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Jeśli początek września, to Forum
Ekonomiczne. Jeśli Forum Ekono-
miczne, to Krynica. Od dwudziestu

dziewięciu lat jest to najważniejsze spo-
tkanie politycznych i ekonomicznych elit
Europy Środkowo-Wschodniej. 

O tym, czy dzisiaj polska gospo-
darka jest silna i jakie będzie jej „jutro”
w Europie będą dyskutować w ramach
panelu „Jaka będzie przyszłość pol-
skiej gospodarki?” zaproszeni goście,
a wśród nich Jerzy Kwieciński, minister
inwestycji i rozwoju, Jan Krzysztof Bie-
lecki, przewodniczący Rady Partnerów,
EY; Janusz Steinhoff, przewodniczący
Rady Krajowej Izby Gospodarczej
i prof. Grzegorz Kołodko, wykładowca
Akademii Leona Koźmińskiego w War-
szawie. 

Minister Jerzy Kwieciński podczas te-
gorocznej edycji Forum wypowiadać bę-
dzie się o gospodarce i współpracy mię-
dzynarodowej. Poruszone zostaną te-
maty o globalnej rywalizacji pomiędzy
USA, a Chinami oraz postawami jakie
może przyjąć Europa, aby wypracować

najbardziej opłacaną strategię. Przy-
bliżona zostanie również tematyka bliż-
sza gospodarce lokalnej ale też tej do-
tyczącej Grupy Wyszehradzkiej.

Program tegorocznego Forum obej-
muje pięć sesji plenarnych, a także
ponad 200 dyskusji panelowych w ra-
mach kilku ścieżek tematycznych. Go-
ście będą poruszać się po zagadnie-
niach z obszarów: biznesu i zarządza-
nia, inwestycji i rozwoju, Europy i świa-
ta, makroekonomii, nowej gospodarki,
państwa i reform, społeczeństwa a tak-
że polityki międzynarodowej, bezpie-
czeństwa, energetyki oraz innowacji.
Tradycyjnie odbędą się także Fora
Ochrony Zdrowia i Regionów. Również
w tym roku zostanie przyznana nagro-
da dla „Człowieka Roku”.

Duży akcent postawiony zostanie na
przyszłość polskiej gospodarki, która
w kolejnych latach ma być kołem za-
machowym europejskiej ekonomii. Pol-
skie firmy będą musiały się najpraw-
dopodobniej zmierzyć z poważną kon-
kurencją na rynkach zachodnioeuro-

pejskich. Jak wskazują eksperci koszty
pracy w naszym kraju rosną, a co za tym
idzie naszym przedsiębiorcom może
być trudniej o rynki zbytu. Dyskusja
nad tym jak powinni funkcjonować
w warunkach europejskich może dać
realny obraz tego jak ich sytuacja może
wyglądać w najbliższych latach. A to
przełoży się na polską gospodarkę
i portfele mieszkańców naszego kraju.

Jak wynika z oficjalnego raportu
Międzynarodowego Funduszu Waluto-
wego, w 2018 roku wskaźnik PKB w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca wyniósł
ok. 72 proc. wskaźnika wyliczonego
dla całej Unii Europejskiej. Oznacza to,
iż na każdego mieszkańca Polski przy-
rost gospodarczy wyniósł blisko 32 ty-
siące dolarów. Według ekonomistów
wzrost gospodarczy Polski na przełomie
ostatnich lat był w głównej mierze na-
pędzany przez konsumpcję, niemniej
jednak wielu ekspertów od razu za-
znacza, że choć konsumpcja pozytyw-
nie wpływa na PKB Polski, to nakłady in-
westycyjne mają słabnąć w kolejnych
latach. 

To, co równie silnie wpływa na
wskaźnik PKB naszej gospodarki, to sy-
tuacja ekonomiczna w strefie euro,
a zwłaszcza – poziom gospodarczy
głównych partnerów handlowych Polski.
Wyniki polskiego eksportu, jak przewi-
dują specjaliści, nadal będą pod presją
negatywnych zjawisk w europejskiej
gospodarce oraz napięć w globalnym
handlu, takich jak np. wojny handlowe
czy Brexit. Czy zatem optymizm jest uza-
sadniony i na jak długo powinno nam go
wystarczyć? Czy powinniśmy większą
uwagę zwrócić na inwestycje, na to, aby
budować w Polsce podstawy długoter-
minowego rozwoju? O tym już na po-
czątku września w Krynicy. �

O przyszłości polskiej 
gospodarki w Europie
„Europa jutra. Silna, czyli jaka?” – na to pytanie będą próbowali odpowiedzieć 
uczestnicy XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, które odbędzie się 
w dniach 3–5 września. Wezmą w nim udział politycy, eksperci, a także ludzie 
biznesu oraz około pięć tysięcy gości z całego świata.



Od prawie 30 lat do Krynicy zjeżdżają
się najważniejsze osoby ze świata biz-
nesu, gospodarki, polityki. Organizują
państwo jedno z największych wyda-
rzeń w tej części Europy. Prawie 30 lat
temu, jak zaczynaliście taki był pomysł,
żeby tak dzisiaj wyglądała Krynica,
żeby była tym polskim Davos, tym
polskim centrum biznesowym?

Nie, nawet nie wiedzieliśmy, co to
jest Davos, kompletnie  nie miałem wy-
obraźni, jak wielką można zbudować
konferencję w Krynicy i to pierwsze
spotkanie organizowane w trzy lata po
rewolucji Solidarności kompletnie nie
niosło z sobą takiego przesłania, że mo-
żemy coś zrobić w kolejnym roku i w ko-
lejnym. Było to raczej takie jednorazo-
wo myślenie, aby spojrzeć za siebie
i powiedzieć, co udało się z tych wiel-
kich planów solidarnościowej rewolu-
cji zrealizować, co trzeba poprawić,
a gdzie popełniliśmy ewidentne błędy.
To były wszystkie nasze ambicje wtedy,
w 1992 roku. I stąd, wszystko to co było
później naszym i moim udziałem jest
niesamowite, zaskakujące. Nawet przez
moment nie myślałem wtedy, że można

poświęcić się bez reszty prowadzeniu
takiego „dziwnego” biznesu, jakim jest
organizacja konferencji w Krynicy.
Europa jutra,  silna, czyli jaka to hasło
tegorocznego Kongresu. Jaka będzie
Europa jutra? Jakie są założenia tych
paneli? Czy Europa będzie podzielona?

Gdybym umiał udzielić odpowiedzi
na to pytanie, pewnie byłbym prze-
wodniczącym Komisji Europejskiej.
W najgorszym wypadku może premie-
rem jednego, drugiego czy trzeciego
kraju. Takiej odpowiedzi dzisiaj nie
udzieli nikt, bo wszyscy zdajemy sobie
sprawę z tego, że kluczowe decyzje, któ-
re są przed nami, to decyzje, które za-
padają poprzez budowę kompromi-
su, poprzez coraz to nowe rozwiązania,
które instytucjonalnie mają zagwaran-
tować lepsze funkcjonowanie wspól-
noty. 

Nawet nie mamy świadomości tego,
o jakich rozwiązaniach powinniśmy
rozmawiać, podczas gdy już jutro te roz-
wiązania mogą być naszym udziałem.

Jednym słowem jest to droga, której celu
nie widać, a o której wiemy, że powin-
na się jak najlepiej dla nas skończyć
–poprzez utrzymanie tego, co nam to-
warzyszy na przestrzeni ostatnich kil-
kudziesięciu lat, czyli pokoju i coraz
większego dobrobytu. Reszta to są wiel-
kie niewiadome.
Jakie tematy oprócz medycyny, bez-
robocia będą poruszane na forum? Czy
są jakieś specjalne panele przygoto-
wane na ten rok?

Bezpieczeństwo, polityka między-
narodowa, biznes, zarządzanie, kultu-
ra. Kiedy w ciągu dwóch dni masz pra-
wie 300 tematów, siłą rzeczy rozmawiasz
o wszystkim. Pojawi się niemal każdy te-
mat z życia publicznego, społecznego
i gospodarczego. 
Czy Krynica nie stała się za mała na fo-
rum?

Nie, bo jeśli idzie o to, co jest naj-
ważniejsze, czyli miejsca noclegowe,
mamy jeszcze ogromną rezerwę dla go-
ści, którzy przyjeżdżają. Jest szansa na
to, żeby dodatkowo uruchomić sąsia-
dujące z Krynicą miejscowości, które
mogą przyjmować gości forum, czyli
Mszynę, Rzemiestów, Piwniczną, Nowy
Sącz, Baldejów. Oczywiście konferencja
jest dużym wyzwaniem. Brakuje infra-
struktury konferencyjnej, której w Krynicy
nie ma.

Ta nowa infrastruktura konferen-
cyjno-kongresowa przeniosłaby wyda-
rzenie do innego świata. Jednak jej bu-
dowie tej towarzyszą ciągłe zastrzeże-

nia ze strony turystów i mieszkańców,
którzy chcieliby żeby to trwało maksy-
malnie krótko albo w ogóle. Mamy tu
konflikt interesów. Problem, który po-
wtarza się co roku. To przede wszystkim
tu Krynica powinna szukać swojej szan-
sy na przyszłość, co oczywiście dla
nas oznaczałoby poprawę funkcjono-
wania. Krynica ciągle jest na początku
tej drogi.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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Utrzymać pokój i dobrobyt w Europie
Rozmawiamy z Zygmuntem Berdychowskim, 
pomysłodawcą i organizatorem Forum 
Ekonomicznego w Krynicy.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że klu-
czowe decyzje, które są przed nami, to decyzje,
które zapadają poprzez budowę kompromisu,
poprzez coraz to nowe rozwiązania, które 
instytucjonalnie mają zagwarantować lepsze
funkcjonowanie wspólnoty. 
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Ostatnio odbył pan intensywną po-
dróż do Stanów Zjednoczonych. Jakie
były główne cele tej wizyty i które z nich
udało się zrealizować? 

Moja wizyta miała dwa wymiary.
Pierwszy był związany z przystąpie-
niem Polski do Rady Rządowej United
Nations Global Compact. UNGC to
największa biznesowa inicjatywa ONZ,
skupiająca 10 tysięcy korporacji z ponad
160 krajów, które na co dzień pracują
nad wdrożeniem Celów Zrównoważo-
nego Rozwoju. Przystępując do elitar-
nego grona Rady Rządowej UNGC,
daliśmy sygnał społeczności między-
narodowej, że zrównoważony rozwój jest
jednym z naszych priorytetów. Poza
tym to bardzo prestiżowe grono. Udział
Polski w radzie przyczynił się do więk-
szego zaangażowania polskich firm
w system zamówień publicznych ONZ,
bo prawdę mówiąc w ostatnich latach
w znikomym stopniu wykorzystywaliśmy
szansę na zdobywanie kontraktów dla
ONZ. A jest o co walczyć, bo wartość

tego rynku rokrocznie szacowana jest
na ponad 18 miliardów dolarów.

Drugi wymiar wizyty to intensyfika-
cja bilateralnych relacji gospodarczych.
Stany Zjednoczone to jeden z naszych
kluczowych partnerów gospodarczych
i politycznych. Ostatnie 2 lata to okres
dynamicznie rosnących obrotów han-
dlowych z USA. W 2017 roku eksport to-
warów na ten rynek wzrósł o ok. 28
proc., a w 2018 roku o ok. 19 proc. O tym,
jak utrzymać te dobre stosunki, mimo
wzrostu napięć w globalnym handlu,
rozmawiałem między innymi z sekre-
tarzem handlu Wilburem Rossem oraz
amerykańskimi izbami handlowymi.

Za mną też szereg spotkań z ame-
rykańskimi firmami. Nie mogę na ten
moment zdradzać szczegółów, ale
mogę powiedzieć, że wkrótce usłyszy-
my o kolejnych inwestycjach amery-
kańskich w Polsce. 
Wartość polskiego eksportu do Stanów
Zjednoczonych w roku 2017 wzrosła
o 28 procent, czyli cztery razy szybciej

niż wzrastała ogólna wartość ekspor-
tu Polski, a w roku 2018 wzrosła o 19 pro-
cent czyli dwa razy więcej niż nasz eks-
port ogółem. Co pana zdaniem miało
decydujący wpływ na te wzrosty? 

Biorąc pod uwagę potencjał na-
szych krajów, wymiana handlowa Pol-
ski ze Stanami Zjednoczonymi była do
tej pory na bardzo niskim poziomie. Tak
niskim, że z niektórymi niemieckimi
landami mieliśmy w tej dziedzinie lep-
sze wyniki. Jest to o tyle dziwne, że USA
od lat dostrzegają duży potencjał pol-
skiej gospodarki i są jednym z naj-
większych i najlepszych inwestorów. 

Do pobudzenia tej wymiany i skie-
rowania jej na właściwe tory niezbędne
były dwa elementy. Pierwszy dotyczy re-
lacji politycznych. Obecnie stosunki
Polski z USA są najlepsze w historii, cze-
go dowodem są liczne spotkania na
najwyższych szczeblach politycznych
– łącznie z niedawną wizytą Prezyden-
ta Andrzeja Dudy w USA i planowaną
na wrzesień wizytą Prezydenta Trumpa
w Polsce. 

Drugim niezbędnym elementem
była przebudowa i profesjonalizacja
rządowego wsparcia dla eksporterów.
To nie tylko utworzenie Polskiej Agencji
Inwestycji i Handlu oraz modernizacja
Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eks-
portowych. To także utworzenie w USA
sześciu Zagranicznych Biur Handlo-
wych, które oferują szeroki zakres ob-
sługi – od analizy rynku i wiarygodno-
ści potencjalnego kontrahenta przez ini-
cjowanie pierwszych rozmów po orga-
nizację stoisk targowych i misji bizne-
sowych. Jesteśmy nie tylko w miastach,
które od lat mają silne więzy gospo-
darcze z Polską, jak Chicago czy Nowy
Jork, ale także w silnych ośrodkach
amerykańskiej gospodarki, które są
mniej znane polskich firmom, jak np.
San Francisco czy Houston.
Czy rzeczywiście mamy szansę stać się
czwartym najszybciej rozwijającym się
krajem na świecie? Jakie przesłanki za

Przesunąć się w globalnym 
łańcuchu produkcji
O owocnej wizycie w Stanach Zjednoczonych, współpracy obu krajów, a także wzroście
gospodarczym i Przemyśle 4.0 opowiada minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Fot. MIiR



tym stoją? Czy to możliwe, że w tym
roku Polska osiągnie wzrost na pozio-
mie 4,5 proc. PKB? 

Jeżeli popatrzymy na duże gospo-
darki, to Polska w 2019 roku będzie
czwartym najszybciej rosnącym krajem
w ogóle na świecie po Chinach, Indiach
i Indonezji. I nie jest to oparte wyłącznie
na analizach rządowych. Większość
liczących się instytucji międzynarodo-
wych i banków prognozuje wzrost PKB
w 2019 roku na poziomie co najmniej
4 procent. Część z nich, jak na przykład
Komisja Europejska, podwyższyła swo-
je prognozy dla Polski. Jako przyczynę
przytaczają m.in. bardzo wysoki wzrost
inwestycji prywatnych czy wprowadze-
nie nowych programów społecznych. 

Ja uważam, że wzrost gospodarczy
w tym roku powinien wynieść około
4,5 procent. I co ciekawe, wiele instytu-
cji podnosi prognozy dla polskiej go-
spodarki, jednocześnie obniżając te
dla gospodarki światowej. To neguje
tezę głoszoną przez niektórych na-
szych oponentów, że to nie efekt naszych
działań, a jedynie skutek globalnej ko-
niunktury gospodarczej. 

Dla mnie jednak nie jest najważ-
niejszy sam wzrost PKB, ale to, jak
przekłada się on na sytuację material-
ną Polaków. Tutaj mamy się czym po-
chwalić. Od 2015 roku dochód rozpo-
rządzalny na osobę wzrósł o ponad 300
złotych. Od wielu miesięcy w badaniach
CBOS około 70 procent Polaków de-
klaruje zadowolenie z życia. Na tym naj-
bardziej nam zależy, bo chcemy, aby
z efektów dobrej sytuacji gospodar-
czej korzystali obywatele. 
Jaki wpływ na tempo rozwoju mają pro-
gramy socjalne, które z jednej strony
pochłaniają olbrzymie środki, a z dru-
giej strony napędzają konsumpcję pry-
watną? 

Te programy mają dwa cele. Pierw-
szy jest oczywisty. To bezpośrednie
wsparcie osób tego potrzebujących.
Drugi to zmierzenie się z wyzwaniami,
które wciąż stoją przed Polską. Popra-
wa sytuacji demograficznej naszego
kraju to priorytet rozszerzonego Pro-
gramu 500 Plus. Pomysłem na lepsze
wykorzystanie potencjału drzemiącego
w młodych obywatelach ma być z kolei
brak PIT dla osób do 26. roku życia. Dla
nas nie są to więc tylko programy spo-
łeczne, ale też inwestycyjne, bo co jest
naszym największym kapitałem? Wła-
śnie człowiek. 

Nasze programy pokazują, że in-
westycja w człowieka jest inwestycją
w gospodarkę. Mamy więc jasny cel,

a jednocześnie nasze propozycje zostały
tak skonstruowane, aby nie stanowiły
zbyt dużego obciążenia dla budżetu.
Zwiększyliśmy wpływy m.in. dzięki wal-
ce z mafiami VAT-owskimi i możemy ta-
kie programy realizować bez obawy
o stan finansów państwa, równolegle
obserwując natomiast ich pozytywny
wpływ na gospodarkę. Eksperci OECD
w marcu zrewidowali prognozę wzrostu
z 4 procent do 4,2 procenta między in-
nymi z uwagi na nowe programy so-
cjalne i obniżki podatków.
W jednym z ostatnich wywiadów

wśród zagrożeń rozwoju gospodar-
czego Polski wskazał pan pułapkę
średniego dochodu. Co miałaby ona
oznaczać i z jakimi innymi trudnościa-
mi może liczyć się nasza gospodarka? 

Pułapka średniego dochodu dotyczy
kraju, który po okresie relatywnie wy-
sokiego tempa wzrostu gospodarczego
zatrzymał się na średnim poziomie do-
chodu per capita i nie ma potencjału
umożliwiającego przejście do grupy
krajów o wyższym dochodzie. 

Jest to jedna z pułapek zidentyfiko-
wanych przez nas na etapie przygoto-
wywania Planu i Strategii na rzecz Od-
powiedzialnego Rozwoju. Zauważyli-
śmy, że bez aktywnej roli rządu w nie-
długim czasie wyczerpią się dotych-
czasowe przewagi konkurencyjne Pol-

ski, w szczególności niskie koszty pra-
cy w relacji do innych krajów UE. Dla-
tego też tak dużą uwagę poświęciliśmy
programom i projektom, które mają
na celu uruchomienie nowych motorów
dla przyszłego rozwoju. 

Kluczowe i pierwszorzędne zna-
czenie ma przesuwanie się Polski w glo-
balnym łańcuchu produkcji. Musimy
poprawić produkcyjność i konkuren-
cyjność polskiej gospodarki. Aby tego
dokonać, niezbędne jest stymulowanie
potencjału innowacyjnego. W 2017 roku
udział wydatków na badania i rozwój
w PKB po raz pierwszy przekroczył
1 proc. PKB. Jest to najwyższy wynik
w historii, jednak wciąż poniżej średniej
UE. Realizujemy programy takie jak
StartinPoland oraz wdrażamy ulgi po-
datkowe i ułatwienia regulacyjne, jak In-
novationBox, aby zwiększyć innowa-

cyjność polskiej gospodarki i tym sa-
mym uniknąć pułapki.

Wielu ekonomistów analizujących
ten problem uważa, że do jej uniknięcia
niezbędny jest rozwój infrastruktury.
W pełni zgadzamy się z tą tezą. Kom-
pletna i nowoczesna infrastruktura sta-
nowi warunek rozwoju państwa. Luki
w sieciach transportowych czy ICT to nie
tylko utrudnienia dla obywateli, ale
przede wszystkim zmarnowany poten-
cjał i straty gospodarcze. Dlatego i w ten
obszar systematycznie inwestujemy.
Polskie przedsiębiorstwa są na po-
czątku drogi ku Gospodarce 4.0. In-
nowacyjność i stopień zaawansowania
procesów są niskie, a plan wskazują-
cy wizję i cele działań ma zaledwie
14 proc. przedsiębiorstw. Jakich bodź-
ców potrzebują polskie firmy, aby się
unowocześnić? 

Od rewolucji nazywanej Gospo-
darką 4.0 i związanej z nią cyfrowej
transformacji nie ma już odwrotu. Sta-
nie z boku oznacza wypadnięcie z ry-
walizacji w wielu branżach. Jeżeli chce-
my uniknąć wspomnianej pułapki śred-
niego dochodu, nie możemy nie tylko
ignorować tego trendu, ale musimy
stać się jednym z jego pionierów.

Szansą dla Polski jest to, że po raz
pierwszy w historii mamy wpływ na
przebieg rewolucji przemysłowej. Za-

miast starać się doganiać innych, mo-
żemy samodzielnie wyznaczać trendy.
Ale aby tego dokonać, znacząco musi
się zwiększyć innowacyjność naszej
gospodarki. 

Polska chce być w pierwszym sze-
regu zachodzących zmian i dlatego
systematycznie podejmowane są ko-
lejne działania. W sierpniu 2017 roku we-
szła w życie tzw. ustawa o robotyzacji,
a od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje
druga już ustawa o innowacyjności,
dzięki której przedsiębiorca może odli-
czyć nawet 100 proc. wysokości kosztów
kwalifikowanych na działalność B+R od
podstawy opodatkowania.

Zmiany w prawie to jedno. Często
same firmy nie zdają sobie sprawy z ko-
rzyści, jakie daje rewolucja Przemysłu
4.0. Dlatego tak ważne jest budowanie
świadomości przedsiębiorców i pro-
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Moja wizyta miała dwa wymiary. Pierwszy był
związany z przystąpieniem Polski do Rady Rządo-
wej United Nations Global Compact. Drugi to in-
tensyfikacja bilateralnych relacji gospodarczych.
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mowanie korzyści wynikających z cy-
fryzacji przemysłu oraz korzystania z no-
woczesnych technologii. Rolą admini-
stracji jest również dostarczanie przed-
siębiorcom darmowej wiedzy, inwestu-
jąc w szkolenia, oprogramowanie, bazy
danych, patenty oraz tworzenie me-
chanizmów współdziałania, dzielenia
się wiedzą oraz budowania zaufania
w relacjach między podmiotami ryn-
kowymi zaangażowanymi w proces
transformacji cyfrowej. 

W tym celu powołaliśmy Fundację
Przemysłu Przyszłości. Fundacja działa
na rzecz wzmacniania ekosystemu biz-
nesowego tworzonego przez polskie
przedsiębiorstwa produkcyjne. Podej-
muje działania mające angażować fir-
my do sieciowej współpracy i współ-
tworzenia nowych wartości.

Ekonomiści przewidują, że auto-
matyzacja i cyfryzacja będą miały
ogromny wpływ na rynek pracy. Według
OECD z uwagi na automatyzację i cy-
fryzację 14 procent miejsc pracy może
zniknąć w ciągu najbliższych 15–20 lat,
a 32 procent może się radykalnie zmie-
nić. Jednocześnie sześciu na dziesięciu
pracowników nie ma obecnie podsta-
wowych umiejętności informatycznych.
Oczywiście powstaną nowe miejsca
pracy, w zawodach jeszcze nam nie-
znanych, ale z powodu digitalizacji
będą tworzone głównie w krajach bę-
dących pionierami cyfrowymi.

Niezwykle ważne jest zatem dosto-
sowanie kadr. Dlatego też oprócz zmian
w systemie nauczania staramy się
wzmacniać kompetencję kadr dla prze-
mysłu przyszłości poprzez programy
szkoleń. Wierzę, że wkrótce zobaczymy
efekty tych działań. 
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju wskazuje inteligentną rein-
dustrializację jako jeden z filarów no-
wego modelu gospodarczego dla Pol-
ski. Jakie inne kierunki rozwoju są
brane pod uwagę? 

W ostatnich latach upadł mit go-
spodarki opartej wyłącznie na usłu-
gach. W wielu krajach rozwiniętych
przez lata stopniowo likwidowano ko-
lejne gałęzie przemysłu co, jak pokazał
kryzys ekonomiczny, okazało się błędem.
Kraje silnie uprzemysłowione, takie jak
Niemcy, poradziły sobie z nim lepiej niż
te, w których dominowała gospodarka
oparta na usługach. Obecnie wysoko-
rozwinięte państwa na nowo zaczynają
doceniać możliwości, jakie daje posia-
danie własnego, silnego przemysłu. 

Dlatego też Strategia na rzecz Od-
powiedzialnego Rozwoju zakłada inte-

ligentną reindustrializację polskiej go-
spodarki, w której ważnym jej elemen-
tem jest transformacja cyfrowa, auto-
matyzacja i robotyzacja procesów prze-
mysłowych. Celem długofalowym jest
zmiana jakościowa modelu konkuro-
wania przemysłu. Dotychczas był on
oparty na niskich kosztach pracy, a nie
zdolności do tworzenia produktów prze-
łomowych, zaawansowanych techno-
logicznie w określonych branżach. 

Odpowiadając na pytanie doty-
czące kierunków, chciałbym wspo-
mnieć o tym, że wsparcie kierujemy
zgodnie selektywnym podejściem, czy-
li koncentracją na tych branżach czy
produktach, które po pierwsze będą
generowały wysoką wartość dodaną,
a pod drugie, w których Polska może
mieć przewagę względem konkuren-
tów.

Przykładem naszego podejścia i za-
razem inteligentnej reindustralizacji
jest branża automotive: sektor jest so-
lidną podstawą gospodarki Polski. Jed-
nocześnie ta gałąź gospodarki dyna-
micznie się zmienia, dając przestrzeń
dla nowych graczy. Upatrujemy dużą
szansę w rozwoju sektora samochodów
elektrycznych. Ich udział, w tym hy-
bryd typu plug-in, w globalnym rynku
motoryzacyjnym wynosi obecnie około
1 proc. Jednak z roku na rok będzie się
zwiększał, by po 2040 roku sięgnąć po-
nad 50 proc. Nie jesteśmy naiwni i nie
zakładamy, że polskie firmy zaczną
z dnia na dzień konkurować z Teslą czy
BMW, ale możemy stać się liderami
w niszowych obszarach bądź w produkcji
zaawansowanych komponentów.  

Wracając do pana wizyty w Stanach
Zjednoczonych. Jakiego rodzaju firmy
skorzystają na przystąpieniu Polski do
Rady Rządowej United Nations Global
Compact i w jakim zakresie? 

Chyba łatwiej powiedzieć, jakie fir-
my mogą nie skorzystać. Ważnym
aspektem współpracy w ramach Rzą-
dowej Grupy United Nations Global
Compact są kwestie związane ze spo-
łeczną odpowiedzialnością biznesu
(CSR). Coraz więcej firm z różnych
sektorów przykłada większą wagę do
wpływu na otaczającą rzeczywistość.
Domagają się też tego konsumenci,
którzy są coraz bardziej świadomi. 

Ponadto, tak jak wspomniałem,
chcemy, aby polskie firmy startowały
i wygrywały w przetargach realizowa-
nych przez ONZ. Rynek systemu za-
mówień publicznych ONZ to ponad
18 mld USD rocznie i systematycz-
nie rośnie. Przeszło 30 różnych agencji
ONZ nabywa towary i usługi ze 194 kra-
jów. Naszym ambitnym celem jest za-
pewnienie większego udziału polskich
firm w tym systemie. Zależy nam na tym,
bo uważam, że nasze przedsiębior-
stwa mogą dziś skutecznie konkurować
na arenie globalnej. Udział w systemie
ONZ to dla nich szansa na międzyna-
rodowe kontakty i kontrakty oraz na two-
rzenie silnej pozycji eksportowej. A ja-
kie firmy mogą startować? Potrzeby
ONZ są różnorodne od artykułów me-
dycznych, szczepionek czy mebli po za-
awansowane usługi finansowe. Skala
i złożoność zamówień też jest zróżni-
cowana – od wielomilionowych zamó-
wień dotyczących najnowocześniej-
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szych rozwiązań z zakresu cyberbez-
pieczeństwa, po wyposażenie boisk do
koszykówki. Oznacza to, że w przetar-
gach mogą brać udział nie tylko duże
firmy, ale i te z sektora MŚP. 
W Stanach Zjednoczonych z dużym za-
interesowaniem przedsiębiorców spo-
tkała się Inicjatywa Trójmorza, do któ-
rej przynależy również Polska. Jakie
plany w najbliższym czasie czekają
nasz kraj w ramach tej inicjatywy? 

W inicjatywie chodzi przede wszyst-
kim o integrację i stabilizację w Europie
Środkowej poprzez wspólne inwestycje.
To projekty w dziedzinie energii, trans-
portu, gospodarki cyfrowej i tradycyjnej.
Na tym właśnie będziemy się teraz
koncentrować. Jak wynika z analizy
zleconej przez BGK, nakłady na projekty
infrastrukturalne w regionie Trójmorza
do 2030 roku powinny wynieść od 200
miliardów, jak mówią szacunki Komisji
Europejskiej, do nawet biliona euro,
w zależności od sposobu definiowania
infrastruktury.

Premier Morawiecki widząc ko-
nieczność przejścia z fazy politycznych
deklaracji do etapu wdrożenia projek-
tów, podjął decyzję o powierzeniu mi roli
koordynatora działań rządu w tym za-

kresie. Będę starał się przekonać mo-
ich kolegów i koleżanki z innych krajów,
aby podejść do tego tematu podobnie
jak do wdrażania projektów Strategii na
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Chcę, żebyśmy w najbliższym czasie
stworzyli swoisty biznesplan dla tych
projektów, które są najbardziej gotowe
do realizacji. 

Niezbędne jest również zaangażo-
wanie kapitału prywatnego. Trójmorze
potrzebuje nowych źródeł finansowania
inwestycji infrastrukturalnych. W długim
okresie powinno dążyć do struktury wi-
docznej w krajach Europy Zachodniej
– z ok. 30–40-procentowym udziałem
sektora finansów publicznych i około
60–70-procentowym udziałem finanso-
wania rynkowego. Stąd też idea po-
wołania Funduszu Trójmorza, który ma
być ekonomicznym wymiarem tej współ-
pracy.

Nasz pomysł dotyczący dalszego
działania w zakresie Trójmorza spotkał
się z pozytywnym odzewem ze strony
amerykańskiej administracji. Sekretarz
Handlu Wilbur Ross był bardzo zainte-
resowany naszymi planami w tym za-
kresie. Zgodził się ze mną, że na tym
etapie powinniśmy zacząć realizować

konkretne projekty, tak aby w najbliż-
szym czasie pokazać efekty działań. Po-
dejście projektowe pozwoli też w więk-
szym stopniu zainteresować inwestorów
prywatnych tą inicjatywą. 
Jak pan ocenia dotychczasowe osią-
gnięcia Inicjatywy Trójmorza? Czy
w przyszłości może wyprzeć współpracę
w ramach Grupy Wyszehradzkiej?

Bardzo pozytywnie oceniam to, co
do tej pory udało się zrobić w ramach
Inicjatywy Trójmorza. Fakt, że zebraliśmy
tak dużą, różnorodną grupę państw, któ-
re często mają sprzeczne interesy, jest
ogromnym sukcesem. 

Podczas mojej wizyty w USA wiele
rozmów poświęconych było właśnie
Trójmorzu. Miałem przyjemność brać
udział w spotkaniach z ekspertami
think tanku Atlanitic Council, którzy
bardzo pozytywnie wypowiadali się o Ini-
cjatywie mówiąc wprost, że to histo-
ryczna szansa dla regionu, której nie
można zmarnować. Podkreślali, że
współpraca krajów może przynieść wy-
mierne korzyści w zakresie bezpie-
czeństwa, zwiększając stabilność re-
gionu. 

Inicjatywa to też ogromny potencjał
gospodarczy. Na Trójmorze składają się
kraje, które łącznie notują wyższy wzrost
gospodarczy niż rynki rozwinięte, ale też
są znacznie bardziej stabilne pod wzglę-
dem instytucjonalnym niż typowe rynki
wschodzące. 

Nie wydaje mi się natomiast, żeby
w najbliższej przyszłości Inicjatywa Trój-
morza wyparła współpracę w ramach
Grupy Wyszehradzkiej. Inicjatywa jest
jeszcze świeżym pomysłem, dotyczącym
na ten moment poprawy spójności mię-
dzy krajami, elementem kształtowania
silniejszych powiązań infrastruktural-
nych i współpracy międzyregionalnej.
Nasze relacje w ramach V4 są nato-
miast już mocno ugruntowane i wykra-
czają znacznie poza projekty inwesty-
cyjne. Grupa stanowi forum wymiany
doświadczeń oraz wypracowywania
wspólnych stanowisk w sprawach istot-
nych dla przyszłości regionu i UE. 

Pamiętajmy również, że Inicjatywa
jest narzędziem komplementarnym
w stosunku do instrumentów polityki
spójności UE. Najważniejsze obszary
współpracy są również priorytetami
polityki UE: pogłębienie digitalizacji,
ochrona środowiska czy współpraca na-
ukowa. W kontekście V4 jest podobnie
– to narzędzie komplementarne, a nie
konkurencyjne.

Rozmawiała Agnieszka Żądło

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
zakłada inteligentną reindustrializację polskiej
gospodarki, w której ważnym jej elementem jest
transformacja cyfrowa, automatyzacja i roboty-
zacja procesów przemysłowych

Spotkanie z Sekretarzem Handlu Wilburem Rossem. Tematem dyskusji było utrzymanie
i poszerzenie wymiany handlowej oraz inwestycyjnej pomiędzy Polską a USA.
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Uroczystość będzie okazją do re-
fleksji na temat dotychczasowe-
go funkcjonowania Urzędu i ca-

łego rynku zamówień publicznych. Bę-
dzie również okazją do podziękowania
tym, którzy przyczynili i przyczyniają
się do rozwoju zamówień publicznych
w Polsce. 

Rynek zamówień publicznych
w Polsce

Urząd Zamówień Publicznych to je-
den z centralnych organów admini-
stracji rządowej. Powołany do życia
w 1994 roku odgrywa niezwykle istotną
rolę w kształtowaniu porządku praw-
nego oraz dobrych praktyk w ramach
rynku wykonawców i zamawiających.

Rynek zamówień publicznych stale
się rozwija. W roku 2018, po raz pierw-
szy w historii, łączna wartość zamówień
przekroczyła 200 mld złotych. Przełożyło
się to na ponad 143 tysięcy udzielonych
zamówień. 

Te imponujące dane nie powinny
przesłonić realnych problemów, z któ-
rymi borykają się uczestnicy rynku za-
mówień. Skomplikowane procedury
postępowań, bez względu na ich war-
tość, zbyt wysoki próg wejścia dla wie-
lu firm z sektora małych i średnich
przedsiębiorstw, wysokie kary umowne
nawet za najdrobniejsze uchybienia – to
tylko część zjawisk, które powodują, że
z każdym rokiem obserwujemy male-
jącą liczbę ofert składanych w po-
szczególnych postępowaniach. Jubile-
usz XXV-lecia to dobry moment, by mó-
wić również o tych problemach i aby po-
szukiwać dobrych rozwiązań.   

Należy bowiem pamiętać, że im
bardziej efektywny będzie system za-
mówień publicznych, tym większe będą
oszczędności dla budżetu, lepsza jakość
działania państwa i więcej dobrze zre-
alizowanych inwestycji. 

Nowe Prawo 
zamówień publicznych

Obecnie rynek zamówień reguluje
ustawa Prawo zamówień publicznych
z 2004 roku. Przez 15 lat jej obowiązy-
wania była ona kilkadziesiąt razy no-
welizowana, co wpłynęło negatywnie
na jej czytelność. Niektóre zapropono-
wane w niej rozwiązania nie wytrzymały
próby czasu i pojawiła się potrzeba ich
dostosowania do obecnej rzeczywi-
stości. 

Dlatego też niespełna 3 lata temu
podjęto intensywne prace nad nowym
Prawem zamówień publicznych. Aby
prawo regulujące wydatkowanie ok.
10 proc. polskiego PKB było racjonalne
i dostarczało optymalnych narzędzi dla
uczestników rynku, przeprowadzono
bezprecedensowe, niezwykle szerokie
konsultacje ze wszystkimi interesariu-
szami. Efektem tych rozmów jest doku-
ment, który odpowiada na najważniej-
sze bolączki uczestników rynku. 

Wprowadzenie uproszczonej pro-
cedury udzielania zamówień na kwotę
poniżej progów unijnych, stworzenie
katalogu niedozwolonych klauzul

umownych chroniących wykonawców,
zaproponowanie procedury koncylia-
cyjnej zamiast sporu sądowego – to tyl-
ko część z rozwiązań przewidzianych
w nowym Pzp. Projekt ustawy zyskał po-
zytywną opinię Rady Dialogu Społecz-
nego oraz Komisji Wspólnej Rządu i Sa-
morządu, co dowodzi, jak odpowie-
dzialnym, gruntownie przemyślanym
i istotnym z punktu widzenia funkcjo-
nowania rynku zamówień jest projekt
rozpatrywany obecnie przez Sejm. 

Nowa ustawa Prawo zamówień pu-
blicznych ma wejść w życie 1 stycznia
2021 roku. Oznacza to, że jeśli nowe Pzp
przyjmie parlament kończącej się ka-
dencji, zamawiający i wykonawcy będą
mieli ponad rok, aby przygotować się do
nowych regulacji. Tak długie vacatio le-
gis umożliwi więc wyeliminowanie
wszelkich niejasności i pozwoli na płyn-
ne przejście do nowej rzeczywistości,
która uwzględniać będzie również peł-
ną elektronizację zamówień. Uchwale-
nie nowego Prawa zamówień publicz-
nych byłoby wspaniałym prezentem
na XXV-lecie Urzędu Zamówień Pu-
blicznych. �

25 lat Urzędu Zamówień Publicznych
ze spojrzeniem w przyszłość
12 września w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbę-
dzie się Gala XXV-lecia Urzędu Zamówień Publicznych.
Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent RP
Andrzej Duda.

Hubert Nowak, prezes Urzędu Zamówień Publicznych
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Zdanych Ministerstwa Przedsię-
biorczości i Technologii wynika,
że wartość zamówień publicz-

nych stanowiła w 2017 roku aż 8,23 pro-
centa PKB. Przepisy dotyczące ZP do-
tyczą 34 tysięcy podmiotów zamawia-
jących w całym kraju. Między rokiem
2016 a 2017 wydatki na zamówienia pu-
bliczne wzrosły z 107 do 163,2 mld zł,
a ich udział w PKB wzrósł o 2,43 punk-
tu procentowego. Uwzględniając również
zamówienia nieregulowane ustawą
o ZP, szacuje się rynek na 234,6 mld zł
w 2017 roku. 

Zamówienia publiczne wpływają
w istotny sposób na całe branże go-
spodarki. Dotyczy to na przykład bu-
downictwa. Niektóre podmioty aż 75 pro-
cent swoich przychodów zawdzięczają
udziałom w przetargach publicznych.
Dlatego właśnie ZP mogą – zdaniem
MPiT – stanowić narzędzie stymulujące
wzrost przedsiębiorczości. Natomiast
niewłaściwa polityka w tym względzie
prowadzi do problemów finansowych,
a nawet upadku firm. 

W ostatnich latach uległo zmianie
nastawienie do sposobu wyłaniania
zwycięzców przetargów. Okazało się bo-
wiem, że kryterium najniższej ceny nie
jest wystarczające. Zamawiający chcą
również, by jakość dostarczonej usługi
czy towaru odpowiadała ich potrze-
bom. 

Jakie są cele zmiany przepisów
o zamówieniach publicznych? 

Ministerstwo Przedsiębiorczości
i Technologii zakłada, że, nowe regu-
lacje ułatwią realizację strategicznych
celów rządu. Jak podaje MPiT główny-
mi problemami, jakie mają zostać roz-

wiązane poprzez projektowane uregu-
lowania są: 
• nieproporcjonalny do potencjału
udział przedsiębiorców z sektora MŚP
w rynku zamówień publicznych, 
• niska konkurencyjność i zmniejszające
się zainteresowanie wykonawców ryn-
kiem zamówień publicznych (w 2017
roku w ok. 43 proc. postępowań złożo-
na została tylko jedna oferta), 
• brak równowagi w pozycji zamawia-
jącego i wykonawcy, 
• brak powiązania wydatków na za-
mówienia publiczne z realizacją polityki
oraz celów strategicznych państwa,
m.in. wzrostu innowacyjności, 
• wybieranie rozwiązań najtańszych, za-
miast najbardziej efektywnych w dłuż-
szym okresie, 
• koncentracja zamawiających na speł-
nieniu wymogów formalnych, zamiast
na uzyskaniu najlepszego jakościowo
produktu lub usługi, 
• ograniczona dostępność do środ-
ków odwoławczych do Krajowej Izby
Odwoławczej (KIO) oraz skarg na wy-
roki KIO do sądów powszechnych, 
• niejednolitość orzecznictwa KIO i są-
dów powszechnych, 
• nieefektywny system kontroli zamó-
wień publicznych.

Ponadto zmiany mają przyczynić
się do zwiększenia potencjału polskich
firm i umożliwić im szybszy rozwój. W tej
chwili w przetargach na zamówienia pu-
bliczne startują średnio po 2 firmy.
Oznacza to, że rynek ten jest mocno her-
metyczny i niedostępny dla wszystkich. 

Nowe prawo ma ułatwić stworzenie
i realizację polityki zakupowej. Jak po-
daje portal portalzp.pl, w tym celu wy-
różniono konkretne priorytety: 

• identyfikację zamówień strategicz-
nych, 
• zwiększenie liczby zamówień inno-
wacyjnych, zielonych, społecznych, 
• zwiększenie konkurencyjności postę-
powań, 
• większą transparentność postępowań, 
• większy dostęp do rynku zamówień
dla podmiotów z sektora MŚP,
• usprawnienia proceduralne, w tym wy-
odrębnienie procedury udzielania za-
mówień poniżej progów unijnych, 
• zwiększenie roli współpracy zama-
wiających z wykonawcami, 
• lepsze zarządzanie procesem oraz re-
alizacją umowy, 
• sprawny i dostępny proces odwo-
ławczy, 
• usprawnienie systemu kontroli.

Obecne przepisy 
są nieczytelne

Ministrowie zdecydowali, że stworzą
zupełnie nową ustawę o zamówieniach
publicznych. Dotychczasowe Prawo za-
mówień publicznych z 2004 roku było już
wielokrotnie nowelizowane, przez co
– zdaniem wnioskodawców zmiany
– stało się mało czytelne. Zniechęca to
wiele firm do udziału w przetargach. Po-
nadto przepisy koncentrują się głównie
na procedurze wyłonienia wykonawcy.
Mało mówi się natomiast o relacjach
między wykonawcą a zamawiającym
w trakcie realizacji umowy. 

Jak podaje „Rzeczpospolita”, z po-
wodu skomplikowanej procedury aż
80 procent małych i innowacyjnych
firm nie zamierza startować w przetar-
gach na zamówienia publiczne. Wśród
przyczyn wymienia się czasochłonność
postępowań i brak dostępu do ogłoszeń. 

Zmiany w prawie 
o zamówieniach publicznych 
Na rynek zamówień publicznych trafiają w naszym kraju gigantyczne sumy. W 2017 ro-
ku wydano na ten cel aż 163,2 mld zł, co stanowi prawie połowę wszystkich inwestycji 
w gospodarce. Dlatego dostęp do ZP może stanowić dla wielu firm źródło znaczących
przychodów. W Sejmie trwają właśnie prace nad rządowym projektem zmian w prawie
o zamówieniach publicznych. Zmiany mogą wejść w życie od 2021 roku.

Wojciech Ostrowski



W ramach zwiększania dostępności
do ZP wszystkie plany roczne mają
być publikowane w jednym miejscu.
Przedsiębiorcy będą więc mogli zapo-
znać się z informacjami o planowanych
przetargach w Biuletynie Zamówień
Publicznych. Zamawiający zobowią-
zany zostanie do publikacji ogłoszeń
o przetargach na kwotę większą niż
50 tysięcy zł. Wprowadzono też obo-
wiązek publikacji ogłoszeń o wykonaniu
zamówienia. Zmiany dotyczyć mają
również trybu składania odwołań. 

Jak powiedziała minister przedsię-
biorczości i technologii Jadwiga Emile-
wicz: – Na etapie przygotowawczym
zwiększa się rolę analiz przedrealiza-
cyjnych (analiza potrzeb i wymagań)
oraz konsultacji z wykonawcami, co
umożliwi zamawiającym lepsze ziden-
tyfikowanie potrzeb, dostępnych roz-
wiązań oraz następnie opisanie przed-
miotu zamówienia, warunków i innych
ważnych elementów. Warto też zwrócić
uwagę na kwestię zrównoważenia stron
w procesie udzielania zamówienia m.in.
poprzez sformułowanie w ustawie ka-
talogu klauzul abuzywnych. (Cytat za
MPiT)

Co mają zmienić 
nowe przepisy?

Zdaniem MPiT, zmiana ustawy
zwiększy nacisk kładziony na jakość wy-
konanej usługi przy zachowani konku-
rencyjnej ceny. Wprowadza ona również
zasadę, zgodnie z którą umowy z pod-
wykonawcami mają być tak samo ko-
rzystne jak umowa zamawiającego
z wykonawcą. W przypadku dużych
kontraktów wprowadzono możliwość
dzielenia ich na części oraz obowiązek
wypłaty zaliczek wykonawcom.

Istotną zmianą jest wprowadzenie
procedury uproszczonej w przetargach
o wartości niższej od progów unijnych.
Wprowadzony zostanie katalog klauzul
niedozwolonych oraz nowe zasady wa-
loryzacji wynagrodzenia. 

Wydłużony zostanie z 7 do 14 dni ter-
min składania skarg do KIO przy jed-
noczesnej obniżce opłat od skargi na
orzeczenia. Wszystkie sprawy sądowe
ma natomiast rozstrzygać Sąd Okrę-
gowy w Warszawie. 

Wprowadzenie zasady koncyliacji
powinno przyśpieszyć rozstrzyganie
sporów między zamawiającym a wy-
konawcą jeszcze na etapie realizacji in-

westycji. Strony otrzymają prawo zwra-
cania się do Sądu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej o rozstrzygnię-
cie sporu. Dzięki temu unikną znacznie
wyższych wydatków na procesy sądo-
we. 

Usprawniony zostanie system kon-
troli poprzez ustalenie jednakowych
zasad dla wszystkich organów kontro-
lnych i powołanie Komitetu ds. Kontro-
li w Zamówieniach Publicznych. Komi-
tet stanie się forum współpracy między
różnymi organami. 

Zwiększony zostanie zakres obo-
wiązków Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych. Jak czytamy na stronie
Urzędu Rady Ministrów: „Projekt prze-
widuje również wzmocnienie roli Pre-
zesa Urzędu Zamówień Publicznych
w przygotowywaniu i propagowaniu
dobrych praktyk i wzorów dokumentów,
które mają wspierać zamawiających.
Prezes Urzędu będzie również publi-
kował postanowienia umowne sprzecz-
ne z zasadami wskazanymi w PZP oraz
wyjaśniał wątpliwości interpretacyjne
np. u organów kontroli. W Urzędzie
powstanie specjalna infolinia dla przed-
siębiorców i zamawiających”. �
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Realizacja Projektu EFRA przez
Grupę LOTOS wiązała się głów-
nie z tym, że produkty wytwa-

rzane z ciężkiej pozostałości z przero-
bu ropy – ciężki olej opałowy (COO) i as-
falt – sprzedawane są z ujemną marżą,
czyli ceną niższą od ropy. W interesie
LOTOSU jest więc przerobienie jak
najwięcej pozostałości na wysokomar-
żowe paliwa. Z drugiej strony, od stycz-
nia 2020 roku wchodzą w życie przepi-
sy IMO ograniczające zawartość siar-
ki w paliwach napędzających statki.
Podstawowym paliwem bunkrowym jest
COO, którego sprzedaż będzie nie-
zwykle trudna, a jego cena znacznie
spadnie. W związku z regulacjami IMO,
wzrośnie natomiast popyt na olej na-
pędowy, który LOTOS będzie produko-
wać zamiast COO.

W celu zagospodarowania ciężkiej
pozostałości rafinacji ropy, LOTOS zde-
cydował się wykorzystać technologię
koksowania. Jest ona najtańsza, naj-
bardziej efektywna, elastyczna, za-
pewnia wyższą konwersję, czyli wy-
tworzenie większej ilości wysokomar-
żowych paliw oraz pełne wykorzystanie
niedociążonych instalacji hydrokra-
kingu i hydroodsiarczania. Ponadto,
w procesie koksowania powstaje naj-
mniej CO2, obarczonego wysokimi opła-
tami emisyjnymi. 

Sercem Projektu jest instalacja DCU
(Delayed Coker Unit) – opóźnionego
koksowania, dzięki której rocznie z ok.
1,4 mln ton ciężkiej pozostałości (160 ton
na godzinę) powstanie ponad 900 tys.
ton wysokomarżowych paliw i ok. 400
ton koksu. 

Wokół DCU zbudowano instalację
hydroodsiarczania benzyny – CNHT, wy-
twórnię wodoru – HGU, destylację hy-
drowaksu – HVDU, mycia LPG, insta-

lacje magazynowania i wywozu koksu,
wytwórnię tlenu – OGU oraz zbiorniki.
Ponadto, wykonano wiele kilometrów
połączeń rurociągowych, szereg mo-
dernizacji instalacji – m.in. siarkowych,
HDS i MHC, budynki, drogi i wiele
mniejszych inwestycji. 

Dzięki instalacjom Projektu EFRA,
ciężka pozostałość zostanie wykorzy-
stana głównie do produkcji wyrobów wy-
sokomarżowych, pożądanych na rynku,
takich jak olej napędowy, benzyna su-
rowa i LPG. Wytwórnia wodoru i HVDU
umożliwiły z kolei wzrost produkcji in-
stalacji hydrokrakingu MHC i hydrood-
siarczania oleju napędowego. Co jed-
nak najważniejsze, realizacja Projektu
pozwoli na wzrost marży rafineryjnej
o ok. 2 USD na baryłce ropy, który za-
pewni rafinerii długotrwałą konkuren-
cyjność. Wzrost ten wynika przede
wszystkim z pogłębienia konwersji, czy-
li głębszego przerobu ropy, wyelimino-
wania COO i wzrostu o 11 proc. pro-
dukcji wysoko marżowych produktów,
które stanowić będą aż 88 proc.całko-
witej produkcji. Produkty nisko marżo-
we (asfalt, benzyna surowa) stanowić

będą tylko 8,5 proc., a 3,3 proc. to koks,
również nisko marżowy. Inwestycja,
której koszt to ok. 2,3 mld zł, ma bardzo
wysoką stopę zwrotu. 

Kolejnym efektem Projektu jest opty-
malizacja kosztów utrzymania rafinerii
i przetwórstwa ropy, co głównie wyraża
się w pełnym wykorzystaniu instalacji
produkcyjnych. Istotnie wzrośnie też
bardzo ważny wskaźnik komplekso-
wości rafinerii: z 9,5 do 10,7. 

Warto podkreślić, że Projekt EFRA
zapewnił zatrudnienie ok. 90 osobom,
głównie w spółce LOTOS Asfalt, a licz-
ba pracowników firm zewnętrznych na
budowie przekraczała codziennie 1,5 ty-
siąca. 

Projekt EFRA oficjalnie rozpoczął się
w 2014 roku. Pierwsze środki na reali-
zację inwestycji zapewniła emisja akcji
Grupy LOTOS S.A. Do finansowania
udało się także przekonać konsorcjum
6 banków i 2 spółek z Grupy PZU.
Udzieliło ono LOTOS Asfalt kredytu in-
westycyjnego oraz kredytu obrotowego.
Finansowanie EFRY zdobyło prestiżową
europejską nagrodę Project Finance
Award 2015. �

Wielka inwestycja Grupy LOTOS,
czyli Projekt EFRA w fazie rozruchu 
Efektywna RAfinacja to główny cel Projektu EFRA – kluczowej dla rozwoju Grupy
LOTOS inwestycji, dzięki której ciężkie pozostałości z procesu rafinacji ropy zostaną
wydajniej zagospodarowane. Obecnie spółka LOTOS Asfalt prowadzi proces urucha-
miania Kompleksu Koksowania, najważniejszej części Projektu. Jeszcze w tym roku
przewidywane jest osiągnięcie przez instalacje Kompleksu pełnej mocy produkcyjnej.
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Unia Europejska poważnie od-
czuwa skutki wojny handlowej
i pogorszenie się koniunktury

na świecie. Dane za II kwartał 2019 roku
mówią o wzroście PKB wyrównanym se-
zonowo na poziomie 1,1 proc. w strefie
euro i 1,3 dla całej Unii. 

Najszybciej w II kwartale rozwijały
się kraje Europy Środkowej. Pozycję li-
dera zajęły Węgry z wynikiem 5,1 proc.
rok do roku. Wynikiem na poziomie

4,6 proc. może pochwalić się Rumunia.
Polska gospodarka urosła rok do roku
o 4,1 proc zaś litewska o 4 proc. Złe wy-
niki osiągnęły Niemcy i Włochy. Nie-
miecka gospodarka urosła rok do roku
tylko o 0,4 proc., a włoska o 0 proc. 

Słabiej niż niż rok temu rozwijała się
też gospodarka USA. W II kwartale
wzrost r/r wyniósł tam 2,3 proc., co
było najgorszym wynikiem od I kwartału
2017 roku. Spadek dynamiki wyniósł je-

den punkt procentowy w porównaniu
z I kwartałem. Chińska gospodarka
rozwijała się natomiast w tempie naj-
gorszym od 30 lat. Wzrost wyniósł tam
6,2 proc. 

Dane dotyczące wielkości 
eksportu w pierwszym 
półroczu 2019 roku

Jak wynika z danych opublikowa-
nych przez Ministerstwo Przedsiębior-

Polski eksport rośnie 
mimo spowolnienia na świecie

Dane GUS za pierwsze półrocze 2019 roku pokazują, że lekko słabnie dynamika wzrostu
polskiego eksportu. Informacja ta nie powinna zaskakiwać w związku z pogorszeniem się
światowej koniunktury. Widać jednak, że polskie firmy szukają nowych rynków. Słaby
wzrost eksportu zanotowano w przypadku Niemiec. O wiele więcej natomiast sprzedano
do Stanów Zjednoczonych i Rosji. Eksport na Białoruś wzrósł zaś aż o 20 proc.

Waldemar Kubielski



czości i Technologii, w dwóch pierw-
szych kwartałach 2019 roku polski eks-
port zwiększył się rok do roku o 4,3 proc.,
a jego wartość wyniosła 115,2 mld euro.
W tym czasie import wzrósł o 2,8 proc.
Dzięki temu deficyt w handlu zagra-
nicznym w porównaniu z pierwszym pół-
roczem 2018 roku zmniejszył się z 1,7 do
0,2 mld euro. 

Jednak od początku 2019 roku war-
tość eksportu systematycznie spada.
W IV kwartale 2018 roku po szybkim
wzroście osiągnęła ona 58,3 mld euro,
w pierwszym kwartale 2019 roku spadła
do 58,2 mld euro, natomiast w drugim
kwartale do 57,1 mld euro. Ponieważ jed-
nak w ostatnim kwartale 2018 roku na-
stąpił dość szybki wzrost wartości eks-
portu (z 54,9 w III kwartale), dane za
pierwsze 6 miesięcy 2019 roku – mimo
spadku względem końcówki roku ubie-
głego – są znacznie lepsze w porów-
naniu do pierwszego półrocza 2018. 

Największym rynkiem zbytu dla pol-
skich dostawców towarów i usług są
tradycyjnie Niemcy. Trafia tam aż
27,3 proc. całego eksportu. Na drugim
miejscu znalazły się Czechy – 6,2 proc.
Kolejne miejsca zajmują: Wielka Bryta-
nia – 6 procent i Francja – 5,9 proc. 

Biorąc pod uwagę spowolnienie
gospodarcze w Unii Europejskiej, trud-
no się dziwić, że udział krajów UE w na-
szym eksporcie zmalał w latach 2018–
2019. Rok do roku sprzedaż na wspól-
notowe rynki zwiększyła się jedynie
o 3,4 proc. Ciągle jednak obszar ten sta-
nowi największy rynek dla naszych to-
warów i usług. Wartość sprzedaży do UE
wyniosła w pierwszym półroczu aż
98,4 mld euro. 

Bardzo słabo rosła sprzedaż do
Niemiec, które ciągle pozostają na-
szym największym odbiorcą. Niemcy
kupili od nas towary i usługi za kwotę
o 1,7 proc. wyższą niż przed rokiem. Jed-
nak – ze względu na duży udział tam-
tejszego rynku w naszym eksporcie
– w liczbach bezwzględnych wzrost
wyniósł aż 520 mln euro. 

Można zaobserwować zwiększa-
nie się udziału krajów naszego regionu
w polskim eksporcie. Wysoki wzrost za-
notowano w przypadku Austrii – 16,5 proc.,
Rumunii – 13 procent i Węgier – 8,8 proc.
Czechy natomiast są już drugim naj-
większym rynkiem dla polskich towarów
i usług, spychając Wielką Brytanię na
trzecią pozycję. 

Najszybciej rósł eksport do grupy
pozaunijnych rynków rozwiniętych go-
spodarczo. Wzrost w tej kategorii osią-
gnął aż 12 proc. Tak wysokie zwięk-

szenie się wartości nie oznacza znacz-
nego udziału tego obszaru w naszym
eksporcie, ponieważ wartość sprzeda-
nych tam towarów i usług wyniosła za-
ledwie 8,1 mld euro. W grupie tej naj-
szybszy wzrost zanotowano w przy-
padku Kanady – 17,8 proc., Stanów
Zjednoczonych – 15,5 proc. oraz Szwaj-
carii – 9,5 proc. 

Jak pisze portal Strefa Biznesu: Pol-
scy eksporterzy dostrzegają ryzyko, ja-
kie wiąże się z uzależnieniem od ko-
niunktury w UE i coraz mocniej rozwijają
sprzedaż poza jej granicami. Najbar-
dziej znaczącymi kierunkami są pod tym
względem USA i Rosja. Wartość wywozu
do Stanów Zjednoczonych rośnie naj-
szybciej wśród całej dziesiątki najważ-
niejszych odbiorców towarów z Polski. 

Wartość eksportu na rynki Wspól-
noty Niepodległych Państw zwiększyła
się o 10 procent do poziomu 7 mld euro.
Słabiej natomiast zwiększała się sprze-
daż na inne rynki słabiej rozwinięte.
Wyniosła ona w pierwszym półroczu
2019 roku 7,6 mld euro, co oznacza
wzrost jedynie o 3,1 proc. rok do roku. 

Wśród Państw WNP najszybciej rósł
polski eksport na Białoruś – 20 proc.
W przypadku Rosji zwiększył się
o 7,7 proc., natomiast Ukrainy – 9 proc. 

Eksport w poszczególnych 
branżach

Największy wzrost sprzedaży za gra-
nicę w pierwszych sześciu miesiącach
2019 roku zanotowano w kategoriach:
• tytoń i przetworzone namiastki tytoniu
25 proc
• kotły, maszyny i urządzenia mecha-
niczne oraz ich części 7,8 proc; 
• maszyny i urządzenia elektryczne
oraz ich części i akcesoriów 6,5 proc;
• pojazdy i ich części i akcesoria
4,9 proc;

Największą część eksportu stano-
wiły w pierwszym półroczu wyroby elek-
tromaszynowe – 40,4 proc. Na kolejnych
miejscach znalazły się: wyroby che-
miczne – 13,96 proc., rolno-spożywcze
– 13,4 proc., metalurgiczne 10,1 proc.,
drzewno-papiernicze – 5 proc. Pozostałe
kategorie stanowiły 17,2 proc. 

Jak napisało na swej stronie Mini-
sterstwo Przedsiębiorczości i Techno-
logii: W kolejnych miesiącach oczeku-
jemy powrotu do pozytywnych tenden-
cji w handlu zagranicznym Polski. Jed-
nocześnie w rezultacie uruchomionych
w II połowie br. pakietów socjalnych spo-
dziewamy się wyraźniejszego przy-
spieszenia po stronie importu (do ok.
5 proc. w skali roku), podczas gdy rocz-
ny wzrost eksportu szacujemy na po-
ziomie ok. 6 proc.

Inne prognozy również są optymi-
styczne. Jak powiedział dla portalu For-
sal.pl główny ekonomista Krajowej Izby
Gospodarczej (KIG) Piotr Soroczyński:
Warianty bazowe – zakładające naj-
słabszy poziom koniunktury u naszych
głównych partnerów handlowych

w przełomie tego i przyszłego roku,
a później stopniową poprawę – wska-
zują na dynamikę eksportu w latach
2019 i 2020 liczonego w euro na odpo-
wiednio 6,9 proc. i 7,2 proc., a dla im-
portu odpowiednio 6,1 proc. i 7,4 proc.

Gdyby prognozy się spełniły, ozna-
czałoby, że dynamika wzrostu ekspor-
tu nieco osłabnie. W całym roku 2018
jego wartość zwiększyła się bowiem
o 8,2 proc. do poziomu 223,6 mld euro.
Sprzedaż towarów i usług za granicę ro-
śnie jednak mimo pogorszenia się świa-
towej koniunktury. 

Dobre prognozy nie oznaczają
oczywiści, że nie istnieje ryzyko po-
gorszenia wskaźników. Jako najwięk-
sze zagrożenia dla naszego eksportu
wymienia się: spowolnienie gospo-
darcze na świecie, wojnę celną między
USA a Chinami, napiętą sytuację na
Bliskim Wschodzie grożącą znacz-
nym wzrostem cen ropy naftowej oraz
bliską perspektywę wyjścia Wielkiej
Brytanii z Unii Europejskiej. Brexit
oznaczał będzie możliwość nałożenia
ceł na polskie towary sprzedawane do
Zjednoczonego Królestwa ale także
możliwość pogorszenia się koniunktury
gospodarczej w samej Unii. Dotyczyć
to będzie głównie gospodarki nie-
mieckiej. Wielka Brytania jest bowiem
trzecim odbiorcą niemieckich towarów
i usług. �
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Jak wynika z danych opublikowanych przez 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, 
w dwóch pierwszych kwartałach 2019 roku polski
eksport zwiększył się rok do roku o 4,3 proc., 
a jego wartość wyniosła 115,2 mld euro.
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Są państwo liderem w branży kon-
strukcji. Jak się zaczęła działalność
firmy?

Inspiracją do rozpoczęcia własnej
działalności był mój ojciec, podobnie jak
on chciałem być samodzielnym przed-
siębiorcą. Na początku korzystałem
z jego wiedzy i pomocy, pożyczałem
sprzęt budowlany. Z biegiem czasu,
dzięki ciężkiej pracy i, co tu ukrywać,
podejmując czasem trudne decyzje,
usamodzielniłem się i stałem się nie-
zależny. 

Dziś  zajmujemy się profesjonalną
obsługą inwestycji przemysłowych i de-
weloperskich jako  generalny wyko-
nawca inwestycji. Skupiamy się na bu-
dowie hal przemysłowych pod klucz,
stawianiu konstrukcji żelbetowych od
monolitycznych poprzez montaż prefa-
brykatów. Podejmujemy się realizacji
bardzo skomplikowanych projektów,
wśród których przykładem może być bu-
dowa największego masywnego fun-
damentu w Polsce pod jedną z trzech
największych obrabiarek karuzelowych
na świecie.

Uczestniczyliśmy także w budowie
elektrowni Opole, realizując tam 26
odcinków, w tym przy budowie pylonów
i kotłów. Wybudowaliśmy fabrykę baterii
samochodowych dla koreańskiej firmy
LG CHEM. Wyspecjalizowaliśmy się
również w budowie wylęgarni drobiu
dzięki realizacji  najnowocześniejszej
w Europie i największej w Polsce wylę-
garni drobiu grzebnego (kurcząt) dla
Modern&Hatch, a dla AMI Agro naj-
większej i najnowocześniejszej wylę-
garni drobiu wodnego (kaczek i gęsi)
w Europie. Oprócz tego zajmujemy
się budową hoteli, apartamentowców
i obiektów publicznych. 
Jak duża jest państwa firma i co znaj-
duje się wśród jej priorytetów?

Zatrudniamy ponad 200 osób
w tym sprawdzonych podwykonaw-
ców. Bardzo dużą wagę przykładamy
do rozwoju naszych kadr. Chcemy kon-
kurować jakością i wydajnością, dlate-

go przykładamy ogromną wagę do
szkoleń. Efektem jest znakomita jakość
prowadzenia inwestycji i satysfakcja
klientów. 

Potwierdzeniem tego są certyfikaty
ISO w zakresie: zarządzania produkcją,
ochrony środowiska, w tym zarzadzania
odpadami. Przywiązujemy ogromną
wagę do bezpieczeństwa na budowie.
Wymagamy również od współpracują-
cych z nami firm, aby przestrzegały na-
szych procedur bezpieczeństwa. 
Firma pochodzi z Opolszczyzny, re-
gionu znajdującego się blisko Nie-
miec. Czy myśleli państwo o rozsze-
rzeniu działalności na kraj naszych
sąsiadów?

Przez cztery lata dywersyfikowaliś-
my prace wykonawcze na dwa rynki:
polski i niemiecki. Jednak polski rynek
w ostatnich latach generuje więcej cie-
kawych inwestycji, w związku z czym
skupiliśmy się tylko na regionie połu-
dniowozachodniej Polski. 
Czy podobnie jak w całej branży bu-
dowlanej mają państwo problem z za-
pewnieniem na budowach tzw. siły ro-
boczej?

Borykamy się z brakiem specjali-
stów, ale staramy się wychodzić na-
przeciw oczekiwaniom pracowników.
Tworzymy jasne systemy motywacji,
pomoc w rozwoju zawodowym i budo-
wanie ścieżki kariery zawodowej. Zda-
rza się, że zatrudniamy całe brygady,
które postanowiły wrócić z pracy w Au-
strii czy Niemiec. Wynagrodzenie spe-
cjalistów w naszej firmie powoduje, że
praca za granicą przestaje być atrak-
cyjna.

Już dziś kalendarz prac na rok 2020
jest zapełniony. Chcemy zachować dys-
krecję, dlatego nie ujawniamy, do jakich
projektów obecnie się przygotowujemy,
ale jak zwykle możemy zagwarantować
najwyższą jakość. 

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Chcemy konkurować 
jakością i wydajnością 
O drodze Przedsiębiorstwa Budowlanego Baumar 
opowiada jej prezes Marcin Szemainda.



Port Morski w Kołobrzegu posiada atrakcyjną lokalizację w centrum regionu środ-
kowopomorskiego. Pełni liczne funkcje: rybacką, przeładunkową, turystyczną
i stoczniową. Szacowany potencjał przeładunkowy wynosi około 1 mln ton rocz-
nie. Port stanowi naturalną alternatywę dla dużych portów. 

Funkcja przeładunku realizowana jest przy nabrzeżach o łącznej długości
668 metrów. Wielkość jednostek handlowych obsługiwanych przez Port Koło-
brzeg wynosi 100 metrów długości, 15 metrów szerokości oraz 5 metrów zanu-
rzenia. Dla jednostek o długości do 90 metrów dopuszczalne zanurzenie wynosi
5,5 metra.

Składowymi infrastruktury Portu Handlowego w Kołobrzegu są: 
– place składowe o powierzchni utwardzonej 20 650m²,
– place składowe o powierzchni nieutwardzonej 17 316 m²,
– powierzchnia magazynowa zakryta 6 227,90 m², w tym dwa elewatory zbożowe
o łącznej pojemności 5 905 ton:
– bocznica kolejowa o łącznej długości torowiska 621 m.

Marina posiada pełną infrastrukturę dla około 300 jachtów, każde stanowisko po-
siada własne przyłącze wody i prądu, a w hali zlokalizowanej w marinie działa ser-
wis jachtów. Goście mają do dyspozycji łazienki, pralnie z suszarnią i wiele
terenów zielonych, chronionych i monitorowanych. Rocznie odwiedza nas prze-
szło tysiąc jachtów z całego świata. Na terenie mariny znajduje się zabytkowa Re-
duta Morast, w której w sezonie letnim prowadzony jest klub żeglarski z tawerną.
Wyspa Solna, na której zlokalizowana jest marina to miejsce wypełnione latem
żeglarzami z całego świata i turystami zwiedzającymi Kołobrzeg.  

Zapraszamy do współpracy.

PORT KOŁOBRZEG

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
78-100 Kołobrzeg, ul. Portowa 41, tel. 94 35 167 65, sekretariat@zpmkolobrzeg.pl, www.zpm.portkolobrzeg.pl

Operator Portu Handlowego Kołobrzeg
tel. 783 298 950, uslugiportowe@gmail.com

– TWÓJ BIZNES NA FALI
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Projekt dotyczy wdrożenia wyni-
ków prac badawczo-rozwojo-
wych, przeprowadzonych przez

przemyskiego producenta energoosz-
czędnych okien, w wyniku których
opracowano okno z systemem na-
wiewno-wywiewnym, odznaczające
się poprawionymi właściwościami użyt-
kowymi w zakresie odporności na wa-
runki atmosferyczne, dobrą wytrzy-

małością, trwałością, efektywniejszym
chłodzeniem komór licowych oraz ko-
rzystniejszym rozkładem temperatury
pomiędzy sąsiednimi komorami, a tak-
że dobrą odpornością na zalanie i za-
brudzenie kanałów. Niezwykle istotne
jest również efektywne wykorzystanie
krótkotrwałych fluktuacji ciśnienia do
rozpraszania zaabsorbowanej energii
cieplnej.

