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Zakład w Łomazach prowadzi działalność od 1993 r. Zajmuje się produkcją i montażem
stolarki budowlanej. W ofercie ma stolarkę okienną z pcv, drewnianą oraz aluminiową.
W 2015 r. wprowadzono technologię produkcji ekologicznych okien pasyw-
nych, których stosowanie ogranicza straty ciepła w budynkach. Innym pro-
ekologicznym produktem firmy jest pellet i brykiet, czyli paliwo grzewcze
z biomasy. Pellet jest granulatem z przetworzonych odpadów drzewnych
− trocin i wiórów − prasowanych pod wysokim ciśnieniem. Dodatkowo zakład
wykonuje remonty budynków prywatnych i publicznych. Przedsiębiorstwo za-
trudnia 26 pracowników. Uczestniczy w konkursach organizowanych przez
Centrum Promocji Polski Wschodniej − Przedsiębiorstwo Fair Play, a także
w konkursie Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie o tytuł Wojewódzkiego
Lidera Biznesu. Ponadto aktywnie wspiera lokalne inicjatywy, sponsorując
m.in. młodzieżowe drużyny koszykarskie oraz sekcję taekwondo. 
Poziom bezpieczeństwa pracy podnoszony jest sukcesywnie. Inwestuje się
w nowoczesne wyposażenie techniczne. W zakładzie eksploatowane są nowe
maszyny i obrabiarki do drewna. 

Zakład Stolarsko-Budowlany Zdzisław Serhej
ul. Cmentarna 9, 21-532 Łomazy
tel. 83 341 70 40, e-mail: biuro@serhej.pl   
www.serhej.pl

Zakład Stolarsko-Budowlany Zdzisław Serhej



www.rynekinwestycji.pl

PARTNERZY WYDANIA4

DNI PRZEMYSŁU MIĘSNEGO

EKOLAURY

PRACODAWCA – ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ



www.rynekinwestycji.pl

SPIS TREŚCI 5

FAKTY, LUDZIE, OPINIE 6

TARGI IENA 12

NAGRODA PREZYDENTA RP 14

Prezydent docenił najlepsze firmy
7 października br. podczas uroczystej gali w Jasionce k. Rzeszowa
Prezydent Andrzej Duda wręczył statuetki laureatom XVII edycji
Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

POLSKA NAGRODA JAKOŚCI 18

PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 20

KONKURS EKOLAURY 24

LODOŁAMACZE 26

MODERNIZACJA ROKU 28

PRZEMYSŁ I ENERGETYKA 30

CHEMIA 38

EKOLOGIA 42

KLASTRY KRAJOWE 46

Rola i zasady funkcjonowania Krajowych Klastrów Kluczowych
Wsparciem dla rozwoju innowacyjności ma być tworzenie
Krajowych Klastrów Kluczowych jako płaszczyzny współpracy
przedsiębiorców pokrewnych branż, instytucji rządowych,
samorządów oraz instytucji badawczych.

GÓRNICTWO 50

POLSKA SAMORZĄDOWA 58

RANKING SAMORZĄDÓW 66

Ranking najlepszych miast i gmin w Polsce bez niespodzianek
Sopot, gmina Morawica i Wielka Wieś – oto zwycięzcy XV edycji
Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”. Wyniki nie są zaskakujące,
większość laureatów to wieloletni liderzy.

ROLNICTWO 72

ZNAKI OSTRZEGAWCZE 78

DIAGNOZY, PROGNOZY 80

ECHA POLSKIE 82

FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW 84

GOSPODARKA 86

PRACA 92 

GALA VIP 2019 94

Artyści i biznesmeni w Hotelu „Sheraton”
Siódma edycja wręczenia nagród przyznawanych przez
Magazyn VIP zgromadziła najwybitniejsze osobistości świata
kultury, ochrony zdrowia, samorządu i biznesu. 

NOWE TECHNOLOGIE 118

Wydawca:
MaxMedia Mariusz Gryżewski
01-932 Warszawa, ul. Estrady 67

Adres redakcji:
01-496 Warszawa, ul. Korfantego 75
tel. 22 245 30 40, 22 245 30 85 
www.rynekinwestycji.pl

Redaguje kolegium:
Mariusz Gryżewski (redaktor naczelny)
m.gryżewski@maxmedia.org.pl

Agnieszka Żądło (sekretarz redakcji)
rynekinwestycji@maxmedia.org.pl
Piotr Danilczuk
Sławomir Gmaj
Cezary Głogowski
Leszek Jasiński
Elżbieta Łagowska
Jacek Markowski
Piotr Nowacki 
Wojciech Ostrowski
Tomasz Rekowski 

Agnieszka Rowicka 
Magdalena Szczygielska
Zbigniew Wawrzkowicz
Renata Wojciechowska

Projekt i skład:
MaxMedia 
(Daniel Kuciński)

Numer oddano do druku: 
18.12.2019 r.

Za treść ogłoszeń redakcja ponosi 
odpowiedzialność w granicach wskazanych 
w ust. 2 art. 42 ustawy Prawo prasowe. 
Publikowane zdjęcia i materiały są własnością
redakcji oraz prezentowanych firm i instytucji. 

Przedruk tylko za zgodą wydawcy. 

Redakcja zastrzega sobie prawo 
do skrótów.

Gdy policzono głosy w urnach, przyszła pora na liczenie słupków 
w finansach publicznych. Wyszło, że tu i ówdzie brakuje. str. 86



www.rynekinwestycji.pl

FAKTY, LUDZIE, OPINIE6

Targi INTARG® to jedno z najbar-
dziej renomowanych wydarzeń
nie tylko w Europie, ale również na

świecie. Każdego roku jednostki sfery
nauki, firmy innowacyjne, start-upy oraz
indywidualni wynalazcy z około 20 kra-
jów świata prezentują swoje innowacje,
wyniki prac naukowo-badawczych, jak
również nieszablonowe produkty.

Organizatorzy – firma Eurobusi-
ness-Haller i Fundacja Haller Pro In-
ventio – zapraszają do zaprezentowa-
nia rozwiązań z różnych branż i dzie-
dzin, m.in. IT, logistyki, technik me-
dycznych, bezpieczeństwa, biotechno-
logii, chemii, ekologii oraz życia co-
dziennego. 

W trakcie wydarzenia są wręczane
wysokiej rangi wyróżnienia m.in. na-
grody Ministerstwa Inwestycji i Rozwo-
ju za wynalazki o wysokim poziomie go-

towości technologicznej. Co roku  inte-
gralną częścią Targów jest  Konkurs Wy-
nalazków INTARG®, w którym inno-
wacje i wynalazki są oceniane przez
międzynarodowe jury. Uzyskane przez
wystawców nagrody i wyróżnienia sta-
nowią doskonałe  referencje, które
wzmacniają ich pozycję rynkową wobec
konkurencji i zapewniają wiarygod-
ność w relacjach z potencjalnymi part-
nerami w kraju i za granicą. Dla firm
z całego świata stanowi to duże uła-
twienie w poszukiwaniu najbardziej od-
powiednich partnerów do współpracy. 

Organizacja INTARG-u® w stolicy
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropo-
lii, podyktowana jest potencjałem, któ-
ry posiada ten region kraju. Przede
wszystkim jest najsilniejszym gospo-
darczo i najbardziej atrakcyjnym inwe-
stycyjnie regionem w Polsce. Ponadto to

też drugi największy ośrodek badawczo-
rozwojowy w naszym kraju. Znajduje się
tam także główna siedziba Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która
w 2019 roku w rankingu FDI Business Fi-
nancial Times, uplasowała się na 1.
miejscu w Europie oraz 2. na świecie
wśród stref ekonomicznych. Obecnie
KSSE skupia blisko 400 podmio-
tów, które łącznie zainwestowały około
36 mld złotych i stworzyły 80.000 miejsc
pracy.

Istnieją tu zatem wyjątkowo ko-
rzystne warunki inwestycyjne oraz roz-
woju przedsiębiorczości i innowacyj-
ności. Świadomość polskich firm, do-
tycząca konieczności wprowadzania
innowacji wciąż rośnie. Warto przyto-
czyć wyniki raportu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości, pt. „Moni-
toring innowacyjności polskich przed-
siębiorstw” wydanego w 2019 roku,
które pokazują, że 35,8% przedsię-
biorstw w latach 2016-2018 próbowało
wprowadzić lub wprowadziło przy-
najmniej jedną innowację. Z kolei 32,4%
firm udało się wdrożyć do swojej dzia-
łalność przynajmniej jedno ulepszenie.
Statystyki wykazują ciągły wzrost, co po-
twierdza, iż  inwestycje w badania
i transfer technologii przynoszą przed-
siębiorstwom wymierne korzyści.
Oprócz polskich wystawców, impreza
gości też przedstawicieli 20 krajów
świata, w tym uznanych za najbardziej
innowacyjne, m.in. Francja, Belgia, Ka-
nada czy Chiny. Znaczna część roz-
wiązań prezentowanych w trakcie
INTARG-u® może być wdrożona do sys-
temu gospodarczego państw stwarza-
jąc perspektywę rozwoju różnych ob-
szarów życia w ujęciu globalnym.

Więcej o targach: www.intarg.hal-
ler.pl oraz www.facebook.com/Funda-
cjaProInventio/ �

INTARG® 2020, czyli wynalazki 
i innowacje dla gospodarki
W dniach 18-19 czerwca 2020 roku w katowickim Spodku odbędą się XIII Międzynaro-
dowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG®. Impreza jest networkingową platformą
promocji i komercjalizacji produktów i rozwiązań innowacyjnych, nawiązania 
współpracy pomiędzy nauką, przemysłem i gospodarką oraz transferu technologii.
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Whotelu Bellotto odbyła się gala
wręczenia nagród w plebi-
scycie „Kobieca Marka Roku

2019”. Odzież medyczna MEDORA zo-
stała doceniona za zaprojektowanie
wspaniałej kolekcji MEDORA by Eva
Minge. MEDORA cieszy się dużym za-
ufaniem wśród klientów, a to wyróż-
nienie dodatkowo umacnia jej pozycję
na rynku. Firma stosuje nowoczesne

technologie oraz oryginalne rozwią-
zania. Zwraca uwagę na uwagę jakość
i komfort ubrań medycznych. Kolekcje
MEDORY wyróżniają się estetycz-
nym wzornictwem, bogatą kolorystyką
i elastycznymi materiałami. Odzież
medyczna jest funkcjonalna, modna
i wygodna.

JA

Nagroda dla MEDORY

Ewa Małgorzata Wiertelak, 
prezes zarządu firmy MEDORA

Wlutym 1919 roku, w celu za-
pewnienia wszystkim obywa-
telom równych szans w do-

stępie do podstawowych usług finan-
sowych, Naczelnik Państwa Józef Pił-
sudski podpisał dekret o utworzeniu
Pocztowej Kasy Oszczędnościowej. In-
stytucja wzorowana była na funkcjo-
nujących wówczas w Europie ban-
kach pocztowych, które już wtedy od-
grywały istotną rolę systemową w Pań-
stwach. 

– Bank Pocztowy generuje lepsze
wyniki niż rok temu, wzrasta akcja kre-
dytowa, a naszym klientom zaofero-
waliśmy nowoczesną mobilną banko-
wość EnveloBank oraz nowe rozwiąza-
nia płatności mobilnych. Co ważne,
wzrasta też sprzedaż w kanale Poczty
Polskiej, czyli naszego naturalnego
partnera, poprzez sieć liczącą 4,7 tys.
placówek. Wykonana w ostatnim czasie
praca oraz widoczna już poprawa wy-
ników to dobry prognostyk w perspek-
tywie długoterminowej jeśli chodzi o roz-
wój Banku Pocztowego w ciągu kilku naj-

bliższych lat – mówi Robert Kuraszkie-
wicz, Prezes Banku Pocztowego.

Z okazji setnej rocznicy urucho-
mienia Pocztowej Kasy Oszczędno-
ściowej zorganizowana została konfe-
rencja „100 lat Bankowości Pocztowej”,
będąca okazją do dyskusji na temat roli
bankowości pocztowej na krajowym
rynku finansowym.

– Historia i przykłady wielu krajów
wskazują wyraźnie, że bankowość pocz-

towa może odgrywać istotną rolę w bu-
dowie nowoczesnego sektora usług fi-
nansowych. Korzyści z synergii instytu-
cji pocztowej i finansowej są nie do prze-
cenienia, a harmonijna współpraca
krajowych spółek dla lepszego wyko-
rzystania ich potencjału gospodarcze-
go, z poczuciem i zrozumieniem nad-
rzędności interesu publicznego jest
obecnie kluczowa – podkreśla Robert
Kuraszkiewicz. �

Bankowość Pocztowa w Polsce
ma już 100 lat
Bankowość Pocztowa w Polsce ma już 100 lat. W lutym 1919 roku do życia 
powołana została instytucja wzorowana na już istniejących wówczas w Europie 
bankach pocztowych, mająca gwarantować powszechny dostęp do usług finansowych.
Dziś, sto lat później przedstawiciele Banku Pocztowego podkreślają, że wchodzimy 
w fazę dynamicznego rozwoju bankowości pocztowej w Polsce.
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W2019 roku prognozowana
wartość rynku dóbr luksu-
sowych w Polsce wzrośnie

o 5,4 proc. w  stosunku do poprzed-
niego roku i wyniesie ponad 25 mld
złotych. Jest to m.in. efekt rosnącej licz-
by bogatych Polaków – w 2018 roku

w Polsce mieszkało już ponad 234 tys.
osób zarabiających ponad 20 tys.
złotych miesięcznie, z czego blisko
67 tys. zarabiało powyżej 50 tys. zło-
tych. 

Bardzo dynamicznie rośnie liczba
Polaków o rocznych dochodach prze-
kraczających 1 mln złotych, w 2018 ro-
ku było ich już 32,1 tys. (wzrost o 38,4
proc. r/r), z czego najwięcej w woje-
wództwach mazowieckim, wielkopol-
skim i małopolskim. Największym
segmentem stanowiącym niemal 2/3
rynku dóbr luksusowych w Polsce po-
zostają samochody luksusowe i pre-
mium, a jedną z najszybciej rozwija-
jących się gałęzi tego rynku są usłu-
gi hotelarskie i SPA. Do 2024 roku
segment ten może wzrosnąć nawet
o blisko 60 proc. – wynika z 10. edycji
raportu KPMG poświęconego rynko-
wi dóbr luksusowych w Polsce.         �

32 tysiące milionerów
Rośnie liczba Polaków zarabiających rocznie 
powyżej 1 mln złotych.

Od 1 stycznia 2020 roku przed-
siębiorca nie będzie miał moż-
liwości uwzględniania w kosz-

tach transakcji przekraczającej 15 tys.
zł, dokonanej bez pośrednictwa ra-
chunku płatniczego lub przelewem na
rachunek inny niż zawarty na białej li-
ście. Na przedsiębiorcach spoczywa
także obowiązek dochowania należytej
staranności oraz gromadzenia po-
twierdzeń (w formie elektronicznej lub
wydruku), że w dniu dokonania trans-
akcji rachunek kontrahenta znajdował
się na białej liście.  

Jak sprawdzić, czy dany rachunek
znajduje się w e-rejestrze? Można to zro-
bić przez dedykowaną stronę Mini-

sterstwa Finansów lub prostą aplika-
cję dostępną od ręki na platformie
Qalcwise. Aplikacja umożliwia błyska-

wiczne sprawdzenie, czy kontrahent
znajduje się na białej liście. Posiada pro-
sty i intuicyjny interfejs, dzięki czemu ko-
rzystanie z niej jest wyjątkowo przy-
jemne. Przeglądanie, filtrowanie, im-
portowanie czy eksportowanie plików
Excela oraz raportowanie pozwala na
wygodne zarządzanie danymi. Aplika-
cja jest w pełni bezpieczne i umożliwiają
nadanie dostępu i uprawnień wybranym
osobom w firmie. A możliwość usta-
wienia automatycznych alertów po-
zwala na lepszą kontrolę i szybką re-
akcję w razie potrzeby. Aplikację moż-
na zintegrować z dowolnym, już istnie-
jącym w firmie systemem księgowym
(np. SAP). �

Obsłużyć białą listę podatników 
Od 1 września 2019 roku obowiązuje elektroniczny wykaz podatników VAT – biała lista.
Przedsiębiorcy zobowiązani są do weryfikacji numerów rachunków bankowych kontra-
hentów, a od 1 stycznia 2020 roku wpłata na rachunek inny niż wskazany na białej liście
będzie podlegała sankcjom. 
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Spotykamy się dzisiaj w naszym in-
stytucie aby uczcić zbliżający
się Dzień Górnika oraz święto pa-

tronki górniczego stanu, świętej Barbary.
(…) Po dobrych dla branży górniczej la-
tach 2017 i 2018 kończący się rok nie był
łatwy dla górnictwa węgla kamiennego.
Wpływ na to mają zarówno konse-
kwencje wynikające z polityki klima-
tycznej Unii Europejskiej, jak i spadające
ceny węgla na rynkach światowych. Nie

bez znaczenia są również trudne wa-
runki, w jakich prowadzona jest eks-
ploatacja w naszych kopalniach, istot-
nie wpływające na koszty wydobycia.
Rodzi się pytanie, jakie powinno być na-
sze górnictwo w przyszłości? – mówił
w swoim przemówieniu dyrektor Głów-
nego Instytutu Górnictwa, prof. dr hab.
inż. Stanisław Prusek.

Na uroczystościach barbórkowych
goście w swoich przemówieniach pod-
kreślali, że praca pracowników Głów-
nego Instytutu Górnictwa przekłada
się między innymi na poprawę bezpie-
czeństwa pracy górników polskiego
przemysłu wydobywczego.

Podczas barbórki GIG, oprócz pro-
mocji doktorskich i habilitacyjnych, wi-
cewojewoda śląski Jan Chrząszcz
w imieniu Prezydenta RP wręczył pra-
cownikom GIG odznaczenia państwo-
we za zasługi w działalności naukowej
na rzecz górnictwa oraz wzorowe wy-
konywanie obowiązków wynikających
z pracy zawodowej, wręczono również
odznaczenia resortowe i nadano stop-
nie górnicze. �

Barbórka w GIG

25 listopada 2019 r. w Głównym Instytucie Górnictwa odbyły się uroczyste obchody Bar-
bórki. Wśród licznego grona znamienitych gości znaleźli się przedstawiciele sejmu i senatu,
władz samorządowych, naukowcy, szefowie spółek górniczych, liderzy związków zawo-
dowych oraz pracownicy Głównego Instytutu Górnictwa. Uroczystość była połączona
z promocją doktorską i habilitacyjną.
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Wiodąca w skali globalnej mar-
ka smartfonów OPPO oraz
IHS Markit, firma z branży

analizy danych rynkowych, opubliko-
wały wspólnie swój pierwszy raport na
temat inteligentnej łączności i zapre-
zentowały go na OPPO INNO DAY
2019. Celem raportu „Intelligent Con-
nectivity: Unleashing opportunities with
the power of 5G, AI and cloud” jest
uświadomienie znaczenia i wartości in-
teligentnej łączności, sprzyjanie większej
otwartości oraz współpracy w branży
nad poznawaniem jej ekosystemu, a tak-
że wpływanie na przyszły zrównoważo-
ny rozwój inteligentnej łączności.

Nowe możliwości, które niesie ze
sobą epoka 5G, budzą żywe zaintere-
sowanie na świecie, a zdaniem autorów
raportu jej podstawą będzie inteligent-
na łączność wykorzystująca sztuczną in-
teligencję, chmurę, przetwarzanie da-
nych na brzegu sieci oraz Internet rze-
czy (IoT). Nowy ekosystem inteligentnej
łączności poszerzy rynek i stworzy wię-
cej okazji do rozwoju branży.

Coraz więcej wdrożeń 
świadczy o początku epoki 5G

Po roku wdrożeń łączność 5G coraz
szybciej wkracza w nasze życie. W ra-
porcie odnotowano, że w 2019 r. nastą-
piła pierwsza fala wdrożeń zgodnych ze
standardami komercyjnych usług 5G.
Do października 2019 roku 50 operato-
rów wdrożyło zgodne z 3GPP komer-
cyjne usługi 5G na 27 rynkach. Ponad-
to w sieci 5G zainwestowało 328 ope-
ratorów na 109 rynkach.

W raporcie naświetlono aktualny
stan wdrożeń 5G na świecie, w tym pro-
jektów o dużej skali z ponad 10 000 sta-
cji bazowych NR/gNBs w krajach takich
jak Chiny i Korea Południowa. W Au-
stralii, Wielkiej Brytanii, Arabii Saudyj-

skiej, Szwajcarii, ZEA i USA przepro-
wadzono taktyczne wdrożenia na małą
skalę, obejmujące setki stacji NR/gNBs.
Ogromna fala rozwoju oprogramowa-
nia i aplikacji do 5G wystąpi w Chinach.

5G przyspieszy integrację 
chmury, AI oraz przetwarzania 
danych na brzegu sieci 

Od poprzednich generacji techno-
logii komórkowych sieć 5G różni się tym,
że z założenia ma spełniać wiele róż-
nych wymagań technicznych, w tym for-
matów urządzeń, aplikacji i grup użyt-
kowników.

W raporcie przewiduje się, że inte-
ligentna łączność będzie oferować ko-
rzyści firmom oraz konsumentom, wy-
korzystując sztuczną inteligencję, chmu-
rę, przetwarzanie danych na brzegu sie-
ci, technologie łączności (w tym 5G) oraz
IoT. Korzyści te mogą być wieloaspek-
towe i obejmować niższe koszty ope-
racyjne, dostęp do nowych źródeł przy-
chodów, a także lepsze wrażenia użyt-
kowników.    

Sztuczna inteligencja jest dopiero na
wczesnym etapie rozwoju, nazywanym
„wąską” lub „słabą AI”. Tymczasem za-
stosowania 5G, przetwarzanie danych
na brzegu sieci oraz technologie chmu-
rowe umożliwią wdrażanie AI w większej
liczbie rozwiązań, a rzeczywiste zasto-
sowania wyewoluują w hybrydowy mo-
del chmurowo-brzegowy, który umożli-
wi działanie potężnej sztucznej inteli-
gencji.

Autorzy raportu zauważają także, że
ze względu na inteligentną łączność
między 5G, AI, chmurą i brzegiem sie-
ci firmy i organizacje powinny budować
bardziej zaawansowane modele biz-
nesowe. Namawiają oni także do otwar-
tości, dzielenia się i współpracy z part-
nerami w celu rozwijania nowych funk-
cji oferowanych rozwiązań.

Wielki potencjał przyszłego
ekosystemu inteligentnej 
łączności

Rozwój ekosystemu urządzeń 5G
gwałtownie przyspieszył w wielu dzie-

Zrównoważony rozwój 
ekosystemu przyszłej łączności
Na świecie sprzedaje się 1,7 miliarda telefonów komórkowych. Zgodnie z prognozami
IHS Markit do 2023 roku około jednej czwartej urządzeń będzie mieć wbudowaną 
łączność 5G, a do 2025 roku dwie trzecie będzie zawierać sprzęt i funkcje sztucznej 
inteligencji (AI).Nowy ekosystem inteligentnej łączności poszerzy rynek i stworzy 
więcej okazji do rozwoju branży.
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dzinach. Z raportu wynika, że w połowie
listopada 2019 r. 72 producentów za-
powiedziało łącznie 183 urządzenia
5G, takie jak smartfony, wewnętrzne i ze-
wnętrzne urządzenia abonenckie, ro-
boty, drony itp. Spośród 183 urządzeń
5G dostępnych w handlu jest ponad 40.

Na świecie sprzedaje się 1,7 mi-
liarda telefonów komórkowych. Zgodnie
z prognozami IHS Markit do 2023 roku
około jednej czwartej urządzeń będzie
mieć wbudowaną łączność 5G, a do
2025 roku dwie trzecie będzie zawierać
sprzęt i funkcje sztucznej inteligencji.

Ponadto nadal będzie występować
zapotrzebowanie na cyfrowych asy-
stentów w formie inteligentnych głośni-
ków. Globalna liczba używanych gło-
śników inteligentnych wzrośnie z ponad
100 milionów w tym roku do ponad 800
milionów w ciągu trzech lat.

W urządzenia rozrywkowe dla kon-
sumentów coraz częściej będą wbudo-
wywane funkcje AI. Na przykład kame-

ry wyposażone w sztuczną inteligencję,
połączone z telewizorami lub przystaw-
kami streamingowymi będą wykorzy-
stywać rozpoznawanie twarzy do wy-
bierania preferencji użytkownika i przed-
stawiania mu rekomendacji. AI będzie
także w stanie określać kluczowe mo-
menty, na przykład zwycięskie gole w na-
granym programie sportowym.  

Gry w chmurze obniżyły bariery
dla konsumentów, eliminując koszty
sprzętu. W związku z tym producenci
gier tego typu oraz materiałów rzeczy-
wistości wirtualnej i rozszerzonej (VR/AR)
będą mogli oferować użytkownikom
dostęp do gier w dowolnej chwili i miej-
scu, przy użyciu mniejszych urządzeń.
Zmniejszenie opóźnień w transmisji
umożliwi wszechstronny rozwój gier
VR/AR oraz globalnego rynku, który
według autorów raportu był wart
w 2018 r. ponad 100 mld USD.

Epoka inteligentnej łączności przy-
niesie też wiele zastosowań i szans

dla IoT w wideo monitoringu, autono-
micznych pojazdach oraz automaty-
zacji przemysłowej.

Autorzy raportu uważają, że rozwój
nowych urządzeń nie oznacza zmniej-
szenia znaczenia smartfonów w życiu
konsumentów. Nie tylko odgrywają one
główną rolę w konsumenckiej sferze IoT,
ale też umożliwiają korzystanie z urzą-
dzeń do noszenia, takich jak smar-
twatche, monitory stanu zdrowia, kon-
trolery i odbiorniki, oraz służą jako wy-
świetlacze danych i wideo z innych
urządzeń.

Wciąż rozwijające się technologie
będą razem składać się na nowe,
atrakcyjne funkcje dla użytkowników,
rozwiązywać problemy i stwarzać
szanse dla firm oraz branży. Służyć
temu będzie prawdziwie inteligentna
łączność, która stworzy szerokie moż-
liwości czołowym producentom sprzę-
tu i firmom internetowym, takim jak
OPPO. �

Głównym celem misji jest zba-
danie warunków panujących
na księżycach gazowego gi-

ganta i dostarczenie odpowiedzi na jed-
no z kluczowych pytań dotyczących
układu słonecznego: czy tak daleko
od Słońca można znaleźć wodę w sta-
nie ciekłym? Polska firma zaprojekto-
wała dwa rodzaje urządzeń niezbęd-
nych do dokonania odpowiednich po-
miarów: system anten RWI (Radio Wave
Instrument) oraz cztery instrumenty
z czujnikami pomiaru potencjału plazmy
LP-PWI (Langmuir Probe – Plasma Wave
Instrument).