Od pomysłu do patentu
– Prace badawcze prowadziliśmy

przez okres 16 miesięcy – od sierpnia
2017 do grudnia 2018. Wykazaliśmy, że
cechy i funkcjonalności tworzonego
produktu odróżniają go od produktów
występujących na rynku, a tym samym
stanowią o nowości proponowanego
rozwiązania. Co istotne, produkt będą-
cy wynikiem projektu odróżnia się od

Producent okien HENSFORT 
realizuje projekt badawczo-rozwojowy
o wartości 14 mln zł
W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój firma HENSFORT Sp. z o.o.
realizuje projekt wdrożenia autorskiej technologii produkcji stolarki otworowej wyposa-
żonej w nowatorski układ chłodzenia. Projekt o wartości przekraczającej 14 mln złotych
uzyskał najwyższą liczbę punktów spośród ubiegających się o dofinansowanie ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 3.2.1. „Badania na Rynek”.

Nowy biurowiec firmy HENSFORT



rozwiązań dostępnych na rynku nie
tylko polskim, a więc dotyczy innowacji
produktowej na skalę międzynarodową,
o czym dodatkowo przekonują złożone
w Urzędzie Patentowym RP zgłoszenia
patentowe z uzyskaną w sprawozda-
niach ze stanu techniki oceną A we
wszystkich kategoriach – wyjaśnia
Krzysztof Gala, dyrektor generalny
w HENSFORT Sp. z o.o.

W ramach realizacji projektu pro-
ducent okien zamierza nabyć środki
trwałe, wartości niematerialne i praw-
ne oraz roboty i materiały budowlane. 

– Innowacje są niewątpliwie jedną
z głównych sił napędowych wzrostu
gospodarczego. Zdolność do kreowa-
nia i implementowania rozwiązań in-
nowacyjnych jest podstawowym  mier-
nikiem  rynkowej sprawności  funkcjo-
nowania  przedsiębiorstwa. Dzisiaj suk-
cesy rynkowe odnoszą bowiem te
przedsiębiorstwa, które sprawnie wpro-
wadzają na rynek nowe produkty. Pro-
wadzone przez nas prace badawczo-
-rozwojowe pozwalają na szybkie przej-
ście od projektu, poprzez prototypo-
wanie, do gotowego wyrobu, mając
istotny wpływ na rozwój całej organizacji
– komentuje Andrzej Pichur, prezes za-
rządu HENSFORT Sp. z o.o.

Wzór na konkurencję
Firma HENSFORT realizuje ponad-

to prace związane z przeprowadzeniem
audytu wzorniczego oraz opracowa-
niem na jego podstawie strategii wzor-
niczej przedsiębiorstwa w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska Wschod-
nia 2014–2020, Oś Priorytetowa I: Przed-
siębiorcza Polska Wschodnia, Działanie
1.4 Wzór na konkurencję.

– Dynamiczna konkurencja, a także
zmiany w stylach życia i preferencjach
konsumentów zmuszają nowoczesne or-
ganizacje do nieustannej transformacji
służącej poszukiwaniu nowych źródeł
przewagi konkurencyjnej. Z uwagi na to
oba projekty mają dla nas znaczenie
strategiczne i z pewnością istotnie wpły-
ną na rozwój naszej oferty produktowej
– podsumowuje Marcin Wenzel, dyrek-
tor ds. rozwoju w HENSFORT Sp. z o.o.

Dwudziestoletnie doświadczenie i ja-
kość produktów oferowanych przez
HENSFORT została wielokrotnie zwe-
ryfikowana 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,
Wikana i ERBUD.

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. �
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Andrzej Pichur, prezes zarządu Krzysztof Gala, dyrektor generalny Marcin Wenzel, dyrektor ds. rozwoju
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Honorowym gościem konferencji
była minister przedsiębiorczości
i technologii Jadwiga Emilewicz,

która zabrała głos jako pierwsza, po-
święcając uwagę głównie energetyce
prosumenckiej rozumianej w szerszym
kontekście – całego systemu energe-
tycznego i problemów, z jakimi mierzy
się obecnie ten rynek. Dostrzegając po-
trzebę wsparcia państwa w zakresie
energetyki, przedstawiała dostępne
bądź wdrażane narzędzia, na czele
z programem „Energia Plus”, który ma
za zadanie umożliwić przedstawicielom
MŚP, samorządom i konsumentom in-
dywidualnym niezależność energe-
tyczną, oraz rozporządzeniem doty-
czącym uproszczenia procedur przy-
łączania do sieci i włączenia w system
opustów przedsiębiorców. 

– Widać wyraźnie, że wdrażane
elementy legislacyjne i produkty ban-
kowe składają się na dobre instru-
menty dla odbiorców indywidualnych
i przedsiębiorców, pozwalające korzy-
stać z fotowoltaiki w większym zakresie
– mówiła minister Emilewicz.

Partnerem głównym Raportu IEO
jest firma Bruk-Bet, reprezentowana
na konferencji przez Edytę Witkowską-
Grześkiewicz, pełnomocnika zarządu
ds. fotowoltaiki. Zabrała ona ważny
głos w dyskusji na temat perspektyw roz-
woju rynku fotowoltaiki w Polsce i wkła-

du firmy Bruk-Bet Solar w umacnianie
się tegoż rynku. 

Grupa Bruk-Bet z polskim kapitałem
jest obecna na krajowym rynku od po-
nad 35 lat. Choć najbardziej kojarzona
jest z produkcją wysokiej jakości kostek
brukowych oraz innowacyjnych płyt ta-
rasowych, sukcesywnie poszerza ob-
szary swojej działalności o kolejne
branże, reprezentowane m.in. przez
marki Termalica®, Intrac® i Georyt. Po-
nadto od niemal 8 lat jako Bruk-Bet So-
lar rozwija technologicznie i ilościowo
produkcję modułów PV, zauważając
ogromny potencjał w obszarze odna-
wialnych źródeł energii zarówno na
polskim, jak i zagranicznym rynku. 

– Współczesne budownictwo to bu-
downictwo energooszczędne, wyko-
rzystujące materiały i instalacje, które

Europejska jakość po polsku

8 czerwca w Warszawie odybyła się konferencja Instytutu Energii Odnawialnej „Rynek
Fotowoltaiki w Polsce‘2019”, w której wzięli udział czołowi przedstawiciele branży foto-
woltaicznej w Polsce, w tym przedstawicielka grupy Bruk-Bet, do której należy marka
Bruk-Bet Solar, produkująca moduły fotowoltaiczne.

Jachty na Solinie



pozwalają zaoszczędzić na kosztach
eksploatacyjnych budynku. Budownic-
two przyszłości to coraz większa sa-
mowystarczalność energetyczna bu-
dynków, zwiększająca komfort życia i
dająca niezależność od dostawców
prądu. Produkując moduły fotowolta-
iczne, wytwarzamy sprzęt elektryczny
będący generatorem energii elek-
trycznej ze słońca. Działając w sektorze
budownictwa, od ponad 3 dekad stop-
niowo wprowadzaliśmy do naszego
portfolio produkty energooszczędne
jak beton komórkowy Termalica® z de-
dykowanymi rozwiązaniami dla do-
mów jednorodzinnych oraz rozwiązania
pozwalające na pozyskiwanie energii
dzięki modułom Bruk-Bet Solar. Produkty
fotowoltaiczne naszej produkcji znajdują
zastosowanie na instalacjach dacho-
wych, wolnostojących, tworzą również
ciekawe projekty architektoniczne, np.
fasady budynków, balkony z aktywną
powierzchnią będącą generatorem
energii elektrycznej. BIPV – moduły zin-
tegrowane z budynkiem nadają bryle
nowoczesny charakter, stanowią inno-
wacyjne rozwiązanie, tworząc ciekawą
koncepcję architektoniczną pełniącą kil-
ka funkcji użytkowych – mówi Edyta Wit-
kowska-Grześkiewicz.

Około 50 proc. mocy produkcyjnej
marki Bruk-Bet Solar, która obecnie
wynosi 120 MW, trafia do mikroinstala-
cji, gdzie ciągle odnotować można
wzrost mocy średniej wielkości instala-
cji, od 3–4 kW jeszcze kilka lat temu do
ponad 5 kW obecnie. Coraz więcej
osób decyduje się na większe moce
swoich instalacji ze względu na rosną-
ce ceny energii.

Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom klientów oraz potrzebom prężnie
rozwijającego się rynku, Bruk-Bet Solar
oferuje wysokojakościowe, solidne
i bezpieczne produkty przeznaczone dla
przemysłu i klientów indywidualnych. Na
szczególną uwagę zasługuje seria Pre-
stige, w której skład wchodzą moduły
monokrystaliczne o mocy od 290 W do
nawet 375 W w serii Prestige Power. Roz-
wiązania fotowoltaiczne marki, popar-
te licznymi certyfikatami wiodących
ośrodków badawczych, dokumentują ja-
kość produktu z długoletnią gwarancją
na sprawność na poziomie 83 proc. po
25 latach. 

Moduły fotowoltaiczne pozwalają
użytkownikom na niezawodną i długo-
trwałą eksploatację. Oprócz standar-
dowej 25-letniej gwarancji na moc klient
otrzymuje także 12-letnią gwarancję
na elementy elektryczne produktów.

Tym samym ma pewność, że zakupio-
ne moduły fotowoltaiczne, produkowa-
ne z komponentów o najwyższej jakości
przy zachowaniu restrykcyjnych stan-
dardów jakościowych, są solidne i nie-
zawodne. Fabryka Bruk-Bet Solar
w Tarnowie oferuje moduły z ogniwami
PERC z 5BB, które dają większą wydaj-
ność niż standardowe ogniwa z trzema
wiązkami przewodzącymi. Fabryka BBS
jako nieliczna na świecie poddała pro-
dukowane moduły podwójnym testom
wytrzymałościowym, które z powodze-
niem przeszła (damp heat, thermal
cycle). Wytrzymałość modułów po-
twierdza m.in. certyfikat na obciążenie
śniegu do 8000 Pa. Dodatkowo wykazują
one odporność na grad, działanie mgły
solnej oraz amoniaku, a także na efekt
PID i LID.

Główną ideą przyświecającą mar-
ce Bruk-Bet Solar jest szeroko pojęta
edukacja, zarówno w sektorze nowo po-
wstałych firm wykonawczych, jak
i wśród klientów indywidualnych. Opra-
cowując nowoczesne rozwiązania, mar-
ka współpracuje z uczelniami, m.in.
z Laboratorium Fotowoltaicznym w Ko-
zach, które od 1997 r. jest placówką na-
ukowo-badawczą Instytutu Metalurgii
i Inżynierii Materiałowej Polskiej Aka-
demii Nauk w Krakowie. Ponadto Bruk-
Bet Solar posiada w ofercie szeroki wa-
chlarz szkoleń przeznaczonych z jednej
strony dla wykwalifikowanych instala-
torów PV, a z drugiej – dla młodzieży
szkół technicznych oraz studentów
uczelni wyższych, zdobywających wie-
dzę na kierunkach związanych z ener-
getyką odnawialną. �
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Liceum Ogólnokształcące w Staszowie

Edyta Witkowska-Grześkiewicz, 
pełnomocnik zarządu 
ds. fotowoltaiki Bruk-Bet Solar:

– Od początku stawiamy na jakość
oferowanych produktów i edukację
w zakresie dynamicznie rozwijającego
się sektora fotowoltaiki, dlatego cieszy
nas rosnące zainteresowanie gamą
produktów z obszaru energetyki odna-
wialnej i coraz większa dostępność
narzędzi wsparcia i instrumentów fi-
nansowania instalacji oraz wdraża-
nych przyszłościowych rozwiązań.
Inwestycja w obszarze fotowoltaiki jest
ze wszech miar opłacalna – przede
wszystkim szybko się zwraca i przy-
nosi wymierne oszczędności, a to
argument nie do przecenienia.
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Przede wszystkim z danych mie-
sięcznych GUS wynika, że na po-
czątku bieżącego roku mieliśmy

do czynienia ze spadkiem liczby miesz-
kań oddawanych do użytku w porów-
naniu z grudniem roku 2018. 

Między kwietniem a czerwcem spa-
dała też liczba mieszkań, których bu-
dowę rozpoczęto. Na początku roku
liczba ta jednak gwałtownie wzrosła po
równie gwałtownym spadku w miesią-
cach październik–grudzień 2018. Liczba
wydawanych pozwoleń rosła natomiast
gwałtownie w miesiącach marzec–maj
2019 i mocno spadła w czerwcu. W lip-
cu natomiast nastąpił duży wzrost za-
równo liczby mieszkań, których budowę
rozpoczęto oraz liczby nowych pozwoleń

i zgłoszeń. Liczba oddawanych mieszkań
wzrosła w lipcu tylko nieznacznie. 

Dane GUS za lata 2016–2019 po-
kazują zaś, że liczby wydawanych po-
zwoleń, rozpoczętych budów i odda-
wanych mieszkań podlegały dużym
wahaniom. W budownictwie mieszka-
niowym widoczny jest jednak trend
wzrostowy. 

Budownictwo mieszkaniowe
w okresie styczeń–lipiec

Długoterminową tendencję wzro-
stową w budownictwie mieszkaniowym
ilustrują dane GUS za okres styczeń–
lipiec 2019. W pierwszych siedmiu mie-
siącach roku oddano do użytku 110,2 ty-
siąca mieszkań. Wzrost rok do roku wy-
niósł aż 10,9 proc. Największą liczbę
mieszkań zbudowali deweloperzy –

68,2 tys. W tym przypadku wzrost wyniósł
15,8 proc. Niewielki wzrost zanotowało
budownictwo indywidualne. Liczba od-
danych lokali w tym przypadku wynio-
sła 39 tysięcy, co daje wzrost rok do roku
o 2,3 proc. 

Spadek zanotowały spółdzielnie
mieszkaniowe – z 1194 do 1114 miesz-
kań. Natomiast w przypadku miesz-
kań komunalnych, czynszowych i za-
kładowych wzrost wyniósł 60 procent do
poziomu 1936 mieszkań. Zmniejszyła się
za to o 2,3 m2 przeciętna powierzchnia
oddawanego mieszkania. W pierw-
szych 7 miesiącach roku wyniosła ona
90,5 m2. 

Obserwując dane długoterminowe
za lata 2016–2019 można zauważyć, że
najwięcej mieszkań oddaje się do użyt-
ku w grudniu. Potem następuje spadek

Rozchwiane budownictwo
mieszkaniowe

Obserwując doniesienia prasowe dotyczące budownictwa mieszkaniowego, można za-
uważyć, że  z jednej strony pojawiają sięalarmujące informacje o spadku liczby oddawa-
nych mieszkań, z drugiej natomiast pełne optymizmu doniesienia o wyjątkowo dobrej
koniunkturze w budownictwie. Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, która ze stron ma
rację, warto przeanalizować długoterminowe dane Głównego Urzędu Statystycznego.

Waldemar Kubielski



trwający całe pierwsze półrocze,
a w drugim półroczu liczba oddanych
lokali zaczyna wzrastać. Tak było we
wszystkich czterech latach, które obej-
mują dane GUS. Lepszy wynik za pierw-
sze 7 miesięcy 2019 roku wynika stąd,
że spadek po grudniu 2018 nie był tak
gwałtowny jak po grudniu 2017 roku. 

Pisząc zatem analizę sytuacji na ryn-
ku mieszkaniowym na początku roku, ła-
two można przytoczyć dane mówiące
o krachu. Pisząc taką analizę pod ko-
niec roku, równie łatwo można mówić
o boomie w budownictwie. 

Słaby wzrost pozwoleń na bu-
dowę i rozpoczętych budów

Gdy chodzi o prognozy na przy-
szłość, trzeba podkreślić, że nie najle-
piej przedstawiała się w pierwszych

7 miesiącach roku liczba wydawanych
pozwoleń na budowę i zgłaszanych
projektów. Najgorzej pod tym względem
było w lutym, kiedy liczba ta osiągnęła
najniższy poziom od stycznia 2017 roku.
Potem nastąpił gwałtowny wzrost,
a w maju liczba osiągnęła wartość naj-
wyższą w całym okresie 2016– 2019. 

Dane za cały okres styczeń–lipiec są
jednak niewiele lepsze od analogicz-
nego okresu w 2018 roku. Wzrost wyniósł
tylko 1,5 procenta do poziomu 153,9 ty-
siąca zgłoszonych projektów i wydanych
pozwoleń. W przypadku deweloperów
zanotowano wzrost o 0,3 proc. Nato-
miast w przypadku inwestorów indywi-
dualnych wzrost wyniósł 5,9 proc. 

W przypadku rozpoczętych budów
wzrost również nie był imponujący. Wy-
niósł on 3,6 proc. do poziomu 137,4 tys.
W przypadku deweloperów wzrost wy-
niósł 3,7 proc., natomiast wśród inwe-
storów indywidualnych o 4,4 proc. 

Eksperci uważają, że niewielka dy-
namika wzrostu liczby wydawanych
pozwoleń i rozpoczętych budów na po-
czątku roku nie ma związku ze zmniej-
szonym popytem. Zdaniem cytowane-
go przez „Business Insider” Zbigniewa
Juroszka, prezesa firmy deweloperskiej
Atal winę ponosi raczej mało sprawna
administracja. Jak twierdzi: „Nieprzy-
stępne procedury budowlane, prze-
ciągające się postępowania admini-
stracyjne oraz procedury związane
z różnego rodzaju decyzjami mają nie-
korzystny wpływ na sektor nierucho-
mości”.

Problem stanowią również grunty.
Z jednej strony mamy do czynienia
z ograniczonym zasobem działek bu-
dowlanych, z drugiej przeciągają się
procedury administracyjne związane z
wydawaniem pozwoleń. Dane za li-
piec 2019 roku pokazują jednak znacz-
ny wzrost zarówno liczby wydawanych
pozwoleń, jak i liczby mieszkań, których
budowa rozpoczęła się. Nieznacznie tyl-
ko wzrosła natomiast liczba mieszkań
oddawanych do użytku.

Budownictwo mieszkaniowe 
w poszczególnych 
województwach

Na podstawie danych Głównego
Urzędu Statystycznego można przewi-
dywać, jakie będą trendy w budownic-
twie mieszkaniowym dla konkretnych
województw. Dane pokazują nadcho-
dzące zmiany na mapie inwestycji
w różnych regionach naszego kraju. 

Najwięcej mieszkań oddano do
użytku w województwach: mazowiec-

kim, małopolskim i wielkopolskim, naj-
mniej natomiast – licząc od końca staw-
ki – w opolskim, świętokrzyskim i lubu-
skim. 

Mazowieckie jest też niekwestiono-
wanym liderem, jeśli chodzi o liczbę wy-
dawanych pozwoleń i rozpoczętych
budów. Natomiast na kolejnych pozy-
cjach sytuacja zmienia się dynamicznie.
Chociaż województwo małopolskie znaj-
duje się na drugiej pozycji pod wzglę-
dem liczby oddawanych mieszkań, to
– gdy chodzi o liczę wydawanych po-
zwoleń i rozpoczętych budów – wy-
przedzają je: dolnośląskie i wielkopol-
skie. W województwie pomorskim na-
tomiast zanotowano o wiele więcej wy-
danych pozwoleń i zgłoszonych pro-
jektów niż w małopolskim. 

Liczba wydawanych pozwoleń
i rozpoczynanych budów w stosunku do
liczby oddawanych mieszkań jest rów-
nież wysoka w województwach: ślą-
skim, łódzkim, podkarpackim, podla-
skim, lubuskim i opolskim. Oznacza to,
że w tych województwach budownictwo
mieszkaniowe notuje znaczny wzrost.
Słabo pod tym względem wypada na-
tomiast świętokrzyskie. W małopol-
skim zaś liczba rozpoczętych budów
jest mniejsza od liczby oddanych
mieszkań. 

Liczba oddawanych mieszkań
w okresie styczeń–lipiec 
najwyższa od 1991 roku

GUS publikuje również zestawienie
liczby oddawanych do użytku mieszkań
w okresie styczeń–lipiec od 1991 do 2019
roku. Można więc łatwo porównać okres
pierwszych siedmiu miesięcy 2019 roku
z sytuacją w innych latach. 

Dane GUS pokazują, że w okresie
1992–1996 nastąpił gwałtowny spadek
liczby oddawanych do użytku mieszkań
w pierwszych 7 miesiącach roku. Od
1997 roku trwa natomiast długofalowy
trend wzrostowy. Wzrost ten nie jest jed-
nak równomierny. W latach 2010–2011
doszło do gwałtownego spadku, nato-
miast w latach 2012–2015 liczba usta-
bilizowała się na poziomie wyższym niż
w 2011 roku jednak z niewielką ten-
dencja spadkową. 

Szybki wzrost rozpoczął się w roku
2016, a w okresie styczeń–lipiec 2019
liczba oddanych do użytku mieszkań
była najwyższa w całym badanym okre-
sie i wyniosła 110,2 tysiąca. Drugim wy-
nikiem w przedstawionym przez GUS
zestawieniu jest liczba oddanych miesz-
kań między styczniem a lipcem 2003
roku. Wyniosła ona wtedy 109,8 tys. �
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SBM „Dembud” obchodzi 30-lecie. Ja-
kie były okoliczności powstania spół-
dzielni trzy dekady temu?

Tak się złożyło, że całe życie jestem
związany z Wolą. Tu się urodziłem się,
mieszkałem przy Żelaznej i Krochmal-
nej i do dziś pracuję na Żelaznej – do
biura mam 300 metrów. To tu dorasta-
łem, zakładałem rodzinę, prowadziłem
warsztat samochodowy, będąc człon-
kiem Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych.
30 lat temu czasy były dla biznesu bar-
dzo nieciekawe. Jednak chciałem zrobić
coś dla siebie i środowiska, które znam
i z którym jestem związany całe życie.
Czując ducha nadchodzących zmian
1989 roku, postanowiłem budować
mieszkania, bo w PRL-u rynek nieru-
chomości praktycznie nie istniał, bu-
downictwo było w rozsypce, a nowe lo-
kale były dla wybrańców. Kiedy doszło
do realizacji pomysłu powołania spół-
dzielni, zarejestrowanej 7 lipca 1989 roku
po wielu dyskusjach i burzliwych wy-
mianach pomysłów na jej kształt, mia-
łem szczęście do wskazanej lokalizacji
przy ul. Żelaznej i ziemi pod budowę
pierwszych budynków. Miałem też
szczęście spotykać odpowiednie osoby
we właściwym czasie. Cieszę się, że dzię-
ki spółdzielni mogę pracować z ludźmi
i dla ludzi, oddając im kolejne inwesty-
cje w niezwykle atrakcyjnych punktach
miasta. A jest ich prawie 20. „Dembud”
to więcej niż kolejne nieruchomości i od-
dawane lokale – to mieszkańcy i moi
współpracownicy, którzy uczyli się ra-
zem ze mną, wspierali mnie i przez lata
pracowali na markę spółdzielni.

Gdy rozwijaliśmy działalność, kre-
dytowanie budownictwa mieszkanio-
wego nie istniało. Wprowadzona w la-
tach 90. ustawa Glapińskiego dotyczą-
ca spółdzielczości pozwalała robić kon-
kursy dla spółdzielni mieszkaniowych,
na które nikt oprócz nas nie składał ofer-
ty. Właśnie w latach 90. wybudowaliśmy
najwięcej dużych osiedli. Potem rozwój
dynamicznie przyspieszył, zaczęliśmy
wygrywać przetargi na budowę waż-

Miałem wkład w rozwój Warszawy
Cieszę się, że dzięki spółdzielni mogę pracować z ludźmi i dla ludzi, oddając im kolejne
inwestycje w niezwykle atrakcyjnych punktach Warszawy – mówi Witold Romanowski,
prezes zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkanowej „Dembud”.



nych inwestycji w najlepszych punktach
Warszawy. Dlaczego jesteśmy konku-
rencyjni? Bo deweloper musi zarobić,
a my nie. Nie musimy oszczędzać na ja-
kości, żeby wyjść na swoje. Wolę reali-
zować mniejsze inwestycje, ale o lep-
szym standardzie, na lepszym terenie.
Naszą ofertę szczególnie cenią rdzen-
ni warszawiacy, którzy lubią śródmieście
i pobliskie dzielnice, ale nie tylko. Wśród
naszych mieszkańców od dawna było
wiele znanych osobistości życia pu-
blicznego: polityków, aktorów, dzienni-
karzy, żeby wymienić tylko prof. Ge-
remka, prof. Paradowską, Bronisława
Komorowskiego, Piotra Fronczewskie-
go, Marka Kondrata, Elżbietę Staro-
stecką. Przez te 30 lat na czele „Dem-
budu” poznałem wielu ciekawych ludzi.
To też plus mojej pracy i pełnionej
funkcji.
Przez lata był pan związany ze sportem.
Czy nawyki z tego okresu pomagają
w biznesie i zarządzaniu?

Rzeczywiście już jako chłopak tre-
nowałem zapasy w BKS Skra Warsza-
wa. Wojsko, doświadczenia z okresu
sportowego pomogły mi przełamać
strach, a to w biznesie bardzo cenna
umiejętność. Zawsze trzeba się liczyć
z protestami mieszkańców sąsiednich
nieruchomości, którzy nie chcą koło sie-
bie budowy, z opóźnieniami ze strony
podwykonawców, z niesubordynacją.
W tej pracy niezwykle przydaje się za-
równo odwaga, jak i odporność na
stres, nie mówiąc o zdrowiu. Jednocze-
śnie chciałbym podkreślić, że jeszcze
ani razu nie mieliśmy sprawy sądowej,
co przy tylu wykonawcach i mieszkań-
cach jest dużym osiągnięciem i świad-
czy o naszym profesjonalizmie. To za-
ufanie wobec działań spółdzielni jest dla
mnie bardzo ważne.
Która z dotychczasowych inwestycji
jest panu najbliższa?

Jak można wskazać najukochańsze
dziecko? Pierwsze inwestycje odbie-
gają od nowych, bo były inne czasy.
Technologie w Polsce zmieniły się wraz
z wejściem do Unii Europejskiej, o nie-
bo lepsze są też materiały stosowane
we wznoszonych budynkach. Diame-
tralnie różni się też podejście do pracy
ludzi zatrudnionych na budowie. Dziś
pracownicy szanują pracę i poważnie
podchodzą do wyznaczonych zadań.
Dawniej alkohol na placu budowy był
normą. Mimo tych wszystkich znaków
czasu zawsze wkładałem w realizowa-
ne inwestycje serce i tak samo zależa-
ło mi na jakości i zadowoleniu miesz-
kańców. Chyba udaje się osiągnąć za-

mierzony efekt, bo w niektórych miesz-
kaniach pojawia się już trzecie pokole-
nie. Dużo rodzin mieszka u nas od sa-
mego początku. Tylko 10 proc. lokali jest
przeznaczonych na wynajem.
Z okazji jubileuszu Spółdzielnia wyda-
ła pamiątkowy album. Proszę przybli-
żyć charakter publikacji.

To już dugi album „Dembudu”
– pierwszy wydaliśmy na 15-lecie. W no-
wym albumie, który wkrótce ukaże się
również w wersji elektronicznej, na fo-
tografiach Juliusza Sokołowskiego po-
kazujemy siedem dzielnic Warszawy,
w których wybudowaliśmy budynki
mieszkalne, porównując te same miej-
sca sprzed lat i współcześnie, poczy-
nając od Woli, gdzie zaczęła się histo-
ria „Dembudu”, przez Pragę, Sady Żo-
liborskie, okolice Dworca Gdańskiego,
po ścisłe Śródmieście i najbardziej re-
prezentatywne miejsca stolicy: Grzy-
bowską, Bonifraterską, Jana Pawła II.
Chcieliśmy w ten sposób z jednej stro-
ny zwrócić uwagę na wkład SBM „Dem-
bud” w rozwój krajobrazu stolicy,
a z drugiej – zobrazować postęp ar-
chitektoniczny i dynamikę przemian, ja-
kie dokonały się w miejskiej przestrze-
ni w ciągu 15 lat, od wydania pierwszej
„Jubileuszowej Księgi Adres”. Zmiany
widoczne na przestrzeni kilkunastu lat
są ogromne. Lada chwila Warszawa
będzie miała najwięcej wieżowców

w Europie. To wprost niewiarygodne,
w jakim tempie, wyrastają nowe bu-
dowle, zmieniając oblicze miasta.
Oprócz albumu o jubileuszu będzie mi
przypominać kartka z kalendarza
z datą 7 lipca 1989 roku, jaką otrzyma-
łem w prezencie od zespołu.
30 lat na czele „Dembudu” za panem,
ale jeszcze nie mówi pan ostatniego
słowa. Jakie projekty są obecnie w pla-
nach?

Na kolejne 2 lata mamy już zapew-
nione zajęcie. Trwają prace związane
z przygotowaniem inwestycji na Niecałej
5 i Goszczyńskiego. Na ukończeniu
jest też budowa na Potockiej 4A i Bo-
haterów Getta 4. Działki, na jakich nam
zależy, kameralne, w prestiżowych lo-
kalizacjach, nie są łatwe do zdobycia.
Dlatego cieszy mnie każda zrealizo-
wana budowa, która staje się cenną wi-
zytówką nie tylko spółdzielni, lecz tak-
że Warszawy.
Czy poza pracą jest czas na odpoczy-
nek, spełnianie prywatnych marzeń?

Skłamałbym, gdybym powiedział, że
praca pochłania mnie bez reszty. Znaj-
duję czas na sport, jestem też radnym
Rady Seniorów Dzielnicy Wola. Mam
wiele zajęć, dlatego życzyłbym sobie je-
dynie zdrowia, aby starczyło sił na tyle
aktywności.

Rozmawiał Cezary Głogowski
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Dlaczego jesteśmy konkurencyjni? Bo deweloper
musi zarobić, a my nie. Nie musimy oszczędzać
na jakości, żeby wyjść na swoje. Wolę realizować
mniejsze inwestycje, ale o lepszym standardzie,
na lepszym terenie.

Koncepcja architektoniczna, ul. Długa 50 w Warszawie
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Czy z punktu widzenia dewelopera
nabywcy domów są dziś wymagający?
Czego szukają i jak udaje się państwu
trafić w ich potrzeby?

W ostatnich latach świadomość
klientów w zakresie zakupu nierucho-
mości uległa sporym zmianom. Może-
my pokusić się o stwierdzenie, że rynek
nieruchomości staje się rynkiem na-
bywcy – to jego wymagania są naj-
ważniejsze, a te rosną wraz ze wspo-
mnianą świadomością. Klienci coraz
częściej zwracają uwagę na kwestie
energooszczędności domów, wykorzy-
stanych materiałów, rozwiązań regulo-
wanych normami UE. Dużą wagę przy-
wiązują zarówno do rozwiązań ekolo-
gicznych, jak i takich, które trafiają w ak-
tualne trendy. Czy są wymagający?
Owszem, ale to raczej zaleta niż wada.
Dzięki temu są w stanie jasno określić,
czego oczekują od naszej firmy, a to
klucz do znalezienia właściwej oferty.
Zaufanie naszych odbiorców budujemy
na bardzo prostych podstawach – prze-
kazujemy rzeczowe, prawdziwe infor-
macje i dbamy o wysokie standardy ob-
sługi. To połowa sukcesu w zaspokoje-
niu ich potrzeb. Pozostała część to wła-
ściwa znajomość rynku i selekcja ofert,

które włączamy do katalogu naszych
propozycji.
Jak ważne dla sukcesu w branży jest
podążanie za trendami na rynku nie-
ruchomości?

Na sukces przedsiębiorstwa skła-
da się wiele czynników. Nie można po-
wiedzieć, że jeden wybrany aspekt
decyduje o powodzeniu na rynku de-
weloperskim. Jednocześnie nie da się
ukryć, że podążanie za trendami zwią-
zanymi z nieruchomościami jest jed-
nym ze strategicznych elementów wpły-
wających na wyniki w branży. Nie moż-
na lekceważyć tej kwestii, jednak na
trendy należy patrzeć w perspektywie
długoterminowej – podążać za nimi,
ale jednocześnie poszukiwać nowych
rozwiązań. Warto zauważyć, że samo
budownictwo jest bardzo zróżnicowa-
ne – konieczne jest proponowanie roz-
wiązań nie tyle modnych, ile wpisują-
cych się w oczekiwania różnych klien-
tów.
Co w budowie domów jest kluczowe,
aby uzyskać równowagę między ceną
i jakością? Jak Patio dba o opinię wia-
rygodnego dewelopera?

Zachowanie równowagi między
ceną i jakością to jeden z głównych wy-

znaczników naszej pracy w Patio De-
weloper. Kluczowe dla jej zachowania
jest połączenie doświadczenia i nowo-
czesnych rozwiązań. Znajomość bran-
ży umożliwia nam wykonanie bardzo
dobrych projektów uwzględniających
chętnie wybierane przez klientów lo-
kalizacje. Nieustanne poszerzanie na-
szej wiedzy i poszukiwanie nowych roz-
wiązań sprawia, że możemy zaofero-
wać odbiorcom projekty zgodne za-
równo z ich potrzebami, jak i możliwo-
ściami finansowymi. Te kwestie w dużej
mierze wpływają na opinię wiarygod-
nego dewelopera. Ważne jest także
wysłuchanie klienta i wyjście naprzeciw
jego oczekiwaniom. Na przestrzeni wie-
lu lat działalności na rynku udało nam
się zrealizować dziesiątki trudnych in-
westycji. Do problematycznych kwestii
podchodzimy z odpowiednim nasta-
wieniem, traktując je jak wyzwanie, ale
nie obiecujemy klientom rzeczy nie-
możliwych. To także wpływa na wiary-
godność naszej firmy i wyróżnia nas na
tle konkurencji rynkowej.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj

Trafiamy w oczekiwania klientów
Nieustanne poszerzanie naszej wiedzy i poszukiwanie nowych rozwiązań sprawia, 
że możemy zaoferować odbiorcom projekty zgodne zarówno z ich potrzebami, 
jak i możliwościami finansowymi – mówi Marcin Chmielewski, właściciel firmy 
Patio – Chmielewski, Dudzik Sp. j.
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„Willa Mirabelka 3” to dziewiąty projekt firmy
deweloperskiej PATIO. Osiedle jest położone
w podwarszawskiej Lesznowoli, która dzięki
bardzo dobrej komunikacji z centrum 
Warszawy od kilu lat jest jedną z najchętniej
wybieranych lokalizacji przez osoby 
poszukujące nowego domu

Osiedle „Willa Mirabelka 3” jest
zlokalizowane w najładniejszej części
Lesznowoli, na skraju lasów magda-
leńskich, w otoczeniu nowoczesnej za-
budowy jednorodzinnej. O wyjątkowych
walorach tej lokalizacji świadczy rów-
nież dostęp do infrastruktury. W pro-
mieniu 1–2 km znajdują się: szkoła pod-
stawowa z gimnazjum i halą sportową,
przychodnia lekarska, sklepy, restau-
racje. Atutem osiedla jest też dostęp do
komunikacji miejskiej.

W ramach kameralnego osiedla
zostaną oddane 54 domy jednoro-
dzinne o powierzchni od 95 do 145
mkw., usytuowane na działkach od 200
do 500 mkw.

Osiedle, zaprojektowane przez re-
nomowaną warszawską pracownię ar-
chitektoniczną ATI pod kierunkiem
dr. arch. Piotra Trębacza, charakteryzuje
się atrakcyjnym, nowoczesnym desi-
gnem. Największą zaletą domów jest
funkcjonalność. Nawet w wersji z naj-
mniejszym metrażem posiadają one
25-metrowy salon, jasną, przestronną
kuchnię, trzy lub cztery komfortowe sy-
pialnie oraz dwie łazienki. – Projektując
domy w ramach inwestycji „Willa Mira-
belka 3”, dołożyliśmy wszelkich sta-
rań, aby całość zabudowy wyróżniała
się nowoczesną, przyjazną mieszkań-
com architekturą i atrakcyjną ceną
– mówi Marcin Chmielewski, właściciel
firmy PATIO.

Dzięki zastosowaniu najwyższej ja-
kości materiałów oraz innowacyjnych
rozwiązań technicznych, takich jak
15-centymetrowa izolacja ścian ze-
wnętrznych, trzyszybowe okna, instala-
cja wentylacji mechanicznej z odzy-
skiem ciepła, domy w ramach inwesty-
cji „Willa Mirabelka 3” cechuje wysoki
poziom energooszczędności, co przy
stale rosnących kosztach energii ma nie-
bagatelne znaczenie przy zakupie. Ni-
skie koszty eksploatacji i wysoki stan-
dard wyposażenia, na który składają się:
kocioł gazowy kondensacyjny III gene-
racji z zasobnikiem ciepłej wody użyt-
kowej, grzejniki, instalacja wentylacji me-
chanicznej, instalacja kominkowa,
ogrzewanie podłogowe w łazienkach
i kuchni, sprawiają, że domy budowane
pod marką PATIO są niezwykle kom-
fortowe i tanie w eksploatacji. �
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Rozwój innowacyjnych technologii
umożliwia uzyskanie przewagi
konkurencyjnej dzięki lepszej ja-

kości produktów, bardziej spersonali-
zowanym usługom czy zaawansowanej
ich cyfryzacji. Większa automatyzacja
procesów może przełożyć się na obni-
żenie kosztów produkcji, co w rezulta-
cie spowoduje niższą cenę dla klienta
końcowego. Dodatkowo w usługach
np. bardziej aktualny i szczegółowy
dostęp do śledzenia własnego zamó-
wienia daje większe bezpieczeństwo
oraz wiedzę, na jakim etapie realizacji
znajduje się nasze zamówienie, unika-
jąc przykrych niespodzianek spowo-
dowanych opóźnioną realizacją zamó-
wienia lub rezygnacją z powodu prze-
dłużającego się procesu realizacji za-
mówienia. 

W XXI wieku mamy coraz mniej
czasu i decydujemy się na bardziej
komfortowe rozwiązania, które uła-
twiają nam życie. Wygodniej i szybciej
jest korzystać z rezerwacji online niż
dzwoniąc na infolinię, tracąc czas na
czekanie na linii słuchając komunikatów
wszelakiej treści.

Z drugiej strony, zautomatyzowane
procesy w przemyśle zapewniają więk-
sze bezpieczeństwo, lepszą kontrolę

i precyzję choćby w pomiarach. Poprzez
automatyzację i robotyzację procesów
otrzymujemy także redukcję kosztów,
czynności wykonywane przez maszyny
są tańsze niż koszt zatrudnienia siły ro-
boczej do obsługi tych maszyn.

Odpowiedzią na rosnące zapo-
trzebowanie na rozwój innowacje tech-
nologią są dotacje i kredyty preferen-
cyjne. Przedsiębiorcy wciąż preferują
dotacje, ze względu na ich bezzwrotny
charakter. Jednak wydaje się, że kredyty
preferencyjne z biegiem czasu staną się
coraz bardziej popularnymi instru-
mentami finansowymi, ponieważ w każ-
dej kolejnej perspektywie będzie zmniej-
szać się ilość środków dotacyjnych na
rzecz finansowania zwrotnego. W przy-
padku tego finansowania jest większy
zakres możliwości przeznaczenia środ-
ków, bez tak rygorystycznej kwalifiko-
walności środków, jak to wygląda
w przypadku grantów dotacyjnych.

Kredyty preferencyjne mogą być
udzielane na różny cel, np. moderni-
zację linii technologicznych, rozwój in-
nowacyjnych technologii, zakup tech-
nologii, inwestycje w energooszczędne
instalacje czy instalacje ograniczające
emisje CO2 i pyłów, które z każdym ro-
kiem stają się coraz większym proble-
mem globalnym. Inwestycje w energo-
oszczędne instalacje, OZE czy koge-

neracje opłacają się zarówno w krótko-
, jak i długookresowym horyzoncie cza-
sowym. W krótkim czasie zauważymy
obniżenie kosztów energii (której ceny,
jak wiemy, niestety będą rosły), jak i za-
spokojenie potrzeb dostaw energii wy-
maganej w ciągu roku (np. używanie kli-
matyzatorów w czasie gorącego lata).
Budowa instalacji z OZE wydaje się
szczególnie uzasadniona w przypadku
działalności produkcyjnej lub usługowej
dostarczanej przez całą dobę, ponieważ
tam uzyskamy największe korzyści
z tego rozwiązania. 

Każdy projekt ma swoją specyfikę
i przedmiot, które wymagają wnikliwej
analizy pod kątem przedmiotu finan-
sowania, rodzaju wnioskodawcy oraz
dostępnych środków w danym mo-
mencie. Najlepiej jest zastanowić się już
na wstępie, co ma być efektem projek-
tu – wtedy dużo prościej jest dopasować
oferty na rynku do konkretnych przed-
sięwzięć, aby projekt  miał rzeczywiste
uzasadnienie biznesowe.

Zachęcam do korzystania z ze-
wnętrznych źródeł finansowania, po-
nieważ dzięki nim firmy mogą stać się
globalne, rozszerzać zakres swojej
działalności i zdobywać kolejne rynki,
wzmacniając przy tym pozycje gospo-
darczą Polski na arenie międzynaro-
dowej. �

Jak poprawić jakość produktów i usług?
Jedną z możliwości budowy wartości firmy jest inwestowanie w badania i rozwój oraz
rozwijanie nowych technologii poprzez tzw. projekty obejmujące swoim zakresem bada-
nia i rozwój lub badania, rozwój i inwestycje (tzw. B+R lub B+R+I) oraz późniejsze
wdrażanie opracowanych technologii. 

Joanna Kwiecińska
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Początkowo mały zakład rze-
mieślniczy założony przez Zyg-
munta Sierosławskiego, trudnił

się usługami wielobranżowymi, po-
cząwszy od mechaniki, poprzez pro-
dukcję kołków rozporowych i obudów do
lusterek na prostych wtryskarkach ręcz-
nych, aż do wykonywania płaskich klu-
czy nasadowych. W 1998 roku firmę ob-
jął syn Jan Sierosławski i z powodzeniem
prowadzi ją do tej pory. 

Aktualnie przedsiębiorstwo to jed-
nostka świadcząca kompleksowe usłu-
gi produkcji i regeneracji form wtry-
skowych oraz wytwarzania detali z two-
rzyw sztucznych wraz z bogatym pa-
kietem badań laboratoryjnych w za-
kresie testowania i udoskonalania tych-
że wyrobów. Bezustanne inwestycje
pod kierownictwem Jana Sierosław-
skiego, syna Zygmunta, sprawiły, że za-
kład o powierzchni 600 m2 przekształcił
się w halę o powierzchni 2000m2,
a w roku 2014 powstał nowoczesny
kompleks produkcyjno-narzędziowy
o metrażu 5 000 m2 . To nie koniec in-
westycji. Początkiem 2018 roku oddano
do użytku dwie nowe hale – magazy-
nową i produkcyjną (2700 m2 ). Obec-
nie zakład zajmuje powierzchnię ok.
10 000 m2. 

Polityka i strategia firmy opiera się
na koncepcji „od pomysłu do przemy-
słu”, zgodnie z którą realizujemy kom-

pleksowe usługi w ramach trzech dzia-
łów firmy: narzędziowni i wtryskowni
oraz B+R. 

Dział narzędziowni to miejsce, gdzie
rodzą się nowe pomysły, a dzięki pracy
doświadczonych konstruktorów i naj-
nowszych technologii powstają nowo-
czesne formy wtryskowe, skierowane do

klientów z różnych zakątków świata.
Świadczymy innowacyjne rozwiązania
m.in. dla lotnictwa, motoryzacji, bu-
downictwa czy branży elektronicznej.
Formy prototypowe również stanowią
znaczny procent w produkcji, co jest nie-
zwykle istotne dla naszych klientów
przy wdrażaniu nowych produktów na
rynek.  

Wtryskownia to miejsce produkcji
detali o różnorakich kształtach i gaba-
rytach przy zastosowaniu nowocze-
snych wtryskarek hydraulicznych, elek-
trycznych i hybrydowych o sile zwarcia
sięgającej nawet 1 300 i 1 600 ton, dzię-
ki czemu przedsiębiorstwo jest w stanie
wytwarzać detale o wadze do 10 kg.
Technolodzy i laboranci dbają o to,
aby proces produkcji był stabilny i opty-
malny, a korzystanie z nowoczesnego
oprzyrządowania sprawia, że proces
staje się w pełni zautomatyzowany.  

Wyrafinowany proces technolo-
giczny wraz z kompleksową robotyza-
cją i automatyzacją to know-how przed-
siębiorstwa. Największą zaletą, jakiej
należy się dopatrywać w robotyzacji
i automatyzacji na wtryskowni to skró-
cenie czasu cyklu produkcji detali jed-
nostkowych, co szczególnie ważne jest
w procesie wtryskiwania elementów
o dużych rozmiarach.

Aby zapewnić najwyższą jakość,
podjęto decyzje o budowie nowocze-
snego laboratorium. Sprzęty takie jak
DSC i Plastometr pozwalają na pełną
kontrolę materiału używanego w pro-
dukcji. Cyfrowy projektor optyczny
Keyence czy maszyna pomiarowa Nikon
są nieodzowne przy wdrażaniu nowych
projektów. Jednostka Badań Tworzyw
Sztucznych nie tylko wspomaga proces
produkcji, ale przede wszystkim uspraw-
nia go i pozwala przewidzieć błędy już
na etapie wdrażania detalu.

Precyzyjnie opracowane cele stra-
tegiczne oraz podążanie w kierunku wy-
zwań współczesnego świata sprawiły, że
przedsiębiorstwo osiąga coraz większe
sukcesy. 

www.sieroslawskigroup.pl

Sierosławski Group – firma z historią
W naszej rodzinie pasję do biznesu mamy zapisaną w genach, 
a z doświadczeń pokoleń korzystamy na zasadzie epigenetyki.

Zygmunt Sierosławski z synem 
Janem Sierosławskim
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Jak podkreśliła minister Jadwiga Emi-
lewicz: Prosta Spółka Akcyjna to roz-
wiązanie, które przygotowaliśmy

z myślą o start-upach i we współpracy
ze środowiskiem start-upowym. Chce-
my, dzięki tym rozwiązaniom, zatrzymać
w Polsce młode innowacyjne przed-
sięwzięcia, a także przyciągnąć te za-

graniczne. Bardzo się cieszę, że nasze
prace nad Prostą Spółką Akcyjną zna-
lazły swój szczęśliwy finał i dziś Sejm
uchwalił ustawę.

Zdaniem szefowej resortu nowe prze-
pisy zwiększą innowacyjność polskiej
gospodarki. Ułatwią one bowiem funk-
cjonowanie startupów, które potrzebują

finansowania zewnętrznego. Emilewicz
podkreśliła, że - w celu zwiększenia in-
nowacyjności - rząd wprowadził już roz-
wiązania takie jak: ulga na B+R, IP box,
czyli 5-procentowy podatek od przycho-
dów z wyników prac badawczo-rozwo-
jowych oraz zwolnienie podatkowe dla al-
ternatywnych spółek inwestycyjnych.

Prosta spółka akcyjna 
– ułatwienie dla start-upów 
W czerwcu 2019 roku Sejm RP uchwalił ustawę umożliwiającą rejestrację Prostej Spółki
Akcyjnej (PSA). Dzięki temu rozwiązaniu polscy przedsiębiorcy mają otrzymać możli-
wość łatwiejszego pozyskiwania kapitału dla tworzenia innowacyjnych przedsięwzięć.
Nowe prawo wprowadza pakiet około 100 zmian dla firm. Ministerstwo Przedsiębior-
czości i Technologii chce, by PSA zaczęły powstawać już od marca 2020 roku.

Wojciech Ostrowski



Impulsem do wprowadzenia usta-
wy o PSA były sugestie samych twór-
ców startupów. Dotychczasowe możli-
wości prawne nie były bowiem dopa-
sowane do ich potrzeb. Młodzi, inno-
wacyjni przedsiębiorcy mieli problemy
z pozyskiwaniem środków tradycyjny-
mi metodami, poprzez zakładanie
spółek z ograniczoną odpowiedzial-
nością lub spółek akcyjnych. Jednak
z wprowadzonych ułatwień będą mo-
gli korzystać i inni przedsiębiorcy, dla
których istniejące w tej chwili formy
prawne są zbyt sztywne i skompliko-
wane. 

Jakie możliwości daje 
Prosta Spółka Akcyjna?

Zdaniem Ministerstwa Przedsię-
biorczości i Technologii PSA łączyć bę-
dzie zalety spółki z ograniczona odpo-
wiedzialnością i spółki akcyjnej. Za-
kładanie, prowadzenie i likwidacja
mają być maksymalnie uproszczone. Do
tego obniżone zostaną koszty jej pro-
wadzenia. 

Jak pisze MPiT nowy rodzaj spółek
cechować będzie brak barier wejścia.
Kapitał założycielski ma wynieść mini-
malnie 1 zł. Elektroniczna rejestracja ma
natomiast zająć do 24 godzin. Inne ce-
chy PSA to:
• uproszczenia i elektronizacja proce-
dur w spółce (w tym możliwość podej-
mowania uchwał za pomocą poczty
elektronicznej albo w czasie wide-
okonferencji), 
• duża swoboda i elastyczność w okre-
ślaniu rodzajów akcji i zasad działania
spółki; maksymalnie wykorzystany ka-
pitał ludzki (w tym akcje za prace i usłu-
gi), 
• łatwiejsze dysponowanie środkami
spółki – brak "zamrożonego" kapitału za-
kładowego, ale zarazem obowiązek
dbania o wypłacalność spółki i inne
środki, które zapewniają ochronę jej wie-
rzycielom, 
• uproszczony elektroniczny rejestr ak-
cjonariuszy, prowadzony np. przez firmę
inwestycyjną albo notariusza – do-
puszczamy wykorzystanie blockcha-
inu do prowadzenia tego rejestru. 

PSA nie będą posiadały statusu
spółki publicznej, co uwolni je od wy-
pełniania restrykcyjnych obowiązków.
Nie wprowadzono dla nich obowiązku
posiadania rad nadzorczych. Chociaż
akcje nowych spółek nie będą noto-
wane na giełdzie, ustawodawca prze-
widział możliwość łatwego przekształ-
cenia w spółkę akcyjną, co umożliwi wej-
ście na parkiet. 

Obok ułatwień przy likwidacji spół-
ki wprowadzono możliwość jej rozwią-
zania bez likwidacji poprzez przejęcie
majątku i zobowiązań przez akcjona-
riusza. Jednocześnie wprowadzona zo-
stanie odpowiedzialność członków za-
rządu Prostej Spółki Akcyjnej, solidarnie
ze spółką, w przypadku bezskutecznej
egzekucji zobowiązań.

Jak start-upy wpływają na 
innowacyjność gospodarki? 

Zgodnie z danymi Fundacji Startup
Poland w 2016 r. funkcjonowało w na-
szym kraju około 2,7 tysiąca podmiotów,
których kluczowymi elementami dzia-
łalności były przetwarzanie informacji
i pochodne technologie. Faktycznie jed-
nak liczba startupów może być znacz-
nie większa.

Najbardziej popularną definicję
startupów stworzył Steve Blank. Według
niego określenie to dotyczy każdej
tymczasowej organizacji, która po-
szukuje rentownego, skalowalnego
i powtarzalnego modelu biznesowego.
Największe startupy, których wartość
przekracza 1 mld USD określane są
angielskim słowem unicorn (jednoro-
żec). 

Głównymi cechami startupów są:
krótki okres trwania (nie więcej niż
10 lat), innowacyjność i skalowalność
(możliwość szybkiego powiększania
skali działalności). Ze względu na ko-
nieczność poruszania się w nowych ob-
szarach technologii i biznesu niosą
one większe ryzyko inwestycyjne. Z dru-
giej jednak strony mogą zapewnić szyb-
szy zwrot inwestycji. 

Startupy funkcjonują zazwyczaj kil-
ka lat. Jeśli wcześniej nie ogłoszą upa-
dłości, przekształcają się one w spółki
w momencie osiągnięcia zysku. Końcem
ich działalności może być również fuzja
lub przejęcie. 

Ponieważ twórcy startupów nie dys-
ponują często kapitałem wystarczają-
cym do realizacji swoich wizji, muszą ko-
rzystać z zewnętrznego finansowania.
Korzystają zwykle z funduszy venture ca-
pital wykorzystujących powierzony przez
inwestorów kapitał do osiągania zysku
poprzez angażowanie środków w spół-
ki, których akcje można w ciągu kilku lat
korzystnie odsprzedać. 

Innym źródłem finansowania star-
tupów są tzw. aniołowie biznesu. Okre-
śla się w ten sposób inwestorów, którzy
angażują swoje fundusze bezpośrednio
w określone przedsięwzięcie będące we
wczesnej fazie rozwoju. Podobnie jak
fundusze venture capital aniołowie biz-

nesu kupują akcje tworzącej się firmy
z myślą o odsprzedaniu ich z zyskiem
w ciągu kilku lat. 

Powołanie do życia startupów wią-
że się z pomysłem na nowy rodzaj
produktu lub usługi. Ich wpływ na go-
spodarkę danego kraju zależy głównie
od wielkości dostępnego kapitału in-
westycyjnego. Polska nie należy pod
tym względem do najlepszych miejsc
w Europie. Przyczynę stanowi relatyw-
ny brak funduszy venture capital i anio-
łów biznesu, co jest efektem niskiego
poziomu oszczędności w gospodar-
ce. Duże możliwości pozyskania środ-
ków dają u nas jednak programy Unii
Europejskiej. 

Jak ustawa o PSA wpłynie 
na kondycję start-upów?

Zdaniem ekspertów zmiana prze-
pisów może mieć korzystny wpływ na
konkurencyjność polskiej gospodarki.
Podobne rozwiązania istnieją też w in-
nych krajach, gdzie skutecznie wspie-
rają rodzime przedsięwzięcia i przy-
ciągają innowacyjnych przedsiębior-
ców z zagranicy. 

Znacznym ułatwieniem jest możli-
wość traktowania pracy, usług i know-
how jako wkładu do spółki. Zgodnie
z nowymi przepisami udziałowcy nie
będą też musieli wnosić swoich wkła-
dów przed rejestracją, ale mają na to
3 lata od założenia PSA. Dodatkowo
wprowadzono zasadę, zgodnie z którą
akcje PSA będą miały formę elektro-
niczną i będą ewidencjonowane w re-
jestrze akcjonariuszy, prowadzonym
przez notariuszy albo inne podmioty
uprawnione do prowadzenia rachun-
ków papierów wartościowych. 

Jak pisze „Rzeczpospolita”: Propo-
nowane zmiany rzeczywiście próbują
dokonać pewnego wyłomu w dość
„konserwatywnej" strukturze spółki ak-
cyjnej, chcąc uczynić ją atrakcyjną dla
nowatorskiego biznesu, który lubi szyb-
kie w zastosowaniu i odformalizowane
działania, a który najczęściej poszuku-
je i zdobywa środki na rozwój w USA czy
krajach zachodniej Europy.

Oczywiście, złagodzenie wymogów
dotyczących spółki wiązało się z ryzy-
kiem nadużyć. Mogło to powodować
brak zainteresowania ze strony inwe-
storów związany z nadmiernym ryzy-
kiem. Dlatego właśnie do ustawy wpro-
wadzono zasadę solidarnej odpowie-
dzialności finansowej członków zarzą-
du. Ma to zwiększyć poczucie odpo-
wiedzialności twórców startupów w za-
kresie zarządzania. �
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Rynek leasingu na podobnym 
poziomie jak przed rokiem 

Portfel aktywnych umów leasingowych rozwija się (+15 proc. r/r), jednak dynamika
nowych kontraktów leasingowych wyhamowała w I połowie tego roku – podał Związek
Polskiego Leasingu, członek Konfederacji Lewiatan.



Wpierwszej połowie 2019 roku
dynamicznie rozwijał się ak-
tywny portfel branży leasin-

gowej. Wartość aktualnie trwających
kontraktów wynosi 157,1 mld zł, czyli jest
o 15 proc. wyższa niż przed rokiem
(dane na koniec czerwca 2019r.). Jednak
wartości nowych umów podpisanych od
stycznia do końca czerwca br. zanoto-
wała niewielki spadek (-0,6 proc.) r/r,
przy łączonym finansowaniu nowych
kontraktów na poziomie 38,7 mld zł. 

„Wyniki branży leasingowej w I pół-
roczu pozostawały pod istotnym wpły-
wem zmian prawnych w zakresie po-
datku dochodowego od pojazdów oso-
bowych. Wprowadzone, pod koniec
ubiegłego roku zmiany, nie stanowiły co
prawda czynnika decydującego, ale
znacznie przyspieszyły decyzje przed-
siębiorców o zakupie aut jeszcze
w 2018 roku. W efekcie przesunęło to
znaczną część tegorocznego popytu in-
westycyjnego na końcówkę 2018r. Po-
prawiające się w kolejnych miesiącach
wyniki pozwalają sądzić, że branża le-
asingowa, 2019r. zamknie dodatnim
wynikiem, choć nie tak spektakular-
nym, jak w ostatnich latach” – powie-
dział Andrzej Sugajski, dyrektor gene-
ralny Związku Polskiego Leasingu. 

Branża leasingowa w ciągu pierw-
szych 6 miesięcy tego roku sfinansowała
pojazdy lekkie o wartości 16,5 mld zł, co
stanowiło wynik o 6,8 proc. niższy przed
rokiem (wówczas zawarto kontrakty na
pojazdy o łącznej wartości 17,8 mld zł).
Ta kategoria rynku obejmuje zarówno
pojazdy osobowe, które zanotowały
9,6 proc. spadek, jak też pojazdy do
3,5 t. (+8,5 proc. wzrost wartości finan-
sowania r/r). Samochody osobowe i do-
stawcze do 3,5 t. mają wysoki, bo 42,8
proc. udział w rynku leasingu. 

Pozostałe segmenty 
rynku leasingu osiągnęły 
dodatnie wyniki. 

W I połowie roku klienci firm leasin-
gowych przy pomocy leasingu i pożycz-
ki inwestycyjnej sfinansowali środki trans-
portu ciężkiego o wartości 10,8 mld, przy
+4,4 proc. dynamice finansowania (r/r).
Do tej grupy zaliczane są takie aktywa jak
ciągniki siodłowe (ich finansowanie wzro-
sło o +13,5 proc. r/r), pojazdy ciężarowe
powyżej 3,5 tony (+6,4 proc. r/r), nacze-
py/przyczepy (+1,4 proc. r/r), autobusy
(-30,3 proc.), samoloty, statki i środki
transportu kolejowego (-12,6 proc.) czy po-
zostałe pojazdy (+16,2 proc.). 

Zarówno środki transportu ciężkie-
go, jak i kolejny segment rynku tj. ma-

szyny i urządzenia utrzymują zbliżone,
ok. 28-proc. udziały w rynku leasingu.
W ciągu pierwszych sześciu miesięcy
tego roku, przedsiębiorcy przy pomocy
leasingodawców sfinansowali swoje
inwestycje w maszyny i urządzenia
o łącznej wartości 10,7 mld zł, co skut-
kowało +3,7 proc. wzrostem r/r. W tym
segmencie dodatnie dynamiki były ob-
serwowane w zakresie finasowania
maszyn budowalnych (+6,6 proc. r/r), IT
(+8,3 proc. r/r), maszyn do produkcji
tworzyw sztucznych (+5 proc. r/r) czy in-
nych maszyn (+25,8 proc. r/r), natomiast
w strefie spadków pozostawało finaso-
wanie maszyn rolniczych (-12,3 proc. r/r),
maszyn poligraficznych (-16,4 proc. r/r)
czy sprzętu medycznego (-21,4 proc. r/r).
Istotny, +34 proc. wzrost r/r, osiągnęło
finansowanie nieruchomości, przy war-
tości nowych kontraktów na poziomie
371 mln zł. Znaczący udział w tym wy-

niku miały kontrakty dotyczące finan-
sowania obiektów handlowych i usłu-
gowych, obiektów biurowych i innych
nieruchomości. 

Analizy makroekonomiczne
Analizy ekonomiczne przygotowane

przez ZPL pokazują, że poziom finan-
sowania pojazdów lekkich jest uwa-
runkowany wielkością popytu konsu-
menckiego. 

„Na wydatki konsumentów pozy-
tywnie wpływa dobra sytuacja na ryn-
ku pracy oraz rekordowo wysokie na-
stroje konsumentów. Dzięki temu popyt
krajowy jest wciąż mocny, ale istotne za-
grożenia mogą przynieść zmiany de-
mograficzne. To spadek liczby osób
w wieku produkcyjnym w Polsce będzie
determinował możliwe tempo rozwo-
ju rynku leasingu w kolejnych latach”
– twierdzi Marcin Nieplowicz, dyrektor
ds. statystyki i monitorowania rynku
Związku Polskiego Leasingu. 

Inne czynniki wpływają na obraz
segmentu transportu ciężkiego. Jego po-

ziom finansowania jest uwarunkowany
koniunkturą gospodarczą w strefie
euro, a tu głównym czynnikiem deter-
minującym obecną sytuację są wojny
handlowe na linii USA – Chiny. Są one
coraz bardziej widoczne w wynikach
światowego handlu (ujemna dynamika
r/r), co negatywnie przekłada się na na-
stroje wśród firm w Niemczech – naj-
większej gospodarki strefy euro, bardzo
mocno opartej o eksport. Jednak spo-
wolnienie w strefie euro, jak na razie, nie
wychodzi poza obszar przemysłu. Tak
długo, jak utrzyma się relatywnie wysoki
popyt wewnętrzny, tak długo strefa euro
nie znajdzie się w recesji. Cały czas sil-
ne pozostają pozostałe obszary go-
spodarki europejskiej, tj. usługi i bu-
downictwo. 

„Na przekór Eurolandowi, dyna-
micznie rośnie eksport naszych towa-
rów. Dalszy rozwój finansowania trans-

portu ciężkiego będzie jednak prze-
biegał w cieniu protekcjonistycznej po-
lityki krajów UE, groźby nieuporządko-
wanego brexitu oraz spowolnienia go-
spodarczego w strefie euro” – twierdzi
Marcin Nieplowicz. 

Należy dodać, że wynik finanso-
wania maszyn i urządzeń jest skorelo-
wany z koniunkturą w sektorze prze-
mysłowym. Polski przemysł, jak na ra-
zie, pozostaje „kuloodporny”, pomimo
recesji w niemieckim przetwórstwie. 

„Obserwujemy historycznie wysokie
wykorzystanie zdolności produkcyjnych:
średnio 85,1 proc. w I półroczu 2019. Za-
skakująco wysoki wynik w inwestycjach
w I kwartale 2019 został osiągnięty w du-
żej mierze za sprawą czynników jed-
norazowych: mocnych inwestycji infra-
strukturalnych (+samorządowych), na-
kładów w energetyce, szczytu w ab-
sorpcji środków unijnych. W kontrze do
tego pozostają niska wartość rozpo-
czętych inwestycji firm i dosyć pesymi-
styczne plany przedsiębiorstw w tym za-
kresie, co raczej nie gwarantuje konty-
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Rozwój polskich przedsiębiorstw leasingowych
jest powiązany ze wzrostem i dojrzewaniem pol-
skiej gospodarki. Wzrost wartości nowych umów
leasingowych (wliczając pożyczki) w danym
kwartale o 1 proc. prowadzi do wzrostu nakła-
dów inwestycyjnych na środki trwałe ogółem 
o 0,17 proc. i przyrostu kwartalnego PKB 
o 0,19 proc.
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nuacji boomu z I kwartału. Prognozuje-
my, że w tym roku inwestycje wzrosną
o 7,6 proc.. Wyniki produkcji przemy-
słowej i budowlanki, jak również rekor-
dowo wysokie wykorzystanie zdolności
produkcyjnych w firmach, pozwalają
oczekiwać, że sektor finansowania ma-
szyn pozostanie głównym motorem wzro-
stu całego rynku leasingu w 2019 roku”
– powiedział Marcin Nieplowicz. 

Wpływ leasingu 
na gospodarkę i opinie MŚP 

Rozwój polskich przedsiębiorstw le-
asingowych jest powiązany ze wzrostem
i dojrzewaniem polskiej gospodarki.
Wzrost wartości nowych umów leasin-
gowych (wliczając pożyczki) w danym
kwartale o 1 proc. prowadzi do wzrostu
nakładów inwestycyjnych na środki
trwałe ogółem o 0,17 proc. i przyrostu
kwartalnego PKB o 0,19 proc. Te i inne
wnioski płyną z raportu „25 lat leasingu
w Polsce” przygotowanego przez PwC
we współpracy ze Związkiem Polskiego
Leasingu m.in. na bazie wyników pra-
cy ekonomistów z SGH. Pełny raport
można pobrać ze strony internetowej
polskiej organizacji leasingowej www.le-
asing.org.pl.

O tym, że firmy korzystające z le-
asingu są zadowolone z tej formy fi-
nansowania (92 proc.) i deklarują za-
miar ponownego skorzystania (42 proc.)
można przeczytać w wynikach badań
zrealizowanych przez CBM INDICA-
TOR, wśród małych firm w II kw. tego
roku. 

„Przedsiębiorcy wybierając leasin-
godawcę kierują się ofertą cenową
(81 proc. - zsumowane odpowiedzi
„miało duży” i „bardzo duży wpływ”),
szybkością podejmowania decyzji
(76 proc.), otwartością na negocjacje
(71 proc.) oraz jakością obsługi klienta
(68 proc.). W opinii małych przedsię-
biorców leasing jest elastyczniejszą
i tańszą dla firm formą finansowania niż
kredyt. Według przedstawicieli małych
firm leasing jest też bardziej bezpiecz-
ny i przyjazny niż kredyt” – powiedział
Wojciech Terlikowski z CBM Indicator,
koordynator projektu badawczego. 

Przedstawiciele małych firm opty-
mistycznie patrzą na rynek leasingu za
10 lat. Ponad połowa badanych uważa,
że leasing będzie przynosił korzyści
podatkowe (58 proc.), firma leasingowa
zaoferuje samochód i rozbudowany
pakiet usług dodatkowych (57 proc.)
oraz umożliwi nabycie samochodu na
własność (57 proc.). Te i inne wyniki su-
gerują, że przedsiębiorcy przyzwycza-

ili się do modelu funkcjonującego na ryn-
ku i przez to trudniej im sobie wyobrazić,
że zawieranie umowy leasingowej za
10 lat może odbywać się za pośrednic-
twem telefonu/aplikacji (takiego zdania
jest 39 proc. badanych, 35 proc. raczej
nie zgadza się z tym stwierdzeniem,
a 26 proc. nie ma zdania). Większa gru-
pa badanych nie zgadza się też z tezą
mówiącą, że posiadanie samochodu
przestanie mieć znaczenie (47 proc.),
a 36 proc. uważa, że tak właśnie będzie. 

Co ciekawe, 46 proc. badanych nie
będzie korzystało wyłącznie z samo-
chodu na zasadzie „car sharingu”,
podczas gdy 33 proc. w taki sposób wy-
obraża sobie przyszły model mobilno-
ści (22 proc. badanych nie ma wyro-
bionego zdania na ten temat). Badani
nie są dzisiaj przekonani także do tzw.
pakietów mobilności, które umożliwią im
przemieszczanie się za pomocą róż-
nych i skorelowanych metod: samo-
chodu, taksówki, komunikacji publicz-
nej. 43 proc. nie uważa, że za 10 lat wy-
kupi taki abonament, 32 proc. jest o tym
przekonana, podczas gdy ¼ nie ma
zdania na ten temat. Wydaje się, że wie-
dza na temat wymienionych modeli
mobilności nie jest dzisiaj wystarczają-
co szeroka i powszechna.  

Wyniki badania 
koniunktury 
branży leasingowej

Ostatni pomiar koniunktury poka-
zuje, że ankietowane firmy leasingowe
oczekują nieznacznego wzrostu za-
trudnienia, ale też pogorszenia jakości
portfela w III kwartale 2019 roku Jedno-
cześnie firmy spodziewają się wyraź-
nego przyspieszenia aktywności sprze-

dażowej w tym okresie. Badane firmy
spodziewają wyższego poziomu finan-
sowania dla wszystkich badanych grup
środków trwałych, a wyraźne wzrosty fi-
nansowania oczekiwane są w zakresie
finansowania pojazdów lekkich oraz
segmentu maszyn i IT.

Trochę słabsze, ale wciąż wyraźnie
pozytywne perspektywy rysują się dla fi-
nansowania środków transportu cięż-
kiego. Dodatnią dynamikę wzrostu w III
kw. br. powinien uzyskać również sek-
tor finansowania nieruchomości.

Prognoza na 2019 rok
Prognoza wyników branży leasin-

gowej pokazuje istotne wyhamowanie
po 6 latach intensywnego rozwoju
rynku. Dynamika branży leasingowej
w 2019 roku na poziomie 2,4 proc. bę-
dzie zgodna z prognozowanym wzro-
stem inwestycji prywatnych i scenariu-
szem rozwoju gospodarczego w Polsce.
W 2019 roku branża leasingowa możne
udzielić łącznego finansowania o war-
tości przekraczającej 84,6 mld zł. 

Struktura wzrostu gospodarczego,
wysokie wykorzystanie zdolności pro-
dukcyjnych, wyniki produkcji przemy-
słowej i budowlanki oraz wysokie wy-
korzystanie funduszy unijnych powo-
dują, że finansowanie maszyn pozo-
stanie głównym motorem rozwoju całej
branży leasingowej. Pojazdy ciężarowe
pozostaną istotnym aktywem finanso-
wanym przez firmy leasingowe z uwa-
gi na wciąż rosnący wolumen przewo-
zów. Pogarsza się jednak otoczenie
polityczno-prawne dla sektora trans-
portu drogowego, a wzrost gospodar-
czy strefy euro pozostanie niski.
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Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to organizacja reprezentująca 90 proc. rynku
leasingu w Polsce, która skupia 30 podmiotów. Związek zrzesza głównie firmy le-
asingowe, ale także firmy i organizacje związane z rynkiem wynajmu (Polski Związek
Wynajmu i Leasingu Pojazdów). ZPL reprezentuje interesy swoich członków współ-
pracując, z licznymi organizacjami biznesowymi i organizacjami pracodawców m.in.
Związkiem Banków Polskich, Krajową Izbą Gospodarczą, Konfederacją Lewiatan.
ZPL uczestniczy w pracach grup i zespołów roboczych przygotowujących i opiniu-
jących projekty regulacji prawnych dotyczących branży leasingowej. Przedstawi-
ciele ZPL utrzymują bieżące kontakty z przedstawicielami administracji publicznej
i parlamentarzystami. ZPL monitoruje, opiniuje, przygotowuje lub zleca przygoto-
wanie ekspertyz w zakresie regulacji dotyczących leasingu. Organizacja prowadzi
także działania wizerunkowe i edukacyjne na rzecz propagowania leasingu jako na-
rzędzia wspierającego rozwój przedsiębiorczości. Na gruncie europejskim Związek
jest aktywnym członkiem Leaseurope, organizacji w skład, której wchodzi 45 związ-
ków z 32 krajów Europy. Polska organizacja leasingowa ma swojego reprezentanta
w Radzie Dyrektorów Leaseurope, a także uczestniczy w pracach powołanych przez
Leaseurope Grupy Sterującej ds. Motoryzacji, Grupy ds. Prawnych, a także współ-
pracuje z innymi komitetami i grupami roboczymi w Leaseurope. 



Podróż do hotelu Manor House SPA
sprzyja odnalezieniu spokoju, harmonii
i pobudzeniu drzemiącej w nas energii ży-
ciowej. Spędzenie nawet kilku dni w Pol-
skim Centrum Biowitalności – bo tak
jest nazywany kompleks ze względu na
wysokie oddziaływanie energetyczne – ła-
duje wewnętrzne akumulatory, czy to pod-
czas wypadu do SPA z przyjaciółką lub
romantycznego pobytu we dwoje, czy też
wyjazdu z grupą przyjaciół lub spotkania
biznesowego. Jest to miejsce, gdzie
można zadbać o siebie na każdym po-
ziomie.

W położonym w bliskości przyrody, z dala
od gwaru i pośpiechu miasta, mazowiec-
kim kompleksie hotelowym Manor House
SPA**** - Pałac Odrowążów***** można
zrelaksować zmęczone codziennym na-
pięciem ciało i oczyścić umysł. Jest to
hotel dla dorosłych (dla gości powyżej

12 roku życia), przyjazny weganom
i alergikom, w którym można cieszyć się
ciszą i holistyczną aurą rozległego, zabyt-
kowego parku, zdrzemnąć się w hamaku
w cieniu drzew i odpoczywać przy koją-
cych odgłosach natury. Można też spę-
dzić błogie chwile w Ogrodzie Medytacji
z Kamiennym Kręgiem Mocy, Spiralą
Energetyczną, Piramidą Horusa i Ogro-
dem Zen. Można także popływać w bez-
chlorowym basenie z ożywioną wodą,
łagodną nawet dla skóry wrażliwej, sko-
rzystać z seansów saunowych w Łaźniach
Rzymskich lub oddać się rytuałom zdro-
wia pod gołym niebem w Witalnej Wio-
sce®SPA. Warto wybrać się na koncert na
gongi i misy tybetańskie oraz zakoszto-
wać leczniczych kąpieli ofuro w japoń-
skim stylu. Dzięki autorskim wannom Duo
Ofuro można połączyć romantyczny czas
we dwoje z dobroczynnymi dla zdrowia ką-
pielami w wysokich wannach.

Biowitalne SPA ma unikatową ofertę
i szerokie Menu SPA, w którym każdy
znajdzie coś dla siebie. Opracowany tu
autorski program odmładzający opiera
się na wyłącznie na naturalnych meto-
dach, które pobudzają procesy autore-
generacji organizmu, skutecznie oczysz-
czają i odblokowują przepływ energii. To
doskonała alternatywa dla botoksu i in-
wazyjnych zabiegów medycyny estetycz-
nej. 

Manor House SPA to przepełniona wy-
soką biowitalnością oaza dobrego na-
stroju. To idealne miejsce na odpoczynek
i zregenerowanie sił, szczególnie dla
osób żyjących bardzo intensywnie.
Można tu poprawić zdrowie, urodę i sa-
mopoczucie.

W poszukiwaniu wewnętrznej siły, która wpływa na kondycję organizmu, zdrowie, atrakcyjny 
wygląd i motywację do działania, warto wybrać się do najlepszego holistycznego SPA w Polsce. 

www.manorhouse.pl

Biowitalność – najlepsza pamiątka ze SPA 
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„Różne oblicza dialogu. Inspirator dla
firm” to tytuł najnowszej publikacji Fo-
rum Odpowiedzialnego Biznesu. Dla-
czego dialog jest tak ważny i jakie są te
jego tytułowe „różne oblicza”?

Praktycznie każde działanie anga-
żujące minimum dwie osoby powinno
wykorzystywać dialog. To ważne z per-
spektywy firm, których przecież naj-
większą wartością są ludzie. Jak inaczej
wykorzystać potencjał, pomysły i wiedzę
pracownic i pracowników, jeśli nie za-
pewnimy im możliwości otwartego dia-
logu? Jak sprawnie przeprowadzić pro-
jekty i uczyć się na błędach bez goto-
wości na usłyszenia czasem niełatwych
słów? Dialog bywa trudny, ale wartość,
którą niesie jest warta tego trudu. 

Dialog stanowi punkt wyjścia do
realizacji inicjatyw CSR, czyli społecz-

Porozmawiajmy o dialogu
– Mówimy o bardzo różnorodnych obliczach dialogu, ponieważ każda firma ma liczne,
specyficzne relacje i kontakt z interesariuszami, których potrzeby i oczekiwania mogą
być bardzo różne, a czasem nawet sprzeczne ze sobą – mówi  Marzena Strzelczak, 
dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.



nej odpowiedzialności biznesu, jest na-
rzędziem pozwalającym na wypraco-
wanie cennych pomysłów i weryfikację
skuteczności podejmowanych działań.
Z pewnością jest ważnym elementem
budowania motywacji pracowników.
Dając poczucie podmiotowości i spraw-
czości w procesach decyzyjnych, prze-
kłada się na wzrost identyfikacji z firmą.
Dzięki temu pracownicy bardziej an-
gażują się w rozwój przedsiębiorstwa,
czują się za nie bardziej odpowie-
dzialni.

Uświadomienie sobie przez intere-
sariuszy wpływu, jaki wywierają na fir-
mę, pozwala na postrzeganie jej jako
swojej. Mówimy o bardzo różnorod-
nych obliczach dialogu, ponieważ każ-
da firma ma liczne, specyficzne relacje
i kontakt z interesariuszami, których po-
trzeby i oczekiwania mogą być bardzo
różne, a czasem nawet sprzeczne ze
sobą. Tak więc często mogą to być nie-
łatwe procesy dialogowe. 

Z drugiej strony, w tym tkwi ich war-
tość. I tak na przykład w naszej naj-
nowszej publikacji Fundacja Veolia Pol-
ska przedstawia to, jak wyglądał dialog
z samorządami i mieszkańcami miast,
Coca-Cola HBC dzieli się wnioskami po
spotkaniach ze swoimi dostawcami,
a Grupa Lotos mówi o jego kluczowym
znaczeniu w procesach inwestycyj-
nych. Doświadczenia dialogowe tych

i innych firm potwierdzają, że choć wy-
maga to sporo inicjatywy i pracy, war-
to podjąć wyzwania, bo wyniki są bar-
dzo wartościowe. 

Nie sposób przecenić znaczenia
dialogu w zarządzaniu różnorodnością
organizacji. Otwartość na Innego, umie-
jętność wsłuchania się w jego potrzeby,
sytuację, argumenty to podstawa, by bu-
dować włączające miejsce pracy, otwar-
te na różnorodnych pracowników i pra-
cownice. 
Które z zasad dialogu są według pani
szczególnie ważne?

Kluczowa w dialogu jest według
mnie otwartość i szacunek. Taki pogląd
przejawia się także w wypowiedziach
przedstawicieli firm należących do Pro-
gramu Partnerstwa Forum Odpowie-
dzialnego Biznesu, które na co dzień
dużo uwagi poświęcają właśnie roz-
mowie z różnymi interesariuszami.
W dialogu chodzi nie tylko o to, by po-
wiedzieć, ale przede wszystkim – by
usłyszeć. By ze szczerym zaintereso-
waniem chcieć poznać perspektywę,
pomysł, wartości czy wizję drugiej oso-
by. Otwartość, a więc też gotowość do
zmiany swojego stanowiska, wyrażony
w ten sposób szacunek dla drugiej
strony są niezbędne, by dialog mógł być
konstruktywny. 
Jaką rolę może mieć dialog w kontak-
cie z interesariuszami?

Dialog w kontakcie z interesariu-
szami jest niezbędnym narzędziem za-
rządzania ryzykiem oraz budowania re-
lacji z otoczeniem. Przykłady firm po-
kazują, że warto po niego sięgnąć,
przygotowując inwestycje, które mogą
początkowo budzić wątpliwości czy
sprzeciw ze strony lokalnych społecz-
ności. Duże projekty np. infrastruktu-
ralne wymagają partnerskiej i sprawnej
współpracy oraz porozumienia z ad-
ministracją i samorządami. 

Przykładem wykorzystania dialo-
gu są Fora Energetyczne, organizo-
wane regularnie przez oddziały PGE
Polskiej Grupy Energetycznej. Stanowią
platformę wymiany wiedzy i współpra-
cy nad planami inwestycyjnymi, a tak-
że umożliwiają poznanie wzajemnych
potrzeb i oczekiwań władz gmin oraz fir-
my. Podczas spotkań omawiane są
między innymi tematy związane z klu-
czowymi inwestycjami na terenach
działalności poszczególnych oddziałów
spółki oraz wypracowywane najko-
rzystniejszych dla obu stron zasad
współpracy.

Z kolei sesje dialogowe, prowa-
dzone m.in. przez Polskie Sieci Elek-
troenergetyczne, są okazją do zapre-
zentowania wyzwań, przed którymi sto-
ją firmy. Umożliwia to interesariuszom
odniesienie się do poszczególnych ob-
szarów wpływu danego przedsiębior-
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stwa, takich jak rynek, kontrahenci,
środowisko, społeczeństwa czy pra-
cownicy i pracowniczki. 
Czy my, Polacy, potrafimy prowadzić
dialog? Jak wypada nasza kultura
w tym zakresie na tle europejskich
państw? Czy są narzędzia, żeby to zba-
dać?

Cóż, nie ma jednej odpowiedzi na to
pytanie. Bez fałszywej skromności moż-
na powiedzieć, że Polska jest krajem,
który stanowił wzór pokojowej trans-
formacji, przykład nie tylko dla innych
krajów europejskich, ale i świata. Nie-
stety każdy widzi, jak wygląda aktualnie
dialog w Polsce. Polaryzacja jest ogrom-
na, ludzie nie chcą rozmawiać i słuchać.
Według badań CBOS, tylko 2 proc. Po-
laków i Polek uważa, że nasze społe-
czeństwo żyje w pełnej zgodzie, nie jest
podzielone czy skonfliktowane. Zaled-
wie 16 proc. badanych zgodziłoby się
z opinią, że większości ludzi można ufać.
Dla porównania – w krajach skandy-
nawskich ten odsetek jest cztery razy
większy! To pokazuje, jak potrzebne
i ważne jest promowanie kultury dialo-
gu w Polsce. 

Na to zapotrzebowanie odpowiada
chociażby inicjatywa „Wyłącz ego. Zro-
zum drugiego”, realizowana przez
Orange Polska we współpracy z nor-
weskim ośrodkiem Nansen Center for
Peace and Dialogue. Jej efektem jest do-
starczenie ponad 100 przedstawicielom
NGO, placówek edukacyjnych, kultu-
ralnych i samorządów wiedzy na temat
tego, czym jest dialog i jak go stosować
oraz wyposażenie ich w praktyczne
umiejętności i narzędzia. 

Dialog ze społecznościami lokal-
nymi i innymi grupami interesariuszy
prowadzą też chociażby przedsiębior-
stwa, które przygotowują raporty spo-
łeczne czy realizują duże, kosztowne
i długofalowe inwestycje. W ten sposób
minimalizują ryzyka finansowe i wize-
runkowe oraz działają zgodnie z zasa-
dami zrównoważonego rozwoju. Ale
też co ważne - upowszechniają kulturę
dialogu w Polsce. 
Kiedy dialog jest ważniejszy – w sta-
bilnej sytuacji czy w kryzysie? Jakich
zasad należy się trzymać, gdy sytuacja
wymknie się firmie spod kontroli?

Przede wszystkim trzeba pamiętać,
że celem dialogu nie jest przekonanie
którejkolwiek ze stron do zmiany spo-
sobu myślenia. Priorytetem jest lepsze
wzajemne poznanie i zrozumienie.
Chcemy poszerzyć własną perspekty-
wę, pamiętając, że dążenie do wza-
jemnego zrozumienia jest procesem

złożonym, czasem długotrwałym. Na-
leży pamiętać o tej perspektywie cza-
sowej. 

Mając to w pamięci, warto więc in-
westować w dialog z wyprzedzeniem
–w sytuacji, która nie zapowiada kry-
zysu. Dzięki budowaniu bieżących re-
lacji z naszymi interesariuszami może-
my kryzysu uniknąć. Z tego punktu wi-
dzenia dialog w sytuacji stabilnej jest
bardzo ważny, wręcz kluczowy. Nato-
miast w kryzysie jest oczywiście ko-
nieczny. Wówczas dialog prowadzić
jest już dużo trudniej. Niemniej, również
w tej sytuacji należy trzymać się pod-
stawowych zasad dobrego dialogu:
otwartości, wzajemnego szacunku, po-
szukiwania drogi zrozumienia. Oczy-

wiście jest to dużo trudniejsze, jeżeli in-
teresariusze nie ufają nam, czują się nie-
doinformowani czy wręcz oszukani. 
Jak właściciele lub zarządzający firmą
powinni się przygotować do trudnego
dialogu z pracownikami?

Przede wszystkim przygotowania
do dialogu powinna poprzedzić możli-
wie dogłębna analiza i diagnoza sytu-
acji. Doprecyzowanie tematu czy pro-
blemu, który będzie przedmiotem całe-
go procesu, solidne przygotowanie me-
rytoryczne uwzględniające szeroki kon-
tekst sprawy, który może wpływać na ar-
gumentację wykorzystywaną w dialogu. 

Przy planowaniu spotkania warto
wykorzystać potencjał związany z róż-
norodnym zespołem, wziąć pod uwagę
m.in. predyspozycje i kompetencje osób
biorących udział w dialogu. Nierzadko
firmy sięgają także po pomoc nieza-
leżnych facylitatorów, którzy w sposób
bezstronny poprowadzą dialog. 

Pomocne mogą okazać się także na-
rzędzia takie jak standard AA1000.
Umożliwia on firmie spisanie komenta-
rzy, pytań i oczekiwań interesariuszy
oraz odniesienie się do nich. Pracownicy
mogą zaś wyrazić swoje wątpliwości
i przekazać uwagi. Zyskują także po-
czucie bycia wysłuchanym. 

Kluczowe jest, aby pamiętać, że
dialog jest przedsięwzięciem wspól-
nym i wymaga zaangażowania po obu
stronach. Oznacza to, że należy umoż-

liwić wszystkim interesariuszom udział
w podejmowaniu decyzji dotyczących
dialogu. Zwraca na to uwagę norweski
ośrodek Nansen Center for Peace and
Dialogue, realizujący we współpracy
z Orange Polska inicjatywę „Wyłącz
ego. Z zrozum drugiego”. 

Nierzadko też potrzebny jest czas
i spore zaangażowanie, by proces dia-
logu mógł się w ogóle rozpocząć, bo np.
jedna ze stron dialogu w ogóle nie
chce go podejmować, nie widzi możli-
wości czy potrzeby porozumienia. Gdy
dialog już się rozpocznie, to choć może
się to wydawać trudne i czasochłonne,
warto zadbać o włączenie do agendy
spotkania także tematy mniej istotnych,
wokół których porozumienie jest bar-

dziej realne I stopniowo przechodzić do
kluczowych kwestii, budzących naj-
większe kontrowersje. 

Konieczne, jak zawsze w procesie
dialogu, jest aktywne słuchanie. Klu-
czowa jest wola i umiejętność wysłu-
chania pracowników i ich argumentów,
by móc zrozumieć lepiej ich potrzeby,
także te często nieartykułowane wprost,
i specyfikę sytuacji.
Czy FOB oprócz raportu planuje jesz-
cze inne wydarzenia np. szkolenia
z tego zakresu?

Forum Odpowiedzialnego Biznesu
jest organizacją ekspercką, zajmującą
się CSR i zrównoważonym rozwojem
w kompleksowy sposób. Upowszechnia
wiedzę w tym zakresie z jednej strony
poprzez publikacje wynikające z prac
grup eksperckich, z drugiej strony – po-
przez prowadzone badania, które po-
kazują jak rozwija się odpowiedzialny
biznes, w różnych jego przejawach
w Polsce. Nie planujemy organizacji spe-
cyficznych szkoleń poświęconych dia-
logowi. Na rynku są różnego rodzaju or-
ganizacje, które specjalizują się w tym
temacie – takie jak wspomniany nor-
weski ośrodek Nansen Center for Peace
and Dialogue. Sami także doskonalimy
swoje kompetencje, by móc wspierać
rozwój dialogu w polskim biznesie
i w jego otoczeniu. 

Rozmawiała Agnieszka Żądło
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Konieczne, jak zawsze w procesie dialogu, jest ak-
tywne słuchanie. Kluczowa jest wola i umiejętność
wysłuchania pracowników i ich argumentów, by
móc zrozumieć lepiej ich potrzeby, także te często
nieartykułowane wprost, i specyfikę sytuacji.
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Nowe technologie takie jak internet rze-
czy (IoT – Internet of Things), sztuczna
inteligencja, machinery learning czy big
data zmieniają nasze codzienne życie.
Jak pan ocenia możliwości wykorzy-
stania ich w zapobieganiu szkodom?
Czy możemy już mówić o rewolucji
w zakresie prewencji szkodowej? 

Wykorzystanie innowacyjnych roz-
wiązań w celu zapobiegania szkodom
materialnym i przerwom w działalności
spowodowanym pożarem, zalaniem
czy wyciekiem substancji niebezpiecz-
nych jest codziennością. W ERGO He-
stii jesteśmy otwarci na możliwości, ja-
kie daje adaptacja nowych technologii,
zwłaszcza internetu rzeczy, w celu mi-
nimalizacji ryzyka. Trend jest wyraźnie
wzrostowy – liczba inteligentnych sen-
sorów chroniących budynki oraz ma-
szyny i urządzenia rośnie lawinowo
z roku na rok. W najbliższym czasie bę-
dzie to ważny element konceptów bez-
pieczeństwa w zakładach produkcyj-
nych oraz obiektach usługowych, uzu-
pełniający tradycyjne, sprawdzone sys-
temy bezpieczeństwa. 
Proszę mi wyjaśnić, w jaki sposób in-
ternet rzeczy może pomóc w redukcji
ryzyka? 

Sensory IoT mogą rejestrować róż-
ne parametry np. temperaturę, wilgot-

ność czy drgania. Rozmieszczone w od-
powiednich miejscach przekazują
precyzyjne informacje o warunkach
panujących w pomieszczeniach lub
o stanie technicznym urządzeń. Wy-
starczy właściwie zinterpretować na-
pływające z sensorów informacje, aby
podjąć stosowne działania ratownicze
lub zapobiegawcze. Mogą to być in-
formacje zerojedynkowe np. wykryta
przez sensor woda świadczy jedno-
znacznie o wystąpieniu sytuacji np.
awaryjnego wycieku z instalacji, w któ-
rej konieczne jest działanie. Szybko
podjęta decyzja pozwoli na ograni-
czenie rozmiaru szkody. 
Czyli sensory IoT pozwalają nam prze-
widzieć szkodę.

W wielu przypadkach możemy prze-
widzieć nadchodzące zdarzenie i od-
powiednio zareagować, zanim dojdzie
do wystąpienia szkody. Doskonałym
przykładem są rozdzielnice elektryczne,
będące często źródłem dotkliwych
w skutkach pożarów. Sensory IoT po-
zwalają na ciągły monitoring tempera-
tury wewnątrz rozdzielnicy. Stosowna re-
akcja na przekroczenia ustalonych pa-
rametrów, polegająca często na pro-
stych naprawach, może zapobiec po-
wstaniu sytuacji kryzysowej w firmie. 

Takie przykłady można mnożyć. Sen-
sory już dziś informują nas o wielu nie-
pokojących zjawiskach, które mogą do-
prowadzić do szkody. Zbyt duża wilgot-
ność w pomieszczeniu, niewłaściwe
drgania silnika czy pompy, brak zasila-
nia prądem – to tylko wybrane możli-
wości technologii IoT. Sztuką jest przy-
gotowanie odpowiednich koncepcji bez-
pieczeństwa i właściwa interpretacja
danych, które przekazują sensory.
W jaki sposób „dobrze” interpretować
takie dane? 

Mówiąc o interpretacji danych, mia-
łem na myśli dokładną analizę pod

kątem potencjalnych zagrożeń i po-
równania ich np. do występujących
w przeszłości stanów przed awarią.
Do tego niezbędne są odpowiednie
moce obliczeniowe i algorytmy po-
zwalające na błyskawiczną weryfikację
otrzymywanych informacji. Dopiero ta-
kie rozwiązanie można określić pre-
dykcją, czyli przewidywaniem scena-
riuszy, które mogą się wydarzyć. Czło-
wiek nie jest w stanie wykonać tej pra-
cy w tak krótkim czasie i z taką do-
kładnością – dlatego z pomocą przy-
chodzi sztuczna inteligencja, która po-
radzi sobie z gigabajtami otrzymanych
z sensorów informacji. Gromadzona
latami wiedza jest kluczowym aspektem
w zakresie predykcji szkodowej. Kiedyś
przewidywaniem przyszłości zajmo-
wały się wróżki. Dzisiaj mamy kompu-
tery, oprogramowanie, algorytmy.
Jak klienci ubezpieczycieli mogą wy-
korzystać takie rozwiązania prewen-
cyjne z obszaru nowych technologii? 

Każde przedsięwzięcie pozwalają-
ce na ograniczenie ryzyka jest pre-
miowane przez rynek ubezpieczeń, bo
zmniejsza prawdopodobieństwo szko-
dy u klienta, którego ubezpieczamy. Ko-
rzyść jest obopólna, dlatego w ramach
stałej współpracy towarzystwa ubez-
pieczeń rekomendują swoim klientom
rozwiązania prewencyjne poprawiają-
ce poziom bezpieczeństwa. Jestem
przekonany, że coraz częściej wśród tra-
dycyjnych rekomendacji prewencyj-
nych będą się pojawiały propozycje
rozwiązań uwzględniających nowe tech-
nologie. Internet rzeczy to nowe możli-
wości w dziedzinie prewencji szkodowej.
Ubezpieczyciele już się na to otworzy-
li. Teraz czas na klientów – grzechem by-
łoby niewykorzystanie tej szansy.

Rozmawiał 
Tomasz Rekowski

Nowe technologie 
zapobiegają szkodom
Rozmowa ze Zbigniewem Żyrą, 
dyrektorem Hestii Loss Control w Grupie ERGO Hestia.
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Wofercie znajduje się
zarówno klasyka,
jak i bardzo popu-

larne piwa typu pils i psze-
niczne, pojawiają się intere-
sujące gatunki nowofalowe –
m.in. pachnące cytrusami i owo-
cami tropikalnymi oraz piwa ciem-
ne typu stout. Z pewnością każdy znaj-
dzie w naszej ofercie coś dla siebie. Od-
powiadając na potrzeby gości, co jakiś
czas oferta będzie się zmieniać, aby
prezentować nowe smaki i poszerzać
grono miłośników jakościowego piwa. 

Pasja piwowarska
Za naszym piwem stoi jeden z naj-

bardziej utytułowanych piwowarów do-
mowych na Podlasiu. Piotr Czarny to na-
gradzany w całej Polsce piwowar do-
mowy, a także certyfikowany sędzia
Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów
Domowych. Piwo to jego pasja. Jakość
to doświadczenie.

Coś więcej niż piwo
Poza próbowaniem złotego trunku

produkowanego na bazie krystalicznie
czystej białowieskiej wody źródlanej i naj-
wyżej jakości słodów, goście hotelu
mogą zwiedzać browar i zapoznać się
z tajnikami produkcji piwa. W nowo-
czesnych wnętrzach restauracji hotelo-
wej warto spróbować tradycyjnych oraz
regionalnych dań w nowoczesnej od-
słonie. Na gości czeka specjalna karta
dań dedykowanych do degustacji piwa. 

Zwiedzanie browaru 
Zapraszamy do zwiedzania bro-

waru i obserwacji powstawania ulu-
bionego trunku od zaplecza. Rze-
mieślnicze piwo i możliwość zwiedzania

browaru stanie się atrakcją dla zor-
ganizowanych spotkań bizneso-
wych, szkoleń lub czy konferencji.

Piwne SPA 
To zupełna nowość na Podla-

siu i w tej części Polski, lecz kąpie-
le alkoholowe znane były już w staro-
żytnym Egipcie. Warto skorzystać
z wiedzy starożytnych i zanurzyć się
w aromatycznej kąpieli piwnej, która re-
dukuje stres. Polecamy saunę piwną
z kąpielami w ekstrakcie ze złotego trun-
ku z degustacją. Piwo zawiera chmiel
mający właściwości uspokajające i roz-
kurczowe, a także całą gamę witamin
z grupy B wpływających zbawiennie na
skórę. Podczas kąpieli można degu-
stować wyselekcjonowane gatunki piwa
rzemieślniczego i posilić się lekkimi
przystawkami skomponowanymi spe-
cjalnie na tą okazję. Zabieg dodaje
energii, jednocześnie wprowadzając
umysł i ciało w stan przyjemnego roz-
luźnienia. Kolejny etap wizyty w piwnym
SPA to zdrowotny peeling słodowy na
bazie wyciągu ze słodów jęczmien-
nych, który wygładza i uelastycznia

skórę. Na zakończenie proponujemy
aromatyczny, naturalny masaż stem-
plami wykonanymi ze słodu jęczmien-
nego wprowadzający w stan relaksu. 

Hotel Białowieski*** Wellness &
SPA to odpowiedź na każdą porę roku
dla tych, których interesuje ciekawy
wypoczynek w stylu Wellness. Pusz-
czańskie otoczenie i położenie w Bia-
łowieskim Parku Narodowym zachęca
do wycieczek rowerowych i treningów
nordic walking. Zimą jest możliwość
organizacji malowniczych kuligów,
a w podczas pozostałych pór roku prze-
jażdżek bryczkami wśród pięknych pusz-
czańskich krajobrazów. Kompleks ba-
senowy stwarza doskonałe warunki do
relaksu o każdej porze roku. Szeroka
oferta SPA zapewnia fachową, kom-
pleksową pielęgnację. Również zdrowa,
regionalna kuchnia wspomaga odzy-
skanie pełni sił witalnych. Dla umysłu,
duszy i ciała. Warto się skusić! �

Piwo rzemieślnicze 
w Hotelu Białowieski*** 
Wellness & SPA!
19 kwietnia 2019 roku zostało rozlane pierwsze piwo w nowopowstałym browarze 
o znamiennej nazwie „Przełom”. To niezwykłe miejsce powstało z pasji piwowarskiej 
i chęci dzielenia się tym, co mamy najlepsze. 
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Biblioteka założyciela Microsoft
pełna jest pozycji doniosłych hi-
storycznie, ale jedna z nich bije na

głowę wszystkie książki i manuskrypty,
jakie kiedykolwiek zostały wycenione
pod względem wartości inwestycyjnej.
To Codex Leicester autorstwa Leonar-
da da Vinci.

Wpisując w wyszukiwarkę Google
„the most expensive books and manu-
scripts in the world” pojawia się na-
tychmiast tabelka Wikipedii, w której Co-
dex Leicester, wyceniony dziś na 52 mi-
liony dolarów, wiedzie prym. Bill Gates
kupił ten renesansowy manuskrypt, bę-
dący zbiorem nowatorskich przemy-
śleń, opisów, szkiców i wynalazków Le-
onarda da Vinci w 1994 za – bagatela!
– 30 milionów dolarów.

Jednak nie był on pierwszym który,
zachwycił się kodeksem włoskiego
geniusza. Jeszcze w 1719 roku kodeks
nabył Thomas Coke, hrabia Leicester
i aż do roku 1980 zdobił on zbiory ro-
dziny hrabiego. Kolejny nabywca – Ar-
mand Hammer – kolekcjoner sztuki,
zainwestował wiele czasu i pieniędzy
w renowację i angielskie tłumaczenie
kodeksu Leicester, po czym przemia-
nował go z dumą na Codex Hamme-
ra. 

Leonardo da Vinci pozostawił po
sobie 30 spisanych naukowych prac
będących rozważaniami  na temat

jego obserwacji świata. To właśnie
Codex Leicester jest najbardziej zna-
ną z nich wśród bibliofilów i inwestorów,
głównie za sprawą ceny, jaką uiścił za
niego Bill Gates i wartości, jaką przed-
stawia po dwudziestu kilku latach. Ta
inwestycja pokazuje, że kolekcjoner-
stwo inkunabułów i manuskryptów to
gwarantowany zysk. Nie każdy może
pozwolić sobie na taką inwestycję, tak
jak niewiele muzeów może wystawić
Codex Leicester dla zwiedzających.
Póki co arcydzieło bezpiecznie spo-
czywa w zbiorach Gatesa. Dla pasjo-
natów historii, kultury i sztuki rzad-
kich ksiąg, polska oficyna wydawnicza
– Manuscriptum, znalazła śmiałka,
który podjął się wyzwania  odtworzenia
oryginału kodesu da Vinci w postaci re-
pliki doskonałej. 

Ten śmiałek to włoski artysta, który
po latach studiów nad rękopisami Le-
onarda i licznych próbach odtworzenia
„ducha czasów” zaklętego w pracach
wielkiego geniusza, wypracował w swo-
im laboratorium unikalne metody ich re-
plikacji. Specyficzne sposoby imitacji rę-
kopisów Leonarda da Vinci, w całości
wykonywane ręcznie techniką rzeźby
w papierze, sekretne metody starzenia
papieru, a także niezwykły kunszt i fi-
nezja odtwórcza sprawiają, że repliki
Manuscriptum stanowią dziś podstawę
wielu wystaw, prelekcji, badań nauko-

wych oraz programów telewizyjnych
na całym świecie. 

Replika Kodeksu Leicserter wydana
przez Dom Emisyjny Manuscriptum
z okazji 500-lecia śmierci Leonarda da
Vinci trafia do zbiorowej wyobraźni po-
przez wzmacnianie emocji w trakcie
przyglądania jej kart. Pobudza wszyst-
kie nasze zmysły: dotyk – stymulowany
przez szorstkość i niedoskonałości pa-
pieru; słuch – przez antyczny i mroczny
szelest przewracanych kart manu-
skryptu; powonienie – dzięki specjalnym
miksturom przywołującym zapach sta-
rego papieru; wzrok – ślady upływu cza-
su na kartach pełnych niezwykłych
szkiców i nietypowego pisma.

Obcowanie z repliką angażuje nas
w pełni i pobudza naszą wrażliwość,
a także wprowadza w szczególny na-
strój. To wszystko, obok wartości inwe-
stycyjnej repliki kodeksu, sprawia, że
trudno jest przejść obojętnie nad taką
ekspozycją, w domowym zbiorze czy na
wystawie w muzeum. 

Miłośników ksiąg rzadkich, wielbi-
cieli Leonarda da Vinci czy wreszcie in-
westorów ucieszy fakt, że cena emisyj-
na tej repliki to 17.000 zł. Aktualnie
kończy się sprzedaż polskiego nakładu
w promocyjnej cenie 12.900 zł, więc war-
to odwiedzić stronę www.manuscrip-
tum.pl, by umówić się na prezentację ko-
deksu. �

Bądź jak Bill Gates 
– zainwestuj w księgi

Osoba Billa Gatesa znana jest dziś chyba każdemu, 
bo któż nie znałby marki Microsoft? Niewiele jednak osób wie, 
że ten potentat IT jest również znany w środowisku światowych filantro-
pów. To, że ma on słabość do ksiąg rzadkich, wiedzą już tylko nieliczni. 
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Biura rozbudzające zmysły pra-
cowników, mogą dawać zaska-
kujące rezultaty. Oddziaływanie

na płaszczyźnie marka – pracownik
oraz umiejętne sterowanie tą relacją,
często stanowią o dzisiejszym sukcesie
employer brandingu. Zapach luksusu,
rozpoznawalne logo, poprawiająca
koncentrację melodia, zapisują w pa-
mięci pracowników oraz gości i klientów
obraz firmy, która dba o dobry wizeru-
nek marki oraz uprzyjemnia standar-
dowe czynności biznesowe. Odpo-
wiednio zaprojektowane biuro, cha-
rakteryzujące się dobrym planem za-

wierającym aspekty sensoryczne, two-
rzy przestrzeń do efektywnej i przyjem-
nej pracy.

Dźwięk przyjaznego biura
Zdaniem badaczy, dźwięki o odpo-

wiedniej częstotliwości ładują „baterie
mózgowe”, kiedy to inne dźwięki o ni-
skiej częstotliwości, takie jak hałas ru-
chu ulicznego, lotnisk, placów budowy,
potrafią destrukcyjnie wpływać na pra-
cę mózgu. Udowodniono również, że
spokojna muzyka o wysokich częstotli-
wościach dostarcza mózgowi energii,
pobudza umysł i pamięć, niweluje zmę-

czenie i przyspiesza procesy związane
z uczeniem się oraz koncentracją po-
trzebną do pracy. Ma również korzyst-
ny wpływ w nawiązaniu kontaktu mię-
dzy świadomością a podświadomo-
ścią. Doskonałym przykładem może
tutaj być Mozart oraz muzyka grana
w tempie bicia serca człowieka. Uspo-
kaja ona organizm i powoduje, że sza-
re komórki lepiej pracują.

Wielu ekspertów sądzi, że muzyka
powstała dlatego, że sprzyjała jedno-
czeniu się grupy. Dlatego, że  ludzie są
uzależnieni od więzi społecznych i po-
datni na nie. Łatwo jest więc wysunąć

Marketing sensoryczny kreuje 
atmosferę w przestrzeniach biurowych
Nowoczesne rozwiązania audio, wideo oraz aromamarketingu coraz częściej wykorzy-
stywane są wewnątrz polskich lokali biurowych. Działania sensoryczne w ramach em-
ployer brandingu budują atmosferę w miejscu pracy, podnoszą wydajność zespołu
pracowników oraz poszerzają świadomość marki wśród osób pracujących w firmie. 
Odpowiednio dostosowane bodźce pozytywnie wpływają na załogę i motywują ją 
do bardziej efektywnej pracy. Muzyka, wizualizacje oraz zapach mogą również wpływać
na koncentrację i chęć do pozytywnego działania.



wniosek, iż odpowiednia muzyka wspie-
ra pozytywne relacje wśród pracowni-
ków oraz łagodzi ewentualne konflikty
powstające wewnątrz załogi.

– Jak powszechnie wiadomo, każdy
człowiek reaguje na muzykę inaczej, od-
powiednio do sytuacji, w której się znaj-
duje. W inny sposób odbiera muzykę
podczas jedzenia, a w inny, kiedy jest
zmęczony lub poddenerwowany. War-
to więc powierzyć zaprojektowanie od-
powiednich programów muzycznych
specjalistom w tej dziedzinie. Da nam to
gwarancję, że nie osiągniemy odwrot-
nych efektów w porównaniu z tymi za-
mierzonymi. Osobno powinny być roz-
planowane wszystkie pomieszczenia
biurowe. Inną muzykę zastosujemy
w gabinetach, gdzie potrzebne jest
duże skupienie aby wykonywać ważne
działania biznesowe a inną na koryta-
rzu czy też w jadalni – mówi Aleksandra
Potrykus–Wincza, Country Manager
Poland & Baltics w Mood Media.

Jak wynika z badań Mood Media,
duży nacisk przy planowaniu działań au-
diomarketingowych należy również po-
łożyć na pory dnia, a nawet pory roku.

W zależności od godziny czy też pory
roku, umysł człowieka działa na nieco
różnych obrotach. Dlatego dostosowanie
tempa i rodzaju melodii, jest niezmiernie
ważne pod względem tych kryteriów. 

Coraz większą popularnością wśród
biurowców, cieszą się kompilacje za-
wierające muzykę relaksacyjną. Pra-
cownicy spragnieni wyciszenia i kon-
taktu ze sztuką, dobrze odbierają mu-
zykę zawierającą odgłosy przyrody,
wody czy ptaków. Pozwala to na szyb-
ką regenerację umysłu i uprzyjemnia co-
dzienną pracę przy biurku.

Zapach również ma znaczenie 
Dobry projekt komunikacji zapa-

chowej również może spełnić kilka waż-
nych zadań. Na przykład pozytywnie
wpływać na wizerunek siedziby firmy
oraz marki. Jak dowiedziono, zapach ko-
rzystnie wpływa na klientów firmy, co
długofalowo ma wpływ na obroty przed-
siębiorstwa, stanowiąc tym samym
wspomagające narzędzie komunikacji
marketingowej. Z drugiej strony, aro-
mamarketing może wzbogacić miejsce
pracy, zwiększyć komfort psychofizyczny
pracowników. Zapachy często opisy-
wane są jako silne narzędzie reduku-
jące subiektywnie odczuwany stres
i uczucie przeładowania pracą. 

Okazuje się, że umiejętnie dobrane
olejki mogą zniwelować poziomu stre-
su. Ponadto zapachy stymulują proces
uczenia się i zapamiętywania. Przy-
kładem może być olejek rozmarynu i cy-
tryny. Takie połączenie ma pozytywny
wpływ na zdolności zapamiętywania
oraz odtwarzania z pamięci. Relaksa-
cyjne warunki pracy z minimalizacją
stresu, pomagają w zapamiętywaniu
oraz ułatwiają wykonywanie zadań.
Wpływają zarówno na wydajność pra-
cowników.

Ważną kwestią jest dobór komuni-
katu zapachowego do rodzaju, czasu
trwania pracy, jak również do momen-
tu, w którym następuje jego sensowne
zastosowanie. Jeśli chodzi o rodzaj wy-
konywanych działań i wpływ zapachu
na ich wydajność, cyprys okazuje się
skuteczny podczas pracy fizycznej. Ko-
rzystny do zajęć umysłowych natomiast
okazuje się być zapach jałowca. Pod-
czas długotrwałych działań, skuteczna
jest znana lawenda, która pomaga
w koncentracji i skupieniu się na danej
czynności.  

– Do prac wymagających dużego
zaangażowania umysłowego, lepsze
są zapachy uwodzicielskie, takie jak
właśnie lawenda. Zapachy stymulują-

ce nie są w tym przypadku tak korzyst-
ne. Wynika to z faktu, iż nadmierna sty-
mulacja do działania może spowodo-
wać odwrotny skutek. Do zadań o pod-
wyższonym poziomie trudności, świet-
nie nadaje się zapach mięty pieprzowej,
która stymuluje szare komórki do bar-
dziej wytężonego wysiłku – mówi Alek-
sandra Potrykus-Wincza.

– Najbardziej popularnymi zapa-
chami są tzw. zapachy luksusu czyli mie-
szanki whiskey, skóry, dobrych perfum
męskich lub damskich i tytoniu. Dużym
powodzeniem cieszy się również za-
pach kawy, który znakomicie pobudza
zmysły i motywuje do działania – dodaje.

Digital Signage 
dla pracowników

Przedsiębiorstwa, coraz większą
uwagę przywiązują do bieżącej edukacji
wewnętrznej swoich pracowników. To
ważne aby każdy miał dostęp do pod-
stawowych informacji o firmie w której
pracuje. Staje się wtedy wyedukowanym
ambasadorem marki, który posiada
najświeższe informacje na temat swo-
jego pracodawcy.

Doskonałym sposobem na przeka-
zywanie tego typu wiadomości są ekra-
ny wizualizacyjne, które montuje się
w biurach. Pozwalają one na szybką ko-
munikację z pracownikami. Zrządzanie
ekranem z poziomu komputera PC po-
zwala na możliwość rozpoczęcia lub za-
kończenia emitowanych treści w do-
wolnym momencie. Zastosowanie gra-
ficznych efektów specjalnych dla wy-
świetlanej treści, czyni emisję bardziej
atrakcyjną i przykuwa uwagę pracow-
ników oraz ew. gości. Prezentacja ak-
tualnych komunikatów specjalnych,
serwisu informacyjnego, informacji o fir-
mie, jej osiągnięciach, sukcesach biz-
nesowych lub finansowych, to tylko nie-
które z proponowanych opcji jakie moż-
na emitować i podnosić tym samym mo-
rale załogi.

– Montaż ekranów wizualizacyjnych
pozwala na wzmacnianie wizerunku fir-
my bądź instytucji jako placówki no-
woczesnej i prestiżowej, otwartej na
nowe technologie. Tego typu rozwią-
zania świetnie sprawdzają się w salach
konferencyjnych, biurach maklerskich,
firmach świadczących usługi finansowe,
etc. Coraz częściej jednak znajdują
zastosowanie w pomieszczeniach biu-
rowych, takich jak na przykład hole, lob-
by czy standardowe gabinety pracow-
ników – mówi Aleksandra Potrykus-
-Wincza, Country Manager Poland &
Baltics w Mood Media. �
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Przykładem są punkty obsługi
mieszkańców i punkty informa-
cyjne urzędu miasta w hipermar-

ketach oraz galeriach handlowych.
Można w nich m.in. wymienić lub uzy-
skać dowód osobisty, wymienić prawo
jazdy, zarejestrować samochód, nadać
numer PESEL lub zostawić korespon-
dencję do urzędu. Poza tym została uru-
chomiona infolinia urzędu miasta, czy-
li jeden numer, pod który mogą dzwo-
nić osoby zainteresowane. Mieszkańcy
mają także możliwość umówienia się
w urzędzie przez stronę internetową.
Uruchomiono też sms miejski. To plat-
forma, poprzez którą mieszkańcy są in-
formowani o zbliżających się wydarze-
niach kulturalnych oraz lokalizacjach
stacji benzynowych, oferujących naj-
niższe ceny paliw. 

Wszelką potrzebną pomoc uzysku-
ją także inwestorzy, którzy planują utwo-
rzenie na terenie Rzeszowa swoich
firm, siedzib, fabryk. Wszystkich infor-
macji na temat formalności, warun-
kach i możliwościach inwestowania
w Rzeszowie udziela Biuro Obsługi In-
westora.

Zdrowie przede wszystkim
Miasto stara się wychodzić na-

przeciw osobom niepełnosprawnym.

W urzędzie zamontowano specjalny
system komputerowy, który umożliwia
tłumaczenie z języka migowego. Oprócz
tego na przystankach i w autobusach
jest informacja w języku Braille’a. Mia-
sto rozdało za darmo dla osób niedo-
widzących piloty, które uruchamiają
system głośnomówiący na przystan-
kach. Z kolei pilotażowy program „Ak-
tywny Samorząd” ma na celu wyelimi-
nowanie lub zmniejszenie barier ogra-
niczających uczestnictwo w życiu spo-
łecznym, zawodowym i w dostępie do
edukacji dla osób z niepełnosprawno-
ścią. 

Wkrótce zamierzamy przystąpić
wraz z Centrum Medycznym „Medyk”
do programu, który pozwoli na to, aby
Rzeszów był najlepszym miastem na
świecie, jeśli chodzi o opiekę i profilak-
tykę kardiologiczną. Program przewi-
duje m.in. zakup kilkuset defibrylatorów,
które będą umieszczone m.in. na przy-
stankach autobusowych. Ponadto kil-
kaset osób otrzyma opaski na ręce, po-
przez które będzie można uruchomić sy-
gnał alarmowy i wezwać pomoc pogo-
towia ratunkowego. Powstaną również
„książeczki zdrowia” z informacją
o zdrowiu mieszkańca, które będą prze-
chowywane w domu i posłużą służbom
ratunkowym. 

Nowoczesny transport
W latach 2012–2015 miasto Rze-

szów zakupiło 80 komfortowych, nowo-
czesnych i ekologicznych autobusów
miejskich, w tym 30 pojazdów zasilanych
gazem ziemnym. Pojazdy wyposażone
są w monitoring, system zliczania pa-
sażerów wsiadających i wysiadają-
cych, biletomaty, system multimedialnej
informacji pasażerskiej prezentujący
informacje o kolejnych przystankach
oraz ogłoszenia kulturalne i społeczne.
Zastosowano także system zapowiedzi
głosowych wewnętrznych i zewnętrz-
nych oraz napisy w języku Braille’a dla
niedowidzących. Wprowadzono również
Elektroniczny Pobór Opłat (E-Bilet). Po-
dróżni mają do dyspozycji 44 biletomaty
stacjonarne, 130 biletomatów mobil-
nych zamontowanych w autobusach,
jak również sklep internetowy, a także
aplikacje mobilne służące do zdalnego
zakupu biletów. 

W tym roku na rzeszowskie ulice wy-
jechały pierwsze autobusy elektryczne.
Przedmiotem umowy pomiędzy Mia-
stem Rzeszów a firmą Solaris była do-
stawa 10 sztuk fabrycznie nowych, ni-
skopodłogowych zasilanych energią
elektryczną autobusów komunikacji
miejskiej Solaris Urbino 12 oraz budo-
wa stacji do ich ładowania – wolnego
przy ulicy Lubelskiej (10 stanowisk) oraz
szybkiego przy ulicy Grottgera (2 sta-
nowiska). Autobusy te przeznaczone są
do obsługi linii miejskich o numerach li-
nii 0A i 0B charakteryzujących się ukła-
dem zamkniętej pętli długości 9,2 km
każda i odpowiednio 20 i 19 przystan-
kami na danej linii.

Powstał Rzeszowski Inteligentny
System Transportowy (RIST). Jego cen-
tralnym informatycznym punktem jest
Zintegrowany System Zarządzania Ru-
chem i Transportem Publicznym. Jego
zadaniem jest bieżący nadzór nad pra-
widłowym przebiegiem wykonywania
zadań przewozowych MPK. Dzięki lo-
kalizacji GPS autobusów uzyskano
wgląd w aktualną sytuację na drogach
i dostosowanie transportu do ruchu na
ulicach miasta. W trakcie jazdy i na każ-

Rzeszów – inteligentne miasto  
Miasto Rzeszów od wielu lat inwestuje w nowoczesną infrastrukturę, aby ułatwić życie
mieszkańcom i dać bodziec do działania innym jednostkom samorządu terytorialnego.

�



Największe miasto południowo-wschodniej Polski.

Stolica województwa podkarpackiego oraz centrum Rzeszowskiego
Obszaru Metropolitalnego. 

Siedziba władz samorządowych i wojewódzkich, instytucji rządo-
wych oraz sądowniczych.

Stanowi centrum ekonomiczne, akademickie, kulturalne i rekreacyjne
południowo-wschodniej Polski. 

Pełni funkcję ważnego
ośrodka przemysłu lotni-
czego, informatycznego,
chemicznego, handlo-
wego, budowlanego 
i usługowego. 

Jest dynamicznie rozwi-
jającym się miastem
młodych i przedsiębior-
czych ludzi.

www.rzeszow.pl



dym przystanku System zbiera pełne
dane z ponad 20 różnych czujników
w autobusach m. in.  lokalizacji pojaz-
du i jego prędkości.

Rzeszów jako pierwsze miasto w Pol-
sce wprowadził innowacyjne i nowo-
czesne wiaty przystankowe klimatyzo-
wane latem i ogrzewane zimą, których
zasilanie wspomagają ogniwa foto-
woltaiczne, co obniża koszty ich eks-
ploatacji. Do wypełnienia ścian i dachu
zastosowano szyby zespolone wyko-
nane z laminowanego szkła hartowa-
nego. Na dachu i w gablocie na roz-
kłady jazdy umieszczono oświetlenie
LED. Wprowadzono również pasy ruchu
przeznaczone dla autobusów (bus-
pasy).

Porozumienie Miasta Rzeszów
z firmą Microsoft 

W ramach podpisanego porozu-
mienia Miasto Rzeszów i firma Microsoft
podjęły współpracę mającą na celu
polepszenie warunków i sposobu na-
uczania we wszystkich rzeszowskich
szkołach. Stało się tak poprzez wpro-
wadzenie najnowszych rozwiązań in-
formatycznych zarówno w obszarze na-
uczania, jak i zarządzania placówkami. 

Od października 2018 roku każdy
z 3600 nauczycieli oraz 30 tysięcy
uczniów wszystkich szkół publicznych
w Rzeszowie uzyskał bezpłatny do-
stęp do oprogramowania Office 365
oraz prawo do jego instalacji na 5 kom-
puterach, 5 tabletach oraz 5 smartfo-
nach. Dzięki temu młodzież i pedago-
dzy mają możliwość swobodnego ko-
rzystania z najnowszych rozwiązań
chmurowych Microsoft w szkole, w domu
i w każdym innym miejscu, z którego
przychodzi im się uczyć bądź praco-
wać. Jest to pierwszy efekt wspólnego
wdrażania Pakietu Innowacyjna Edu-
kacja w mieście. W ramach pakietu
Office 365 uczniowie i nauczyciele
z Rzeszowa mają dostęp do następu-
jących programów: Word, Excel, Outlo-
ok, Power Point, OneNote, Publisher,
Access, One Drive, Exchange, Skype,
Teams, Sway, Forms oraz Stream.

Kolejnym krokiem w ramach poro-
zumienia będzie uruchomienie mode-
lowej „Szkoły w Chmurze” w jednej
z rzeszowskich placówek w ramach pro-
gramu prowadzone przez Microsoft
w całej Polsce. Nadrzędną ideą przy-
świecającą programowi Szkół w Chmu-
rze Microsoft jest kształcenie uczniów
w taki sposób, by rozwijali swoje umie-
jętności w obszarze wykorzystania tech-
nologii w różnych dziedzinach. 

Minecraft Demo Day 
w Rzeszowie

Inny przykładem jest angażowanie
uczniów w rozwijające umiejętności
informatyczne zajęcia pozaszkolne.
17 czerwca br. uczniowie rzeszowskich
szkół wzięli udział w warsztatach edu-
kacyjnych Minecraft: Education Edition
– w wirtualnym świecie gry zbudowali
przyszłe oblicze miasta Rzeszów. Wy-
darzenie realizowane było przez Urząd
Miasta ze współpracy z Microsoft oraz
partnerską szkołą programowania dla
dzieci MindCloud, przy wsparciu firmy
DELL, która dostarczyła laptopy do
przeprowadzenia warsztatów. Celem
wydarzenia była promocja projektu In-
nowacyjna Edukacja, w ramach które-
go już od września 2019 roku w szkołach
podstawowych w Rzeszowie dla chęt-
nych uczniów zostaną zorganizowane
zajęcia pozalekcyjne z informatyki, któ-
rych przedmiotem będzie nauka pro-
gramowania w oparciu o popularną grę
Minecraft. Dzięki współpracy Urzędu
Miasta z Microsoft ponad 50 rzeszow-
skich uczniów szkół podstawowych bę-
dzie mogło spróbować swoich sił w pro-
gramowaniu w Minecraft jeszcze
w tym roku szkolnym. 

Sieć 5G
5 lipca ubiegłego roku Prezydent

Rzeszowa Tadeusz Ferenc podpisał
list intencyjny z przedstawicielami trzech
firm (Exatel, Fibrain, Varioedge) w spra-
wie partnerstwa, którego celem są pra-
ce badawcze i wdrożeniowe technolo-
gii 5G w Rzeszowie – pierwszej funk-
cjonującej w Polsce publicznej sieci
5G. 

Pierwszym projektem będzie auto-
nomiczny autobus, który będzie woził
rzeszowian na jednej z tras. Pojazdy au-
tonomiczne wymagają sieci o szcze-
gólnych parametrach – musi ona być
niezawodna, elastyczna, o krótkim cza-
sie opóźnienia i zawsze dostępna. 

Żeby pojazd mógł poruszać się sa-
modzielnie i bezpiecznie po drogach pu-
blicznych, musi wykorzystywać m.in.
komunikację V2X (ang. vehicle to eve-
rything). Za jej pomocą zbiera on in-
formacje o trasie, innych uczestnikach
ruchu drogowego oraz wysyła dane dia-
gnostyczne i kontrolne do systemu za-
rządzania ruchem. Sieć 5 generacji to
narzędzie niezbędne do funkcjonowa-
nia, a przede wszystkim szybkiego roz-
woju współczesnego miasta typu smart
city. Pozwala ściągać dane z co najmniej
10-krotnie większą prędkością niż obec-
nie 4 generacji LTE, znane nam z ko-
mórek. By to było możliwe w jak naj-
bliższym czasie, miasto udostępni wła-
sne zasoby, przede wszystkim miejsca
do umieszczania mikronadajników 5G
wraz z zasilaniem – które mają nie-
wielką moc promieniowania, ale i nie-
wielki zasięg – około 200–300 metrów. 

Bardzo istotny jest aspekt pełnej
kontroli nad wszystkimi nadajnikami
5G przez merytoryczne komórki sa-
morządowe miejskie tak, by żaden z pa-
rametrów ich pracy nie przekroczył
dopuszczalnych wartości. Ta ciągła
i pełna kontrola sieci bezpośrednio
przez społeczeństwo gwarantuje, że
instalacja 5G w Rzeszowie będzie
przede wszystkim w pełni bezpieczna
dla wszystkich mieszkańców. �

www.rynekinwestycji.pl

FORUM EKONOMICZNE W KRYNICY52
�

Fot. Bogdan Szczupaj



www.rynekinwestycji.pl

FORUM EKONOMICZNE W KRYNICY 53

Strefa powstała z inicjatywy sta-
rosty rzeszowskiego Józefa Jo-
dłowskiego i działa pod egidą Po-

wiatu Rzeszowskiego. – Dla naszego po-
wiatu bardzo ważnym zadaniem było
stworzenie Parku Naukowo-Technolo-
gicznego „Rzeszów–Dworzysko” Zre-
alizowaliśmy ten cel jako jeden z pierw-
szych samorządów powiatowych w kra-
ju. Jest to serce gospodarcze regionu,
gdzie zarówno w Parku, jak i w jego są-
siedztwie powstają nowe zakłady pra-
cy – mówi Józef Jodłowski, starosta rze-
szowski.

Każda działka na terenie Parku
przeznaczona pod inwestycję posiada
pełne uzbrojenie w infrastrukturę tech-
niczną: wodę, prąd, kanalizację sani-
tarną i deszczową, gaz. Jest to w pełni
uzbrojony teren z drogami, chodnika-
mi, ścieżkami rowerowymi i oświetle-
niem w technologii LED. Dodatkowo na
terenie Parku została wybudowana far-
ma ogniw fotowoltaicznych, komplek-
sowa sieć monitoringu, sieć ciepłow-
nicza oraz sieć instalacji odgromo-
wych. 

Strefa mieści się na skrzyżowaniu
głównych szlaków komunikacyjnych.
Niedaleko przebiega  autostrada A4

i droga ekspresowa S19. Cały teren są-
siaduje z magistralą kolejową E30 Niem-
cy–Polska–Ukraina. W pobliżu Parku
funkcjonuje  prężnie rozwijające się
międzynarodowe lotnisko  Rzeszów-
Jasionka regularnie obsługujące ruch
pasażerski i  towarowy.

Zwolnienia podatkowe
Inwestorzy na terenie PNT mogą li-

czyć na zwolnienia z podatku docho-
dowego oferowane przez Specjalną
Strefę Ekonomiczną „Euro-Park” Mielec.
Ponadto na działkach położonych na te-
renie Rzeszowa oferowane są zwol-
nienia z podatku od nieruchomości i od
środków transportowych. Wybudowana
farma ogniw fotowoltaicznych umożliwia
produkcję zielonej energii, zaś zyski z jej
sprzedaży przeznaczane są na utrzy-
manie całego Parku (oświetlenie, ko-

szenie poboczy, odśnieżanie), co zwal-
nia inwestorów z konieczności pono-
szenia opłat z tego tytułu.

Do tej pory w strefie liczącej
70 działek, na inwestycję na 22 dział-
kach zdecydowało się 14 przedsię-
biorstw, a kolejnych 16 inwestorów już
zarezerwowało działki pod inwestycje.
Oznacza to, że PNT „Rzeszów Dworzy-
sko” cieszy się dużym zainteresowa-
niem czołowych firm w regionie, kraju,
a nawet Europie.  

Starosta wspiera 
przedsiębiorców

Rola Powiatu na terenie PNT „Rze-
szów-Dworzysko” nie kończy
się tylko na sprzedaży działek.
Zarząd Powiatu wspiera in-
westujących tam przedsię-
biorców w różnego rodzaju
sprawach. Jednym z przykła-
dów oferowanej pomocy jest
doradztwo w sprawie możli-
wości uzyskania dofinanso-
wania z programów Unii Eu-
ropejskiej dedykowanych
przedsiębiorcom, a także
wsparcie na każdym etapie

procesu inwestycyjnego.
PNT „Rzeszów –Dworzysko” to te-

reny wprost idealne pod Inwestycje, cze-
go dowodzi duża liczba kupionych i za-
rezerwowanych działek. Firmy zainte-
resowane inwestycją więcej informacji
mogą uzyskać poprzez kontakt z Wy-
działem Parku Naukowo-Technologicz-
nego i Promocji, którego siedziba znaj-
duje się w Starostwie Powiatowym
w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15
(budynek Podkarpackiego Urzędu Wo-
jewódzkiego, IV piętro, pok. 422).

www.dworzysko.powiat.rzeszow.pl

Dyrektor Krzysztof Jarosz tel. 17 867 14 21
krzysztof.jarosz@powiat.rzeszow.pl

Inspektor Kinga Namięta-Majka tel. 17 867 14 22
kinga.majka@powiat.rzeszow.pl

Gospodarcze serce Podkarpacia
Park Naukowo-Technologiczny „Rzeszów-Dworzysko” to obecnie najbardziej 
atrakcyjne miejsce do inwestowania na terenie Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego. 
Inwestorzy mają do dyspozycji w pełni uzbrojone tereny o powierzchni 83,42 ha.
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Mogłoby się wydawać, że okres
boomu mieszkaniowego już
za nami. Jednak jak pokazują

statystyki GUS, w pierwszym kwartale
2019 roku oddano do użytkowania
47,4 tys. mieszkań, tj. o 5,8 proc. więcej
niż przed rokiem. Deweloperzy nato-
miast przekazali do eksploatacji
28,6 tys. mieszkań, co stanowi wartość
11,5 proc. większą niż w analogicznym
okresie ubiegłego roku. Z kolei w okre-
sie styczeń–marzec 2019 roku rozpo-
częto budowę 53,9 tys. mieszkań, tj.
o 12,3 proc. więcej niż w analogicznym
okresie ub. roku. 

Popyt na mieszkania nie spada,
pomimo wciąż rosnących cen. Wydaje
się więc, że jest to idealna sytuacja dla
inwestorów, którzy mogliby na niej bar-
dzo skorzystać, tymczasem dużym pro-
blemem okazują się grunty, których do-
stępność sukcesywnie spada. – Z wła-
snego doświadczenia wiemy, jak trudno
pozyskać atrakcyjne tereny pod stwo-
rzenie funkcjonalnego i komfortowego
osiedla. Można powiedzieć, że najlep-
sze działki to obecnie produkt deficy-
towy. Nic w tym dziwnego – dużo bu-
dujemy, bo takie jest zapotrzebowanie
na rynku – tłumaczy Anna Bialik, dy-
rektor rozwoju biznesu w Profbud. 

Trudność w uzupełnieniu banków
ziemi wynika zwłaszcza z mocnego na-
sycenia rynku, dużej konkurencji,

a przede wszystkim ograniczonej podaży
terenów. Ich niska dostępność przełożyła
się na znaczący wzrost cen, w konse-
kwencji ograniczając deweloperom moż-
liwość nałożenia oczekiwanych marż. To,
wraz ze stale zwiększającymi się kosz-
tami realizacji inwestycji oraz trudno-
ściami w podjęciu współpracy z zaufa-
nymi i sprawdzonymi podmiotami, za-
owocowało bardzo dużymi podwyżkami
cen lokali na rynku pierwotnym. 

Obecnie istotnymi problemami są
bez wątpienia niewielka liczba gruntów,
objęta planem zagospodarowania prze-
strzennego – w Warszawie to tylko
37 proc., a także ustawa o ochronie
gruntów rolnych, ograniczająca naby-
cie tego typu terenów przez dewelope-
rów. Jeśli powierzchnia działki prze-
kracza 1 hektar, może być zakupiona
wyłącznie przez rolnika indywidualne-
go, na specjalnie określonych warun-
kach. – Najatrakcyjniejsze tereny to
oczywiście te, które posiadają unor-
mowaną sytuację prawną oraz plani-
styczną. Przez cały okres naszej dzia-
łalności sukcesywnie nabywamy cie-
kawe lokalizacyjnie grunty, które jak po-
kazują wyniki sprzedaży cieszą się bar-
dzo dużym zainteresowaniem wśród na-
bywców. Na naszych warszawskich
osiedlach, których realizację rozpo-
częliśmy w zeszłym roku pozostały już
ostatnie mieszkania – dodaje Aleksan-

dra Stawiska, lider Biura Sprzedaży
osiedla Haven House firmy Profbud. 

Pomimo wielu przeciwności inwe-
storzy mieszkaniowi zaczęli skupiać
się na mniejszych rynkach, obrzeżach
aglomeracji, a nawet otwierać się na
trudniejsze projekty, jak poddawanie bu-
dynków działaniom rewitalizacyjnym. Te
ostatnie z kolei mogą stwarzać proble-
my w zakresie braku uregulowania
kwestii reprywatyzacji. Coraz popular-
niejszą alternatywą do ww. rozwiązań
staje się realizacja obiektów wielo-
funkcyjnych, łączących funkcje biurową,
mieszkalną czy kulturalną. Jest to duża
szansa dla deweloperów, dająca moż-
liwość elastycznego planowania za-
stosowań budynków, na miarę aktual-
nych potrzeb nabywców. 

Jak jednak pokazują najnowsze ba-
dania przeprowadzone przez firmę do-
radczą Deloitte „Deloitte Real Estate
Confidence Survey for Central Europe
(CE)”, najwięksi gracze w środkowoeu-
ropejskim sektorze nieruchomości są
optymistami w zakresie planów inwe-
stycyjnych. Wyraźna większość respon-
dentów (62 proc.) oczekuje, że ogólny kli-
mat gospodarczy pozostanie stabilny,
a 78 proc. jest zdania, że dostępność kre-
dytów pozostanie na niezmienionym
poziomie. Opinie na temat możliwości in-
westycyjnych w ciągu najbliższych trzech
lat rozkładają się porównywalnie
– 38 proc. respondentów spodziewa się
ich wzrostu, podczas gdy 36 proc. ocze-
kuje spadku. Liczby dla Polski są jeszcze
bardziej zachęcające – 45 proc. re-
spondentów prognozuje, że dostępność
produktów inwestycyjnych wzrośnie
w najbliższej przyszłości.

Zmniejszająca się dostępność atrak-
cyjnych gruntów pod realizację inwe-
stycji wymusza na inwestorach weryfi-
kację swoich dotychczasowych strate-
gii planowania, jak i sprzedaży. W efek-
cie tych zmian zwiększa się zaintere-
sowanie wspomnianą wyżej alternaty-
wą. �

Trudno o atrakcyjne grunty 
O tym, że na rynku brakuje ciekawych i dogodnych lokalizacji pod budowę osiedli czy
biurowców – nikogo nie trzeba przekonywać. Wynika to z rekordowej aktywności dewe-
loperów i wciąż wysokiego popytu na nowe mieszkania. Mimo to, jak pokazują najnow-
sze badania przeprowadzone przez Deloitte, inwestorzy optymistycznie podchodzą do
realizacji kolejnych projektów.



Gmina Kleszczów położona jest w centralnej Polsce w południo-
wej części województwa łódzkiego, w powiecie bełchatowskim,
w pobliżu tras: Warszawa–Wrocław i Katowice–Gdańsk

Gmina Kleszczów to najbardziej uprzemysłowiony fragment regionu
łódzkiego. W czterech Strefach Przemysłowych zlokalizowanych
w Rogowcu, Kleszczowie, Żłobnicy i Bogumiłowie swoje zakłady ulo-
kowali przedsiębiorcy z Polski, Niemiec, Finlandii, Austrii, Francji,
Holandii, Włoch, Portugalii, Szwajcarii i Hiszpanii.
Łączna ilość terenów inwestycyjnych to ponad 200 hektarów gdzie,
inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferen-
cyjnych warunkach, korzystając z: 
• atrakcyjnej ceny gruntów - 15 zł/m² + VAT
• niższych niż w innych gminach cen energii i mediów
• pomocy w szkoleniach i pozyskiwaniu ludzi do pracy
• rozbudowanej sieci drogowej
• przywilejów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
• pomocy formalno – prawnej
Właścicielem terenów w strefach  przemysłowych jest Fundacja Roz-
woju Gminy Kleszczów, której celem jest min. pozyskanie inwesto-
rów oraz promocja gminnej oferty inwestycyjnej.
Dużą pomocą dla rozwoju małych i średnich firm jest działający
Kleszczowski Inkubator Przedsiębiorczości, który oferujemy przed-
siębiorcom usługę „Wirtualne Biuro” dzięki której otrzymują adres
siedziby swojej działalności oraz innych wartości dodanych jak: do-
stępność sali konferencyjnej czy udostępnienie lokali biurowych.
Magnesem, który przyciąga nie tylko inwestorów ale i nowych miesz-
kańców naszej gminy jest infrastruktura stworzona z myślą o lokalnej
społeczności. Istotne znaczenie dla mieszkańców są m.in. nowo po-
wstałe osiedla mieszkaniowe, wysoka jakość opieki medycznej, zna-
komite  wyposażenie i bogata oferta edukacyjna szkół samorządowych,
oraz szerokie wsparcie gminy dla proekologicznych przedsięwzięć.
Z myślą o zapleczu kadr dla przemysłu powstało  Technikum No-
woczesnych Technologii kształcące techników – mechatroników,
które należy do jednych z najlepszych szkół w Polsce. Szkoła ściśle

współpracuje z Politechniką Łódzką. Nauczyciele przedmiotów za-
wodowych są wykładowcami Politechniki Łódzkiej, którzy współ-
pracują z firmami branży mechatronicznej w kraju i za granicą.
W Gminie Kleszczów, po pracy i nauce czas wolny można spędzić
w kompleksie Solpark Kleszczów, gdzie do dyspozycji jest: strefa
basenów, strefa Spa, strefa rehabilitacji, czterotorowa kręgielnia, pro-
fesjonalne siłownie, korty tenisowe, profesjonalne sale konferen-
cyjne, boisko z podgrzewaną murawą, hala sportowa oraz
komfortowe zaplecze noclegowe. Posiadamy również ok 60 km ście-
żek rowerowych i rezerwat przyrody.
Serdecznie zapraszamy do Kleszczowa, gdzie wspólnie z zespołem
obsługującym inwestorów zaprezentujemy atrakcyjność naszych te-
renów.

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów

tel.+48 44 731 31 10
www.kleszczow.pl 

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
ul. Sportowa 3, 97-410 Kleszczów

tel. + 48 44 731 31 33
www.frgk.pl 

Gmina Kleszczów – miejsce na Twoją inwestycję
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Nagroda Gospodarcza Prezy-
denta RP to wyróżnienie gospo-
darcze, przyznawane raz do

roku przez Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Inicjatywa w ciągu szesna-
stu edycji zmieniała swoją formułę, jed-
nak cel przyznawania Nagród do dzisiaj
pozostaje niezmienny – wspierać pol-
skich przedsiębiorców i wyróżniać tych
najlepszych. Nagrodą Prezydenta RP
zostaną uhonorowane najlepsze pod-
mioty gospodarcze w kraju, które przy-
czyniają się do rozwoju naszej gospo-
darki, promują Polskę na arenie mię-
dzynarodowej oraz stanowią wzór dla
innych firm.

W ramach XVII edycji Nagrody Go-
spodarczej, która odbędzie się w roku
2019, Prezydent RP wręczy wyróżnienia
w siedmiu kategoriach:
• Lider MŚP – nagroda dla mikro, ma-
łych lub średnich przedsiębiorstw, rów-
nież działających na terenach wiej-
skich, które funkcjonują na polskim
rynku od co najmniej 5 lat i z sukcesem
rozwijają się, będąc liderem w regionie,
• Narodowy Sukces – nagroda dla pol-
skich przedsiębiorstw, które od co naj-
mniej 5 lat osiągają trwały wzrost
i zrównoważony rozwój, będąc wzorem
funkcjonowania dla innych przedsię-
biorstw,
• Międzynarodowy Sukces – nagroda
dla przedsiębiorstw funkcjonujących
od co najmniej 5 lat, które osiągają zna-
czące sukcesy na rynkach zagranicz-
nych,
• Odpowiedzialny Biznes – nagroda
dla przedsiębiorstw wykazujących się
aktywnymi działaniami związanymi ze
społeczną odpowiedzialnością biznesu.
• Firma Rodzinna – nagroda dla przed-
siębiorstw, które są jednocześnie fir-
mami rodzinnymi, czyli podmiotami go-
spodarczymi z sektora mikro, małych
lub średnich przedsiębiorstw zareje-
strowanymi i działającymi w Polsce co
najmniej 15 lat.
• Startup_PL – nagroda specjalna dla
przedsiębiorstw, które istnieją na rynku
nie dłużej niż 5 lat oraz stworzyły inno-
wację produktową lub technologiczną,

• Badania+Rozwój – nagroda specjal-
na dla zespołów jednostek naukowych
lub przedsiębiorstw, które wdrażają in-
nowację produktową lub technologicz-
ną.