Jak twierdzi Łukasz Wiśniewski,
wiceprezes Astroniki, dzięki udziałowi
w takich misjach jak JUICE, polski
sektor kosmiczny rozwija swoje kom-
petencje, wzrasta również pozycja
naszego kraju w Europejskiej Agencji
Kosmicznej. �

Po Marsie czas na Jowisza 
Polska firma inżynierii kosmicznej Astronika zakończyła finalne testy i rozpoczęła 
produkcję dwóch urządzeń, które znajdą się na pokładzie sondy lecącej ku Jowiszowi 
i jego księżycom. Start sondy w ramach misji JUICE, organizowanej przez Europejską
Agencję Kosmiczną, zaplanowany jest na 2022 rok.
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Wgrupie nagrodzonych w No-
rymberdze wynalazków zna-
lazła się np. innowacyjna tur-

bina wiatrowa z wewnętrznym prze-
pływem powietrza skonstruowana w In-
stytucie Technicznym Wojsk Lotniczych.
Z targów wróciła ze złotym medalem.

Również złoto przywieźli z tych sa-
mych targów twórcy ciągnika akumu-
latorowego GAD-1 z Instytutu Techniki
Górniczej KOMAG, współpracujący
z firmą Nafra Polska. W przeciwieństwie
do analogicznych urządzeń spalino-
wych, ciągnik akumulatorowy nie ha-
łasuje, nie emituje spalin i eliminuje ry-
zyko powstawania iskier, co ma zna-
czenie zwłaszcza w kopalniach (gdzie
ryzyko eksplozji jest o wiele wyższe, niż
gdziekolwiek indziej), jak i choćby w sto-
larniach. Ciągnik jest przystosowany do
przewożenia osób i towarów.

Srebrny medal iENA to tylko jedna
z nagród zagarniętych przez inżynierów
z Przemysłowego Instytutu Automatyki
i Pomiarów, twórców Taktycznego Ro-
bota Miotanego. To niewielkie urzą-
dzenie - kształtem i wielkością przypo-
minające hantle - mieści w sobie ka-
merę, mikrofon i dodatkowe urządzenia,
które pozwalają wyzwalać ładunki ośle-
piające, ogłuszające czy wybuchowe.
Porusza się na kołach (jest zdalnie ste-
rowany) i zgodnie z przeznaczeniem
można go wrzucać do różnych po-
mieszczeń, by zbadał teren lub odwró-
cił uwagę przestępców od działań an-
tyterrorystów. Sprawdza się w trudno
dostępnym i niebezpiecznym otoczeniu.
Może też służyć do poszukiwania ofiar
pożarów w zadymionych pomieszcze-
niach.

Instytut Włókiennictwa zdobył nato-
miast uznanie za łóżko przeciwodleży-
nowe. Wykonano je ze specjalnego

materiału elastycznego w każdym kie-
runku i odprowadzającego od osoby le-
żącej ciepło i wilgoć - tłumaczyła prof.
Jadwiga Sójka-Ledakowicz z tego in-
stytutu.

Natomiast na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim powstał nagrodzony srebrem lek
przeciw bólowi neuropatycznemu i (lub)
padaczce. Ochronie zdrowia służy też
biopolimerowy materiał do zastosowań
medyczno - kosmetycznych, opracowa-
ny na Politechnice Gdańskiej.

Srebro przywieźli do Polski twórcy
Elektronicznego Systemu Komunikacji
Osób Niepełnosprawnych z Otocze-
niem (ESKONzO) z Zespołu szkół nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego w Ja-
strzębiu Zdroju. Urządzenie może być
dostosowane dla potrzeb osób z różnym
stopniem niepełnosprawności i po-
zwala im m.in. komunikować się z oto-
czeniem i obsługiwać komputer za po-
mocą urządzenia elektronicznego za-
stępującego mysz.

Również Sieć Badawcza Łukasie-
wicz – Instytut Spawalnictwa zapre-
zentował swoje osiągnięcie. Był nim
hybrydowy stabilizator wibracyjny
SW06A opracowany przez zespół

w składzie: dr inż. Piotr Sędek prof. w IS,
inż. Mariusz Welcel i mgr inż. Krzysztof
Kwieciński. 

Nowa konstrukcja jest rezultatem
wieloletnich prac i doświadczeń prak-
tycznych tego zespołu twórców. Stabi-
lizator przeznaczony jest do realizacji
stabilizacji wibracyjnej konstrukcji spa-
wanych i odlewanych w miejsce wyża-
rzania odprężającego. Jego zastoso-
wanie daje możliwość znacznych
oszczędności kosztów i energii. Inno-
wacyjna konstrukcja stabilizatora pre-
zentuje najnowsze osiągnięcie w tej
dziedzinie. 

Żadne z produkowanych aktualnie
na świecie tego typu urządzeń nie ma
tak wysokich parametrów eksploata-
cyjnych. Maksymalna częstotliwość
eksploatacyjna - 700 Hz umożliwia prze-
prowadzenie zabiegów stabilizacji wi-
bracyjnej dla znacznie szerszego asor-
tymentu produkcji niż w przypadku
systemów aktualnie produkowanych
w świecie. Zostało to zauważone przez
organizatorów, gdzie na uroczystym
podsumowaniu targów wręczono: zło-
ty medal targów z dyplomem, wyróż-
nienie Naczelnego Instytutu Badań i Wy-
nalazczości w Iranie w postaci dyplomu
oraz pamiątkowej patery oraz dyplom
i pamiątkowy samowar Południowo Za-
chodniego Państwowego Uniwersytetu
w Kursku. 

Należy podkreślić, że  innowacyjny
produkt myśli i doświadczeń zespołu
twórców w Sieci Badawczej Łukasie-
wicz-Instytutu Spawalnictwa został rów-
nież wyróżniony niedawno na 118. tar-
gach wynalazczości Cocncours Lépine
International w Paryżu, gdzie zdobył
również złoty medal. Wyróżniony system
technologiczny stanowi atrakcyjną ofer-
tę nauki dla praktyki przemysłowej. �

Norymberga pełna wynalazków
Od 31 października do 31 listopada
w Norymberdze trwały międzynaro-
dowe targi pod nazwą „Idee – Wyna-
lazki – Nowe Produkty” iENA 2019.
Ośrodki badawcze, uczelnie, firmy
innowacyjne i osoby prywatne 
z 32 krajów świata, w tym z Polski,
prezentowały tam swoje produkty. 
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Kapituła konkursowa obradowała
pod przewodnictwem profesora
Krzysztofa Opolskiego. Laure-

atów wyłoniono spośród 21 nominowa-
nych firm. Ostatecznie Prezydent wrę-
czył wyróżnienia w pięciu kategoriach
głównych i dwóch specjalnych, przyznał
też nagrodę indywidualną. 
• Lider MŚP to 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 zrów-
noważony rozwój, będąc wzorem funk-
cjonowania dla innych przedsiębiorstw,

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

Andrzej Duda podkreślił, że wyło-
nienie liderów, ostatecznych zwycięzców
nie było łatwe. – Wszystkie te firmy są
wspaniałe, a państwo jesteście wspa-
niałymi ludźmi i świetnymi biznesme-
nami, o niezwykłym poczuciu odpo-
wiedzialności – zaznaczył. 

Nagroda Gospodarcza przyzna-
wana jest corocznie przez Głowę Pań-
stwa. Stanowi szczególne wyróżnienie
dla firm, które wnoszą znaczący wkład
w rozwój polskiej gospodarki, budując
jednocześnie pozytywny wizerunek pol-
skiej przedsiębiorczości na arenie mię-
dzynarodowej. �

Prezydent docenił najlepsze firmy
7 października br. podczas uroczystej gali w Jasionce k. Rzeszowa 
Prezydent Andrzej Duda podczas wręczył statuetki laureatom XVII edycji 
Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

Piotr Bułło, dyrektor handlu i marketingu w DGT:
Możemy pochwalić się docenieniem naszej dotychczasowej działalności i zgłoszeniem DGT przez Polską Agencję Kosmiczną jako
kandydata do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Wprawdzie nie zostaliśmy zwycięzcą kategorii, ale znalezienie się w gronie
trzech nominowanych firm uważamy za duży sukces oraz dowód uznania, że nasza działalność jest widoczna i doceniona przez
niezależne instytucje i ekspertów. 
Zdopingowani uznaniem Prezydenta oraz naszych klientów dołożymy jeszcze większych starań, aby nasza działalność przyczyniała
się do rozwoju technologicznego i gospodarczego Polski i zapewniała pewną i bezpieczną łączność krytyczną. Czyli, jak to mó-
wimy: łączymy z sukcesem.

Fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP (2)
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Maciej Maniecki, prezes Medical Inventi SA:
Nasz materiał kościozastępczy FlexiOss® kolejny raz został doceniony, tym razem przez Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę.
Spółka odebrała główną nagrodę w  kategorii Badania i Rozwój w uznaniu za przełomowy wynalazek, ale również jako wzorowy
przykład połączenia środowiska nauki z biznesem. Jest to kolejna nagroda w historii Spółki. Biodegradowalny materiał kościoza-
stępczy został zaprezentowany w 2013 roku na 62. Międzynarodowych Targach Wynalazczości w Brukseli i uzyskał Nagrodę Świa-
towej Organizacji Własności Intelektualnej za Najlepszy Wynalazek opracowany przez Kobietę Wynalazcę, Nagrodę Grand Prix
Europejskiej Izby Francuskich Wynalazców oraz Złoty Medal z wyróżnieniem Eureka 2013. Został też zauważony na krajowych Tar-
gach Wynalazczości w Warszawie, a prof. Grażyna Ginalska w konkursie doceniającym najbardziej przełomowe odkrycia w dziedzi-
nie medycyny i farmacji otrzymała  prestiżową nagrodę Prix Galien Polska 2016. W lutym 2019 otrzymaliśmy główną nagrodę
w konkursie Polski Produkt Przyszłości, a w maju tego roku zostaliśmy docenieni przez Polskie Radio w kategorii Przełomowe
Rozwiązanie. Wszystkie te nagrody potwierdzają wysoką jakość i innowacyjność naszego produktu.

LIDER MŚP
• DELTA Zbigniew Różycki zgłoszona
przez Fundację Polskiego Godła 
Promocyjnego „Teraz Polska”.
Firma z Katowic, założona przez właści-
ciela Zbigniewa Różyckiego w 1992 roku.
Zajmuje się produkcją drzwi stalowych
o zwiększonej odporności na włamanie
i izolacyjności akustycznej, przeciwpoża-
rowych, energooszczędnych, a także
zamków, szyldów czy akcesoriów drzwio-
wych. Dzięki innowacyjnym, opatentowa-
nym produktom Delta wciąż zwiększa
eksport, współpracując m. in. z firmami
chińskimi, niemieckimi, włoskimi, czeskimi
oraz węgierskimi. Obecnie ponad 25 proc.
produkcji przeznaczone jest na eksport.
Firma zatrudnia 66 osób.

NARODOWY SUKCES
• LPP S.A. zgłoszona przez Urząd
Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego.
Spółka powstała w 1991 roku w Gdańsku,
w czasie swojej działalności stała się jed-
nym z najdynamiczniej rozwijających się
polskich producentów i dystrybutorów
odzieży. Produkty LPP sprzedawane są
łącznie w 24 krajach, ale to w Polsce roz-
wijane są koncepcje marek i podejmo-
wane wszystkie strategiczne decyzje. To
tu powstaje ponad 2/3 wartości produktu
tworzonego przez LPP. Grupa LPP tworzy
ponad 25 tys. miejsc pracy, a w 2018 roku
osiągnęła ponad 8 mld przychodu.

MIĘDZYNARODOWY SUKCES
• Olimp Laboratories Sp. z o. o. 
zgłoszona przez Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego.  
Firma ma swoją siedzibę w Dębicy (woje-
wództwo podkarpackie). Powstała w 1990
roku. Zajmuje się produkcją leków, suple-
mentów diety, dietetycznych środków
spożywczych oraz produktów leczniczych
i wyrobów kwalifikowanych do żywności
funkcjonalnej. Realizuje inwestycje na po-
ziomie 500 mln zł, korzystając z funduszy

krajowych i europejskich. W swoim port-
folio posiada obecnie ponad 600 produk-
tów, które dostarcza do ponad 100 krajów
na świecie.

ODPOWIEDZIALNY BIZNES
• Marco Sp. z o. o. zgłoszona
przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego.
To rodzinne przedsiębiorstwo z całkowicie
polskim kapitałem powstało w 2000 r.
w Gliwicach (województwo śląskie). Jest
niewątpliwym liderem w zakresie specja-
listycznych elementów znakowania i iden-
tyfikacji produktów do przemysłu. Swoje
produkty eksportuje m.in. do Czech, Litwy,
Estonii, Bułgarii i Hiszpanii. W 2016 roku
powstała Fundacja MarcoPomaga, która
wspomaga działalność społeczną spółki.

FIRMA RODZINNA
• Ochnik S.A. zgłoszona przez 
Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego.
Przedsiębiorstwo rodzinne założone
w 1989 roku, z siedzibą w Garwolinie (wo-
jewództwo mazowieckie). Historia marki
rozpoczęła się od zaprojektowania i uszy-
cia pierwszego egzemplarza skórzanej
kurtki. Rosnące zainteresowanie produk-
tami w latach 2003-2007 skutkowało de-
cyzją o ekspozycji oferty firmy na forum
krajowych centrów handlowych. Pierwszy
salon firmowy OCHNIK otwarty został
w Galerii Łódzkiej, co dało impuls do
stworzenia własnej sieci sprzedaży. Obec-
nie firma ma w Polsce 97 salonów wła-
snych i 3 salony franczyzowe oraz sklep
internetowy.

STARTUP_PL:
• Warsaw Genomics Sp. z o. o. sp. k.
zgłoszona przez Fundację Polskiego
Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.
Założona w 2015 roku w Warszawie.
Świadczy usługi diagnostyki genetycznej
wykorzystując autorskie narzędzia. Poszu-
kuje w genach człowieka mutacji odpo-

wiedzialnych za powstawanie chorób.
Spółka zatrudnia prawie 30 osób i wyko-
nuje ponad 500 badań genomowych
tygodniowo, co czyni ją największym
w Polsce podmiotem oferującym wielko-
skalowe badania genetyczne. Warsaw
Genomics realizuje program „Badamy-
Geny.pl”, który pozwala ocenić ryzyko za-
chorowania na nowotwory dziedziczne.
Wyjątkowość „BadamyGeny” to m.in. bar-
dzo niska cena badania, wielokrotnie niż-
sza niż standardowa cena europejska.
W Programie przebadało się już ponad
21 000 osób.

BADANIA I ROZWÓJ
• Medical Inventi S.A. zgłoszona
przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości.
Spółka została założona w 2011 roku jako
spółka spin-off w wyniku połączenia śro-
dowiska nauki (Uniwersytet Medyczny
w Lublinie, naukowcy – autorzy patentu)
z biznesem (inwestorzy prywatni). Sie-
dziba spółki znajduje się w Lublinie. Od
momentu powstania, działalność MI sku-
piona jest na przeprowadzeniu skutecz-
nego procesu komercjalizacji innowa-
cyjnego kompozytu kościozastępczego,
któremu nadano nazwę FlexiOss®. Sta-
nowi on oryginalne rozwiązanie w zakre-
sie nowoczesnych preparatów implan-
tacyjnych III generacji pod kątem składu
i właściwości, a w szczególności wspo-
magania procesu regeneracji kości.

NAGRODA INDYWIDUALNA
• Czesław Lang
Kolarz torowy i szosowy, wicemistrz olim-
pijski z Moskwy, dwukrotny medalista szo-
sowych mistrzostw świata, pierwszy
zawodowy kolarz w Polsce. Obecnie jest
dyrektorem generalnym firmy Lang Team
oraz największego sportowego wydarze-
nia w Polsce – Tour de Pologne. Tour de
Pologne jest wyścigiem o prestiżowym
znaczeniu i przyciąga do Polski wiele czo-
łowych drużyn oraz firm kolarskich.

Laureaci XVII edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP
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Jakie są najważniejsze momenty w hi-
storii firmy DGT?

Pierwszy przełomowy okres w życiu
firmy to dostawa central miejskich dla
Telekomunikacji Polskiej i innych ope-
ratorów telefonii publicznej w latach
1997–2002. Zaprojektowanie, wypro-
dukowanie i dostawa tak dużych sys-
temów pozwoliła DGT wprowadzić do
swojej oferty nowe technologie. W tam-
tym okresie zaczęła pojawiać się świa-
domość użytkowników w obszarze za-
pewnienia ciągłości łączności głosowej,
czyli tzw. łączności krytycznej. Ponieważ
zawsze uważnie wsłuchujemy się
w sygnały przekazywane z rynku, przy-
gotowaliśmy ofertę, na początku dla
Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, na
system zintegrowanej łączności. Było to
w wtedy absolutne novum. Tylko nieliczni
producenci na świecie mogli pochwa-
lić się takim rozwiązaniem. System zin-
tegrowanej łączności DGT MCS jest ze-
stawem urządzeń i oprogramowania,
które zapewnia łączność głosową
i bezgłosową pomiędzy osobami funk-
cyjnymi a zespołami w terenie. System
pozwala na połączenie ze sobą różnych
środków łączności radiowej, satelitarnej,
a obecnie również LTE i 5G. 

Kolejnym kamieniem milowym
w działalności DGT była budowa w 2011

roku ogólnopolskiego systemu do ob-
sługi numeru alarmowego 112. W sys-
temie tym działa obecnie ponad czte-
rysta konsol dyspozytorskich produkcji
DGT, na których Operatorzy Numeru
Alarmowego odbierają zgłoszenia od
osób potrzebujących pomocy. Dzięki za-
awansowanemu interfejsowi komuni-
kacyjnemu DGT_ext systemy klasy SWD
wspomagające pracę operatorów lub
dyspozytorów uzyskały możliwość głę-
bokiej integracji z systemem łączności
co stanowi dużą wartość dodaną w tzw.
centrach zarządzania i dowodzenia.
System 112 został rozbudowany w 2014
roku o obsługę 44 dyspozytorni me-
dycznych, a w 2017 roku o obsługę szyb-
kiego powiadamiania o wypadkach
drogowych eCall. 

Jaki jest dalszy kierunek rozwoju firmy
DGT?

W sierpniu tego roku rozpoczęliśmy
budowę ogólnopolskiego systemu dys-
pozytorskiego łączności telefonicznej
i radiowej dla Państwowego Ratownic-
twa Medycznego. Zakończenie projek-
tu planowane jest na grudzień 2020
roku, co stanowi spore wyzwanie dla
nas i dla Lotniczego Pogotowania Ra-
tunkowego, które realizuje ten projekt z
ramienia Ministerstwa Zdrowia.

W trakcie modernizacji systemów
głosowej łączności krytycznej pojawiła
się kolejna ścieżka rozwoju łączności,
tzw. internet rzeczy. To gałąź komunikacji

w przemyśle, np. w energetyce, za-
pewniająca komunikację systemów
nadzoru i zarządzania sieciami ener-
getycznymi z ich oddalonymi elemen-
tami, takimi jak: przełączniki, liczniki,
koncentratory liczników. DGT do dnia
dzisiejszego dostarczyło już ponad 200
tysięcy tego typu urządzeń. Z uwagi na
znaczenie strategiczne wskazanych
urządzeń dla bezpieczeństwa sieci
energetycznych ich projektowanie oraz
produkcja muszą być oparte o najwyż-
sze standardy, co jest dla nas chlebem
powszednim. 

W swojej działalności nie zapomi-
namy oczywiście o bardzo ważnym
elemencie oddziaływania firmy, czyli
o aspekcie odpowiedzialności spo-
łecznej. DGT jest patronem kilku klas

technikum w Zespole Szkół Łączności
w Gdańsku, która kształci kadry będą-
ce przyszłością Polski w dziedzinie in-
formatyki, teleinformatyki i telekomuni-
kacji. Odpowiednie wykształcenie mło-
dzieży jest kluczem do technologicznego
i gospodarczego sukcesu Polski. Chcąc
mieć udział w kształtowaniu rozwoju
technologii ściśle współpracujemy
z uczelniami wyższymi, np. z Politech-
niką Gdańską, z którą to zrealizowali-
śmy szereg projektów w ramach pro-
gramów prowadzonych przez Naro-
dowe Centrum Badań i Rozwoju. 

Rozmawiał Piotr Nowak

Łączność na najwyższym poziomie
DGT od początku swojej działalności stawia na innowacyjność, wykorzystanie 
najnowszych technologii oraz wysoką jakość produktów. Byliśmy prekursorem 
w projektowaniu i produkcji polskich central cyfrowych, które odniosły ogromny sukces 
jako podstawowy środek łączności w policji, wojsku oraz górnictwie – mówi Piotr Bułło, 
dyrektor handlu i marketingu w spółce DGT.

Kamieniem milowym w działalności DGT była
budowa w 2011 roku ogólnopolskiego systemu
do obsługi numeru alarmowego 112. W systemie
tym działa obecnie ponad czterysta konsol dys-
pozytorskich produkcji DGT, na których Operato-
rzy Numeru Alarmowego odbierają zgłoszenia
od osób potrzebujących pomocy.
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Jak wygląda w państwa przypadku
łączenie nauki z biznesem? To właśnie
za to, oprócz samego wynalazku, zo-
stali państwo nagrodzeni przez Prezy-
denta RP. 

Spółka Medical Inventi ponad trzy
lata temu opracowała szczegółowy
plan komercjalizacji i podzieliła projekt
na poszczególne, kluczowe zadania.
Następnie podjęliśmy starania, aby
większość tych zadań, w szczególności
tych kosztochłonnych, było realizowa-
nych przy wsparciu środków dotacyj-
nych. 

Należy pamiętać, że choć Spółka
ma już osiem lat, to do dzisiaj nie uzy-
skuje żadnych przychodów, z których
moglibyśmy finansować poszczegól-
ne zadania. Naszym głównym źródłem
finansowym są granty na programy
badawcze. Jednym z kluczowych zadań
obecnie realizowanych jest projekt ba-
dań klinicznych. Proces jest obecnie bar-
dzo zaawansowany i zamierzamy go za-
kończyć w części zasadniczej w połowie
przyszłego roku. 

Obecnie jesteśmy bar-
dzo zaawansowani w pro-
cesie tworzenia własnej li-
nii technologicznej. Projekt
ten ma fundamentalne zna-
czenie dla rozwoju Spółki.
Umożliwia nam nie tylko
przyszłą produkcję w dużej
skali, ale otwiera nam dro-
gę wejścia na kluczowe
rynki na świecie. Okazało
się bowiem, że opracowa-
ne prototypy są tak bardzo
innowacyjne, że mogą sta-
nowić podstawę do zgło-
szenia patentowego i ochro-
ny naszej technologii pro-
dukcji FlexiOss® na świe-

cie. Spółka już to wykorzystała i w ze-
szłym roku zgłosiła ochronę patentową
na Stany Zjednoczone Ameryki i Japo-
nię. W ten sposób budujemy wartość
i przyszłość projektu.
Produkt FlexiOss® jako wyrób me-
dyczny klasy IIb czeka jednak ciągle na
dopuszczenie na rynek. Proces reje-
stracji jest długi i wymagający. Kiedy
pacjenci mogą liczyć na jego dostęp-
ność w procedurach medycznych
w szpitalach w całej Polsce?

Mamy nadzieję, że już wkrótce. Ce-
lem jest kwiecień 2020 roku i dokłada-
my wszelkich starań, aby osiągnąć ten
strategiczny dla projektu cel. Od tego
momentu można będzie sprzedawać
nasz materiał kościozastępczy i mamy
nadzieję, że środowisko medyczne,
a w szczególności ortopedzi, docenią
cechy naszego materiału oraz jego
wartość dla pacjentów.
Podobno jednak do tego kluczowego
momentu pacjenci z poważnymi ura-
zami mogą starać się o zabieg z wy-
korzystaniem FlexiOss® w jednym z lu-
belskich szpitali.

Pierwsze zabiegi były przeprowa-
dzone 5 lat temu, pojedyncze przypad-
ki ze skrajnymi postaciami, zaburze-
niami wzrostu, po bezskutecznym le-
czeniu w innych ośrodkach. Wśród tych
przypadków był pan Daniel Bardega,
który doznał poważnego urazu podczas
jazdy z kolegą na motocyklu. Jest to je-
den z pierwszych pacjentów, któremu le-

karze wszczepili kompozyt w 2014 roku.
Uraz był bardzo poważny. Lekarze, po-
stawili wówczas diagnozę, że noga bę-
dzie musiała być poddana amputacji.
Operacji z zastosowaniem FlexiOss®
podjął się zespół profesora Nogalskie-
go. Obecnie minęło już kilka lat. Wyni-
ki leczenia są bardzo dobre. Dzisiaj Pan
Daniel jest aktywny, cieszy się życiem.

Lekarze ze Szpitala Klinicznego nr.
1 w Lublinie we współpracy ze Spółką
powrócili do zabiegów eksperymen-
talnych z wykorzystaniem FlexiOss®.
Od kwietnia tego roku zabiegi przeszło
już około trzydzieści osób, a każdy z tych
przypadków jest bardzo poważny. Przy-
kładem może być uraz Pani Anny Ma-
łolepszy z  Kluczborka. Pani Anna za-
bieg z użyciem FlexiOss® miała w paź-
dzierniku. Z tą z operacją wiąże bardzo
duże nadzieje. Sześć lat temu uległa
wypadkowi samochodowemu. Miała
zmiażdżoną kość przedramienia. Od
tamtej pory przeszła 14 operacji i 5 prze-
szczepów. Niestety, nie goiło się tak jak
powinno, a od dwóch lat pani Anna cho-
dzi ze złamaną ręką. Żaden lekarz nie
chciał się podjąć kolejnego zabiegu
i dalszego leczenia. Jest zbyt wcześnie
na ocenę tego przypadku, ale mamy na-
dzieję, że materiał FlexiOss® sprawdzi
się nawet w tak trudnych i skrajnych
przypadkach.
Perspektywy przed Spółką są więc
bardzo dobre. Należy jedynie życzyć
cierpliwości w drodze do sukcesu.

Jesteśmy na dobrej dro-
dze do wprowadzenie Fle-
xiOss® na rynek i to nie tyl-
ko w Polsce, ale również na
świecie. Przed nami jednak
kolejne wyzwania. Po uzy-
skaniu znaku CE musimy
skoncentrować się na sku-
tecznym wprowadzaniu
produktu na rynek. Dzię-
kuję za życzenia, ale tego
czego potrzebujemy oprócz
życzliwości, to kapitału do
realizacji naszego ambit-
nego planu.  

Rozmawiał 
Tomasz Rekowski

Materiał kościozastępczy
już wkrótce na rynku

Celem powołanej kilka lat
temu Spółki Medical In-
venti jest wprowadzenie
produktu FlexiOss® na
rynek i udostępnienie go
lekarzom, tak aby z jego
wykorzystaniem mogli
operować pacjentów i ra-
tować ich zdrowie – mówi
Maciej Maniecki, prezes
Medical Inventi S.A.

Fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP
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Uczestników konferencji
przywitał dr inż. Witold
Pokora, który omówił

aktualne zasady konkursu PNJ
– EFQM obowiązujące w 2019
roku, a dyrektor generalny KIG
Marek Kłoczko oficjalnie otwo-
rzył konferencję. Inauguracyjny
referat pt. „Kultura jakości
– współczesne wyzwania” wy-
głosił dr hab. inż. Marek Roszak,
prof. PŚ. Podkreślił znaczenie
szacunku i uczciwości w kształ-
towaniu jakości. 