Nowa kapituła
W Belwederze Andrzej Duda po-

wołał członków Kapituły tegorocznej
XVII edycji Nagrody Gospodarczej Pre-
zydenta RP. Wyróżnienie to honoruje naj-
lepsze podmioty gospodarcze w kraju,
które przyczyniają się do rozwoju naszej
gospodarki, promują Polskę na arenie
międzynarodowej oraz stanowią wzór
dla innych firm.  

Prezydent RP Andrzej Duda mówił:
– Jestem Państwu bardzo wdzięcz-

ny za gotowość do współpracy. Nie
mam żadnych wątpliwości, że będzie
ona owocna. Jak Państwo widzą, zde-
cydowałem poprosić o współpracę
przedstawicieli polskiego biznesu
dwóch pokoleń: pokolenia moich ro-
dziców – prezes Jarosz, i mojego poko-
lenia, ściślej mówiąc, to bardziej mojej
siostry, ale to w ramach mojego poko-
lenia – pana prezesa Michała Czekaja.

Wszystkim Państwu – członkom Ka-
pituły Prezydenckiej Nagrody Gospo-
darczej – również bardzo dziękuję za
przyjęcie nominacji do kolejnej edycji tej
nagrody. Znakomita część z Państwa już

pracowała w ramach tej kapituły i wie-
dzą Państwo, co to oznacza.

Od razu na wstępie chcę ogromnie
podziękować za gotowość wykonania
tej pracy – bardzo dla mnie ważnej. Dla-
tego że mam takie poczucie, iż rzeczy-
wiście dzięki Państwa pracy, wysiłkowi
– przecież na zasadzie wolontariatu
– faktycznie mogę nagrodzić i wręczyć
później nagrody prezydenckie trady-
cyjnie na Kongresie 590 tym, którzy się
wybijają, którzy w kategoriach – czy są
to tradycyjne kategorie nagrody prezy-
denckiej, czy nowe, które stworzyliśmy
w ciągu ostatnich lat – są rzeczywiście
najlepszymi wśród najlepszych. Bo trze-
ba jasno powiedzieć, że wszyscy fina-
liści to świetne firmy, świetni przedsię-
biorcy.

Podczas spotkania Prezydent Andrzej
Duda powołał też dwóch nowych człon-
ków Rady ds. Przedsiębiorczości Sta-
nisława Jarosza, prezesa PPM Taurus
Sp. z o.o. oraz Michała Czekaja, pre-
zesa Dragon Poland Sp. z o.o.  

Po uroczystości Andrzej Duda wziął
udział w pierwszym spotkaniu z cy-
klu „Śniadania w Belwederze. Jak oży-
wić Przedsiębiorczość w Polsce”, za-
inicjowanym przez Radę ds. Przedsię-
biorczości przy Prezydencie RP. Spo-
tkanie poświęcone było sytuacji na ryn-
ku pracy. �

Zdobądź Nagrodę Prezydenta
Trwa nabór do XVII edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Kancelaria zachęca
instytucje zgłaszające do składania wniosków poprzez system Witkac.pl.

Kapituła tegorocznej edycji konkursu

Fot. Jakub Szymczuk/KPRP
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Przed polską biotechnologią stoi
ogromna szansa. Możemy zy-
skać dostęp do najbardziej inno-

wacyjnych technologii i zdobyć bizne-
sowe know-how z zakresu prowadzenia
statupów biotechnologicznych. Będzie
to możliwe, jeśli zachęcimy Ameryka-
nów do prowadzenia w naszym kraju
projektów badawczo-rozwojowych.
Przedstawiciele biznesu ze Stanów
Zjednoczonych są zainteresowani głów-
nie polską ofertą badań klinicznych. Za
oceanem, ze względu na ogromną
ilość takich badań, naukowcy mają
kłopot z pozyskaniem pacjentów. 

– Moim zdaniem Polska jest jedną
z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji do

prowadzenia badań klinicznych – mó-
wił Walter Klemp, dyrektor generalny
Moleculin Biotech (USA), ekspert
CEBioForum. – Macie wspaniałą infra-
strukturę, bardzo dobre szpitale i klini-
ki. To ogromna możliwość dla nas,
Amerykanów. W USA prowadzimy wie-
le badań klinicznych, więc trudno nam
znaleźć pacjentów. Tutaj można pro-
wadzić wysokiej jakości badania i zy-
skać dostęp do pacjentów, którzy w nich
wezmą udział. 

Organizatorzy Central European
BioForum zauważyli korzyści, jakie
mogą wyniknąć z takiej międzynaro-
dowej współpracy. Dlatego zaprosili
do udziału w tegorocznej edycji gości

z zagranicy, którzy związani są z sek-
torem biotech. 

– Chcieliśmy zaprezentować zalety
prowadzenia innowacyjnych projektów
biotechnologicznych w naszym kraju,
pokazać sukcesy polskiej nauki – mówi
Mira Kubik, dyrektor organizacyjny
CEBioForum. – To kolejny krok w na-
wiązywaniu współpracy z amerykań-
skim sektorem biotech. W 2018 roku zor-
ganizowaliśmy edycję BioForum w No-
wym Jorku, by przedstawić biznesowy
model takiej współpracy. Polska ma
w tym zakresie dużo do zaoferowania.  

Wizyta w Stanach Zjednoczonych
była pierwszym etapem budowy stra-
tegicznego mostu biotechnologicznego,

USA chce naszych laboratoriów 
Przedstawiciele branży biotechnologicznej ze Stanów Zjednoczonych widzą w Polsce
duży potencjał. Dobrze rozwinięte zaplecze do prowadzenia badań i niższe koszty takiej
działalności stawiają nasz kraj w czołówce najbardziej atrakcyjnych lokalizacji do
współpracy w tym zakresie.  To wnioski z 19. edycji Central European BioForum.
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który ma połączyć Polskę i USA. Kolej-
nym ważnym elementem zacieśniania
współpracy w tym zakresie było spo-
tkanie z ekspertami zza oceanu w Pol-
sce. Do Łodzi przyjechali m.in.: Walter
V. Klemp – dyrektor generalny Molecu-
lin Biotech (USA), Melina Davis – ekspert
ds. innowacji, Hyperloop Transportation
Technology  (USA),  José M. Morey – kon-
sultant ds. informatyki w służbie zdrowia
Expert Connect i sztucznej inteligencji
NASA iTech (USA),  Waldemar Priebe
– MD Anderson USA, znany z udanego
rozwoju nowych jednostek terapeu-
tycznych w leczeniu raka (USA), Sid
Senroy – Biogen jako Vice President
R&D Compliance, OREXIGEN jako
Head of Quality (USA). 

Zagraniczni goście, posiadający
wieloletnie doświadczenie w prowa-
dzeniu innowacyjnych projektów spo-
tkali się z przedstawicielami polskiego
sektora biotech. Amerykanie zwracali
uwagę na ogromne możliwości współ-
pracy i obopólne korzyści, jakie mogłaby
ona przynieść.

– Byłem w Polsce już ponad 20 razy.
Uważam, że w tym kraju jest duży po-
tencjał. Rozpoczynam tu działalność
swojej własnej firmy – przyznał Sid
Senroy. 

Aby jednak Polska stała się zna-
czącym graczem na rynku biotechno-
logicznym, konieczne są pewne zmia-
ny. 

Zdaniem Waltera Klempa, trzema
krokami do sukcesu w naszym kraju są:
• lepsze wykorzystanie własnych za-
sobów,
• niekonwencjonalne podejście do biz-
nesu,
• zniesienie barier rozwojowych.

Najlepsi ruszają na podbój 
globalnych rynków

Podczas 19. edycji CEBioForum or-
ganizatorzy zainaugurowali Biotech
Bridge Club.

– To prestiżowy klub, który ma na
celu zbliżenie ludzi związanych z bio-
technologią: zarówno  reprezentują-
cych firmy, jak też naukowców i poten-
cjalnych inwestorów – mówi Jarosław
Nowak, prezes fundacji Polish-American
Biotech Bridge. – Do współpracy za-
prosiliśmy przedsiębiorców z Polski,
Europy Centralnej i USA.

Pierwsze spotkanie Biotech Bridge
Club ma się odbyć jesienią w Bostonie.
Jak dostać się do klubu? 

– Jest to dość elitarne grono. Aby do
niego dołączyć, należy wykazać się
pewnymi osiągnięciami w zakresie bio-

technologii – tłumaczy. - Niemniej, je-
steśmy otwarci na przyjęcie kolejnych
ekspertów. Można zgłosić akces, człon-
kowie klubu rozważą kandydaturę.
Osoby zainteresowane dołączeniem
do Biotech Bridge Club mogą przesłać
zgłoszenie na adres: office@cebiofo-
rum.com

Jaki kierunek powinna obrać
polska biotechnologia? 

Udział zagranicznych gości w 19.
edycji wydarzenia był kluczowy w bu-
dowaniu kontaktów biznesowych
z przedstawicielami zagranicznych firm
i instytucji, ale także okazją do zdia-
gnozowania problemów polskiego sek-
tora. W Łodzi pojawili się bowiem przed-
stawiciele Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju (Partner Instytucjonalny CBF),
którzy omówili możliwości pozyskiwania
finansowania na działalność biotech-
nologiczną. Możliwe sposoby na wspar-
cie w tym zakresie zaprezentował tak-
że Krzysztof Górski, dyrektor ds. wdra-
żania projektów naukowych Agencji
Badań Medycznych. 

– Zastanówmy się, jaką biotechno-
logię w Polsce rozwijać. Jak taki kraj jak
Polska, który nie ma znaczących osią-
gnięć w tej dziedzinie, powinien rozwi-
jać biotechnologię? W co naprawdę
warto inwestować? – zachęcał Jan Sta-
niłko, dyrektor Departamentu Innowa-

cji w Ministerstwie Przedsiębiorczości
i Technologii. 

Od początku CEBioForum ma na
celu zdiagnozowanie barier rozwojo-
wych w sektorze i wypracowanie takich
rozwiązań, które pozwolą na jego dy-
namiczny rozwój. 

– Uważam, że ta edycja dała nam
dużo wskazówek, na co zwrócić uwa-
gę działając w sektorze biotech. Naj-
bardziej cieszy fakt, że inwestorzy z za-
granicy faktycznie zauważyli możli-
wości współpracy z Polską i są nią za-
interesowani – mówi Mira Kubik, dy-
rektor BioForum. – Kolejne edycje
będą okazją do zacieśnienia tych
kontaktów. 

Organizatorzy już teraz planują ko-
lejne wydarzenie w USA, tym razem
w Bostonie. Odbędzie się ono jesienią.
W maju przyszłego roku czeka nas
natomiast jubileuszowa, 20. edycja
CEBioForum. 

– Zebraliśmy opinie od uczestników,
ich sugestie. Zależy nam, by to wyda-
rzenie jak najbardziej odpowiadało na
ich potrzeby – dodaje dyrektor CEBio-
Forum. – Już teraz zaczynamy pracę nad
kolejną edycją, która z pewnością bę-
dzie niezapomniana. Wkrótce będzie-
my mogli zdradzić pierwsze szczegóły.
Serdecznie zapraszam do śledzenia in-
formacji o 20. edycji i już teraz zapra-
szam do udziału w niej.  �

– Moim zdaniem Polska jest jedną z najbardziej
atrakcyjnych lokalizacji do prowadzenia badań kli-
nicznych – mówił Walter Klemp, dyrektor generalny
Moleculin Biotech (USA), ekspert CEBioForum.







www.rynekinwestycji.pl

FORUM EKONOMICZNE W KRYNICY62

Co zmieniło się ostatnio w podejściu
ŁUKASIEWICZ  –  Instytutu Włókien-
nictwa do biznesu? 

Przede wszystkim zmieniło się nasze
podejście do innowacji i nowych tech-
nologii, które oparliśmy o myślenie pro-
jektowe oraz klientocentryczność. Ma to
na celu ułatwienie transferu kreatyw-
nych i nowatorskich pomysłów po-
wstających w naszym Instytucie do biz-
nesowego środowiska przedsiębior-
ców. Współpraca z biznesem stała się
dla nas najważniejsza. Obecnie budu-
jemy przewagę w oparciu o podejście
do klienta i do samego rynku. 

Po pierwsze – interdyscyplinarność,
rozumiana jako szerokie spektrum
usług, świadczonych przez naukow-
ców o różnych specjalizacjach, potra-
fiących pracować wspólnie jako ze-
spół. Dzięki temu, że ich kompetencje są
zróżnicowane mają szansę wypraco-
wać nieszablonowe rozwiązania.

Drugą kwestią jest nasze pro-
klienckie i probiznesowe podejście.
W ŁUKASIEWICZ – Instytucie Włókien-
nictwa nie tylko posiadamy doskonałą
kadrę naukową, specjalistów z bizne-

sowym podejściem, laboratoria czy za-
plecze technologiczno-produkcyjne,
ale przede wszystkim realizujemy zle-
cenia dla przemysłu i z przemysłem. Ba-
dania w ramach świadczonych usług
mają pierwszeństwo przed badaniami
podstawowymi czy własnymi. Myślę, że
jest to właśnie to, na czym w trwały spo-
sób będziemy budować swoją pozycję. 

Należy jednak też pamiętać, że
granty naukowe finansowane z róż-
nych źródeł zewnętrznych są istotnym
elementem przychodu jednostek typu
RTO (Research and Technology Orga-
nisation), dlatego kolejnym ważnym
elementem działalności IW jest także re-
alizowanie badań podstawowych.
A jakim zmianom uległo samo włó-
kiennictwo? 

Włókiennictwo nie jest już tym, czym
było kiedyś. Nowoczesne włókiennictwo
jest interdyscyplinarne i wykracza da-
leko poza ramy przemysłu tekstylno-
odzieżowego, z którym od zawsze było
kojarzone. 

Włókna są wszędzie, dlatego war-
to podkreślić, iż obecnie praktycznie
w każdym aspekcie codziennego życia
mamy do czynienia z włókiennictwem.
Nowoczesne rozwiązania i technologie,
które opracowywane są obecnie
w ŁUKASIEWICZ – Instytucie Włókien-
nictwa mają zastosowanie w takich
branżach jak budownictwo, przemysł

samochodowy, energetyka i telekomu-
nikacja, ochrona środowiska czy me-
dycyna i rehabilitacja. 

Przykładem są choćby taśmy włók-
ninowe przewodzące prąd przy jedno-
czesnym blokowaniu przedostawania
się wody wzdłuż kabli średniego na-
pięcia dla sektora energetycznego,
aparatura chroniąca przed owadami
i mikroorganizmami Insect proCover czy
koszulki filtracyjne do przetaczania
krwi dla medycyny. Doświadczenia tych
skutecznych wdrożeń do biznesu, roz-
wiązań opracowanych w Instytucie, po-
kazały nam, iż jest to właściwa ścieżka
dalszego rozwoju ŁUKASIEWICZ – In-
stytutu Włókiennictwa. Realizacja zadań
w ramach działalności badawczo-roz-
wojowej wymaga wysokich kompeten-
cji: wiedzy i doświadczenia, zaplecza
technologicznego i laboratoryjnego,
ale przede wszystkim klienta, który bę-
dzie chciał nowe pomysły wdrożyć na
rynek. Będziemy wspierać i koordyno-
wać kierunki współpracy tych dwóch ob-
szarów, tak aby się uzupełniały i bez-
pośrednio przekładały na rozwój go-
spodarki. Naszym celem jest wzrost
konkurencyjności polskich firm poprzez
komercjalizację innowacyjnych roz-
wiązań i nowych technologii opraco-
wanych w Instytucie.

Rozmawiała Agnieszka Żądło

Nowe spojrzenie nauki 
na projektowanie innowacji
W przyszłym roku ŁUKASIEWICZ – Instytut Włókiennictwa w Łodzi będzie obchodził
75-lecie swojego istnienia. O podejściu nauki do biznesu w dobie cyfrowej transformacji
i nowym obliczu włókiennictwa w Polsce porozmawiamy z drem inż. Tomaszem Czaj-
kowskim – dyrektorem Instytutu.
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ŁUKASIEWICZ – IMBIGS jest lide-
rem konsorcjum, które w ramach
projektu BioCHP planuje opraco-

wanie oraz przygotowanie do wdroże-
nia kogeneracyjnej kotłowni bazującej
na turbinie gazowej wykorzystującej
technologię produkcji energii elek-
trycznej i ciepła ze zmikronizowanej
(proces mikronizacji  polega na do-
prowadzeniu cząstek mielonego ma-
teriału do postaci cząsteczek o średni-
cy < 100 mikronów) odpadowej bio-
masy. 

Projekt dotyczy produkcji energii
i ciepła przy wykorzystaniu zmikroni-
zowanego biopaliwa wytwarzanego
w procesie technologicznym nieznanym
dotychczas (poza sferą badawczą)
w Polsce oraz niemającego swojego od-
powiednika na świecie. Innowacyjność
rozwiązania polega na połączeniu ze-
społu do mikronizacji z zespołem tur-
biny gazowej oraz zespołem kotła hy-
brydowego, co pozwala na bezpo-
średnią, w ramach jednej linii prze-
mianę biomasy na energię elektryczną
i ciepło.

Podczas planowanej na 8 paź-
dziernika 2019 roku w Otwocku konfe-
rencji zaprezentowane zostaną wyni-

ki projektu oraz prace prototypowej li-
nii.

Będzie to także doskonała okazja do
nawiązania bezpośrednich kontaktów
z naukowcami Instytutu, partnerami
realizującymi projekt „BioCHP”, a tak-
że członkami Sieci Badawczej Łuka-
siewicz.

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – In-
stytut Mechanizacji Budownictwa i Gór-
nictwa Skalnego  (IMBiGS) jest inter-
dyscyplinarną jednostką naukowo-ba-
dawczą. Misją Instytutu jest prowadze-
nie badań podstawowych i stosowanych
w dziedzinie mechanizacji, w budow-
nictwie, w górnictwie skalnym oraz
w ochronie środowiska poprzez opra-
cowywanie nowych maszyn, technolo-
gii, projektów związanych z recyklingiem
i gospodarką odpadami. 

Instytut zajmuje się kształceniem
zawodowym operatorów maszyn i urzą-
dzeń budowlanych – w tym operatorów
koparek, ładowarek, koparkoładowa-
rek, szkoleniem montażystów rusztowań
oraz certyfikacją wyrobów, zakładowej
kontroli produkcji i systemów zarzą-
dzania.

Łukasiewicz – IMBIGS  oferuje usłu-
gi specjalistycznych  laboratoriów:

• Laboratorium Badań Maszyn Robo-
czych i Górniczych (Nr akredytacji AB 049);
• Laboratorium Surowców i Wyrobów
Budowlanych (Nr akredytacji AB 1334)
wykonujące m.in. badania konstrukcji
chroniących operatora (ROPS / TOPS
/FOPS) w maszynach do robót ziem-
nych, maszynach górniczych i innych;
• Laboratorium Materiałów Budowla-
nych „Izolacja" (Nr akredytacji AB
008), które jako jedyne laboratorium
w Europie Środkowej wykonuje ba-
dania współczynnika przewodzenia
ciepła w szerokim zakresie tempera-
turowym (dla wyrobów płaskich w za-
kresie od –160 do 700 st. C, dla wyro-
bów rurowych (otulin) w zakresie od
–40 do 600 st. C)

ŁUKASIEWICZ – IMBiGS prowadzi
ścisłą współpracę z firmami i jednost-
kami samorządu terytorialnego w za-
kresie wdrażania innowacyjnych roz-
wiązań. Instytut posiada bogate do-
świadczenie jako partner i koordynator
projektów finansowanych ze źródeł ze-
wnętrznych, takich jak Fundusze Struk-
turalne 2007–2013 i 2014–2020, środki
Norweskiego Mechanizmu Finanso-
wego, Programy Ramowe UE oraz In-
strument LIFE. �

Będzie kotłownia zasilana biomasą
Największym realizowanym obecnie przez Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ – Instytut
Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego projektem jest BioCHP, polegający
na badaniach oraz przygotowaniu do wdrożenia technologii wytwarzania energii 
i ciepła w kotłowni zasilanej zmikronizowaną biomasą. Projekt jest dofinansowany ze
środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu BIOSTRATEG.
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Celem wspólnego projektu jest
podniesienie świadomości pol-
skich naukowców i pracowni-

ków ośrodków naukowo-badawczych,
a także centrów transferu technologii
w polskich ośrodkach akademickich
w zakresie najnowszych europejskich

procedur i wymogów formalnych pro-
wadzenia badań przedklinicznych.

Akademia Efektywnych Badań
Przedklinicznych PACTT – Pfizer ma za-
pewnić, że prowadzone badania będą
odpowiadały na rzeczywiste zapotrze-
bowanie firm farmaceutycznych, co

przyspieszy i poszerzy współpracę na
polu naukowo-biznesowym, transferu
technologii oraz komercjalizacji wyna-
lazków.

– Chcemy zwiększyć zarówno za-
kres, jak i efektywność prowadzonych
badań oraz podnieść poziom komer-

Naukowcy chcą szybciej 
wprowadzać leki na rynek

Od odkrycia w laboratorium do momentu, w którym skuteczny i bezpieczny lek trafia
na rynek upływa zwykle od dziesięciu do nawet kilkunastu lat. Przy tym dotyczy to led-
wie promila testowanych w laboratoriach badawczych substancji medycznych.
Ogromną rolę dla ostatecznego sukcesu całego procesu odgrywają wczesne etapy: 
badania przedkliniczne i pierwsza faza badań klinicznych. Dlatego Porozumienie 
Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT) we współpracy z firmą Pfizer
uruchomiło Akademię Efektywnych Badań Przedklinicznych.

Marek Massalski



cjalizacji wyników pracy polskich ośrod-
ków naukowo-badawczych, co w kon-
sekwencji przyczyni się do wzrostu kon-
kurencyjności polskich wynalazków na
arenie międzynarodowej, a w dalszej
perspektywie do przyspieszenia rozwoju
gospodarczo-społecznego kraju – mówi
Robert Dwiliński, prezes Fundacji PACTT
i Członek Rady PACTT oraz dyrektor
Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu
Technologii Uniwersytetu Warszaw-
skiego.

Akademia Efektywnych Badań
Przedklinicznych PACTT – Pfizer to za-
planowany na 12 miesięcy cykl szkoleń
dla naukowców prowadzących lub za-
mierzających prowadzić badania
przedkliniczne oraz pracowników Cen-
trów Transferu Technologii. Wkrótce
rozpocznie się nabór do projektu, któ-
ry nadzorować będzie pięcioosobowa
Rada Naukowa. W jej skład wejdą
przedstawiciele Narodowego Instytutu
Leków, Centrum Badań Przedklinicz-
nych i Technologii Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego, Małopolskiego
Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, PACTT oraz Pfizer. Rada
będzie odpowiedzialna za nadzór me-
rytoryczny nad programem szkoleń
oraz przeprowadzenie dwustopniowej
rekrutacji: oceny formalnej i meryto-
rycznej, podczas której zostanie wy-
branych 20 uczestników.

Program szkoleniowy będzie kon-
centrował się m.in. na zasadach i eta-
pach odkrywania oraz rozwoju leków,
obowiązujących normach i wytycz-
nych, określaniu celów terapeutycz-
nych, a także ochronie patentowej. Na
początek uczestnicy wypełnią jednak
Ankietę Potrzeb, w której przedstawią
najważniejsze i najbardziej aktualne
problemy związane z prowadzeniem
przez nich badań przedklinicznych.
Wyniki ankiety posłużą do dopasowa-
nia programu szkoleń do realnych po-
trzeb. To zapewni uczestnikom maksy-
malizację korzyści płynących z udzia-
łu w projekcie.

Szybsza i bardziej 
efektywna komercjalizacja

Dzięki nowym odkryciom nauko-
wym i rozwojowi metod badawczych
przemysł farmaceutyczny bardzo szyb-
ko się rozwija. Z punktu widzenia pa-
cjentów oznacza to jednocześnie, że ro-
sną możliwości medycyny. Znacząco
zmniejsza się śmiertelność, a także po-
prawia się jakość życia wielu pacjentów
cierpiących na do niedawna nieule-
czalne choroby. 

Jednak na wiele chorób nadal nie
ma satysfakcjonujących terapii, a po-
jawiają się wciąż nowe schorzenia i wy-
zwania, jak choćby rosnąca lekoopor-
ność. Jak najszybsze zastosowanie od-
krywanych nowych substancji w me-
dycynie ma więc duże znaczenie nie tyl-
ko dla biznesu czy naukowców, ale
przede wszystkim dla społeczeństwa.

Według najnowszego raportu EFPIA
(European Federation of Pharmaceuti-
cal Industries and Associations) „The
Pharmaceutical Industry in Figures
2019”, średnio tylko jedna na 10 tys. te-
stowanych w laboratoriach substancji
przechodzi wszystkie fazy badań i tra-
fia na rynek. Rocznie na badania i roz-
wój przeznacza się w Europie 36,5 mld
euro. Przeciętne koszty opracowania no-
wego leku szacowane są na poziomie
blisko 2 mld euro. Dla porównania,
w latach 70. koszty te były 10-krotnie niż-
sze. 

Według EFPIA wprowadzenie nowej
substancji na rynek zajmuje ok. 12 lat.
Tyle czasu potrzeba, by zapewnić, że
potencjalny lek będzie efektywny a za-
razem bezpieczny dla ludzi. Badania
muszą spełniać standardy naukowe,
a zarazem etyczne, z zachowaniem
wyśrubowanych norm bezpieczeństwa.
Nowe substancje medyczne testowane
są początkowo w laboratoriach na
próbkach ludzkich komórek (in vitro)
oraz w badaniach z udziałem zwierząt
(in vivo). Szczegółowe wyniki testów
są później integralnym elementem wnio-
sków autoryzacyjnych składanych do
odpowiednich instytucji. 

– Testy przedkliniczne to wstęp do
pierwszej fazy badan klinicznych, którym
poddawane są wszystkie leki trafiające
na rynek. Jeśli badania przedkliniczne

potwierdzają wartość i bezpieczeństwo
potencjalnego leku, rozpoczynają się ba-
dania kliniczne z udziałem pacjentów.
Jednym z głównych celów badań przed-
klinicznych jest określenie bezpiecz-
nych dawek, które będzie można za-
stosować podczas badań z udziałem lu-
dzi – dodaje Robet Dwiliński.

Te początkowe etapy wieloletnich
wysiłków mają kluczowe znaczenie dla
końcowego sukcesu, tym bardziej że
błędów popełnionych na tych etapach
nie można w prosty sposób naprawić
– zwykle wymaga to znacznych nakła-
dów czasu i środków finansowych. 

Nauka współpracuje 
z biznesem

Uruchomione w 2015 roku PACTT
jest dobrowolnym zrzeszeniem przed-
stawicieli uczelnianych jednostek od-
powiedzialnych za zarządzanie i ko-
mercjalizację własności intelektualnej.
Porozumienie ma charakter ogólno-
polski, a jego szeregi sukcesywnie za-
silają nowi członkowie. Lista członków
PACTT liczy obecnie ponad 60 jednostek
naukowych – głównie uczelni.

PACTT wspiera dialog biznesu ze
światem nauki za pośrednictwem bro-
kerów, którzy jako dedykowani opieku-
nowie firm zbierają dane o dostępnych
patentach i dokonanych odkryciach. Na
podstawie preferencji i oczekiwań przed-
siębiorstw brokerzy przygotowują zbior-
cze prezentacje, w których uczestniczą
zespoły naukowe i komitety inwestycyj-
ne z przedsiębiorstw. Jednym z elemen-
tów tego procesu jest wspieranie przez
PACTT zarówno naukowców – w przy-
gotowaniu prezentacji, jak i firm – w bu-
dowaniu relacji z interesującymi je ze-
społami naukowymi. �
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Celem PACTT jest:
• Integracja środowiska zawodowego zajmującego się transferem wiedzy i techno-
logii w warunkach akademickich.
• Wymiana wiedzy, doświadczeń, standardów działania i dobrych praktyk.
• Rozwój kompetencji zawodowych pracowników centrów transferu technologii.
• Współpraca w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych.
• Wspólna reprezentacja członków Porozumienia wobec organów administracji
publicznej, związków pracodawców oraz innych podmiotów działających na rzecz
innowacji i współpracy nauki z biznesem. Reprezentacja ta dotyczy zwłaszcza ta-
kich zadań, jak: 

- inicjowanie działań proinnowacyjnych o charakterze ogólnokrajowym,
- inicjowanie i opiniowanie zmian prawnych,
- opiniowanie dokumentów strategicznych i działań podejmowanych przez 

uprawnione organy w zakresie polityki innowacyjnej państwa.
Uczelnie i jednostki naukowe reprezentowane w PACTT poprzez centra transferu
technologii oferują dostęp do ponad 65 000 naukowców w Polsce i ponad 14 000
patentów i zgłoszeń patentowych.
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Nad czym obecnie państwo pracują na
Wydziale Medycyny Weterynaryjnej
SGGW? 

Najciekawsze wśród prac mojego
zespołu są badania nanocząstek do za-
stosowania w diagnostyce wielomo-
dalnej. Próbujemy stworzyć nanocząstki
o właściwościach kontrastujących
w rezonansie magnetycznym zbliżo-
nych do gadolinu, które byłyby pozba-
wione skutków ubocznych tej substan-
cji, które ponadto byłyby zdolne do
diagnostyki onkologicznej opartej na flu-
orescencji. W tym przypadku myślimy o
wspomaganiu śródoperacyjnym – pod-
czas biopsji czy do precyzyjnego okre-
ślenia zasięgu guza.

Kolejnym obszarem jest stworze-
nie biodegradowalnej macierzy, do któ-
rej można by dołączyć lek, pokonującą
barierę krew-mózg, a potem neutrali-
zującą stan chorobowy. W ten sposób
udałoby się wspomóc walkę z bardzo
trudnymi do wykrycia i wyleczenia no-
wotworami mózgu. Nanocząstki takie
mogłyby także wspomóc niezwykle
trudną terapię chorób neurodegene-
racyjnych, gdyż większość leków, które
moglibyśmy zastosować do ich leczenia
nie jest w stanie dotrzeć do mózgu. To
Parkinson, Alzheimer. W ich przypadku
podobnie jak w przypadku nowotworów
mamy do czynienia z barierą krew-
mózg, która niekiedy uniemożliwia za-

stosowanie większości środków me-
dycznych, a w innych przypadkach
sprawia, że trzeba serwować bardzo
wysokie, często niemal toksyczne daw-
ki, aby osiągnąć efekty terapeutyczne. 
Jakie są w tej chwili innowacje w le-
czeniu nowotworów? 

Mamy dwie ścieżki. Z jednej strony
w obszarze chorób nowotworowych na
świecie pobudza się układ odporno-
ściowy, aby zwalczał nowotwór. Ogra-
niczeniem jest to, że terapię musimy zro-
bić pod konkretny antygen (biako guza),
a wiele nowotworów ma układ antyge-
nów bardzo zmienny, o zróżnicowa-
nym tle genetycznym. Nie jesteśmy
w stanie wygenerować klonów komórek
układu odpornościowego pod wszystkie
możliwe fenotypy, szczególnie że no-
wotwór bardzo często ewoluuje i poja-
wiają się nowe klony komórek odporne
na leczenie. Drugą drogą w terapii no-
wotworów  jest zastosowanie metod
fizycznych odkładania nanocząstek
w tkance guza. Nie skupiamy się w tym
przypadku na tak zwanej celowanej te-
rapii, tylko szukamy takich środków, któ-
re dzięki ich fizycznym właściwościom
byłyby w stanie zlokalizować się w środ-
ku guza, niezależnie od jego antyge-
nowości i tam przez selektywną kumu-
lację umożliwiły by czy to precyzujną
diagnostykę, czy dostarczenie leku, czy
też w przypadku „naszych” nanocząstek
wielomodalnych połączyły by te dwa
aspekty. 
Czy polskie państwo pomaga w pro-
jektach badawczo-rozwojowych? 

W badaniach naukowych pozosta-
jemy w światowej czołówce. Problem po-
jawia się w przełożeniu osiągnięć na-
szych naukowców na sferę praktycz-
nych zastosowań i produkty lecznicze.
Po trosze wynika to ze specyfiki pol-
skiego rynku gospodarczego. Koszt
wprowadzenia tego typu preparatów na
rynek wynosi około miliarda złotych. Ry-
zyko sukcesu zaś jest stosunkowo małe.
Często nawet dla światowych przed-
siębiorstw to za dużo. Małe czy średnie

polskie przedsiębiorstwo, nawet jeśli ma
możliwość zdobycia wsparcia finan-
sowego z zewnątrz, na przykład z Unii
Europejskiej, nie zaryzykuje włożenia kil-
kudziesięciu milionów złotych wkładu
własnego w projekt wysokiego ryzyka,
bo przekracza to jego możliwości ope-
racyjne. W Niemczech sytuacja wyglą-
da inaczej, małe i średnie przedsię-
biorstwa dysponują większym kapita-
łem, a polityka gospodarcza państwa
jest nastawiona na wspieranie inno-
wacji. 
Brakuje u nas lepu wiążącego naukę
z biznesem. Truizm, ale prawdziwy.

Niestety przez wiele lat rozdzielano
biznes i naukę na zasadzie „wy robicie
badania, a wy pieniądze”. Tak to nie-
stety nadal wygląda. Możemy się po-
chwalić świetnymi naukowcami z dużym
doświadczeniem, o wysokich kwalifi-
kacjach. U nas na Wydziale mamy kil-
ka topowych grup badawczych. Powo-
li pojawiają się też partnerzy zaintere-
sowani wdrażaniem wyników badań.
Na przykład we współpracy z firmą pro-
dukującą implanty pracujemy nad
zwiększeniem biointegralności mate-
riałów protetycznych podobnie jeśli
chodzi o nanotechnologię do zabez-
pieczeń antybakteryjnych, tu jednak
koszty wdrożenia są zdecydowanie
mniejsze niż w przypadku leków. 

Jeśli chodzi o środki rządowe na
działalność badawczo-rozwojową, bra-
kuje nam spójnej koncepcji. Włosi po-
radzili sobie z tym, tworząc biuro fi-
nansowane przez rząd, do którego
przychodzi człowiek z pomysłem,
a specjaliści pomagają mu zdobyć fi-
nansowanie Unijne. W tej chwili zaczy-
nają już prześcigać nawet Niemców.
Nasz rząd powoli zaczyna zauważać, że
nie jesteśmy w stanie być już tanią siłą
roboczą, więc musimy znaleźć sobie
inną niszę. Stawia się na nowe tech-
nologie i słusznie. Natomiast ciągle
przed nami bardzo długa droga. 

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Nanotechnologia wobec nowotworów
Zajmujemy się nowymi zastosowaniami dla materiałów znanych już od wielu lat, wcze-
śniej używanych w elektronice. My skupiamy się na wykorzystaniu nanotechnologii
w służbie zdrowia, przemyśle medycznym i spożywczym – mówi dr hab. Michał Godlewski,
prodziekan ds. studiów obcojęzycznych z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW.
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Rozwój cywilizacyjny przyniósł
ogromny postęp w nauce i tech-
nice oraz znaczną poprawę wa-

runków życia społeczeństw. Następuje
odwrót od szkodliwych sztucznych sub-
stancji chemicznych stosowanych
w żywności i środkach ochrony roślin na
rzecz ekologicznych związków, zwłasz-
cza pochodzenia roślinnego, uzyski-
wanych przy pomocy ekologicznych
metod wytwarzania. 

W ślad za tym trendem idzie ŁUKA-
SIEWICZ – Instytut Nowych Syntez Che-
micznych, który wytwarza surowe eks-
trakty roślinne z chmielu, nasion owo-
ców jagodowych, ziół, glonów i innych
surowców naturalnych. ŁUKASIEWICZ
– INS prowadzi także prace nad oczysz-
czaniem i frakcjonowaniem ekstrak-
tów. We współpracy z innymi ośrodka-

mi naukowymi prowadzi badania nad
wykorzystaniem ekstraktów w przemy-
śle farmaceutycznym, spożywczym, ko-
smetycznym. Ekstrakty wytwarzane
z użyciem czystego nadkrytycznego
CO2 nie zawierają żadnych rozpusz-
czalników, co wyróżnia tę technikę spo-
śród innych technik ekstrakcji. Techni-
ka ekstrakcji z użyciem CO2 w stanie
nadkrytycznym należy technologii
z grupy „Zielonej Chemii”.

Opracował:
Dr hab. inż. Edward Rój, 

prof. nadzw.

Ekstrakcja nadkrytyczna
W ŁUKASIEWICZU – Instytucie Nowych Syntez Chemicznych do pozyskiwania 
ekstraktów z materiałów roślinnych stosowana jest ekstrakcja ditlenkiem węgla (CO2) 
w stanie nadkrytycznym.

Instalacja badawcza do ekstrakcji 
w nadkrytycznym CO2; widok na ekstraktory
2x40 dm3, p=100 MPa
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Ekohydrologia jest subdyscypliną
hydrologii, która wykorzystuje zro-
zumienie interakcji pomiędzy pro-

cesami hydrologicznymi i ekologicz-
nymi. Służy opracowaniu innowacyjnych
metod i rozwiązań systemowych dla go-
spodarki wodnej i poprawy potencjału
środowiska. Ponieważ największymi
wyzwaniami dla gospodarki w obliczu
zmian klimatu są zasoby wody, które
w ogromnym stopniu zależą od stanu
ekosystemów w danej zlewni, ekohy-
drologia stanowi jeden z sześciu prio-
rytetów Międzynarodowego Programu
Hydrologicznego UNESCO. Zrozumie-
nie interakcji pomiędzy dynamiką za-
sobów wody a ekosystemami od skali
molekularnej do skali zlewni/dorze-
cza, umożliwia opracowanie innowa-
cyjnych niskokosztowych Ekohydrolo-
gicznych Rozwiązań Bliskich Naturze
(obecnie nazwanych Nature Based So-
lutions), wykorzystujących nie tylko
właściwości ekosystemu jako narzędzia
w gospodarce wodnej, ale także opra-
cowywaniu rozwiązań systemowych

i hybrydowych łączących rozwiązania
techniczne i biotechnologie ekohydro-
logiczne.

O znaczeniu tej dynamicznie roz-
wijającej się dziedziny świadczą mię-
dzynarodowe nagrody Europejskiego
Regionalnego Centrum Ekohydrologii
(ERCE PAN), jednego z wiodących na
świecie ośrodków naukowych integru-
jących wiedzę z zakresu hydrologii i eko-
logii. W 2018 roku naukowcy z ERCE ści-
śle współpracujący z Katedrą Ekologii
Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego
(obecnie UNESCO Chair on Ecohydro-
logy and Applied Ecology at the Uni-
wersity of Łódź) otrzymali najwyższe wy-
różnienia Komisji Europejskiej – „Best of
the Best LIFE+” oraz „Best of LIFE+” za
projekty EH-REK (LIFE08 ENV/PL/000517
Ekohydrologiczna rekultywacja zbior-
ników rekreacyjnych „Arturówek” (Łódź)
i EKOROB (ENV/PL/000519 Ekotony dla
redukcji zanieczyszczeń obszarowych).
Projekt EH-REK obejmuje m.in. inno-
wacyjny system hybrydowy zapobie-
gający toksycznym zakwitom sinico-

wym zbiornika na górnej Bzurze, zaś
w ramach projektu EKOROB opraco-
wano innowacyjne rozwiązania bio-
technologiczne ograniczające wpływ za-
nieczyszczeń obszarowych w dorze-
czu Pilicy. Ceremonia wręczenia nagród
odbyła się 28 maja 2018 roku w ramach
2018 EU Green Week w Bluepoint Con-
ference Centre w Brukseli.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat
w ERCE przy współpracy z Katedrą
UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Sto-
sowanej Uniwersytetu Łódzkiego wy-
kształcono kadry dla centrów ekohy-
drologii w Chinach, Portugalii, Indone-
zji, Malezji, Etiopii. W latach 2010–2015
naukowcy z ERCE realizowali projekt fi-
nansowany przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych – Polish Aid Programme:
„Implementation of Ecohydrology
– a transdysciplinary science – for in-
tegrated water management and su-
stainable development in Ethiopia”.
W wyniku pięcioletnich prac prowa-
dzonych przez ERCE przygotowano
kadrę i infrastrukturę badawczą dla

Ekohydrologia dla równowagi
W obliczu globalnych zmian klimatu oraz wyczerpywania się surowców i postępującej
degradacji ekosystemów metodologia ekohydrologiczna wskazuje, jak zwiększyć poten-
cjał zrównoważonego rozwoju zlewni wyrażony pięcioma składowymi: ilością i jakością
zasobów wodnych, bioróżnorodnością, korzyściami dla społeczeństwa, adaptacją do
zmian klimatu oraz kulturą i edukacją.

Schemat działania systemu hybrydowego EH-REK
Schemat działania wysoko efektywnej bariery 
denitryfikującej EKOROB



utworzenia Centrum Ekohydrologii dla
Afryki pod auspicjami UNESCO, a tak-
że dostosowano szereg rozwiązań zre-
alizowanych w Polsce (programy
SWITCH, EKOROB, EH-REK) do wa-
runków afrykańskich.

Warunkiem szybkiej implementa-
cji i akceptacji społecznej nowego ewo-
lucyjnego, holistycznego paradygmatu
ekohydrologii jest edukacja, niezbędna
do ugruntowania w społeczeństwie
świadomości sumarycznego efektu na-
szych oddziaływań na biosferę, udzia-
łu i zaangażowania społeczeństwa w re-
alizację i utrzymanie rozwiązań syste-
mowych dla wzmocnienia potencjału
WBSRC dorzecza/zlewni, w której ży-
jemy. Człowiek w antropocenie nie jest
już mieszkańcem planety o nieskoń-
czonych zasobach i odporności na pre-
sję antropogeniczną, a przekształcenie
biosfery w układ funkcjonujący wy-
łącznie dzięki technologii oznaczać bę-
dzie koniec ludzkości. 

Sformułowanie to powinno podno-
sić świadomość ograniczonych zaso-
bów, jakimi dysponujemy i wrażliwości
wciąż samoregulującego się systemu
biosfery, którego jesteśmy elementem.
Świadomość ta jest niezbędna dla zro-
zumienia swej roli w maksymalizacji

szans i trwałości zrównoważonego roz-
woju przez ograniczenie konsumpcji, re-
stytucję i regulację procesów ekolo-
gicznych dla zwiększenie potencjału
WBSRC, zapewniającego jakość życia
i zdrowie, nasze oraz przyszłych poko-
leń. Należy jednocześnie podkreślić
ogromne znaczenie dla osiągania zrów-
noważonego rozwoju powiazania me-

tod ekohydrologicznych oraz ekono-
mii cyrkularnej i bioekonomii, które re-
dukują zużycie energii, materii i emisji
zanieczyszczeń na jednostkę dochodu
narodowego, a jednocześnie generują
bioprodukty z biosurowców odnawial-
nych.

Prof. Maciej Zalewski

www.rynekinwestycji.pl

FORUM EKONOMICZNE W KRYNICY 69

Wręczenie nagrody „Best of the Best LIFE+” Komisji Europejskiej dla projektu EH-REK, na
fotografii od lewej dr. Tomasz Jurczak, profesor Maciej Zalewski, Karmenu Vella komisarz
ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa.

Gmina posiada cenne walory
krajobrazowe i przyrodnicze.
Turystyczno-rekreacyjne obli-

cze przejawia się budową boisk spor-
towych, placów zabaw oraz organiza-
cją wydarzeń kulturalnych. Posiadamy
znakomite zaplecze gastronomiczno-
-hotelarskie w postaci Pałacu w Śmiło-
wicach, Hotelu św. Norberta w Hebdo-
wie, Starej Stajni w Hebdowie oraz
punktów lokalnej gastronomii. 

Na terenie gminy działa Nowobrze-
ski Obszar Gospodarczy. Geneza po-
wstania NOG sięga 2006 roku. W 2017
roku rozpoczęliśmy intensywną współ-
pracę z Krakowskim Parkiem Techno-
logicznym. W strefie gospodarczej za-
inwestowało trzech strategicznych in-

westorów. Posiadamy do wykorzystania
18 ha uzbrojonych działek, przystoso-
wanych do rozpoczęcia inwestycji. Fir-
my inwestujące w Nowym Brzesku
mogą skorzystać z pakietu usług KPT.

Główne atrakcje turystyczne
XIII-wieczny układ miasta, Plac Wol-

ności (d. Plac Solny) z XVIII-wieczną za-
budową, budynek dawnej cerkwi pra-
wosławnej z 1908 roku – obecnie Miej-
sko-Gminne Centrum Kultury i Promo-
cji w Nowym Brzesku, kościół parafial-
ny w Nowym Brzesku z XVII wieku,
drewniana dzwonnica z XVIII/XIX wieku,
XVIII-wieczna figura św. Floriana, kom-
pleks klasztorny z XIII wieku w Hebdo-
wie z kościołem z I poł. XIII wieku, Cen-
trum Wiara i Kultura w Hebdowie, Pałac
w Śmiłowicach, Pałac w Pławowicach,
Wiślana Trasa Rowerowa.

Wiele innych atrakcji znajdziesz na
portalu: http://www.turystykawgmi-
nie.pl/nowebrzesko. �

Walory Nowego Brzeska
Gmina i Miasto Nowe Brzesko położona jest w województwie małopolskim, w powiecie
proszowickim, 25 km od Krakowa. Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z XIII
wieku. W 1279 roku książę Bolesław V Wstydliwy lokował miasto. 1 stycznia 1870 roku
miasto utraciło prawa miejskie, by 1 stycznia 2011 roku je odzyskać. 

Poznaj naszą gminę na www.nowe-brzesko.pl
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Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. pod-
pisała porozumienie z PFR Nierucho-
mości. Jego celem jest zagospodaro-
wanie dostępnych w ARP S.A. aktywów
w ramach programu „Mieszkanie+”.
Co to oznacza dla ARP? 

Pod koniec lipca, zgodnie z rozpo-
rządzeniem premiera, pod nadzór wła-

ścicielski Agencji Rozwoju Przemysłu
weszło 98 spółek z udziałem skarbu
państwa. W ARP od dłuższego czasu
przygotowywaliśmy się na nowe obo-
wiązki związane z wykonywaniem
uprawnień właścicielskich. Utworzyliśmy
specjalną jednostkę organizacyjną,
a wraz z nią powstał program „Efek-
tywność+”. Zgodnie z jego założenia-
mi chcemy zapewnić spółkom wsparcie
w prowadzeniu i rozwijaniu działalności
gospodarczej oraz realizacji procesów
restrukturyzacji. 

Porozumienie z PFR Nieruchomości
to kolejny krok do efektywnego zago-
spodarowania dostępnych zasobów.
W ramach podjętej współpracy bę-
dziemy identyfikować nieruchomości,
które mogą być z sukcesem zagospo-
darowane przy realizacji projektów in-
westycyjnych PFR Nieruchomości. Cho-
dzi o przedsięwzięcia budownictwa
mieszkaniowego i wielorodzinnego
wraz z infrastrukturą towarzyszącą

zgodnie z założeniami programu
„Mieszkanie+”. 

Dla nas to przede wszystkim przy-
kład udanej współpracy spółek w ra-
mach Grupy PFR, ale także wywiązanie
się z powierzonego nam zadania. Przy
okazji wspieramy istotny społecznie
cel, jakim jest zwiększenie dostępności
mieszkań na wynajem.
Czy poza przekazaniem gruntów będą
mieli państwo udział w powstawaniu
programu mieszkaniowego? 

Grupa PFR została tak skonstru-
owana, żeby wszystkie narzędzia w ra-
mach jej funkcjonowania się uzupełniały.
Program mieszkaniowy to domena PFR
Nieruchomości. W Agencji Rozwoju
Przemysłu koncentrujemy się z kolei na
ułatwieniu przedsiębiorcom dostępu
do finansowania, wsparciu inwestycji
i innowacjach. Chętnie też współpra-
cujmy z instytucjami partnerskimi, cze-
go przykładem jest choćby wspomnia-
ne porozumienie.

Rozszerzamy zakres działalności ARP
Wśród naszych strategicznych celów pojawiła się specjalna oferta dla małych i średnich,
z której firmy mogą skorzystać dzięki Centrom Obsługi Przedsiębiorców – mówi Paweł
Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

Obszar działania Agencji Roz-
woju Przemysłu jest bardzo sze-
roki. To między innymi aktywny
nadzór właścicielski, ale także
zarządzanie dwiema specjal-
nymi strefami ekonomicznymi,
prowadzenie procesów restruk-
turyzacji czy zaangażowanie
w innowacyjne branże. Mamy
również instrumenty wsparcia,
przeznaczone na finansowanie
kapitału obrotowego, inwestycji,
czy restrukturyzację.



Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka
Akcyjna kupiła od syndyka masy upa-
dłościowej Zakłady Wyrobów Ka-
mionkowych „Marywil” w Suchednio-
wie. Ciekawe jest, że spółka była wła-
snością Skarbu Państwa. Po co pań-
stwo kupuje teren od samego siebie?

W województwie świętokrzyskim
działa kilka spółek zarządzanych przez
Agencję Rozwoju Przemysłu, między
innymi PREMA czy Świętokrzyskie Ko-
palnie Surowców Mineralnych. Jesteśmy
również w trakcie negocjacji związanych
z przejęciem Starachowickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej i to głównie
z tą inwestycją związana była decyzja
o zakupie „Marywilu”. Świętokrzyskie to
ważny region, o dużym potencjale, któ-
ry zamierzamy dobrze spożytkować,
dlatego zwiększamy zasoby na terenie
województwa, a „Marywil” to 11 ha
w bardzo dobrej lokalizacji. 
Jakiego rodzaju wsparcie oferuje ARP
przedsiębiorcom? 

Obszar działania Agencji Rozwoju
Przemysłu jest bardzo szeroki. To mię-
dzy innymi aktywny nadzór właści-
cielski, ale także zarządzanie dwiema
specjalnymi strefami ekonomicznymi,
prowadzenie procesów restrukturyza-

cji czy zaangażowanie w innowacyjne
branże. Mamy również instrumenty
wsparcia, przeznaczone na finanso-
wanie kapitału obrotowego, inwestycji,
czy restrukturyzację. Charakter na-
szej działalności polega miedzy inny-
mi na bieżącym odpowiadaniu na po-
trzeby przedsiębiorców, dlatego mu-
simy dostosowywać narzędzia do zmie-
niających się okoliczności gospodar-
czych. 

Dzisiaj, kiedy bezrobocie jest naj-
niższe od dziesięcioleci, polski przed-
siębiorca potrzebuje zupełnie innego
rodzaju wsparcia niż kilkanaście lat
temu. Między innymi dlatego w ostatnim
czasie utworzyliśmy ARP Leasing. To
spółka, która oferuje atrakcyjna alter-
natywę dla finasowania w postaci le-
asingu specjalistycznego sprzętu. Dzię-
ki ARP Leasing polskie firmy mogą za-
kupić środki trwałe praktycznie bez na-
ruszenia środków własnych. Na po-
ziomie inwestycji to bardzo duże wspar-
cie.
Czy to jest wsparcie tylko dla najwięk-
szych przedsiębiorstw?

Do pewnego momentu tak rzeczy-
wiście było. Wcześniej dominowały po-
życzki na restrukturyzację i dotyczyły

one głównie dużych firm. Jednak w cią-
gu ostatnich kilku lat sytuacja się zmie-
niła i coraz mniej firm potrzebuje tego
rodzaju środków. Równolegle zapo-
trzebowanie na dostęp do kapitału na
przykład na inwestycje nie słabnie.
Zwłaszcza w sektorze MŚP. 

Stąd wśród naszych strategicznych
celów pojawiła się specjalna oferta dla
małych i średnich, z której firmy mogą
skorzystać dzięki Centrom Obsługi
Przedsiębiorców. Do tej pory takie cen-
tra powstały we Wrocławiu, Katowi-
cach i Gdyni, następne otworzymy już
na jesieni w kolejnych lokalizacjach. To
ważne, żeby przedsiębiorcy mieli łatwy
dostęp do naszej oferty i mogli z pierw-
szej ręki zaczerpnąć informacji. 

Komplementarnym elementem ofer-
ty dla MŚP, jest wspomniany wcześniej
leasing i proeksportowa platforma,
zwana „international desk”, której celem
jest wsparcie ekspansji zagranicznej,
póki co – spółek z naszego portfela ka-
pitałowego, w przyszłości zakładamy
jednak rozszerzenie dostępu do tych
usług.

Rozmawiała 
Agnieszka Żądło
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Rozwijanie Przemysłu 4.0 wymaga
spójnych działań na poziomie
krajowym i międzynarodowym.

Normalizacja jest więc kluczowa dla
tego obszaru, ponieważ zapewnia roz-
wiązania, które są sprawdzone, ujed-
nolicone i dostępne dla wszystkich in-
teresariuszy.

Zastosowanie nowych technologii
wymaga integracji we wszystkich dzie-
dzinach oraz ich strukturach. Można to
osiągnąć tylko wtedy, gdy technologie
oraz powiązane z nimi interfejsy i for-
maty zostaną opisane w normach. Za-
gadnienie Przemysłu 4.0 jest bardzo ob-
szerne i przenika zakresy wielu OT
działających w Sektorach Wydziału
Prac Normalizacyjnych PKN. Krajowe
prace normalizacyjne są zharmonizo-

wane z pracami prowadzonymi glo-
balnie. PKN współpracuje w tym za-
kresie z międzynarodowymi i europej-
skimi organizacjami normalizacyjny-
mi: ISO, IEC, CEN i CENELEC. 

Normalizacja odgrywa kluczową
rolę w rozwoju Przemysłu 4.0. W tej dzie-
dzinie ważne jest przekrojowe i przy-
szłościowe podejście oraz zaangażo-

wanie wszystkich interesariuszy. Jednym
z przedsięwzięć PKN skupiającym
przedstawicieli różnych gałęzi gospo-
darki jest konferencja organizowana
z okazji Dnia Normalizacji Polskiej.
W tym roku poświęcona była w całości
Przemysłowi 4.0 w kontekście norm,
technologii, potrzeb rynku.

Przemysł 4.0 już zmienia gospo-
darkę, modele biznesowe i świado-
mość społeczeństwa. Przed nami  wie-
le wyzwań związanych m.in. ze sztucz-
ną inteligencją, interoperacyjnością,
autonomicznością urządzeń, bezpie-
czeństwem i tym, co jeszcze nieznane.
Pozostaje zatem przestrzeń do ciągłe-
go rozwijania procesu normalizacji. 

www.pkn.pl

Rola norm w Przemyśle 4.0
Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja, inteligentna mobilność, automatyzacja zmieniają
naszą codzienność. A szybkość zmian, których jesteśmy świadkami, nie byłaby możliwa
bez norm. To one zapewniają kompatybilność i interoperacyjność nowych technologii.
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13czerwca w Środzie Śląskiej
firma BASF Polska zapre-
zentowała innowacyjne roz-

wiązania dla branży motoryzacyjnej.
Oprócz produkowanych w zakładzie ka-
talizatorów spełniających najsurowsze
normy emisji EURO 6, zaprezentowano
tworzywa techniczne (PA, POM, PBT)
i poliuretany (PU, TPU).

Produkty te są szeroko stosowane w
motoryzacji nie tylko dla nowoczesne-
go wzornictwa, ale również w celu
zmniejszenia masy aut, poprawy kom-
fortu i zwiększenia bezpieczeństwa.
Pokazano płyny do układów hamulco-
wych Hydroulan oraz płyny do układów
chłodzenia Glysantyn, które zapew-
niają ochronę układu chłodzenia przed
zamarznięciem, przegrzaniem i korozją.
W zakresie powłok lakierowych zapre-
zentowano m.in. linie produktów Gla-
surit ECO BALANCE z certyfikatem
zrównoważonej biomasy, zrównowa-
żone technologie do renowacji powłok,
produkty utwardzane promieniami UV,
lakiery bezbarwne schnące 10 minut.

Ważnym kierunkiem rozwoju motory-
zacji jest elektromobilność. BASF w Śro-
dzie Śląskiej zaprezentował materiały

do baterii wykorzystywanych w samo-
chodach elektrycznych.

– Prezentując innowacje dla branży
motoryzacyjnej chciałabym podkreślić,
że rolą biznesu jest nie tylko maksy-
malizacja zysku, ale również tworzenie
wartości dla społeczeństwa – powie-
działa podczas wydarzenia Katarzyna
Byczkowska, dyrektor zarządzająca
BASF Polska.

Fabryka katalizatorów w Środzie
Śląskiej to najnowocześniejszy tego
typu zakład BASF w Europie. Inwesty-
cja o wartości 150 mln euro, została uru-
chomiona w 2014 roku, umożliwiając fir-
mie podwojenie produkcji katalizatorów
w Europie. Głównym celem prowa-
dzonej tu działalności jest pomaganie
Klientom – producentom samochodów
– w spełnianiu najsurowszych norm
emisji.

W tym momencie w zakładzie funk-
cjonuje 8 linii produkcyjnych. Zakoń-
czona rozbudowa związana jest z uru-
chomieniem kolejnych dwóch linii. In-
westycja powiększyła zakład produk-
cyjny o około 14 000 metrów kwadrato-
wych. – Dzięki innowacjom pomagamy
naszym klientom spełniać najwyższe
normy środowiskowe w tym normy emi-
sji – podkreśliła Katarzyna Byczkowska.

Katalizatory BASF są dostarczane
do firm w całej Europie. Rosnące za-
potrzebowanie na produkty sprawia, iż
firma zamierza dalej rozwijać swoją
działalność w tym zakresie. Dzięki za-
awansowanym technologicznie katali-
zatorom, samochody są bardziej przy-
jazne dla środowiska. �

BASF sfinalizował 
inwestycję w Środzie Śląskiej
Zakończyła się rozbudowa zakładu produkcji katalizatorów samochodowych 
w Środzie Śląskiej k. Wrocławia. Inwestycja powiększyła zakład produkcyjny 
o około 14 000 metrów kwadratowych.

Innowacyjne rozwiązania BASF
obejmują:

SILNIKI BENZYNOWE:
Three – Way Catalysts (TWC)
Four – Way Catalyst  (FWC)

SILNIKI DIESLA – SAM. OSOBOWE
Diesel Oxidation Catalysts (DOC)
Catalyzed Soot Filters (CSF)
Selective Catalytic Reduction on Filter
(SCRoF)
Lean NOx Traps (LNT)
Selective Catalytic Reduction (SCR) 

CIĘŻARÓWKI 
I POJAZDY SPECJALNE:
Diesel Oxidation Catalysts (DOC)
Catalyzed Soot Filters (CSF)
Selective Catalytic Reduction (SCR)
Ammonia Oxidation Catalyst (AMOX)
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Obecnie ekologia nie jest już tyl-
ko modą, ale przede wszystkim
koniecznością. LNG to paliwo

bardzo szlachetne, ekologiczne. Stale
rosnące koszty emisji dwutlenku węgla
oraz świadomość naszego wpływu na
zmiany klimatu są motorem napędo-
wym do poszukiwania  alternatywnych
źródeł energii. Skroplony gaz ziemny
LNG, zwany także „Błękitnym Paliwem”,
jest dzisiaj jednym z najbardziej per-
spektywicznych. 

LNG składa się w około 95 proc.
z metanu, dzięki czemu jest paliwem
bardzo czystym, a w kontrakcie z po-
wietrzem ulatnia się, nie powodując za-
nieczyszczeń oraz zagrożeń. LNG uzy-
skiwany jest w procesie skraplania
gazu ziemnego, w którym ten gaz
zmniejsza swoją objętość 600-krotnie, co
jest bezpośrednim przyczynkiem do
jego najważniejszej zalety – możliwości
transportu cysternami do każdego za-
kątka w Polsce i Europie. Oznacza to, że
beneficjantami powyższych korzyści
może zostać każde przedsiębiorstwo,
gospodarstwo rolno-spożywcze i każda
gmina bez względu na odległość do sie-
ci gazowej.

Obecnie posiadamy już wszelkie
niezbędne instrumenty, aby móc efek-
tywnie gazyfikować nawet najbardziej
niedostępne tereny w Polsce. Po pierw-
sze mamy zapewnione źródło LNG – od
2016 roku do Polski regularnie przypły-
wają transporty tego błękitnego paliwa
odbierane w Terminalu LNG im. Prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego w Świnouj-
ściu.  Posiadamy również własne skra-
planie gazu ziemnego, należące do
PGNiG, w Odolanowie i Grodzisku
Wielkopolskim.

Dostarczony cysterną skroplony gaz
ziemny może zostać wykorzystany na kil-
ka sposobów. Jednym z nich są mikro-

instalacje, czyli małe zestawy do rega-
zyfikacji LNG. W skład mikroinstalacji
wchodzi zbiornik na LNG o różnej po-
jemności w zależności od potrzeb klien-
ta, który napełniany jest z cystern ope-
ratora. Celem użycia gazu konieczne jest
jego podgrzanie – ponowna transfor-
macja z formy ciekłej do gazowej, co od-
bywa się w parownicach atmosferycz-
nych, która pracując naprzemiennie
umożliwiają ciągłą pracę urządzenia.
Dalej gaz przechodzi przez stacje na-
waniania, gdzie zyskuje swój charakte-

rystyczny zapach, a następnie trafia
do odbiorcy. Istotne jest podkreślenie, że
taka stacja nie wymaga zaangażowania
klienta. Mikroinstalacje cechuje pełna
automatyka działania oraz możliwość
zdalnego monitorowania statusu pracy,
parametrów oraz poziomu napełnie-
nia zbiornika, dzięki czemu można za-
gwarantować ciągłość i pewność do-
staw odbiorcom LNG.

Tak więc technologia którą dyspo-
nujemy pozwala na to, żeby gospodar-
ka nie tylko efektywnie wykorzystywała

LNG – Naturalna energia dla Polski
W 2006 roku rząd Rzeczypospolitej Polskiej podjął decyzję o budowie gazoportu LNG 
w Świnoujściu jako inwestycji strategicznej dla przyszłości Polski. W październiku 
2015 roku po wielu perturbacjach zakończono jego budowę, a rok później terminal 
został nazwany imieniem Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dzięki jego uruchomieniu
staliśmy się świadkami nowej ery w polskiej energetyce gazowej.

Tymoteusz Pruchnik
prezes zarządu Gas-Trading S.A.

Mikroinstalacja LNG



to paliwo, ale również, aby korzyści pły-
nące z LNG przyczyniały się do rozwo-
ju ekonomicznego Polski. 

Należy podkreślić, że LNG to paliwo
niezwykle bezpieczne w użytkowaniu.
W kontakcie z powietrzem ulatnia się nie
powodując zanieczyszczeń ani skaże-
nia gleby czy wody w przeciwieństwie
do tradycyjnych nośników energii. Jest
to również paliwo ekologiczne, co poza
oczywistymi korzyściami środowisko-
wymi dla nas wszystkich, ma szczegól-
ne znaczenie dla przedsiębiorców
– zwłaszcza teraz, kiedy ceny pozwoleń
na emisje CO2 stale rosną. 

LNG to przede wszystkim elastycz-
ność i wygoda. Elastyczność, ponieważ
rozmiary każdej z instalacji dostoso-
wywane są indywidualnie zgodnie z po-
trzebami i oczekiwaniami naszych klien-
tów. Wygoda, ponieważ mikroinstalacje
cechują się pełną automatyką działania
oraz możliwością zdalnego monitoro-
wania statusu pracy, parametrów oraz
poziomu napełnienia zbiornika. Po-
zwala nam to na kompleksową obsłu-
gę odbiorcy, dostarczania paliwa za-
wsze wtedy, kiedy jest konieczne, tak
aby zapewnić ciągłość pracy instalacji.
Dodatkową zaletą jest brak stałych od-

padów spalania takich jak popiół lub żu-
żel. 

LNG to paliwo wykorzystywane tak-
że przez użytkowników pojazdów cię-
żarowych o dużej ładowności oraz au-
tobusów, dla których znaczenie mają
koszty transportu i zasięg. Pojazdy na-
pędzane skroplonym gazem ziemnym
emitują znacznie mniej zanieczyszczeń
do atmosfery w porównaniu z pojaz-
dami spalającymi olej napędowy. Wśród
zalet LNG w transporcie należy wska-
zać na duży zasięg, jaki można pokonać
na jednym tankowaniu wynoszący na-
wet 1600 km.

Podsumowując, LNG to nie tylko
korzyści ekologiczne, a jego prawdziwa
przewaga wynika z elastyczności roz-
wiązań, jakie mogą być zastosowane za
jego sprawą dla klienta. Ścisła współ-
praca w ramach Grupy Kapitałowej
PGNiG jest gwarantem zapewnienia
ciągłości i sprawności dostaw tego błę-
kitnego paliwa dla polskiej gospodarki.
Za sprawą tej współpracy korzyści pły-
nące z LNG mogą stać się udziałem
każdego przedsiębiorcy, każdej gminy,
a w ostatecznym rozrachunku ta natu-
ralna energia staje się dostępna dla nas
wszystkich. �
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Trans Polonia to polska firma no-
towana na GPW w Warszawie,
specjalizująca się w świadcze-

niu usług transportowo-logistycznych
płynnych surowców dla największych
przedsiębiorstw z branży petroche-
micznej. Cieszy się zaufaniem najbar-
dziej znanych firm na rynku krajowym
i zagranicznym. 

Swój potencjał TPG buduje przede
wszystkim poprzez ciągłe unowocze-
śnianie floty transportowej. Inwestuje
w nowe ciągniki i cysterny, a także w naj-
nowocześniejsze technologie i inno-
wacje, które wpływają na komfort, ja-
kość i bezpieczeństwo przewozu, za-

pewniając bieżący nadzór nad flotą i po-
zwalając na zwiększenie efektywności
jej wykorzystania.

Grupa Trans Polonia prężnie rozwija
się w ujęciu organicznym, jak też po-
przez przejęcia strategicznych pod-

miotów. Przykładem dużego sukcesu na
rynku akwizycyjnym było nabycie
w 2016 roku spółki Orlen Transport. Ta
transakcja umożliwiła firmie zdobycie
pozycji lidera rynku przewozu paliw
w Polsce i w CEE. 

Obecnie Grupa jest w pełni przy-
gotowana do kolejnych transakcji na
rynku M&A – w Polsce, a zwłaszcza na
rynkach krajów zachodnich. Ugrunto-
wana pozycja rynkowa oraz dobra sy-
tuacja finansowa Grupy pozwalają na
bieżącą, baczną analizę interesują-
cych celów akwizycyjnych, a w konse-
kwencji, potencjalne decyzje inwesty-
cyjne. �

Nowe spojrzenie 
na inwestycje w transporcie
Piętnaście lat na rynku drogowych przewozów cysternowych, ponad 800 pracowników,
dziesiątki nagród i prestiżowych certyfikatów oraz ponad 550 pojazdów we flocie – tak
w dużym skrócie można opisać Grupę Trans Polonia. 
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Tym razem organizatorzy odwiedzą
Wrocław, Katowice, Gdańsk, War-
szawę i Poznań. W trakcie wyda-

rzenia uczestnicy zostaną wprowadze-
ni w koncepcję cyfrowej transformacji,
Przemysłu 4.0, a także poznają nowo-
czesne technologie dla produkcji. Udział
w Dynamics Business Forum jest bez-
płatny, ale warto się śpieszyć z reje-
stracją, gdyż liczba miejsc jest ograni-
czona.

Dynamics Business Forum Prze-
mysł 4.0 to kontynuacja cyklu spotkań
z biznesem — Dynamics Business Fo-
rum on tour, który odbył się w kwietniu
i maju, obejmujących 12 wydarzeń.
Tym razem śniadania biznesowe od-
będą się w październiku, w 5 polskich
miastach. Nowa odsłona skierowana
jest do przedstawicieli firm produkcyj-
nych (CEO, dyrektorów i kierowników
produkcji, zarządzania jakością, pro-
jektu, inżynierów procesów, dyrekto-
rów i kierowników IT, planistów etc.), nie-
zależnie od wielkości organizacji, ich
typu i specyfiki.

Podczas konferencji uczestnicy zo-
staną wprowadzeni w świat Przemysłu
4.0. Poznają innowacje i nowoczesne
technologie, które łączą się z produkcją
i biznesem, wpływając na rozwój stra-
tegii firm i zmianę modeli biznesowych.

Dodatkowo omówione zostaną naj-
nowsze tendencje, nowości technolo-
giczne i funkcjonalne, które pozwolą do-
stosować się przedsiębiorcom z bran-
ży produkcyjnej do coraz to bardziej wy-
magającego rynku czasów cyfrowej
transformacji.

Co czeka uczestników?
Podczas spotkań uczestnicy do-

wiedzą się jak wykorzystać możliwości,
jakie dają innowacyjne technologie, in-
teligentne maszyny i zintegrowane sys-
temy. Eksperci wskażą, jak wkroczyć na
ścieżkę rewolucji przemysłowej wyko-
rzystując dostępne rozwiązania, a tak-
że odpowiedzą na pytanie, co łączy
Przemysł 4.0 ze strategią One Microsoft.

W trakcie konferencji omówione
zostaną istotne tematy dla firm, które

planują zakup, zmianę bądź upgrade
systemu ERP. Przedstawione zostaną
m.in. najpopularniejsze metodyki wdro-
żeniowe, najciekawsze moduły bran-
żowe dla produkcji procesowej, spo-
żywczej, mebli, hodowli roślin, trendy
związane z migracją do chmury, a tak-
że aktualne modele licencjonowania.
Specjaliści wskażą, jakie czynniki wpły-
wają na koszty wdrożenia systemu ERP
oraz przeprowadzą symulacje wycen
projektów wdrożeniowych w branży
produkcyjnej.

Dynamics Business Forum Przemysł
4.0 to także szansa na poznanie systemu
Dynamics 365 Business Central „w akcji”.
Konsultanci wdrażający oprogramowa-
nie przeprowadzą uczestników przez naj-
ciekawsze procesy realizowane w ma-
łych firmach produkcyjnych, w których
wytwarzane są pojedyncze produkty
lub oddzielne jednostki (produkcja dys-
kretna) oraz procesy, które obsługiwane
są w dużych firmach realizujących pro-
dukcję procesową.

– Cykl konferencji Dynamics Busi-
ness Forum Przemysł 4.0 ma wskazać
przedstawicielom firm produkcyjnych
wyzwania, jakie stawia cyfrowa rewo-
lucja – mówi Daria Widerowska, Mar-
keting & PR Manager, IT.integro – Spo-
tkania mają inspirować do działania,
wprowadzania zmian i usprawnień.
Przedstawimy niezbędne narzędzia
i sprawdzone metody, a także pokaże-
my, jak je wykorzystać w praktyce. Do-
datkowo każdy z uczestników będzie
miał możliwość rozmowy z ekspertami
w dziedzinie ERP, a także zapoznania się
z innymi przedstawicielami branży pro-
dukcyjnej – dodaje.

Rejestracja
Aby wziąć udział w jesiennym cyklu,

zapraszamy do wyboru dogodnej lo-
kalizacji i rejestracji na stronie www.dy-
namicsbusinessforum.pl. Udział w wy-
darzeniu jest bezpłatny, a liczba miejsc
ograniczona. �

Rusza cykl konferencji 
DBF Przemysł 4.0
Już 15 października br. rusza cykl spotkań z przedstawicielami firm produkcyjnych 
– Dynamics Business Forum Przemysł 4.0.
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Żeliwa mają określoną wytrzyma-
łość, określaną klasami. Niższe
gatunki żeliwa szarego, ozna-

czane są klasą 150. Nazywane są fa-
jerkowymi, stosuje się je w starych,
znanych z domów naszych babć kuch-
niach żeliwnych. Większości osób żeli-
wo szare kojarzy się również z dawny-
mi kaloryferami żeberkowymi. Żeliwo
szare stosuje się także do tarcz i kloc-
ków hamulcowych. Mówimy tu o klasie
200, najbardziej popularnej odmianie.
Choć zużywa się, ściera, ma dobre
tarcie i służy tam, gdzie stawiane są
mniejsze wymagania dla tego tworzywa. 

– My robimy żeliwo sferoidalne o kla-
sach 400, 500, 600, czyli o podwójnej,

a nawet potrójnej wytrzymałości w sto-
sunku do innych popularnych produk-
tów tego typu na rynku – mówi Zbigniew
Ronduda, prezes ODLEWNI POLSKICH
S.A. w Starachowicach. – Żeliwo sfe-
roidalne stanowi 80 proc. naszej pro-
dukcji. Od tradycyjnego żeliwa różni się
nie tylko wytrzymałością, ale i pla-
stycznością. Nie pęka, ale odkształca
się. Przykładowo stary kaloryfer ude-
rzony młotkiem rozleci się, bo jest kru-
chy. Żeliwo sferoidalne ma „wydłuże-
nie”, co oznacza, że zanim dojdzie do
pęknięcia, będzie najpierw się rozcią-
gać - to polepsza właściwości fabryka-
tu. Nasza nowość, żeliwo ADI, ma jesz-
cze większą wytrzymałość – klasy 700,

800, 1000, 1200. Do tego wciąż zacho-
wuje właściwości plastyczne. Odlewy
z tego żeliwa są odporne na „zmęcze-
nie”, są odporne na uderzenia, obcią-
żenia mechaniczne i dynamiczne, na
przykład drgania. Oczywiście w związ-
ku z tymi właściwościami  – w porów-
naniu z innymi odmianami żeliwa
– ADI jest  stosunkowo drogie, ale po-
równując koszt wytworzenia na jed-
nostkę wytrzymałości, najtańsze. 

ADI a stal i staliwo
Tworzywo to z powodzeniem kon-

kuruje jako alternatywa w stosunku do
odlewów staliwnych. Przykładem jest tu
odlew gwiazdy łańcuchowej, wytwo-

Nowoczesne tworzywo ADI
powstaje w Polsce
ODLEWNIE POLSKIE S.A. w Starachowicach są jedynym w Polsce i jednym z nie-
licznych w EUROPIE producentów odlewów z żeliwa ADI. Z produktu może skorzy-
stać m.in. przemysł zbrojeniowy, kolejowy, motoryzacyjny. 



rzonej w Starachowicach, przenoszą-
cej napęd dużego przenośnika zgrze-
błowego w kopalniach węgla kamien-
nego.

Zalety żeliwa ADI i ich odmian w po-
równaniu ze stalą czy staliwem wynikają
z obecności grafitu. Dzięki obecności
tego pierwiastka tworzywo posiada
lepszą skrawalność w stanie surowym,
większą zdolność do tłumienia drgań,
mniejszą skłonność do zacierania się
oraz o około 10 proc. mniejszą gęstość
tego żeliwa (mniejszą masę odlewu).
Oprócz tego ADI ma bardzo dobre
właściwości mechaniczne; Rm, Rp0,2, A,
twardość, udarność, a także zdolność
do utwardzania powierzchniowego od-
lewów  przez zgniot pod wpływem na-
cisku – po zużyciu się utwardzonej war-
stwy kolejne ulegają utwardzeniu (zja-
wisko nazywa się z angielska Trans-
formation Induced Plasticity). Mniejsza
skłonność do odkształceń odlewów, co
ogranicza bądź całkowicie eliminuje ich
obróbkę mechaniczną wykańczającą
po obróbce cieplnej to kolejne walory
żeliwa ADI. Klienci cenią je sobie także
za możliwość wykonania  odlewów
o cienkich  grubościach ścianki.

Jak powstaje produkt ADI?
Odlew podgrzewa się w piecach do

pewnej temperatury (aczkolwiek ta-
jemnicą handlową starachowickich Od-
lewni jest do ilu stopni Celsjusza). – Wie-
le lat testowaliśmy różne technologie.
Droga do ostatecznej „receptury” była
długa, dlatego z uwagi na konkurencję
nie możemy jej ujawniać. Niech każdy
próbuje sam dojść do swoich sukcesów
– tajemniczo opowiada prezes Rondu-
da. – Bez wątpienia ważny jest moment
wyjęcia odlewu z pieca. Musi to trwać
bardzo krótko i już po chwili odlew
wkłada się do drugiego pieca, gdzie jest
schładzany w kilkunastu tonach soli. Od-
powiednia szybkość schładzania, któ-
ra powoduje przemiany w strukturze że-
laza i węgla, jest gwarantowana właśnie
przez piec z solą. Dzięki temu odlew
otrzymuje odpowiednie właściwości fi-
zykochemiczne. 

Zastosowanie ADI
Nie każdy potrzebuje największej

wytrzymałości żeliwa. Są jednak bran-
że, które mogą być zainteresowane tą
cechą bez względu na koszty. Wśród
nich wymienić można przemysł górni-
czy, motoryzacyjny i zbrojeniowy. 

– Choćby koła zębate czy gąsieni-
ce w czołgach trzeba zrobić z jak naj-
bardziej wytrzymałego i bezpiecznego

materiału, tak aby na poligonie nie
uległy awarii. Wielokrotnie polskie po-
jazdy gąsienicowe były serwisowane
w Niemczech albo Rosji, a gąsienice
uzupełniano jeszcze droższym mate-
riałem niż ADI.  My proponujemy wspól-
nie z AGH zastosowanie produktu two-
rzonego w Polsce – mówi prezes Ron-
duda. – Zaproponowaliśmy na przykład
tworzywo ADI na układy hamulcowe dla
bardzo szybkich pociągów, a także do
zespołów napędowych do kombajnów
obsługujących rolnictwo. Możliwości
zastosowania ADI jest naprawdę mnó-
stwo i od kreatywności zleceniodawców
zależy, do czego je wykorzystają.

Światowi producenci maszyn i urzą-
dzeń są zainteresowani stosowaniem
odlewów z żeliwa ADI przy produkcji sa-
mochodów ciężarowych czy maszyn rol-
niczych i drogowych (wsporniki, wały
korbowe, układy zawieszenia, części
układów hamulcowych). Kolejnictwo
wykorzystuje je przy układach hamul-
cowych, jarzmach, elementach układów
nośnych wagonów. ADI może być przy-
datne również przy pewnych elemen-
tach sprzęgieł czy układach przeno-
szenia napędów, a także we wszelkie-
go rodzaju kołach zębatych, wałach,
osiach. 

Innym kierunkiem rozwoju żeliwa
ADI jest możliwość zastąpienia odlewów
i części spawanych ze stali bądź stali-
wa czy stopów aluminium odlewami
z żeliwa sferoidalnego ausferrytyczne-
go (ADI) o zwiększonej wytrzymałości
i plastyczności w odniesieniu do wy-
twarzanych odlewów, np. motoryzacyj-
nych, jak wahacze, wsporniki, piasty czy
odlewów elementów urządzeń do pra-
cy w kopalniach węgla.

Polski producent i eksporter
– Nie jest jednak tak, że my wyna-

leźliśmy tworzywo ADI – przyznaje pre-

zes Zbigniew Ronduda. – To we Wło-
szech znajduje się największa odlewnia
ADI, która produkuje żeliwo na wielką
skalę, jest wyposażona w odpowiednie
linie i hale produkcyjne. W Polsce pierw-
szy piec laboratoryjny miał Instytut Od-
lewnictwa, ale to my zajmujemy się
odlewnictwem przemysłowym i prowa-
dzimy aktualnie najbardziej nowoczesne
badania laboratoryjne w tym zakresie.
Jesteśmy jedyni, choć niektóre firmy
twierdzą, że produkują ADI. Nie jest to
prawdą. Żeliwo wyjściowe do ADI musi
mieć określone właściwości i podlega
skomplikowanej obróbce cieplnej. 

ODLEWNIE POLSKIE S.A. w Stara-
chowicach są obecnie jedynym w Pol-
sce producentem odlewów ADI, dys-
ponującym pełną infrastrukturą pro-
dukcyjną, umożliwiającą wytwarzanie
tych odlewów o masie do 500 kg. W kil-
kuletniej praktyce rynkowej w tym za-
kresie, ODLEWNIE POLSKIE  S.A. jest
dostawcą tych odlewów do wielu branż
o szczególnych wymaganiach w za-
kresie trwałości i bezpieczeństwa eks-
ploatacji. 

Dzięki dbałości o jakość i rozwój
oferty produktów, firmie udaje się
uzyskiwać dobre wyniki finansowe.
80 proc. produkcji trafia na eksport do
krajów Unii Europejskiej i poza. – Klu-
czową sprawą jest rozwój, podnoszenie
techniki na wyższy poziom. Mamy wła-
sny ośrodek badawczy, prowadzimy
własne projekty badawcze, co ma
wpływ na wszystkie obszary działania
w firmie. Dużo inwestujemy. Koszty in-
westycji oraz B+R stanowią u nas od
8 do 10 proc. przychodów. To duża
część budżetu firmy. Co roku wdrażamy
jakiś nowy produkt, co roku następuje
wzrost produkcji. To przynosi najlepsze
rezultaty – podkreśla Zbigniew Rondu-
da, prezes ODLEWNI POLSKICH S.A.
w Starachowicach. �
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Odlew gwiazdy łańcuchowej i koła napędowego pojazdu gąsiennicowego
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Konkurs „Teraz Polska” pokazuje
to, co najlepsze w krajowej go-
spodarce: różnorodność branż,

zaawansowanie, wysoką jakość, a tak-
że solidność i kreatywność przedsię-
biorców. Gdyby wszystkie firmy w kra-
ju działały tak jak przedsiębiorstwa wy-
różnione w naszym konkursie, mieliby-
śmy być może najszybciej rozwijającą
się gospodarkę świata. Oczywiście
znakomitych firm jest w naszym kraju
wiele i w dużej mierze dzięki nim wciąż
jesteśmy na ścieżce wzrostu. Jednak nic
nie stoi na przeszkodzie, by być jeszcze
lepszym, a laureaci Konkursu „Teraz Pol-
ska” mogą służyć za doskonały przy-
kład. Ich droga pokazuje bowiem, jak
rzetelnie osiągać sukces w biznesie
– powiedział dyrektor konkursu „Teraz
Polska” Michał Lipiński.

Prezes Fundacji Polskiego Godła
Promocyjnego, organizatora konkur-
su „Teraz Polska” Krzysztof Przybył
podkreślił, że konkurs „Teraz Pol-
ska” istnieje od niemal 30 lat. – To naj-
starsza inicjatywa wyróżniająca i pro-
mująca przedstawicieli krajowego biz-
nesu. Lecz nie grozi jej, że nie nadąży
za nowoczesnością i nurtem prze-
mian, bowiem jej celem jest tylko pew-
ne odzwierciedlenie – wyłonienie, pod-

sumowanie i nagłośnienie tego, co naj-
lepsze w polskiej gospodarce. 30 lat
temu w konkursie nie nagradzano dia-
gnostyki genetycznej, innowacyjnych
technologii górniczych czy rozwiązań
opartych na sztucznej inteligencji,
bo ich po prostu nie było. A dziś mamy
takie szczęście, że niesamowite inno-
wacyjne projekty powstają również
u nas, choć chciałoby się, aby było ich
jeszcze więcej. Konkurs od lat udo-
wadnia, że ważne dla rozwoju są rów-
nież branże tradycyjne. Nie warto
z nich rezygnować, marginalizować ich
czy traktować prześmiewczo. Są one
wielkim atutem naszej gospodarki
i czynią ją różnorodną, co wydaje
się mieć w dzisiejszych czasach istot-
ne znaczenie. Konkurs „Teraz Pol-
ska” od niemal 30 lat dowodzi, że mi-
sja rozwoju cywilizacyjnego realizo-
wana jest z sukcesem, a jego obecna
edycja jest gwarancją, że polscy przed-
siębiorcy podążają właściwą drogą
– powiedział prezes.

– Jesteśmy niezmiernie dumni,
że znaleźliśmy się w gronie zwycięzców
tego ważnego dla nas, wyjątkowo pre-
stiżowego konkursu. Colfarm SA od
20 lat czyni wszystko, aby wnieść swój
wkład w rozwój polskiego przemysłu far-

maceutycznego. To wyróżnienie jest
dla nas zastrzykiem motywacji do od-
krywania nowych rozwiązań, a zarazem
potwierdzeniem tego, że idziemy w do-
brym kierunku – powiedział prezes Ja-
nusz Kozłowski.

Technika przedeksploatacyjnego
pozyskiwania metanu z pokładów wę-
gla za pomocą szczelinowania hy-
draulicznego również otrzymała pre-
stiżowe godło „Teraz Polska” w XII edy-
cji Konkursu dla Przedsięwzięć Inno-
wacyjnych. Metoda została opracowa-
na przez konsorcjum złożone z Pol-
skiego Górnictwa Naftowego i Gazow-
nictwa (PGNiG) oraz Państwowego In-
stytutu Geologicznego – Państwowego
Instytutu Badawczego (PIG-PIB). Na-
grodzone przedsięwzięcie jest pierw-
szym tego typu projektem w Europie. In-
nowacyjność projektu polega na wy-
dobyciu metanu z pokładów węgla
z wykorzystaniem zabiegów szczelino-
wania hydraulicznego. Zastosowanie tej
metody otwiera perspektywę przemy-
słowej eksploatacji gazu ze złóż nie-
konwencjonalnych, jakimi są skały wę-
glonośne, a zarazem ma szansę przy-
czynić się do ograniczenia zagrożenia
metanowego w kopalniach węgla ka-
miennego.

Nadążamy za współczesnością

Kapituła konkursu „Teraz Polska” nagrodziła godłem 13 produktów, 7 usług, 3 przed-
sięwzięcia innowacyjne oraz 2 gminy, podała Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego.
Wręczenie nagród laureatom nastąpiło 3 czerwca w Teatrze Wielkim w Warszawie.

Laureaci konkursu

�
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– Nagroda „Teraz Polska” bardzo
nas motywuje do dalszej pracy nad pro-
jektem Geo-Metan, który niesie ze sobą
wymierne korzyści dla bezpieczeństwa
energetycznego kraju, poprawy wa-
runków pracy górników i środowiska na-
turalnego. Pokazuje również pozytywne
efekty współpracy między biznesem
a instytucją naukową – w tym przypad-
ku PGNiG i PIG-PIB. Gratuluję i dziękuję
wszystkim zaangażowanym w to przed-
sięwzięcie. Polska ma wielu wspania-
łych ekspertów w dziedzinie geologii.
Cieszymy się, że ich praca może być
wzorem dla innych – powiedział prezes
PGNiG Piotr Woźniak.

Kapituła przyznała również wy-
różnienie honorowe „Teraz Polska”
Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu.
– Polski Komitet Olimpijski już od 100

lat reprezentuje nasz kraj na arenie
międzynarodowej. Cieszy nas fakt,
że Kapituła Konkursu 'Teraz Polska' do-
strzegła naszą pracę na rzecz pro-
mocji Polski poprzez sport. Jesteśmy je-
dyną instytucją uprawnioną do zgła-
szania reprezentacji Polski do udzia-
łu w letnich i zimowych igrzyskach
olimpijskich. Naszym zadaniem jest
nie tylko organizacja udziału polskich
reprezentantów w tej najważniejszej
światowej imprezie sportowej, ale tak-
że pielęgnowanie pamięci o sukce-
sach polskiego sportu oraz opieka
socjalna nad wymagającymi jej olim-
pijczykami. Istotne są również działa-
nia na rzecz edukacji sportowej
oraz promocji zdrowego stylu życia
– powiedział sekretarz generalny PKOl
Adam Krzesiński.

Lista 13 firm, których produkty
zostały nagrodzone:
• Termisil Huta Szkła Wołomin
• Leier Polska
• Swimer Łukasz Otremba
• Gospodarstwo Pasieczne 

Sądecki Bartnik
• Delta Zbigniew Różycki
• Zakłady Farmaceutyczne Colfarm
• Dobrowolscy
• Gerda
• Hydrobudowa-1 

Betoniarnia-Laboratorium
• POLOmarket
• Uniwersal
• Ente
• Laboratorium Kosmetyczne Floslek 

Furmanek
Natomiast w kategorii usługi otrzy-

mały firmy: Warsaw Genomics, MiB
Optic SC Grzegorz Mielnicki, Krzysztof
Bieniek, Sanatorium Uzdrowiskowe
„Przy Tężni” im. dra Józefa Krzymiń-
skiego w Inowrocławiu SPZOZ, Carport,
Międzynarodowe Targi Poznańskie,
Fundacja Warszawski Instytut Banko-
wości, a wyróżnienie: Krysiak Polska.
Za innowacje – Wydział Instalacji Bu-
dowlanych Hydrotechniki i Inżynierii
Środowiska Politechniki Warszawskiej
za system do sterowania i zarządzania
ciepłem w budynkach z wykorzystaniem
sztucznej inteligencji SOZE RSI, a Mabo
Sp. z o.o. oraz Wydział Metali Nieżela-
znych AGHO za pracowanie konstruk-
cji urządzenia do kompensacji zmian
długości górnej sieci trakcyjnej.

Po raz dziewiąty przyznane zostały
również tytuły Wybitnego Polaka, którzy
swoją działalnością oraz licznymi suk-
cesami promują wizerunek Polski i Po-
laków na świecie. W tym roku tytuły
otrzymali: Marcin Gortat, Andrzej Pą-
gowski i Krzysztof Zanussi.

– O randze polskiego sukcesu prze-
konuję się osobiście od kilkunastu lat,
przewodnicząc Kapitule Konkursu „Te-
raz Polska”. Wyłoniliśmy już ponad
700 laureatów Konkursu „Teraz Pol-
ska” i 26 laureatów konkursu „Wybitny
Polak”. Obserwowanie ewolucji pol-
skiej przedsiębiorczości to niezwykłe do-
świadczenie. Krajowe firmy po zmianie
systemu ustrojowego, której rocznicę,
co znamienne, również w tych dniach
świętujemy, musiały nadążać nie tylko
za oczekiwaniami wewnętrznymi,
ale także dogonić świat. Konkurs „Teraz
Polska” znakomicie pokazuje, że przed-
siębiorczy i kreatywni Polacy znakomi-
cie wywiązali się z tego zadania – pod-
sumował przewodniczący Kapituły Go-
dła „Teraz Polska” Michał Kleiber. �
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Marcin Gortat, Andrzej Pągowski i Krzysztof Zanussi



3 czerwca podczas konferencji prasowej w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej ogłoszono i zaprezentowano
tegorocznych laureatów konkursu „Teraz Polska” oraz konkursu „Wybitny Polak”. Wśród nich znalazła się firma
MABO, nagrodzona wspólnie z Wydziałem Metali Nieżelaznych AGH za urządzenie do kompensacji zmian dłu-
gości górnej sieci trakcyjnej.

MABO Sp. z o.o. ma wieloletnią historię jako pewny i solidny partner. Historia firmy sięga roku 1967 i pokazuje,
jak z małego warsztatu ślusarskiego poprzez lata powstaje firma zatrudniająca około 200 osób i posiadająca
szerokie możliwości techniczne. 

Z biegiem lat firma przekształciła się w lidera na rynku lokalnym. Coraz szerzej wchodzi ze swoimi produktami
na rynek ogólnopolski i rynki zagraniczne. Firma mająca tak długą historię i działająca przez te wszystkie lata
niezmiennie w branży metalowej wyrobiła sobie renomę i markę. Dysponuje niezbędną kadrą inżynieryjną i po-
tencjałem pracowniczym do realizacji powierzonych zadań. 

W ofercie firmy znajdują się:

• nowej generacji urządzenia dla górnej sieci trakcyjnej
• konstrukcje stalowe dla budownictwa, 

drogownictwa, offshore
• słupy sygnalizacyjne i oświetleniowe
• cięcia wypalarką, frezowanie itp.
• słupy trakcyjne i trakcyjno-oświetleniowe
• osprzęt trakcyjny

MABO Sp. z o.o. 
laureatem XXIX edycji konkursu

„Teraz Polska”



– Godło „Teraz Polska” wyróżnia
się tym, że u swoich początków było na-
grodą idącą pod prąd. Kiedy wszyscy
zachłysnęliśmy się tym, co zagraniczne,
twórcy tej nagrody dostrzegli ogromną
wartość, jaką ma polskość. Bez Godła
"Teraz Polska" wielu polskim firmom
byłoby o wiele trudniej przebić się na
rynkach światowych. Wyróżnikiem tej
nagrody są również bardzo wysokie
standardy. 

Jarosław Gowin, wiecepremier RP
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POWIEDZIELI O KONKURSIE „TERAZ POLSKA”

– Godło „Teraz Polska” jest jednym z najważniejszych wyróżnień, ja-
kie do tej pory otrzymaliśmy, bo pokazuje, że polskie produkty mogą być
innowacyjne i mogą konkurować z najlepszymi na świecie. 

Mikołaj Placek (prezes Oknoplast Sp. z o.o.)

– URSUS tofirma o ponad stuletniej tradycji. Godło "Teraz Polska" dla
ciągnika URSUS C-380 wieńczy wiele lat pracy i dowodzi, że polscy in-
żynierowie są w stanie stworzyć produkt, który podbija rynki zagraniczne.
Znak "Teraz Polska" umieszczony na produkcie będzie budował zaufanie
konsumentów i stanie się nośnikiem patriotyzmu konsumenckiego. 

Karol Zarajczyk (prezes URSUS S.A.)

– „Teraz Polska” jest najbardziej rozpoznawalnym symbolem promującym
polskich przedsiębiorców. Dzięki niemu wysyłamy do naszych klientów sygnał,
że jesteśmy solidnym kontrahentem, a nasze produkty są najwyższej jakości.
Godło to dla nas renoma potwierdzona z jednej strony niezależnośią ocen
ekspertów i Kapituły, z drugiej zaufaniem konsumentów. 

Krzysztof Pruszyński (prezes Pruszyński Sp. z o.o.)

– Godło „Teraz Polska” zdobyliśmy
w 1996 r. i od tego czasu rozpoczęliśmy
ekspansję na rynki zagraniczne. Dzisiaj
możemy się pochwalić, że m.in. dzięki
współpracy z Fundacją „Teraz Polska”
jesteśmy firmą globalną i jako wicelider
rynku okien dachowych osiągnęliśmy
15-proc. udział w światowej sprzedaży.

Janusz Komurkiewicz (dyrektor Fa-
kro Sp. z o.o.)

– Godło „Teraz Polska” to wyjątkowe
wyróżnienie i jesteśmy zaszczyceni fak-
tem, że znaleźliśmy się w gronie uho-
norowanych. Tour de Pologne to nasz
narodowy wyścig z piękną tradycją
sięgającą 1928 roku. Dziś łączy sporto-
wą rywalizację na najwyższym poziomie
z promocją Polski, co idealnie wpisuje
się w cele i wartości Fundacji Polskiego
Godła Promocyjnego. 

Czesław Lang

– Konkurs „Teraz Polska” to wyjątkowa okazja, aby pokazać polskie firmy,
które wytrwale i konsekwentnie działają w tych niełatwych czasach. Pamiętajmy,
że to dzięki małym i średnim przedsiębiorstwom, firmom rodzinnym i raczku-
jącym startupom Polska gospodarka z sukcesem odpiera kryzys ekonomicz-
ny i śmiało wchodzi na rynki globalne. 

Krzysztof Przybył (prezes Fundacji Godła Promocyjnego „Teraz Polska”)

– Kapitał społeczny i gospodarczy zgromadzony pod symbolem „Teraz Pol-
ska” ma wielki potencjał, aby pracować na rzecz rozwoju Polski i jej promocji
w świecie. Cieszy fakt, że tak liczne produkty pochodzące z polskich przed-
siębiorstw znajdują uznanie u międzynarodowych odbiorców. prof. 

Michał Kleiber (przewodniczący Kapituły „Teraz Polska”)
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Konsekwencją tych cech jest fakt,
że ochrona danych stała się kwe-
stią dostrzeganą na całym świe-

cie, podobnie jak podstawowe prawa
człowieka. Przedsiębiorstwa przetwa-
rzające dane nie tylko powinny chcieć
przestrzegać RODO, lecz także są teraz
do tego zobowiązane przez UE. Można
to uznać za dynamiczny krok naprzód
i sukces dla branży – technologia nie
może przecież osiągnąć swojego po-
tencjału, jeśli konsumenci nie będą
mieć niezbędnego zaufania w zakresie
bezpieczeństwa i ochrony prywatności
w odniesieniu do swoich danych.

Ochrona danych staje się 
konkretna

Jedną z najlepszych cech RODO jest
konkretność tych przepisów. Wiado-
mo, komu służą, do kogo się odnoszą,

co egzekwują i jakie są kary za ich nie-
przestrzeganie. W związku z tym ludzie
coraz częściej postrzegają ochronę
danych jako podstawowe prawo czło-
wieka, zbliżone do wolności słowa. 

Przyczyną tej wyraźnej zmiany jest
fakt, że RODO zwiększa świadomość
zarówno na poziomie indywidualnym,
jak i organizacyjnym. Tak jak tragiczne
wydarzenia z 11 września 2001 r. przy-
niosły nam zablokowane drzwi do ka-
biny pilota, tak rozporządzenie RODO
przyniosło konkretne, zasadnicze zmia-
ny w sposobie zarządzania ochroną da-
nych, jej regulowania i zgłaszania zwią-
zanych z nią incydentów.

Z oficjalnych statystyk Komisji Eu-
ropejskiej wynika, że obywatele wnieśli
na podstawie RODO ponad 95 000
skarg, co uwidacznia, że ludzie są
obecnie bardziej świadomi naruszania

ich praw w zakresie danych osobowych.
Dodatkowe statystyki wskazują na więk-
sze zrozumienie po stronie przedsię-
biorstw, które samodzielnie zgłosiły
41 000 naruszeń.

Inne wymierne skutki, które można
powiązać z RODO, to ograniczenie sto-
sowania śledzących plików cookie in-
nych firm na stronach internetowych i ro-
snąca nieufność w obrębie marketin-
gowego łańcucha dostaw. W raporcie
sporządzonym przez Instytut Studiów
nad Dziennikarstwem Reutersa odno-
towano, że na trzy miesiące po wpro-
wadzeniu RODO stosowanie plików
cookie spadło o 22 proc., a wydawcy, fir-
my z branży technologii reklamowych
i agencje marketingowe modyfikują
umowy, aby uniknąć udziału w naru-
szeniach ochrony danych.

Tak jak zablokowane drzwi kabiny
pilota zwiększają bezpieczeństwo lotów
bez negatywnego wpływu na latanie
jako takie, tak konsekwencje RODO są
niewidoczne, lecz istotne. Badanie firmy
Cisco wykazało, że 75 proc. klientów od-
notowuje większe korzyści ze swoich in-
westycji w ochronę prywatności, jak
choćby uzyskaną przez poprawę za-
rządzania danymi większą elastycz-
ność i innowacyjność.

RODO szczerzy zęby
Jednym z głównych powodów, dla

których rozporządzenie RODO wywo-
łało takie poruszenie poza obszarami
ochrony danych i korporacyjnych kwe-
stii prawnych, są olbrzymie kary za
jego nieprzestrzeganie. Komisja Eu-
ropejska może nakładać na przed-
siębiorstwa grzywny sięgające 20 mln
euro lub 4 proc. ich globalnych rocz-
nych obrotów (zależnie od tego, która
kwota jest wyższa), jeśli okaże się, że
złamały jakikolwiek z zapisów rozpo-
rządzenia.

Minął rok od wprowadzenia RODO
25 maja 2018 roku w Unii Europejskiej rozpoczęto stosowanie wyczekiwanego ogól-
nego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Związanych z tym było wiele obaw,
niepewności i wątpliwości. Nadszedł jednak czas, aby w poświęconych RODO dysku-
sjach wyjść poza związany z nim szum i wspiąć się na wyższy poziom. Przepisy, które
zastąpiły wcześniejszą dyrektywę o ochronie danych osobowych z 1995 roku, wykazały
w ciągu minionych dwunastu miesięcy dwie kluczowe cechy: konkretność i skuteczność. 



Co więcej, organy ochrony danych
rzeczywiście te środki stosują — w sta-
tystykach Komisji Europejskiej widnieje
91 odnotowanych kar grzywny w ciągu
pierwszych ośmiu miesięcy obowiązy-
wania RODO. 

Najsłynniejszą z tych kar finanso-
wych była grzywna w wysokości 50 mln
euro nałożona w styczniu 2019 roku na
firmę Google przez francuską komisję
ds. informatyki i wolności. Władze nie-
mieckie wymierzyły z kolei za narusze-
nia rozporządzenia RODO ponad
40 niższych kar pieniężnych.

Oprócz sankcji finansowych, które
mogą wręcz zrujnować mniejsze przed-
siębiorstwa, mające mniej środków niż
światowi giganci przetwarzający dane,
ważny jest też bardziej subtelny aspekt
odstraszający: ryzyko utraty reputacji.
Ochrona danych jest coraz częściej po-
strzegana jako jedna z podstawowych
swobód obywatelskich, dlatego przed-
siębiorstwa każdej wielkości naprawdę
nie mogą sobie pozwolić na piętno pod-
miotu naruszającego to prawo.

Jaka jest przyszłość RODO?
W najbliższym roku nie nastąpi żad-

ne radykalne przesunięcie w zakresie
samych przepisów. RODO po prostu

działa. Możemy spodziewać się więcej
ze strony organów regulacyjnych: wię-
cej grzywien, surowszych kar i dal-
szych starań ukierunkowanych na ujaw-
nianie niezgodności z przepisami. 

Warto obserwować, czy rozmowy,
do których RODO zmusza dyrektorów
ds. informatycznych, doprowadzą do
konsekwencji na szczeblu globalnym,
zwłaszcza w odniesieniu do praktyk
w zakresie ochrony danych w takich kra-
jach jak Chiny i Stany Zjednoczone. 

Komisja Europejska w dalszym cią-
gu będzie prężyć muskuły w obszarze
ochrony danych, spodziewamy się też
jednak zmian w sposobie korzystania
z danych osobowych przez przedsię-
biorstwa. W dobie cyfrowej dane są fun-
damentem firm — mimo przykładów
niektórych podmiotów, które podeszły
do RODO radykalnie i usunęły całe swo-
je bazy danych użytkowników.

Dane gromadzone dziś mogą być
wykorzystywane do generowania ana-
liz w przyszłości i posłużyć do zapew-
nienia użytkownikom lepszych do-
świadczeń, opracowywania produk-
tów dostosowanych do realnych potrzeb
rynku i nagradzania klientów za lojal-
ność. Wraz ze wzrostem świadomości
użytkowników spadać będzie tolerancja

wobec firm, które gromadzą dane, lecz
ich nie szanują. 

Dlatego przedsiębiorstwa, które nie
poradzą sobie z ochroną danych i nie
włączą ochrony prywatności w swoją
kulturę korporacyjną, muszą spodzie-
wać się gwałtownej reakcji klientów
i drakońskich kar ze strony regulatorów.
Zdaniem firmy Veeam ochrona danych
nie powinna być postrzegana jako coś,
co trzeba odhaczyć lub co robi się wy-
łącznie z przymusu.

Osiąganie zgodności z RODO to
ciągły proces, a sukcesu nie należy roz-
patrywać w kategorii nieotrzymania
kary ani tym bardziej nieponiesienia
konsekwencji za popełnione naruszenie.
Przedsiębiorstwa muszą traktować zro-
zumienie i ochronę swoich danych oraz
zarządzanie nimi jako powód do dumy.
Zgodność z przepisami jest tylko jednym
z kroków na drodze do stworzenia
przedsiębiorstwa opartego na danych,
które nieustannie poszukuje nowych
sposobów na wykorzystywanie infor-
macji do tworzenia lepszych produktów,
usług i doświadczeń dla klientów.

Danny Allan, 
wiceprezes ds. strategii 

produktowej w firmie Veeam
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Celem konkursu Top Inwestycje
Komunalne niezmiennie pozo-
staje pokazanie skali inwestycji

komunalnych oraz ich prorozwojowego
efektu dla gospodarki, regionu i miesz-
kańców. Przy okazji kolejnych edycji
zwracamy jednak uwagę na różne
aspekty prowadzonych w samorządach
inwestycji – mówił Rafał Kerger, redak-
tor naczelny serwisu PortalSamorzado-
wy.pl. – Ten konkurs ma już 7 lat. Co roku
przyjmujemy ok. 150 zgłoszeń, spośród
których wybieramy najciekawsze inwe-
stycje, które wyznaczają trendy w sek-
torze komunalnym. Przy okazji kolej-
nych edycji zwracamy jednak uwagę na
różne aspekty prowadzonych w samo-
rządach inwestycji. W tym roku na pierw-
szy plan wybiły się projekty związane
z szeroko pojętą rewitalizacją – dodaje.

Prawidłowa ocena projektów Top
10 Inwestycji Komunalnych 2019 była
możliwa dzięki Radzie Konsultacyjnej
pod przewodnictwem prezydenckiego
ministra Andrzeja Dery, która wsparła
konkurs. – To przyjemność ponownie być
przewodniczącym Rady Konsultacyjnej
i wybierać najlepsze inwestycje w całym
kraju. Inwestycje, które ułatwiają życie
mieszkańcom, wykorzystują nowe tech-
nologie, stwarzają nowe możliwości.
Dzięki rewitalizacji w wielu samorządach
powstają nowoczesne przestrzenie. Gra-
tuluję wszystkim, którzy potrafią tchnąć
nowe życie w obiekty, które wydają się
bezużyteczne. Ponieważ zbliża się Dzień
Samorządowca, korzystając z okazji
składam Państwu serdeczne życzenia
– mówił podczas gali minister w Kance-
larii Prezydenta Andrzej Dera.

Drugą osią konkursu było głoso-
wanie internautów. W tej rywalizacji
bezapelacyjnie – ze zdobytymi ponad
5 tysiącami głosów – na prowadzenie
wysunęły się dwie inwestycje: zago-
spodarowanie nabrzeża wiślanego
w Płocku oraz budynek Wysokich Tech-
nologii IT w Opolu. Zwycięzca mógł być
tylko jeden, mimo że od trzeciego miej-
sca drugie dzieliła przepaść ponad 3 ty-
sięcy głosów. Ponad 1,7 tys. głosów
uzyskała realizacja wieży ciśnień i bu-
dowa Parku Nauki w Ciechanowie.

Konkurs to doroczna inicjatywa ser-
wisu Portalsamorzadowy.pl i Grupy
PTWP, organizatora Europejskiego Kon-
gresu Gospodarczego – największego
tego typu wydarzenia w Europie Środ-
kowej. 

�

Najlepsze inwestycje komunalne 2019

Portalsamorzadowy.pl rozdał 
prestiżowe wyróżnienia dla 
najlepszych inwestycji w Polsce 
w konkursie Top Inwestycje 
Komunalne 2019. Uroczysta 
gala, podczas której uhonorowano
najlepszych, odbyła się podczas
Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego w Katowicach.

Zagospodarowanie nadbrzeża wiślanego w Płocku

Budowa mostu na Wyspę Sobieszewską w Gdańsku Kompleksowa ochrona powietrza gmin związku dorzecza Wisłoki
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Realizacja wieży ciśnień i budowa 
Parku Nauki w Ciechanowie
Rewitalizacja jednego z najbardziej charakterystycznych obiek-
tów w mieście, jakim jest wieża ciśnień, rozpoczęła się w 2016
roku. Obok niej, ze środków własnych, Ciechanów wybudował
dwukondygnacyjny budynek z przeznaczeniem na park nauki.
Powstały także alejki umożliwiające zabawę najmłodszym.
Okoliczny teren został zagospodarowany zielenią. Wartość
inwestycji wyniosła 10,9 mln zł.

Zagospodarowanie nadbrzeża wiślanego w Płocku
Miasto zostało uhonorowane za zagospodarowanie płockiego
nabrzeża z myślą o wypoczynku mieszkańców i turystów. Wy-
konane w ramach projektu prace obejmowały budowę prome-
nady wiślanej wraz z falochronami, przebudowę ul. Rybaki,
budowę ścieżki biegowej, budowę i przebudowę kanalizacji
sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Wartość inwestycji wynio-
sła ok. 38 mln zł.

Kompleksowa ochrona powietrza 
gmin związku dorzecza Wisłoki
Nagrodzone przedsięwzięcie składa się z trzech projektów 
w poszczególnych gminach. Pierwszy objął instalację  w bu-
dynkach mieszkalnych 630 kolektorów słonecznych i 475 in-
stalacji fotowoltaicznych, pięciu pomp ciepła i dwóch kotłów
na biomasę. Drugi to termomodernizacja energetyczna 26 bu-
dynków użyteczności publicznej, a trzeci - wykonanie kolej-
nych 746 instalacji kolektorów słonecznych i 392 instalacji
fotowoltaicznych. Wartość inwestycji to 53 mln zł.

System węzłów przesiadkowych w Katowicach – etap I
Nagrodzone przedsięwzięcie ma na celu rozwój przyjaznych
dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miej-
skiego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnej 
z zasadami zrównoważonego transportu. Jako pierwsze 
uruchomione zostało w Katowicach Centrum Przesiadkowe
„Ligota”. Wartość inwestycji to ok. 200 mln zł.

Biblioteka Mediateka 800-lecia 
Centrum Nauki w Piotrkowie Trybunalskim
Dzięki nagrodzonej inwestycji w murach Mediateki 800-lecia
znajdą się wypożyczalnie i czytelnie dla dzieci i dorosłych, 
pracownie warsztatowe, gier komputerowych, sala odczytów
i projekcji, strefa nauki w postaci dziedzinowych wystaw multi-
medialnych. Budynek ma formę ksiąg ustawionych na półce,
przez co staje się czytelnym komunikatem i kodem architekto-
nicznym, mówiącym o mieszczącej się w nim funkcji. Wartość
inwestycji to 35,6 mln zł.

Nowoczesny transport miejski w Inowrocławiu
Głównym celem nagrodzonego projektu jest rozwój i uspraw-
nienie systemu transportu miejskiego w Inowrocławiu. Dzięki
niemu ma nastąpić redukcja zanieczyszczenia powietrza po-
przez poprawę efektywności (m.in. punktualności) linii trans-
portowych - zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego.
Projekt objął m.in.: zakup autobusów elektrycznych, instalację

biletomatów czy wymianę 25 wiat. Wartość inwestycji to 
48,3 mln zł.

Budowa mostu na Wyspę Sobieszewską w Gdańsku
Miasto zostało wyróżnione za jedną z kluczowych inwestycji in-
frastrukturalnych ostatnich lat – budowę zwodzonego mostu.
Zapewni ona lepsze warunki dla rozwoju komunikacji zbioro-
wej, co wpłynąć może na ograniczenie negatywnych efektów
wywieranych na środowisko naturalne Wyspy Sobieszewskiej
przez indywidualny ruch samochodowy, wzrastający zwłasz-
cza w sezonie letnim. Wartość projektu to 64,3 mln zł.

Kompleksowa termomodernizacja budynków w Zgierzu
Nagrodzona inwestycja jest pierwszym w Polsce nowatorskim,
hybrydowym projektem partnerstwa publiczno-prywatnego
dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Założeniem
projektu jest przeprowadzenie głębokiej modernizacji energe-
tycznej 24 publicznych obiektów oświatowych z terenu miasta,
celem zwiększenia ich efektywności energetycznej. Obejmuje
kompleksowe prace termomodernizacyjne i inne remontowe,
w tym instalacji. Wartość inwestycji to 52,7 mln zł.

Kompleksowa przebudowa rynku w Chorzowie
Celem nagrodzonej inwestycji jest stworzenie w centrum 
Chorzowa nowej, przyjaznej przestrzeni miejskiej. Powstaną
nowoczesne, przeszklone pawilony dla gastronomii, handlu 
i instytucji miejskich „przytulone” do przęseł estakady. 
Oprócz kawiarni i lokali handlowych będzie znajdował się 
tutaj punkt informacji turystycznej oraz miejska galeria sztuki.
Zaplanowano 40 drzew i 3 tys. krzewów. Wartość inwestycji 
to 28,1 mln zł.

Rekonstrukcja i rewitalizacja „Starego Kina” w Brennej 
z przeznaczeniem na Beskidzki Dom Zielin „Przytulia”
W 2018 roku zabytkowy budynek, pochodzący z lat 20. XX
wieku, został poddany rewitalizacji, zyskując nowe funkcje kul-
turalne i społeczne, stał się miejscem, gdzie przez pryzmat zie-
larstwa prezentowana jest spuścizna górali Beskidu Śląskiego.
Inwestycja została zrealizowana w ramach transgranicznego,
polsko-czeskiego projektu „Beskid Śląski – wspólne dziedzic-
two”. Wartość inwestycji to 3,1 mln zł.

Laureaci konkursu Top Inwestycje 2019 
wg Rady Konsultacyjnej

Realizacja wieży ciśnień i budowa Parku Nauki w Ciechanowie



www.rynekinwestycji.pl

TOP INWESTYCJE KOMUNALNE92

Największym atutem Piotrkowa
Trybunalskiego jest jego lokali-
zacja w centrum Polski, przy

biegnącej wzdłuż jego zachodniej gra-
nicy autostradzie A1 oraz drodze eks-
presowej S8, przebiegającej wzdłuż
jego granicy północnej. Dzięki tym po-
łączeniom drogowym oraz jednej z naj-
ważniejszych w Polsce linii kolejowej
miasto stało się idealnym miejscem
dla inwestycji. Atrakcyjność inwesty-
cyjną podnosi dodatkowo lokalne lot-
nisko z 1000-metrowym, utwardzonym
pasem startowym dla samolotów kate-
gorii dyspozycyjnej oraz bliskość mię-
dzynarodowych portów lotniczych (Łódź
– 50 km, Warszawa Okęcie – 130 km,
Katowice-Pyrzowice – 140 km).

Miasto posiada atrakcyjne tereny in-
westycyjne pod działalność produkcyj-
ną i magazynową, objęte miejscowymi
planami zagospodarowania prze-
strzennego, dobrze skomunikowane
o powierzchniach od 0,4 ha do 5 ha. 

W mieście od kilku lat z powodze-
niem funkcjonuje Piotrkowska Strefa Ak-

tywności Gospodarczej (PSAG). Wy-
znaczone tereny inwestycyjne objęte są
preferencyjną stawką dzierżawy. Wy-
woławczy miesięczny czynsz za dzier-
żawę gruntu wynosi 0,10 zł (netto) za
1 mkw. Okres dzierżawy wynosi 10 lat,
z możliwością przedłużenia na kolejne
lata lub zakup nieruchomości. Na te-
renach PSAG dopuszcza się działal-
ność produkcyjną oraz usługową z wy-
łączeniem handlu jako działalności
podstawowej, wyjątek stanowi branża
motoryzacyjna i maszynowa, dla których
taka działalność jest dopuszczalna.
Obecnie w skład Piotrkowskiej Strefy Ak-
tywności Gospodarczej wchodzi 10 nie-
ruchomości, z których 6 jest już wy-
dzierżawionych.

Miasto posiada również atrakcyjną
ofertę dobrze skomunikowanych tere-
nów inwestycyjnych, zlokalizowanych
w sąsiedztwie zbiornika wodnego Bugaj.
Są to nieruchomości usługowe prze-
znaczone pod działalność hotelarską,
gastronomiczną, sportową i rekreacyj-
ną oraz tereny pod budownictwo wie-

lorodzinne przy nowopowstającym osie-
dlu mieszkaniowym.

Firmy inwestujące w Piotrkowie Try-
bunalskim mogą ubiegać się o przy-
znanie ulg inwestycyjnych w postaci
zwolnień w podatku od nieruchomości.

Warunkiem uzyskania zwolnienia
jest:
•  na okres 1 roku utworzenie co naj-
mniej 5 nowych miejsc pracy lub po-
niesienie nakładów inwestycyjnych o wy-
sokości co najmniej 300.000 zł,
•  na okres 2 lat utworzenie co najmniej
10 nowych miejsc pracy lub poniesienie
nakładów inwestycyjnych o wysokości
co najmniej 600.000 zł,
•  na okres 3 lat utworzenie co najmniej
25 nowych miejsc pracy lub poniesienie
nakładów inwestycyjnych o wysokości
co najmniej 1.500.000 zł.

Kontakt dla inwestorów:
Biuro Planowania Rozwoju Miasta, 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 28,
tel. 44 7321875, 44 7321841, 

e-mail: obsluga.inwestorow@piotrkow.pl

Piotrków Trybunalski dla inwestorów

Piotrków Trybunalski został laureatem konkursu Top Inwestycje Komunalne 2019 za
obiekt Mediateki 800-lecia. Mediateka 800-lecia to miejsce spotkań z nauką, techniką,
kulturą i książką, ale przede wszystkim miejsce spotkań ludzi, nowoczesny obiekt wpisu-
jący się w szerszy program rewitalizacji Podzamcza, historycznej części miasta.

Fot. Kamil Pawlik
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Prezes Polskiego Radia Andrzej
Rogoyski powiedział, że informo-
wanie o stanie polskiej gospodarki

jest jednym z obowiązków publicznego
nadawcy. Prezes dodał, że jest do przy-
jemny obowiązek, bo stan polskiej go-
spodarki oraz wyniki polskich firm są do-
bre. Jak dodał prezes, obowiązek in-
formacji jest dostrzegany nie tylko przez
firmy, ale także radiosłuchaczy. 

Według Andrzeja Rogoyskiego za-
rządy firm zwracają uwagę nie tylko na
wyniki finansowe swoich firm, ale także
nagrody, które dostają. Jego zdaniem ta-
kie nagrody są dla kierownictw firm po-
wodem do dumy. – Jako najbardziej zna-
na rozgłośnia chcemy również moty-
wować i stymulować do korzystnych
procesów dla polskiej gospodarki. To sil-
ne zaplecze profesjonalnych działań
skłoniło nas do powołania Nagród Go-
spodarczych Polskiego Radia – pod-
kreślił Andrzej Rogoyski, prezes Pol-
skiego Radia. Nagrody wręczono w ka-
tegoriach: dobry zarząd, przełomowe
rozwiązanie, filantrop polski, skarb na-
rodowy, ambasador biznesu RP. 

Laureaci
Firma KGHM Polska Miedź S.A.

zdobyła Nagrodę Gospodarczą Pol-
skiego Radia w kategorii: dobry zarząd.
Miedziowy gigant został wyróżniony za
inwestycje i dbałość o pracowników.
Drugie miejsce w tej samej kategorii
zajęła firma Natur Produkt Zdrovit
Sp. z o.o. za dbałość o pracowników
i rozwinięty pakiet socjalny.

Pierwsze miejsce w kategorii: prze-
łomowe rozwiązanie 2019 zajęła firma
PKO Bank Polski S.A. Nagroda została
przyznana za dynamiczny rozwój ban-
kowości internetowej, szybkie przelewy
oraz usługę e-Prawnik. Drugie miejsce
w tej kategorii przyznano firmie Cre-
otech Instruments S.A., spółce, której mi-
sją jest tworzenie autorskich systemów
elektronicznych realizujących niestan-
dardowe potrzeby użytkowników. Ka-
pituła doceniła Creotech Instruments za
projekt platformy dedykowanej pań-
stwom Międzymorza, która umożliwi

wykorzystanie ogromnej ilości danych
satelitarnych gromadzonych przez
europejskie satelity. Trzecie miejsce
w kategorii: przełomowe rozwiązanie
2019 zajęła firma Medical Inventi S.A.
Nagroda docenia medyczny wynalazek
z Lublina – sztuczną kość, która jest
szansą dla pacjentów z ubytkami w koń-
czynach. Specjalna biomasa idealnie

wypełnia lukę, a po wyschnięciu tward-
nieje i z czasem zrasta się z żywą tkan-
ką. Naukowcy nieśmiało mówią już o re-
wolucji. 

PKN Orlen S.A. otrzymał Nagrodę
Gospodarczą Polskiego Radia w kate-
gorii: skarb narodowy. Koncern pali-
wowy został nagrodzony za rozwój in-
frastruktury, długoletnią działalność
na rynku oraz nowoczesny kontakt
z klientem. – To dla nas ogromny za-
szczyt. Także dlatego, że już po raz trze-
ci z rzędu znaleźliśmy się w gronie lau-
reatów Nagród Gospodarczych Pol-
skiego Radia. Nasze trzecie wyróżnie-
nie i zarazem pierwsze miejsce w ka-
tegorii: skarb narodowy traktuję jako ol-
brzymie zobowiązanie do dalszej pra-
cy – powiedziała Joanna Zakrzewska,
rzecznik prasowy PKN Orlen S.A. Dru-

gie miejsce w tej kategorii zajął Bank
Gospodarstwa Krajowego za wspie-
ranie polskiej gospodarki, rozwoju
i przedsiębiorców, a trzecie grupa
PZU S.A. za dbanie o bezpieczeństwo
w komunikacji drogowej oraz długo-
letnią działalność. 

Laureatem Nagrody Polskiego Ra-
dia w kategorii: filantrop polski został To-
talizator Sportowy Sp. z o.o. Firmę wy-
różniono za wspieranie sportu i aktyw-
nego stylu życia. Drugie miejsce w tej ka-
tegorii zajęły Polskie Koleje Państwowe
S.A. za rozwiązania dla pasażerów
niepełnosprawnych oraz inwestycje
w nowoczesny tabor kolejowy. Trzecie
miejsce za wspieranie sportu i inicjatyw
rozwijających infrastrukturę oraz lo-
kalne społeczności trafiło do Grupy
Lotos S.A. 

Grupa Lotos S.A. za sponsorowanie
polskich sportowców, podróżników
i promocję Polski w świecie została

laureatem Nagrody Gospodarczej Pol-
skiego Radia. Koncern nagrodzono
w kategorii: ambasador biznesu RP.
Drugie miejsce w tej kategorii zajął
bank PKO BP S.A. za nowoczesność
i ekspansję zagraniczną, a trzecie za-
jęła firma CCC S.A. za dobrą jakość
produktów i ekologiczne podejście. 

Nagrodę specjalną otrzymał pre-
mier Mateusz Morawiecki. Szefa rządu
wyróżniono za wpływ na rozwój polskiej
gospodarki i tworzenie dobrego oto-
czenia dla przedsiębiorczości. Nagro-
dę w imieniu premiera odebrał woje-
woda mazowiecki Zdzisław Sipiera.
Podkreślił, że szef rządu może po-
chwalić się wieloma sukcesami z za-
kresu polityki gospodarczej, a jednym
z nich jest Strategia na rzecz odpowie-
dzialnego rozwoju. �

Eter docenia biznes
Polskie Radio przyznało Nagrody Gospodarcze firmom, 
których działalność przyczynia się do rozwoju kraju.

Prezes Polskiego Radia Andrzej Rogoyski

Nagrodę specjalną otrzymał premier Mateusz
Morawiecki. Szefa rządu wyróżniono za wpływ
na rozwój polskiej gospodarki i tworzenie 
dobrego otoczenia dla przedsiębiorczości.
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Historia powstania spółki jest bardzo
ciekawa. Medical Inventi  została za-
łożona w celu komercjalizacji badań na-
ukowych wdrażanych na potrzeby pro-
filaktyki i ochrony zdrowia ludzkiego.
Jak doszło do nawiązania pani współ-
pracy z obecnym prezesem spółki
Maciejem Manieckim?

Zanim powstała spółka, były kilku-
letnie badania nad wytworzeniem bio-
materiału podobnego do kości ludzkiej
w składzie i właściwościach. Pomysł do-
tyczący tej tematyki badawczej powstał
w 2004 roku, w trakcie rozmów z kilko-
ma ortopedami z Uniwersytetu Me-
dycznego w Lublinie. 

W tym czasie, wspólnie z dr hab.
Anną Belcarz, prowadziłyśmy bada-
nia nad wykorzystaniem polimerów or-
ganicznych pochodzenia grzybowego
i bakteryjnego w praktyce. Uznałyśmy,
że jeden z nich, polimer cukrowy ß-1,
3-glukan, można wykorzystać do wy-
tworzenia  plastycznego implantacyj-
nego biomateriału kościozastępczego.
Łącząc ten polimer z fosforanem wap-
nia – w postaci  mikroporowatej cera-
miki hydroksyapatytowej – udało nam
się wytworzyć elastyczny i sprężysty
kompozyt, który wraz ze sposobem
jego wytwarzania, udało nam się opa-
tentować. 

Pragnę zaznaczyć, że materiał, któ-
rego nazwa własna to FlexiOss®, został

objęty ochroną patentową – w Polsce
i kilku krajach Unii Europejskiej, a obec-
nie trwa proces ochrony patentowej
w USA i Japonii. 

W związku z pozytywnymi efektami
naszej pracy badawczej i dużego po-
tencjału aplikacyjnego biomateriału,
postanowiłyśmy połączyć wymieniony
wytwór pracy naukowej z biznesem.
Udało nam się przekonać ówczesnego
rektora Uniwersytetu Medycznego w Lu-
blinie do założenia spółki spin-outowej.
W 2011 roku powstała Medical Inventi
sp. z o.o. z udziałem nas, naukowców,
uczelni oraz prywatnego inwestora, a ja
pełniłam w niej funkcję prezesa zarzą-
du. Spółka ta miała na celu komercja-
lizację badań naukowych dotyczących
biomateriału kościozastępczego jako
materiału implantacyjnego przede
wszystkim w ortopedii i chirurgii ura-
zowej. 

W 2015 roku Medical Inventi prze-
kształciła się w spółkę akcyjną, a ja zre-
zygnowałam z funkcji prezesa zarządu,
oddając ją w ręce fachowców. Prezesa
Macieja Manieckiego poznałam na
jakiejś konferencji biznesowej w 2013 ro-
ku, a po około 2 latach wszedł do naszej
spółki jako udziałowiec i członek za-
rządu. Obecnie ja jestem w Radzie
Nadzorczej, a także w Radzie Naukowej
spółki i wspomagam spółkę swoją wie-
dzą i doświadczeniem badawczym,
a Maciej Maniecki pełni funkcję preze-
sa zarządu. 
Na czym polega innowacyjność pań-
stwa biokomponentu i dla kogo jest
przeznaczony?

Opracowane warunki procesowe
pozwoliły na uzyskanie przez zastoso-
wany polimer struktury potrójnej helisy,
przypominającej w budowie kolagen –
białko wchodzące w skład kości. Uzy-
skana struktura pozwoliła na wnikanie
w nią granul fosforanu wapnia czyli hy-
droksyapatytu i w efekcie powstanie
kompozytu. Pod kątem właściwości me-
chanicznych, biochemicznych, fizyko-

chemicznych oraz biologicznych nasz
kompozyt jest bardzo podobny do kości
człowieka. Oczywiście na rynku do-
stępne są inne materiały kościoza-
stępcze, bazują one jednak na fosfora-
nie wapnia z dodatkiem substancji
białkowych pochodzenia zwierzęcego. 

Nasz biomateriał nie zawiera biał-
ka, dzięki czemu eliminujemy ryzyko wy-
stąpienia u pacjenta reakcji immuno-
logicznych i alergicznych oraz zainfe-
kowania chorobami odzwierzęcymi.
Poza tym jest on nietoksyczny i sprzyja
zasiedlaniu komórek kościotwórczych
– osteoblastów, jest hemostatyczny, za-
pobiega więc powstawaniu skrzepów
w miejscu implantacji. Dodatkowo moż-
na go nasączyć roztworem leków, np.
przeciwzapalnych, przeciwbakteryj-
nych, co ogranicza ryzyko infekcji oko-
łooperacyjnej.

Cechą innowacyjną naszego Fle-
xiOss® jest tzw. reaktywność jonowa.
Oznacza to przyciąganie jonów wap-
niowych i fosforanowych z otaczające-
go implant środowiska i przez to od-
kładanie własnego hydroksyapatytu
w miejscu wszczepienia. Wymienione
cechy FlexiOss® sprzyjają więc w miej-
scu ubytku intensyfikacji procesu kost-
nienia i regeneracji kości.

Biomateriał FlexiOss® jest poręczny
chirurgicznie, czyli przez swoją sprę-
żystość i elastyczność dopasowuje się
do ubytku kostnego. Z łatwością można
go też dociąć podczas operacji. Fle-
xiOss® może być materiałem implan-
tacyjnym przede wszystkim w ortopedii,
onkologii jako wypełniacz ubytków kost-
nych oraz w chirurgii. Rozpatrujemy
jeszcze możliwość wykorzystania
FlexiOss® w chirurgii stomatologicznej
i twarzowo-szczękowej u ludzi i u zwie-
rząt w zakresie wypełnień przetok ust-
no-nosowych, zębodołów poekstrak-
cyjnych czy wypełnień ubytków kostnych
powstałych po wyłuszczeniu torbieli. 

Rozmawiał Piotr Danilczuk

Medical Inventi z przełomowym
preparatem kościozastępczym
Z profesor Grażyną Ginalską, wynalazczynią biomateriału kościozastępczego FlexiOss®,
rozmawiamy o współpracy nauki z biznesem i niezwykłych właściwościach kompozytu.
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Są państwo na etapie certyfikacji pro-
duktu. Jakie są plany odnośnie jego ko-
mercjalizacji? 

Spółka prowadzi obecnie badania
kliniczne. Jesteśmy w połowie tego pro-
cesu. Mamy zakontraktowanych sześć
ośrodków klinicznych: Samodzielny Pu-
bliczny Szpital Kliniczny im. Prof. Ada-
ma Grucy w Otwocku, Uniwersytecki
Szpital Kliniczny im. Wojskowej Aka-
demii Medycznej w Łodzi, Szpital Spe-
cjalistyczny im. Ludwika Rydygiera
w Krakowie, Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie, Woje-
wódzki Szpital Specjalistyczny w Olsz-
tynie oraz Wojewódzki Szpital Specja-
listyczny nr 5 im. św. Barbary w So-
snowcu.

Już wkrótce będą przeprowadzone
zabiegi. Cały proces zamierzamy za-
kończyć w drugim kwartale przyszłego
roku.

Równolegle do projektu badań kli-
nicznych prowadzimy zabiegi na bazie
eksperymentów medycznych w Samo-
dzielnym Publicznym Szpitalu Klinicz-
nym nr 1 w Lublinie. Zabiegi wykony-
wane są w Klinice Chirurgii Urazowej
i Medycyny Ratunkowej przez zespół le-
karzy pod kierownictwem profesora
Adama Nogalskiego. Zabiegami obję-
te są jedynie przypadki bardzo skom-
plikowane, często osoby, które miały już
wcześniej operacje i mają powikłania
lub którym grożą amputacje. Zbyt wcze-
śnie, aby mówić już teraz o rewelacyj-
nych rezultatach, ale pierwsze obser-
wacje pooperacyjne są naprawdę bar-
dzo obiecujące.

Medical Inventi już pod koniec 2016
roku podpisała z Polskim Centrum Ba-
dań i Certyfikacji, jednostką notyfiko-

waną, umowę o współpracy przy przy-
gotowaniu i złożeniu dokumentacji do
certyfikacji wyrobu medycznego Fle-
xiOss®. Obecnie jesteśmy na etapie
kompletowania dokumentacji. Zamie-
rzamy zakończyć ten proces już we
wrześniu tego roku. Naszym celem jest
uzyskanie znaku CE na początku
2020 roku. To oznaczałoby, że już w dru-
gim kwartale 2020 roku będzie można
przeprowadzać zabiegi z wykorzysta-
niem naszego biokompozytu w Polsce
i UE. Rozpoczniemy wówczas prace nad
dopuszczeniem FlexiOss® na rynki
światowe, w pierwszej kolejności kon-
centrując się na rynkach arabskich
i azjatyckich.
Czy realizują lub planują państwo jakieś
kolejne inwestycje związane z pań-
stwa produktem?

Obecnie oprócz projektu badań kli-
nicznych i przygotowania dokumenta-
cji do uzyskania certyfikacji „FlexiOss®”,
nasza Spółka prowadzi proces inwe-
stycyjny związany ze stworzeniem wła-
snej linii produkcyjnej.

W wyniku realizacji w latach 2017–
2018 projektu badawczo-rozwojowego
przy współpracy z Politechniką Lubel-
ską, przygotowana została pełna do-
kumentacja konstrukcyjna linii produk-
cyjnej innowacyjnego wyrobu medycz-
nego wraz z prototypami i opisami
urządzeń wchodzących w skład linii
oraz urządzeń dodatkowych i peryfe-
ryjnych. 

Powstał projekt bardzo innowacyjnej
linii produkcyjnej, która dodatkowo zo-
stała zaprojektowana w sposób modu-
łowy, co zapewnia jej pełną elastycz-

ność. Stanowi to istotny atut na współ-
czesnym rynku produkcji, a jednocze-
śnie umożliwia nam przyszłą łatwą jej
rozbudowę. W razie konieczności ist-
nieje również możliwość uruchomie-
nia poszczególnych segmentów jako od-
rębnych maszyn. 

Aktualnie w ramach projektu z dzia-
łania POIR 3.2.2. Kredyt na innowacje
technologiczne pt. „Wdrożenie inno-
wacyjnej technologii produkcji chro-
nionego prawnie wynalazku o nazwie:
Kompozyt bioaktywny oraz sposób wy-
twarzania kompozytu bioaktywnego”
nabywane są trzy kluczowe moduły li-
nii produkcyjnej: moduł mieszania, for-
mowania i blistrowania. Produkcja bę-
dzie wdrożona samodzielnie w wynaj-
mowanych pomieszczeniach i sprzęcie
(na podstawie podpisanej umowy part-
nerskiej), spełniających wymogi dla
produkcji wyrobów medycznych klasy
III, przy wsparciu ekspertów, których
udział zaplanowano w projekcie kredytu
technologicznego. 

Planujemy zakończyć ten proces
i uruchomić produkcję na własnej linii
technologicznej w drugiej połowie
2020 roku.

Osobnym obszarem inwestycyjnym
jest wsparcie prac badawczo-rozwojo-
wych nad modyfikacjami naszego bio-
kompozytu, tak aby mógł on mieć za-
stosowanie w innych obszarach, nie tyl-
ko w ortopedii i stomatologii. Mamy już
pierwsze bardzo obiecujące wyniki
prac B+R, ale jest zbyt wcześnie, aby
mówić o szczegółach.

Rozmawiał Piotr Danilczuk

FlexiOss® w blokach startowych
O komercjalizacji kompozytu kościozastępczego 
FlexiOss® opowiada Maciej Maniecki, prezes zarządu
spółki Medical Inventi.
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Jak ograniczyć liczbę wypadków dro-
gowych, zwłaszcza śmiertelnych? Po-
przez edukację. Trzeba uczyć dzieciarnię,
jak należy przechodzić przez jezdnię, kie-
dy używać znaków odblaskowych, jak po-
ruszać się na rowerze i zachowywać na
przejazdach kolejowych. 

Duże pole do popisu dają też ośrod-
ki szkolenia kierowców. Ich uczestników
nie należy uczyć jedynie poruszania się
między słupkami na parkingu czy włą-
czania i wyłączania kierunkowskazów
podczas jazdy po mieście. Powinni do-
stać też solidną porcję ostrzeżeń przed
zbyt szybką jazdą, nieudzielaniem
pierwszeństwa przejazdu czy nieprze-
strzeganiem zakazu wyprzedzania. 

Tak wyszkoleni kierowcy i inni użyt-
kownicy dróg spowodują, że liczba
wypadków drogowych zmaleje
i wszyscy będziemy się z tego cie-
szyć. Dobre rozwiązanie problemu
jest więc w zasięgu ręki. Czy na
pewno? Gdyby sprawa była tak
prosta, problemu nie byłoby ani
w Polsce, ani w innych krajach, któ-
re też mają z tym kłopoty. 

Co robić z plagą używania nar-
kotyków i tzw. dopalaczy? Eduko-
wać. Wciskać do głów małolatów,
że wchodzą na drogę prowadzącą
do ciężkich chorób, a nawet śmier-
ci. Pouczeni w ten sposób zrezy-
gnują z niebezpiecznych ekspery-
mentów i będą swoją tożsamość
młodzieńczą demonstrować w inny
sposób. Wydaje się jednak, że to

niewiele da, bo mądrości starych nie są
chętnie kupowane przez młodych. 

Afery Amber Gold i GetBack uświa-
domiły nam, jak łatwo jest stracić wszyst-
kie pieniądze, gdy się je niewłaściwie za-
inwestuje. Jak temu zapobiegać? Po-
trzebna odpowiednia edukacja eko-
nomiczna. Trzeba uczyć obywateli, że
obietnice wysokich zysków z lokat nie
zawsze się spełniają i że trzeba dobrze
przyjrzeć się firmie, która to oferuje. Wy-
dawać by się jednak mogło, że to nie-
wiele da. Zawsze górę weźmie chęć
szybkiego i łatwego zysku. Skoro moż-
na dużo zarobić, to grzechem jest z tego
nie skorzystać. A później jest płacz
i zgrzytanie zębów. 

Co więc robić w tej sytuacji? Trzeba
się zdać na sztuczną inteligencję, która
nie uwzględnia emocji. Jest wypreparo-
wana z uczuć i fantazji. Pierwsze próby
połączenia mózgu człowieka z kompu-

terem już są. Dokonali tego fachowcy
z Neuralink, start-upa założonego przez
Elona Muska. Został już sprawdzony na
małpie. Pozwala on na obsługę kom-
putera przy pomocy mózgu.

Na razie wytwór Neuralinku ma po-
służyć osobom sparaliżowanym do pra-
cy na komputerze. A przyszłości umoż-
liwić symbiozę ludzkości z zaawanso-
waną sztuczną inteligencją. 

Wyobraźmy więc sobie małolata
podłączonego do komputera, który bę-
dzie go nieustannie informował o za-
grożeniach z używania dopalaczy. Efekt
murowany. Wyobraźmy też sobie kie-
rowcę, który będzie ostrzegany nie-
ustannie o błędach, jakie popełnia,
prowadząc samochód. Wyobraźmy so-
bie ciułacza, który będzie na bieżąco
analizował opłacalność inwestycji. Czy
świat nie będzie piękniejszy?

W 2040 roku – podaje portal for-
bes.pl – maszyny wyposażone w silną
sztuczną inteligencję, która będzie mia-
ła atrybuty dostępne ludzkiemu umy-
słowi, będą mogły wykonywać zadania
intelektualne na co najmniej takim po-
ziomie jak najlepiej wykształcony czło-
wiek – stwierdził podczas konferencji
Singularity Summit w 2012 roku na-
ukowiec Stuart Armstrong, a inni ucze-
ni się z nim zgodzili. Czyżby nadchodził
kres dominacji nad światem homo sa-
piens – człowieka rozumnego?

Sztuczna inteligencja (ang. artificial
intelligence, AI) uczy się błyskawicznie
tego, co my musielibyśmy przyswajać la-
tami, w kilka sekund potrafi zmieniać al-
gorytmy, by jak najlepiej spełniać swo-
je zadania. W biznesie podnosi pro-
duktywność i obniża koszty pracy, umoż-
liwia obserwację zachowania klientów
i ułatwia zbieranie danych dotyczą-
cych ich preferencji, wykrywanie no-
wych zależności w nieustrukturyzowa-
nych zbiorach danych tzw. Big Data,
analizowanie i wyciąganie wniosków. To
dla firm szansa na uzyskanie przewa-
gi konkurencyjnej. A gra idzie o nieba-
gatelną stawkę. Specjaliści prognozu-
ją, że tylko w Stanach Zjednoczonych
zastosowanie sztucznej inteligencji przy-
niesie w latach 2016–2020 nawet do
60 mld dolarów oszczędności. W skali
świata mówimy o bilionach.

A nam chodzi przede wszystkim
o wyedukowanie przynajmniej części
społeczeństwa do właściwych zacho-
wań i postaw. �

Czesław Rychlewski

Pierwsze próby 
połączenia mózgu

człowieka z kompu-
terem już są. Doko-
nali tego fachowcy 

z Neuralink, start-upu
założonego przez

Elona Muska.

Edukacja
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Wojna handlowa uzewnętrznia
swoje skutki. Chiny są zdania,
że nikt na tym dobrze nie wyj-

dzie. Donald Trump jednak nie zamie-
rza ustąpić i podwyższa temperaturę
sporu.

Państwo środka dołuje
W drugim kwartale br. wzrost go-

spodarczy Chińskiej Republiki Ludowej
spadł do 6,2 proc. Jest to wynik, o którym
marzą przywódcy wielu państw, ale
dla Chin jest oznaką spowolnienia.
Jeszcze kilka lat temu dynamika wzro-
stu gospodarczego w tym państwie
przekraczała regularnie 10 proc. Obec-
ny wynik jest najsłabszy od 27 lat. Pod-
syca on obawy o globalną recesję. 