Następnie zostały wygło-
szone referaty:
• „Nowy Model EFQM – wyzwania dla
polskich organizacji” – wygłoszony
przez dra hab. Arkadiusza Wierzbica,
prof. UE we Wrocławiu, oraz dr Joannę
Martusewicz z UE we Wrocławiu, którzy
omówili kluczowe zagadnienia i zmia-
ny modelu EFQM i ich wpływ na za-
rządzanie organizacją;
• „Nasza droga do doskonałości
– MPWiK S.A. we Wrocławiu”, wygło-
szony przez Witolda Ziomka, prezesa
zarządu MPWiK S.A. we Wrocławiu, któ-
ry przedstawił efekty stosowania modelu
EFQM w doskonaleniu zarządzania fir-
mą oraz realizacji projektów;
• „Współczesny wymiar jakości w rela-
cji z odbiorcami” – wygłoszony przez
Sławomira Bieńkowskiego, pełnomoc-
nika prezesa SEP ds. współpracy z PTE,
który podkreślił znaczenie budowania
relacji międzyludzkich w aspekcie ja-
kościowym;
• „Cyfrowa transformacja na przykła-
dzie MPWiK S.A. we Wrocławiu” – wy-
głoszony przez Piotra Słomiannego,
dyrektora finansów, który podkreślił
znaczenie systemowego podejścia do
rozwiązań informatycznych, w tym czer-
pania informacji niezbędnych do sku-
tecznego zarządzania procesami.

Wygłoszone referaty przyjęte były
z dużym uznaniem i zainteresowaniem,
szczególnie w zakresie wykorzystania
modelu EFQM do doskonalenia zarzą-
dzania oraz organizowania konkurów

EFQM na poziomie 5*/7* wspólnie
z konkursem PNJ z uwzględnieniem
właściwych poziomów.

W części konkursowej wręczone zo-
stały nagrody indywidualne i zespołowe.
W uznaniu za szczególne zasługi dla ja-
kości wręczono Polską Specjalną Na-
grodę Jakości dla prof. dr hab. Elżbiety
Skrzypek z UMCS w Lublinie.

W ramach konkursu Polska Indywi-
dualna Nagroda Jakości im. prof. Edwar-
da Kindlarskiego nagrody otrzymały
nw. osoby w następujących katego-
riach:
• nauka – dr hab. inż. Piotr Grudowski,
profesor Politechniki Gdańskiej;
• praktyka – Waldemar Cezary Zieliń-
ski, dyrektor Oddziału NOT w Gdańsku;
• promocja – dr hab. Sławomir Wawak,
prof. Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie.

W ramach konkursu Znakomity
Przywódca nagrody otrzymali:
• dr nauk med. Violetta Szycik, prezes
zarządu VIVADENTAL Sp. z o.o.;
• Witold Ziomek – prezes zarządu
MPWiK S.A. we Wrocławiu.

W ramach konkursu Znakomity
Pełnomocnik/Menadżer Systemów Za-
rządzania nagrody otrzymali:
• Dr Krystyna Stephens – BPIC Sp. z o.o.
• Stanisław Chomżyński – Wojskowe
Zakłady Inżynieryjne S.A.
• Henryk Dębski – Instytut Badań i Roz-
woju BOSMAL Sp. z o.o.

• Andrzej Krawczyk – Gotow-
ski – Budownictwo Komu-
nikacyjne i Przemysłowe Sp.
z o.o.
• Witold Lipka-Auguścik
– Warbud S.A.
• Aneta Muzolf – Wojewódzki
Ośrodek Medycyny Pracy
• Elżbieta Olszewska – VIVA-
DENTAL Sp. z o.o.
• Elżbieta Stepnowska – Pol-
ska Grupa Zbrojeniowa S.A.
• Edyta Słupecka – Sieć Ba-
dawcza Łukasiewicz – Instytut
Lotnictwa

W ramach konkursów
zespołowych przyznano nagrody PNJ
– EFQM dla:
• MPWiK S.A. we Wrocławiu – Reco-
gnised for Excellence 5* na poziomie
pięciu gwiazdek
• SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE PO-
LAND sp. z o.o. – Committed to Excel-
lence  2* na poziomie dwóch gwiazdek
PNJ
• LIVING FOOD Sp. z o.o.
• PPHU POLIPACK sp. j.
• PH WPHW Sp. z o.o. w Pile
• PRALNIA „SONIA” Stanisław Pirch
• SOFOREK Spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością Spółka Komandytowa
• SZCZĘŚNIAK POJAZDY SPECJALNE
Sp. z o.o.

W ramach konferencji odbyła się
gala wręczenia okolicznościowego me-
dalu „Polska Jakość w 100-lecie odzy-
skania Niepodległości” dla 8 osób, któ-
re od lat propagują ideę jakości w za-
rządzaniu biznesowym. Bezpośrednio
po uroczystych wyręczeniach odbyła się
debata z udziałem nagrodzonych, p.t.:
„Najlepsze praktyki stosowania mode-
lu PNJ - EFQM”. Debatę prowadził prof.
Arkadiusz Wierzbic.

W podsumowaniu konferencji po-
twierdzono zasadność współpracy z re-
gionalnymi nagrodami jakość i nagra-
dzanie firm z najlepszymi wynikami na
poziomie krajowym. Z uznaniem przy-
jęto możliwość oceny polskich firm na
poziomie europejskim. �

Najlepsi w jakości
26 listopada 2019 roku w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej
w Warszawie odbyła się II krajowa konferencja Polskiej Nagrody
Jakości „Polska Jakość w 100-lecie odzyskania niepodległości 
1918–1921” oraz finał konkursu PNJ – EFQM.

Laureaci Polskiej Nagrody Jakości
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Jedyne takie miejsce w Polsce
Woda to życie i właśnie o tym opo-

wiada wystawa w Hydropolis.  To jedy-
ny obiekt tego typu w Polsce i jeden
z nielicznych na świecie. Wystawa znaj-
duje się w XIX-wiecznym  podziemnym
zbiorniku wody czystej, który pełnił pier-
wotną funkcję do 2011 roku. W grudniu
2015 roku MPWiK przekształciło budy-
nek w centrum wiedzy o wodzie. 

Multimedialne technologie, inte-
raktywne instalacje, wierne repliki
i modele pozwalają na ukazanie wody
z różnych perspektyw. Wystawa po-
dzielona jest na 9 stref tematycznych.
W Hydropolis można zobaczyć, jak
działa najdłuższa w Europie drukarka
wodna, stanąć w środku sceny polo-
wania żarłacza tygrysiego na ławicę
1500 tuńczyków, zanurkować na rafie
koralowej czy też wejść do legendar-
nego batyskafu Trieste. Goście mogą
też podziwiać akrylową kopię rzeźby
Dawida, odkryć Wrocław z lotu ptaka

dzięki najnowocześniejszej makiecie
w Polsce oraz samodzielnie spraw-
dzić zasady działania starożytnych wy-
nalazków wodnych. Centrum wiedzy
o wodzie można zwiedzać w dogodny
dla siebie sposób – korzystając z po-
mocy przewodnika lub wykorzystując
bezpłatną aplikację. 

Hydropolis to więcej niż wystawa.
Wrocławskie wodociągi przeprowa-
dzają również warsztaty. Zajęcia przy-
gotowane są dla dzieci w każdym wie-
ku. W sposób nieszablonowany edu-
katorzy poruszają tematykę wody nie tyl-
ko pod kątem ekologii, ale także histo-
rii, chemii, fizyki i geografii.  Warsztatom
towarzyszą efektowne pokazy do-
świadczeń. 

Edukacja nie tylko w Hydropolis
Oferta edukacyjna wrocławskich

wodociągów realizowana jest również
poza centrum. Tak jest w przypadku
Akademii Przyjaciół Wody, czyli inicja-

tywy skierowanej do wrocławskich
przedszkoli. W projekcie uczestniczy 850
dzieci. W sposób atrakcyjny dla naj-
młodszych, MPWiK kształtuje pozytyw-
ne nawyki i zwraca uwagę na problemy
zmniejszających się zasobów wody na
świecie. Głównym celem działań jest
tworzenie świadomości proekologicznej
młodego pokolenia. Wykładowcami zo-
stali nauczyciele przedszkoli. Wyposa-
żeni w autorskie materiały dydaktyczne
oraz przy merytorycznym wsparciu
MPWiK, prowadzą wykłady, warsztaty
i laboratoria. 

Przez wodę do serca rodziny
MPWiK aktywizuje całe rodziny wo-

kół tematu wody. W ciągu roku wro-
cławskie wodociągi uczestniczyły w po-
nad 150 miejskich wydarzeniach kultu-
ralnych i sportowych. Wszędzie tam
pojawiały się beczkowóz i bary wodne,
a także solidna dawka wiedzy na temat
kranówki. Dzięki rezygnacji z wody
w plastikowych butelkach nie zanie-
czyszczamy planety. W akcję informa-
cyjną zaangażowali się młodzi piłkarze
Akademii Śląska Wrocław i koszykarze
ekstraligi WKS Śląsk Wrocław, którzy
stali się ambasadorami picia wody
z kranu. 

By skutecznie edukować wrocła-
wian o wodzie, MPWiK zorganizowało
Festiwal Wody, którego ideą jest pro-
mowanie ekologicznego i zdrowego
stylu życia. Bez marnotrawstwa gotował
Pascal Brodnicki, a o byciu w zgodzie
z naturą opowiadała Reni Jusis. 

Każdy złapany litr wody zmniejsza
ryzyko podtopień, powodzi oraz suszy,
dlatego wrocławskie wodociągi zorga-
nizowały również akcję „Złap deszcz”.
W konkursie fotograficznym mieszkań-
cy chwalili się swoimi ekologicznymi
działaniami. Nagrodami były pojemni-
ki na deszcz, które trafiły do stu autorów
najlepszych zdjęć. �

Edukacja ekologiczna 
MPWiK we Wrocławiu
Branża wodociągowo-kanalizacyjna jest ściśle związana ze środowiskiem naturalnym i jego
kondycją. Misją Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu jest
nie tylko produkcja wody, ale także dbanie o świadomość ekologiczną społeczeństwa. 

Hydropolis, Strefa Planeta Wody opowiada o powstaniu wody na Ziemi
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Wobecności ok. 600 gości – nie
tylko uczestników, partnerów
i organizatorów programu, ale

też przedstawicieli władz państwowych,
samorządowych, organizacji z otocze-
nia biznesu oraz mediów, certyfikaty tra-
fiły do 250 przedsiębiorstw, które pozy-
tywnie przeszły weryfikację w zakresie
stosowania zasad etyki biznesu.

Najważniejszą z nagród programu
była Statuetka „Przedsiębiorstwo Fair
Play”, która w tym roku trafiła do firm:
ABM S.A., Andre Abrasive Articles
Sp. z o.o. Sp. k., Atmomat Szatkowski,
Ryniec Spółka Jawna, EWA Krotoszyn
S.A., Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o.
grupa IHAR, Joyson Safety Systems
Poland Sp. z o.o., Miejskie Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Krakowie, Przedsiębiorstwo Produk-
cji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A., Sa-
bur Sp. z o.o., SM Spedition Marcin Żu-
rek, Souvre Internationale Sp. z o.o.
Sp. k., Torpol Sp. z o.o. oraz WZ Euro-
copert Sp. z o.o. Wyróżnienie za wyjąt-
kowe działania proekologiczne uzy-
skały: firma Corab Sp. z o.o. i Dąbrow-
skie Wodociągi Sp. z o.o. Przedsiębior-

cy, którzy po raz pierwszy poddali się
certyfikacji mogli zdobyć tytuł Debiut Fair
Play. Zostały nim uhonorowane: Eka-
Medica Sp. z o.o. Sp. k. i Sieradzka
Spółdzielnia Mieszkaniowa. Po raz
pierwszy w historii programu przyzna-
na została nagroda w zakresie inno-
wacji. Zdobyły ją przedsiębiorstwa: Al-
ter S.A., Dora Metal Sp. z o.o., Edpol Food
& Innovation Sp. z o.o., ITA, Lena Wilków
Sp. z o.o., Nestro PPHU Sp. z o.o., Olimp
Laboratories Sp. z o.o., Plastmet Sp.
z o.o. Sp. k., Polpharma S.A., Slican
Sp. z o.o., Troton Sp. z o.o. oraz Zakład
Produkcyjno-Usługowy Romex.

Zdecydowana większość firm de-
cyduje się na odnowienie certyfikatu
„Przedsiębiorstwo Fair Play” w kolejnych
latach. Pośród laureatów są nawet fir-
my, które pozytywnie przechodzą cer-
tyfikację od 20 lat. Do tych firm trafiły sta-
tuetki Semper Fidelis, co oznacza za-
wsze wierny. Otrzymały je: Wodociągi
Kieleckie Sp. z o.o., Novol Sp. z o.o.,
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceu-
tyczno-Kosmetycznej Profarm Sp. z o.o.,
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlo-
we Tor-Pal Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Rybniku, Rekord SI Sp. z o.o., spółka
Tarczyński S.A. i Zakład Chemiczno-
Farmaceutyczny Farmapol Sp. z o.o.

Honorowym gościem Wielkiej Gali Fi-
nałowej był doradca prezydenta Ceza-
ry Kochalski, który odczytał list od Pre-
zydenta Rzeczpospolitej Polskiej An-
drzeja Dudy. Specjalnie dla gości wykład
o sztucznej inteligencji w biznesie wy-
głosił dr Grzegorz Lindenberg – socjolog,
menedżer, redaktor i publicysta, autor
książki pt. „Ludzkość poprawiona. Jak
najbliższe lata zmienią świat, w którym
żyjemy”. Wydarzenie zakończyło się
bankietem i koncertem zespołu Vox.

Tegoroczna edycja programu
„Przedsiębiorstwo Fair Play” odbyła
się pod honorowym patronatem Mini-
sterstwa Inwestycji i Rozwoju, Minister-
stwa Przedsiębiorczości i Technologii,
a także we współpracy z Fundacją Pol-
ska Bezgotówkowa. Swoim autorytetem
program wsparli też marszałkowie oraz
wojewodowie. To zaufanie ze strony
władz państwowych i samorządowych
jest wyrazem nie tylko poparcia dla idei
etycznego biznesu, jaką rozpowszech-
nia program Przedsiębiorstwo Fair Play,
ale też uznania dla jego laureatów
– przedsiębiorstw współtworzących
standardy kultury biznesu w Polsce.

Na przestrzeni kilku ostatnich lat
zdecydowanie zmienił się poziom świa-
domości Polaków jako konsumentów.
Cena i jakość nie są już jedynymi pa-
rametrami jakimi się kierują. Klienci co-
raz większą wagę przywiązują do tego,
czy produkt lub usługa pochodzi od fir-
my działającej z poszanowaniem pra-
wa, środowiska i godności człowieka.
Przedsiębiorcy szukają więc sposobu,
aby wyrazić zasady, którymi kierują
się prowadząc swój biznes. Dlatego też
coraz chętniej ubiegają się o uzyskanie
certyfikatów takich jak „Przedsiębior-
stwo Fair Play”. �

Gala Finałowa programu
„Przedsiębiorstwo Fair Play”
Wielka Gala Finałowa programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” wpisała się już w kalen-
darz najważniejszych wydarzeń biznesowych w Polsce. 22 listopada 2019 roku już po
raz 22. odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów „Przedsiębiorstwo Fair Play”. 

Laureaci Nagrody Głównej Programu – Statuetki „Przedsiębiorstwo Fair Play”



Świadczymy usługi projektowe i wykonawcze dla firm potrzebujących wsparcia technicznego. Zajmujemy się projektowaniem
i wykonawstwem aparatury ciśnieniowej, maszyn, oprzyrządowania technologicznego, narzędzi specjalnych oraz wyrobów
prototypowych.
• Projektujemy i wykonujemy maszyny prototypowe
• Wykonujemy analizy laboratoryjne, obliczenia maszyn i urządzeń
• Wykonujemy analizy wytrzymałościowe, dynamiczne i modalne dla projektowanych i modernizowanych maszyn
• Modernizujemy istniejące maszyny i urządzenia
• Dostosowujemy maszyny i aparaturę ciśnieniową do wymogów zasadniczych dyrektyw WE
• Doradzamy we wdrażaniu oznakowania CE maszyn nowych i używanych
• Wykonujemy audyty istniejących maszyn i urządzeń celem dostosowania do wymogów dyrektyw europejskich
• Wykonujemy prototypowanie za pomocą najnowszych programów oraz wydruk 3D zaprojektowanych modeli
• W projektowaniu i w wykonawstwie z powodzeniem stosujemy najnowsze materiały konstrukcyjne czołowych firm światowych

Nasze instalacje od kilkudziesięciu lat pracują w Polsce i w wielu krajach Unii Europejskiej oraz w Indiach.
Rovex Ltd to zespół ludzi, których celem jest projektowanie i wytwarzanie najlepszej aparatury przemysłowej. Nasi inżyniero-
wie posiadają praktyczną wiedzę w zakresie procesów przemysłowych, takich jak:
• magazynowanie ciał stałych cieczy i gazów,
• transport i dozowanie ciał stałych i cieczy,
• rozdrabniarki,
• klasyfikatory, przesiewacze i separatory,
• mieszanie i mieszalniki,
• reaktory chemiczne.

Rovex Ltd
tel. +48 603 170 081, e-mail: rovexltd@wp.pl, www.rovex.com.pl

Dzięki wyzwaniom stawianym przez Państwa potrzeby możemy realizować nasze pasje!

Rovex Ltd projektuje, wykonuje i montuje aparaturę przemysłową dla różnych dziedzin gospodarki,
w szczególności dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, energetycznego i oczyszczalni ście-
ków. To kompletne ciągi technologiczne, składające się z poszczególnych urządzeń jednostkowych.
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Od początku istnienia spółki wła-
ściciele TORPOLu nakierunko-
wani byli na współpracę z bran-

żą przemysłu mleczarskiego. Dzisiaj,
kiedy szykują się do 30-lecia istnienia fir-
my, można podsumować to, co osiągnęli
i jaka jest ich przyszłość. 

– Obserwując działania klientów
w kierunku inwestycji w duże proszkow-
nie, wiemy, w którym kierunku iść. W tym,
co nasi klienci. Plany firmy TORPOL są
planami naszych klientów – mówi Da-
riusz Lipski, prezes zarządu. 

Nowe proszkownie wyposażone
w nowoczesne urządzenia do pako-
wania worków oczekują od swoich do-
stawców coraz nowocześniejszych roz-
wiązań. Firma TORPOL jest do tego wy-
zwania przygotowania. Nowoczesne
systemy zamykania oraz otwierania
worków znajdą się w ofercie firmy już
niebawem. 

W przyszłym roku, czyli na 30-lecie
powstania firmy TORPOL, przenosi
się do nowo wybudowanej fabryki zlo-
kalizowanej w Suwalskiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej podstrefa Szczu-
czyn. 

Na powierzchni ponad 
4 ha powstaje nowy 
zakład produkcyjny.  

Unowocześnienie i doposażenie
parku maszynowego, oraz stawianie na
rozwój wysoko wykwalifikowanych pra-
cowników, którzy już teraz tworzą zgra-
ny zespół, pozwalają kierować ofertę do
firm mających duże potrzeby produk-
cyjne. Natomiast wysokie standardy
infrastruktury produkcyjnej i socjal-
nych pomieszczeń spełniają potrzeby
najbardziej wymagających klientów,
co zostanie potwierdzone Certyfika-
cją BRC IoP. 

Po tylu latach doświadczenia i po-
znawania branży mleczarskiej firma
świadoma jest odpowiedzialności
prawnych i jakościowych, a także tego,
że ich worek nie stanowi tylko elementu

logistycznego ułatwiającego transport
dla mleka i innych produktów prosz-
kowanych mlecznych. Worek papie-
rowy z wkładką polietylenową jest ści-
śle powiązany z produktem i ma dużą
rolę w obrocie, w przechowywaniu
i wreszcie w sprzedaży i marketingu. 

Opakowania dla przemysłu mle-
czarskiego, zanim trafią na rynek,
przechodzą wiele testów, które mają
wykazać, czy są one bezpieczne. Ist-
nieje wiele regulacji prawnych doty-
czących opakowań do produktów prze-
znaczonych do spożycia przez czło-
wieka, a więc opakowań wysokiego ry-
zyka. Producent opakowań musi za-
gwarantować konsumentom, że jego
wyroby nie są źródłem zagrożenia
chemicznego, że żadne zanieczysz-

czenia z opakowań nie przedostają się
do produktów spożywczych i nie po-
wodują tym samym zagrożenia dla
zdrowia i życia ludzi. 

Producenci opakowań zobowiąza-
ni są przed wypuszczeniem swoich
produktów na rynek do poddania ich
szczegółowej kontroli jakości, która
prowadzona jest przez organy ze-
wnętrzne. Kontrola jakości opiera się na
sprawdzeniu, czy opakowania nie zmie-
niają właściwości chemicznych i fi-
zycznych przechowywanych w nich po-
karmów. Testujący sprawdzają, czy
żywność przechowywana w konkret-
nych opakowaniach nie przejmuje nie-
typowych zapachów, innego posmaku,
a nawet, czy nie zmienia koloru pod
wpływem materiałów, z których wyko-
nane są opakowania. 

Naturalnym jest zatem, że całą uwa-
gę firma TORPOL kieruje na spełnieniu
wymagań odbiorców, nad bezpieczeń-
stwem żywności, a także nad atrakcyj-
nym designem, przedłużeniem przy-
datności produktu poprzez ofertę pa-
rametrów barierowości oraz nowocze-
snymi technikami zamykania oraz otwie-
rania worków. 

Nadrzędną wartością dla właści-
cieli i zarządzających firmą TORPOL
jest prowadzenie swojej działalności
w sposób zrównoważony i zgodny z ety-
ką oraz poszanowaniem drugiego czło-
wieka. 

Dlatego nagrody, które zasilają ich
portfolio są dowodem na to, że możliwe
jest umiejętne łączenie dynamicznego
rozwoju firmy z zapewnieniem pra-
cownikom dobrych warunków pracy
i rozwoju oraz rodzinnej kultury orga-
nizacyjnej, a także nieustanne dążenie
do podnoszenia jakości i innowacyjno-
ści oferowanych produktów . Otrzyma-
nie kolejny rok z rzędu  Głównej Na-
grody i Złotej Statuetki Przedsiębiorstwa
Fair Play 2019 oraz Gazeli Biznesu
2019 jest tego potwierdzeniem, a dla
nich szczególnym wyróżnieniem. �

TORPOL znów zagrał Fair Play
Firma TORPOL prowadzi działalność od 1990 roku. Dzisiaj jest nowoczesnym, 
ale wciąż rozwijającym się przedsiębiorstwem o ugruntowanej pozycji na rynku 
papierniczym. Worki papierowych z wkładką polietylenową są wiodącym produktem 
w ofercie firmy. 

Dariusz Lipski – prezes zarządu firmy Torpol
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Gala rozpoczęła się odtworze-
niem koncertu włoskiego kom-
pozytora i pianisty Ludovico

Einaudiego, a dokładnie utworem „Ele-
gia na Arktykę”. Przybyłych laureatów
i gości powitał przewodniczący rady PIE
Czesław Śleziak. Galę poprowadziła
Beata Smaga-Seybot.

Uroczystość swoją obecnością za-
szczyciło wielu ważnych przedstawicieli
świata nauki, polityki i biznesu. Uro-
czystość swoją obecnością zaszczyci-
li: Gabriela Lenartowicz, posłanka na
Sejm RP; Przemysław Koperski, poseł
na Sejm RP; Andrzej Misiołek, senator
RP VII, VIII i IX kadencji; Grzegorz Pod-
lewski, wiceprzewodniczący zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metro-
polii; Agata Bucko-Serafin, Wojewódz-
ki Inspektor Ochrony Środowiska; Mi-
rosława Mierczyk-Sawicka, p.o. Re-
gionalnego Dyrektora Ochrony Śro-
dowiska w Katowicach; Tomasz Zja-
wiony, prezes Regionalnej Izby Go-
spodarczej w Katowicach; Katarzyna
Dzióba, zastępca prezydenta Za-
brza; Bogusław Białowąs, prezes za-
rządu Banku Ochrony Środowiska S.A.;
minister Bernard Błaszczyk, Dorota

Podlodowska-Graczyńska i inni. Część
artystyczną uświetnił koncert Izabeli Mi-
gocz – sopranistki, przy akompania-
mencie Jarosława Mrożka – uznanego
pianisty jazzowego, organisty i produ-
centa.

Podczas gali wręczono Medale Pol-
skiej Izby Ekologii za zasługi dla zrów-
noważonego rozwoju oraz Ekolaury
w różnych kategoriach. Kapituła kon-
kursu przyznała 24 Ekolaury oraz 16 wy-
różnień. Podczas tegorocznej gali kon-
kursu Polska Izba Ekologii świętowała
jubileusz 20-lecia działalności.

Polska Izba Ekologii powstała
w 1999 roku. Strategicznym celem po-
wołania Izby było i  jest reprezentowa-
nie zrzeszonych w niej podmiotów,
w szczególności gospodarczych,
w działalności na rzecz ochrony śro-
dowiska i zrównoważonego rozwoju
na płaszczyznach: organizacyjnej, le-
gislacyjnej, edukacyjnej i wydawniczej.

Uroczystość wręczenia nagród
w Konkursie Ekolaury Polskiej Izby Eko-
logii 2019 poprzedziło  rozstrzygnięcie
8. edycji Konkursu TOPTEN Kotły Grzew-
cze na paliwa stałe 2019, ale 4. edycji
uwzględniającej wymagania Rozpo-

rządzenia Komisji UE 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015 roku 

w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymo-
gów dotyczących ekoprojektu dla kotłów
na paliwo stałe. Rozporządzenie będzie
w Polsce obowiązywać od 1 stycz-
nia 2020 roku. Konkurs organizowany
był przez Polską Izbę Ekologii oraz Fun-
dację na rzecz Efektywnego Wykorzy-
stania Energii w Katowicach.

W trakcie Gali wręczone zostały
także Medale Rady Polskiej Izby Ekolo-
gii za zasługi dla zrównoważonego
rozwoju oraz – jubileuszowo – Medale
okolicznościowe 20-lecia PIE za wspar-
cie merytoryczne oraz zaangażowanie
w prace Polskiej Izby Ekologii, a także
Wyróżnienia okolicznościowe za połą-
czenie działań w dziedzinie ochrony śro-
dowiska z pracą na rzecz rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego oraz współpra-
cę z Polską Izbą Ekologii.

Polska Izba Ekologii od 2002 roku or-
ganizuje Konkurs „Ekolaury”, promując
najefektywniejsze działania i prace po-
dejmowane na rzecz ochrony środowi-
ska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski
i skierowany jest do przedsiębiorstw, in-
stytucji, organizacji pozarządowych i sa-
morządów. W 2019 roku odbyła się
18. edycja Konkursu. W tym roku Kon-
kursowi honorowego patronatu udzie-
lili: Minister Środowiska, Marszałek
Województwa Śląskiego, Przewodni-
czący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Me-
tropolii, Prezydent Miasta Katowice
oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska w Katowicach.

Organizator, Polska Izba Ekologii,
żywi nadzieję, że realizacja Konkursu
przyczyni się do promowania najefek-
tywniejszych działań na rzecz ochrony
środowiska, a nagrodzone i wyróżnio-
ne firmy oraz instytucje zmobilizuje do
dalszej pracy na rzecz ochrony środo-
wiska i zrównoważonego rozwoju. �

Ekolaury  przyznane 
dbającym o środowisko
W Kinoteatrze RIALTO w Katowicach zgromadzili się przedstawiciele biznesu, świata
nauki i polityki, by podsumować kolejną, 18. edycję konkursu „Ekolaury”, połączoną z ju-
bileuszem 20-lecia Polskiej Izby Ekologii. Uroczysta gala odbyła się 29 października br.

Laureaci konkursu
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Inwestycja była realizowana w latach
2017–2018. Obiekt łączy ze sobą hi-
storię i współczesną pracę leśnika.

Główna część kompleksu to kancelaria
leśniczego, z której przechodzimy do
konkretnych działów zrównoważonej
gospodarki leśnej. Wypełnienie stano-
wi ekspozycja fototapet, która jest zo-
brazowaniem tego, czym na co dzień się
zajmujemy. W tle usłyszymy dźwięki
natury, pochodzące wprost z lasu oraz
towarzyszące naszej pracy. Na wysta-
wie zobaczymy eksponaty ze świata ro-
ślin, zwierząt i grzybów, których na co
dzień nie spotkamy. Łączne koszty in-
westycji opiewają na kwotę prawie
400 tysięcy złotych brutto. Ponad poło-
wę tej sumy stanowiły prace remonto-
wo-budowlane. Prawie 170 tysięcy zł
brutto wyniosło wyposażenie sali edu-
kacyjnej, sukcesywnie rozwijanej. Kosz-
ty, które ponosimy to wyłącznie utrzy-
manie, tj. energia, woda, sprzątanie. Jed-
nakże, aby edukacja była przyjemno-
ścią, nadleśnictwo przeznacza znacz-
ne środki pieniężne m.in. na finanso-
wanie nagród oraz promocję. 
Inwestycja ta była kosztowna i wyma-
gała od nadleśnictwa wiele pracy, za-
tem sukces daje wiele satysfakcji i wy-
maga promocji. Ekolaur w dniu gali po-
wędrował na ręce nadleśniczego Nad-
leśnictwa Skrwilno – Tomasza Gnapa
i znajdzie zaszczytne miejsce w nowej
sali edukacyjnej.

Edukacja wspólnymi siłami
Wychodząc naprzeciw potrzebom

społeczeństwa, Nadleśnictwo Skrwilno
od wielu lat prowadzi edukację ekolo-
giczną. W związku z rosnącym zainte-
resowaniem infrastruktura przezna-
czona do prowadzenia zajęć oraz udo-
stępniania lasu dla ludzi wymaga cią-
głego rozwoju. Obecnie na terenie
nadleśnictwa funkcjonują dwie izby
edukacyjne. W ich bliskim sąsiedztwie
zlokalizowane są ścieżki przyrodni-
czo-leśne. Z naszej oferty edukacyjnej
najczęściej korzystają dzieci i mło-
dzież.

Lasy Państwowe edukację prowa-
dzą nieodpłatnie. Mamy nadzieję, że na-
sza inwestycja w tę dziedzinę w przy-
szłości będzie owocowała czystym śro-
dowiskiem, z którego wszyscy korzystają
w pełni świadomie. Finansowanie celu
następuje z bieżącej działalności go-
spodarczej nadleśnictwa oraz dofi-
nansowań unijnych. Nasze nadleśnic-
two jest przykładem tego, jak nakładem
własnych sił i środków może wyglądać
edukacja. Obecnie zaangażowani są
w nią niemal wszyscy pracownicy Służ-
by Leśnej. 

Chętnie spotykamy się z miesz-
kańcami naszego terenu na grzybo-
braniach i lokalnych imprezach. Tra-
dycją stało się organizowanie konkur-
sów dla dzieci i młodzieży. Wierzymy, że
edukacja, którą prowadzimy, daje efekt
ekologiczny, którego nie da się wyrazić
w liczbach. Naszym najważniejszym
celem jest nauczenie dzieci i młodzie-
ży szacunku do przyrody oraz kształto-
wanie właściwych postaw i zachowań.
Taka profilaktyka jest skuteczną meto-

dą walki z zaśmiecaniem i używaniem
ognia w lesie. Na sprzątanie śmieci z te-
renów leśnych oraz utrzymanie par-
kingów i pól biwakowych nadleśnictwo
corocznie przeznacza blisko sto tysię-
cy złotych. Edukacja na temat odpadów
oraz akcje sprzątania lasu pozwalają
minimalizować ten globalny problem.
Do niedawna nadleśnictwo borykało się
z dużą ilością pożarów lasu (nawet kil-
kadziesiąt rocznie), których główną
przyczyną jest zawsze czynnik ludzki.
W przypadku pożarów dużych rozmia-
rów straty są trudne do oszacowania
i skompensowania. Podczas zajęć edu-
kacyjnych oraz dzięki licznym kampa-
niom przeciwpożarowym zawsze prze-
strzegamy o zakazach posługiwania się
ogniem. Obecnie w naszym nadle-
śnictwie odnotowujemy średniorocznie
około pięciu pożarów. Drzwi naszych izb
edukacyjnych corocznie przekracza
około 5 tysięcy osób, opuszczając obiek-
ty z dorobkiem nowej wiedzy. Są to
przede wszystkim mieszkańcy z terenu
nadleśnictwa, aczkolwiek nasze obiek-
ty chętnie odwiedzają goście z sąsied-
niego województwa.

Tekst i zdjęcie: Adam Kamiński

Sala edukacyjna na miarę Ekolauru
W ramach konkursu Ekolaury w kategorii edukacja ekologiczna i ochrona przyrody 
zaszczytne wyróżnienie zdobyło Nadleśnictwo Skrwilno za przebudowę i rozbudowę
części istniejącego budynku wraz z wyposażeniem sali edukacyjnej.

Sala edukacyjna w nadleśnictwie Skrwilno
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Laureaci Lodołamaczy to praco-
dawcy wrażliwi społecznie, którzy
przełamują stereotypy i uprze-

dzenia, sprzyjają zawodowej aktywi-
zacji osób niepełnosprawnych. W ich fir-
mach pracownicy niepełnosprawni są
na równi z pracownikami pełnospraw-
nymi zaangażowani w budowanie
wspólnego sukcesu. Celem konkursu
jest zwiększenie społecznej odpowie-
dzialności biznesu, szczególne hono-
rowanie wszystkich tych, którzy dążą do
wyrównywania szans osób niepełno-
sprawnych, umożliwiają im dostęp do
edukacji, pracy i aktywności społecznej.

W tym roku odbyła się już XIV edy-
cja konkursu, a nagrody przyznano
w następujących kategoriach: Zakład
pracy chronionej, Otwarty rynek pracy,
Instytucja, Dziennikarz bez barier, Przy-
jazna przestrzeń, Zdrowa firma, jak co
roku wręczono także Super Lodoła-
macza i Lodołamacza Specjalnego.
Po raz kolejny konkurs odbywał się
pod patronatem honorowym Pierwszej
Damy Agaty Kornhauser-Dudy.

Główny Inspektor Pracy Wiesław
Łyszczek wręczał nagrody w kategorii
„Instytucja”. W tym roku I miejsce i sta-
tuetkę Lodołamacza otrzymała Wyż-
sza Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
– za szczególną wrażliwość społeczną
i promowanie aktywności osób niepeł-
nosprawnych w różnych dziedzinach ży-

cia. Zdaniem Kapituły Konkursu WSG
na polu rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej osób niepełnosprawnych sta-
nowi wzór godny naśladowania. II miej-
sce w tej kategorii zajęło Muzeum Na-
rodowe w Kielcach, a III miejsce – Cen-
trum Usług Społecznych „Społeczna
Warszawa.

W pozostałych kategoriach zwy-
ciężyły: firma Tartacznictwo – Stolarstwo
Ewa Rzepa z Siedlec (Zakład pracy
chronionej), Limatherm Components
Sp. z o.o. z Chorzowa (Otwarty rynek),
kino Muza w Poznaniu (Przyjazna prze-
strzeń), Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim (Zdrowa
firma). W kategorii „Dziennikarz bez ba-
rier” wręczono dwa Lodołamacze:
dziennikarce Katarzynie Montgomery
oraz dziennikarzom z niepełnospraw-
nością intelektualną z TV.Przystań we
Wrocławiu.  Lodołamacza Specjalnego
otrzymał Łukasz Malaczewski, a Super
Lodołamacz trafił do restauracji Different
w Warszawie.

W gali wzięli udział między innymi:
wicemarszałek Sejmu Małgorzata Go-
siewska, sekretarz stanu w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
pełnomocnik rządu ds. osób niepełno-
sprawnych Krzysztof Michałkiewicz,
prezes Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych Gertruda Uścińska, prezes
Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych Marlena Ma-
ląg oraz Okręgowy Inspektor Pracy
w Warszawie Jolanta Koszałka.

Uroczystość poprowadziła dzien-
nikarka Joanna Racewicz, a o wrażenia
artystyczne zadbali Marlena i Michał
Szpak, Zespół Sound’n’Grace oraz
Maria Sadowska.

Z kolei 15 października na zapro-
szenie Małżonki Prezydenta RP Agaty
Kornhauser-Dudy laureaci Konkursu
Lodołamacze 2019 oraz zarząd Pol-
skiej Organizacji Pracodawców Osób
Niepełnosprawnych gościli w Pałacu
Prezydenckim. Podczas spotkania Mał-
żonka Prezydenta RP pogratulowała
Laureatom oraz organizatorom Kon-
kursu. Wyraziła jednocześnie przeko-
nanie, że inicjatywa „w szerszej per-
spektywie służy również społecznej in-
tegracji, przełamywaniu lodów i prze-
łamywaniu pewnych stereotypów doty-
czących zatrudniania osób z niepełno-
sprawnościami”.

– Dziękuję, że prowadzą Państwo
odpowiedzialną społeczną politykę
– podkreśliła Pierwsza Dama. – Żeby-
śmy mogli mówić o naszym kraju, jako
o kraju nowoczesnym, musimy zwracać
uwagę na wszystkich obywateli, tak by
żaden nie czuł się wykluczony lub od-
izolowany – dodała. – Jest ogromnie
ważnym, aby nie tylko dostrzegać ten
niezwykły potencjał osób z niepełno-
sprawnościami, ale także w pełni go wy-
korzystywać – powiedziała Agata Korn-
hauser-Duda.

Laureaci opowiadali o swoich do-
świadczeniach w zatrudnianiu osób
z niepełnosprawnościami. Tematem
dyskusji była aktywizacja nie tylko sa-
mych osób niepełnosprawnych, ale
również ich opiekunów, tworzenie prze-
strzeni umożliwiającej osobom niepeł-
nosprawnym korzystanie w pełni z przy-
sługujących im praw obywatelskich
oraz inicjatywy sprzyjające pracodaw-
com osób niepełnosprawnych.

Źródło: https://www.pip.gov.pl/

PIP: Lodołamacze dla najlepszych
Na Zamku Królewskim w Warszawie 26 września 2019 roku  odbyła się uroczysta gala
konkursu dla pracodawców, instytucji i osób wspierających zatrudnianie niepełnospraw-
nych Lodołamacze. Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek zasiadał w kapitule kon-
kursu oraz wręczał nagrody zwycięzcom w kategorii „Instytucja”.

Laureaci i organizatorzy konkursu
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Spośród jednostek administracji
rządowej mamy jeden z najwyż-
szych wskaźników zatrudnienia

osób niepełnosprawnych – ok. 11 proc.
Współpracując z osobami niepeł-

nosprawnymi nauczyliśmy się toleran-
cji i walczymy ze stereotypami. W prze-
konaniu wielu pracodawców niepeł-
nosprawny to osoba, która spowalnia
pracę, potrzebuje szczególnej troski. Lu-
buski Urząd Wojewódzki obala ten mit.
Tak – mit, bo zatrudnione w Urzędzie
osoby niepełnosprawne nie odbiegają
w żadnym stopniu od zdrowych kole-
gów. Wręcz przeciwnie. Dzięki niepeł-
nosprawnym nauczyliśmy się lepszej or-
ganizacji pracy oraz zarządzania cza-
sem. Odpowiednie planowanie pracy
jest konieczne z uwagi na krótszy dzień
pracy osób niepełnosprawnych, ale
pozwala na bardziej efektywne wyko-
rzystanie czasu.

Wart podkreślenia jest również fakt,
że osoby posiadające ograniczenia
w prawidłowym funkcjonowaniu są lo-
jalne, pracowite i, co najważniejsze,
kompetencjami nie odbiegają od pra-
cowników zdrowych. 

Kultura organizacji 
a wrażliwość społeczna

Lubuski Urząd Wojewódzki, jako or-
ganizacja zatrudniająca osoby w róż-
nym wieku stara się nie tylko reagować
na problemy zdrowotne, ale również
edukować i propagować zdrowy styl ży-
cia, w myśl zasady, że lepiej zapobiegać
niż leczyć. Nie można zapominać, że
zdrowa firma to nie tylko pracownicy
zdrowi fizycznie, ale również dobre wa-
runki pracy i atmosfera.

LUW jest instytucją, która wciąż szu-
ka nowych rozwiązań poprawiających
jakość obsługi klienta zewnętrznego, ale
także zwraca ogromną uwagę na kom-
fort pracy osób tu zatrudnionych.

Jako jednostka publiczna dysponu-
jemy ograniczoną ilością środków, któ-

re wydajemy rozsądnie podnosząc
komfort pracy. 

Warto zauważyć, że obok zadań,
które realizujemy stale, jak np. dofi-
nansowania do zajęć sportowych, sta-
ramy się aktywizować naszych pra-
cowników również innymi sposobami. 

W tym celu opracowaliśmy „Polity-
kę zarządzania wiekiem”. Jest to doku-
ment w całości opracowany przez ze-
spół współpracowników, opierający się
na badaniu ankietowym przeprowa-
dzonym wśród pracowników urzędu
i uwzględniający ich sugestie. Oprócz
planów związanych z wykorzystaniem
potencjału pracowników w poszcze-
gólnych grupach wiekowych, doku-
ment zawiera rekomendacje prozdro-
wotne, m.in. cykl szkoleń dotyczących
ochrony zdrowia i profilaktyki, wska-
zówki na temat ergonomii i organizacji

pracy, a także sposoby integrowania
pracowników poprzez organizację cho-
ciażby spływu kajakowego czy rajdów
rowerowych. 

Z przygotowanych przez zespół
propozycji skorzystało ok 300 pracow-
ników. 

Podejmowane przez nas działania
pomagają tworzyć kulturę organizacji,
a liczba chętnych do prac w zespołach
przekroczyła 80 osób, co wskazuje po-
trzebę pracowników do pomocy innym
i działania ukierunkowane na samore-
alizację. To sukces LUW i ludzi tu za-
trudnionych.

Czym jest dla nas konkurs 
Lodołamacze?

Udział w konkursie jest wynikiem
chęci sprawdzenia samych siebie,
a zdobyte wyróżnienia i nagrody do-
wodzą, że podążamy w dobrym kie-
runku. Tegoroczna nagroda, czyli pierw-
sze miejsce w kategorii Zdrowa Firma,
są potwierdzeniem, że nasz model za-
rządzania organizacją jest dobry, a su-
mienne wykonywanie obowiązków służ-
bowych nie wyklucza dbałości o własne
potrzeby zarówno fizyczne, jak i psy-
chiczne.

Wszelkie wyróżnienia działają na
nas mobilizująco, dlatego już teraz pla-
nujemy pracę 

na kolejny rok. Obserwujemy rów-
nież trendy i tendencje w zakresie za-
rządzania, a także badamy potrzeby
pracowników. Są to działania, które
pozwalają nam stale się rozwijać i re-
agować na potrzeby kadry LUW.

Roman Sondej, 
dyrektor generalny 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

dr Sabina Ren, 
dyrektor Biura Organizacji i Kadr 

w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

Lubuski Urząd Wojewódzki 
– pracodawca wrażliwy społecznie
Od wielu lat drzwi Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego są szeroko otwarte dla 
osób z ograniczoną sprawnością, a zatrudnienie ich pozwoliło nam szerzej spojrzeć 
na problem niepełnosprawności. 
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Ranga Konkursu i jego zasięg ro-
śnie nieprzerwanie od 21 lat.
Coraz większa liczba nadsyła-

nych zgłoszeń od kilkudziesięciu w roku
1999 po przez 520 w roku 2006, 420
w roku 2007, 621 w roku 2008, 703 w roku
2009, 803 w 2010, 823 w 2011, 922 w 2012
i liczba zgloszeń nie spada, az do teraz
– świadczy to o tym jak korzystnie zmie-
nia się nasze otoczenie, wzrasta troska
o to co stanowi niezbywalną wartość na-
szego narodu i udowadnia nasz wkład
w rozwój cywilizacji. Na wzór Ogólno-
polskiego Konkursu inicjowane są lo-
kalne konkursy miejskie, gminne pro-
mujące inicjatywy i dokonania lokalne.

Po pierwszej edycji jednak nie bra-
kowało wątpliwości. Bo okazało się, że
przykładów takich udanych przedsię-
wzięć zmierzających do ratowania ma-
terialnego dziedzictwa narodowego
nie brakuje. Jednak nie wszyscy chcie-
li się chwalić swoimi dokonaniami, cho-
ciaż już wtedy polski projektant i polski
wykonawca dowodzili, że są w stanie
sprostać najtrudniejszym wyzwaniom.
Konsekwentnie namawialiśmy, że war-
to się chwalić tymi sukcesami i to nie tyl-
ko tymi dużymi, na dużych obiektach,
ale też modernizacjami mniejszymi,
ale za to bardzo cennymi i ważnymi dla
lokalnych społeczności.

Dzięki metodycznej współpracy
z naczelnymi organami administracji
państwowej, samorządami lokalnymi
i różnymi instytucjami udało nam się wy-
pracować metody pracy, dzięki którym
docieramy wszędzie tam gdzie mają
miejsce procesy modernizacyjne.
Z roku na rok obiektów zgłaszanych
przybywa. Pomimo zmian w koniunktu-
rze gospodarczej i politycznej potrafili-
śmy zachować niezależność i stwo-
rzyć niepodważalny autorytet Jury Kon-

kursu. Obiekty nagradzane są wizy-
tówką Konkursu i pomimo upływających
lat dobrze się prezentują.

Organizujemy również spotkania
i seminaria dla laureatów i osób zwią-
zanych z jego ideami, co pozwala po-
znać opinie startujących w Konkursie in-
westorów, wykonawców i projektan-
tów. Takie spotkania nakreślają dalsze
cele i priorytety Konkursu. W codziennej
pracy „Modernizacje Roku” wspiera
konkursowy organ prasowy Ogólno-
polskie Czasopismo Budowlane ROM-
DOM (Remont, Odbudowa, Moderni-
zacja) oraz strona internetowa.Spek-
takularnym wydarzeniem podsumo-
wującym kolejne edycje Konkursu jest
wręczenie nagród i wyróżnień, które od-
bywa się z udziałem przedstawicieli mi-
nisterstw w szacownym miejscu cennym
kulturowo i związanym z polskimi tra-
dycjami tj. w salach Zamku Królew-
skiego w Warszawie.

Jako organizatorzy odbieraliśmy już
niejednokrotnie gratulacje z rąk po-
szczególnych ministerstw, a nawet Pre-
zydentów Rzeczypospolitej Polskiej za
doskonałą organizacje przebiegu Kon-
kursu i uroczystości wręczenia nagród.

Podczas spotkania Kapituły w Pa-
łacu i Folwarku Łochów w styczniu
2019 roku zapadła historyczna decyzja
o zmianie  istniejącej od 23 lat nazwie
Konkursu Ogólnopolski Konkurs Otwar-
ty „Modernizacja Roku”, nowe brzmie-
nie: Ogólnopolski Konkurs Otwarty „Mo-

dernizacja Roku & Budowa XXI w.”.
Zmiana nazwy Konkursu ma związek
z rozszerzeniem idei i zakresu działania
Konkursu o nowe obiekty. Przyjęto roz-
wiązanie o wyodrębnieniu dwóch głów-
nych kategorii w Konkursie: obiekty
modernizowane i obiekty nowe. Jedno-
cześnie po licznych rozmowach, aby le-
piej oddać charakter przedsięwzięcia,
do jego nazwy dodano nowy element
„Budowa XXI w.”.

Do konkursu w tegorocznej edycji
mogą być rekomendowane budynki
i obiekty w każdej z następujących
głównych kategoriach: nowe Obiekty
i zmodernizowane obiekty. 

W każdej z tych kategorii zgłaszać
można obiekty: 
• obiekty mieszkalne
• obiekty hotelarsko-turystyczne
• obiekty przemysłowe i inżynieryjne
• obiekty użyteczności publicznej
• obiekty szkolnictwa
• obiekty kultury, sportu, zdrowia i rekreacji
• obiekty ochrony środowiska
• obiekty zabytkowe
• elewacje i termorenowacje
• najciekawsze modernizacje i adap-
tacje wnętrz
• rewitalizacja obszarów i zespołów
urbanistycznych,
• modernizacje dróg
• modernizacje obiektów mostowych
• obiekty sakralne
• tereny zieleni
• nowe obiekty �

Wystartowała XXIV edycja 
konkursu dla inwestycji 
Tytuły „Modernizacja
Roku” i „Budowa 
XXI wieku” czekają na 
inwestorów, wykonawców 
i projektantów.

Modernizacja sali widowiskowej w Centrum Sztuki Mościce
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Prace modernizacyjne w oddziale
były kontynuacją dostosowania
placówki do obecnych wymagań

Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Kwo-
ta dofinansowania inwestycji z budże-
tu powiatu myślenickiego to 2 435 012,80
zł, natomiast 160 107,20 zł to środki wła-
sne szpitala. 

– Dzięki przeprowadzonej moder-
nizacji Oddział Chirurgii Ogólnej zyskał
nowoczesny i wysoki standard, a każda
z sal została wyposażona w łazienkę dla
pacjentów. W części oddziału powsta-
ła także sala intensywnej opieki po-
operacyjnej oraz unowocześniono pra-
cownię diagnostyki endoskopowej. Była
to kompleksowa modernizacja po-
mieszczeń łącznie z wymianą wszyst-
kich sieci, instalacji, pracami budow-
lanymi i wykończeniowymi oraz zaku-
pem sprzętu i aparatury medycznej
– mówi dyrektor Adam Styczeń. 

– Personel ma lepsze warunki do
pracy, pacjenci komfortowo czują się
w odnowionych pomieszczeniach, a to
zmniejsza stres wiążący się z pobytem
w szpitalu – dodaje ordynator oddziału
dr Jacek Pucz.

W oddziale Chirurgii Ogólnej  my-
ślenickiego szpitala rocznie hospitali-
zowanych jest blisko 1700 pacjentów
oraz przeprowadzanych jest ponad
1200 zabiegów operacyjnych. Zreali-
zowana inwestycja wpłynęła istotnie
na zwiększenie dostępności do świad-
czeń zdrowotnych oraz podniesienie ja-
kości leczenia w tutejszym szpitalu. 

Jak podkreśla dyrektor szpitala
Adam Styczeń, każda ze realizowa-
nych w tutejszym szpitalu inwestycji
stanowi duże wyzwanie zarówno pod
względem technicznym, jak i organi-
zacyjnym, ponieważ wszystkie prace
modernizacyjne realizowane są przy za-
chowaniu ciągłości udzielania świad-
czeń zdrowotnych. 

Oficjalne otwarcie zmodernizowa-
nego oddziału odbyło się 9 lutego
2019 roku. Uroczystego przecięcia wstę-

gi dokonali dyrektor myślenickiego
szpitala Adam Styczeń, starosta Józef
Tomal, z-ca dyrektora Małopolskiego
Oddziału NFZ w Krakowie Agnieszka
Pietraszewska-Macheta, ordynator Od-
działu Chirurgii Ogólnej dr Jacek Pucz,
radny województwa małopolskiego Ro-
bert Bylica oraz wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Myślenickiego Maciej
Ostrowski. 

– Naszym marzeniem i celem, któ-
ry staramy się stale realizować jest
stworzenie placówki, która będzie le-
czyła pacjentów w warunkach euro-
pejskich. Naszym priorytetem jest dobro
pacjenta, a co za tym idzie usprawnie-
nie procesów leczenia i polepszenie wa-
runków pobytu pacjenta w szpitalu.
Głęboko wierzę, że dzięki temu przed-
sięwzięciu będziemy mogli jeszcze le-
piej realizować misję naszego szpitala,

jaką jest ratowanie życia i pomoc w cho-
robie – podkreślił w swoim wystąpieniu
dyrektor Adam Styczeń. 

Inwestycja pod oficjalną nazwą ,,Za-
projektowanie i przebudowa oraz mo-
dernizacja pomieszczeń Oddziału Chi-
rurgii Ogólnej SP ZOZ Myślenice” zo-
stała nagrodzona w XXIII edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu Modernizacja
Roku & Budowa XXI wieku. Podczas uro-
czystej gali, która odbyła się 5 września
na Zamku Królewskim w Warszawie,
nagrodę i statuetkę laureata w kategorii
Zdrowie i opieka społeczna za realiza-
cję inwestycji odebrali starosta myśle-
nicki Józef Tomal i wicestarosta myśle-
nicki Rafał Kudas oraz dyrektor SP
ZOZ w Myślenicach Adam Styczeń
wraz z ordynatorem Oddziału Chirurgii
Ogólnej myślenickiego szpitala drem
Jackiem Puczem. �

Modernizacja Oddziału Chirurgii
Ogólnej w myślenickim szpitalu
Blisko 2,6 mln zł – to koszt modernizacji Oddziału Chirurgii Ogólnej 
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.
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Część merytoryczną otworzyło
wystąpienie Roberta Dzierzgwy,
dyrektora Departamentu Stra-

tegii Rozwoju w Ministerstwie Inwesty-
cji i Rozwoju na temat kondycji oraz pro-
gnoz dla sektora przemysłu. Dyrektor
zwrócił uwagę na to, że powinniśmy iść
w kierunku robotyzacji procesów pro-
dukcji, ponieważ niedostatek zasobów
w niektórych obszarach powoduje, że
bez tej rewolucji nie uda się osiągnąć
wzrostu produktywności i konkurencyj-
ności polskiego przemysłu. Bez rewolucji
4.0 nie będzie również możliwe przejście
na wyższy poziom w łańcuchu wartości
dodanej.

Po tym wstępie nadszedł czas na
dyskusje panelowe. Osią tematyczną
pierwszej z nich były fabryki przyszłości.
Paneliści zgodnie stwierdzili, że przemysł
4.0 to nie tylko współistnienie maszyn, ro-
botów i człowieka. Składa się na niego
11 technologii, do których zostały do-
dane ostatnio komputery kwantowe.
Następuje też koniec myślenia o za-
kładzie produkcyjnym jako jednym ele-
mencie. Ujednolica się technologie i ję-
zyki komunikacji pomiędzy wszystkimi
elementami składowymi przedsiębior-
stwa. Postępująca automatyzacja wy-
pycha jednak z rynku coraz więcej
osób, co sprawia, iż pozostają tylko
nieliczni – elastyczni intelektualnie. Są
zakłady produkcyjne w Japonii, w któ-
rych na 100 pracowników przypada
80 robotów. Dla porównania średnia
w Polsce to 36 robotów na 10 000 pra-
cowników. Podsumowując ten panel
można powiedzieć, że rewolucja 4.0 to
ewolucyjna zmiana technologiczna,
której efekt jest rewolucyjny.