„Wzrost Chin może spowolnić od
6 do 6,1 procent w drugiej połowie
roku” – powiedział w rozmowie z agen-
cją Reutera Nie Wen, ekonomista Hwa-
bao Trust. 

„Dane miesięczne były lepsze niż
oczekiwano, ale jesteśmy sceptyczni co

do pozornego powrotu do zdrowia go-
spodarki, biorąc pod uwagę szersze do-
wody jej słabości” – powiedział Julian
Evans-Pritchard, ekonomista Capital
Economics. – Patrząc w przyszłość wąt-
pimy, czy dane za czerwiec wyznaczą
początek zmiany – dodał.

Tymczasem Donald Trump przy-
stąpił do kolejnego ataku. Napisał na
Twitterze, że od września nałoży 10-pro-
centowe cła na importowane z Chin to-
wary o wartości 300 mld dolarów. Wcze-
śniej obłożył cłami 25-proc. towary
o wartości 250 mld dolarów. 

„Chiny radzą sobie bardzo źle – na-
pisał na Twitterze prezydent Trump – naj-
gorzej od 27 lat. Miały teraz zacząć ku-
pować nasze towary rolne, ale nie ma
żadnych oznak, że to robią. To jest pro-
blem z Chinami, po prostu się nie wy-
wiązują”.

USA się broni
Gospodarka USA jest w zapaści.

Rezerwa Federalna przewiduje, że

prawdopodobieństwo krachu jest moż-
liwe w ciągu najbliższego roku. Obec-
ne wskaźniki zapowiadają, że recesja
zbliża się wielkimi krokami. Nic więc
dziwnego, że prezydent Donald Trump
próbował wywrzeć nacisk na Rezerwę
Federalną, żeby obniżyła stopy pro-
centowe. Niżej oprocentowane kredy-
ty to zastrzyk gotówki dla firm i rynku
konsumpcyjnego. Zabiegi prezydenta
udały się tylko częściowo. FED obniżył
stopy procentowe o 25 pkt. bazowych,
zamiast oczekiwanych przez Trumpa
50 pkt.

FED niepokoi się przede wszystkim
reakcją amerykańskich firm na wojnę
z Chinami. Część z nich wstrzymuje się
z inwestycjami. Naciski Trumpa na
bank centralny wywołały kolejną falę
niepokoju. Tym razem chodziło o za-
chowanie niezależności tej instytucji.
„FED jest dla nas bardzo, bardzo de-
strukcyjny” – oznajmił prezydent. „Nie
zapominajmy, że w Chinach szefem
FED jest prezydent Xi, prezydent Chin.

Czas próby

Euler Hermes w swoim scenariuszu makroekonomicznym stwierdza, że po silnym
wzroście światowa gospodarka znów jest w dołku. Pojawiła się globalna niepewność,
związana z wojną handlową między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Euler Hermes
prognozuje więc, że urośnie ona w latach 2019 i 2020 o 2,7 proc.

Czesław Rychlewski



I jako szef FED może robić to, co
chce”.

Część analityków zauważa, że FED
pozbawia się swojej najskuteczniejszej
broni. Jeżeli dojdzie do recesji nie będzie
już miał pola manewru, czyli możliwo-
ści cięcia stóp. Ostatnia decyzja banku
centralnego spowodowała spadki na
amerykańskich giełdach.

Wojna handlowa spowodowała
przenoszenie produkcji poza Chiny.
Robią to nawet firmy chińskie. W tym
kraju rosną bowiem koszty pracy
i zwiększane są ograniczenia związane
z ochroną środowiska. Chińscy przed-
siębiorcy szukają więc możliwości tań-
szej produkcji w krajach Azji Południo-
wo-Wschodniej. Przemeblowanie glo-
balnej gospodarki jest więc w toku i nie
wiadomo czym się skończy. 

A w USA też widać dno. Indeks
przemysłowy ISM Manufacturing spadł
do najniższego poziomu od września
2016 roku. Przyczyną jest niewątpliwie
wojna handlowa. Przemysł pozbawio-
ny rynków zbytu nie inwestuje. Wydat-
ki na ten cel spadły o 0,6 proc w ujęciu
rocznym. 

Jak wyjaśniał w komentarzu do da-
nych o produkcji szef międzynarodo-
wych analiz gospodarczych banku ING
James Knightley, spadek wskaźnika
nowych zamówień do poziomu 50 proc.
to najsłabszy wynik od grudnia 2015, co
jest „jasną wskazówką niepokoju
w sektorze”. Knightley podkreślał, że
w związku z brakiem perspektyw na peł-
ne rozwiązanie konfliktu handlowego,
przemysł w USA może dalej się osłabiać
– szczególnie w kwestii problemów
w łańcuchach dostaw oraz wyższych
kosztów. To zaś „odbije się na bizneso-
wych sentymentach”, a w efekcie może
doprowadzić do zmniejszenia inwesty-
cji i zatrudnienia w przemyśle. Dane
o inwestycjach biznesu za II kw. zdają
się potwierdzać tę teorię.

Rosja biednieje
Dziennik „Wiedomosti”, powołując się

na dane urzędu statystycznego Rosstat,
poinformował, że liczba osób żyjących po-
niżej minimum socjalnego sięgnęła
w Rosji 21 mln osób. To prawie 15 proc.
ludności kraju. Pensja, dająca szansę
przeżycia, to 10,75 tys. rubli, czyli 653 zł. 

Prezydent Władimir Putin uznał to za
palący problem i obiecał, że sytuacja się
poprawi. Do roku 2024 odsetek ubogich
ma być mniejszy o połowę. Agencja
Bloomberga uznała, że jest to cel nie-
realny. Podobnego zdania jest rosyjska
Izba Obrachunkowa. 

Brexit straszy
Nowy premier Wielkiej Brytanii Bo-

ris Johnson zachowuje się buńczucznie.
Mówi, że Wielka Brytania wyjdzie z Unii
Europejskiej do końca października
nawet bez umowy. Rezultaty tego
oświadczenia już są widoczne. Biznes
jest zaniepokojony, a Szkoci coraz gło-
śniej mówią o wyjściu ze Zjednoczone-
go Królestwa. Johnson został wygwiz-
dany w Edynburgu przed spotkaniem
z premier Szkocji i szefową Szkockiej
Partii Narodowej Nicolą Sturgeon. 

Nie pozostaje to bez wpływu na
funta. Rafał Sadoch z Domu Makler-
skiego mBanku twierdzi, że „rozmowy
prowadzone są w twardym tonie, przez
co ucieczka inwestorów od brytyjskiej
waluty nie powinna nikogo dziwić”.

Gorsze perspektywy
„Perspektywy dla wzrostu świato-

wego PKB robią się coraz gorsze,
zwłaszcza w przemyśle” – powiedział
prezes Europejskiego Banku Central-
nego Mario Draghi na konferencji po
posiedzeniu Europejskiego Banku Cen-
tralnego. „Perspektywy stają się coraz
gorsze zwłaszcza w tych krajach, w któ-
rych przemysł odgrywa bardzo ważną
rolę” – powiedział. „Niepewność, wyni-

kająca z wojen handlowych, napięć
geopolitycznych, twardego brexitu,
a także niskie obroty chińskiej gospo-
darki to czynniki, które wpływają na po-
garszanie perspektyw dla wzrostu”.

Gospodarka strefy euro znalazła się
na krawędzi recesji. Jedną z przyczyn
jest wysychanie Renu, który był dotąd
jednym z najważniejszych szlaków
transportowych Wskaźniki PMI dowo-
dzą, że koniunktura w przemyśle stre-
fy euro jest najgorsza od siedmiu lat.
Najgorzej jest w Niemczech. Zamó-
wienia eksportowe są najniższe od de-
kady. To spowodowało spadek zapo-
trzebowania na pracowników. 

– To ma szczególnie znaczenie dla
takiego kraju jak Niemcy – powiedział
w rozmowie z agencją Bloomberg An-
drew Bosomworth z firmy inwestycyjnej
PIMCO, odnosząc się m.in. do ryzyka,
że USA podwyższą cła na import sa-
mochodów z UE. Prognozy Międzyna-
rodowego Funduszu Walutowego su-
gerują, że w tym roku wolumen handlu
międzynarodowego zwiększy się o za-
ledwie 2,5 proc., zamiast o 3,4 proc., jak
waszyngtońska instytucja zakładała
jeszcze w kwietniu. To oznaczałoby, że
wymiana handlowa zwiększy się mniej
niż globalny PKB. Na to nakładają się
źródła niepewności specyficzne dla
Europy, takie jak negocjacje w sprawie
brexitu. A do tego cykl koniunkturalny
jest już w zaawansowanym stadium
– dodał Bosomworth.

Wstępne lipcowe dane o koniunk-
turze w przetwórstwie przemysłowym
strefy euro są bardzo niepokojące. 

Analitycy liczyli na to, że sytuacja
zmieni się w lipcu. Ale wygląda na to,
że się przeliczyli. Oznacza to, że polska
gospodarka ucierpi. W strefie euro
spadnie bowiem zapotrzebowanie na
towary, które produkujemy. Spowol-
nienie gospodarcze dotrze wkrótce do
Polski. �
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Czym analitycy tłumaczą swoje
prognozy? Komentarz raportu
Komisji Europejskiej stwierdza:

„Oczekuje się, że konsumpcja prywat-
na wzrośnie w drugiej połowie 2019 roku
i na początku 2020 roku, ponieważ
nowe transfery fiskalne i obniżki po-
datków zwiększają dochód gospo-
darstw domowych. 

Wraz z silnym wzrostem płac i ko-
rzystnymi trendami na rynku pracy,
oczekuje się wzrostu zaufania konsu-
mentów. Inflacja w drugim kwartale
2019 roku wzrosła, przy czym szybszy
wzrost płac był widoczny w wielu sek-
torach, w szczególności w usługach
i produktach spożywczych. 

Z prognoz wynika, że inflacja wzro-
śnie z 1,2 proc. w 2018 roku do 2,1 proc.
w 2019 roku, a następnie do 2,7 proc.
w 2020 roku. Przewiduje się, że szybki
wzrost płac będzie miał szczególnie sil-
ny wpływ na ceny usług w całym okre-
sie prognozy. Oczekuje się, że inflacja
cen energii pozostanie niska w 2019 roku
i wzrośnie na początku 2020 roku, po
zniesieniu kontroli administracyjnych
w zakresie cen energii elektrycznej. 

Wzrost inwestycji jest nadal wspie-
rany przez fundusze UE i ma pozostać
silny w 2019 roku, zanim spowolni w 2020
roku. Dynamika zarówno eksportu, jak
i importu będzie stopniowo zmniejszać
się w latach 2019 i 2020”.

Powody optymizmu i sygnały więk-
szości analityków są zbliżone do tych,
jakie przedstawiła agencja Fitch: „Za re-
wizję prognoz na 2019 rok odpowiada-
ją lepsze od oczekiwanych odczyty ma-
kro w I połowie bieżącego roku. Go-
spodarka będzie spowalniać wskutek
ograniczenia mocy produkcyjnych oraz
pogorszenia się otoczenia zewnętrz-
nego”.

Następstwa tych dwóch czynników
złagodzą konsumpcja prywatna i in-
westycje. Agencja wskazała, że od-
działywanie pakietu fiskalnego oraz
zapowiadana obniżka podatków
w przyszłości będą czynnikami proin-
flacyjnymi, które zrównoważy jednak
hamujący wzrost PKB. Fitch progno-
zuje, że wskaźnik CPI (inflacja) w 2020
i 2021 roku będzie kształtować się
na poziomie celu inflacyjnego, czyli
2,5 proc.

Lipcowy raport Focus oceniał, że do-
bre wyniki gospodarcze w I i II kwarta-
le 2019 r. to następstwo wzrostu zaku-
pów wewnętrznych i pozytywnych w tym
czasie czynników zewnętrznych. Ro-
snąca produkcja przemy-słowa wska-
zuje, że sektor ten uniknął słabości
przemysłu w Unii Europejskiej. Wpraw-
dzie w tym roku tempo wzrostu utraci
dotychczasową parę wskutek pewnych
słabości w UE, jednak rozwój Polski po-
zostanie solidny dzięki prężnemu po-
pytowi krajowemu, który jest wspierany
przez łagodne warunki kredytowe, kon-
tynuację absorpcji funduszy unijnych
i znaczący wzrost płac. 

FocusEconomics podkreśla, że
w maju inflacja doszła 2,4 proc. i tłu-
maczy to napięciem na rynku pracy, we-
wnętrznym popytem i kosztowniejszą
pracą (w tym w usługach). Jednak zda-
niem autorów raportu inflacja jest pod
kontrolą, m.in. dzięki dalszemu napły-
wowi Ukraińców. Dlatego w 2019 roku
inflacja wzrośnie w skali roku 2 proc.,
a w 2020 o 2,5 proc. 

Raport FocusEconomics progno-
zuje wzrost produkcji przemysłowej

Opadająca fala
Do lata tego roku zagra-
niczni obserwatorzy pod-
trzymywali swe poprzednie
opinie o dobrym stanie go-
spodarki polskiej. 
Podobnie jak wcześniej,
prognozowali wzrost PKB
na ponad 4 proc. (bliżej 
4 proc.), a w 2020 roku na
ponad 3 proc. (najczęściej
ok.3,5 proc.). Spadek
tempa w porównaniu 
z 2018 rokiem postrzega
się w dużym stopniu jako
efekt oddziaływań 
zewnętrznych.

Zygmunt Słomkowski



w tym roku o 5,5 proc. a w przyszłym
o 4,3 proc. Sygnalizuje jednak pewne
niepokoje wynikające m.in z kolejnych
wskaźników PMI (poniżej 50 pkt.), uka-
zujących nastroje menedżerów w pol-
skim przemyśle przetwórczym, ich ocze-
kiwania i lęki dotyczące produkcji
i sprzedaży, w tym eksportowej. 

Komentarz IHS Markit, który przy-
gotowuje wskaźnik PMI, stwierdził po
ogłoszeniu ostatniego wyniku: „W po-
łowie 2019  warunki gospodarcze w pol-
skim sektorze przemysłowym wciąż się
pogarszały. Produkcja i nowe zamó-
wienia ponownie spadły, w dodatku
szybciej niż w maju. Eksport oraz ak-
tywność zakupowa również osłabły,
aczkolwiek w wolniejszym tempie. Bar-
dziej pozytywne wieści napłynęły z ryn-
ku pracy, gdzie poziom zatrudnienia
wzrósł po raz pierwszy od pięciu mie-
sięcy. Niepokojące jest to, że tempo
spadku produkcji oraz nowych zamó-
wień przyspieszyło, choć negatywny
wpływ tych wyników na główny wskaź-
nik PMI złagodził nieco pierwszy od
pięciu miesięcy wzrost zatrudnienia
w przemyśle.

Podobamy się inwestorom
Nadal dobrze oceniają Polskę za-

graniczni inwestorzy. Ranking atrak-
cyjności dla inwestycji 67 krajów za-
prezentował jeden z czołowych maga-
zynów – „CEO World Magazine”. Ran-
king ten brał pod uwagę takie czynniki
z 2018 roku, jak: korupcja, wolność,
siła robocza, ochrona inwestorów, po-
datki, jakość życia, biurokracja i przy-
gotowanie technologiczne. Polska zajęła
drugie miejsce. Na pierwszym znalazła
się Malezja. Znamienne, że w czołowa
dziesiątka objęła znalazło się 6 państwa
azjatyckich i Australia. Europę repre-
zentują po Polsce tylko Czechy i Hisz-
pania. 

Warto przypomnieć, że ostatnie ba-
dania Eurostatu ukazały, iż w 2018 roku
Polska w 2018 roku rozwijała się szyb-
ciej niż Unia i osiągnęła 71 proc. unijnej
średniej w PKB na mieszkańca. Do
średniego poziomu Unii zbliżyliśmy się
również w tzw. wskaźniku AIC, który
bada zamożność gospodarstw domo-
wych. Tu mamy 77 proc. średniej UE.

Rady i ostrzeżenia
Pozytywnym ocenom gospodarki i fi-

nansów Polski towarzyszą ostrzeżenia
i sugestie konieczności zmian w polity-
ce społecznej i gospodarczej. Zawarte
są one w majowym dokumencie Komi-
sji Europejskiej, zawierającym zalece-

nia dla poszczególnych państw unijnych
na okres najbliższych 12–18 miesięcy.

Zalecenia dla Polski obejmują pod-
wyższenie obowiązującego wieku eme-
rytalnego. Obecny system będzie miał
wpływ (in minus) na wysokość przy-
szłych świadczeń. Sprawi, że spowoduje
istotne różnice między emeryturami
kobiet i mężczyzn. Ponadto zagrozi ryn-
kowi pracy. Zmaleją też wpływy do
PKB. 

Autorzy zaleceń są krytyczni wobec
„500 plus”. Doceniają, że świadczenie
to poprawia kondycję polskich rodzin,
zmniejsza ubóstwo i nierówności, ale
ogranicza aktywność zawodową ro-
dziców (głównie kobiet) oraz może mieć
negatywny skutek dla PKB. Zdaniem Ko-
misji, Polska powinna wesprzeć stara-
nia o zwiększenie zatrudnienia m.in. po-
prawiając dostęp do opieki nad dzieć-
mi. Autorzy rekomendacji uważają,, że
„istniejące preferencyjne systemy eme-
rytalne wiążą się z kosztami budżeto-
wymi i zmniejszają mobilność pracow-
ników między sektorami”, a także, iż
specjalny system zabezpieczenia spo-
łecznego rolników (otrzymuje z budże-
tu państwa dotacje w wysokości ok.
0,8 proc. PKB) „hamuje mobilność pra-
cowników i przyczynia się do ukrytego
bezrobocia w sektorze rolnictwa”. 

Bruksela rekomenduje Polsce, by za-
jęła się w końcu rynkiem pracy. Powód?
Za dużo z nas nie ma stałego zatrud-
nienia, bo zbyt wielu Polaków pracuje na
tzw. umowach śmieciowych (blisko
24,3 proc. Polaków pracuje w oparciu
o tymczasowe kontrakty). Komisja Eu-
ropejska zwraca uwagę, że rząd porzucił
zapowiadaną reformę kodeksu pracy
i uważa, że powinien do tematu wrócić,
bowiem przyszłe emerytury osób na
umowach cywilno-prawnych oraz sa-
mozatrudnionych będą po prostu niskie.
Konieczne jest zapewnienie stałego za-
trudnienia w szerszym zakresie. 

Zdaniem autorów zaleceń, Polska
powinna wzmocnić innowacyjność go-
spodarki m.in. przez wspieranie współ-
pracy instytucji badawczych i przed-
siębiorstw. Raport UE skrytykował rząd
PiS m.in. za zamrożenie wzrostu cen
prądu, ustawę o zapasach gazu i wal-
kę z wiatrakami (dosłownie). Jej zdaniem
kroki te zniechęcają do inwestowania
w rozwiązania proekologiczne i nega-
tywnie wpływają na konkurencyjność
polskiego sektora energetycznego. 

Komisja zaleca również ostrożność
w polityce budżetowej, zwłaszcza przy
planowaniu nowych wydatków pu-
blicznych. Zdaniem UE ich wzrost no-

minalny nie powinien w 2020 roku prze-
kroczyć 4,4 proc. 

Komisja zaleca poprawę jakości
regulacji, w szczególności poprzez
zwiększenie roli konsultacji społecz-
nych i konsultacji publicznych w pro-
cesie legislacyjnym”. Zdaniem unij-
nych urzędników hamulcem dla rozwoju
polskiej gospodarki jest sposób wpro-
wadzania nowych przepisów prawa
oraz nowelizowania już istniejących.
Rząd działa chaotycznie, w pośpiechu
i unika konsultacji społecznych. Powo-
duje to poczucie niestabilności pol-
skiego porządku prawnego, które znie-
chęca potencjalnych inwestorów
i zmniejsza wydajność gospodarki. Unij-
ny raport przypomina też o zastrzeże-
niach Komisji Europejskiej dotyczących
stanu polskiej praworządności. Stwier-
dza, że sytuacja ciągle się pogarsza, bo
rząd nie wycofuje się ze złych zmian i ce-
mentuje je w kolejnych przepisach. 

Demografia i rozwój
Alarmują konkluzje lipcowego ra-

portu Międzynarodowego Funduszu
Walutowego: „Liczba osób w wieku
produkcyjnym w Polsce spadnie do
2030 roku o 10 proc., a do 2050 roku
o nieco ponad 30 proc. w stosunku do
stanu wyjściowego z 2015 roku. Raport,
którego treść relacjonował m.in. gospo-
darka-dziennik.pl i money.pl, ostrzega, że
spadek ten wywoła znaczące zmiany
w naszej gospodarce na gorsze. 

Nie będziemy wyjątkiem w naszej
części świata. Ukraina, Łotwa i Bułga-
ria doświadczą jeszcze większej obniżki.
A w 10 innych krajach spadek siły
roboczej do 2050 roku przekroczy
20 proc. Zdaniem analityków MFW po-
gorszenie jest nieuniknione. Dojdzie
do niego niezależnie od tego, jakie
kroki jako państwo podejmiemy. Jakie-
kolwiek reformy mogą co najwyżej lek-
ko złagodzić kryzys demograficzny. Ra-
port wskazuje, że konieczne są zachę-
ty wspierające wzrost dzietności, otwar-
cie na imigrantów i polityka sprzyjają-
ca wzrostowi aktywności zawodowej. 

Autorzy raportu nie ukrywają, że
działania na rzecz osłabienia kryzysu
demograficznego wymagają dodatko-
wych wydatków. Oznacza to podwyż-
szenie podatków lub wzrost deficytu bu-
dżetowego. Ale jedno i drugie zahamuje
rozwój gospodarczy, który w następnych
30 latach spadnie o 1,3 proc. To więcej
niż w sytuacji, w której zmian demo-
graficznych by nie było. W rezultacie
znacznie przedłuży się czas dogonienia
zachodniego wskaźnika PKB. �
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Forum Obywatelskiego 
Rozwoju

FOR proponuje, aby nie dyskutować
o „pieniądzach budżetowych”, ale
o „pieniądzach podatnika”, bo przecież
politycy nie wydają swoich pieniędzy, ale
te, które otrzymują z naszych podatków.
Samo obniżanie podatków, bez reduk-
cji wysokich wydatków publicznych
zwiększy tylko deficyt sektora finansów
publicznych, a w efekcie powiększy
także nasz dług publiczny. To my i na-
sze dzieci będziemy go spłacać, a nie
politycy, którzy tylko pompują go w na-
szym imieniu, hamując przy okazji na-
sze szanse na szybkie osiągnięcie po-
ziomu życia krajów wysoko rozwiniętych.

W obszarze finansów publicznych
FOR łączy prace analityczne z akcjami
edukacyjnymi. Projekty takie jak Rachu-
nek od Państwa czy Licznik Długu Pu-
blicznego mają przybliżyć obywatelom za-
gadnienia związane z finansami pu-
blicznymi. W naszych analizach natomiast
szukamy obszarów, w których można
ograniczyć wydatki publiczne lub zwięk-
szyć ich efektywność, tak by pieniądze
z naszych podatków były wykorzystywa-
ne najlepiej jak jest to możliwe. Jedno-
cześnie monitorujemy także działania
rządu, oceniając na bieżąco czy projek-
ty nowych ustaw wzmacniają polskie fi-
nanse publiczne, czy wręcz odwrotnie. 

FOR proponuje, w jaki sposób po-
winniśmy ograniczać nasze wydatki pu-
bliczne. To jedyna odpowiedzialna dro-
ga, która pozwoli na znaczące obniże-
nie podatków, stopniową spłatę długu pu-
blicznego oraz trwałe przyspieszenie
wzrostu gospodarczego Polski.

Pracodawcy RP
Naturalnym oczekiwaniem wobec

dokumentu prezentującego założenia
do projektu budżetu państwa jest to, że
będzie stanowił rzetelną i aktualną
podstawę do dyskusji o tym, jak wyda-
wane mają być środki publiczne
w 2020 roku. Tymczasem wiele miejsca
poświęcono w nim przeszłości i założe-
niom makroekonomicznym, a najmniej
strategicznym decyzjom, dotyczącym
przychodów i wydatków budżetu. Zało-
żenia powinny jednoznacznie wskazy-
wać, kogo i jak państwo chce obciążać
(dlaczego tych i właśnie w ten sposób),
a kogo nie (i dlaczego) oraz na co pań-
stwo chce wydawać środki publiczne
(i dlaczego). Jest to przedmiotem wybo-
ru i właśnie takie pytania powinny być
podstawą do dyskusji.

Na przedstawione w założeniach
dodatkowe przychody budżetu skła-
dają się (ułożone w nieusystematyzo-
waną listę) nowe obciążenia oraz prze-
jawy zaostrzenia polityki podatkowej. Już

teraz poziom skomplikowania i zmien-
ność systemu prawnego – w tym po-
datkowego – jest poważną barierą pro-
wadzenia działalności gospodarczej.
Tym trudniejszą do przezwyciężenia, im
mniejsza firma i im słabsza jej kondycja
finansowa. Błędy w realizacji obowiąz-
ku podatkowego są obarczone sank-
cjami, które w projektach ustaw są nie-
współmiernie wysokie (jak w przypad-
ku split payment), przez co na pierwsze
miejsce wybija się fiskalny, a nie dys-
cyplinujący ich cel.

W założeniach projektu budżetu nie
można znaleźć jakichkolwiek propozycji
zmniejszenia dotkliwości nadchodzą-
cego spowolnienia gospodarczego. Brak
jest w szczególności podkreślenia, że
wzrost liczby pracujących mógłby po-
służyć zarówno do powiększenia bazy
podatkowej, jak i złagodzenia niedobo-
rów pracowników, o czym przedsię-
biorcy alarmują od dawna.

Zestawienie założeń projektu bu-
dżetu państwa oraz wieloletniego pla-
nu finansowego dostarcza dowodów, że
planowane jest prowadzenie polityki
procyklicznej, a więc odwrotnej do po-
trzeb. Oznacza to, że negatywne skut-
ki faktycznego spowolnienia wzmocnią
jeszcze efekty zacieśnienia fiskalnego.

Próżno szukać powiązania założeń
z dokumentami strategicznymi, w szcze-

Kto wypije piwo?

Analitycy i przedsiębiorcy 
z zapartym tchem obser-

wują harce polityków 
w dziedzinie gospodaro-

wania finansami publicz-
nymi. Pieniądze sypią się

na lewo i prawo (szcze-
gólnie na prawo). Może to

przynieść sukces przy urnach, ale
ktoś będzie kiedyś musiał te rachunki

zapłacić. Gdybym był politykiem, nie chciał-
bym tych wyborów wygrać. Niech piwo piją ci, 

którzy go nawarzyli. 



gólności ze Strategią na rzecz Odpo-
wiedzialnego Rozwoju. Deklaracje do-
tyczące innowacyjności są niespójne
z planami podnoszenia kosztów pracy
osób wysoko wykwalifikowanych (znie-
sienie 30-krotności limitu składek na
ubezpieczenie emerytalne), których re-
alizacja zmniejszy zdolność Polski do
konkurowania o najlepiej wykwalifiko-
wanych pracowników.

Postulaty ukierunkowane na two-
rzenie nowoczesnej gospodarki giną, je-
śli prawo nie nadąża za zmianami
w sposobie świadczenia pracy – a to jest
jądrem sporu o test przedsiębiorcy.

Rosnące obciążenia przedsię-
biorstw, wraz z deficytem pracowników,
powstrzymują przedsiębiorstwa od in-
westowania – chociaż moce produk-
cyjne sięgają maksimów. W ostatnim
czasie mogliśmy dostrzec wzrost dy-
namiki inwestycji publicznych (spowo-
dowany przede wszystkim dopływem
środków z Unii Europejskiej) lecz trze-
ba przyznać, że ożywiły się także in-
westycje prywatne. W polityce pań-
stwa brakuje zrozumienia dla faktu, że
decyzje inwestycyjne w firmach są po-
dejmowane w konkretnym otoczeniu in-
stytucjonalnym. Proponowane założe-
nia budżetu – z rosnącymi obciążeniami

i niepewnością legislacyjną – z pew-
nością nie zachęcają do inwestycji,
nawet w obliczu prognozowanego re-
latywnie wysokiego wzrostu gospo-
darczego.

Po stronie wydatków budżetu rzuca
się w oczy brak informacji o przedsię-
wzięciach, które powinny być podej-
mowane z uwagi na długookresowe
makrotrendy. Nie dowiadujemy się za-
tem o inwestycjach strategicznych za-
bezpieczających Polskę przed pod-
wyżką cen energii, ani o działaniach na
rzecz zwiększenia podaży pracy czy zni-
welowania niedopasowania kompe-
tencji pracowników do miejsc pracy. Do-
kument nie uwzględnia kwestii otwarcia
niemieckiego rynku pracy dla obywateli
państw trzecich, którzy po części zasi-
lają obecnie nasz rynek pracy, a w nie-
których sektorach wręcz warunkują
możliwość bieżącego prowadzenia
działalności przez firmy. 

Pomijanie tych problemów w polity-
ce społeczno-gospodarczej rządu bę-
dzie znajdowało odzwierciedlenie
w pogłębianiu się barier rozwojowych,
dlatego też strona pracodawców ocze-
kiwałaby, żeby zostały one jakkolwiek
zaadresowane w założeniach do usta-
wy budżetowej.

Wiele mówi się o hojnej polityce spo-
łecznej, zapominając jednocześnie
o skali obciążeń z tym związanych. Nie
analizuje się również, jak te obciążenia
rozkładają się pomiędzy poszczególne
grupy społeczne. O wielu planach do-
wiadujemy się z mediów. Czasem, lecz
nie zawsze, przekuwają się one w pro-
jekty ustaw, których losy na etapie pro-
cesu legislacyjnego też bywają nie-
znane. Poziom niestabilności otoczenia
regulacyjnego jest na tyle wysoki, że pro-
jekt ustawy o zwolnieniu z PIT osób zmie-
nił się już po publikacji założeń budże-
tu. Strona pracodawców podkreśla, że
przedstawione założenia powinny sta-
nowić element budowania przewidy-
walnej polityki budżetowej. Ta przewi-
dywalność jest jednym z podstawo-
wych warunków wzrostu stopy inwestycji
prywatnych. Postulat przewidywalności
nie będzie zrealizowany, jeżeli szereg
wyzwań gospodarczych, którym Pol-
ska z pewnością będzie musiała stawić
czoła w najbliższych latach, pozostanie
w dokumencie niezaadresowany – i to
jest nasz główny zarzut w odniesieniu do
założeń do ustawy budżetowej na rok
2020.

CZR
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Dochody państwa wyniosły 192,2
mld złotych. Było to 49,6 proc. za-
planowanych w ustawie budże-

towej. W 2018 roku prawie w każdym
z pierwszych jedenastu miesięcy
(oprócz lipca) obserwowano nadwyżkę
budżetową. W grudniu deficyt okazał się
tak duży, że z ponad 11 miliardów zło-
tych nadwyżki na koniec listopada, zro-
biło się 10,4 miliarda złotych deficytu na
koniec roku.

W stosunku do pierwszego półrocza
2018 roku dochody z:
• podatku VAT były wyższe o 3,5 proc., 
• podatku akcyzowego i podatku od gier
były niższe o 0,6 proc.,
• podatku PIT były wyższe o 11,4 proc.,
• podatku CIT były wyższe o 18,8 proc,

• z tytułu podatku od niektórych insty-
tucji finansowych (tzw. podatek banko-
wy) były wyższe o 4,3 proc.

Od początku roku do końca czerw-
ca z budżetu wydano 197,2 mld zł, czy-
li 47,4 proc. kwoty zaplanowanej w te-
gorocznej ustawie budżetowej. W po-
równaniu z pierwszym półroczem roku
2018 wydatki budżetu państwa były
wyższe o 24,7 mld zł, tj. 14,3 proc. Naj-
większy wzrost odnotowano w ramach
dotacji przekazanej dla Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych (więcej o 10,9
mld zł) m.in. w związku z wypłatą tzw.
trzynastej emerytury. Ponadto z tytułu
rozliczenia z budżetem UE (więcej o 4,4
mld zł) oraz z tytułu subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialne-

go (więcej o 2,3 mld zł). Tegoroczny bu-
dżet przewiduje, że dochody państwa
wyniosą 387,6 mld zł, wydatki zaplano-
wano w kwocie 416,1 mld zł.

Inne scenariusze
„My mówimy, że ten 4,5- czy 5-proc.

wzrost gospodarczy dzisiaj to jest po-
czątek drogi. Dla nas najważniejsze wy-
zwanie to utrzymanie tego wzrostu na
poziomie 3-4 proc. w perspektywie naj-
bliższej dekady. To jest zadanie dla
polskiego rządu” – powiedział Marcin
Ociepa, wiceminister przedsiębiorczo-
ści i technologii w stacji „Rzeczpospo-
lita TV”.

Zdaniem wiceministra, rząd ma
scenariusze na ewentualność spowol-

Zbieżne cele

Deficyt budżetu państwa przekroczył w czerwcu br. 5 mld złotych. Była to przykra 
niespodzianka, bo jeszcze w maju był on znacznie mniejszy (2,2 mld zł). 

Maciej Otrębski



nienia gospodarczego. „Robimy wszyst-
ko, żeby zostało zrobione to, co jest do
zrobienia po naszej stronie, jeżeli cho-
dzi o pobudzenie innowacyjności pol-
skiej gospodarki, jeżeli chodzi o wspar-
cie dla polskich przedsiębiorców. Stąd
szereg inicjatyw legislacyjnych, które ob-
serwujemy” – powiedział. „Wiele osób
o tym zapomina, że nie będzie hojnych
programów społecznych, nie będzie
modernizacji armii czy polskich portów
i wielu innych zadań bez silnej gospo-
darki, bez wpływów do budżetu. Nasz
resort pracuje wspólnie z kolegami z in-
nych ministerstw nad tym, żeby ten
wzrost utrzymać. Jesteśmy przygoto-
wani na to, że będzie spowolnienie, je-
steśmy przygotowani na to, żeby polski
budżet był w stanie zagwarantować
kontynuację tych programów. Naszym
znakiem firmowym jest polityka soli-
darnościowa państwa z hojnymi pro-
gramami społecznymi, pogodzona ze
wzrostem gospodarczym. Te dwa za-
dania nie mogą ze sobą konkurować,
one są zbieżne”.

Inwestycje ruszyły
„Zadeklarowane inwestycje od po-

czątku funkcjonowania Polskiej Strefy In-
westycji wyniosły 13,6 mld zł” – poin-
formowało Ministerstwo Przedsiębior-
czości i Technologii. To, zdaniem resortu,
oznacza, że rozwiązanie zdaje egzamin
i będzie stanowiło wsparcie dla nad-
chodzącego boomu inwestycyjnego
w najbliższych latach.

Minister Jadwiga Emilewicz dekla-
ruje, że jest możliwe osiągnięcie zapi-
sanego w Strategii Odpowiedzialnego
Rozwoju celu – stopa inwestycji na po-
ziomie 25 proc. PKB w 2030 roku.

Na razie wszystko wskazuje, że uda
się wrócić do poziomu 19 proc. sprzed
kliku lat. Już dziś wiadomo za to, że
wzrost gospodarczy w bieżącym roku to
będzie „czwórka z dużymi cyframi po
przecinku”. „Ubiegły rok był pod wzglę-
dem inwestycji przedsiębiorstw rekor-
dowy – twierdzi minister Emilewicz.
„Nakłady inwestycyjne firm wyniosły
w ubiegłym roku 212 mld zł. W sumie in-
westycje – publiczne i prywatne – wzro-
sły w ubiegłym roku o 8,7 proc., co sta-
wia nas na czwartym miejscu w Europie.

Swój udział we wzroście inwesty-
cyjnych skłonności firm ma utworzona
niespełna rok temu Polska Strefa In-
westycji. 

„Jestem bardzo zadowolony i wraz
z innymi, którzy pracowali nad tą kon-
cepcją uważamy, że pomysł się spraw-
dził” – powiedział portalowi wnp.pl wi-

ceminister finansów Tadeusz Kościński.
„Oczywiście zawsze można coś po-
prawić i takie poprawki zapewne będą
wprowadzane, ale liczby potwierdzają,
że realizowane są cele, jakie postawi-
liśmy, tworząc Strefę. Poprzednie stre-
fy ekonomiczne już miały termin za-
kończenia działalności wyznaczony na
2026 rok. I przypomnijmy, że jest to już
termin wydłużony. To spowodowało, że
ze względu na ten ograniczony horyzont
czasowy coraz mniej inwestorów za-
biegało o to, aby pojawić się w spe-
cjalnych strefach ekonomicznych.
W wielu przypadkach nowe inwestycje
wiązałyby się z koniecznością powięk-

szenia strefy, co by też trwało rok albo
dwa, potem trzeba jeszcze trochę cza-
su, by wybudować fabrykę i okazuje się,
że nie ma czasu, by skorzystać z ulg i by
koszty się zwróciły.

Wśród spółek wyróżniających się
w tym zakresie jest PERN, krajowy lider
logistyki naftowej. W tym roku zwiększy
nakłady inwestycyjne o ponad dwa
razy w porównaniu do roku ubiegłego.
PERN zarządza bazami magazynowy-
mi ropy naftowej o łącznej pojemności
około 3,5 mln metrów sześc. Firma
dysponuje też siecią ponad 2,6 tys. km
rurociągów naftowych i paliwowych.
Pieniądze na inwestycje, dzięki stabil-
nej pozycji spółki, będą pochodziły ze
środków własnych.

Negatywne zaskoczenia
„W czerwcu produkcja sprzedana

przemysłu była niższa o 2,7 proc. w po-
równaniu z czerwcem ubiegłego roku,
kiedy notowano wzrost o 6,7 proc., na-
tomiast w porównaniu z majem bieżą-
cego roku spadła o 5,9 proc.” – poin-
formował Główny Urząd Statystyczny. To
jest najniższy odczyt dynamiki produk-
cji od blisko trzech lat.

GUS poinformował też, że według
wstępnych danych spadek produkcji
sprzedanej (w cenach stałych), w czerw-
cu tego roku w porównaniu z czerwcem

2018 roku, odnotowano w 20 spośród
34 działów przemysłu. M.in. w produk-
cji odzieży – o 13,5 proc., metali – o 11,1
proc., w wydobywaniu węgla kamien-
nego i brunatnego – o 10,7 proc., w pro-
dukcji pojazdów samochodowych, przy-
czep i naczep – o 8,5 proc., mebli – o 6,2
proc., wyrobów z drewna, korka, słomy
i wikliny – o 6,0 proc. Wzrosła natomiast
produkcja pozostałego sprzętu trans-
portowego – o 11,1 proc., napojów
– o 6,6 proc., komputerów, wyrobów elek-
tronicznych i optycznych – o 3,5 proc.,
urządzeń elektrycznych – o 2,7 proc.

Ekonomiści próbują to jakoś wytłu-
maczyć. Tegoroczny czerwiec miał 2 dni

robocze mniej niż ubiegłoroczny. Spa-
dek produkcji mógł być też spowodo-
wany upałami. Na to wszystko nałoży-
ło się też spowolnienie gospodarcze
w Unii Europejskiej. 

Zdaniem analityków lipiec powi-
nien przynieść poprawę. Będzie więcej
dni roboczych niż rok temu. Pojawią się
na rynku dodatkowe pieniądze z „500+”
i trzynastej emerytury. 

Do negatywnych niespodzianek za-
liczyć też trzeba sytuację w branży bu-
dowlano-montażowej. Jej produkcja rok
do roku obniżyła się o 0,7 proc. „To ko-
niec marzeń o 5-proc. wzroście PKB”
– komentuje te dane Jakub Borowski,
główny ekonomista Credit Agricole.

Koniunktura w polskiej gospodarce
w lipcu pogorszyła się trzeci raz z rzę-
du i jest najsłabsza od marca 2017 r.
– wykazują ankietowe badania GUS
wśród przedsiębiorstw.

Wskaźnik spadł w lipcu do 101,1 pkt
ze 101,8 pkt w czerwcu. W trendzie
spadkowym jest on już od początku 2018
roku, ale wciąż utrzymuje się powyżej
długoterminowej średniej (100 pkt).

Koniunktura pogorszyła się we
wszystkich analizowanych przez GUS
sektorach gospodarki, w największym
stopniu w usługach oraz w handlu de-
talicznym, w najmniejszym stopniu
w przemyśle przetwórczym. �
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„Zadeklarowane inwestycje od początku funk-
cjonowania Polskiej Strefy Inwestycji wyniosły
13,6 mld zł” – poinformowało Ministerstwo Przed-
siębiorczości i Technologii. To, zdaniem resortu,
oznacza, że rozwiązanie zdaje egzamin i będzie
stanowiło wsparcie dla nadchodzącego boomu
inwestycyjnego w najbliższych latach.
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Wdzisiejszych czasach bardzo
ważna jest także współpraca
pomiędzy podmiotami zaan-

gażowanymi w transakcję (sprzedaw-
cą i nabywcą, w niektórych przypad-
kach pośrednikami), oparta nie tylko na
zaufaniu, ale także na weryfikacji i kon-
troli, gdyż nieprawidłowość występują-
ca po jednej stronie transakcji może
mieć wpływ na rozliczenia podatkowe
drugiej strony. Naprawienie i rozliczenie
błędów jednej strony może nastąpić
w formie ugodowej, poprzez zaakcep-
towanie podejścia i rozliczenia podat-
kowego transakcji zaproponowanego
przez jedną ze stron. 

Jeżeli jednak to nie nastąpi, w wie-
lu przypadkach z pomocą nie przyjdzie

podatnikowi prawo administracyjne
czy podatkowe, ale prawo cywilne i re-
gulacje dotyczące odszkodowania.
W konsekwencji podatnicy zaczęli za-
stanawiać się, czy w związku z niepra-
widłowościami w podatkach kontrahen-
ta mogą dochodzić od niego odszkodo-
wania na zasadach prawa cywilnego?

Z czego wynika problem?
Jednym ze sztandarowych przykła-

dów, gdzie może powstać nieprawi-
dłowość w rozliczeniu podatku, jest
mechanizm odwrotnego obciążenia,
w ramach którego co do zasady poda-
tek powinien rozliczyć nabywca. Co
jednak w sytuacji, jeżeli nabywca otrzy-
ma fakturę z wykazanym podatkiem

VAT i ją zapłaci, a następnie w wyniku
kontroli takie rozliczenie transakcji zo-
stanie zakwestionowane? Wtedy na-
bywca będzie zobowiązany do zapłaty
VAT należnego wraz z odsetkami, któ-
ry to podatek odprowadził już do bu-
dżetu sprzedawca.

Przykładem takiej sytuacji jest stan
faktyczny zaistniały w sprawie zawisłej
przed Sądem Rejonowym w Białym-
stoku, sygn. akt VIII GC 605/18 (wyrok
z dnia 20 grudnia 2018 roku). Sprawa
dotyczyła franczyzobiorcy, który hurto-
wo nabywał sprzęt elektroniczny, a na-
stępnie odsprzedawał go klientom de-
talicznym. 

W związku z wejściem w życie
w dniu 1 lipca 2015 roku tzw. mechani-

Odszkodowanie 
za błąd w podatkach

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu podatkowym w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej nietrudno o popełnienie błędu. Coraz większa liczba nowych
regulacji wymusza nie tylko posiadanie aktualnej wiedzy, lecz także odpowiednie 
zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie oraz kontakt z ekspertami. 



zmu odwrotnego obciążenia podat-
kiem VAT na niektóre towary (wymie-
nione w załączniku do ustawy VAT)
strony sporu zawarły porozumienie
o traktowaniu dostaw towarów jako
jednolitej gospodarczo transakcji, przez
co zastosowanie znajdowało odwrotne
obciążenie. Sprzedawca, chcąc sprze-
dawać towary poza tym mechanizmem,
próbował „manewrować” definicją jed-
nolitej gospodarczo transakcji. Nie spo-
tkało się to z aprobatą nabywcy, który
w konsekwencji nie podpisał aneksów
do porozumień. Pomimo tego sprze-
dawca wystawiał faktury poza odwrot-
nym obciążeniem, traktując każdą do-
stawę jako odrębną transakcję, nie-
przekraczającą kwoty progu tj. 20 tys. zł.

Nabywca, mając wątpliwości co
do prawidłowości fakturowania, wy-
stąpił do Dyrektora Krajowej Informa-
cji Skarbowej o wydanie interpretacji in-
dywidualnej na pytanie, czy przysługi-
wało mu prawo do pomniejszenia po-
datku należnego o podatek naliczony,
wynikający z faktur dokumentujących

nabycie przez niego towarów wymie-
nionych w pozycji 28, 28a-28c załącz-
nika nr 11 do ustawy o podatku od to-
warów i usług. 

W interpretacji indywidualnej z 26
lipca 2017 roku (k.18-23, sygn. 0115- (...)-
3. (...).177.2017.2.AP) wskazano, że cha-
rakter transakcji dokonywanych między
stronami pozostającymi w regularnych
kontaktach handlowych skutkuje uzna-
niem tych transakcji za transakcje jed-
nolite gospodarczo w rozumieniu prze-
pisów ustawy, co oznacza obowiązek
zastosowania mechanizmu odwrotne-
go obciążenia niezależnie od wartości
nabywanych towarów, która w przewi-
dywanym przez strony horyzoncie cza-
sowym przekracza kwotę 20 tys. zł. 

W związku ze stanowiskiem fiskusa
nabywca dokonał stosownych korekt
deklaracji VAT, wykazując VAT należny
do zapłaty do urzędu, a następnie
chciał odzyskać środki wcześniej za-
płacone na drodze administracyjnej.
Jednak w tej sytuacji postępowanie po-
datkowe nie wchodziło w grę.

Co orzekł sąd?
Sprawa trafiła do sądu cywilnego,

do wydziału gospodarczego. W ocenie
Sądu nabywca wykazał wszystkie prze-
słanki odpowiedzialności odszkodo-
wawczej, tj.:
• szkodę i jej wysokość,
• zdarzenie wywołujące szkodę, bę-
dące zachowaniem sprzedawcy,
• związek przyczynowy pomiędzy dwo-
ma wyżej wymienionymi punktami.

Sąd, powołując się na skalę dzia-
łalności sprzedawcy oraz wiedzę co do
tego, że to nabywca winien naliczyć po-
datek w ramach odwrotnego obciąże-
nia, uznał, że działania sprzedawcy
charakteryzowały się rażącym nie-
dbalstwem, jeśli nie umyślnym bezpra-
wiem. To natomiast doprowadziło do
szkody po stronie nabywcy. 

Kwestia wysokości szkody była bez-
sporna, gdyż wynikała z dokumentów.
Istnieje także bezpośredni związek przy-
czynowy pomiędzy zachowaniem po-
zwanego a szkodą, której doznał po-
wód, stosując się do przepisów podat-
kowych i korygując błędne deklaracje
podatkowe oparte na niewłaściwie wy-
stawionych fakturach pozwanego. W
efekcie w oparciu o art. 415 k.c. Sąd
orzekł, że rażące naruszenie prawa po-
datkowego poprzez niezastosowanie
mechanizmu odwrotnego obciążenia
przez wystawcę faktury (sprzedającego)
skutkowało szkodą po stronie kontra-
henta, co uprawnia tego ostatniego do

odszkodowania na gruncie prawa cy-
wilnego.

Podsumowanie
Z analizy powyżej opisanej sprawy

wynika kilka wniosków. 
Po pierwsze podatnicy będący

sprzedawcami hurtowymi powinni na
początkowym etapie dystrybucji towa-
ru przeanalizować skutki podatkowe
także po stronie nabywców. Jest to do-
bra praktyka rynkowa, która ułatwia
współpracę i zapobiega powstawaniu
sporów w przyszłości. Tematyka ta do-
tyczy nie tylko kwestii odwrotnego ob-
ciążenia, ale także odpowiedzialności
solidarnej, pakietu przewozowego czy
„split paymentu”. Dlatego podatnicy
(sprzedawcy) często zlecają także przy-
gotowanie opinii co do skutków podat-
kowych występujących po drugiej stro-
nie transakcji. 

Jeżeli nabywców jest stosunkowo
niewielu, kolejnym rozwiązaniem, na ja-
kie mogą zdecydować się sprzedawcy,
jest wystąpienie ze wspólnymi wnio-
skami o wydanie interpretacji podat-
kowych, które potwierdzałyby prawi-
dłowość rozliczenia transakcji. Takie
wnioski dają ochronę dla dwóch stron
transakcji oraz rozwiązują wątpliwości
co do prawidłowości rozliczenia po-
datkowego. 

Z kolei nabywcy w przypadku nie-
typowych rozwiązań budzących wąt-
pliwości mogą zawsze wystąpić do do-
radcy o wydanie opinii, na podstawie
której będą mogli dyskutować sporne
kwestie ze sprzedawcą. 

Niezależnie od powyższego, szcze-
gólnie w branżach narażonych na pod-
wyższone ryzyko kontroli – budownic-
two, motoryzacja, obrót niektórymi to-
warami (paliwo, złom, elektronika), nie-
ruchomości, e-usługi, produkcja i obrót
metalami i produktami metalowymi,
branże transportowe i logistyczne oraz
branże usług finansowych i ubezpie-
czeniowych – warto skorzystać z po-
mocy doświadczonych doradców po-
datkowych.

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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Od dłuższego czasu do polskich
pracowników docierają pełne
optymizmu informacje o tym, że

sytuacja na rynku pracy z ich punktu wi-
dzenia dawno nie była tak komfortowa,
a oni sami tak uprzywilejowani. Bezro-
bocie utrzymuje się na bardzo niskim
poziomie, a pracodawcy walczą o kan-
dydatów i zatrzymanie obecnych pra-

cowników, nie tylko przy użyciu rosną-
cych wynagrodzeń, ale też coraz bar-
dziej wyszukanych benefitów pozapła-
cowych. 

Problem dla HR-owców, 
zysk dla pracowników

Sytuacja na polskim rynku pracy jest
trudna i skomplikowana dla praco-

dawców oraz pracowników działów
HR. W wielu zawodach brakuje kandy-
datów, a znalezienie pracownika z od-
powiednimi kwalifikacjami wiąże się
nierzadko z wielomiesięcznym proce-
sem rekrutacyjnym, który też nie zawsze
kończy się sukcesem. 

Aż 80 proc. pracujących Polaków
uważa, że obecna sytuacja na rynku

Rośnie zadowolenie 
pracowników, 
maleje ich lojalność 

Coraz więcej Polaków nie odrzuca możliwości samozatrudnienia oraz pracy jako 
freelancer. Lojalność względem pracodawców spada – coraz mniej osób aktywnych 
na rynku pracy może pochwalić się dłuższym niż 5 lat stażem pracy u jednego 
pracodawcy. Szczególnie młode osoby skłonne są do tego, by częściej zmieniać pracę
w poszukiwaniu lepszych warunków zatrudnienia i możliwości rozwoju. Dokąd może
doprowadzić taka sytuacja? 



pracy jest dobra i będzie taka w nad-
chodzących miesiącach, a zaledwie
9,5 proc. osób aktywnych zawodowo
obawia się w najbliższym czasie utraty
pracy. 

Poprawia się również sytuacja fi-
nansowa – w kwietniu 2019 roku prze-
ciętne wynagrodzenia w sektorze przed-
siębiorstw były wyższe o 7,1 proc. niż rok
wcześniej. Mimo iż gospodarka nieco
hamuje, w najbliższym czasie, według
prognoz, tempo wzrostu wynagrodzeń
ma się utrzymywać na podobnym po-
ziomie. 

Rekordowo wysokie jest zadowole-
nie z wykonywanej pracy – deklaruje je
79 proc. osób pracujących, a jednak
11 proc. osób aktywnie poszukuje no-
wego zajęcia, a 40 proc. przyznaje, że
rozgląda się za ciekawymi ofertami. Nie

należy się dziwić, że Polacy, słysząc ze-
wsząd o tak sprzyjającej sytuacji, starają
się znaleźć jak najlepsze dla siebie
warunki pracy, pracodawcę oferują-
cego możliwości rozwoju, najlepiej po-
łączone z korzystnym wynagrodzeniem. 

Jak wynika z badania przeprowa-
dzanego cyklicznie przez firmę Rand-
stadt, w ciągu ostatnich 6 miesięcy
25 proc. pracowników zmieniło praco-
dawcę. Najczęstszym motorem do zmia-
ny są właśnie większe możliwości roz-
woju zawodowego – wskazuje na nie
58 proc. wśród osób, które zdecydowały
się na taki krok. Okazuje się natomiast,
że benefity, którymi stara się kusić no-
wych pracowników wiele firm, są waż-
ne zaledwie dla 13 proc. tych, którzy
podjęli zatrudnienie w nowym miejscu. 

Z pracodawcą 
wiążemy się na krócej

Fakt, że pracownicy szukają dla
siebie najbardziej odpowiedniego miej-
sca, nie jest niczym zaskakującym
– szczególnie, jeśli w obecnej sytuacji
mogą liczyć na to, że o ich umiejętności
i doświadczenie pracodawcy będą ze
sobą konkurować. Jednak tak duża ro-
tacja pracowników jest zjawiskiem sto-
sunkowo nowym, wynikającym nie tyl-
ko ze sprzyjającej sytuacji na rynku, ale
też zmiany pokoleniowej. 

– Wśród aktywnych zawodowo Po-
laków znajdują się obecnie przedsta-
wiciele różnych pokoleń, których po-
dejście do pracy znacząco się różni. Tak
zwani Baby Boomers i Pokolenie X to
osoby, które przyzwyczajone były do dłu-
gotrwałej pracy w jednym miejscu, wią-
zały się ze swoim pracodawcą na wie-
le lat – najstarsi pracownicy nierzadko
cały swój staż przepracowali w jednej
firmie czy instytucji. Obecnie takie sy-
tuacje są już właściwie marginalne.
Młodzi ludzie nie tylko chcą wykorzystać
swoją szansę, ale też zupełnie inaczej
podchodzą do dłuższej więzi z praco-
dawcą. Wiele elementów jest dla nich
ważne, jednak szczególnie liczy się dla
nich możliwość nauki i rozwoju, a tak-

że pracy przy ciekawych, rozwijają-
cych projektach – zauważa Grzegorz
Święch z Grupy Nowe Motywacje.

I rzeczywiście – z własnej woli naj-
częściej zmieniają pracę osoby będą-
ce obecnie między 18. a 35. rokiem ży-
cia – ponad 63 proc. aktywnych zawo-
dowo osób w tej grupie deklaruje, że
przynajmniej raz zdecydowali o rezy-
gnacji z dotychczasowego zatrudnienia.
Z wiekiem ten odsetek spada, w grupie
wiekowej powyżej 45 r.ż. już tylko
44 proc. przyznaje, że przynajmniej raz
w życiu postanowiło zmienić pracę.
Jednocześnie statystyki potwierdzają, że
przedstawiciele starszych pokoleń czę-
ściej wiązali się z pracodawcami na dłu-
gie lata.

Wśród aktywnych zawodowo osób
z grupiy 55+ aż 39,9 proc. nigdy nie
zmieniło pracodawcy. Wśród najmłod-
szych pracowników, w wieku 18–34
lata, takich osób jest niecałe 30 proc.
–ale też ich staż w dotychczasowej
pracy jest znacznie krótszy. Wyraźnie
spada również ilość aktywnych zawo-
dowo osób, które są związane z jednym
pracodawcą dłużej niż 5 lat – jeszcze
w połowie 2018 roku było ich 39 proc.,
podczas gdy na początku tego roku ten
współczynnik wynosił już 33 proc. Wi-
doczny jest natomiast wzrost liczby
pracowników, których staż w obecnej fir-
mie nie przekroczył 6 miesięcy – obec-
nie jest to 26 proc., czyli o 3 proc. wię-
cej, niż w roku ubiegłym. 

Mobilność 
i nowe technologie budzą 
chęć do pracy na swoim

Na skracający się staż pracy u jed-
nego pracodawcy wpływ ma wiele
czynników, wynikających między inny-
mi ze zmian na rynku pracy, związanych
między innymi z rozwojem nowych tech-
nologii. Dostępne już dziś narzędzia po-
zwalają na większą mobilność, pracę
z dowolnego miejsca na ziemi, a także
jednoczesną pracę dla kilku zlecenio-
dawców czy przy kilku różnych projek-
tach. 
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obecna sytuacja na rynku pracy jest dobra 
i będzie taka w nadchodzących miesiącach, 
a zaledwie 9,5 proc. osób aktywnych zawodowo
obawia się w najbliższym czasie utraty pracy. 



Okazuje się, że przeciwnie do ten-
dencji w Unii Europejskiej, Polacy coraz
częściej biorą pod uwagę w ogóle re-
zygnację ze stałej posady. W Europie
pewność zatrudnienia, jaką daje umo-
wa o pracę, ceni sobie ponad połowa
pracujących. 47 proc. Europejczyków
deklaruje, że zupełnie nie są zaintere-
sowani pracą jako freelancer czy sa-
mozatrudnieniem. Jest to aż o 8 proc.
więcej, niż w ubiegłym roku. 

Wśród Polaków natomiast chęć pod-
jęcia pracy w formie dającej dużą ela-
styczność, możliwość pracy w nienor-
mowanym czasie czy z dowolnego
miejsca, bierze pod uwagę już ponad
26 proc., podczas gdy rok temu było ich
19 proc. Ta tendencja może być kolej-
nym problemem dla pracodawców,
którym zatrudnienie pracownika na
etat daje jakiekolwiek, nawet mie-
sięczne, zabezpieczenie w sytuacji,
gdy rotacja stale rośnie. Na kogo zatem
powinni zwrócić uwagę pracodawcy
i przedstawiciele działów HR, chcąc
znaleźć oddanego pracownika? 

Im mniejsze doświadczenie,
tym większa chęć zmian

Najbardziej otwarci na zmianę pra-
cy są ludzie młodzi. To właśnie w gru-
pie wiekowej 18–29 lat w pierwszym
kwartale 2019 roku aż 37 proc. zmieni-
ło pracę, a 19 proc. deklaruje, że ak-
tywnie szuka nowych możliwości za-
wodowych. Rotacja dotyczy też w dużej
mierze pracowników niewykwalifiko-
wanych, pracowników biurowych i ad-
ministracyjnych oraz kasjerów i pra-
cowników obsługi klienta – wśród przed-
stawicieli tych zawodów ponad 30 proc.
dokonało zmiany miejsca pracy w cią-
gu minionych 6 miesięcy. Chęć do
zmian spada z wiekiem, co wiąże się
z jednej strony z innym podejściem do
pracy i wychowaniem w świecie, gdzie
z jednym pracodawcą człowiek wiązał
się na długo, z drugiej – ze zbliżającą się
emeryturą, przed którą raczej nikt nie
chce dokonywać radyklanych zmian.
Ważny jest także staż pracy pozwalają-
cy na dojście do wysokich stanowisk
– wśród osób powyżej 40. roku życia za-
ledwie 5 proc. poszukuje aktywnie pra-
cy, podobnie jak wśród przedstawicie-
li kadry zarządzającej – 8 proc. Jeszcze
mniej chętni do zmian są przedstawi-
ciele kadry kierowniczej średniego
szczebla – tylko 4 proc. z nich deklaru-
je, że poszukuje innych możliwości za-
trudnienia. 

Na pytanie o to, kto może być od-
danym pracownikiem, odpowiedź nie

jest prosta i jednoznaczna. Mający
przed sobą duże perspektywy i możli-
wości pracownicy będą szukać lep-
szych warunków. Zmieniają się nie tyl-
ko warunki pracy, ale też zakres i spo-
sób wykonywania obowiązków, zatem
osoba, która się nie rozwija, szybko
może zostać w tyle peletonu i wypaść
z kręgu zainteresowania pracodawców.
Dziś optymalnym czasem na związanie
się z jednym pracodawcą wydaje nam
się okres od 2 do 5 lat – tyle czasu pla-
nuje pracować w obecnej firmie 27 proc.
aktywnych zawodowo Polaków. 

– Nie można wymagać od osób ak-
tywnych zawodowo, żeby nie korzystały
z szans, jakie otworzyły się przed nimi
w ostatnich latach. O to, żeby pracow-
nik był oddany pracy w danej firmie,
o jego lojalność, powinien zadbać sam
pracodawca, na każdym etapie jego
kontaktu z organizacją. W obecnej sy-
tuacji owocowe środy, karta sportowa
czy luźna atmosfera pracy nie są już wy-
starczającą kartą przetargową dla oso-
by, która dostaje inną propozycję za-
wodową, wiążącą się z awansem za-
wodowym, zdobyciem nowych umie-
jętności czy możliwością dokształcania

się w wybranych obszarach. Aby móc
zachować w firmie najlepszych pra-
cowników, należy stworzyć dla nich
prawdziwą ścieżkę rozwoju i awansu
zawodowego, a także pokazać, że do-
cenia się ich wkład w funkcjonowanie
firmy. Bo jeśli nie zrobimy tego my, zro-
bi to inny pracodawca – podsumowu-
je Grzegorz Święch z Nowych Moty-
wacji. 

Potencjalnym brakom kadrowym
warto jest zapobiegać, zanim faktycznie
do nich dojdzie. Dziś wiele firm stara się
powiększać pakiety benefitów czy pod-
nosić wynagrodzenia, na które mogą li-
czyć nowi pracownicy. Uwagę należy
jednak skupić również, a może nawet
przede wszystkim, na pracownikach już
zatrudnionych, znających specyfikę
pracy w firmie, posiadających nie-
zbędne umiejętności, doświadczenie
i już z nią związanych. Mimo bowiem, iż
w 2019 roku zwiększenie zatrudnienia
planuje nieco mniej polskich firm, niż
w 2018 roku, konkurencja w walce o pra-
cowników nie maleje w sytuacji, gdy
dzięki nowym technologiom obecność
w biurze na drugim końcu świata nie jest
konieczna do podjęcia pracy. �
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Najbardziej otwarci na zmianę pracy są ludzie
młodzi. To właśnie w grupie wiekowej 18–29 lat 
w pierwszym kwartale 2019 roku aż 37 proc.
zmieniło pracę, a 19 proc. deklaruje, że aktywnie
szuka nowych możliwości zawodowych.
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Nie ja pierwsza, ale zapytam. Co panu
nie odpowiadało w OPZZ?

OPZZ to kolos na glinianych no-
gach. Duża, ale skostniała i leniwa
centrala związkowa wpisana od lat
w sieci układów z pracodawcami i śro-
dowiskami władzy. OPZZ w większym
stopniu bardziej dba o interesy swoich
liderów niż o interesy ludzi pracy. 

Działając w OPZZ, przez dłuższy
czas wierzyłem, że uda się zdynamizo-
wać centralę poprzez działania oddolne
i zainicjowanie zmian wewnętrznych.
Niestety, gdy zostałem wybrany prze-
wodniczącym Rady OPZZ województwa
mazowieckiego, władze centralne pod-
jęły wobec mnie szereg wrogich działań,
kontestując moje zaangażowanie na
rzecz pracowników. Kierownictwo OPZZ
bardzo nieprzychylnie odebrało moją ak-
tywność w PLL LOT, gdzie walczyłem
u boku strajkujących pilotów i stewar-
dess. Niechęć centrali wzbudziło też
moje wsparcie na rzecz pracowników
Państwowych Portów Lotniczych. 

Innym zarzewiem konfliktu była
kwestia finansów. Od wielu lat jestem
zwolennikiem jawności płac i transpa-
rentności finansów organizacji zaufania
publicznego, w tym związków zawodo-
wych. Będąc członkiem rady OPZZ,
pytałem o szczegóły wydatków i przy-
chodów, co spotkało się z wrogą reak-

cją kierownictwa. Przykładem patologii
w tym obszarze była odmowa przez pre-
zydium OPZZ nawet drobnego wspar-
cia finansowego dla stewardess straj-
kujących w PLL LOT przy jednoczesnym
przeznaczeniu 140 tys. zł na dwa sa-
mochody służbowe dla członków kie-
rownictwa OPZZ. Związki powinny być
dla ludzi pracy, a nie dla swoich liderów. 

Istotnym problemem strukturalnym
OPZZ, podobnie zresztą jak i Solidar-
ności czy Forum Związków Zawodo-
wych, jest fakt, że centrale są finanso-
wane przede wszystkim nie ze składek
członkowskich, tylko ze środków pu-
blicznych i funduszy europejskich. Dzię-
ki tym pieniądzom mogłyby być reali-
zowane ciekawe, propracownicze pro-
jekty, jednak w praktyce te środki uza-
leżniają centrale od władz politycz-
nych i sprawiają, że biurokraci związ-
kowi alienują się od świata pracy. 

Tryb odwoływania mnie z OPZZ
był również przejawem patologii. Naj-
pierw usunięto mnie ze zrzeszonej
w OPZZ organizacji związkowej Kon-
federacja Pracy nawet bez odniesienia
się do statutu związku, a z funkcji prze-
wodniczącego struktur mazowieckich
odwołały mnie władze centralne OPZZ
bez pytania o zdanie związkowców
działających na Mazowszu, którzy wy-
brali mnie na stanowisko.
Krytycznie ocenia pan OPZZ, Solidar-
ność. Dlatego powołał pan nową or-
ganizację – Związek Zawodowy Związ-
kowa Alternatywa. Jednak istnieje wie-
le mniejszych związków zawodowych.
Czy to za mało, aby walczyć o prawa
pracowników w Polsce? Po co powo-
ływać kolejny związek? Czy nie lepiej
konsolidować obecne organizacje?

Ruch związkowy w Polsce znajduje
się w głębokim kryzysie. Jest zamknię-
ty, skostniały, wpisany w szereg układów,
nietransparentny finansowo. Związko-
wa Alternatywa powstała, aby zmienić
oblicze ruchu związkowego w Polsce.
Będziemy nowoczesną, dynamiczną,
transparentną finansowo organizacją,
w której wszystkie zrzeszone związki
będą się nawzajem wspierać. Chcemy
dotrzeć między innymi do tych zawodów
i zakładów pracy, w których dotychczas
związki nie działały – do pracowników
ochrony, gastronomii czy handlu. Szcze-
gólną wagę będziemy też przywiązywać
do branż związanych z usługami klu-
czowymi dla całego społeczeństwa
– służby zdrowia, szkolnictwa, opieki
społecznej, wymiaru sprawiedliwości
czy poczty. Podniesienie jakości usług
publicznych, w tym poprawa sytuacji
pracowników sfery budżetowej i sa-
morządowej, będzie dla nas ważnym
wyzwaniem. 

Nasza formuła jest w pełni otwarta,
to znaczy możemy przyjmować tak oso-
by fizyczne, jak i istniejące związki za-
wodowe, możemy też zakładać nowe or-
ganizacje związkowe jako nasze jed-
nostki organizacyjne. Chcemy pomagać
tak pracownikom etatowym, jak i dążyć
do upodmiotowienia i poprawy warun-
ków pracy pracowników mających
umowy cywilno-prawne czy będących
na przymusowym samozatrudnieniu.

Będziemy też poruszać wiele te-
matów, które dotychczas rzadko poja-
wiały się w polskim ruchu związko-
wym. Dużą wagę przywiązujemy między
innymi do walki z wszelkimi formami
mobbingu i dyskryminacji, będziemy
walczyć o wyższe płace za każdą pra-

Większa odpowiedzialność 
dla związków zawodowych, 
więcej stabilności dla pracowników
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W 100. rocznicę prawnego usankcjonowania związków
zawodowych rozmawiamy z Piotrem Szumlewiczem,
przewodniczącym nowo powstałego Związku 
Zawodowego Związkowa Alternatywa.



cę w niedziele i święta, będziemy wal-
czyć o wprowadzenie ustawowych od-
setek wysokości 0,5 proc. dziennie za
niepłacenie wynagrodzeń na czas, bę-
dziemy walczyć o rozpowszechnienie
umów etatowych i ograniczenie śmie-
ciowego zatrudnienia.
A dlaczego zatrudnianie pracowników
na umowę o pracę jest tak ważne?

Z niedawnego badania Manpower
Group wynika, że aż 70 proc. Polaków
i Polek preferuje pracę na pełen etat,
a 11 proc. deklaruje, że chciałoby pra-
cować na pół etatu. Tylko 7 proc. wola-
łaby pracować na kontrakcie. Zdecy-
dowana większość z nas woli więc pra-
cować etatowo, pomimo głosu wielu ko-
mentatorów i ekspertów, że inne formy
zatrudnienia mają wiele zalet. Dlacze-
go tak się dzieje? Z tej prostej przyczy-
ny, że etat gwarantuje nam wiele istot-
nych praw. 

Przede wszystkim zapewnia nam
znacznie większą stabilność zatrud-
nienia niż umowy cywilno-prawne
– nie musimy bać się o przyszłość, mo-
żemy planować najbliższe miesiące,
a niekiedy i lata. Etat daje nam też pra-

wo do urlopu – w ramach umów cywil-
no-prawnych otrzymujemy wynagro-
dzenie wyłącznie za wykonaną pracę
i pracodawcę nie interesuje nasza po-
trzeba odpoczynku czy spędzenia cza-
su z bliskimi. 

Mając etat, otrzymujemy wynagro-
dzenie, gdy jesteśmy na zwolnieniu le-
karskim. Gdy pracujemy w ramach
umowy niestandardowej, zazwyczaj
choroba oznacza utratę dochodu, co
w praktyce oznacza, że często chorzy
pracownicy przychodzą do pracy, za-
rażając innych pracowników, a zarazem
gorzej wykonując swoje obowiązki. 