Drugi panel dyskusyjny pt. „Przemysł
4.0 w logistyce” zainaugurował Marcin
Szczebak, Advanced Logistics Consul-

Nowoczesny przemysł w pigułce,
czyli Top Industry Summit
23 października w warszawskim hotelu Sheraton odbyła się konferencja „Top Industry
Summit” pod honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa 
Inwestycji i Rozwoju. Trzy panele dyskusyjne, trzy wystąpienia oraz dziewięć rozdanych
„Diamentów Top Industry” to jedynie skrót z tego, co się działo podczas VIII edycji
konferencji.



tant, Metroplan Polska, który przybliżył
pojęcie Przemysłu 4.0 w oparciu o ba-
danie Światowego Forum Ekonomicz-
nego z 2018 roku. Stwierdza ono, że
70 proc. przedsiębiorstw produkcyjnych
znajduje się na samym początku  prze-
mian związanych z Przemysłem 4.0. To
właśnie w tej branży oraz w branży bu-
dowlanej jest największe pole do dzia-
łania, gdyż uchodzą one za najmniej zdi-
gitalizowane w Europie. Już teraz przed-
siębiorstwa testują rozwiązania dbają-
ce o bezpieczeństwo kierowców, jak i za-
chowywanie przez nich procedur. 

Testowane są bowiem aplikacje,
za pomocą których kierowca musi zro-
bić sobie selfie, aby wyruszyć w trasę.
Wówczas aplikacja sprawdza, czy jest
prawidłowo ubrany. Niezbędna jest
również elastyczność przedsiębiorstw,
gdyż najmniejsze wahania pogody po-
trafią z dnia na dzień zmieniać zamó-
wienia klientów, a warto wiedzieć, że nie-
które firmy wysyłają nawet 2500 cięża-
rówek z materiałami dziennie! 

Paneliści poruszyli również temat za-
grożeń dla branż, jakimi są np. nie-
udane inwestycje czy wdrożenia. Mogą
one spowodować wzrost kosztów, co
sprawi, że firmy zaczną się konsolido-
wać, powstaną giganci, a małe firmy
przestaną istnieć. Już teraz np. na ryn-
ku armatorów 3 największe linie żeglu-
gowe w ciągu ostatnich 20 lat z 10 proc.
udziału w rynku osiągnęły poziom
50 proc. Kolejnym zagrożeniem jest
brak rąk do pracy. Remedium może być
napływ pracowników z zagranicy, lecz
jest to rozwiązanie tylko tymczasowe,
gdyż ci ludzie z czasem podróżują da-
lej na zachód. Trwałym natomiast roz-
wiązaniem jest postępująca automaty-
zacja i digitalizacja branż, w co przed-
siębiorstwa intensywnie inwestują
w myśl powiedzenia Legii Cudzoziem-
skiej: „go or die”.

Po przerwie lunchowej nadszedł
czas na trzeci panel, którego osią te-
matyczną była rewolucja mobilna.
Pierwszym zagadnieniem były wyzwa-
nia we wdrażaniu infrastruktury dla
samochodów elektrycznych. W Polsce
wciąż brakuje punktów ładowania,
a energia elektryczna w niewielkim
stopniu pochodzi z odnawialnych źródeł
energii. Sytuacja ta jednak dynamicznie
się zmienia, gdyż stajemy się placem
budowy paneli solarnych – dynamika
rozwoju tej technologii plasuje nas na
4. miejscu w UE. 

Brakuje jednak czegoś takiego jak
magazynowanie tej energii. Rozwią-
załoby to problem tzw. „efektu kaczki”,

który mówi o tym, iż im więcej energii wy-
produkujemy, gdy jest ona najmniej
potrzebna (latem), tym większe pro-
blemy pojawiają się ze stabilnością
sieci.

Dyskutowano również o zmieniają-
cych się zachowaniach konsumentów
i ich wpływie na sposób przemiesz-
czania się. Przykładowo w Niemczech,
które uchodziły dotąd za państwo bar-
dzo „samochodowe” w ciągu ostat-
nich 10 lat z usług sharingowych zaczęło
korzystać 2,5 mln ludzi, a ten trend bę-
dzie tylko rósł. Wszystko to będzie mia-
ło znaczenie w przyszłości, której wizje
były ostatnią częścią dyskusji. Według
jednej z nich z czasem przestaniemy ku-
pować samochody i będziemy korzystać
z bardzo szeroko rozwiniętych carsha-
ringów. 

Niektóre wizje już się spełniają. Te-
sla ma gotowy koncept polegający na
tym, że jak przyjeżdżamy do pracy i auto
nie jest nam potrzebne, to udostępnia-
my je jako autonomiczną taksówkę.
Powstały też już autonomiczne samo-
chody wyposażone w technologię VR,
która pozwala nam np. przenieść się do
mieszkania i oglądać film na kanapie
wciąż jadąc samochodem. Wszystkie te
wizje przyszłości to nie jest bardzo od-
legła przyszłość. Ich zaimplementowa-
nie do codziennego użytku to kwestia
najbliższych 10–15 lat. 

Po zakończeniu części merytorycz-
nej przyszedł czas na wieczorną galę.
Jej punktem kulminacyjnym było roz-
danie statuetek, które uhonorowały naj-
lepsze przedsiębiorstwa, wybitnych me-
nedżerów i liderów biznesu, którzy swo-
imi działaniami wpisują się w postępu-
jącą Rewolucję 4.0. �
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Laureaci 
„Diamentów Top Industry”:

INWESTYCJA ROKU 
– BSH Sprzęt Gospodarstwa 
Domowego

INNOWACJA ROKU
– Enea Operator

BANK FINANSUJĄCY ROKU
– Pekao SA

DORADCA ROKU
– SK&S Legal  

MECENAS START-UPU
– TAURON Polska Energia

LIDER TECHNOLOGII
– APATOR SA

SPÓŁKA ROKU
– Amica SA

OSOBOWOŚĆ BRANŻY
– Andrzej Wiśniowski, 
prezes zarządu Wiśniowski

NAGRODA SPECJALNA
– Piotr Woźniak, 
prezes zarządu PGNiG SA
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Przyczyn takiej sytuacji jest wiele i
dotyczą one różnych aspektów, na
elementarnym wręcz poziomie.

Trudno spodziewać się, że sytuacja ta
ulegnie radykalnej zmianie już w naj-
bliższym czasie. Liczby nie pozostawiają
bowiem złudzeń. Jak wynika z raportu
„Elektromobilność w Polsce 2019”, przy-
gotowanego na podstawie danych po-
chodzących z badania przeprowadzo-
nego przez firmę szkoleniową Nowe Mo-
tywacje, pod patronatem Polskiego Sto-
warzyszenia Paliw Alternatywnych PSPA
oraz Instytutu Badań Rynku Motoryza-
cyjnego SAMAR, brak jest przede
wszystkim wielu podstawowych ele-
mentów przekonujących do nabywania
i użytkowania samochód elektrycznych
oraz wiedzy i odpowiedniego prze-
szkolenia na poziomie salonów sprze-
daży, a także autoryzowanych stacji ob-
sługi. 

Z jakimi wyzwaniami trzeba będzie
się zmierzyć i co powinni zrobić bene-
ficjenci trendu elektromobilności
– szczególnie chcący sprzedawać
i serwisować samochody elektryczne
w Polsce, by trend e-mobilności zaczął
rozwijać się dynamicznie?

Polska rzeczywistość elektro-
mobilna

Jak wynika z danych SAMAR, pod
koniec września 2019, z niemal 21 mi-
lionów samochodów o dopuszczalnej
masie całkowitej do 3,5 tony, porusza-
jących się po polskich drogach, pojaz-
dy całkowicie elektryczne stanowiły za-
ledwie 0,02 proc., czyli ich liczba wy-
nosiła niespełna 4400 sztuk.

Przyczyn tak małej liczby samo-
chodów elektrycznych w Polsce jest
jednak bardzo dużo. Należą do nich nie-
wątpliwie:
• ograniczona jeszcze oferta i dostęp-
ność pojazdów elektrycznych z róż-
nych segmentów;

• wysokie ceny zakupu i nieobowiązu-
jące jeszcze, bo niedawno uchwalone-
go, rozporządzenie dotyczące dofi-
nansowania;
• brak wystarczającej publicznej infra-
struktury niezbędnej do szybkiego ła-
dowania na terenie całego kraju – ak-
tualnie dostępnych jest około 900 stacji
ładowania;
• brak ogólnokrajowego katalogu za-
chęt i ograniczone zachęty lokalne;
• zbyt wolno rosnąca świadomość
użytkowników i nabywców, związana
z korzyściami płynącymi z użytkowa-
nia pojazdów elektrycznych, zarówno
dla nich, jak i dla środowiska natural-
nego;
• ograniczony poziom wiedzy doradców
handlowych oraz serwisowych, którzy
odpowiadać mają za sprzedaż i ob-
sługę aut elektrycznych.

Warto przyjrzeć się bliżej niezwykle
istotnemu obszarowi, ograniczające-
mu rozwój elektromobilności w Polsce,
jakim jest dostęp do rzetelnych infor-
macji oraz wsparcia ze strony kompe-
tentnych doradców sprzedających, ser-
wisujących i naprawiających samo-
chody elektryczne.

Jak wynika z danych uzyskanych
podczas badania przeprowadzonego
przez firmę szkoleniową Nowe Moty-
wacje, potencjalni nabywcy tego typu
pojazdów nie mogą liczyć na uzyskanie
interesujących ich informacji od więk-
szości doradców handlowych, zatrud-
nionych w salonach sprzedaży oraz ser-
wisach, którzy to powinni być jednymi
z najlepiej obecnie „doinformowanych”.
Rzeczywistość nie pozostawia jednak
złudzeń i po zebraniu oraz przeanali-
zowaniu informacji, pozyskanych pod-
czas wizyt w 54 wybranych salonach
sprzedaży oraz 53 serwisach można
stwierdzić, że Polska, również w tym ob-
szarze, nie jest jeszcze gotowa na elek-
tromobilność. 

Z informacji zawartych w raporcie
„Elektromobilność w Polsce 2019”, przy-
gotowanym na podstawie danych po-
chodzących z tego badania wynika, że
przeciętny Polak planujący nabycie sa-
mochodu elektrycznego i udający się do
salonu sprzedaży, musi być przygoto-
wany na to, że:

• większość salonów sprzedaży
wprowadzi do swojej oferty modele
elektryczne dopiero na początku lub w
trakcie 2020 roku, zatem nie da się ich
jeszcze obejrzeć w salonie;

• same salony nie są jeszcze przy-
gotowane na wystawianie samochodów
elektrycznych i nie posiadają odpo-
wiedniej infrastruktury np. miejsca na
zainstalowanie stacji ładowania;

• zatrudnieni doradcy mają bar-
dzo zróżnicowany poziom wiedzy oraz
umiejętności jej przekazywania, jak
również osobistego przekonania co do
zalet pojazdów elektrycznych, dlatego
nie zawsze są rzetelnym głosem wspo-
magającym w podjęciu odpowiedniej
decyzji;

• większość doradców jeszcze nie
uczestniczyła w programach rozwojo-
wych podnoszących ich wiedzę w ob-
szarze elektromobilności i umiejętności
sprzedaży samochodów elektrycznych; 

• bardzo często w salonach i ser-
wisach brak jest katalogów, ulotek, ba-
nerów czy reklam dotyczących aut
elektrycznych; 

• w przypadku braku aktualnej do-
stępności pojazdów elektrycznych za-
proponowane mogą zostać modele hy-
brydowe.

– Dostępne informacje i liczby uświa-
damiają nam, że potencjalni nabywcy
oraz użytkownicy samochodów napę-
dzanych energią elektryczną w Polsce
muszą być prawdziwymi miłośnikami,
lubiącymi samodzielnie zdobywać nie-
zbędne informacje, mającymi całkiem
zasobne portfele oraz czas, cierpli-

Bez „energii” do sprzedaży 
samochodów elektrycznych
Elektromobilność staje się coraz bardziej popularna w wielu krajach, wkracza coraz
mocniej do świadomości konsumentów i zaznacza swoją obecność w kolejnych 
obszarach biznesu. Polska nie należy jednak obecnie do państw mogących pochwalić
się prognozowaną w ostatnich latach dynamiką rozwoju e-mobilności.



wość i zmysł sprawnego planowania,
a także wewnętrzny „power”, by móc
czerpać korzyści z użytkowania pojaz-
du na baterie. Dzieje się tak niestety
z powodu szeregu przeszkód i ograni-
czeń stojących na drodze do rozwoju
elektromobilności w Polsce. Liczby ob-
razujące poszczególne zjawiska nie
tylko nie napawają optymizmem, ale też
nie pozwalają sądzić, że sytuacja zmie-
ni się niebawem diametralnie. Ciężko
jest dyskutować z obecną rzeczywisto-
ścią, choć jak pokazują ostatnie deka-
dy dynamicznego rozwoju technologii,
ważne dla gospodarki oraz konsu-
mentów trendy potrafią nagle nabierać
niewyobrażalnego wręcz tempa i w bar-
dzo krótkim czasie zdominować rynek.
I na taki scenariusz dotyczący e-mo-
bilności trzeba być przygotowanym od-
powiednio wcześnie – mówi Andrzej
Trutkowski, dyrektor merytoryczny ds. ja-
kości, senior trener i konsultant w firmie
szkoleniowej Nowe Motywacje. 

Biorąc pod uwagę fakt, że to właśnie
doradcy klienta są odpowiedzialni za
skuteczną sprzedaż i to od nich, po-
siadanej przez nich wiedzy i umiejęt-
ności odpowiadania na pytania oraz po-
trzeby klientów zależy to, czy faktycznie
dojdzie do zakupu, czy nabywca roz-
myśli się z jakiegoś powodu, niewy-
starczające ich przygotowanie meryto-
ryczne ma i będzie mieć ogromy wpływ
na decyzje zakupowe nabywców. Mó-
wimy bowiem o sprzedaży samocho-
dów, które nie są jeszcze powszechnie
znane, posiadają odmienne cechy zwią-
zane z użytkowaniem i zupełnie inne
właściwości jezdne, niż samochody na-
pędzane silnikami spalinowymi. 

Salonowa rzeczywistość 
e-mobilna 

W salonach wybranych marek ofe-
rujących samochody elektryczne, które
w październiku bieżącego roku odwie-
dzili „Tajemniczy Klienci” wynika, że za-

ledwie niespełna 41 proc. doradców po-
siada wiedzę na temat kryteriów prze-
mawiających za zakupem auta elek-
trycznego na podstawie przedstawio-
nych im potrzeb nabywcy, a niemal
39 proc. może podzielić się informa-
cjami, dotyczącymi zachęt finansowych
dla nabywców elektryków. Tylko trochę
ponad 31 proc. sprzedawców może
pochwalić się wiedzą na temat regio-
nalnej infrastruktury niezbędnej do ła-
dowania baterii, a ponad 46 proc. zna
przywileje, jakie przysługują obecnie po-
siadaczom i użytkownikom elektryków.
Niemal 52 proc. może podzielić się
z potencjalnymi klientami informacjami
dotyczącymi ekonomicznych aspektów
użytkowania samochodów elektrycz-
nych, a ponad 57 proc. byłoby w stanie
doradzić nabywcy jak miałby się za-
chować w przypadku rozładowania
baterii lub awarii. Ponad 55 proc. do-
radców znało ofertę elektryków danej
marki/dealera, jednak większość z nich
nie mogła zaprezentować konkretnych
modeli, ponieważ albo nie są one jesz-
cze dostępne, albo nie znajdują się
w salonie. Zaledwie niespełna 27 proc.
wie, jak sprzedawać samochody elek-
tryczne, a niemal 56 proc. jest osobiście
przekonana do oferty aut elektrycz-
nych sprzedawanej marki oraz płyną-
cych z tego korzyści. 

Polacy w coraz większym stopniu są
gotowi na elektromobilność, ale czy to
samo można powiedzieć o pracowni-
kach salonów samochodowych, mają-
cych często bezpośredni kontakt z klien-
tem? To właśnie od doradców handlo-
wych zależy w znacznym stopniu pod-
jęcie decyzji konsumenta o wyborze
konkretnego środka transportu. Ma to
szczególne znaczenie w przypadku
modeli zeroemisyjnych, które dla wielu
kierowców stanowią zupełną nowość.
Pracownicy polskich salonów oraz ser-
wisów mają zatem wpływ na popula-
ryzację elektromobilności, przekonu-
jąc obecnych i potencjalnych klientów
do zalet zrównoważonego transportu.
W tym kontekście, niezwykle ważne
jest badanie poziomu ich wiedzy i prze-
prowadzanie cyklicznych szkoleń w tym

zakresie – mówi Maciej Mazur, dyrek-
tor zarządzający Polskiego Stowarzy-
szenia Paliw Alternatywnych.

W ASO również nie najlepiej
Według uzyskanych, podczas ba-

dania zrealizowanego przez Nowe Mo-
tywacje, informacji okazało się, że za-
ledwie 30 proc. serwisów miało do-
tychczas okazję dokonywać napraw
samochodów elektrycznych, zaś po-
nad 57 proc. zatrudnionych w nich do-
radców nie jest nawet przekonana
do elektryków, które serwisują. Niewie-
le ponad 35 proc. doradców serwiso-
wych z przebadanych 53 autoryzowa-
nych serwisów obsługi posiada wiedzę
na temat zasad dotyczących wykony-
wania przeglądów i serwisowania aut
elektrycznych, zaś niespełna 28 proc.
może powiedzieć wiele na temat tech-
nicznych aspektów ich użytkowania
i awaryjności. 

Znacznie lepiej jest jednak w przy-
padku posiadania informacji dotyczą-
cych ekonomicznych aspektów serwi-
sowania pojazdów napędzanych ener-
gią. Zna je niemal 63 proc. doradców.
Niestety dla ponad 57 proc. temat gwa-
rancji, dotyczącej baterii w autach elek-
trycznych, nadal jest tajemnicą, a za-
gadnienia związane z ich żywotnością
są nieznane ponad 61 proc. doradców.
Ich większość, bo aż niemal 54 proc.
może podzielić się natomiast wiedzą do-
tyczącą zasad prawidłowej eksploata-
cji elektryków. Niemal 41 proc. posiada
informacje na temat ładowania baterii,
a ponad 57 proc. na temat sposobów,
w jakie można to robić. Ponad 42 proc.
może udzielić informacji na temat zu-
życia energii przez elektryki w różnych
porach roku, a 48 proc. wytłumaczy rów-
nież co należy zrobić w przypadku
awarii lub rozładowania. 

Ponad 57 proc. nie wiedziałoby na-
tomiast jak wyglądają kwestie bezpie-
czeństwa w przypadku użytkowania
pojazdów elektrycznych. 48 proc. nie po-
siada również wiedzy na temat sieci
punktów naprawy elektryków danej
marki. �
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Celem projektu Polimery Police
jest zbudowanie zintegrowane-
go kompleksu petrochemicz-

nego, w którego zakres wejdą: instala-
cja do produkcji propylenu metodą od-
wodornienia propanu („PDH”) oraz in-
stalacja do wytwarzania polipropylenu
z propylenu, o mocy produkcyjnej do
437 tys. ton rocznie. Obie kluczowe in-
stalacje zostaną zaprojektowane z wy-
korzystaniem najnowocześniejszych
technologii – Oleflex firmy UOP nale-
żącej do koncernu Honeywell oraz Uni-
pol firmy Grace Technologies, umożli-
wiających wysoką elastyczność pro-
dukcji i dostarczanie szerokiej gamy ro-
dzajów polipropylenu. Ponadto w zakres
projektu wejdzie m.in. terminal przeła-
dunkowo-magazynowy zapewniający

spółce możliwość pozyskania nie-
zbędnych do produkcji surowców, takich
jak propan czy etylen.

– Realizacja tej strategicznej inwe-
stycji to ważne wydarzenie zarówno dla
grupy kapitałowej Grupa Azoty, jak i dla
polskiego przemysłu chemicznego. Uru-
chomienie Projektu Polimery Police bę-
dzie oznaczało istotną, strategiczną
dywersyfikację naszego biznesu o per-
spektywiczny i silnie rozwijający się ry-
nek tworzyw sztucznych, zwłaszcza po-
lipropylenu. Przewidujemy, że udział
segmentu tworzyw sztucznych wzro-
śnie w ciągu kilku lat do ponad 30 proc.
skonsolidowanych przychodów całej
Grupy Kapitałowej Grupa Azoty wobec
blisko 16 proc. w 2018 roku. Wzmoc-
nienie zaangażowania w rozwój ob-

szarów niezwiązanych z produkcją na-
wozową pozwoli na dywersyfikację
przychodów i ograniczy zjawisko sezo-
nowych wahań popytu. Inwestycja istot-
nie poprawi także pozycję Polski wśród
europejskich producentów tworzyw
sztucznych. Nasz kraj dołączy do czo-
łówki, jeśli chodzi o produkcję polipro-
pylenu w Europie i będzie największym
wytwórcą w regionie CEE – mówi dr Woj-
ciech Wardacki, prezes zarządu Grupy
Azoty.

Coraz większe znaczenie 
tworzyw sztucznych 
dla gospodarki

Odważne wejście Grupy Azoty na ry-
nek tworzyw sztucznych oraz systema-
tyczne dążenie do poszerzania portfe-
la produktów znajduje swoje odzwier-
ciedlenie w sytuacji rynkowej. Od lat 50.
XX wieku rola tworzyw sztucznych w go-
spodarce i życiu codziennym systema-
tycznie się zwiększa, a ich przewaga nad
innymi materiałami wydaje się niepod-
ważalna. Na przestrzeni ostatnich 60 lat
światowa produkcja zanotowała spek-
takularny wzrost od poziomu bliskiego
0 do ok. 380 mln ton rocznie i systema-
tycznie rośnie. Analogiczną tendencję
można zauważyć na rodzimym rynku
tworzyw sztucznych. Obecnie szacuje
się, że zdecydowana większość krajo-
wego zapotrzebowania na tworzywa
sztuczne pochodzi z importu. 

Tworzywa sztuczne, dzięki swoim fi-
zykochemicznym właściwościom, są
kluczowym materiałem wykorzystywa-
nym w licznych gałęziach przemysłu
– od branży żywieniowej po motoryza-
cję i budownictwo. Szczególne miejsce
zajmuje w tej grupie polipropylen, któ-
ry jest uważany za jeden z najczystszych

Polimery Police – inwestycja w przyszłość
Polimery Police, czyli projekt realizowany przez spółkę celową należącą do Grupy 
Kapitałowej Grupa Azoty – Grupę Azoty Polyolefins S.A., wcześniej PDH Polska S.A.,
jest jedną z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym.
Umożliwi ona dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, ale także pozytyw-
nie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność
energetyczno-surowcową kraju.

Budowa kompleksu „Polimery Police” prowadzona jest w formule zaprojektuj i wybuduj za
cenę ryczałtową „pod klucz”. Grupa Azoty Polyolefins S.A. podpisała kontrakt na realizację
inwestycji z koreańskim gigantem Hyundai Engineering.

�
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w wytwarzaniu polimerów, ponieważ
przy jego produkcji powstaje znikoma
ilość odpadów, zaś emisja CO² i innych
szkodliwych substancji jest na bardzo ni-
skim poziomie. W połączeniu z możli-
wością dostosowania do ponownego
wykorzystania, zarówno w wyniku re-
cyklingu, jak i spalania, stawia go to
w czołówce dostępnych na rynku two-
rzyw sztucznych. Rynkowa przewaga
polipropylenu nad innymi tworzywami
polega również na równomiernym roz-
kładzie konsumpcji pomiędzy produ-
centów dostarczających produkty
o zróżnicowanym cyklu życia. 

Krok do rozpoczęcia budowy
Budowa kompleksu „Polimery Poli-

ce” prowadzona jest w formule zapro-
jektuj i wybuduj za cenę ryczałtową „pod
klucz”. 11 maja 2019 roku Grupa Azoty
Polyolefins S.A. podpisała kontrakt na
realizację inwestycji z koreańskim gi-
gantem Hyundai Engineering Co. Ltd
należącym do koncernu Hyundai Motor
Group. Całkowity szacowany budżet re-
alizacji projektu Polimery Police wyno-
si ok. 1,5 mld euro, z czego ok. 1,2 mld
euro stanowić będą nakłady inwesty-
cyjne, w tym wynagrodzenie wykonaw-
cy, zakupy licencji, prace przygoto-
wawcze, skapitalizowane koszty wy-
nagrodzeń itp. Obecnie na placu bu-
dowy trwają zaawansowane prace
przygotowujące do przekazania terenu
generalnemu wykonawcy.

– Cieszę się, że do realizacji inwe-
stycji udało nam się pozyskać jako ge-
neralnego wykonawcę firmę Hyundai
Engineering Co. Ltd, wiarygodnego

wykonawcę, lidera branży konstruk-
cyjnej, firmę z bogatym doświadczeniem
w zakresie realizacji przedsięwzięć na
tak dużą skalę. Nie mam wątpliwości, że
z naszym zespołem wysokiej klasy spe-
cjalistów, również posiadających ogrom-
ny dorobek w realizacji projektów prze-
mysłowych zarówno w kraju, jak i za
granicą i mając za partnera firmę Hy-
undai Engineering Co. Ltd, budowa in-
westycji będzie przebiegać sprawnie
i będziemy mogli się w tym samym gro-
nie spotkać za 3 lata, aby dokonać uro-
czystego otwarcia kompleksu Polimery
Police – mówił podczas uroczystości
podpisania kontraktu dr Wojciech War-
dacki, prezes zarządu Grupy Azoty.

Finansowanie 
– ostatnia prosta

Projekt „Polimery Police” zostanie
zrealizowany w formule project finance.
Dedykowana dla tego rodzaju przed-
sięwzięć metoda zakłada partycypo-
wanie w kosztach zewnętrznych kapi-
tałodawców, którzy po dokonaniu oce-
ny rentowności przedsięwzięcia podej-
mują decyzję o przyznaniu kredytowa-
nia, przyjmując na siebie istotne ryzyko
projektu, szczególnie przy założeniu
braku regresu do sponsorów.

Tym samym środki finansowe zo-
staną pozyskane z jednej strony od
właścicieli – Grupy Azoty Zakłady
Chemiczne „Police” S.A. oraz Grupy
Azoty S.A., z drugiej zaś strony od in-
westorów zewnętrznych oraz instytu-
cji finansujących. Dotychczasowa
owocna współpraca pomiędzy spół-
kami Grupy Azoty oraz generalnym
wykonawcą zaowocowała zawarciem
w dniu 19 września porozumienia in-
westycyjnego, zgodnie z którym Hy-
undai Engineering Co. Ltd oraz drugi
koreański inwestor, firma Korean
Overseas Infrastructure & Urban De-
velopment Corporation (KIND) wniosą
do projektu równowartość kwoty 130 mln
dolarów łącznie. Równolegle do tego
procesu Grupa Azoty Polyolefins pro-
wadzi negocjacje z Grupą LOTOS,
która wyraziła zainteresowanie udzia-
łem w projekcie w kwocie do 500 mln
zł. Pozostałą kwotę, stanowiącą ok.
60 proc. budżetu projektu, wniosą,
zgodnie z zasadami formuły project fi-
nance, instytucje finansujące w po-
staci kredytu. �

Hyundai Engineering Co. Ltd i Korean Overseas Infrastructure & Urban Development 
Corporation (KIND) zainwestują w spółkę Grupa Azoty Polyolefins S.A., realizującą 
Projekt Polimery Police.

Na podstawie porozumienia Hyundai Engineering i KIND zobowiązują się do zainwestowa-
nia, odpowiednio, 73 mln USD i 57 mln USD, poprzez wniesienie wkładów pieniężnych 
na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Grupy Azoty Polyolefins S.A.
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Whotelu Sheraton, w Muscat,
stolicy Omanu, zebrało się
ponad 150 przedstawicieli firm

z sektora produkcji nawozów i chemi-
kaliów oraz dostawców technologii,
urządzeń i biur projektowych.

W ramach dwudniowego programu
konferencji zaprezentowano ponad
40 wystąpień poruszających tematykę
nowych technologii i innowacji w dzie-
dzinie specjalistycznych materiałów,
efektywności energetycznej i ochrony
środowiska, aspektów ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa, optymalizacji kosztów
inwestycyjnych i operacyjnych oraz
sposobów rozwiązywania problemów
eksploatacyjnych. Nie zabrakło także
analiz aktualnej sytuacji na rynku na-
wozów i chemikaliów. 

Najwięksi dostawcy technologii pre-
zentowali na przykład koncepcje zin-
tegrowanych kompleksów produkcyj-

nych, wytwarzających jednocześnie
amoniak, mocznik, kwas azotowy i na-
wozy stałe, poszukując synergii po-
między poszczególnymi elementami
systemu. Innym omawianym pomysłem
z tej serii była zintegrowana produkcja
metanolu i amoniaku.

Ważną część wystąpień stanowiły
prezentacje dotyczące bezpieczeństwa
procesowego, w szczególności metod
naprawy wysokociśnieniowych apara-
tów, eksploatowanych w instalacjach do
produkcji mocznika, które narażone
są na bardzo specyficzne typy erozji
i korozji. Przedstawiano również no-
woczesne, specjalistyczne materiały
konstrukcyjne tych aparatów, które
pomagają wydłużyć czas bezpiecznej
i ekonomicznej eksploatacji.

Aspektom ochrony środowiska w in-
stalacjach nawozowych poświęcono
osobną sesję plenarną. Omawiano

między innymi innowacyjne metody
oczyszczania ścieków, powstających
w czasie produkcji, pozwalające nie tyl-
ko ograniczyć emisję zanieczyszczeń do
otoczenia, ale również koszty opera-
cyjne, związane z eksploatacją systemu
oczyszczania. Prezentowano także me-
tody ograniczenia emisji N2O na drodze
katalitycznego utleniania.

Prezentowano także szereg nowa-
torskich procesów, np. technologię
wielkotonażowej produkcji metanolu,
reformingu parowego przy wykorzy-
staniu specjalistycznych katalizatorów
i wiele innych proponowanych roz-
wiązań problemów, z którymi mogą bo-
rykać się producenci nawozów i che-
mikaliów.

PROZAP prezentował swoje usługi
w części wystawienniczej wraz z ponad
30 innymi, najważniejszymi dostawca-
mi z tego sektora rynku. �

PROZAP na Middle East 
Nitrogen+Syngas 2019
W dniach 27-29 października 2019 w Omanie odbyła się specjalna 
bliskowschodnia edycja międzynarodowej konferencji sektora nawozowego 
i chemicznego – Middle East Nitrogen + Syngas.
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Pani prezes, znów przypada mi w udzia-
le pogratulować kolejnej – tym razem
bardzo okrągłej – rocznicy działalności.
Biuro projektowe Grupy Azoty Zakła-
dów Azotowych „Puławy” obchodzi
półwiecze istnienia. Jak się miewa
nasz jubilat?

Dziękuję bardzo. Biuro ma się do-
brze, a dokładamy wszelkich starań,
żeby miało się jeszcze lepiej. W naszej
pięćdziesięcioletniej historii stawaliśmy
przed wieloma wyzwaniami i – jak do tej
pory – zawsze udawało się nam je po-
konać i wykorzystać do dalszego roz-
woju.

Czytelnicy pamiętają pewnie, że
w roku 2018 na łamach Magazynu

Rynek Inwestycji świętowaliśmy jubile-
usz spółki PROZAP, która z zachowa-
niem ciągłości w prostej linii dziedziczy
i dziś pomnaża dorobek utworzonego
1 stycznia 1970 roku, czyli właśnie 50 lat
temu, Biura Projektów Zakładów Azo-
towych „Puławy”.

Zakres działania Biura Projektów już
od samego początku obejmował opra-
cowywanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na potrzeby puławskie-
go kompleksu chemicznego, koordy-
nację przygotowywania dokumentacji
zewnętrznej oraz sprawowanie nad-
zoru autorskiego i inwestorskiego nad
realizacjami. Już wtedy w naszą dzia-
łalność wpisana została też współpra-

ca z Instytutem Nawozów Sztucznych
w Puławach (dziś Sieć Badawcza Łu-
kasiewicz – Instytut Nowych Syntez
Chemicznych), którą z sukcesami nadal
rozwijamy.

Co ciekawe, już po niespełna dwóch
latach pracy biura, w listopadzie 1971,
zakres zadań został rozbudowany
o opracowywanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej dla innych kra-
jowych zleceniodawców oraz o przy-
gotowywanie dokumentacji projektowej
na potrzeby eksportu procesów tech-
nologicznych, będących własnością
Zakładów Azotowych „Puławy”, Insty-
tutu Nawozów Sztucznych w Puławach
i innych jednostek. Aktywność na tere-

PROZAP świętuje aktywnością

W czasie półwiecza działalności naszego biura wykonali-
śmy niemal 50 tysięcy opracowań projektowych w ramach
wielu tysięcy umów dla ponad 100 klientów. Całą tę pracę
wykonali projektanci, których niemal 700 przewinęło się
przez naszą firmę – mówi Agnieszka Rolecka, prezes
zarządu PROZAP Sp. z o.o. 



nie naszej macierzystej firmy, innych za-
kładów chemicznych w kraju oraz poza
jego granicami mamy więc wpisaną
w naszą historię od samego początku.

W czasie półwiecza działalności
naszego biura wykonaliśmy niemal
50 tysięcy opracowań projektowych
w ramach wielu tysięcy umów dla po-
nad 100 klientów. Całą tę pracę wyko-
nali projektanci, których niemal 700
przewinęło się przez naszą firmę. Dla
wielu z nich praca w biurze projektowym
była pierwszą i jedyną, inni piastowali
potem ważne stanowiska w Grupie
Azoty i innych instytucjach.
Skoro mowa o inwestycjach Grupy
Azoty, nie sposób nie wspomnieć o pro-
jekcie Polimery Police. Czy PROZAP
będzie tu zaangażowany?

Musimy sobie zdawać sprawę
z tego, że Polimery Police to bodajże naj-
większa inwestycja w historii polskiej
chemii z budżetem na poziomie prze-
kraczającym miliard euro. Nawet po-
łączone siły wielu polskich biur projek-
towych mogłyby okazać się niewystar-
czające do jej obsłużenia. Inwestor po-
wierzył więc kompleksową realizację
tego zamierzenia koreańskiemu po-
tentatowi Hyundai Engineering Co.,
Ltd., mającemu ogromne doświadcze-
nie w realizacji projektów o tak wielkiej

skali. To właśnie ten koncern zrealizo-
wał na przykład wytwórnie mocznika
Qafco V i VI w Katarze, które kosztowały
niemal 4 miliardy dolarów. Mamy na-
dzieję, że jako lokalna, doświadczona
jednostka projektowa, będziemy mogli
służyć naszą pomocą w jakiejś części tej
inwestycji. 
W jakie realizacje aktualnie zaangażo-
wany jest PROZAP?

W obecnej chwili pracujemy przede
wszystkim nad inwestycjami dla spółek
Grupy Azoty. W Puławach, we współ-
pracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz
– Instytutem Nowych Syntez Chemicz-
nych, opracowujemy kompleksową do-
kumentację projektową w ramach mo-
dernizacji czterech linii istniejącej wy-

twórni kwasu azotowego. Jesteśmy tak-
że zaangażowani w szerokie działania
inwestycyjne, mające na celu wzmoc-
nienie potencjału Grupy Azoty Zakła-
dów Azotowych „Puławy” S.A. w za-
kresie prowadzenia działalności
B+R+I. W naszym zakresie jest jak
dotychczas wykonanie koncepcji kom-
pleksu oraz opracowanie Projektu Bu-
dowlanego dla nowego Centrum Ba-
dawczo-Rozwojowego.
W aktualnym wydaniu naszego Maga-
zynu znajdziemy relację z udziału PRO-
ZAP-u w międzynarodowej konferencji
w Omanie. Czy nie wystarcza wam ry-
nek polski?

Realizacje dla naszej spółki-matki
oraz polskich firm nawozowych i che-
micznych to dla nas bez wątpienia
priorytet, jednak dywersyfikacja portfela
zamówień przy pomocy odleglejszych
rynków, niepodlegających bezpośred-
nio tym samym czynnikom, co rynek ro-
dzimy, zwiększa szanse utrzymania
płynności przy lokalnych wahnięciach
koniunktury. Takie podejście sprawdzi-
ło się wielokrotnie w czasie naszej wie-
loletniej działalności i zamierzamy nadal
je kontynuować.

Oman jest krajem bardzo gościn-
nym i przyjaznym dla Europejczyków.
Przy tym nadal się rozwija, co kreuje ko-

rzystne warunki na rynku inwestycji
i otwiera perspektywy współpracy z lo-
kalnymi inwestorami. Mamy nadzieję,
że wkrótce, choć pewnie jeszcze nie
w przyszłym wydaniu Magazynu, bę-
dziemy mogli się pochwalić jakimiś
osiągnięciami.

Ostatnio zauważyliśmy, że kolejne
polskie firmy, zainspirowane między
innymi naszym przykładem, próbują
swoich sił na bliskowschodnich rynkach.
Polska jakość, pracowitość i kreatyw-
ność w dążeniu do osiągnięcia celu, od
dziesięcioleci są znane w krajach Zatoki
Perskiej, musimy więc tylko kontynu-
ować tę tradycję.

W związku ze wprowadzaniem co-
raz bardziej restrykcyjnych norm ochro-

ny środowiska również w krajach, któ-
re do tej pory nie przykładały zbyt du-
żej wagi do emisji zanieczyszczeń z wy-
twórni nawozowych, obserwujemy
zwiększone zainteresowanie naszym
systemem Cleaning Unit do oczysz-
czania powietrza z wież granulacyj-
nych mocznika. To właśnie taki system
zainstalowaliśmy w roku 2009 u nasze-
go klienta z Arabii Saudyjskiej. Ostatnio
otrzymaliśmy szereg zapytań oferto-
wych z innych krajów Zatoki Perskiej
oraz z Azji Południowej i pracujemy
nad ofertami dostosowanymi do spe-
cyficznych warunków tego rynku. W tej
części świata zamieszkuje niemal jed-
na czwarta populacji naszej planety,
a więc z jednej strony, lokalni produ-
cenci żywności potrzebują większej ilo-
ści nawozów, aby zwiększyć plony, z dru-
giej, rozrastające się metropolie zbliżają
się do niegdyś oddalonych zakładów
chemicznych, wymagając zmniejszenia
ich uciążliwości dla okolicznych miesz-
kańców. Nasza technologia ograni-
czania emisji pyłu nawozu oraz amo-
niaku, pozwala ograniczyć utratę cen-
nego produktu i przyczynia się do po-
lepszenia jakości powietrza.
W jakiego typu projekty – oprócz sys-
temów z branży ochrony środowiska
– zaangażowany jest aktualnie PRO-
ZAP?

Największe przedsięwzięcia, w któ-
rych aktualnie bierzemy udział związane
są z produkcją nawozów. Obserwujemy
zwiększone zainteresowanie instala-
cjami do produkcji nawozów granulo-
wanych. Nasi klienci – producenci z tego
sektora chcą wyjść naprzeciw zapo-
trzebowaniu rolników na co raz nowo-
cześniejsze produkty, tzw. „nawozy in-
teligentne”, zdolne dostarczać rośli-
nom wymagane składniki pokarmowe
precyzyjnie tam, gdzie są wchłaniane,
w odpowiednim momencie i przez wy-
magany okres czasu, przy jednocze-
snym ograniczaniu strat wynikających
z właściwości fizyko-chemicznych gra-
nul. Z tego powodu w naszych projek-
tach mamy do czynienia nie tylko z in-
stalacjami do granulacji wieżowej, czy
fluidalnej, ale także taśmowej, czy – cie-
szącej się ponownie dużym zaintere-
sowaniem – granulacji bębnowej. Ta
ostatnia technologia jest właśnie wy-
korzystana w będącej właśnie na ukoń-
czeniu inwestycji w Puławach. 
Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę fir-
mie przynajmniej kolejnego, udanego
półwiecza działalności.

Rozmawiał Jacek Markowski
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W obecnej chwili pracujemy przede wszystkim
nad inwestycjami dla spółek Grupy Azoty. 
W Puławach, we współpracy z Siecią Badawczą
Łukasiewicz – Instytutem Nowych Syntez Chemicz-
nych, opracowujemy kompleksową dokumenta-
cję projektową w ramach modernizacji czterech
linii istniejącej wytwórni kwasu azotowego.
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To dla nas bardzo istotne, by war-
tości, które deklarujemy i o których
dyskutujemy z partnetrami prze-

nosić na praktyczne rozwiązania. Za-
równo w zakresie innowacji, które nasi
klienci wdrażają w różnych branżach
swojej działalności, jak i przy okazji ta-
kich spotkań jak dzisiejsze – powiedziała
Katarzyna Byczkowska, dyrektor za-
rządzająca BASF Polska. 

Wydarzenie składało się z części
konferencyjnej oraz wystawy, na której
zaprezentowano innowacje branży che-
micznej odpowiadające na wyzwania
klimatyczne. Od projektu przez reali-
zację konferencji każdy element anali-
zowany był pod względem wpływu na
środowisko, dlatego nie pojawiły się

m.in. plastikowe, jednorazowe identyfi-
katory czy banery, skorzystano nato-
miast z materiałów wielorazowego użyt-
ku lub odpowiednich do recyklingu.
W strefie cateringu pojawiły się kubki
i worki na śmieci z tworzyw biodegra-
dowalnych ecovio.

Zrównoważony rozwój 
– czy to się opłaca?

Gospodarka o obiegu zamkniętym
oraz wyzwania wynikające ze zmian
klimatu były tamatami debaty, w któ-
rej udział wzięli przedstawiciele biz-
nesu, nauki i NGO. Naukową per-
spektywę na zagadnienia przedstawił
prof. dr hab. Zbigniew W. Kundzewicz,
klimatolog, członek PAN, laureat ze-

społowiej Pokojowej Nagrody Nobla.
Przykładami z międzynarodowych or-
ganizacji podzielili się Carolina Gar-
cia Gomez, CEO & Chief Sustainabi-
lity Officer, IKEA Retail Poland, Alain
Simonnet, Managing Director 3M
East Europe Region, 3M Poland oraz
Artur Osuchowski, były członek za-
rządu CIECH. Elżbieta Wołoszyńska-
Wiśniewska, Dyrektor ds. edukacji
i geoinformacji, zaprezetowała do-
świadczenia NGO we współpracy
z firmami. Debatę moderowała lau-
retaka nagrody Pióro Odpowiedzial-
ności, Joanna Socha z Harvard Busi-
ness Review Poland, która to redakcja
objęła wydarzenie patronatem me-
dialnym. 

BASF Polska zamyka obieg

5 listopada 2019 roku w Centrum Nauki Kopernik odbyła się konferencja „BASF 
dla planety”. Wydarzenie zorganizowano pod patronatem Global Compact Network 
Poland i UNEP GRID Warszawa, wieloletnich partnerów BASF Polska w działaniach
na rzecz realizacji celów zrownoważonego rozwoju. Spotkanie zrealizowano 
w koncepcji obiegu zamkniętego.



Cele Zrównowazonego 
Rozwoju w praktyce

Kamil Wyszkowski, Representati-
ve/President of the Board Global Com-
pact Network Poland, podczas wyda-
rzenia omówił wyzwania wynikające
ze zmian klimatu, jak problem smogu
w polskich miastach i kryzys wodny.
O realizacji celów zrównoważonego
rozwoju przez globalne marki opowie-
dział Wayne Visser, Professor of Inte-
grated Value & Chair of Sustainable
Transformation, Antwerp Management
School. ChemCycling i inne rozwiąza-
nia BASF na rzecz klimatu przybliżył
uczestnikom Andreas Kicherer, PhD,
Director Sustainability Strategy, BASF
SE. Katarzyna Byczkowska podsumo-
wała działania firmy na rzecz realiza-
cji Celów Zrównoważonego Rozwoju
w Polsce. Jednym z lokalnych prioryte-
tów jest Cel 4. dobra jakość edukacji. Fir-
ma realizuje ten cel m.in. prowadząc
program Agro Ambasadorzy dla stu-
dentów szkół rolniczych oraz poprzez
współpracę z Centrum Nauki Kopernik
jako wyłączny partner laboratorium
chemicznego. Podczas konferencji
„BASF dla planety” Katarzyna Bycz-
kowska, Dyrektor Zarządzającą BASF
Polska, i prof. dr hab. inż. Władysław
Wieczorek, dziekan Wydziału Che-
micznego Politechniki Warszawskiej,
podpisali umowę o współpracy. Umowa
obejmuje wspólną realizację projek-
tów badawczo-rozwojowych mających
na celu pobudzanie aktywności inno-
wacyjnej i transferu wiedzy oraz kształ-
cenie wykwalifikowanych kadr dla go-
spodarki. Ma na celu również wsparcie
dla lokalnych inicjatyw badawczych
wpisujących się w globalne kierunki roz-
woju BASF, a tym samym prowadzące
do pogłębienia dialogu nauki i biznesu.

Technologie dla środowiska
Podczas wydarzenia „BASF dla pla-

nety“ zaprezentowano szereg innowa-
cyjnych i przyjaznych dla środowiska
rozwiązań, które firma oferuje róznym
branżom. 

Program Zarządzania Emisjami
– Carbon Management: W 2018 firma
BASF ogłosiła nową strategię, której
istotną częścią jest program Carbon
Management - strukturalne podejście
do zarządzania emisjami gazów cie-
plarnianych. W jego ramach zadekla-
rowaliśmy, że do 2030 roku podwoimy
wolumen produkcji bez wzrostu całko-
witej emisji gazów cieplarnianych. Tak
zdefiniowane cele wymagają zrewido-
wania podejścia do obecnych procesów

m.in. produkcyjnych, a także zintensy-
fikowanie prac badawczo-rozwojowych
w kierunku wdrażania nowych techno-
logii. Program Zarządzania emisjami
obejmuje trzy obszary działalności: po-
prawa efektywności energetycznej,
zwiększenie udziału energii ze źródeł
odnawialnych opracowanie innowa-
cyjnych, niskoemisyjnych technologii.

Wolman – produkty do impregnacji
drewna: Biodegradowalność jest im-
manentną cechą drewna, w przypadku
tworzyw sztucznych BASF inwestuje
w rozwiązania, które zredukują czas
rozkładu w środowisku naturalnym.
W przypadku drewna sytuacja jest od-
wrotna. Aby wykorzystywać drewno
w codziennych zastosowaniach, szcze-
gólnie na zewnątrz przy kontakcie
z gruntem musi być ono zabezpieczo-
ne przed biotycznymi czynnikami roz-
kładu drewno, głównie grzybami i owa-
dami. W ten sposób zamknięty w drew-
nie dwutlenek węgla jest wyłączony

z obiegu na wiele lat. Substancje za-
bezpieczające drewno były jednymi
z pierwszymi w historii substancjami
podlegającymi regulacjom. Firma BASF
Wolman od kilku dekad jest liderem
w produkcji impregnatów o najłagod-
niejszym profilu ekotoksykologicznym,
które są zgodne i zatwierdzone w eu-
ropejskiej organizacji BPR (Biocidal
Products Regulation).

Olej palmowy z certyfikowanych-
źródeł: Olej palmowy i olej z ziaren pal-
mowych są dziś na ustach wszystkich
– w dosłownym tego słowa znaczeniu.
Oba te surowce można znaleźć w skła-
dzie co drugiego produktu sprzeda-
wanego w supermarketach – od pizzy
poprzez margarynę aż po szampony
i środki czyszczące. Globalne zużycie
oleju palmowego i oleju z ziaren pal-
mowych wzrosło gwałtownie z poziomu
około 4 milionów ton metrycznych pod
koniec lat 70. ubiegłego wieku do oko-
ło 70 milionów ton w ostatnim czasie. Je-
śli kwestia ta nie zostanie potraktowa-
na w sposób odpowiedzialny, uprawa
palmy olejowej może doprowadzić do
zniszczenia cennych lasów tropikal-
nych i torfowisk, zagrozić różnorodno-

ści biologicznej i wywołać konflikty spo-
łeczne. W BASF już od dawna kładzie-
my nacisk nazakup oleju palmowego
i jego pochodnych z certyfikowanych
źródeł, a w ostatnim czasie zostaliśmy
członkiem założycielem Polskiej Koali-
cji ds Zrównoważonego Oleju Palmo-
wego. .

Mass Balance dla warsztatów la-
kierniczych: Warsztaty poszukują roz-
wiązań dających przewagę na rynku.
Jednocześnie w branży motoryzacyjnej
coraz większy nacisk kładzie się na
kwestie ekologii, rozsądne gospoda-
rowanie zasobami oraz projektowa-
nie rozwiązań zrównoważonych śro-
dowiskowo i społecznie. Ten trend wi-
doczny jest przede wszystkim u pro-
ducentów pojazdów, jednak – co oczy-
wiste – przekłada się on na warsztaty
naprawcze. Również klienci tych warsz-
tatów zaczynają oczekiwać, że ich po-
jazdy będą naprawiane przy użyciu ma-
teriałów i w procesach jak najmniej ob-

ciążających środowisko. Odpowiedzią
jest zasada Mass Malance – podobna
do tej, jaką stosuje się w tzw. „zielonej”
elektryczności. Idea polega na włą-
czeniu do procesu produkcji, obok tra-
dycyjnych surowców kopalnych, zaso-
bów odnawialnych, takich jak biogaz
czy bionafta. Finalny produkt jest tech-
nicznie i jakościowo identyczny z tym,
jaki uzyskuje się w procesie produkcji
wykorzystującym wyłącznie zasoby ko-
palne. Każdy zakup produktu z grupy
“Mass Balance” zwiększa udział bio-
komponentów w ogólnym procesie
produkcyjnym. Stąd klient BASF ma
bezpośredni wpływ na poziom zrów-
noważenia naszych procesów pro-
dukcyjnych i oferty produktów.

Biodegradowalne tworzywa sztucz-
ne: BASF wpisuje się w koncepcję go-
spodarki obiegu zamkniętego (GOZ),
zgodnie z którą produkty, materiały i su-
rowce powinny pozostawać w gospo-
darce tak długo, jak jest to możliwe,
a odpady, jeżeli już powstaną, powinny
być traktowane jako surowce wtórne,
które można przetworzyć i ponownie wy-
korzystać. Przykładem produktu wpi-
sującego się w GOZ jest ecovio® – two-
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To dla nas bardzo istotne, by wartości, które 
deklarujemy i o których dyskutujemy z partne-
trami, przenosić na praktyczne rozwiązania 
– powiedziała Katarzyna Byczkowska, 
dyrektor zarządzająca BASF Polska.

�



rzywo biodegradowalne, z którego moż-
na produkować m.in. worki na śmieci
czy zakupy, woreczki na owoce, kubki
jednorazowe czy rolniczą folię do ściół-
kowania. Dzięki biodegradowalności te
produkty same rozkładają się w przy-
rodzie, choć najlepiej, jeśli są zebrane
i odpowiednio składowane. W takich
warunkach w kilka tygodni rozkładają
się do postaci kompostu, który można
następnie wykorzystać jako nawóz.

Dział Performance Materials łączy
pod jednym dachem całą wiedzę BASF
dotyczącą innowacyjnych, niestandar-
dowych tworzyw takich jak np. Infinergy®
(materiał o wielu zastosowaniach, sto-
sowany np. w adidasach - elastyczny jak
guma, ale dużo lżejszy), Elastopave®
(nowy koncept dla wodoprzepuszczal-
nych nawierzchni - oparty na naturalnych
kruszywach) czy SLENTEX® (wszech-
stronna areożelowa termoizolacja nowej
generacji o najniższym współczynniku
przewodzenia ciepła na rynku). Dział ten
działa w czterech głównych sektorach

przemysłu: transporcie, dobrach kon-
sumpcyjnych, zastosowaniach przemy-
słowych i budownictwie – ma bogatą
ofertę innowacyjnych produktów i usług
oraz głębokie zrozumienie rozwiązań
systemowych zorientowanych na wy-
magające aplikacje. Dział Performance
Materials stawia na innowacje i ciągle
rozwija swoje portfolio produtków. Tylko
w samym pażdzierniku 2019 odbyły się
dwie premiery produktowe: Ultramid®
Piana Cząsteczkowa do szerokiego za-
kresu zastosowań oraz Elastopir® Blue:
innowacyjny system izolacji termicznej
o bardzo niskim współczynniku prze-
wodzenia ciepła do stosowania przy
produkcji płyt warstwowych nowej ge-
neracji.

Zakład produkcji katalizatorów:
Fabryka katalizatorów BASF w Śro-
dzie Śląskiej to największy, należący do
BASF, zakład produkcji katalizatorów
w Europie. Inwestycja o wartości 150 mln
euro, została uruchomiona w 2014 roku,
umożliwiając firmie BASF podwojenie

produkcji katalizatorów na Starym Kon-
tynencie. W tym momencie w zakła-
dzie pracuje 10 linii produkcyjnych do-
starczając rozwiązania dla silników
benzynowych oraz Diesla, do samo-
chodów osobowych, ciężarowych oraz
pojazdów specjalnych. Wykorzystywa-
ne do produkcji masy katalitycznej me-
tale szlachetne są odzyskiwane, z po-
zostałej po procesie powlekania sub-
stratów, masy katalitycznej oraz z od-
padów produkcyjnych. Nasze innowa-
cyjne rozwiązania pomagają produ-
centom pojazdów spełniać najsurowsze
normy emisji. 

Mając na uwadze ochronę środo-
wiska, w naszej fabryce zrezygnowali-
śmy z jednorazowych plastikowych
kubków zastępując je kubkami z bio-
degradowalnego tworzywa ecovio®
od BASF. Dzięki temu średnio w ciągu
doby niemal pół tysiąca plastikowych
kubków nie trafia na wysypisko. Biode-
gradowalne kubki wrzucane są do na-
szego biokompostownika, by zamie-
nić się w kompost, który nawozi wysia-
ną na terenie fabryki pszczelą łąkę, za-
pewniającą pokarm dla owadów za-
pylających.