Pracowników etatowych w znacznie
większym stopniu obowiązują też prze-
pisy BHP – chociażby pracodawca ma
obowiązek przestrzegania limitów cza-
su pracy. Zbyt długa praca w służbie
zdrowia, górnictwie czy budownictwie
może być niebezpieczna tak dla zdro-
wia i życia pracowników, jak i odbiorców
usług. Pamiętajmy o tym, że w Polsce
wciąż jest dużo więcej ofiar wypadków

przy pracy niż w rozwiniętych krajach
zachodnich. Praca etatowa ostatecznie
jest więc korzystniejsza dla wszystkich
– dla pracowników, konsumentów i pra-
codawców. 
Czemu nie pozostawiać woli pracow-
nika, czy chce zatrudnić się na umowie
o pracę? Jakie jest ryzyko w tej sytu-
acji?

Zgodnie z artykułem 22 Kodeksu
pracy, gdy jest określone miejsce pra-
cy, czas pracy i podległość służbowa
pracownika wobec pracodawcy, musi
być umowa o pracę niezależnie od woli
stron. Nie ma tutaj dowolności, a tysiące
umów cywilno-prawnych w ochronie,
handlu czy gastronomii to po prostu
przejaw bezprawia, które panuje w wie-
lu zakładach pracy. Postulat swobody
zawierania umów to fikcja, ponieważ
pracodawca zawsze jest stroną uprzy-
wilejowaną i pracownik nie ma wybo-
ru zawarcia umowy. Ale przede wszyst-
kim prawa należy przestrzegać.
W sytuacji, gdy są spełnione kodek-
sowe warunki umowy o pracę, nie
powinno być możliwości podpisywania
umów niestandardowych, które często

ograniczają bezpieczeństwo pracy
i pozbawiają pracownika prawa do
urlopu wypoczynkowego czy choro-
bowego.
Jak często zdarza się, że umowa o dzie-
ło czy zlecenie powinna być umową
o pracę? Są jakieś statystyki na ten te-
mat albo przynajmniej przypuszczenia?

Co roku Państwowa Inspekcja Pra-
cy przeprowadza kontrolę w tym za-
kresie i z jej danych wynika, że kilka-
naście procent umów cywilno-praw-
nych powinno być etatami. W 2017
roku inspektorzy pracy przeprowadzili
około 18 tysięcy kontroli przestrzegania
art. 22 zakazującego zastępowania
umowy o pracę umową cywilnoprawną,
a w I półroczu 2018 roku takich kontro-
li było przeszło 7 tysięcy. Nieprawidło-
wości w zakresie stosowania umów cy-
wilnoprawnych stwierdzono w 13 proc.
kontroli przeprowadzonych w 2017 roku
i w 12 proc. kontroli przeprowadzo-
nych w I półroczu 2018 roku. Natomiast
warto pamiętać, że kontrole PIP obej-

mują niewielką część rynku pracy. Rze-
czywista skala patologii może być jesz-
cze większa.
Czy umowy „śmieciowe”, które wiele
osób zapragnęło mieć w imię wmó-
wionej swobody i elastyczności, to je-
den z większych sukcesów propagan-
dy kapitalistycznej?

Sukcesem propagandy kapitali-
stycznej jest przede wszystkim przy-
zwolenie na bezprawie, które ma miej-
sce w tysiącach zakładów pracy i brak
instrumentów prawnych, które by to
bezprawie ograniczało. Przykładowo
Państwowa Inspekcja Pracy od lat ape-
luje, aby jej inspektorzy mogli z auto-
matu zamieniać śmieciówki na etaty.
Również kary za narzucenie śmieciówek
w sytuacji, gdy powinny być etaty, są
śmiesznie niskie.
Jakie są inne grzechy kapitalizmu, któ-
rymi pana zdaniem daliśmy się oma-
mić?

Myślę, że największym grzechem
kapitalizmu, który niestety uchodzi za
coś normalnego, są gigantyczne nie-
równości płacowe i majątkowe. To skan-
dal, że jedni ludzie zarabiają miliony,
a inni mają problemy z zaspokojeniem
podstawowych potrzeb. Warto podkre-
ślić, że pomimo świetnej koniunktury,
w 2018 roku radykalnie wzrosło w Pol-
sce skrajne ubóstwo – poniżej minimum
egzystencji żyje już ponad 2 mln Pola-
ków i Polek.

W tym samym czasie majątek naj-
bogatszych Polaków błyskawicznie ro-
śnie. To bulwersujący dowód niespra-
wiedliwości polskiej wersji kapitalizmu. 

Związkowa Alternatywa będzie dą-
żyć do ograniczenia nierówności spo-
łecznych tak poprzez nacisk na zwięk-
szenie progresji podatkowej, jak też
poprzez starania na rzecz ograniczenia
nierówności płac w obrębie poszcze-
gólnych firm. Naszym zdaniem warto na
przykład podjąć prace legislacyjne nad
określeniem dopuszczalnego limitu nie-
równości w obrębie każdego przedsię-
biorstwa. 

Trudno zaakceptować fakt, że
w wielu firmach pracodawca zarabia
100 razy więcej od pracowników. Inną
patologią, z którą będziemy walczyć, są
też duże różnice wynagrodzeń między
pracownikami na tych samych stano-
wiskach, o tym samym stażu pracy.
W Polsce olbrzymie nierówności między
osobami o tym samym zakresie obo-
wiązków występują nawet w instytucjach
publicznych.
Rynek pracy stał się bardzo dyna-
miczny. Mimo że w wielu branżach
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Ruch związkowy w Polsce znajduje się w głębo-
kim kryzysie. Jest zamknięty, skostniały, wpisany
w szereg układów, nietransparentny finansowo.
Związkowa Alternatywa powstała, aby zmienić
oblicze ruchu związkowego w Polsce.
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– górniczej czy nauczycielskiej – pra-
cownicy są w jednej firmie czy instytucji
20 czy 30 lat, to przeważnie ludzie dużo
częściej zmieniają miejsce zatrudnienia.
Czy w tym systemie idea związków za-
wodowych w ogóle ma sens? Może
one były przypisane do XX-wiecznego
modelu organizacji, a dziś w epoce tak
zwanej nowej klasy kreatywnej już to się
nie sprawdza?

Obecnie związki zawodowe są jesz-
cze bardziej potrzebne niż kiedyś, wła-
śnie dlatego że rynek pracy jest bardziej
dynamiczny, przez co trudniej pracow-
nikom się zorganizować. W Polsce naj-
większe centrale związkowe nie zmie-
niły się od ponad 30 lat – dlatego dzia-
łają one prawie wyłącznie w spółkach
skarbu państwa, instytucjach pań-
stwowych i części dużych zakładów
prywatnych. W ponad 90 proc. firm ich
nie ma, co sprawia, że w małych za-
kładach pracy wyzysk jest najgorszy,
a prawa pracownicze są najczęściej ła-
mane. 

W związku z tym zachodzi potrzeba
nowych form organizacji i protestu,
a przede wszystkim zmian legislacyj-
nych, które pozwolą na poprawę wa-
runków pracy w całej gospodarce, a nie
tylko dużych zakładach pracy, gdzie za-
zwyczaj sytuacja pracowników wyglą-

da lepiej niż w mikroprzedsiębior-
stwach. Myślę, że kluczowym rozwią-
zaniem powinny być tutaj branżowe
układy zbiorowe, które są podstawą sto-
sunków pracy w krajach zachodnich.
Przedstawiciele związków zawodowych
i pracodawców powinni negocjować za-
sady płacy, czasu pracy, różnego ro-
dzaju dodatków dla całych branż. Oczy-
wiście minimalne standardy pracy okre-
śla Kodeks pracy. Sądzę też, że powinny
być znacznie zwiększone uprawnienia
związków zawodowych.
Postuluje pan, by związkowcy otrzymali
uprawnienia inspektorów PIP. Jakie
uprawnienia by im wtedy przysługiwa-
ły? Jakie korzyści wynikałyby z tego dla
pracowników?

Chcemy zmienić wizerunek związ-
ków zawodowych w Polsce i sprawić,
aby były one rzeczywistymi reprezen-
tantami świata pracy. Dlatego uważa-
my, że związki zawodowe powinny mieć
większą odpowiedzialność, ale zarazem
większe możliwości działania. Badania
CBOS od lat pokazują, że responden-
ci nie wierzą w skuteczność działania
związków zawodowych, a zarazem
uważają, że związkowcy powinni mieć
większe uprawnienia. Przyznanie eta-
towym działaczom związkowym upraw-
nień inspektorów PIP byłoby krokiem

właśnie w tym kierunku. Dzięki temu
związki sprawowałyby bezpośredni
nadzór nad przestrzeganiem praw pra-
cowniczych, mogłyby nakładać man-
daty na nieuczciwych pracodawców
i szybko kierować sprawy pracownicze
do sądu. Związki miałyby zatem znacz-
nie silniejszą pozycję niż dotychczas, ale
też o wiele więcej obowiązków. To by-
łaby dobra zmiana dla pracowników,
a zarazem wielka szansa na poprawę
wizerunku związków zawodowych.
Czego by pan życzył związkowcom
w 100. rocznicę prawnego usankcjo-
nowania związków zawodowych?

Związki zawodowe są ważną czę-
ścią każdego demokratycznego społe-
czeństwa państwa. Dlatego całemu
polskiemu społeczeństwu życzę sil-
nych, zdeterminowanych, konsekwent-
nych, odważnych i skutecznych związ-
ków zawodowych. Oby udało nam się
przeforsować prawdziwie dobrą zmia-
nę na polskim rynku pracy. Godnych
płac, bardziej stabilnego zatrudnienia,
bezpieczeństwa w pracy, większego
wpływu na warunki pracy na poziomie
firm, branż i całego państwa. Wszystkim
Polakom i Polkom życzę związkowej
alternatywy.

Rozmawiała Agnieszka Żądło
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Wlatach 80. spółek z ograniczo-
ną odpowiedzialnością po-
wstawało bardzo dużo. Głów-

nie z powodu mylnego przekonania, że
członkowie nie odpowiadają za zobo-
wiązania tych spółek. Jakież ogromne
było zdziwienie zarządów, kiedy w la-
tach 90. i następnych urzędy skarbowe
i ZUS-y domagały się spłaty zaległych
składek czy też niezapłaconych podat-
ków. Jeśli w spółce nie było na to pie-
niędzy, ponieważ na przykład przesta-
ła istnieć, sięgano do kieszeni członków
zarządu. 

Obecnie Spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością nadal jest najbar-
dziej popularną formą prowadzenia
działalności u nas w kraju. 

Co musi zrobić członek zarzą-
du, aby uniknąć odpowie-
dzialności finansowej za zo-
bowiązania spółki? 

Odpowiedź znajduje się w przepi-
sach prawa upadłościowego, które na-
kłada na dłużnika obowiązek złożenia
wniosku o upadłość w terminie 30 dni od
momentu, w którym nastąpiła podsta-
wa do ogłoszenia upadłości. Jeżeli dłuż-
nikiem jest spółka z o.o., obowiązek taki
ciąży na każdym członku zarządu. Co
za tym idzie? Terminowe złożenie wnio-
sku o upadłość spółki może stanowić
przesłankę zwalniającą z odpowie-
dzialności członka zarządu za zobo-
wiązania (cywilnoprawne i publiczno-
prawne) spółki.

Z doświadczenia wiem, że istnieją
dość spore trudności w określeniu mo-
mentu wystąpienia przesłanek upa-
dłości i dokładnego określenia dnia
(terminu), od którego należy liczyć
30-dniowy okres na złożenie wniosku
o upadłość. Dlaczego to jest takie istot-

ne? Ponieważ członkowie zarządu po-
noszą odpowiedzialność za szkodę wy-
rządzoną wskutek niezłożenia wnio-
sku o upadłość w terminie. 

Co stanowi fundament ogłoszenia
upadłości spółki? Zgodnie z literą pra-
wa, podstawę ogłoszenia upadłości
stanowi niewypłacalność dłużnika. Nie-
wypłacalność to stan, w którym dłużnik
utracił zdolność do wykonywania swo-
ich zobowiązań pieniężnych (prze-
słanka płynnościowa, tzw. przesłanka
niewypłacalności).

Jeżeli zatem Spółka Robaczek
Sp. z o.o. nadal reguluje swoje zobo-
wiązania finansowe, mimo iż otrzymu-
je monity z banku o możliwości wypo-
wiedzenia umowy kredytowej i otrzy-
muje upomnienia od wierzycieli wzy-
wające do zapłaty – nie stanowi to
przesłanki niewypłacalności.

Wobec spółki z o.o. prawo upadło-
ściowe, obok przesłanki płynnościo-
wej, definiuje również jako przesłankę
niewypłacalności stan, w którym pasy-
wa spółki przekraczają jego aktywa i ta
sytuacja występuje powyżej 24 miesię-
cy. Co to w praktyce oznacza? Nic in-
nego jak tylko stan, gdy zobowiązania
finansowe (pieniężne) przekraczają
wartość jej majątku przez okres ponad
24 miesiący. 

Określa się to jako przesłankę nad-
miernego zadłużenia, która znajduje
swoje zastosowanie również do in-
nych osób prawnych i jednostek orga-
nizacyjnych niepowiadających oso-
bowości prawnej, którym prawo przy-
znaje zdolność prawną (wyłączenie
mają tu spółki osobowe, w których co
najmniej jednym wspólnikiem odpo-
wiadającym za zobowiązania spółki
bez ograniczenia jest osoba fizycz-
na).

Odpowiedzialność członków 
zarządu za zobowiązania spółki
Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością nazywana jest tak z tego powodu, że 
w niektórych przypadkach odpowiedzialność członków zarządu spółki jest ograniczona.

Mec. Małgorzata 
Lewandowska
od wielu lat prowadzi Kancelarię
Adwokacką specjalizując się 
w obsłudze przedsiębiorców
oraz spółek w zakresie ich funk-
cjonowania, przekształceń czy
upadłości. Posiada ogromne 
doświadczenie, zdobyte m.in
jako Asystent Sędziego w Sądzie
Okręgowym w Warszawie. 
Wykładała na AON i Politechnice
Warszawskiej. Jest autorem
wielu publikacji branżowych

www.adwokatlewandowska.pl



Powstaje pytanie: 
kiedy spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością traci 
zdolność do regulowania 
zobowiązań pieniężnych?

Ocena takiego stanu rzeczy po-
winna odnosić się do faktycznej zdol-
ności płatniczej podmiotu. Brak środ-
ków pieniężnych na rachunkach ban-
kowych spółki, ale też w jej kasie, nie-
pozwalający na uregulowanie wyma-
galnych zobowiązań pieniężnych
i jednoczesny brak możliwości pozy-
skania w niedługim czasie takich środ-
ków poprzez np. zbycie składników
majątku spółki lub zaciągnięcie kre-
dytu/pożyczki może w praktyce ozna-
czać utratę zdolności do regulowania
zobowiązań. Dłużnik jest niewypła-
calny, jeśli utracił zdolność do regulo-
wania swoich zobowiązań na ponad
3 miesiące.

Zapis ten należy uznać za wska-
zówkę dla obliczenia terminu do złoże-
nia wniosku o ogłoszenie upadłości
spółki z o.o. Należy przyjąć, iż z upływem
wskazanych 3 miesięcy rozpocznie
bieg 30-dniowy termin na złożenie przez
członków zarządu wniosku o ogłoszenie
upadłości. Pamiętajmy jednak, że jest to

domniemanie prawne, a więc można je
obalić. 

Co zatem jest istotne z punktu wi-
dzenia działań członków zarządów
spółek? Aby uchronić się od odpowie-
dzialności za zobowiązania spółki, na-
leży stale monitorować zarówno stan zo-
bowiązań wymagalnych wraz z ewen-
tualnym opóźnieniem w ich spłacie,
jak i wartość majątku spółki. I nie ma tu-
taj znaczenia, że jeden członek zarzą-
du zajmuje się kwestiami kontroli kadr,
a inny sprawami finansowymi. Usta-
wodawca nie daje tutaj zwolnienia. Na-
leży być uważnym i w przypadku stwier-
dzenia, że jakieś zobowiązania nie są
regulowane przez okres 3 miesięcy na-
leży rozważyć natychmiast złożenie
wniosku o upadłość.

Członkowie zarządu powinni prze-
prowadzić analizę płatności już w przy-
padku pierwszego opóźnienia w za-
płacie wymagalnych zobowiązań pie-
niężnych spółki, które zostało spowo-
dowane brakiem środków pieniężnych
w spółce. W przypadku stwierdzenia, że
co najmniej dwa wymagalne zobowią-
zania pieniężne nie zostały zapłacone
w terminie i upłynęły 3 miesiące od daty,
w której drugie z nich stało się wyma-

galne, członkowie zarządu powinni zło-
żyć wniosek o ogłoszenie upadłości
w terminie 30 dni, chyba że są w stanie
pozyskać środki pieniężne i uregulować
przeterminowane zobowiązania pie-
niężne.

W stosunku do kryterium nadmier-
nego zadłużenia członkowie zarządu
zobowiązani są przede wszystkim mo-
nitorować sprawozdania finansowe
spółki, zarówno roczne, jak i te wyko-
nywane w trakcie roku obrotowego
spółki. Jeżeli ze sprawozdań/bilansów
wychodzi przewaga pasywów nad ak-
tywami, członkowie zarządu winni spo-
rządzić wycenę majątku spółki zgodnie
z wartością zbywczą (przy założeniu
kontynuacji działalności). Jeśli po do-
konaniu takiej wyceny nadal zobowią-
zania przewyższają majątek, należy
sprawdzić, od kiedy ta okoliczność ma
miejsce. Jest to ważne z punktu widze-
nia określenia początku daty 24 mie-
sięcy, przez które stan ten winien być
utrzymany dla zaistnienia podstawy
upadłości. Po upływie 24 miesięcy nie-
przerwanego stanu nadmiernego za-
dłużenia członkowie zarządu mają
30 dni na złożenie wniosku o upadłość
spółki. �
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Jak podaje czerwcowy raport PARP,
liczba przedsiębiorstw w Polsce sys-
tematycznie rośnie, a ich przeważa-

jąca część to firmy z sektora MSP. Mikro,
małe i średnie przedsiębiorstwa gene-
rują już niemal połowę polskiego PKB.
Sukcesywnie zwiększają też swoje na-
kłady inwestycyjne. Inwestycje sektora
MSP najczęściej finansowane są ze
środków własnych lub pochodzących
z kredytu. 

Co jednak zrobić, gdy firma nie po-
siada odpowiedniego kapitału, a ban-
ki nie chcą udzielić pożyczki na jej roz-
wój? Mniejsze przedsiębiorstwa często
nie mają świadomości, że korzystnych
dla nich form finansowania mogą szu-
kać wśród instytucji pozabankowych. 

Tym, co najczęściej hamuje rozwój
firm z sektora MSP działających na pol-
skim rynku jest brak odpowiedniego ka-
pitału. Jeżeli firma nie posiada wystar-
czających środków na rozwój, pierwszą
myślą zazwyczaj jest kredyt bankowy.
Niskooprocentowany kredyt wydaje się
najbardziej naturalnym rozwiązaniem. 

Rzeczywistość często każe jednak
weryfikować pierwotne założenia. Dla

małych firm koszty kredytu są zazwyczaj
wyższe niż dla dużych przedsiębiorstw,
a warunki jego uzyskania niejedno-
krotnie niemal niemożliwe do spełnie-
nia. 

Problemem okazuje się zbyt krótki
okres prowadzenia działalności, ryzy-
kowna branża lub brak wymaganych
zabezpieczeń np. w postaci hipoteki.
Dodatkowo, w przypadku finansowania
na cele obrotowe, zdolność kredytowa
jest ściśle uzależniona od dotychcza-
sowych przychodów ze sprzedaży.
Wszystko to sprawia, że wielu przed-
siębiorców w ogóle nie stara się o kre-
dyt. Dla tych mniejszych częstym roz-
wiązaniem wciąż pozostają pożyczki ze
strony rodziny lub znajomych.

Co, jeśli nie kredyt?
Na rynku jest wiele popularnych

rozwiązań, w ramach których spółka
może pozyskać finansowanie na dalszy
rozwój. W przypadku zakupu środków
trwałych stosunkowo prostym sposo-
bem może okazać się leasing, z kolei
przy długich okresach płatności – fak-
toring. Atrakcyjną dla niektórych firm
metodą na pozyskanie kapitału była tak-
że dotychczas emisja obligacji korpo-
racyjnych. Zmieniło się to jednak
z dniem 1 lipca tego roku, kiedy nastą-
piła nowelizacja przepisów dotyczą-
cych emisji. Proces, który już wcześniej
nie był zbyt łatwy i tani, teraz stał się jesz-
cze bardziej skomplikowany i kosztow-
ny. Przede wszystkim jest to wynikiem

obowiązkowej dematerializacji obliga-
cji, koniecznością ich rejestracji w Kra-
jowym Depozycie Papierów Wartościo-
wych oraz nową instytucją agenta emi-
sji. Dodatkowe koszty związane z wy-
nagrodzeniem agenta oraz opłatą za re-
jestrację w KDPW sprawiają, że małe
emisje mogą być całkowicie nieopła-
calne.

Alternatywą dla instrumentów dłuż-
nych takich jak kredyt czy obligacje jest
pozyskanie inwestora finansowego, na
przykład w postaci funduszu venture ca-
pital. Taki krok wiąże się jednak z sze-
regiem ustępstw. Wchodząc do spółki in-
westor przejmuje określony pakiet
udziałów, a często kontroluje też ra-
dę nadzorczą lub powołuje jednego
z członków zarządu. Fundusze venture
capital oferują nie tylko kapitał na roz-
wój, ale również wsparcie merytorycz-
ne. Inwestor pełni tu rolę partnera biz-
nesowego, który dzieli się doświad-
czeniem i doradza w kwestiach strate-
gicznych, finansowych czy prawnych.
Warunki współpracy ustalane są indy-
widualnie, z góry określony jest jej prze-
widywany horyzont czasowy oraz za-
sady sprawowania nadzoru. Po kliku la-
tach inwestor może zdecydować się na
sprzedaż swoich udziałów, co często
oznacza zbycie całej firmy bądź jej de-
biut na giełdzie. Rozwiązanie to zare-
zerwowane jest przede wszystkim dla
firm innowacyjnych, start-upów tech-
nologicznych, mających perspektywy do
osiągania ponadprzeciętnych wzro-

Private debt dla małych 
i średnich firm

Coraz więcej funduszy 
zaczyna specjalizować się
w ofercie tworzonej pod
kątem sektora MSP. Nie-
które proponują rozwiąza-
nia, które dotychczas były
dostępne jedynie dla naj-
większych np. finansowa-
nie typu private debt.

Krystyna Kalinowska
dyrektor inwestycyjna w Podla-
skim Funduszu Kapitałowym



stów. Co jednak zrobić, gdy firma pro-
wadzi działalność znacznie bardziej
tradycyjną? 

Private debt 
propozycją dla MSP

Innym rozwiązaniem pozycjonują-
cym się między długiem a  kapitałem
udziałowym jest finansowanie typu pri-
vate debt. Tutaj branża nie jest aż tak
istotna – firma może prowadzić trady-
cyjną działalność handlową lub pro-
dukcyjną. Najważniejsze jest, by biznes
był stabilny, dobrze rokujący i operują-
cy na stosunkowo wysokich marżach.
Private debt daje spółce podobne ko-
rzyści jak pozyskanie inwestora finan-
sowego, zakończenie współpracy jest
jednak dużo łatwiejsze, następuje wraz
ze spłatą zadłużenia. Największymi za-
letami tego typu finansowania jest ela-
styczność w kwestii warunków spłaty
oraz zabezpieczeń. Private debt może
być traktowane jako uzupełnienie fi-
nansowania bankowego, jak również je-
dyna forma finansowania ze źródeł ze-
wnętrznych. Jest to rozwiązanie droższe
niż kredyt bankowy, wypełnia jednak
ważną lukę na rynku i dla wielu przed-
siębiorców pozostaje bardzo atrakcyj-
ną propozycją.  

Do niedawna finansowanie typu
private debt adresowane było niemal
wyłącznie do dużych firm starających
się o kapitał w wysokości od kilkunastu
do kilkudziesięciu milionów złotych.
Większe kwoty finansowania oznacza-

ją większy zysk dla funduszy. Dla tych,
dysponujących wysokim kapitałem,
mniejsze transakcje obarczone dużym
ryzykiem, niskim zwrotem i wymagają-
ce sporego nakładu pracy były mało
atrakcyjne. Potencjał sektora MSP do-
strzegły jednak fundusze, które zaczę-
ły specjalizować się w mniejszych tran-
sakcjach, oferując finansowanie już od
kwoty kilkuset tysięcy złotych. Choć pri-
vate debt dla małych i średnich firm
wciąż pozostaje ofertą niszową, staje się
coraz popularniejsze zwłaszcza wśród
kilku grup przedsiębiorców.

Dla kogo finansowanie 
pozabankowe?

Pozabankowe formy finansowania
typu private debt kierowane są przede
wszystkim do firm, które planują swój
rozwój, ale powszechnie dostępne pro-
dukty finansowe typu: kredyt, leasing czy
faktoring są dla nich nieosiągalne, nie-
wystarczające, bądź niedopasowane do
ich potrzeb. Oferta tego typu może
okazać się korzystna, zwłaszcza jeżeli
chodzi o pozyskanie środków na za-
trudnienie nowych pracowników, wej-
ście na nowe rynki czy pokrycie zwięk-
szonego zapotrzebowania na kapitał
obrotowy. Fundusze inwestycyjne do-
puszczają większą elastyczność jeżeli
chodzi o kwestie zabezpieczeń czy wa-
runki spłaty. Ich oferta jest najczęściej
mocno zindywidualizowana i dostoso-
wana do potrzeb konkretnego pod-
miotu. Inwestor stara się zrozumieć

model biznesowy, doradza w zakre-
sie strategii i optymalizacji procesów
w firmie.

Wśród przedsiębiorców, do których
adresowane są tego rodzaju rozwią-
zania można wyróżnić w szczególności
trzy grupy. Przede wszystkim są to szyb-
ko rozwijające się firmy z ustabilizowa-
ną pozycją, które bez problemów znaj-
dują klientów, ale ze względu na odro-
czone płatności potrzebują kapitału
obrotowego na pokrycie luki w finan-
sowaniu. Druga ważna grupa to firmy
mające przejściowe problemy. Dotych-
czas wiodło im się znakomicie, ale z róż-
nych przyczyn nastąpiło pogorszenie
wyników, a przez to ograniczenie kre-
dytowania ze strony banków. Finanso-
wanie private debt umożliwia im odbu-
dowanie pozycji i powrót na ścieżkę
wzrostu. Trzecią grupą są firmy działa-
jące sezonowo lub realizujące zlecenia
w formie kontraktów długoterminowych.
W ich przypadku problematyczne by-
wają zaplanowane etapowo rozliczenia
i konieczność znalezienia środków na
pokrycie kosztów pomiędzy poszcze-
gólnymi etapami.

Private debt, a także inne poza-
bankowe formy finansowania, mogą
być dobrym rozwiązaniem dla ma-
łych i średnich przedsiębiorstw z wie-
lu branż i o rozmaitej specyfice. Po-
zwalają firmom zachować płynność fi-
nansową, ale też przyspieszają ich
rozwój, umożliwiając osiąganie biz-
nesowych celów. �
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Podczas spotkania wygłoszono
dwa referaty plenarne i zapre-
zentowano 20 doniesień nauko-

wych. Wykłady wygłosiła Bożena Pław-
ska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi oraz Joanna Gajda-Wyrębek z Na-
rodowego Instytutu Zdrowia Publicz-
nego. W drugiej części imprezy ogło-
szono wyniki 51. Konkursu „Produkt
najwyższej jakości w przemyśle mię-
snym” Wiosna 2019. Obchodzono tak-
że 70-lecie czasopisma branżowego
„Gospodarka Mięsna”. 

Organizatorem konferencji był In-
stytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-
-Spożywczego im. prof. Wacława Dą-
browskiego, Zakład Technologii Mięsa
i Tłuszczu przy współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Naukowo-Technicznym In-
żynierów i Techników Przemysłu Spo-
żywczego oraz Fundacją Techniki Pol-
skiej. W wydarzeniu wzięło udział oko-
ło 120 osób z jednostek naukowych, na-
ukowo-badawczych oraz zakładów mię-
snych.

51. edycja ogólnopolskiego Kon-
kursu „Produkty najwyższej jakości
w przemyśle mięsnym” Wiosna 2019 zo-
stała tradycyjnie zorganizowana przez
Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu
IBPRS w Warszawie pod honorowym
patronatem Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. Już od 1993 roku, dwa razy
w roku zakłady mięsne z całej Polski
poddają ocenie swoje produkty. Konkurs
przeprowadzany jest dwuetapowo.
Pierwszy etap obejmują oceny senso-
ryczne, które wykonywane są przez
zespoły rzeczoznawców. Drugi etap
Konkursu obejmuje badania chemicz-
ne na zgodność z normami jakościo-
wymi i aktualnymi przepisami dotyczą-
cymi stosowania dozwolonych sub-
stancji dodatkowych. W wiosennej edy-
cji wzięło udział 35 firm i zgłoszono do
ocen 125 produktów mięsnych. Do Kon-
kursu dostarczono 19 sztuk próbek wy-
robów deklarowanych przez produ-

centów jako produkty typu żywność
wygodna.

Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi za zwycięstwo w 51. konkursie
„Produkty najwyższej jakości w prze-
myśle mięsnym” Wiosna 2019 otrzy-
mał PPHU „KAWIKS” Karol Chachulski
i Wincenty Chachulski Sp. J. w Patokach.
Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
za wyróżniającą się liczbę nagrodzo-
nych produktów otrzymał Zakład
Przetwórstwa Mięsnego Nowakowski
Sp. z o.o. w Dąbrowie. 

Specjalny dyplom za najwyżej oce-
niony produkt typu żywność wygodna
otrzymał PPHU „KAWIKS” Karol Cha-
chulski i Wincenty Chachulski Sp.J. w Pa-
tokach za krokiety z mięsem. Specjal-

ny dyplom za uzyskanie wysokich not
w ocenie sensorycznej zgłoszonych
produktów typu żywność wygodna otrzy-
mał Zakład Przetwórstwa Mięsnego
DWORECKI Sp. J. w Golejewie za zupę
grochową. Specjalne dyplomy za naj-
wyżej ocenione produkty z grupy kiełbas
homogenizowanych otrzymali: TAR-
CZYŃSKI S.A. w Ujeźdźcu Małym za pa-
rówki z fileta z indyka 180g oraz Zakła-
dy Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” S.A.
w Ostrołęce za Paryżanki.

Specjalne wyróżnienie za uzyskanie
wysokich not w ocenie sensorycznej
zgłoszonych produktów typu żywność
wygodna otrzymał Indrol Sp. z o.o.,
Sp.k. Zakład w Rostarzewie za roladki
z mozzarellą i suszonymi pomidorami.

Specjalne wyróżnienie za uzyskanie
wysokich not w ocenie sensorycznej pro-
duktów z grupy kiełbas homogenizo-
wanych otrzymali: Elbląskie Centrum
Mięsne „EL-HURT” Produkcja i Handel
Sp. J. Jolanta Grudzień, Zbigniew Gru-
dzień w Elblągu za Elblążanki oraz Za-
kład Mięsny WASĄG Sp. J. w Hedwiży-
nie za parówki drobiowe EKO. �

51. Dni Przemysłu Mięsnego
16 maja 2019 roku w Warszawskim Domu Technika NOT odbyły się 51. Dni Przemysłu
Mięsnego, na które złożyło się seminarium naukowe pt. „Perspektywy zmian prawa
żywnościowego w zakresie znakowania produktów mięsnych i stosowania dozwolonych
substancji dodatkowych” połączone z sympozjum Naukowo-Technicznym pt. „Postęp 
w Technologii Mięsa. Nauka – Praktyce”. 

Laureaci konkursu

Nagrodzone produkty Zakładów Mięsnych
Kawiks
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Aż dziewięć produktów zasłużyło
na tytuł najlepszego jakościowo
wyrobu. Wśród nich znalazły się:

kaszanka, pasztetowa, szynkowa, filet
pieczony, kiełbasa ze wsi, salceson
ekstra, salceson „Maciek”, boczek za-
piekany oraz kiełbasa wiejska firmowa.
Firma podczas gali podsumowującej
plebiscyt otrzymała także okazały pu-
char z dyplomem.  

Zakład Przetwórstwa Mięsnego No-
wakowski Sp. z o.o. powstał w 1995 roku
w jednej z małych miejscowości powiatu
opoczyńskiego jako rodzinna firma,
której właścicielami są Jolanta i Grze-
gorz Nowakowscy. Pierwotnie Zakład
funkcjonował jedynie jako ubojnia, jed-
nak dzięki zaangażowaniu właścicieli
i pracowników działalność firmy stale się
poszerzała. Duże zainteresowanie klien-
tów skłoniło do rozpoczęcia w 1996 ro-
ku produkcji wędlin. Już od pierwszych
dni firma stawiała na jakość i bezpie-
czeństwo produktów oraz satysfakcję
klientów. Było to gwarancją nieustan-
nego pozyskiwania nowych i wiernych
kontrahentów. 

Początkowo Zakład sprzedawał
swoje produkty jedynie na rynku lokal-
nym, jednak duże uznanie klientów za-
początkowało poszerzanie rynków
sprzedaży. Wciąż rosnący popyt na
produkty firmy oraz znakomicie po-
strzegana jakość doprowadziły do roz-
budowy Zakładu. W 2004 roku stanął no-
woczesny obiekt spełniający najsu-
rowsze normy unijne. Jego wysoki stan-
dard pozwala na utrzymanie wszel-
kich wymogów sanitarnych oraz daje
gwarancje bezpiecznej dla zdrowia
żywności. 

Prowadzona przez Zakład produk-
cja opiera się na sprawdzonych, tra-
dycyjnych technologiach. Obecnie
w ofercie znajduje się około 50 asorty-
mentów mięs oraz ponad 150 rodzajów
smacznych kiełbas, wędzonek i wę-
dlin podrobowych, które zostały za-
uważone i docenione zarówno na are-
nie regionalnej, ogólnopolskiej, jak i mię-
dzynarodowej. 

Wierność staropolskim recepturom
sprawia, że oferowane produkty pozo-
stawiają niezapomniane wrażenia sen-
soryczne i podbijają polskie stoły. 

– Wysoka jakość naszych produktów
to dewiza, jaką kierujemy się do dzisiaj
– mówi Jolanta Nowakowska, prezes za-
rządu Zakładu. – Od początku wysoko
stawialiśmy sobie poprzeczkę, by usa-
tysfakcjonować naszych klientów oraz

kontrahentów i pozyskać nowe rynki
zbytu.

Wyroby Zakładu „Nowakowski” zy-
skują coraz większe zainteresowanie,
gdyż poza wysokiej klasy składowi mię-
snemu, charakteryzują się również
wspaniałymi walorami smakowymi, pa-
miętanymi z tradycyjnego, rodzinnego
domu, czego potwierdzeniem jest wie-
le zdobytych nagród i wyróżnień w kon-
kursach wędliniarskich. 

Wielkim osiągnięciem Zakładu jest
zdobyte w 2006 roku Godło Promocyjne
„Teraz Polska”, otrzymane w XVI edycji
konkursu. 

Produkty Zakładu dystrybuowane są
za pośrednictwem własnej, stale roz-
szerzanej sieci sklepów firmowych i pa-
tronackich. Klienci mogą spotkać wy-
roby „Nowakowski” zarówno w dużych
miastach, jak i małych miejscowo-
ściach. Flota specjalistycznych samo-
chodów dostawczych zapewnia, że
produkty zawsze trafiają na nasze sto-
ły świeże. 

Wszystko to jest dowodem, iż klien-
ci chętnie widzą na swoich stołach
markę „Nowakowski”, która od lat ko-
jarzy się zadowolonym klientom ze
smakiem tradycyjnego domu. �

Smak tradycyjnego domu doceniony
Wiosenna edycja konkursu „Produkty najwyższej jakości w przemyśle
mięsnym” przyniosła aż dziesięć kwalifikacji Zakładowi Przetwórstwa
Mięsnego „Nowakowski” z Dąbrowy k. Opoczna.

Z dyplomem Jolanta Nowakowska, właścicielka Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „Nowakowski”
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Fenolodzy badający zależność po-
między zmianami czynników kli-
matycznych a periodycznymi zja-

wiskami w przyrodzie ożywionej, takimi
jak kiełkowanie, kwitnienie, owocowanie,
zrzucanie liści u roślin oraz ich zapa-
danie w sen zimowy, deklarują, iż klimat
i pogoda wpływają na wszystkie ele-
menty produkcji roślinnej – obejmujące
obszary upraw, intensywność uprawy
i rozmiar plonów. Także zmiany klimatu
spowodują pewne opóźnienie w proce-
sie produkcji jabłek i zbiorach owoców.
W dodatku przeobrażenia klimatyczne
wpływają na obfitość i różnorodność
zapylaczy, zagrażając niezbędnej usłu-
dze zapylania roślin przez owady.

Cieplejsze, wilgotniejsze powietrze
od jesieni do wiosny może zwiększyć ry-
zyko grzybowych chorób wśród gatun-
ków drzew z rodzaju jabłoni. Parch jest
najpospolitszą i najgroźniejszą chorobą
tych drzew. Powoduje znaczne obniże-
nie plonowania i zmniejszanie jego
wartości oraz znaczne ich osłabienie.
Na przykład porażone owoce odmian zi-
mowych jabłoni gorzej się przechowu-
ją lub też nie nadają się do przecho-
wywania. Ponadto prognozowane przez
klimatologów, wilgotne wiosny oraz
zimy bez mrozu mogą powodować
wzrost występowania pleśni na drze-
wach owocowych. Ciepłe, wilgotne wa-
runki sprzyjają również rozwojowi zarazy
ogniowej, czyli najgroźniejszej bakte-
ryjnej chorobie jabłoni.

Ocieplenie klimatu sprzyja również
pojawianiu się nowych gatunków szkod-
ników żerujących na uprawach, które
dotychczas występowały w strefach kli-
matu podzwrotnikowego i zwrotniko-
wego, tak jak to ma miejsce np. z klesz-
czami afrykańskimi, które zaobserwo-
wano już w Polsce.  

Badania wykazały również, że cie-
plejsze temperatury oznaczają ewolu-
cję w smaku i fakturze jabłek. Prze-
obrażenia klimatyczne powodują
zmniejszenie kwasowości, jędrności
i wodorozcieńczalności owoców, przy
jednoczesnym wzroście stężenia cukru.
Zbyt wysoka temperatura, zwłaszcza je-
sienią, w trakcie dojrzewania drzew
w nocy spowoduje, że jabłka będą zbyt
słodkie. Choć w przypadku niektórych
odmian ta przemiana mogłaby się stać
walorem, jednak jest on zdecydowanie
mniej istotny w porównaniu z wymie-
nionymi niebezpieczeństwami, jakie
niesie ze sobą globalne ocieplenie.

Niektóre skutki zmian klimatu, takie
jak niedobory wody spowodowane ano-
maliami w strukturze opadów i paro-
wania, będą odczuwalne szeroko we
wszystkich gałęziach rolnictwa. W przy-
padku systemów produkcji jabłek te
zmiany obejmą wpływ wyższych tem-
peratur na kwitnienie, plony i jakość
owoców. Niskie opady śniegu w zimie
już teraz niosą niedobory wody dla ro-
ślin w sezonie letnim. W przypadku
Polski największym zagrożeniem jest

brak wystarczających zasobów słodkiej
wody do nawadniania, co propago-
wane jest na szeroką skalę, np. w Hisz-
panii, gdzie masowo nawadnia się
uprawy rolne.

Według ekspertów zmiany klimatu
mają istotny wpływ na uprawę owoców
i warzyw na całym świecie. Najwięksi
producenci jabłek prognozują gwał-
towne rewolucje w sadownictwie, np.
cieplejsze zimy w Wielkiej Brytanii nie za-
pewnią odpowiednio chłodu, którego
potrzebują niektóre rośliny, aby produ-
kować kwiaty i owoce. Dlatego, aby uzy-
skać przyzwoite plony, sadownictwo
może przenieść się na północ wyspy.
Z kolei w USA zmiany temperatury,
nadmierna ilość emisji dwutlenku węgla
(CO2) oraz częstotliwość i intensyw-
ność ekstremalnej pogody mogą mieć
znaczący wpływ na plony. Wyższe tem-
peratury sprawią, że wiele upraw będzie
rosło szybciej, ale wyższe temperatury
mogą również zmniejszyć plony powo-
dując dosłowne spalanie owoców. 

– Poprzez zmiany klimatyczne, któ-
rych jesteśmy świadkami, zmieniają
się warunki dla produkcji owoców
i warzyw w Polsce, w Europie i na całym
świecie. Tematami priorytetowymi na
całym świecie są wyzwania, jakie cze-
kają cały rynek rolno-spożywczy, a tak-
że sposoby, jak najlepszego dostoso-
wania do nich produkcji. Nie ucieknie-
my przed tymi zmianami klimatycznymi.
Musimy wspólnie z innymi podmiotami

Jabłka wobec zmian klimatu
Globalne ocieplenie ma znaczący wpływ na plony upraw żywności, które
prawdopodobnie zaczną spadać o 2 proc. na dekadę. Szybkie zmiany 
klimatyczne i bardziej ekstremalne warunki pogodowe będą mieć wpływ 
również na produkcję owoców w Polsce. Eksperci z inicjatywy 
Stowarzyszenia Unia Owocowa radzą, jak się do nich przygotować. 



w całej branży przygotować plan dzia-
łań, korzystać z dostępnych środków, za-
sobów, aby zapewnić produkcję na zy-
skownym poziomie, jednocześnie dba-
jąc o środowisko – podkreśla Arka-
diusz Gaik, prezes Stowarzyszenia
Unia Owocowa.

Temat zmian klimatu na plantacje ja-
błek i gruszek na całym świecie został
podjęty już kilka lat temu przez WAPA,
Światowe Stowarzyszenie Jabłek i Gru-
szek. Fakt ten podkreśla wielorakie
skutki, jakie zmiany klimatu mogą mieć
dla produkcji oraz handlu jabłkami
i gruszkami na całym świecie, m.in.
wpływ na fazę spoczynku drzewa, na
plony, na ochronę sadów przed klima-
tycznymi zamarznięciami, na zapew-
nienie wysokiej jakości plonów lub na-
wet na dalszy wzrost produkcji ekolo-
gicznej. Chociaż nie wszyscy produ-
cenci odczują te skutki, ale wszyscy
będą dotknięci nimi na pewnym pozio-
mie.

Philippe Binard, Delegat Generalny
Freshfel Europe, Europejskiego Stowa-
rzyszenia ds. Świeżych Owoców i Wa-
rzyw, skomentował: – Na poziomie eu-
ropejskim wiele działań i zobowiązań
będzie wymaganych od plantatorów
w celu złagodzenia wpływu ich działań
na zmiany klimatu. Nie należy jednak
lekceważyć narzędzi finansowych do-
stępnych w WPR, 

w szczególności w odniesieniu do
owoców i warzyw m.in. w ramach pro-

gramu operacyjnego organizacji pro-
ducentów. Pomoc finansowa mogłaby
zostać przyznana plantatorom w celu
podjęcia niezbędnych kroków, by przy-
gotować się do tych nowych wyzwań.
Sady mogą wymagać lepszej ochrony
przed ciężkimi gradami, silną suszą, sil-
nymi wiatrami lub późnymi przymroz-
kami. Można również inwestować
w inne nowe środki, takie jak oszczęd-
ność energii, oszczędność zużycia wody
lub zapobieganie rozprzestrzenianiu
się nowych szkodników i chorób lub do-
stosowywanie odmian do zmieniających
się warunków klimatycznych.

Maciej Majewski z FreshMazovia
twierdzi, że sadownicy mogą przygo-
tować się na zmiany klimatyczne, sto-
sując serię prostych zasad dotyczących
pielęgnowania sadów:

1. Mokre i wietrzne zimy
Wykonywanie nawożenia orga-

nicznego lub prowadzenie uprawy ro-
ślin na nawozy zielone znacznie po-
prawia poziom substancji organicznej
w glebie, która może zmagazynować
dużą ilość wody (1 proc. substancji or-
ganicznej więcej na 1 ha gleby może za-
trzymać 150.000 litrów wody). Dodatko-
wo jest to budowa kompleksu sorpcyj-
nego, który magazynuje składniki mi-
neralne, a następnie powoli uwalnia, za-
pobiegając ich wymyciu.

2. Cieplejsze i bardziej suche lata
Zwiększony poziom substancji or-

ganicznej w glebie pozwala zabsor-

bować wodę nawet z intensywnych
opadów, zapobiegając jej spływowi
i utracie. Stosowanie siatek przeciw
gradowych nie tylko pozwala na ochro-
nę produkowanych drzewek i owo-
ców, ale jest takżew stanie ograni-
czyć utratę wody poprzez transpirację,
czyli czynne parowanie wody z nad-
ziemnych części roślin. Stosowanie
nawodnienia w godzinach wieczor-
nych lub porannych także ogranicza
straty wody poprzez transpirację
w upalne dni.

3. Ograniczenie emisji gazów cie-
plarnianych

Branża sadownicza jest w stanie
również ograniczyć emisje gazów cie-
plarnianych poprzez stosowanie od-
nawialnych źródeł energii: panele fo-
towoltaiczne i wykorzystanie drewna
z sadu. Zgodnie z przyjętym projektem
zmiany ustawy o OZE rolnik ryczałtowy
może mieć status prosumenta. 

W przypadku zainstalowania pa-
neli fotowoltaicznych i licznika dwu-
kierunkowego jego rozliczenie z za-
kładem energetycznym będzie odby-
wać się dwa razy w roku, a nadwyżkę
prądu wyprodukowaną latem zużyje
jesienią na schłodzenie owoców, dzię-
ki czemu zadba o środowisko, ogra-
niczy koszty. Zorganizowani rolnicy są
w stanie zaopatrzyć lokalne ciepłow-
nie w drewno opałowe, warunek to
stałość dostaw, czyli karczowania
sadu. �
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13czerwca 2019 roku w pięk-
nych wnętrzach stylowego
Teatru Rewiowego „Sabat”

Małgorzaty Potockiej Wydawnictwo Ma-
xmedia wręczyło statuetki najlepiej za-
rządzanym firmom i samorządom.
Wszyscy laureaci to liderzy w repre-
zentowanych dziedzinach, efektywni
ekonomicznie, doskonale administro-
wani, a także rzetelni jako partnerzy biz-
nesowi. Łącznie przyznano siedemna-
ście nagród (dwanaście tytułów Firma
Dobrze Zarządzana, trzy nagrody spe-
cjalne „Samorząd Dobrze Zarządzany
– Samorząd 30-lecia”) oraz dwa Złote
Medale „Rynku Inwestycji”.

Tryumf dobrze zarządzanych firm

„Sukces biznesowy czy samorządowy nie bierze się znikąd. Tworzą go ludzie, którzy
świetnie zarządzają swoimi organizacjami. Cieszymy się, że mamy możliwość ich 
zaprezentować i docenić – mówił podczas gali Firma Dobrze Zarządzana Mariusz 
Gryżewski, właściciel Wydawnictwa Maxmedia.
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– Jest to dla naszej redakcji wielki za-
szczyt oraz wkład w promocję polskiej
gospodarki i polskich firm – mówił Ma-
riusz Gryżewski, organizator gali Firma
Dobrze Zarządzana do laureatów. – Cie-
szymy się, że mamy możliwość zapre-
zentować i docenić przedsiębiorców
i samorządowców świadomych warto-
ści swojej i swoich współpracowników.
Mających wizję, ale i korzystających
z doświadczeń innych. Tych, którzy wie-
dzą, jak powinien wyglądać dobrze
prowadzony biznes lub jednostka sa-
morządu terytorialnego. Ludzi, którzy
mają jasno wytyczony cel i wiedzą, jak
go osiągnąć. I to właśnie  zarządzane
przez nich organizacje chcielibyśmy
dzisiaj wyróżnić na scenie Teatru Sabat. 

Galę prowadził dziennikarz i bloger
internetowy Grzegorz Czepułkowski.
Po oficjalnej części uroczystości odbyło
się losowanie wizytówek, w którym
szczęśliwcy mogli wygrać zestawy ko-
smetyków, alkohole, artykuły dekora-
cyjne do domu, a także dwuosobowy

voucher do Teatru Sabat. Uwieńczeniem
wspaniałego wieczoru było przedsta-
wienie „Lata 20., lata 30.”, stworzone
przez reżyserkę Małgorzatę Potocką
z okazji 100-lecia odzyskania niepod-
ległości Polski. Przypomniano nieza-
pomniane szlagiery zrepertuaru Hanki
Ordonówny, Miry Zimińskiej, Zuli Po-
gorzelskiej, Jana Kiepury, Eugeniusza
Bodo oraz Mieczysława Fogga i wielu in-
nych. 

Gala Firma Dobrze Zarządzana,
organizowana przez Wydawnictwo
Maxmedia, odbyła się po raz piąty.
Wydawnictwo Maxmedia, będące wy-
dawcą tytułów takich jak Magazyn Go-
spodarczy FAKTY, Rynek Inwestycji,
Magazyn VIP, a także kilku portali in-
ternetowych, od ponad 15 lat realizuje
własne projekty promocyjne i medialne
patronaty, współpracując z Krajową
Izbą Gospodarczą, Business Centre
Club, Kancelarią Prezydenta RP, naj-
większymi organizacjami branżowymi
i izbami gospodarczymi w kraju. �

Laureaci programu 
Firma Dobrze Zarządzana 2019
kategoria usługi dla biznesu:
• ALFA GROUP Sp. z o.o.
• Centrum Medyczne 

Best-Med Sp. z o.o.
• Kancelaria Adwokacka 

Małgorzata Lewandowska

kategoria budownictwo 
i nieruchomości:
• SPS Construction Sp. z o.o.
• Iławskie Przedsiębiorstwo 

Instalacyjno-Budowlane Sp. z o.o.
• Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Metalowiec” z Wrocławia

kategoria handel:
• Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 

– Państwowy Instytut Badawczy
• „Społem” Warszawska Spółdzielnia
Spożywców Śródmieście

kategoria przemysł:
• Zakład Obróbki Metali KOMECH 

Edward Kostrubiec
• Strefa-Glass Sp. z o.o.
• StyleMed Sp. z o.o.
• Gas-Trading SA

Laureaci nagrody Samorząd 
Dobrze Zarządzany 2019:

• Gmina Brwinów
• Gmina Susz
• Gmina Iława

Nagrodzeni Złotym Medalem
„Rynku Inwestycji”:

• Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
• Zakład Remontowo-Budowlany 

Stanisław Romaniuk
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Laureaci w kategorii handel. Od lewej: kierownik marketingu „Społem” War-
szawska Spółdzielnia Spożywców Śródmieście Marcin Cieluba, dyrektor Instytutu
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy prof. dr hab. inż.
Henryk Bujak, właściciel Wydawnictwa Maxmedia Mariusz Gryżewski.

Kategoria Samorząd Dobrze Zarządzany – Samorząd 30-lecia. Od lewej:
burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński, zastępczyni burmistrza Gminy
Susz Lucyna Górnik, wójt gminy Iława Krzysztof Hermaciński, właściciel
Wydawnictwa Maxmedia Mariusz Gryżewski.

Laureaci nagród Złoty Medal Rynku Inwesty-
cji. Od lewej: właściciel Zakładu Remonto-

wo-Budowlanego Stanisław Romaniuk, 
prezes Małopolskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o.

Bogdan Szumański,  właściciel Wydawnic-
twa Maxmedia Mariusz Gryżewski. �
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Laureaci w kategorii przemysł. Od lewej: prezes StyleMed Sp. z o.o. Krzysztof Jajkowicz,
właściciel firmy Zakład Obróbki Metali KOMECH Edward Kostrubiec inż. Edward Kostrubiec,
w imieniu prezesa Tadeusza Wrześniaka przedstawiciel firmy Strefa-Glass Sp. z o.o., 
członek zarządu spółki akcyjnej GAS-TRADING Marcin Tyrajski, właściciel Wydawnictwa
Maxmedia Mariusz Gryżewski.

Laureaci w kategorii budownictwo i nieruchomości. Od lewej: prezes zarządu spółki SPS
Construction Grzegorz Głasek, prezes zarządu Iławskiego Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Bu-
dowlanego Sp. z o.o. Marek Malinowski, dyrektor Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec 
z Wrocławia Dariusz Podroużek, właściciel Wydawnictwa Maxmedia Mariusz Gryżewski.

Laureaci w kategorii usługi dla biznesu. W drugiej linii: prezes zarządu Alfa Group Sp. z o.o.
Sławomir Jaworski oraz dyrektor zarządu Alfa Group Sp. z o.o. Michał Sęk, prezes zarządu
Centrum Medyczne Best-Med. Sp. z o.o. Paweł Szybisz. Z przodu: Małgorzata Lewandow-
ska, właścicielka Kancelarii Adwokackiej Małgorzata Lewandowska oraz właściciel Wydaw-
nictwa Maxmedia Mariusz Gryżewski.
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Jak to możliwe, że takim firmom jak
państwa udaje się przetrwać konku-
rencję z hipermarketami?

Nasza Spółdzielnia obchodzi w tym
roku 150-lecie swej działalności. Przez
tak długi okres istnienia na rynku zdą-
żyliśmy na trwałe wpisać się w pamię-
ci zarówno wielu pokoleń mieszkańców
stolicy, jak i w krajobraz naszego mia-
sta. Takie obiekty handlowe jak Spół-
dzielczy Dom Handlowy „Hala Mirow-
ska” czy „Sezam” pozostają nadal
symbolami warszawskiego handlu.

Hipermarkety bezsprzecznie są dla
nas konkurencją, nie stanowią jednak
jakiegoś bezpośredniego zagrożenia
w rywalizacji o klienta. Jest oczywiste, że
różnorodność rynku daje konsumentom
większą możliwość wyboru i część na-
szych klientów będzie poszukiwać in-
nych źródeł zaopatrzenia. Jednocześnie
wiemy z wielu przesłanek ustnych bądź
pisemnych, że stałych i wiernych klien-
tów nam nie brakuje. Świadczą o tym
chociażby dane z Programu Lojalno-
ściowego „Społem znaczy Razem”,
w którym baza uczestników sukcesyw-
nie wzrasta.

Istotnym czynnikiem, który zasad-
niczo odróżnia nas od konkurencji jest
specyfika zakupów w społemowskich
sklepach. Są to niewielkie placówki,
gdzie klient ma bezpośredni kontakt ze
sprzedawcą i zawsze może liczyć na

jego fachową pomoc. Wielu klientów ro-
biących tzw. świadome zakupy docenia
możliwość uzyskania od sprzedawcy
dodatkowej informacji.

Należy też pamiętać o grupie klien-
tów, którym po prostu firma Społem ko-
jarzy się z polskim handlem. Wybiera-
ją polskie, bo jest dobre.
Co przez lata stało się znakiem rozpo-
znawczym państwa marki?

Jak państwo być może się orientują,
jedno z naszych haseł brzmi „Łączymy
tradycję z nowoczesnością”. Odzwier-
ciedla ono nasze dążenia do zacho-
wania równowagi pomiędzy tym, co wy-
pracowane zostało przez poprzednie
pokolenia, korzystamy z ich cennych do-
świadczeń, a równocześnie patrzymy
przed siebie i dookoła siebie. Usta-
wicznie dążymy do poprawy jakości na-
szych usług nie tylko w zakresie oferty
handlowej, ale również poprzez wpro-
wadzanie szeregu udogodnień towa-
rzyszących zakupom. Modernizujemy
placówki, szkolimy personel, wydłuża-
my godziny handlu, często zgodnie z su-
gestiami klientów. W czasach, kiedy co-
raz więcej osób dokonuje świadomych
zakupów staramy się zapewnić konsu-
mentom dostęp do towarów dobrej
jakości od rzetelnych producentów.
Z uwagi na zmiany zachodzące w ten-
dencjach żywieniowych dostosowujemy
się do potrzeb klientów. Jako polski
przedsiębiorca dbamy o jak największą
ilość artykułów rodzimego pochodzenia,
popieramy też przemysł spółdzielczy.
Myślę, że wymienione powyżej działa-
nia można sprowadzić do wspólnego
mianownika, jakim jest dobro i posza-
nowanie każdego klienta, a to jest wła-
śnie znak rozpoznawczy naszej Spół-
dzielni.
Dowodem sukcesu są przyznawane na-
grody. Teraz zostali państwo laure-
atem konkursu Firma Dobrze Zarzą-
dzana. Czym kieruje się Pani w zarzą-
dzaniu siecią „Społem” WSS?

Najważniejsze w zarządzaniu taką
firmą jak nasza są trzy aspekty.

Pierwszy to dobór odpowiednich
partnerów handlowych. Ponieważ, jak
już wspomniałam klient jest dla nas
sprawą priorytetową, czujemy się
w obowiązku zaoferować mu towar
najwyższej jakości, równocześnie ko-
rzystny i atrakcyjny cenowo. 

Drugi to odpowiednio dobrany per-
sonel sklepowy. Ponieważ jest on na
pierwszej linii, jeśli chodzi o kontakty
z klientami, staramy się, aby podchodził
do pracy z pełnym zaangażowaniem
i fachowością. Jego postawa, sympa-
tyczny wygląd i sposób bycia są jedny-
mi z podstawowych warunków dobre-
go funkcjonowania placówki.

Trzecia sprawa to ludzie z najbliż-
szego otoczenia, czyli pracownicy biu-
rowi. Nie ulega wątpliwości, że w tak du-
żym przedsiębiorstwie zarząd musi
opierać się na pracownikach do-
świadczonych i o odpowiednich kwali-
fikacjach. Praktycznie cała kadra kie-
rownicza i zarządzająca zdobyła do-
świadczenie i wykształcenie, pracując
w naszej Spółdzielni.

W dzisiejszych czasach efektywne
zarządzanie firmą nierozerwanie wią-
że się z jej działalnością w swoim mi-
kroregionie. Jest tzw. społeczna odpo-
wiedzialność biznesu. Nasza firma bra-
ła udział w szeregu akcji charytatyw-
nych, proekologicznych, wspierała wy-
darzenia o charakterze kulturalnym,
oświatowym i społecznym. Społeczna
odpowiedzialność biznesu w naszej fir-
mie to również świadczenia na rzecz
pracowników, takie jak możliwość ko-
rzystania z opieki lekarskiej, dofinan-
sowanie zagranicznych i krajowych
wyjazdów, ulgowe bilety na imprezy
rozrywkowe, udzielanie niskooprocen-
towanych pożyczek etc.

Rozmawiał 
Piotr Nowacki

Hipermarkety nie są 
dla nas zagrożeniem

Rozmowa z Anną Talkowską, 
prezes „Społem” Warszawskiej Spółdzielni Spożywców.
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Jakie idee przyświecają panu jako
szefowi przedsiębiorstwa?

Jedną z nich jest szacunek do in-
westora, który ma kluczowe znaczenie
dla firmy zajmującej się generalnym wy-
konawstwem na budowach. Uważam,
że należy doceniać swoich stałych in-
westorów. Bardzo często ten spraw-
dzony inwestor, z którym przeszło się ja-
kąś ścieżkę na budowie, jest lepszy niż
ten nowy, a na pewno bardziej przewi-
dywalny. Oczywiście nowi partnerzy
też się pojawiają, ale dominuje u nas fi-
lozofia współpracowania z tymi, z któ-
rymi coś już zrobiliśmy. Wiemy, czego się
po nich spodziewać. Można opowiadać
o jakości, terminowości, elastyczności,
fachowości, ale w przypadku współ-
pracy układ jest zerojedynkowy: chęć
dalszej współpracy z danym podmiotem
lub brak chęci. 
Co składa się na zestaw cech dobrego
inwestora?

Wiele rzeczy. Przede wszystkim, je-
śli chodzi o kwestie biznesowe, to: do-
bry pomysł, dobra wewnętrzna organi-
zacja oraz określona zdolność finan-
sowania. Niezmiernie ważny, o ile nie
najważniejszy, jest człowiek reprezen-
tujący inwestora. Muszę wiedzieć, że je-
śli coś będzie szło nie tak, to mój part-
ner jest gotowy do rozwiązań kompro-
misowych. Potrafi usiąść do stołu i po-
rozmawiać, wyjaśnić daną sprawę,
a nie będzie od razu wysyłał pisma z
kancelarii prawnej. 

Odwróciłbym jednak pytanie: ja-
kim trzeba być wykonawcą, żeby in-
westor chciał stale współpracować?
Cały czas jest tak, że to generalny wy-
konawca szuka inwestorów, a nie in-
westorzy wykonawców. Oprócz tego, że
generalny wykonawca powinien do-
brze wykonywać swoją pracę i oferować
dobrą cenę, mieć dobrą organizację,
operacyjne środki finansowe, to jeszcze
umiejętność dostosowania się i bycie do
dyspozycji. Pod tym względem speł-

niamy oczekiwania. Nigdy nie zosta-
wiamy inwestora z problemem, jeśli
taki powstanie. Jesteśmy firmą usługo-
wą. Staramy się zapewnić inwestorowi
to, czego on oczekuje. To nas wyróżnia
spośród tego typu przedsiębiorstw.
Duże koncerny mają określone proce-
dury, my możemy pominąć niepo-
trzebne formalności. Zawsze zwycięża
zdrowy rozsądek. 
Wspominał pan o szacunku do inwe-
stora. Co z pracownikami? 

Tutaj muszę się pochwalić. Jesteśmy
firmą o bardzo dużej stabilności. Mamy
ponad 80 inżynierów. Na budowy przyj-
mujemy tylko absolwentów politech-
nik, a do księgowości – szkół ekono-
micznych. Ludzie przychodzą nieska-
żeni różnymi naleciałościami z po-
przednich miejsc pracy. Uczą się od na-
szych pracowników zatrudnionych na
wyższych stanowiskach,  którzy w od-

powiedni sposób są w stanie ich po-
prowadzić. Widzą też ścieżkę kariery,
jaka jest możliwa w naszej firmie. Od in-
żyniera budowy do dyrektora. W tej
chwili wszyscy z dziesięciu dyrektorów
zaczynali pracę u nas, część jeszcze
w poprzedniej firmie, a część już w SPS
Construction, który istnieje od 2005
roku. To jest ważny komunikat dla na-
szych nowych młodych pracowników,
bo wiedzą, że mają taką samą szansę. 

Oczywiście nie każdy zostaje dy-
rektorem. Nie zawsze jest możliwe speł-
nienie wszystkich kryteriów. Niekiedy
ktoś uważa, że powinien awansować,
a my jako zarząd firmy tak nie uważa-
my. Nasze wizje się rozmijają. Od cza-
su do czasu są rozczarowania. Odejścia
z pracy są jednak niezmiernie rzadkie
– jeden, dwa przypadki rocznie, pod-
czas gdy branża budowlana pod tym
względem jest niesłychanie niestabilna. 

My nie przyjmujemy mistrzów świa-
ta, choć niedawno pojawił się taki po-
mysł przy okazji organizacji  nowego Za-
kładu Obiektów Biurowych. Szybko
upadł i postanowiliśmy dać szansę jed-
nemu z naszych dyrektorów, który ma
doświadczenie w budowaniu biurow-
ców. Ludzie w firmie dobrze odbierają
szansę na awans wewnętrzny, uważa-
jąc to za sprawiedliwe podejście do pra-
cowników. 
Czy wystarczy dobry inżynier, aby zbu-
dować dobrą ekipę pracowników na
budowie?

Tak, przy czym dobry inżynier to nie
tylko ktoś, kto posiada wiedzę tech-
niczną, ta jest niezbędna. Dobry inżynier
to ktoś, kto dysponuje pewnymi zdol-
nościami organizacyjnymi i interperso-
nalnymi. Potrafi określone zadania przy-
dzielić odpowiednim ludziom, dosto-
sowując wymagania do ich możliwości
oraz sprawiedliwie ocenić pracę swo-
ich pracowników.

Rozmawiała Agnieszka Żądło

Mistrzów świata nie zatrudniamy,
my ich kształcimy
Dobra współpraca z inwestorem oraz dbałość o pracowników – to te obszary są najważ-
niejsze dla prezesa zarządu SPS Construction, Grzegorza Głaska. 

Grzegorz Głasek (z lewej) odbiera 
statuetkę Firma Dobrze Zarządzana 2019 
z rąk Mariusza Grzyżewskiego.
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Jak powstała spółka Alfa Group?
Sławomir Jaworski: Był 2005 rok.

Odszedłem z wydziału antyterrory-
stycznego, w którym pracowałem kilka
lat. Całe życie zajmowałem się ochra-
nianiem i zabezpieczaniem różnych
miejsc i osób o zróżnicowanym stopniu
zagrożenia. Nie widziałem się w innej
branży niż ochroniarska. Na początku
było trudno, bo musieliśmy zdobyć
klientów, stworzyć swoje portfolio oraz
rynek. Z uwagi na fakt, iż nie jestem uro-
dzonym handlowcem, udawało mi się
to z różnym skutkiem, na pewno nie tak
jak bym chciał. Myślę, że momentem
przełomowym dla rozwoju firmy było po-
znanie Michała Sęka, obecnie mojego
najbliższego współpracownika i prezesa
zarządu jednej z najważniejszych mo-
ich firm, która specjalizuje się w opty-
malizacji kosztów ochrony i zabezpie-
czenia mienia dużych podmiotów go-
spodarczych. 
Jaki jest zakres państwa usług?

Michał Sęk: Zajmujemy się głównie
ochroną fizyczną obiektów. Sprzedaje-
my usługi dla powierzchni magazyno-
wych, centrów logistycznych, w tym się
specjalizujemy. Na niektórych obiektach
ochrona fizyczna musi być i nie jest tak,
że w każdym wypadku technika może
wyprzeć człowieka, bo tak się nie stanie.
Natomiast w miejscach, gdzie można
ograniczyć koszty pracownicze, uzu-

pełniamy usługę technologią po to,
żeby zapewnić jak najwyższą jakość.
Sama Alfa Group od około 15 miesięcy
wzrosła pod względem liczby pozy-
skanych obiektów o około 200 procent.
Nie jesteśmy już małą, ale średnią firmą,
obecną na dwóch rynkach: lubelskim
i warszawskim. 
Rynek ochroniarski jest bardzo nasyco-
ny. Czym konkurujecie z innymi firmami?

MS: Nie stajemy w szranki z mały-
mi firmami. Nie ścigamy się w obniża-
niu cen, bo jeżeli cena jest niska, jakość
też będzie taka i nie ma się co czaro-
wać, że będzie inaczej. Chcemy dawać
jakość premium, na odpowiednim po-
ziomie. Już teraz obawiają się nas naj-
więksi gracze, gdyż powoli się do nich
zbliżamy. Zatrudniamy wykwalifikowa-
nych managerów, którzy dbają o wysoki
poziom usług, satysfakcję klientów. 

SJ: Optymalizujemy koszty, ale nie ni-
ską stawką, a nowoczesnymi techno-
logiami, np. monitoringiem wizyjnym, in-
teligentną analizą obrazu, wirtualną
recepcją, kamerami z termowizją czy wi-
deo obchodami. My już to mamy! Ostat-
nio zamiast 16 kamer zainstalowali-
śmy 3 kamery z termowizją. Obecnie
tego typu rozwiązania będziemy wpro-
wadzać na wysypiska śmieci i do za-
kładów komunalnych, które na bieżąco
będziemy monitorować. 
Kiedyś firmy ochroniarskie kojarzyły się
z robotnikiem, który obchodzi plac
budowy albo panem siedzącym w bud-
ce. Dziś takie przedsiębiorstwa stawiają
na nowe technologie, wykorzystują
nowe możliwości techniczne. Czy przy-
szłością rynku ochroniarskiego jest
zastąpienie czynnika ludzkiego tech-
niką?

SJ: My uważamy, że jest to przy-
szłość. Po pierwsze wiąże się to z opty-
malizacją kosztów ochrony. Na naszym
polskim rynku koszty pracownicze każ-
dego roku w dużej mierze wzrastają, co
podnosi koszt zabezpieczenia mienia na
obiektach. My wychodzimy naprzeciw
naszym klientom, stosując zaawanso-
waną technologię monitorującą przy

ograniczeniu udziału człowieka do po-
dejmowania kluczowych decyzji doty-
czących na przykład alarmów. Dzięki
temu w ogólnym rozrachunku, mimo po-
czątkowej inwestycji w urządzenia,
koszt usługi diametralnie się obniża. Już
po roku można mówić o zwrocie inwe-
stycji i obniżeniu kosztów do 50–60 pro-
cent w porównaniu do ochrony prowa-
dzonej przez człowieka. 
Rokrocznie organizują państwo duży fir-
mowy event. Jaki jest jego cel? 

SJ: Zapraszamy naszych obecnych
i potencjalnych klientów, aby zapre-
zentować im najnowszą technologię
związaną z monitoringiem wizyjnym
i monitorowaniem sygnałów alarmo-
wych. Przy okazji pozwalamy naszym
gościom poczuć dreszczyk emocji. Słu-
ży do tego tor do dynamicznego strze-
lania z broni krótkiej i długiej. Oczywi-
ście nad wszystkim czuwają doświad-
czeni instruktorzy. 

MS: Tego typu spotkania odbywają
się cyklicznie od trzech lat. Również na
przyszły rok planujemy podobne wy-
darzenie. Częściowo znamy już pro-
gram. Zaprezentujemy wtedy nasze
nowe dziecko – platformę monitorowa-
nia wizyjnego z możliwością zainstalo-
wania lądowiska dla drona i jego wy-
korzystania. 

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Nie ścigamy się w obniżaniu cen 
Rozmawiamy z kierownictwem  Alfa Group, firmy zajmującej się ochroną osób i mie-
nia, Sławomirem Jaworskim, prezesem zarządu głównej spółki Alfa i Michałem Sękiem,
prezesem zarządu Alfa Group firmy wchodzącej w skład grupy ALFA.

Sławomir Jaworski Michał Sęk



POD NASZYMI
SKRZYDŁAMI

www.alfagroup.com.pl
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Zakład Obróbki Metali KOMECH
istnieje od 1980 roku i mieści się
w Lublinie. Wykonuje części me-

talowe z dokładnością rzędu 0,002 mm,
przeznaczone do samochodów, trakto-
rów, dla potrzeb przemysłu maszyno-
wego, komputerowego oraz spożyw-
czego. 