Rozwiązania dla rolnictwa: Revy-
Flex® to najnowsze rozwiązanie fungi-
cydowe przeznaczone do ochrony zbóż
na pierwszy zabieg. Zawiera ono Re-
vysol® - innowacyjną substancję czyn-
ną opracowaną przez BASF i jedno-
cześnie pierwszy na rynku azol zawie-
rający Izopropanol. RevyFlex® to pew-
ność inwestycji, dzięki 100-krotnie moc-
niejszemu wiązaniu z patogenem, nie-
zależność od pogody dzięki działaniu
już od 5 stopni Celcjusza oraz lepsze za-
rządzanie czasem dzięki skutecznej
ochronie, trwającej nawet do 50 dni.

xarvio™ Digital Farming Solutions,
a w tym xarvio™ Field Manager – to
aplikacja internetowa dla ochrony roślin
i wczesnego rozpoznania zagrożeń.
Pomaga w zarządzaniu gospodar-
stwem, ułatwia kluczowe decyzje za-
biegowe, inwestycyjne i uprawowe. Xa-
rvio™ Scouting to serwis rozpoznający
choroby oraz chwasty zagrażające
uprawom. Aplikacja ta identyfikuje
chwasty, liczy i rozpoznaje owady w żół-
tych naczyniach, rozróżnia choroby,
analizuje uszkodzenia liści oraz określa
poziom pobrania azotu. Dzięki temu roz-
wiązaniu zyskujemy: łatwe monitoro-
wanie pola, lepsze zarządzanie ryzy-
kiem dzięki powiadomieniom opartym
na społeczności SCOUTING i w końcu
– kompleksowe narzędzie do kontroli
pól. �
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Kamil Wyszkowski, dyrektor generalny UN Global Compact w Polsce
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Wtych warunkach niezbędna
jest współpraca pomiędzy re-
prezentantami różnych branż

i specjalności. Wsparciem dla rozwoju
innowacyjności ma być tworzenie Kra-
jowych Klastrów Kluczowych jako płasz-
czyzny współpracy przedsiębiorców
pokrewnych branż, instytucji rządo-
wych, samorządów oraz instytucji ba-
dawczych.  

By polskie produkty skutecznie kon-
kurowały na światowych rynkach, na-
leży wspierać innowacyjność i wyna-
lazczość. Jak podkreśla Ministerstwo
Rozwoju: Kluczem do osiągnięcia tego
celu stają się m.in. klastry, które dzięki
naturalnie nawiązanej współpracy
przedsiębiorstw, instytucji badawczych,
instytucji otoczenia biznesu, organiza-
cji pozarządowych oraz władz lokal-
nych, określane są mianem katalizato-
ra procesów innowacyjnych.

Termin “klaster” stał się popularny
w pierwszej dekadzie XXI wieku. Okre-

śla się nim skupisko firm w danym ob-
szarze geograficznym wzajemnie po-
wiązanych, a także wyspecjalizowa-
nych dostawców, jednostek świadczą-
cych usługi, firm działających w po-
krewnych sektorach i związanych
z nimi instytucji (na przykład naukowych,
administracyjnych czy zrzeszeń przed-
siębiorców). Podmioty te w poszcze-
gólnych dziedzinach konkurują mię-
dzy sobą, ale również nawiązują współ-
pracę.

Istnieje wiele definicji klastra kła-
dących nacisk na różne aspekty współ-
pracy i potrzeby, dla których stworzono
tę organizację. W świetle definicji sto-
sowanej przez Ministerstwo Przedsię-
biorczości i Technologii dodatkowo
współpraca w ramach klastra musi
być sformalizowana i skupiona na re-
alizacji zdefiniowanych wspólnych ce-
lów. Klaster powinien również posiadać
koordynatora, który jest osobą prawną
organizującą i animującą współpracę

podmiotów w rakach klastra i repre-
zentującą go na zewnątrz. 

Jak ocenia Polską Agencję Rozwo-
ju Przedsiębiorczości poziom rozwoju
klastrów w Polsce można uznać za
przeciętny. Jednak skala ich działalno-
ści i znaczenie dla gospodarki stale się
zwiększają. Mocnymi stronami polskich
klastrów - zdaniem PARP - są: poziom
posiadanej infrastruktury głównie  ba-
dawczej, dojrzałość organizacyjna a tak-
że działania na rzecz umiędzynarodo-
wienia członków oraz wsparcia dzia-
łalności eksportowej.

Czym są Krajowe 
Klastry Kluczowe?

Według definicji stworzonej przez
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Tech-
nologii  Krajowy Klaster Kluczowy to kla-
ster o istotnym znaczeniu dla gospo-
darki kraju i wysokiej konkurencyjności
międzynarodowej; krajowe klastry klu-
czowe są identyfikowane na poziomie

Rola i zasady 
funkcjonowania 
Krajowych Klastrów 
Kluczowych

O sukcesie gospodarczym decyduje dziś w coraz większym stopniu umiejętność wykorzy-
stania nowoczesnych technologii. Badania rozwój i innowacje (B+R+I) odgrywają w świe-
cie współczesnego biznesu kluczową rolę zarówno dla firmy, jak i gospodarki w całości.

Wojciech Ostrowski



krajowym, w oparciu o analizę sześciu
kluczowych obszarów funkcjonowania
klastrów: zasoby ludzkie i organizacyj-
ne, zasoby finansowe i infrastruktural-
ne, potencjał gospodarczy, tworzenie
i transfer wiedzy, działanie na rzecz
polityk publicznych oraz orientacja na
klienta. 

Status Krajowego Klastra Kluczo-
wego nadawany jest na okres 3 lat po-
przez wpisanie na listę Krajowych Kla-
strów Kluczowych. Tytuł przyznaje się
w drodze konkursu. Zwycięzcom przy-
sługuje prawo korzystania ze znaku
oraz nazwy KKK. Wnioski konsorcjów
podmiotów będących członkami KKK
korzystają z preferencji przy aplikowa-
niu do wielu programów i działań pro-
mocyjnych. Koordynator KKK upraw-
niony jest natomiast do korzystania ze
wsparcia w ramach Programu Opera-
cyjnego Inteligentny Rozwój. 

Granty przeznaczone są głównie na
projekty doradcze służące umiędzy-
narodowieniu KKK. Chodzi o zwięk-
szenie ich rozpoznawalności za grani-
cą. Innymi celami dofinansowania są:
zdobywanie nowych rynków, rozwój
współpracy z podobnymi instytucjami
na terenie innych krajów oraz z insty-
tucjami pomagającymi w transferze
wiedzy i technologii. 

Jakie warunki trzeba spełnić,
by ubiegać się o status Krajo-
wego Klastra Kluczowego?

Instytucje rządowe, które organi-
zują konkurs, stawiają aplikującym o sta-
tus KKK szereg wymagań. Aby klaster
mógł przystąpić do konkursu, umowa
o jego utworzeniu powinna zostać pod-
pisana przynajmniej 3 lata wcześniej.
Musi on skupiać przynajmniej 51 pod-
miotów z czego minimum 70 procent
wartości mają stanowić przedsiębior-
stwa, z których 3 musi zaliczać się do
sektora MŚP.  Trzy procent uczestników
aplikującego klastra muszą stanowić
jednostki naukowe. 

W umowie klastra należy wskazać,
jaki podmiot prawny pełni funkcję ko-
ordynatora i to on właśnie występuje
jako wnioskodawca o nadanie statutu
Krajowego Klastra Kluczowego. Klaster
musi być również zarejestrowany na
Mapie Klastrów PARP oraz w European
Cluster Collaboration Platform. Ko-
nieczne jest opracowanie strategii roz-
woju na okres obejmujące 36 miesięcy
od złożenia wniosku. Przynajmniej po-
łowa członków klastra musi posiadać
siedzibę w odległości niewiększej niż
200 km od siedziby koordynatora. 

Przy ocenie merytorycznej wniosku
bierze się pod uwagę zmienne takie jak:
zasoby ludzkie i organizacyjne: kadra
zarządzająca, struktura zarządzania, ja-
kość zarządzania, zasoby materialne
i niematerialne koordynatora (infra-
struktura biurowa, platformy sprzeda-
żowe i zakupowe), zasoby udostępnio-
ne przez pozostałe podmioty (infra-
struktura produkcyjna, laboratoryjna
i inne), zasoby finansowe i stabilność fi-
nansowa koordynatora, środki prywat-
ne przeznaczone na działalność klastra,
finansowanie zewnętrzne, wartość
sprzedaży firm członkowskich, wartość
eksportu firm członkowskich, podej-
mowanie wspólnych projektów mię-
dzynarodowych, dotychczasową dzia-
łalność B+R, udział w targach i wyda-
rzeniach branżowych, zaangażowanie
w kształcenie na poziomie szkół wyższych,
liczba wspólnych produktów i usług kla-
stra oraz certyfikacja jakości.

Szczegółowe informacje na temat
wymagań dostępne są na stronie Mi-
nisterstwa Rozwoju. 

Lista Krajowych 
Klastrów Kluczowych

W tegorocznej edycji konkursu zło-
żono 21 wniosków. Wśród nich znalazły
się zarówno klastry posiadające już
status KKK kończący się w 2019 roku, jak
i podmioty startujące po raz pierwszy.
Status KKK otrzymało w tej edycji
11 podmiotów. Łącznie na liście publi-
kowanej przez Ministerstwo Rozwoju
umieszone jest w tej chwili 15 Krajowych
Klastrów Kluczowych.

Klaster Dolina Lotnicza, reprezen-
towany przez Stowarzyszenie Grupy
Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego
„Dolina Lotnicza” zrzesza ponad 140
podmiotów. Jego celem jest rozwój
branży lotniczej skupionej w południo-
wo-wschodniej Polsce i zbudowanie
w tym regionie wiodącego ośrodka
przemysłu lotniczego. 

Klaster Obróbki Metali, reprezen-
towany przez Centrum Promocji Inno-
wacji i Rozwoju zrzesza 80 podmiotów
działających w branży metalowej oraz
produkcji maszyn. Jego członkowie swą
działalnością obejmują: usługi, pro-
dukcję i obrót metalami. Członkami są
również uczelnie, instytucje otoczenia
biznesu a także władze samorządowe.  

Mazowiecki Klaster ICT, reprezen-
towany przez Stowarzyszenie Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”
skupia 130 przedsiębiorstw w tym sek-
tora MŚP, 5 instytutów naukowo-ba-
dawczych oraz 6 uczelni wyższych.

Jego głównym zadaniem jest działanie
na rzecz wyrównywania możliwości
sektora małych i średnich przedsię-
biorstw. Obszar zainteresowań klastra
koncentruje się na podmiotach działa-
jących w branży telekomunikacyjnej i in-
formatycznej. 

Polski Klaster Budowlany, repre-
zentowany przez Polskie Stowarzysze-
nie Doradcze i Konsultingowe wywodzi
się z Podlasia, jednak działa na terenie
całej Polski. Było to przyczyną zmiany
nazwy. Wcześniej brzmiała ona Wschod-
ni Klaster Budowlany. Skupia on 300 firm
działających w branży budowlanej
i pokrewnych. Należą do niego między
innymi: generalni wykonawcy, archi-
tekci, producenci materiałów, chemii bu-
dowlanej, stolarki otworowej, wyposa-
żenia wnętrz, mebli oraz rolet.

Bydgoski Klaster Przemysłowy, re-
prezentowany przez Bydgoski Klaster
Przemysłowy reprezentuje firmy z bran-
ży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw
sztucznych. W jego skład wchodzą rów-
nież uczelnie, jednostki badawczo roz-
wojowe, urzędy fundusz poręczeniowy
a także stowarzyszenia przedsiębior-
ców. Celem klastra jest tworzenie opty-
malnych warunków rozwoju, stymulo-
wanie współpracy i integracja firm z te-
renu województwa kujawsko-pomor-
skiego. 

Klaster "Polska Grupa Motoryza-
cyjna", reprezentowany przez Stowa-
rzyszenie Polska Grupa Motoryzacyjna
skupia producentów branży motoryza-
cyjnej, uczelnie i jednostki badawcze
oraz inne podmioty wspierające bran-
żę. Jego celem jest wsparcie polskich
producentów branży motoryzacyjnej
miedzy innymi przez zwiększenie roz-
poznawalności marki Grupy jak i marek
poszczególnych przedsiębiorców. 

Klaster Gospodarki Odpadowej
i Recyklingu, reprezentowany przez
Centrum Kooperacji Recyklingu – not for
profit system Sp. z o.o. tworzą podmioty
świadczące usługi związane z przero-
bem odpadów oraz producenci linii
technologicznych do recyklingu. W skład
klastra wchodzą również producenci
wyrobów wykorzystujących materiały
pochodzące z odzysku. Aby zwiększyć
efektywność procesu, do partnerstwa
zaproszono również instytucje naukowe
i instytuty badawcze. 

Klaster LifeScience Kraków, repre-
zentowany przez Fundację Klaster Li-
feScience Kraków powstał w 2006 roku.
Obszar jego działania obejmuje ma-
kroregion Polski Południowej. Zajmuje
się on rozwojem innowacji w obszarze
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biotechnologii i life science. Działalność
klastra obejmuje dwie dziedziny: pro-
dukty i technologie służąca poprawie
staniu zdrowia i jakości życia oraz pro-
dukty i technologie służąca wspieraniu
zrównoważonego rozwoju biotechno-
logii. 

Klaster Logistyczno Transportowy
Północ-Południe, reprezentowany przez
Zarząd Nadbałtyckich Inicjatyw Kla-
strowych Sp. z o.o. skupia podmioty
z obszaru biznesu, nauki i samorządów.
Jego misją jest budowa i rozwój po-
morskiego multimodalnego węzła lo-
gistycznego, leżącego na szlaku kory-
tarza Północ-Południa. W ramach swej
działalności klaster zajmuje się również
wdrażaniem w transporcie technologii
przyjaznych dla środowiska natural-
nego. 

Klaster Zrównoważona Infrastruk-
tura, reprezentowany przez Instytut
Doradztwa Sp. z o.o. skupia instytucje
badawcze oraz przedsiębiorstwa zaj-
mujące się budownictwem i automaty-
ką wewnątrzbudynkową oraz wdraża-
niem ekologicznego budownictwa. Kla-
ster ma dostarczać rozwiązania zwią-
zane z budownictwem, informatyką
oraz automatyką przemysłową. 

Pomorski Klaster ICT Interizon, re-
prezentowany przez Fundację Interizon
został utworzony w Gdańsku w 2009 ro-
ku. Jego celem jest rozwój technologii
informacyjno-komunikacyjnych (ICT)
i pomoc firmom w ich natychmiastowym
wdrażaniu oraz zwiększenie możliwości
przedsiębiorstw dostosowania się do
nowych warunków i wymogów rynku. 

Silesia Automotive & Advanced
Manufacturing, reprezentowany przez
Katowicką Specjalną Strefę Ekono-
miczną S.A. powstał z inicjatywy Kato-
wickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Działa on na rzecz branży samocho-

dowej oraz zaawansowanych techno-
logii. Twórcy postawili sobie za cel wy-
kreowanie województw śląskiego i opol-
skiego jako środkowoeuropejskiego re-
gionu kompetencji w branży motoryza-
cyjnej poprzez zbudowanie platformy
współpracy między przedsiębiorstwami
a instytucjami naukowymi i edukacyj-
nymi.

Śląski Klaster Lotniczy, reprezen-
towany przez Federację Firm Lotni-
czych BIELSKO skupia przedsiębiorstwa
działające w branży lotniczej. Jego dzia-
łalność skoncentrowana jest między
innymi na: wspieraniu transferu tech-
nologii z instytucji badawczych do biz-
nesu, wsparciu członków w pozyski-
waniu środków finansowych, promocji,
rozwijaniu zasobów ludzkich, zapew-
nieniu dostępu do infrastruktury ba-
dawczej oraz pomocy w nawiązywaniu
kontaktów krajowych i zagranicznych. 

Wschodni Klaster ICT, reprezento-
wany przez Wschodnią Agencję Rozwoju
Sp. z o.o. gromadzi przedsiębiorstwa
działające w branży telekomunikacyjnej
i informatycznej. Obszarem jego dzia-
łania jest Polska Wschodnia. Zrzesza on
zarówno przedsiębiorstwa, jak i organi-
zacje pozarządowe, uczelnie i jednost-
ki naukowe oraz osoby fizyczne.

Zachodniopomorski Klaster Che-
miczny Zielona Chemia, reprezento-
wany przez  Stowarzyszenie Zachod-
niopomorski Klaster Chemiczny Zielo-
na Chemia działa nie tylko na terenie
województwa zachodniopomorskiego,
ale skupia podmioty z całej Polski. Jego
członkami mogą być osoby fizyczne
i prawne. Obszarami wsparcia klastra
są: biogospodarka, opakowania, odzysk
materiałów i energii a także zdrowa żyw-
ność

Klaster Dolina Lotnicza, Klaster Ob-
róbki Metali, Mazowiecki Klaster ICT,

oraz Polski Klaster Budowlany zacho-
wają swój status do 31 października
2021 roku natomiast pozostałe do 28
sierpnia 2022 roku. Oczywiście zwy-
cięzcy wcześniejszych konkursów mogą
starać się o tytuł KKK na kolejne 3 lata,
przechodząc ponownie procedurę kon-
kursową. 

Znaczenie KKK dla gospodarki
Jak stwierdziła minister Jadwiga

Emilewicz: Udana polityka klastrowa to
polityka otwartości i współpracy, a ta wy-
maga autentycznego współdziałania
pomiędzy ministerstwami, samorząda-
mi, przy aktywnym zaangażowaniu sa-
mych środowisk klastrowych. (cytat za
PAP Centrum Prasowe) 

Klastry poprzez wspieranie współ-
pracy między instytucjami badawczymi
a biznesem zwiększają konkurencyjność
polskiej gospodarki. W szczególny spo-
sób korzystają na tej współpracy małe
i średnie przedsiębiorstwa, które nie
dysponują wystarczającymi środkami
na badania i rozwój. Poprzez uczest-
nictwo w tworzeniu klastrów dochodzi
do łączenia potencjałów przedsię-
biorstw.

Ponadto stanowią one płaszczyznę
współpracy między instytucjami rzą-
dowymi, samorządem, organizacjami
pozarządowymi, uczelniami i przed-
siębiorstwami. Zwiększa to konkuren-
cyjność polskiej gospodarki w świecie.
Działanie takie ma ogromne znaczenie
w sytuacji szybkiego rozwoju rynków po-
zaeuropejskich i relatywnego spadku
znaczenie gospodarki Unii Europej-
skiej w świecie. 

Jak pisze portal Klastry Polskie:
Współpraca w ramach klastra przyno-
si członkom klastrów wiele korzyści,
m.in.: pozwala im realizować wspólne
projekty badawczo-rozwojowe, umożli-
wia wymianę wiedzy i doświadczenia,
wspiera nawiązywanie kontaktów han-
dlowych,  ułatwia przyciągnięcie inwe-
stycji (w tym inwestycji zagranicznych)
oraz ułatwia budowanie zaufania po-
między członkami klastra i stopniową
transformację relacji klastrowych
w stronę kooperacji i współdzielenia
procesów a nie tylko koordynacji dzia-
łań.

Kolejną korzyścią płynąca z przy-
należności do KKK jest tworzenie plat-
formy dialogu między przedsiębiorca-
mi a administracją rządową i samo-
rządową. Szczególne znaczenie ma tu
dążenie do osiągania wspólnych celów
związanych z rozwojem gospodarczym
i ekspansją zagraniczną firm. �
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Nie jest to pierwszy nasz status
krajowego klastra kluczowego
– wyjaśnia Jacek Drożdżal, pre-

zes zarządu Zielonej Chemii. – Wystą-
piliśmy o odnowienie statusu, który po-
siadaliśmy przez trzy lata od 2015 do
2018 roku. Miło nam było usłyszeć, że
otrzymaliśmy najwięcej punktów klasy-
fikacyjnych wśród startujących 22 kla-
strów. Dziś łącznie w Polsce jest 15 ta-
kich klastrów, a Zielona Chemia jest je-
dynym klastrem kluczowym z siedzibą
na Pomorzu Zachodnim oraz repre-
zentującym szeroko rozumianą branżę
chemiczną. 

Zielona Chemia została zarejestro-
wana 12 lat temu i w 2007 roku była
pierwszym klastrem na Pomorzu Za-

chodnim i pierwszym krajowym kla-
strem chemicznym. Klaster posiada
agendę w Tarnobrzegu, a niebawem
otworzy przedstawicielstwo w Nowym
Jorku, w czym pomaga Biuro Handlu Za-
granicznego przy ambasadzie RP w tym
mieście. Klaster chemiczny cyklicznie or-
ganizuje dla krajowych firm misje go-
spodarcze, które cieszą się dużym za-
interesowaniem przedsiębiorców. Po-
nadto w ramach działań klastra reali-
zowane są specjalistyczne webinaria. 

– Teraz jesteśmy na etapie wdra-
żania dwóch projektów na rzecz Komi-
sji Europejskiej o wartości 47 mln euro.
Jednym z nich jest Farming – wyjaśnia
Przemysław Wojdyła, członek zarządu
klastra, koordynator projektu. Występują

w nim firmy doradcze oraz laboratoria
badawcze. 

Klaster od października br. jest mię-
dzynarodowym członkiem organizacji
Bio Based Industry (BBI) skupionej wo-
kół biotechnologii. Projekty realizowane
w ramach inicjatywy BBI są podgrupą
tematyczną znajdującą się w programie
Unii Europejskiej pod nazwą Horyzont
2020.

Obecnie Klaster Zielona Chemia
poszukuje nowych firm oraz partne-
rów do współpracy w takich branżach
jak materiały opakowaniowe, recykling
i odzysk materiałów czy zdrowa żyw-
ność oraz ekologiczne kosmetyki. Są to
aktualne cele przyjętej przez Klaster
strategii. �

W kierunku biotechnologii
Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia ze Szczecina
już po raz drugi otrzymało status Krajowego Klastra Kluczowego. Certyfikat został
podpisany przez Jadwigę Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Śląski Klaster Lotniczy
TWÓJ PARTNER W BIZNESIE

Myślisz o rozwoju?
Śląski Klaster Lotniczy pozwala rozwinąć skrzydła zarówno 

przedsiębiorstwom, jak i studentom. 

Tworzymy warunki trwałej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami 
branży lotniczej oraz instytucjami mającymi bezpośredni i pośredni wpływa
na rozwój branży, instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami finansowymi,

instytucjami sfery nauki i B+R.

Przyszłym i obecnym studentom polecamy natomiast studia II stopnia 
na Politechnice Śląskiej na specjalnościach objętych naszym patronatem. 

Postaw na rozwój z nami!
www.aerosilesia.eu
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Największe koszty poniesie sektor
energetyczny (900 mld dolarów),
następnie stalowy (300 mld do-

larów) oraz transport lotniczy i morski
(55 mld dolarów).

Przedsiębiorstwa nie są wystarcza-
jąco przygotowane na nową falę regu-
lacyjną: po skurczeniu się marż z po-
wodu rosnących kosztów emisji i bar-
dziej rygorystycznych przepisów w naj-
bliższej przyszłości realnym ryzykiem
jest kompletna utrata wartości pew-
nych aktywów lub wartości całych
przedsiębiorstw.

W Madrycie kończy się konferencja
klimatyczna COP25, a emisje gazów cie-
plarnianych nadal rosną (+2,0 proc. p.a.
w 2018 roku) mimo uchwalenia na ca-
łym świecie ponad 1500 przepisów

ustawowych dotyczących zmian kli-
matycznych. Wysiłki ograniczenia emi-
sji muszą więc zostać zwiększone aż
pięciokrotnie zgodnie z Programem
Ochrony Środowiska Narodów Zjed-
noczonych (UNEP). Dlatego spodzie-
wamy się na całym świecie zaostrzenia
i zwiększenia liczby regulacji w zakre-
sie zmian środowiskowych.

„W celu ilościowego określenia
wpływu pogrupowaliśmy najważniejsze
wskaźniki na cztery kategorie: ceny
uprawnień do emisji dwutlenku wę-
gla; koszyk energetyczny i efektyw-
ność energetyczna; regulacje doty-
czące mobilności; podatki, grzywny
i opłaty właściwe dla danej branży.
Zauważyliśmy, że negatywny wpływ
na globalny przemysł wyniesie blisko

2,5 bln USD w ciągu następnych dzie-
sięciu lat” – powiedziała Catharina
Hillenbrand, Doradca Sektorowy ds.
Energii, Metali, Maszyn i Urządzeń
w Euler Hermes.

Które sektory 
są najbardziej narażone?

Uważamy, że nowe regulacje wpły-
ną na niemal całą globalną gospo-
darkę, dlatego obliczyliśmy ich wpływ
w podziale na sektory, przy czym ciężar
regulacji nie będzie rozłożony równo-
miernie i niektóre z nich zmiany odczują
wyjątkowo dotkliwie:
•  Regulacje dotyczące klimatu już
kosztowały sektor energetyczny 1,4 bln
dolarów w ostatnich dziesięciu latach,
a spodziewały się, że będą kosztowały

2,5 bln dolarów 
na przepisy klimatyczne
Szczyt COP25 będzie katalizatorem zaostrzenia przepisów odnoszących się do zmian
klimatycznych: obliczamy, że łączny wpływ na globalny przemysł wyniesie blisko 2,5 bln
dolarów w ciągu następnych dziesięciu lat.



dalsze 900 mld dolarów w następnej de-
kadzie.
• Sektor stalowy jako sektor energo-
chłonny będzie drugą z kolei najbardziej
dotkniętą branżą: 300 mld dolarów
w ciągu najbliższych 10 lat. 
• Transport lotniczy i morski plasuje się
na trzecim miejscu (55 mld dolarów) ze
względu na połączenie programów
kompensacji emisji dwutlenku węgla
(z 16 do 42 mld dolarów), podwyższone
opodatkowanie i/lub opłaty od emisji
CO2, a także globalne zachęty na prze-
stawienie się na transport kolejowy. Na
oba te segmenty będą także miały
wpływ nowe regulacje dotyczące za-
wartości siarki w paliwie.

Jak przedsiębiorstwa 
powinny się przygotować 
do tej fali regulacyjnej?

Aby się przygotować, przedsiębior-
stwa muszą rozważyć wystąpienie efek-
tów bezpośrednich oraz wtórnych. 

Bezpośrednim wpływem będzie ob-
niżenie marż brutto z powodu rosnących
kosztów emisji. Może to mieć przełoże-
nie na inne koszty, tj. np. koszty opera-
cyjne (OPEX) lub koszty kapitałowe
(CAPEX). Ale może to również skutko-
wać zmniejszeniem rentowności ope-

racyjnej w efekcie zwiększenia się in-
nych wydatków, ponoszonych w celu
przejścia na czystsze, ale bardziej kosz-
tochłonne procesy lub większe wydat-
ki na badania i rozwój.