Właścicielem firmy od momentu jej
powstania jest inż. Edward Kostrubiec.
– 40-letnie doświadczenie sprawia, że
jesteśmy w stanie skutecznie zaspoko-
ić potrzeby naszych wymagających
klientów. Jednak, żeby utrzymywać się
w czołówce, trzeba nieustannie inwe-
stować w szeroko rozumiany rozwój. To
konieczne, aby pozostawać atrakcyjnym
partnerem dla zachodnich firm – pod-
kreśla właściciel KOMECHu. – Wielu
przedsiębiorców tego nie docenia. Jesz-
cze inni w pewnym momencie tracą za-
pał, gdyż nie mają następców do dal-
szego prowadzenia firmy, tzw. firmy ro-

dzinne przestają mieć kontynuację.
Obecnie młode pokolenie nie jest chęt-
ne do przejęcia trudu prowadzenia
własnej firmy w obecnych realiach ryn-
kowych w Polsce. Ten problem wart jest
zastanowienia dla rządzących naszym
krajem. Myślę, że w ciągu najbliższych
pięciu, może dziesięciu lat wiele firm zo-
stanie zamkniętych lub sprzedanych za
małe pieniądze, bo firma, w którą się nie
inwestuje, traci na wartości i atrakcyj-
ności. Rynek sam dokona selekcji
– przetrwają ci, którzy stawiają na no-
woczesność i nie mają się czego wsty-
dzić w konfrontacji z globalną konku-
rencją. Nasza firma stawia czoła mię-
dzynarodowym wymaganiom i oczeki-
waniom dużych światowych koncer-
nów.

Obecnie KOMECH posiada nowo-
czesny park maszynowy obrabiarek
sterowanych numerycznie CNC. Wśród
nich są wycinarka laserowa, wycinarka
plazmowa HD, automatyczne spawanie
robotami spawalniczymi, prasy krawę-
dziowe, centra obróbcze frezarskie i to-
karskie, giętarka trzpieniowa oraz no-
woczesne maszyny do przygotowania
i wykańczania ostatecznego po-
wierzchni detali. Dzięki zastosowaniu
nowoczesnych maszyn i technologii
jest w stanie uzyskać detale o skompli-
kowanych kształtach, wysoką jakość
oraz estetykę wykonania. 

Od 30 lat firma współpracuje z fir-
mami z Europy Zachodniej, jako licen-
cjonowany dostawca. Jej odbiorcami są
duże znane koncerny z Niemiec, Danii,
Włoch oraz Holandii. W efekcie stale do-
skonali technologię wykonania oraz
ich jakość i przykłada szczególną wagę
do terminowej realizacji zleceń, a przy
tym stara się być konkurencyjna ceno-
wo. –  A żeby cieszyć się zaufaniem po-
ważnych podmiotów, musimy być dla
nich godnym partnerem, który nie pod-
waży ich renomy na globalnym rynku.
Poniekąd pod ich presją robimy wszyst-
ko, żeby być nowoczesnym zakładem
dającym produkty wysokiej jakości oraz
terminową realizację zamówień. Po-

ważni kontrahenci chcą płacić tylko za
przemyślaną technologię i dobrze wy-
korzystany czas produkcji, więc nie
możemy sobie pozwolić na słabą or-
ganizację pracy i niską wydajność
– przyznaje Edward Kostrubiec. 

– Ciągle kupujemy nowe maszyny
i kompleksowo monitorujemy proces
produkcyjny przez system Komputero-
wego Zarządzania Produkcją. To po-
zwala nam analizować pracę zespołów
i poszczególnych ludzi aby móc zoba-
czyć niedociągnięcia i w porę na nie za-
reagować. Bez nowoczesnego systemu
zarządzania nie mielibyśmy stosownej
wiedzy, jak działać skutecznie i jak
optymalizować proces produkcyjny. Wi-
zytacje zagranicznych przedstawicieli
firm są dla nas niezwykle budujące, bo
po zwiedzeniu naszej firmy i przyjrzeniu
się produkcji zgodnie stwierdzają, że
niektórych rzeczy mogą się też od nas
uczyć. Szkoleniowcy, którzy przybyli
nas szkolić w zakresie strategii LEAN,
uznali, że jego założenia są u nas prak-
tykowane, tyle że nie pod marką LEAN,
bo wypracowaliśmy i wprowadziliśmy
prawie taki sam- lecz własny system. Je-
stem dumny, że w swojej dziedzinie nie
muszę nikogo naśladować, a wręcz
inni korzystają z naszego dorobku i na
nas się wzorują – dodaje właściciel
Edward Kostrubiec.

W historii firmy nie brakuje mo-
mentów przełomowych. Jednym z nich
był projekt zatytułowany „ Wzmocnienie
pozycji konkurencyjnej przedsiębior-
stwa Komech na rynku międzynarodo-
wym dzięki wdrożeniu innowacji pro-
cesowej i organizacyjnej” współfinan-
sowany ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju  Regionalnego oraz Bu-
dżetu Państwa w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego na lata 2007–
2013, który wpłynął na jeszcze lepszą
kondycję firmy. Do rozwoju przyczyniło
się także wprowadzenie i rozwijanie już
od 15 lat systemu ISO, w tym oparty na
Systemie Zarządzania w/g PN-EN ISO
9001:2015-10. �

Przetrwają najlepsi
W ciągu najbliższych pięciu, może dziesięciu lat wiele firm zostanie zamkniętych lub
sprzedanych za niewielkie pieniądze, bo firma, w którą się nie inwestuje, traci na 
wartości – mówi Edward Kostrubiec, właściciel firmy KOMECH.

Edward Kostrubiec, 
właściciel firmy KOMECH
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalo-
wiec” należy do najstarszych we Wro-
cławiu. Jakie trzy przełomowe decyzje
wymieniłby pan w historii organizacji?

Oczywiście nie będziemy przywo-
ływać tu samego faktu powstania spół-
dzielni, które notabene miało miejsce
6 lutego 1959 roku. Pierwszą cezurą była
decyzja o rozpoczęciu wielkich inwe-
stycji. W 1978 roku wybudowaliśmy bli-
sko 5 tysięcy mieszkań – osiedla: Nowy
Dwór, Muchobór Mały, osiedle w Kątach
Wrocławskich, co spowodowało wzrost
zasobów do 630 tysięcy metrów kwa-
dratowych – i byliśmy największą spół-
dzielnią we Wrocławiu.

Drugim faktem było na pewno – usu-
nięcie azbestu i ocieplenie 120 budyn-
ków – bez oglądania się na pomoc ze-
wnętrzną – tylko za własne pieniądze
członków, którzy dobrowolnie zwięk-
szyli opłaty na fundusz remontowy. Ich
wysiłek nie poszedł na marne, bo dzię-
ki temu już od 2008 roku – od-
czuwają efekty termomoder-
nizacji: oszczędności i kom-
fort zamieszkiwania.

Równolegle – stworzenie
zaplecza kulturalnego, edu-
kacyjnego dla członków –
zwłaszcza młodzieży. Na 50-
lecie spółdzielni oddano do
użytku wybudowane za wła-
sne pieniądze wielkie Cen-
trum Kultury i Edukacji „Ba-
kara”, które koordynuje dzia-
łalność na wszystkich osie-
dlach mieszkaniowych –
współdziałając z Radami

Osiedli. Spółdzielnia otrzymała za to
„Złoty Laur Spółdzielczości”.

Trzecim – to wielkie przedsięwzięcie
– zmodernizowania obiektu handlowo-
usługowego w spółdzielczą galerię
handlowo-usługową „Tarasy Grabi-
szyńskie” o zakresie spełniającym ocze-
kiwania nie tylko naszych mieszkańców.
Oprócz części handlowej zorganizo-
wano przychodnie lekarskie, w tym sto-
matologia, fitness club, bank, poczta. Są
restauracje, cukiernia, sklepy odzieżo-
we, artykuły AGD, księgarnia, apteka,
drogeria i wiele innych. Ta moderniza-
cja zdobyła pierwsze miejsce w ogól-
nopolskim konkursie „Inwestycja Roku”,
organizowanym przez Krajową Izbę
Gospodarki Nieruchomościami.
Jak udaje się funkcjonować spółdziel-
ni na dzisiejszym konkurencyjnym ryn-
ku? Co robicie, aby zatrzymać i pozy-
skać klientów?

Trzeba najpierw wyjaśnić, że spół-
dzielnie nie mają żadnej konkurencji
w budowie mieszkań, gdyż mogą bu-
dować tylko po kosztach rzeczywistych.
Nasz budynek, oddany do użytku w 2018
roku, był o 30 procent tańszy od budo-
wanych w okolicy przez deweloperów,
mimo że jest lepszy. Uzyskał tytuł „In-
westycja Roku” przyznany przez Kra-
jową Izbę Gospodarki Nieruchomo-
ściami. Jeśli przepisy się nie zmienią
w tym zakresie, spółdzielnie budując wy-

odrębnione własnościowe lokale – „bu-
dują” wspólnotę mieszkaniową, a to jest
i byłoby zaprzeczeniem idei spółdziel-
czości.

Ale może to dotyczyć wynajmowa-
nia lokali na działalność usługowo-
handlową. Tu jest odnotowywana kon-
kurencyjność, choć z zastrzeżeniem, że
póki co o atrakcyjności lokali decyduje
lokalizacja w mieście. Poza tym trzeba
podkreślić co najmniej dwie cechy na
naszą korzyść. Traktujemy naszych na-
jemców jak partnerów i mogą liczyć na
naszą pomoc w rozstrzyganiu proble-
mów technicznych, np. we współfinan-
sowaniu modernizacji, ale też gwaran-
cji umów niewygórowanych opłat i ich
stabilności.
Nawet spółdzielnie istniejące od daw-
na muszą się dostosowywać do no-
wych realiów i stawiać na nowe tech-
nologie. Czy również państwo podążają
w tym kierunku?

Kończymy już duży program po-
rządkowania otoczenia budynków, co
było też związane z decyzjami członków,
którzy wyrazili zgodę na dodatkowe
opłaty – na wykup od gminy terenów
z dużą bonifikatą. Nasze budynki są usy-
tuowane na działkach, których właści-
cielem jest spółdzielnia – już od 2008
roku (!). W tym miejscu muszę wspo-
mnieć, że mielibyśmy już zakończony
cały proces modernizacji zasobów,

gdyby nie polityczna ak-
cja zamiany mieszkań
tzw. lokatorskich na wy-
odrębnioną własność za
darmo, co oczywiście zo-
stało uznane za narusze-
nie konstytucji. Powstała
wielka wyrwa w finan-
sach spółdzielni rzędu
ok. 10 mln zł, bo nie jest
możliwe przerzucanie
tych skutków na człon-
ków.

Rozmawiał 
Piotr Danilczuk

Spółdzielnie się same bronią
Spółdzielnie, mimo braku konkurencji (cena) nie budują,
bo nie będą przecież budować wspólnot mieszkaniowych
– wyjaśnia prezes spółdzielni „Metalowiec” we Wrocławiu
Jerzy Kruk.

Tarasy Grabiszyńskie
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Czy już na dobre przejął pan stery w ro-
dzinnej firmie, w której do tej pory głów-
nodowodzącym był pana dziadek Sta-
nisław Romaniuk? W jaki sposób od-
bywało się przekazywanie pokolenio-
wej pałeczki?

Jeszcze nie do końca. Mój mentor
biznesowy, a prywatnie dziadek jest
dalej w pełni sił i widać, że praca spra-
wia mu przyjemność. Dlatego też ak-
tywnie uczestniczy w życiu firmy i to on
dalej pełni wolę wodza. Oczywiście
część jego obowiązków wziąłem na

siebie, w szczególności kontakty z ad-
ministracją, urzędami, projektantami
itp. są na mojej głowie. Mój dziadek Sta-
nisław kocha budowę i swój czas po-
święca w dużej mierze na nadzór nad
wykonawstwem.
Nowy, młody właściciel to nowa ener-
gia. Jakie cele stawia pan przed sobą
w działalności firmy?

Na pewno na początek chciałbym
usprawnić funkcjonowanie firmy po-
przez wdrożenie nowych systemów
wspomagających zarządzanie przed-
siębiorstwem. Zależy mi, aby firma
działała jeszcze skuteczniej, a ja żebym
miał narzędzie do zarządzania.

Aktualnie wchodzimy w trudny
okres. Grunty, w które zainwestowaliśmy
kilkanaście lat temu powoli się kończą.
Trzeba będzie szukać nowych pomy-
słów na biznes. Dlatego też oprócz
działalności deweloperskiej planuje-
my wrócić do czystej budowlanki tzn.
startować w przetargach na roboty bu-
dowlane i tym samym zapewnić płyn-
ność finansową firmy.

Oczywiście nie chcę rezygnować
z działalności deweloperskiej. Jednak
planuję „pokazać się” w Polsce. Chciał-
bym tworzyć nowe inwestycje poza te-
renem Białej Podlaskiej. Tak, aby czas
i poświęcenie jakie włożył mój dziadek

w rozwój działalności mogło zostać do-
strzeżone nie tylko w mieście, w którym
spędził większość życia, ale także poza
jego granicami.
Czym będzie różnił się pana sposób za-
rządzania od stylu pana Stanisława Ro-
maniuka?  Czy firmę czekają jakieś
gruntowniejsze zmiany, czy zostanie
utrzymana dotychczasowa polityka?

Wychodzę z założenia, że jeśli coś
działa i działa dobrze już ponad trzy de-
kady, to nie ma co kombinować i na siłę
szukać zmian. Cały czas uważnie przy-
słuchuję się pracownikom i osobom,
z którymi współpracujemy i staram się
wyciągać wnioski. Na podstawie tego,
co zaobserwuję staram się działać tak,
żeby każdy mógł czerpać zyski ze
współpracy. 
Jakie Inwestycje przewidują państwo
w najbliższej przyszłości?

Aktualnie w trakcie budowy mamy
dwa budynki wielorodzinne o łącznej
liczbie mieszkań ok. 130. To na nich naj-
bardziej się skupiamy. W miarę za-
awansowania robót niewykluczone, że
będziemy zaczynać budowę kolejnego
obiektu. W międzyczasie wykonujemy
także poboczne mniejsze roboty bu-
dowlane i remontowe. 

Rozmawiał Piotr Nowacki

Chcę pokazać się w Polsce
Chciałbym tworzyć nowe inwestycje poza terenem Białej Podlaskiej. Tak, aby czas i po-
święcenie jakie włożył mój dziadek w rozwój działalności mogło zostać dostrzeżone nie
tylko w mieście, w którym spędził większość życia, ale także poza jego granicami – mówi
Maciej Romaniuk, prezes Zakładu Remontowo-Budowlanego Romaniuk.



ZRB Stanisław Romaniuk
ul. Augusta Fieldorfa 26/7
21-500 Biała Podlaska

tel. 83 344 27 49
fax: 83 344 27 49
www.zrb-romaniuk.pl

MIESZKAM TU, 
GDZIE CZUJĘ SIĘ DOBRZE

BUDOWA I SPRZEDAŻ MIESZKAŃ



www.rynekinwestycji.pl

ZDROWIE I TURYSTYKA134

Kwestie zdrowotne stały się waż-
nym elementem, na który pra-
cownicy zwracają uwagę pod-

czas podejmowania decyzji o zatrud-
nieniu w danej firmie. W ostatnich latach
stopa bezrobocia w Polsce mocno
zmniejszyła się – od maja 2015 roku do
maja 2019 zanotowano silny spadek
(z 10,7 do 5,4 proc.) – co powoduje, że
pracodawcom coraz trudniej zdobyć do-
brego pracownika. Firmy zaczęły kon-
kurować między sobą i chcąc przycią-
gnąć pracowników coraz częściej sta-
rają się oferować im różnego rodzaju

benefity zdrowotne, takie jak abona-
menty prywatnej opieki medycznej czy
pakiety sportowe. 

Według badania przeprowadzone-
go przez Grant Thornton i Medicover,
w okresie styczeń-czerwiec 2019 roku już
58 proc. pracodawców w Polsce w swo-
ich ofertach obiecywało nowo zatrud-
nianym pracownikom benefity zdro-
wotne. Dla porównania, w analogicz-
nym okresie 2015 roku było to tylko
24 proc. pracodawców, co oznacza, że
popularność tego rodzaju zachęt w
ciągu czterech lat wzrosła dwukrotnie.

Abonament medyczny 
najpopularniejszy

Pracodawcy najczęściej proponują
abonament prywatnej służby zdrowia
– w 2019 roku 47 proc. przebadanych
ofert pracy zawierała informację o takim
beneficie. Jest to znaczny wzrost w po-
równaniu do 2015 roku, w którym od-
setek ten wynosił tylko 22 proc. Drugim
najczęstszym benefitem proponowa-
nym nowym pracownikom przez firmy
jest pakiet sportowy np. karta zniżkowa
do różnych obiektów sportowych, wej-
ściówki na siłownię oraz na basen.

Kuszenie pracownika zdrowiem

Skłonność pracodawców do dbania o zdrowie pracowników wzrosła w Polsce 
dwukrotnie od 2015 roku – wynika z raportu Grant Thornton i Medicover.



Sportowy benefit proponuje już 40 proc.
przebadanych pracodawców. Przez
cztery lata odsetek ten wzrósł dwu-
krotnie – z 19 proc. Coraz popularniej-
szym benefitem zdrowotnym są również
darmowe owoce – obecnie oferuje go
już co dziesiąty pracodawca, choć jesz-
cze w 2015 r. pozycja ta znajdowała się
tylko w co pięćdziesiątej ofercie pracy.

– Benefity pozapłacowe to aktualnie
bardzo atrakcyjna na rynku pracy „kar-
ta przetargowa” coraz częściej wyko-
rzystywana przez pracodawców, za-
równo w celu pozyskania wykwalifiko-
wanych specjalistów, jak i zatrzymania
pracowników w firmie. Benefity zdro-
wotne są już wręcz traktowane przez
pracowników jako standard. Jeżeli pra-
codawcy chcą wyróżniać się na rynku,
muszą podążać za trendami i propo-
nować mniej powszechne, ale jednak
ciekawe bonusy dla poszczególnych
grup pracowniczych – mówi Anna Pi-
śmienna, specjalista ds. potencjału
ludzkiego w Grant Thornton.

Z badania wynika, że pracodawcy
dużo częściej oferują bonusy zdrowot-
ne pracownikom umysłowym niż fi-
zycznym. Obecnie 40 proc. firm oferu-
je pracownikom umysłowym jakikol-
wiek benefit związany ze zdrowiem.
Odsetek pracodawców proponujących
taki benefit pracownikom fizycznym
jest znacznie mniejszy i wynosi 28 proc.
Różnica ta sugeruje, że obecnie nie-
dobór pracowników na rynku pracy
jest silniejszy w zawodach umysłowych
niż fizycznych.

– Choroba pracownika zawsze wią-
że się z wydatkami ponoszonymi za-
równo przez system opieki zdrowot-
nej, społeczeństwo, jak i pracodawcę.
Jej całościowy koszt nie jest jednak za-
wsze taki sam. Zależy on przede wszyst-
kim od rodzaju choroby i częstości jej
występowania, ale także możliwości
szybkiej diagnostyki i skutecznego le-
czenia. Oznacza to, że dzięki wysokiej
jakości opiece medycznej, koszty te
można znacząco obniżyć – komentuje
dr n.med. Katarzyna Gorzelak-Ko-
strzewska, kierownik ds. profilaktyki
i medycyny pracy, Medicover.

Karta MultiSport
Jednym z najpopularniejszych be-

nefitów wśród pracowników jest Pro-
gram MultiSport, oferowany przez spół-
kę Benefit Systems. Według Se-
dlak&Sedlak z kart sportowych w Polsce
korzysta 49,4 proc. pracowników otrzy-
mujących świadczenia pozapłacowe
(raport Świadczenia dodatkowe

w oczach pracowników w 2019 roku).
W minionym kwartale z zajęć sportowo-
rekreacyjnych dostępnych w ramach
karty MultiSport korzystało 1 046,6 tys.
osób w całym kraju oraz 286,4 tys. osób
na rynkach zagranicznych. Łącznie
z Programu MultiSport korzysta zatem
1 333 tys. pracowników.

– Cieszy nas, że pracodawcy inten-
sywnie wspierają aktywność fizyczną
pracowników. W ciągu roku przybyło po-
nad 236 tysięcy kart MultiSport, z czego
127 tysięcy w naszym kraju – wyjaśnia
Emilia Rogalewicz, członek zarządu Be-
nefit Systems odpowiadający za sprze-
daż kart w Polsce. – Coraz więcej osób
zdaje sobie sprawę z tego, że aktywność
fizyczna jest sposobem na poprawę
zdrowia i zachowanie dobrej jakości
życia. To właśnie zdrowie, według ba-
dania MultiSport Index 2019, mobilizuje
obecnie 43 proc. Polaków do ćwiczeń
i jest obecnie najczęstszym powodem po-
dejmowania aktywności fizycznej.

– Dzięki karcie MultiSport pracow-
nicy i ich rodziny mają dostęp do róż-
norodnej infrastruktury sportowej, co
wpływa pozytywnie na poziom aktyw-
ności fizycznej Polaków. Użytkownicy
kart mają większe możliwości poznania
różnych form aktywności fizycznej i wy-
boru tej, w której czują się najlepiej.
Z deklaracji użytkowników programu
MultiSport wynika, że aż 78 proc. z nich
dzięki karcie częściej korzysta z ru-
chu, a 68 proc. ćwiczy inaczej, anga-
żując się w nowe rodzaje treningów
– podkreśla Adam Radzki, członek za-
rządu Benefit Systems.

Usługi i duże miasta
Zarówno benefity związane z do-

stępem prywatnej opieki medycznej, jak
i pakiety sportowe są częściej propo-
nowane w firmach zajmujących się
usługami lub budownictwem niż
w przedsiębiorstwach produkcyjnych
– odpowiednio 58 proc. do 39 proc.
w przypadku pakietów medycznych
i 41 proc. do 37 proc. w przypadku pa-
kietów sportowych. Wielkość firmy rów-
nież ma znaczenie przy oferowaniu no-
wym pracownikom pakietów zdrowot-
nych. Według badania, w tym obszarze
firmy duże stanowią nawet dwukrotnie
wyższy odsetek od firm małych i mikro. 

Podobne znaczenie ma lokalizacja
danej firmy – aż 53 proc. w przypadku
abonamentów medycznych i 55 proc.
w przypadku pakietów sportowych
przedsiębiorstw w dużych miastach
oferuje nowym pracownikom benefity
zdrowotne. W samej Warszawie odse-

tek pracodawców proponujących takie
pakiety wynosi ponad 60 proc. Z kolei
w mniejszych miejscowościach tylko
21 proc. przedsiębiorstw oferuje bene-
fity prywatnej opieki medycznej i tylko
15 proc. karnety sportowe. 

Zadowolenie z pracy
Jak wynika z badania „Confidence

Index”, przeprowadzonego w II kwartale
2019 roku przez firmę rekrutacyjną Mi-
chael Page, dostęp do prywatnej opie-
ki zdrowotnej spośród szerokiej gamy
benefitów dla Polaków jest najważniej-
szy (89 proc.). Tylko niecałe 8 proc. re-
spondentów przyznało, że czynnik ten
nie ma znaczenia przy wyborze miejsca
zatrudnienia. Niewiele mniej, bo 75 proc.
ankietowanych chciałoby otrzymać od
pracodawcy dodatkowe ubezpiecze-
nie na życie. Aspekt ten jest szczególnie
istotny zwłaszcza dla osób powyżej 50 r.ż.
(76 proc.). Karta sportowa to atrakcyjny
dodatek do pensji dla 49 proc. ankieto-
wanych, przy czym wśród osób poniżej
30 r.ż. odsetek ten wynosi aż 66 proc.,
a pracownicy w wieku 50+ są zaintere-
sowani nim trzy razy rzadziej.

Większość Polaków (63 proc.) jest za-
dowolona z ogólnych warunków za-
trudnienia. Niemal połowa (46 proc.) jest
usatysfakcjonowana wysokością swojej
pensji, a 47 proc. dobrze ocenia także
stabilność swojej pracy. Pozytywne na-
stroje wśród pracowników przekładają
się na wzrost oczekiwań względem
pracodawcy, a silna pozycja kandyda-
tów na rynku pracy sprawia, że konku-
rowanie wysokością wynagrodzenia
staje się coraz trudniejsze. Na znacze-
niu zyskują zatem aspekty pozafinan-
sowe. Do najważniejszych z nich nale-
żą m.in. dostęp do szkoleń, który jest
istotny dla niemal 93 proc. responden-
tów, możliwość korzystania z elastycz-
nych godzin pracy (73 proc.) oraz z pra-
cy zdalnej (63 proc.). 

Wykonywanie pracy często wiąże
się z eksploatacją różnych narzędzi
czy sprzętów, które powinny zostać za-
pewnione przez pracodawcę. Z bada-
nia Michael Page wynika, że 7 na 10 an-
kietowanych liczy na to, że otrzyma
służbowy laptop i telefon. Z kolei 53 proc.
pracowników chciałoby mieć do dys-
pozycji również służbowy samochód. Fir-
mowe auto jest szczególnie pożądane
przez pracowników na stanowiskach
menedżerskich (77 proc.) oraz wśród
osób powyżej 50 r.ż (62 proc. wskazań
w tej grupie wiekowej w porównaniu do
39 proc. wskazań wśród respondentów
poniżej 30 r.ż.). �
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Jak przedstawiłby pan pokrótce histo-
rię firmy?

Best-Med działa na rynku od wielu
lat, choć początkowy charakter przy-
chodni medycyny pracy znacznie ewo-
luował. 2 lata temu firma zmieniła struk-
turę właścicielską i profil zarządzania.
W ślad za tym zdecydowanie zmienił się
profil placówki, która stała się wielo-
specjalistycznym centrum medycznym.
W tym roku jeszcze bardziej rozszerzy-
liśmy zakres usług o segment medycy-
ny estetycznej i kosmetologii.
Jak zarząd firmy rozumie nowoczesne,
skuteczne zarządzanie, które stało się
podstawą nagrody Firma Dobrze Za-
rządzana 2019 przyznanej Centrum
Medycznemu Best-Med?

Poszukiwanie klucza do efektyw-
nego zarządzania ma miejsce we
wszystkich przedsiębiorstwach, którym
zależy na rozwoju. Wraz ze zmianami
zachodzącymi na świecie ewoluują
koncepcje zarządzania, wdrażane
przez menedżerów stawiających na
rozwój firmy. W mojej ocenie uniwer-
salną zasadą jest wsłuchiwanie się
w głos swoich pracowników, których
trzeba traktować po partnersku. Jeżeli
mają poczucie, że ich zdanie się liczy, że
są częścią firmy, a jej sukces jest ich suk-
cesem, wówczas bardzo chętnie anga-
żują się w proces zarządzania na po-
ziomie podstawowym. Trzeba pamiętać,
że to pracownicy mają najlepsze roze-
znanie, co dzieje się w ich najbliższym
środowisku, czyli ekosystemie przed-
siębiorstwa w skali mikro. Najbliższy

naszemu sercu jest skandynawski mo-
del zarządzania, który zaleca delego-
wanie zadań i kompetencji na najniższe
szczeble struktury organizacji. Oczywi-
ście musi to być działanie kontrolowane,
spójne ze strategią firmy i z realizowaną
przez zarząd wizją rozwoju.
Czy specyfika branży medycznej wpły-
wa na zarządzanie firmą?

Nie chciałbym się licytować z inny-
mi sektorami rynku, ale na pewno jest
to bardzo specyficzna branża, choćby
ze względu na charakter świadczo-
nych usług, które wymagają szczegól-
nej empatii. Mało tego, decydują o ja-
kości życia, zdrowiu, a nawet życiu pa-
cjentów. Uważam, że pacjent to dużo
więcej niż klient. Dlatego staramy się
traktować każdego, kto korzysta z na-
szej pomocy, indywidualnie. Takiego
profesjonalnego, ale indywidualnego
podejścia wymagamy również od per-
sonelu, który musi być gotowy reagować
na niestandardowe sytuacje, aby za-
pewnić pacjentowi pełen komfort i bez-
pieczeństwo.
Wiele placówek ochrony zdrowia znaj-
duje na rynku swoją niszę. Czy Best-
Med też postawił na specjalizację?

Jesteśmy dużym podmiotem, ale
nie aspirujemy do bycia medyczną sie-
ciówką, którą charakteryzuje korpora-
cyjny styl zarządzania. Ze względu na
„butikowy” charakter staramy się, aby
nasza oferta była przemyślana. Roz-
budowana, ale jednocześnie spójna.
Opieramy ją na trzech głównych fila-
rach.

Pierwszy z nich to nasza spraw-
dzona dziedzina z początków funkcjo-
nowania placówki, czyli medycyna pra-
cy, ale wzbogacona o psychotechnikę
i opiekę psychologiczną oraz o badania
wymagane do wydawania pozwoleń na
broń. Dzięki pełnemu zapleczu spe-
cjalistycznemu jesteśmy w stanie wy-
konać komplet badań w ciągu jednego
dnia. Drugim segmentem jest poradnia
specjalistyczna wsparta przez specja-
listów z zakresu rehabilitacji i fizjotera-
pii. W tym ostatnim obszarze skupiliśmy
się z jednej strony na usługach skiero-
wanych do osób, które wykonują dłu-
gotrwałą pracę biurową, a w efekcie
cierpią na określone dolegliwości zwią-
zane z siedzącym trybem życia, zaś
z drugiej strony koncentrujemy się na
doskonaleniu sprawności osób upra-
wiających sport. Z naszym partnerem,
firmą Feel it, realizujemy indywidualne
programy poprawiające wydolność
u osób pływających rekreacyjnie i pół-
profesjonalnie oraz skierowane do bie-
gaczy, co jest odpowiedzią na stale ro-
snącą popularność tego rodzaju ak-
tywności. Oczywiście towarzyszy im
pełen zakres odpowiednich badań i do-
stęp do specjalistów: kardiologa, orto-
pedy, dietetyka z pełnym zakresem
diagnostycznym i laboratoryjnym, włą-
czając w to nie tylko USG, ale także to-
mografię komputerową czy rezonans
magnetyczny. Trzeci filar to segment
medi beauty, zakładający kompleksową
ofertę skierowaną do osób, które chcą
dbać o wygląd, z wykorzystaniem zdo-

Droga do sukcesu 
jest ciągle w budowie
Jesteśmy po zakończeniu dużej inwestycji i rozbudo-
wie naszej placówki. Teraz skupiamy się na optymali-
zacji oferowanych usług i zaspokojeniu potrzeb jak
największej liczby pacjentów. To jednak nie koniec
rozwoju firmy, bo wierzymy, że droga do sukcesu jest
ciągle w budowie. Dlatego nie spoczywamy na lau-
rach, lecz stawiamy sobie coraz bardziej ambitne cele
– mówi dr n.med. Rafał Kieszek, współwłaściciel
Centrum Medycznego Best-Med Sp. z o.o.



byczy medycyny estetycznej i kosme-
tologii, przy jednoczesnym zapewnieniu
opieki ze strony specjalistów różnych
dziedzin pokrewnych. Okazuje się bo-
wiem, że np. problemy skórne często są
manifestacją poważniejszych proble-
mów zdrowotnych. Naszym zadaniem
jest właściwa diagnoza tego, co na ze-
wnątrz sugeruje zupełnie inną przy-
czynę. Tym samym znacznie wykra-
czamy poza ofertę typowych gabinetów
medycyny estetycznej. Poza tym wyko-
nujemy szereg drobnych, ale niezwykle
istotnych zabiegów urologicznych i gi-
nekologicznych, które wpływają na ja-
kość życia intymnego.

Zależy nam, żeby pacjent znalazł
u nas nie tylko profesjonalną, ale jed-
nocześnie całościową opiekę w danej
dziedzinie. Dlatego dużą wagę przy-
kładamy do doboru kadry specjalistów
z doświadczeniem klinicznym, aktyw-
nych naukowo, a zarazem posiadają-
cych umiejętność współpracy. Cała na-
sza filozofia i wykorzystywane narzędzia
mają na uwadze przede wszystkim
tego, komu usługi są podporządkowa-
ne, a więc pacjenta. On jest dla nas naj-
ważniejszy.
Czym trzeba dziś zabiegać o pacjenta,
aby zyskać przewagę nad konkuren-
cją?

Cały czas wierzę, że w tego rodza-
ju usługach jakość powinna być i jest
czynnikiem decydującym o wyborze.
Oczywiście z punktu widzenia pacjen-
ta ważna jest akceptowalna dla niego
cena usługi i jej odpowiednio wysoki po-
ziom, ale to sedno usługi, czyli jej jakość
merytoryczna jest kluczem do zado-
wolenia pacjenta i sukcesu placówki
medycznej.
Polskie społeczeństwo się starzeje.
Czy to właściwy kierunek rozwoju ryn-
ku usług medycznych?

Myślę, że tak. Usługi z obszaru
opieki nad osobami starszymi jak naj-
bardziej mieszczą się w kręgu naszych

zainteresowań. Medycyna regenera-
cyjna jest bardzo bliska mojemu sercu.
Tym bardziej, że osoby w wieku eme-
rytalnym są dziś bardzo aktywne i wy-
kazują dużą chęć pracy nad formą i tro-
skę o swoje zdrowie oraz kondycję.
Chcemy im zapewnić optymalną formę
i bezpieczeństwo aktywnego życia, jed-
nocześnie umożliwiając profilaktykę
i systematyczną kontrolę nad stanem
zdrowia.
Czego dotyczą bieżące plany firmy?

Jesteśmy po zakończeniu dużej in-
westycji i rozbudowie naszej placówki.
Teraz skupiamy się na optymalizacji ofe-
rowanych usług i zaspokojeniu potrzeb
jak największej liczby pacjentów. To
jednak nie koniec rozwoju firmy, bo
wierzymy, że droga do sukcesu jest
ciągle w budowie. Dlatego nie spoczy-
wamy na laurach, lecz stawiamy sobie
coraz bardziej ambitne cele.
Co najbardziej przeszkadza w funk-
cjonowaniu na rynku i realizacji planów
rozwojowych?

Jak pewnie każdemu przedsiębior-
cy, nie do końca jasne regulacje praw-
ne i sprzeczności natury administra-
cyjnej. Drugim poważnym problemem
jest dynamicznie rozwijający się rynek
pracy, co nie ułatwia znalezienia za-
angażowanych pracowników. Mimo to
udało nam się stworzyć oddany i zgra-
ny zespół, który spełnia nasze oczeki-

wania i stanowi stabilny kręgosłup or-
ganizacji, a jednocześnie tworzy bardzo
dobrą atmosferę w firmie, z czego je-
steśmy bardzo dumni. Na obecnym
etapie życzyłbym sobie jedynie nie-
ustającego entuzjazmu i dalszej wy-
trwałości w dążeniu do obranych celów.
System ochrony zdrowia w Polsce od
lat kuleje. Czy częściowe dofinanso-
wywanie usług przez pacjenta rozwią-
załoby problem?

Nieprawdą jest rozpowszechniane
stwierdzenie, że wszyscy mają zapew-
niony bezpłatny dostęp do opieki me-
dycznej w pełnym zakresie. Taki system
nie ma prawa się sprawdzić i nigdzie na
świecie nie działa w ten sposób.
W obecnej sytuacji mamy do czynienia
z przerostem kosztów nad optymaliza-
cją usług. Sprzęt w szpitalach i przy-
chodniach stoi często niewykorzystany
ze względu na limity czy godziny pracy.
Najlepszym rozwiązaniem jest według
mnie system hybrydowy, łączący opie-
kę publiczną i prywatną, z możliwością
wyboru. Trzeba pamiętać, że ktoś, kto
przechodzi do systemu prywatnego,
zwalnia miejsce w systemie publicznym.
Jednocześnie sektor prywatny stymulu-
je wzrost jakości i optymalizację kosz-
tów w placówkach publicznych, ale to
już temat na zupełnie inną rozmowę.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

www.rynekinwestycji.pl

ZDROWIE I TURYSTYKA 137



www.rynekinwestycji.pl

ZDROWIE I TURYSTYKA138

Jeszcze kilka lat temu nic nie zapo-
wiadało osiągnięcia tak spektaku-
larnego sukcesu. Sanatorium za-

wsze miało olbrzymi potencjał rozwojo-
wy (m.in. ze względu na dogodną loka-
lizację, rozmiar budynku). Jednak do-
piero decyzja o zatrudnieniu nowego
prezesa okazała się punktem zwrot-
nym w jego funkcjonowaniu. A ten, kon-
sekwentnie od czterech lat, z uporem
i zaangażowaniem wprowadza grun-
towne zmiany niemal we wszystkich
obszarach funkcjonowania uzdrowiska.
Know-how Pawła Macura, prezesa Sa-
natorium „Leśnik-Drzewiarz” umownie
można zawrzeć w prostym stwierdzeniu:
„Nie boimy się nowości i to nas wyróż-
nia”. 

Przyczyn sukcesu Sanatorium trze-
ba szukać przede wszystkim w reali-
zowanych na szeroką skalę inwesty-
cjach – w ludzi, środowisko i infra-
strukturę ośrodka. – Bardzo zależy mi na
współpracy z osobami, dla których pra-
ca jest sposobem na realizowanie swo-
ich pasji. Dlatego nasze Sanatorium za-

trudnia wybitnych specjalistów, którzy są
fachowcami w swojej dziedzinie i lubią
swoją pracę, co przekłada się na jakość
świadczonych przez nich usług – pod-
kreśla prezes. 

W dobrą kadrę trzeba inwestować
– na ten cel są pozyskiwane specjalne
środki, m.in. z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego. – Dobry pracownik jest
filarem firmy. Aby był lojalny i oddany
swojej pracy, musi mieć zapewnioną
możliwość rozwoju, poczucie bezpie-
czeństwa, stabilności zatrudnienia
i przyjazną atmosferę w pracy – doda-
je Paweł Macur. 

Sanatorium inwestuje w szkolenia
kadry pracowniczej każdego szczebla
– od fizjoterapeutów w zakresie usług
oferowanych w ośrodku po kadrę me-
nadżerską. – Umożliwiamy pracowni-
kom udział w szkoleniach i w znacznym
zakresie pokrywamy ich koszt po to, by
wzajemna współpraca była komforto-
wa, a wykwalifikowani specjaliści mo-
gli się wykazać i spełniać w swojej
pracy – reasumuje prezes.

W trosce o środowisko 
i kolejne pokolenia

Mając dobrych specjalistów, wia-
domo, w co i jak inwestować, troszcząc
się przy tym o środowisko naturalne. Każ-
da z decyzji dotyczących modernizacji
Sanatorium była podejmowana po roz-
ważeniu zysków dla własnego portfela,
ale i korzyści dla otoczenia. Co więcej,
kierunki strategiczne dla rozwoju ośrod-
ka i pozyskanie funduszy na ich reali-
zację to wspólna zasługa członków za-
rządu Sanatorium: Grzegorza Cekusa,
Krystyny Zientary oraz Pawła Macura. 

Skala zmian, realizowanych m.in.
z dofinansowaniem środków z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
jest naprawdę imponująca. Objęły
one: montaż instalacji solarnej, wy-
mianę okien i docieplenie ścian, w miej-
sce starej kotłowni zamontowano no-
woczesne szwajcarskie kotły, gwa-
rantujące duże oszczędności, zapew-
niające cieplny komfort oraz troskę
o środowisko naturalne (nie emitują

Sanatorium Leśnik-Drzewiarz 
– diament wśród uzdrowisk 
„Diamenty Forbesa 2019”, świadectwa efektywności energetycznej wprowadzone
i z powodzeniem sprzedane na giełdzie papierów wartościowych, milionowe inwestycje
i rekordowe obłożenie – brzmi jak amerykański sen. To sukces ulokowanego w samym
centrum Krynicy-Zdroju Sanatorium Uzdrowiskowego „Leśnik-Drzewiarz”. Ośrodek,
jakich wiele, w kilka lat stał się nowoczesną i prężnie działającą placówką wyznaczającą
trendy na krynickim rynku uzdrowiskowym. 

Recepcja Sanatorium Uzdrowiskowego „Leśnik-Drzewiarz” 
w Krynicy Zdroju

Budynek Sanatorium Uzdrowiskowego „Leśnik-Drzewiarz” 
w Krynicy Zdroju



szkodliwych związków chemicznych,
przez co przyczyniają się do ograni-
czenia smogu). 

Dodatkowo, dzięki środkom otrzy-
mywanym z funduszu prewencyjnego
PZU Życie S.A., udało się sfinansować
zakup energo- i wodooszczędnego
sprzętu rehabilitacyjnego, ułatwiające-
go kuracjuszom powrót do pełnej
sprawności fizycznej i zdrowia. Sprzę-
ty (np. łóżko wodne do masażu suche-
go, katedra biczy szkockich, zestaw
EVO Laser Easy, itp.) są regularnie wy-
mieniane w ramach prowadzonej dzia-
łalności, która ma na celu zapobiega-
nie powstawaniu lub zmniejszaniu skut-
ków wypadków ubezpieczeniowych.

Tego nie ma nikt. 
„Białe certyfikaty” na giełdzie  

Sanatorium uzyskało świadectwa
efektywności energetycznej, tzw. „białe
certyfikaty”, i stało się popularyzatorem
pozyskiwania środków i komplekso-
wego ich wykorzystania na krynickim
rynku. W jaki sposób? „Białe certyfika-
ty” to świadectwa efektywności ener-
getycznej wydawane za osiągnięcie
oszczędności energii po przeprowa-
dzeniu modernizacji (w przypadku Sa-
natorium była to termomodernizacja bu-
dynku głównego). 

Jak na nowatora przystało, Sanato-
rium poszło o krok dalej. Uzyskane
świadectwa efektywności energetycznej
wprowadziło do obrotu i z sukcesem
sprzedało na giełdzie towarowej. 

Promujemy zdrowy tryb życia
Sanatorium jest ośrodkiem uzdro-

wiskowym, który ze względu na profil
swojej działalności inwestuje w pro-
mowanie zdrowego stylu życia. Jed-
nym z przejawów tej dbałości jest szcze-

gólna staranność w zakresie oferowa-
nego menu. Posiłki serwowane w Sa-
natorium wspomagają leczenie, za-
wierają odpowiednią ilość kalorii, są
przyrządzane ze świeżych i naturalnych
składników oraz podawane systema-
tycznie i w odpowiedniej ilości. Propo-
nowane menu powstaje we współpra-
cy ze specjalistami żywienia. 

Podążanie z duchem czasu
– Tylko nieustanny rozwój i ofero-

wanie kolejnych nowatorskich rozwią-
zań wyróżni nas na rynku i zachęci na-
szych gości do częstego odwiedzania
Sanatorium, a nam da poczucie satys-
fakcji z dobrze wykonanej pracy – pod-

kreśla prezes Sanatorium „Leśnik-Drze-
wiarz” w Krynicy-Zdroju. 

W planach są dalsze ambitne in-
westycje, m.in. budowa basenu reha-
bilitacyjnego czy zewnętrzne kotły Spa.  

Nowatorskie podejście do kierowa-
nia ośrodkiem przejawia się też w się-
ganiu po nowinki technologiczne. Przy-
kładem jest zainstalowanie oprogra-
mowania dla sanatoriów pod nazwą
„Kuracjusz”, który gwarantuje bez-
pieczny i kompleksowy sposób ewi-
dencji pacjentów i planowanie zabie-
gów. Kolejny z wdrożonych systemów in-
formatycznych to HRM, służący do za-
rządzania pracownikami. Korzystając
z niego, kierownicy mogą zarządzać
czasem pracy pracowników, urlopami
wypoczynkowymi, oceniać pracowni-
ków, mieć stały dostęp do ich danych. 

Efekt: sukces przyszedł 
szybciej, niż zakładano

Wszystkie podejmowane działania
zaowocowały spektakularnym sukce-
sem. Sanatorium Uzdrowiskowe „Le-

śnik-Drzewiarz” w Krynicy-Zdroju otrzy-
mało prestiżowy tytuł „Diamenty For-
besa 2019”. W zestawieniu najdyna-
miczniej rozwijających się firm w Polsce,
opracowanym na zlecenie miesięczni-
ka „Forbes”, znalazło się na 19. miejscu
na liście regionalnej, obejmującej firmy
z województwa małopolskiego, i 297. lo-
kacie w skali kraju. – Sukces cieszy tym
bardziej, że na liście „Diamentów
Forbesa” są przedsiębiorstwa, które
w trzech ostatnich latach najszybciej
zwiększały swoją wartość – podkreśla
prezes. 

Sanatorium, jakich mało
Na szczególną uwagę zasługuje

szeroki wachlarz specjalistycznych
usług. To doskonałe miejsce na rekon-
walescencję, ale i wypoczynek dla każ-
dego i na każdą porę roku. Dosłownie.
„Leśnik-Drzewiarz” organizuje turnusy
sanatoryjne, turnusy ZUS, NFZ, pobyty
wypoczynkowe oraz pobyty w ramach
ofert specjalnych. Oprócz rozbudowa-
nej oferty usług leczniczych, na miejscu
można skorzystać ze strefy spa i well-
ness oraz licznych zajęć rekreacyj-
nych. Nowością jest terapia zimnem
w niedawno zainstalowanej kriokomo-
rze, proponowana na wzmocnienie
układu odpornościowego.

Szeroka i zróżnicowana oferta Sa-
natorium przekłada się na jego obło-
żenie i wyniki finansowe. Pobyt, zwłasz-
cza w najatrakcyjniejszych terminach,
trzeba planować z dużym wyprzedze-
niem. 

Co na to właściciele? 
Współwłaścicielem Sanatorium „Le-

śnik-Drzewiarz” w Krynicy-Zdroju jest
Związek Leśników Polskich w Rzeczy-
pospolitej Polskiej, najliczniejszy zwią-
zek zawodowy w Lasach Państwowych.
Struktura własności ośrodka przekłada
się na unikalny klimat, jaki można w nim
poczuć już od wejścia. 

– Cieszymy się, że mamy w swoich
zasobach miejsce tak wyjątkowe, otwar-
te dla wszystkich, z którego chętnie też
korzystają członkowie naszego Związ-
ku. Zapraszamy każdego, kto chce
przekonać się, czym jest staropolska go-
ścinność, ale w nowoczesnym ośrodku
z szeroką ofertą usług. Jest ciepła, ser-
deczna atmosfera i smaczne jedzenie
do syta. Darz bór! i do zobaczenia
w Krynicy-Zdroju – zachęca Jarosław
Szałata, przewodniczący Związku Le-
śników Polskich w RP.   

Katarzyna Gozdek-Pawłowska
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Członkowie zarządu: Grzegorz Cekus, Krystyna Zientara, Paweł Macur



Kraina Wielkich Jezior Mazurskich leży
w środkowej części Pojezierza Mazur-
skiego. Prawie 500 km2 jej obszaru to je-
ziora, a kolejne 600 km2 – lasy. Dzięki
unikalnym warunkom naturalnym jest do-
skonałym miejscem do rozwijania biz-
nesu, zwłaszcza w branżach trzech
Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji
: Ekonomii wody, Drewna i meblarstwa
oraz Żywności wysokiej jakości.

W bezpośredniej bliskości znajduje się
9 przejść granicznych – drogowych, ko-
lejowych, morskich i lotniczych (Lotnisko
Olsztyn-Szymany), a Mrągowo od portu
w Gdyni – lidera transportu intermodal-
nego – dzielą trzy godziny jazdy samo-
chodem. Odcinki dróg S7, S8 i S16
wkrótce domkną układ komunikacyjny,
zapewniając transport towarów na osiach
północ południe i wschód zachód. Przez
Krainę Wielkich Jezior Mazurskich prze-
biegają linie kolejowe. Te najważniejsze to
linia północna łącząca Ełk z Olsztynem
przez Giżycko oraz południowa obecnie
gruntownie przebudowywana z Ełku
przez Pisz i Ruciane-Nidę do Olsztyna

oraz Szyman (lotnisko). W związku z bu-
dową Centralnego Portu Komunikacyj-
nego, powstaną lub będą przebudowane
też odcinki Warszawa – Olsztyn i War-
szawa – Ostrołęka – Pisz – Giżycko. 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsz-
tynie kształci ponad 20 tys. studentów na
18 wydziałach, a w całym województwie
mieszka 571 tysięcy osób aktywnych za-
wodowo w wieku powyżej 15 lat. 

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie
2020 powstało dzięki porozumieniu kilku-
nastu samorządów regionu. W ostatnich
latach, tylko ze środków unijnych (RPO
Warmia i Mazury 2014–2020), pozyskało
ponad 180 mln zł na projekty infrastruktu-
ralne. Stowarzyszenie w partnerstwie
z gminami: Mrągowo, Mikołajki, Węgo-
rzewo, Giżycko, Miłki, Orzysz, Pisz, Ru-
ciane-Nida, Ryn oraz miastami Mrągowo
i Giżycko prowadzi projekt promocji go-
spodarczej Krainy Wielkich Mazurskich,
podkreśla, że region oferuje przedsię-
biorcom trzy unikalne w skali kraju grupy
korzyści.

Kraina wielkich możliwości
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Po pierwsze, region należy do obszarów
o najniższych w Polsce kosztach pracy.
W warmińsko-mazurskim, na koniec
marca 2019 roku poziom bezrobocia był
prawie dwa razy większy, niż w reszcie
kraju (10,4 proc.), a średnia płaca w maju
2019 była o prawie tysiąc złotych brutto
mniejsza (4 081 zł), niż średnia dla Polski. 

Po drugie, korzystny klimat dla biznesu za-
pewniają uzbrojone tereny inwestycyjne,
zwolnienia z podatku od nieruchomości
i pomoc świadczona bezpośrednio przez
samorządy. Przedsiębiorcy otrzymują też
wsparcie Warmińsko-Mazurskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej (najwyższe w Pol-
sce zwolnienia z podatków PIT lub CIT).

Zwolnienia podatkowe z tytułu inwestycji
i kosztów pracy w warmińsko-mazurskim:  
70 proc. – mikro i małe przedsiębiorstwa 
60 proc. – średnie przedsiębiorstwa
50 proc. – duże przedsiębiorstwa 

Po trzecie, wyjątkowa jakość życia. Pod koniec
2018 roku wykonano badania postrzegania go-
spodarczego regionu. O ile wszyscy ankietowani
kojarzyli region z turystyką wodną, a ponad
83 proc. z nieskażonym środowiskiem, do grupy
najpopularniejszych skojarzeń (prawie 70 proc.)
zaliczono też harmonię gospodarki i środowiska
naturalnego. Prawie połowa (47,2 proc.) ankie-
towanych wskazała Krainę Wielkich Jezior Ma-
zurskich jako dobre miejsce do prowadzenia
biznesu. 

Badania postrzegania regionu mówią same za
siebie. Ankietowani odpowiedzieli z czym kojarzą
Krainę Wielkich Jezior Mazurskich: 
83 proc. – nieskażone środowisko! 
70 proc. – harmonia gospodarki i środowiska
naturalnego
47,2 proc. – dobre miejsce do prowadzenia biznesu

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o możliwościach
inwestycyjnych regionu, odwiedź stronę 

www.mazurytobiznes.pl i zainwestuj na Mazurach.
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Japoński producent po ponad 10 la-
tach postanowił nawiązać do bardzo
dobrze przyjętego modelu, jakim

w latach 1995–2007 okazało się Baleno.
Nowa koncepcja obejmowała między
innymi zmianę klasy, w której pozycjo-
nowane jest najnowsze Suzuki. Pierw-
sza generacja była kompaktem, aktu-
alna określana jest przez producenta
jako B+. W gamie oferowanych silników
zdecydowano się na umieszczenie mi-
krohybrydy. Czym jeszcze chcą nas
przekonać do zakupu?

Baleno – atrakcyjna sylwetka 
i obszerne wnętrze

Już samo spojrzenie na ten samo-
chód wystarczy, by uśmiech zagościł na
naszych ustach. Samochód wygląda
smukło i lekko, a przy tym radośnie i no-
wocześnie. Choć dość mocno nawią-
zuje stylistyką do swojego kraju po-
chodzenia, Japonii, dostrzec możemy
pewne elementy dodane z myślą o eu-
ropejskim odbiorcy. Samo nadwozie
odróżnia się od pozostałych modeli
w gamie, będąc pierwszym modelem
opartym o filozofię „Liquid Flow” – łą-
czącym płynne linie nadwozia ze spor-
towym charakterem i dobrą aerodyna-
miką.

Wnętrze samochodu z pewnością
zaskakuje pod względem pojemności.
Choć technicznie jest to model klasy B
(samochód miejski), producent konse-
kwentnie określa go mianem B+ (sub-
kompakt), co znajduje odzwierciedlenie
w ilości miejsca, jaką oddano do dys-
pozycji użytkowników. Umożliwia dosyć
komfortową podróż nawet czterem do-
rosłym pasażerom, o wzroście powyżej
1,8 m, co w tej klasie nie jest takie oczy-
wiste. Wracając zaś do samego wnętrza

– jest ono dość proste, co trudno jednak
zaliczyć do wad. Na środku kokpitu usy-
tuowano ekran i sterowanie multime-
diami (opcjonalnie dotykowe). Pod nim
znajdziemy sterowanie klimatyzacją
automatyczną. Nieco niżej są włączni-
ki start&stop (tylko w wersji hybrydowej)
i Radar Brake Support (hamowanie
awaryjne). Drugi wyświetlacz znajdzie-
my pomiędzy zegarami. Służy on do
przedstawiania najważniejszych da-
nych podczas jazdy.

Niestety, jakość plastików użytych
do wykonania elementów kabiny nie po-
wala. Rysy zaczęły się pojawiać niemal
od samego początku testu. Nie można
jednak odmówić jej schludnego i atrak-
cyjnego wyglądu, a także ergonomii –
wszytko jest w zasięgu ręki i bardzo czy-
telne.

Na uwagę zdecydowanie zasługu-
je pokaźnych rozmiarów bagażnik, któ-
ry zdecydowanie odróżnia ten model od
pozostałych przedstawicieli klasy B.
355 litrów to wartość więcej niż zado-
walająca, choć dostęp mógłby być le-
piej rozplanowany. Cieszą podwójna
podłoga, haczyki na zakupy i niezłej ja-
kości oświetlenie.

Hybryda według Suzuki, 
czyli silniki

Japończycy postanowili wyposażyć
swój subkompakt w zaledwie trzy jed-
nostki: 1.0 BoosterJet, 1.2 DualJet i hy-
brydową jednostkę 1.2 DualJet SHVS. Ta
pierwsza, z racji doładowania, rozwija
110 KM, dwie jednostki 1.2 po 90 KM.
Nam przypadł w udziale hybrydowy wa-
riant.

Uczucia mamy mieszane. Z jednej
strony samochód bardzo delikatnie za-
pala i gaśnie, więc obecności systemu

start-stop niemal nie zauważamy.
Z drugiej strony ciężko dostrzec jakiś
sensowny powód, by dopłacać ok. 7000
złotych do wersji hybrydowej, która
praktycznie nie różni się spalaniem, jak
i osiągami. Samochód nie oferuje jaz-
dy wyłącznie na silniku elektrycznym,
który i tak byłby do tego za słaby. Jego
zadaniem jest wspomagać przyspie-
szanie w niskim i średnim zakresie ob-
rotów, ale porównując obie jednostki,
dostrzeżenie różnic nie przychodzi ła-
two.

Abstrahując od obecności wspo-
magania elektrycznego, o samym sil-
niku, przyspieszaniu i elastyczności
trudno powiedzieć coś złego. Samo-
chód jest bardzo żwawy – w dużej mie-
rze zawdzięcza to niskiej masie własnej,
poniżej tony. Spalanie na trasie to nie-
wiele ponad 4 litry, w mieście mniej niż
6 litrów, a przy maksymalnej prędkości
autostradowej – 7,5 litra. To dobre re-
zultaty.

Jak się prowadzi 
nowe Suzuki Baleno?

Suzuki zdecydowało się na unika-
towe połączenie – sztywne i lekkie nad-
wozie i miękki układ jezdny. Ta swoista
próba połączenia dwóch światów za-
pewniła całkiem pozytywne rezultaty. Po
niewielkim przyzwyczajeniu do lekkich
przechyleń samochód staje się prze-
widywalny i nie strach nim rozwijać na-
wet prędkości autostradowe. Zakręty
pokonuje się z przyjemnością, nawet
przy większych prędkościach. Nie cier-
pi na tym przesadnie komfort podróżo-
wania. W skrócie można powiedzieć, że
jest dobrze, a zważywszy na pozycjo-
nowanie samochodu, jest bardzo do-
brze. �

Suzuki Baleno 
– miejskie podróże z hybrydą w tle
Suzuki, czyli japoński producent samochodów osobowych, motorów i jachtów, swoją
pozycję na rynku samochodów osobowych zawdzięcza głównie niewielkim, lecz ekono-
micznym modelom, dobrze wycenionym i świetnie odnajdującym się w ruchu miejskim.
Swift, Alto, Jimny, Vitara czy Baleno to modele, których chyba nikomu nie trzeba przed-
stawiać. Tym razem zwróćmy uwagę na bardzo udanego przedstawiciela klasy B, czyli
Suzuki Baleno.
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Podstawowa wersja, wyposażona w silnik 1.2
90 KM, 6 poduszek, ABS, EBD, BAS, ESP, TCS,
TPMS, ISOFIX, klimatyzację, dzienne światła
LED, centralny zamek i elektryczne szyby
z przodu, kosztuje niespełna 44.000 złotych. Zwa-
żywszy na liczbę opcji, radość z jazdy i walory
użytkowe to bardzo rozsądnie wyceniony samo-
chód. Wersja hybrydowa, z najbogatszym wypo-
sażeniem, radiem, rozbudowanym systemem
multimedialnym, to wydatek rzędu 66.000 zł i jest
to jedna z najtańszych hybryd na rynku. Dający
najwięcej radości z jazdy doładowany silnik 1.0
znajdziemy od 59.000 zł. W tym przedziale ceno-
wym trudno o rozsądniejsze opcje.
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Trzy aparaty – w tym ultraszerokokątny o polu widzenia 136 stopni, moż-
liwość sterowania smartfonem za pomocą gestów i odblokowywania z wy-
korzystaniem zaawansowanych metod biometrycznych jak np. rozpoznawanie
układu naczyń krwionośnych czy twarzy oraz przedni aparat z czujnikiem ToF,
który wynosi selfie na jeszcze wyższy poziom – taki jest LG G8s ThinQ. 

W przeciwieństwie do obecnych na rynku rozwiązań potrafiących wyróżnić
fotografowaną postać i tło, dzięki pomiarowi odległości w przednim apara-
cie LG G8s ThinQ można kontrolować rozmycie tła do aż 256 poziomów.

LG G8s ThinQ  posiada zaawansowaną funkcję identyfikacji użytkowni-
ka w oparciu o unikalną budowę naczyń krwionośnych dłoni – Hand ID. 

Najwyższa jakość aparatu

VivoBook 
S14 i S15

ASUS przedstawia parę ultramo-
bilnych laptopów VivoBook S14 i Vivo-
Book S15. Są one wyposażone w no-
watorski dodatkowy ekran dotykowy
ASUS ScreenPad™ 2.0 zwiększający
produktywność. 

Laptopy VivoBook S dysponują
ekranem NanoEdge o wyjątkowo smu-
kłych ramkach ze wszystkich czterech
stron.  W maksymalnej konfiguracji lap-
topy zostały wyposażone w procesory
Intel® Core™ i7, niezależne karty gra-
ficzne NVIDIA® GeForce® MX250,
a ponadto dyski SSD PCIe® o pojem-
ności do 1 TB. Są to pierwsze laptopy
VivoBook wyposażone w kamerę in-
ternetową na podczerwień (IR) oraz
kartę WiFi 6.

Laptop Huawei Mate-
Book 13 gwarantuje sta-
bilną i wydajną pracę.
W najwyższej konfiguracji
urządzenie jest zasilane
procesorem Intel® Core™
i7 8565U 8. generacji (Whi-
skey Lake), który zapew-
nia o 40 proc. większą wy-
dajność od poprzedniej
generacji procesora. 

Wprowadzając do oferty MateBooka 13, Huawei opracował funkcję One-
Hop, która w wygodny sposób pozwala na wymianę danych między urzą-
dzeniami Huawei użytkownika za pośrednictwem sieci Wi-Fi (muszą być wy-
posażone w moduł NFC i działać na EMUI 9.0 lub wyższym). MateBook 13 zo-
stał wzbogacony w przycisk zasilania One Touch, z wbudowanym czytnikiem
linii papilarnych, który pozwala na bezpieczne logowanie się do komputera
za pomocą jednego dotknięcia. 

Elegancja i stabilność działania

Motorola one action to pierwsze na rynku smartfonów urządzenie z ul-
traszerokokątną kamerą akcji, która umożliwia nagrywanie wideo w orien-
tacji poziomej, gdy telefon jest trzymany pionowo. Wyposażony w potrójny sys-
tem aparatów smartfon dostarcza wysoką ja-
kość filmów i zdjęć oraz wsparcie funkcji ofe-
rowanych przez sztuczną inteligencję (AI).
Te wszystkie zarejestrowane wyjątkowe
chwile użytkownik może przeglądać na
zachwycającym ekranie CinemaVi-
sion o proporcjach 21:9, zaś ele-
gancka konstrukcja telefonu ułatwia
komfortowe trzymanie i korzysta-
nie z telefonu jedną ręką.

Motorola one action
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Zdecydowanie jeden z najbar-
dziej wszechstronnych czytników
książek elektronicznych na rynku
– dzięki zastosowaniu w nim odpo-
wiednio dostosowanego systemu
Android, urządzenie bez problemu
obsługuje wszelkie formaty e-książek
i dokumentów oraz ogromną liczbę
najróżniejszych serwisów i sklepów
z elektroniczną literaturą. 

Dotykowy ekran E Ink Cart Flat
Glass Solution (300 ppi) z systemem

doświetlenia o regulowanej barwie pozwala na dostosowanie jasności i ko-
lorystyki ekranu do własnych preferencji.  Do dyspozycji mamy 8 GB na prze-
chowywanie danych, co pozwala na wgranie ok. 3000 ebooków, obsługę
najpopularniejszych formatów e-booków i plików PDF, dostęp do Wi-Fi,
Bluetooth i złącza microSD oraz microUSB. InkBook Prime HD wyposażono
w akumulator o pojemności 2000 mAh. 

6-calowy czytnik e-booków

Mniejszy, szybszy, lżejszy

O
pracow

ał Jarosław
 Adkow

ski

Smartfony klasy
premium

Firma OPPO właśnie zaprezentowała prototyp niemal zupełnie pozba-
wionego ramek smartfona z nowym ekranem Waterfall, który dzięki krawędziom
zakrzywionym pod kątem 88 stopni zapewni użytkownikom wyjątkowe do-
świadczenia wizualne. Jest to efekt nieustających poszukiwań coraz to bardziej
innowacyjnych form smartfonów oraz dotychczasowych osiągnięć firmy w za-
kresie rozwoju technologii pełnoekranowej.

Chiński producent ma już bogate doświadczenie w zakresie projektowa-
nia zakrzywionych ekranów. Wprowadzony wcześniej na rynek smartfon
OPPO Find X wyposażony został w wyświetlacz panoramiczny, który wypełnia
aż 93,8 proc. przedniej powierzchni urządzenia. 

Najnowsza technologia wyświetlacza do smartfonów

Kompaktowy i wysokowydajny laptop ROG Zephyrus S doskonale
sprawdzi się do rozrywki i tworzenia treści, oferując ekran 240 Hz z certyfi-
kacją PANTONE oraz ekskluzywny przełącznik GPU i funkcję G-SYNC. 

Najnowszy laptop ROG odziedziczył po swoich poprzednikach ducha in-
nowacyjności i nie zadowala się wyłącznie
podbiciem areny gamingowej, oferując nowy
procesor Intel® Core™ i7 dziewiątej genera-
cji, najnowocześniejszą kartę graficzną NVI-
DIA® GeForce RTX™ taktowaną z częstotli-
wością dochodzącą do 1540 MHz przy mocy
115 W z funkcją ROG Boost w trybie Turbo,
a także ekran o wiodącej w branży czę-
stotliwości odświeżania 240 Hz. 

Seria Samsung Galaxy Note 10,
składająca się z dwóch różniących
się rozmiarem smartfonów, oferuje
jeszcze lepszy S Pen, nowe kreatywne
funkcje, profesjonalny aparat oraz
oprogramowanie zwiększające efek-
tywność. Mniejszy (Note 10) posiada
ekran 6,3” FHD i trzy aparaty fotogra-
ficzne, większy (Note 10+) 6,8” Quad
HD+ i cztery aparaty fotograficzne.
Różnią się też baterią: 3500 mAh vs
4300 mAh oraz pamięcią: 8 GB pamięci
RAM z 256 GB pamięci wewnętrznej vs
12 GB pamięci RAM z 256/512 GB pa-
mięci zewnętrznej. 

Aparat Galaxy Note 10 oferuje naj-
nowocześniejsze możliwości AR i 3D. 



www.rynekinwestycji.pl

NOWE TECHNOLOGIE146

Rewolucja w druku
Wprowadzenie atramentowego dru-

ku piezoelektrycznego oznaczało
ogromną rewolucję dla całej branży.
Dzięki opatentowanej przez firmę Epson
technologii drukarki atramentowe
w porównaniu z „laserówkami” zaczę-
ły oferować najwyższą jakość przy za-
chowaniu niskich kosztów, szybkiej pra-
cy oraz niezawodności. Urządzenia kla-
sy biznesowej do druku wykorzystują gło-
wice PrecisionCore, które pozwalają
na zmienną wielkość kropli tuszu
– w efekcie możliwe jest osiągnięcie naj-
wyższej rozdzielczości. Z kolei dedyko-
wane atramenty DURABrite Ultra i DU-
RABrite gwarantują doskonałą repro-
dukcję kolorów i odporność na wodę,
promieniowanie UV i ścieranie.

Ekologia to… oszczędność
Urządzenia Epson, np. WorkForce

WF-C5790DWF, w trakcie drukowania
nie podgrzewają podzespołów ani tu-
szu, co pozwala na zmniejszenie zuży-
cia energii elektrycznej o 96 proc. Pod
względem konstrukcji w drukarkach
atramentowych brak również podze-
społów takich jak grzałki czy bębny, któ-
re wymagają częstych wymian. 

Dzięki temu urządzenia Epson przez
cały cykl swojego życia generują aż o 94
proc. mniej odpadów. Warto także za-
znaczyć, że drukarki atramentowe
w trakcie pracy nie emitują szkodliwego
dla zdrowia ozonu oraz odkładających
się w organizmie cząsteczek tonera.

3LCD – jakość, 
której potrzebuje biznes

Obok projektorów do kina domo-
wego czy instalacyjnych urządzeń do
zastosowań estradowych firma Epson
w swojej ofercie posiada wyspecjalizo-
wane urządzenia dla biznesu – bez
względu na kategorię wszystkie mode-
le wykorzystują opatentowaną przez
japońskiego producenta technolo-
gię 3LCD. Jej obecność gwarantuje ja-
sny obraz, który charakteryzuje się jed-
nakowym natężeniem światła białego
oraz barwnego (CLO). W efekcie szko-
lenia, warsztaty czy spotkania można
prowadzić w nasłonecznionym po-
mieszczeniu bez konieczności zaciem-
niania.

Więcej niż tylko projekcja
Przykładowo model EB-U42 posiada

niewielką obudowę i oferuje obraz do

300 cali o rozdzielczości WUXGA. Co-
raz większą popularność zyskują także
projektory z funkcją dotykową, takie
jak EB-1470Ui, który umożliwia nano-
szenie notatek bezpośrednio na wy-
świetlanych materiałach. W przypadku
urządzeń do sal konferencyjnych klu-
czowa jest również długość eksplo-
atacji – modele z laserowym źródłem
światłą gwarantują do 20 tys. godzin
pracy, a wszystkie projektory dla biz-
nesu objęte są standardowo 5-letnią
gwarancją.

Robotyka w natarciu
Przewidywania dotyczące imple-

mentacji robotów w różnych gałęziach
przemysłu oraz biznesu zakładają
wzrost o ok. 10–20 proc. rocznie. Epson,
doskonale zdając sobie sprawę z klu-
czowej roli robotyki w firmach jutra, od
lat rozwija tę technologię, czego efektem
jest m.in. powstanie robota WorkSense
W-01. Autonomiczny robot idealnie na-
daje się do wykonywania złożonych za-
dań na małej przestrzeni. Co więcej, po-
nad 30 lat doświadczenia pozwoliło fir-
mie Epson na utrzymanie pozycji lidera
w kategorii robotów SCARA już siód-
my rok z rzędu, z wizją osiągnięcia 40
proc. udziału w rynku do 2020 roku.

Rozszerzona rzeczywistość 
to nie science fiction

Kluczowym momentem rozwoju
urządzeń AR było zaprezentowanie
najnowszego modelu Moverio BT-35E,
który do minimum niweluje opóźnienia
w przesyle obrazu z różnych urządzeń.
Dla lekarza oznacza to, że podczas ope-
racji nie będzie trzeba odwracać głowy,
by przeczytać odczyty aparatury. Z ko-
lei w przypadku zastosowania w inży-
nierii brak opóźnień sprawia, że sprzęt
sprawdzi się m.in. przy zdalnym serwi-
sowaniu.

www.epson.pl

Technologiczne rewolucje firmy Epson
Epson znany jest głównie jako lider rozwiązań z zakresu druku oraz projekcji. Japoński
producent przez lata rozwijał w tym obszarze technologie, które następnie stawały się
standardem. Nie są to jednak jedyne obszary, którymi zajmuje się firma. Od wielu lat
prowadzone są prace związane z robotyką, sporo uwagi poświęcono także rozszerzonej
rzeczywistości i jej wykorzystaniu w biznesie.