Należy także uwzględnić ryzyka po-
średnie, od przemodelowania łańcucha
dostaw i zwielokrotnienia ryzyka z tym
związanego do większej ekspozycji na
(oczekiwania) klientów końcowych. Po-
nadto, każda z tych kwestii może mieć
widoczny wpływ na bilans i wypłacal-
ność przedsiębiorstw.

W zależności od szybkości dosto-
sowania się (która obecnie jest niewy-
starczająca) – przy dużych opóźnie-
niach najdalej idącym, ale realnym ry-
zykiem jest kompletna utrata wartości
pewnych aktywów lub całych przed-
siębiorstw. Sektor węglowy jest pierw-
szym przykładem osieroconej branży,
ale także wiele innych sektorów zosta-
nie w skali całej gospodarki światowej
zostanie wystawionych na prawdziwą
próbę, mogąca prowadzić do ich mar-
ginalizacji.

„Przykładem – może nie bezpo-
średniego wpływu nowych regulacji,
ale zmian jakie wywrą one na łańcuch
dostaw i popyt niech będzie przemysł
maszynowy, ta jego część zaopatrują-

ca w maszyny sektor wydobywczy,
w tym górnictwo – ocenia Tomasz Sta-
rus, członek zarządu Euler Hermes
odpowiedzialny za ocenę ryzyka. Tak
silny (jeszcze) w Polsce, żyjący do-
tychczas nadzieją ekspansji na rynku
m.in. chińskim, nadal opartym w dużym
stopniu na węglu. Nadzieje te stoją pod
znakiem zapytania – nie tylko skala wy-
dobycia, ale też problemów ekolo-
gicznych jest największa w Chinach.
Można więc oczekiwać tam szybkich,
systemowych odgórnie kierowanych
zmian dążących do marginalizacji gór-
nictwa, co chyba ma już miejsce – jest
bowiem realnie czym je zastąpić.
Wdrożono gigantyczne, gdzie indziej
niewyobrażalne programy regulowania
rzek i budowy mega-hydroelektrowni.
Chiny są ponadto światowym poten-
tatem w produkcji odnawialnych źródeł
energii, m.in. paneli fotowoltanicznych.
Skok z XIX w XXI wiek w kwestii pozy-
skiwania energii elektrycznej, na czym
straci przemysł obsługujący górnictwo.
Oczywiście zmiany te stworzą rów-
nież możliwości dla tych przedsię-
biorstw, które opracowują produkty
i usługi wspierające transformację
i ekspansję samego sektora energii
alternatywnej.” �
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Jednym z przykładów takich działań
jest modernizacja 32 wielorodzin-
nych budynków mieszkalnych, zlo-

kalizowanych w Zaburzu-Zaborzu.
W ramach realizacji nastąpiła likwida-
cja źródeł niskiej emisji, podłączenie do
miejskiej sieci ciepłowniczej (zamiast do-
tychczasowego ogrzewania pieco-wę-
glowego lub etażowo-węglowego i ga-
zowego), a także termomodernizacja
ścian budynków i stropów, wymiana
drzwi zewnętrznych, okien na energo-
oszczędne, wyposażenie mieszkań
w nowe grzejniki, mierniki ciepła. Zmniej-
szyło to emisję pyłów, przede wszystkim
PM10, PM2,5 (o ok. 90 ton rocznie) oraz
benzoalfapirenu, zagrażającym zdrowiu
i życiu ludzi. Była to największa inwe-
stycja w 20-letniej historii Spółdzielni,
możliwa dzięki wykorzystaniu Programu
Priorytetowego KAWKA. 

Podniesiono bezpieczeństwo miesz-
kańców przez likwidację indywidual-
nych gazowych podgrzewaczy wody
tzw. junkersów. – Nie bez znaczenia są
również oszczędności finansowe, gdyż
wyeliminowane zostają koszty remontów
i przeglądów  tych urządzeń. Odpada-
ją koszty eksploatacyjne kominów w bu-
dynkach z „junkersami” – tłumaczy
Waldemar Chwist, prezes GSM „Luiza”. 

Utrzymywanie budynków w należy-
tym stanie technicznym to najważniej-
sza, ale nie jedyna forma aktywności
spółdzielni. W tym roku odbyła się
czwarta edycja konkursu na najpięk-
niejszy balkon i ogródek przydomowy
w zasobach GSM „Luiza”. Celem kon-
kursu jest promocja wśród mieszkańców
dbałości o estetykę najbliższego oto-
czenia. Ponadto zarząd spółdzielni sta-
ra się o zapewnienie niepełnosprawnym
mieszkańcom bezproblemowego ko-
rzystania z lokali. W dwóch budynkach
przygotowano dwa mieszkania z bez-
pośrednim wejściem z zewnątrz, bez ba-
rier architektonicznych. Spółdzielnia
planuje także przeniesienie dotych-
czasowych pomieszczeń biurowych
z I piętra na parter, tak aby ułatwić ko-
rzystanie z nich wszystkim mieszkańcom
GSM „Luiza”. �

GSM „Luiza” stawia na ekologię
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Luiza” dba o komfort życia mieszkańców, 
nie zapominając o środowisku naturalnym i ideałach spółdzielczości.
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Tegoroczna – piętnasta – edycja
konferencji poświęconej bezpie-
czeństwu transportu jak zwykle

zgromadziła liczne grono ekspertów re-
prezentujących organy nadzoru i dozoru
górniczego, jednostki naukowo-ba-
dawcze, środowiska użytkowników, pro-
ducentów, serwisantów. Na istotny
wkład w dziedzinie bezpieczeństwa,
jaki wnosi wspólna debata uczestników
o tak zróżnicowanym podejściu, a jed-
nocześnie podobnym zaangażowaniu
w tematykę transportową, w swoim wy-
stąpieniu zwrócił uwagę Krzysztof Król,
wiceprezes Wyższego Urzędu Górni-
czego.  

Obrady tradycyjnie zainaugurowa-
ne zostały raportem WUG na temat sta-
nu bezpieczeństwa podczas eksplo-
atacji maszyn i urządzeń układów trans-
portowych w zakładach górniczych
w 2019 roku. Dane porównywane z la-
tami poprzednimi poddane zostały ana-
lizie uwzględniającej zmieniającą się sy-
tuację polskiego górnictwa, w związku
z restrukturyzacją przemysłu, spadkiem
wydobycia, stanem usprzętowienia. Au-

torzy zwrócili uwagę, iż w okresie od
2012 roku do września 2019 roku ponad
40 procent wypadków śmiertelnych sta-
nowiły wypadki z udziałem transportu. 

Od kilku lat sporo miejsca poświę-
ca się tematyce transportu załogi prze-
nośnikami taśmowymi. Podczas ostat-
niej konferencji ogromne zaintereso-
wanie wzbudziły wyniki projektu AGH
prezentowane przez dr. hab. inż. Piotra
Kulinowskiego na temat kinematyki ru-
chu człowieka podczas schodzenia
w taśmy. Za najbardziej bezpieczny
sposób uznano schodzenie na pomost
polegający na wstępnej redukcji pręd-
kości i stopniowym podnoszeniu ciała
na nodze postawnej. W tym kontekście
podkreślono wagę szkolenia oraz do-
świadczenia, mające decydujący wpływ
na bezpieczeństwo jazdy ludzi.

Kwestie bezpieczeństwa urządzeń
omawiano także w kontekście jakości
dostawy energii elektrycznej. „Zmiany
parametrów jakości dostawy energii
są wynikiem negatywnego oddziały-
wania urządzeń dużej mocy, w tym
przede wszystkim układów energo-

elektrycznych stosowanych w zakła-
dach górniczych. Wzajemne oddziały-
wanie tych układów na siebie i na inne
odbiorniki w sieci elektroenergetycznej
mogą w negatywny sposób wpłynąć na
ich pracę” – mówił prof. Zbigniew Han-
zelka, otwierając cały cykl prezentacji
poświęconych tej tematyce.

Powyższe zagadnienia to tylko wy-
brane prezentacje sesji plenarnej. Se-
sje robocze koncentrowały się na kwe-
stiach bezpieczeństwa transportu szy-
bowego, eksploatacji lin stosowanych
w górnictwie oraz nowych trendach
w dziedzinie urządzeń transportowych.
W tym ostatnim aspekcie przedstawio-
no takie zagadnienia jak: metody
optyczne do pomiarów odkształceń
maszyn, uchylne pomosty robocze,
ewakuacja pracowników uwięzionych
w naczyniach wyciągowych lub na po-
ziomach kopalni, prowadzenie jazdy lu-
dzi kubłowym wyciągiem szybowym
z zastosowaniem nowego naczynia,
diagnostyka bezdemontażowa w ko-
palniach odkrywkowych Bílina w Re-
publice Czeskiej oraz badania symula-
cyjne wpływu sprzęgieł podatnych skręt-
nie na pracę przenośnika i elementy sa-
mozaciskowe stosowane w górnictwie. 

Prezentowane podczas konferencji
referaty zostaną przez CBiDGP opubli-
kowane w formie artykułów zgroma-
dzonych w monografii naukowej „Bez-
pieczeństwo urządzeń transportowych
w górnictwie 2019”. 

Konferencja „Bezpieczeństwo pra-
cy urządzeń transportowych w górnic-
twie” to jedno z czterech tego typu wy-
darzeń realizowanych cyklicznie przez
CBiDGP, adresowanych do ekspertów
różnych branż przemysłowych – obok
konferencji: „Teoretyczne i praktyczne
aspekty stosowania środków smar-
nych i eksploatacyjnych w przemyśle”,
„Mechanizacja, automatyzacja i robo-
tyzacja w górnictwie MARG” i „Jesien-
na Szkoła Bezpieczeństwa Technicz-
nego”. �

Bezpieczeństwo transportu górniczego
Konferencja „Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie” organizo-
wana przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. jest już sta-
łym punktem w kalendarzu ważnych spotkań i dyskusji poświęconych problematyce
eksploatacji maszyn i urządzeń transportowych w przemyśle. 
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Badania laboratoryjne 4 odcinków
o długości 5 m każdy wykonano
w Centrum Badań i Dozoru Gór-

nictwa Podziemnego Sp. z o.o. – Ośro-
dek Rzeczoznawstwa i Dozoru Urzą-
dzeń Górniczych w Mysłowicach oraz
w firmie SADEX Sp. z o.o.                            

W wyniku tych badań ustalono, że:
• sumaryczne siły zrywające druty z obu
odcinków były wyższe niż suma sił po-
dana w świadectwach wytwórcy;
• próby dwukierunkowego przegina-
nia, jak i jednokierunkowego skręcania
wykazały niewielkie spadki wartości
dla drutów każdej średnicy o różnym na-
sileniu;
• spadek siły zrywającej linę w całości
jest nieznaczny lub w ogóle nie wystą-
pił, gdyż uzyskane współczynniki bez-
pieczeństwa liny po przeprowadzo-
nych próbach zrywania jej odcinków
w całości z rejonu zawieszenia i nawrotu
pod przeciwwagą okazały się ponad
3-krotnie wyższe niż określają to obo-
wiązujące przepisy górnicze i były wyż-
sze niż obliczone przez użytkownika
przed zabudową liny do górniczego wy-
ciągu szybowego, zaś badania właści-
wości mechanicznych drutów nie wska-
zały na zdecydowane obniżenie trwa-
łości zmęczeniowej liny;
• pomiary przyczepności i twardości
gumy wskazywały na postępujący pro-
cesu starzenia gumy. 

Zdaniem Jerzego Gasa, prezesa
zarządu SAG Sp. z o.o., wyniki badań
kolejny raz potwierdzają to, o czym
SAG, jako producent lin płaskich wy-
równawczych typu SAG, doskonale
wie, a użytkownicy lin przekonują się
podczas ich eksploatacji – gwarantują
wymagany poziom bezpieczeństwa,
wysoką jakość wyrobu i długą „ żywot-
ność”, o czym mowa była między inny-
mi podczas Konferencji. 

Liny wyrównawcze płaskie stalo-
wo-gumowe typu SAG przeznaczone są
dla górniczych wyciągów szybowych
(w tym z jazdą ludzi) kopalń węgla, rud

metali oraz innych minerałów. Stoso-
wane są także w windach osobowo-to-
warowych. Ich walory techniczno-eks-
ploatacyjne zostały docenione i nagro-
dzone Złotym Medalem na Światowej
Wystawie Wynalazczości Eureka 92
w Brukseli, uhonorowane przez IPH
w Krakowie  Dyplomem Honorowym im.
T.Baranowskiego, wyróżnione Złotym
Godłem QI – w Programie Najwyższa Ja-
kość Quality International 2019. 

Liny SAG cechuje niezawodność
i bezpieczeństwo pracy, kilkakrotnie
dłuższy okres eksploatacji, co ma bez-
pośredni wpływ na obniżenie kosz-
tów transportu pionowego oraz więk-
sza trwałość zmęczeniowa w porów-
naniu do tradycyjnych lin wyrównaw-
czych stalowych. Powłoka gumowa

liny gwarantuje efektywną ochronę li-
nek stalowych przed korozją, a me-
chaniczne uszkodzenie powłoki gu-
mowej może być naprawione w wa-
runkach kopalnianych. Konstrukcja lin
SAG umożliwia również kontrolę stanu
technicznego metodą magnetyczną
u wytwórcy i w czasie eksploatacji,
utrzymanie stałej masy liny podczas
eksploatacji w szybie (brak adhezji).
Liny cechuje ponadto: całkowita nie-
odkrętność, małe wydłużenie trwałe
i sprężyste, a także mały promień na-
turalnego zwisu i bardzo dobre ułoże-
nie liny w miejscu nawrotu na rząpiu.
O walorach lin typu SAG świadczą
również wyniki ich sprzedaży – już po-
nad 650 lin sprzedano w Polsce i za
granicą. �

Liny SAG niezwykle trwałe
Jednym z tematów prezentowanych i omawianych podczas XV Międzynarodowej 
Konferencji  „Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie” były wyniki
badań stanu technicznego liny wyrównawczej płaskiej stalowo-gumowej typu SAG, eks-
ploatowanej przez 26,5 roku w szybie Janina III w Tauron Wydobycie S.A., ZG Janina.

Liny SAG gwarantują wymagany poziom 
bezpieczeństwa, wysoką jakość wyrobu 
i długą „ żywotność”.
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Katedra jest efektem synergii
dwóch działających niezależnie
do kwietnia 2019 zespołów – Ka-

tedry Maszyn Górniczych, Przerób-
czych i Transportowych oraz Katedry
Transportu Linowego, które poprzez
realizowaną tematykę w swoich do-
tychczasowych badaniach naukowych
i wdrożeniach przemysłowych przeni-
kają się i uzupełniają wzajemnie.

Potencjał osobowy KIMiT stanowi ka-
dra 33 pracowników, z czego ponad 25
to kadra naukowo-badawcza, posia-
dająca wysokie kwalifikacje zawodowe,
m.in. uprawnienia rzeczoznawcze,
uprawnienia w badaniach metodami
NDT, działalność i członkostwo w or-
ganizacjach i stowarzyszeniach bran-
żowych (OITAF, OIPEC, SITG), działal-
ność w zakresie normalizacji (Komite-
ty Techniczne 131 i 163) w ramach Pol-
skiego Komitetu Normalizacji, bezpo-
średnią współpracę z Instytucjami tj.
UDT, TDT, WUG, GIG, CBiDGP, wielo-
letnie doświadczenia w zakresie pro-
jektowania, eksploatacji i diagnostyki
różnego rodzaju maszyn i urządzeń.
Stanowi to o sile zespołu, który jako ge-
nerator kreatywności i innowacji jest go-
tów odpowiedzieć na najbardziej wy-
magające potrzeby i wyzwania rynku,
co wielokrotnie zostało potwierdzone
poprzez setki zrealizowanych i zakoń-
czonych wdrożeniem prac i aplikacji
przemysłowych m.in. na potrzeby gór-
nictwa podziemnego, górnictwa od-
krywkowego, stacji narciarskich, ra-
diowo-telewizyjnych centrów nadaw-
czo-odbiorczych, konstruktorów i pro-

ducentów górniczych maszyn wycią-
gowych, dźwigów osobowych i osobo-
wo-towarowych, przenośników taśmo-
wych oraz wielu innych. O potencjalne
zespołu może świadczyć również
uczestnictwo poszczególnych jego
członków w realizacji wielu projektów fi-
nansowanych z budżetów NCN i NCBiR. 

Prace naukowo-badawcze prowa-
dzone w Katedrze i jej Laboratoriach
(rys.2) koncentrują się wokół proble-
matyki inżynierii maszyn roboczych
przemysłu surowcowego i zagadnień
dotyczących transportu linowego i we-
wnątrzzakładowego. Szeroka wiedza
i duże doświadczenie pracowników
oraz dobrze wyposażona baza labora-
toryjno–badawcza pozwala na reali-
zację szeregu projektów.

Laboratorium 
Maszyn Górniczych

Prowadzone prace dotyczą opo-
rów urabiania narzędziami dyskowymi
i skrawającymi również ze wspomaga-
niem wysokociśnieniowym – pomiar
sił, zużycia narzędzi, uziarnienia urob-
ku oraz zapylenia. Badane są fizyko-
mechaniczne własności skał – wyzna-
czenie wskaźnika ścierności, określenie
wytrzymałości na jednoosiowe ściska-
nie, określenie wytrzymałości na jed-
noosiowe rozciąganie metodą po-
przecznego ściskania – metodą brazy-
lijską. Prowadzone są analizy procesu
ładowania ślimakowymi organami ura-
biającymi, badanie oporów ładowa-
nia, oporów posuwu oraz sprawności ła-
dowania. Projekty badawczo–rozwojo-
we dotyczą również określania wskaź-
nika skrawalności na podstawie zare-
jestrowanych sił: bocznej, stycznej i do-
cisku oraz wyznaczenie bocznego kąta
rozkruszenia skał, parametrów proce-
su wiercenia i oporów wiercenia, trwa-
łości i szybkości zużycia narzędzi fre-
zujących.

Laboratorium Maszyn 
i Urządzeń Transportowych

W ramach działalności laboratorium
prowadzimy prace związane zarówno
z badaniem samych własności trans-
portowanych materiałów sypkich, tj.
kątów oraz współczynników tarcia ze-
wnętrznego i wewnętrznego, gęstości
nasypowej, kąta naturalnego usypu,
jak również posiadamy bogatą ofertę
badań dot. samych urządzeń trans-
portowych. Badania dotyczące urzą-
dzeń koncentrują się wokół prac zwią-
zanych z trwałością poszczególnych ich

Katedra Inżynierii 
Maszyn i Transportu
Rozwój nauki, technologii i gospodarki wymaga tworzenia prężnych i dynamicznie
funkcjonujących zespołów bogatych w zasoby ludzkie o dużym doświadczeniu 
i innowacyjności, zasoby sprzętowe o wysokim potencjalne naukowo–badawczym 
oraz adekwatne do potrzeb źródła finansowania. Jednym z przykładów takiego zespołu
jest nowo powstała Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu (KIMiT), funkcjonująca 
w strukturach Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w AGH w Krakowie. 

Hubert Ruta, 
AGH w Krakowie

Rys.1. Transport maszyn z wykorzystaniem
kolei linowej 
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Tomasz Krakowski, 
AGH w Krakowie



elementów oraz właściwości mecha-
nicznych w tym mi.in. badania: współ-
czynnika tarcia w warunkach dużych
naciskówi małych prędkości poślizgu
dla różnych materiałów, np. stal, guma,
tworzywa sztuczne, aluminium, mo-
siądz; badania oporów obracania
i trwałości krążników według obowią-
zujących norm oraz w warunkach ob-
ciążenia eksploatacyjnego; badania
własności taśm przenośnikowych (mo-
duł sprężystości i współczynnik tłumie-
nia taśm przenośnikowych; badania
zdolności układania się taśm przeno-
śnikowych w nieckę w zakresie tempe-
ratur-30÷+50°C). Inną grupę badań
stanowiących naszą ofertę są badania
związane z kulturą pracy urządzeń
transportowych, również wpływającą na
trwałość i procesu zużyciowe w tym
m.in. badania: parametrów pracy prze-
nośników taśmowych (charakterystyk
układów napędowych i napinających,
składowych oporu ruchu, sprawności
napędu), oporów ruchu przenośników
zgrzebłowych rurowych; badania efek-
tu centrowania taśmy z wykorzysta-
niem krążników różnej konstrukcji, np.
z płaszczem walcowym, beczkowym,

stożkowym. Oferujemy również badania
pracy urządzeń transportu ciągłego
z wykorzystaniem czujników do po-
miaru parametrów dynamicznych i ki-
nematycznych, technik slowmotion, ter-
mowizji i wibrometrii. 

Laboratorium 
Maszyn Przeróbczych

W ramach działalności laborato-
rium prowadzone są prace związane
m.in. z badaniem warunków eksplo-
atacji maszyn przeróbczych tj. bada-
nie poprawności pracy urządzeń
wibracyjnych (analiza parametrów
drgań, termowizyjny pomiar tempe-
ratury łożysk), poboru mocy podczas
kruszenia, oddziaływania kruszarek na
podłoże. Zważając przede wszytym na
produkt pracy maszyn przeróbczych,
prowadzimy również badania m.in.
efektywności procesu kruszenia na
kruszarkach wibracyjnych i szczęko-
wych (m.in. stopni rozdrobnienia,
udziału wybranych klas ziarnowych
w produkcie kruszenia, czystości pro-
duktu kruszenia), podatności materiału
na mielenie wibracyjne, uziarnienia
materiałów uziarnionych/proszków
metodą dyfraktometryczną (na mo-
kro) oraz przesiewania (na sucho),
podatności materiału na grudkowanie
wibracyjne, właściwości jakościowych
granulatów.

Laboratorium 
Transportu Linowego

Prowadzone prace badawczo-roz-
wojowe związane są z doskonaleniem
metod badawczych oraz opracowy-
waniem nowych rozwiązań aparatury
diagnostycznej wykorzystywanej przy
ocenie stanu technicznego lin stalo-
wych, taśm przenośnikowych z linkami
stalowymi, cięgien stalowo-poliureta-
nowych oraz pomiarami magnetome-
trycznymi maszyn i urządzeń oraz struk-

tur ferromagnetycznych. Do zakresu
działalności laboratorium zaliczyć na-
leży również wykonywanie ekspertyz,
badań przemysłowych, diagnostykę
i ocenę stanu technicznego maszyn,
urządzeń, środków transportu, kon-
strukcji cięgnowych i innych obiek-
tów technicznych. Wykonywane są ana-
lizy numeryczne z wykorzystaniem
MES/MEB w zakresie zagadnień elek-
tromagnetycznych, wytrzymałościo-
wych, przepływowych. Posiadane wy-
posażenie pomiarowe i badawcze
umożliwia prowadzenie prac dotyczą-
cych zjawisk dynamicznych oddziału-
jących na człowieka, rejestracji i anali-
zy parametrów energetycznych i eks-
ploatacyjnych urządzeń dźwigowych
w aspekcie ich efektywności energe-
tycznej oraz resursu. Laboratorium po-
siada wykwalifikowany personel, apa-
raturę badawczą oraz odpowiednie
procedury do badań nieniszczących
obiektów z wykorzystaniem metody wi-
zualnej (VT), penetracyjnej (PT), ultra-
dźwiękowej (UT), magnetyczno-prosz-
kowej (MT), magnetycznej lin stalo-
wych (MTR). 

Na wybrane procedury badań la-
boratorium posiada certyfikat Polskie-
go Centrum Akredytacji nr AB 771 oraz
uznania Transportowego Dozoru Tech-
nicznegoi Polskiego Rejestru Statków.
Nasze wyniki respektowane są przez
inne instytucje takie jak Urząd Dozoru
Technicznego oraz Wyższy Urząd Gór-
niczy. Potwierdzeniem najwyższych
kompetencji kadry naukowo-dydak-
tycznej jest fakt, iż przy Katedrze dzia-
ła Ośrodek Szkoleniowy i Egzamina-
cyjny UDT – CERT w metodzie Badania
Magnetyczne Lin stalowych (MTR) ofe-
rujący szkolenia i certyfikacje osób.

www.kimit.agh.edu.pl

www.rynekinwestycji.pl

GÓRNICTWO 57

Rys.2. Struktura i zakres kompetencji laboratoriów Katedry Inżynierii Maszyn i Transportu

Badanie lin stalowych 
– Laboratorium Transportu Linowego

Kompleks ścianowy 
– Laboratorium Maszyn Górniczych
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Po trzydziestu latach samorząd-
ności terytorialnej w Polsce czuję
dumę i ogromną satysfakcję. De-

centralizacja zmieniła oblicze ekono-
miczno-gospodarcze kraju. Dała miesz-
kańcom możliwość decydowania
i współtworzenia swojego najbliższego
otoczenia, ale też była impulsem dla roz-
woju przedsiębiorczości. Transformację
dopełniły przystąpienie Polski do Unii
Europejskiej i dobre wykorzystanie fun-
duszy unijnych. Samorządy sprawdzi-
ły się. Zawsze najbliższe były nam za-
sady pomocniczości i subsydiarności,
dlatego z niepokojem obserwuję po-
stępującą recentralizację państwa
i pozbawianie samorządów części kom-
petencji – podkreśla marszałek Adam
Struzik. – Dziś Mazowsze jest liderem
rozwoju i najbardziej konkurencyjnym
regionem w Polsce. Fundamentem tego
rozwoju są przedsiębiorcy. Dziękuję
Państwu za codzienną pracę oraz
wkład, jaki wnosicie w rozwój przed-
siębiorczości i innowacyjności na Ma-
zowszu, a także w aktywizację zawo-
dową mieszkańców naszego regionu
– dodaje.

Kongres jest okazją do dialogu,
wymiany doświadczeń oraz wspólnego
wypracowania rozwiązań chroniących
polskich przedsiębiorstw.

– Przedsiębiorcy i pracodawcy są
pełni obaw w związku z obecnie pro-
wadzoną praktyką gospodarczą. Nie
wszystkie biznesy radzą sobie z biuro-
kracją czy wysokimi kosztami pracy. Na-
szym zadaniem jest im pomóc w trud-
nych sytuacjach. Potrzebna jest do tego
współpraca różnych środowisk – rzą-
dowych, samorządowych, naukowych

czy mediów. Chcemy wspólnie prze-
dyskutować nasze problemy, by móc za-
proponować regionalne i krajowe roz-
wiązania. Stawką jest ochrona naszych
firm i miejsc pracy – tłumaczy Robert
Składowski, prezes zarządu Ogólno-
polskiej Federacji Przedsiębiorców
i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl.

Województwo z potencjałem
Województwo mazowieckie to naj-

większy i najszybciej rozwijający się
region nie tylko w Polsce, ale również
w Europie Środkowo-Wschodniej. Ma-
zowsze wytwarza 1/5 polskiego PKB,
a zgodnie z analizami Eurostatu za
lata 2008–2015 znalazło się na pierw-
szym miejscu wśród 276 regionów eu-

ropejskich pod względem wzrostu PKB
na jednego mieszkańca. To tu koncen-
trują się główne ośrodki administracyj-
ne, edukacyjne i biznesowe. Niewątpli-
wymi atutami regionu są też najwyższe
w kraju nakłady na badania i rozwój,
a także największy rynek pracy.

Centralnym ośrodkiem wojewódz-
twa jest Warszawa. Działa tu 71 spośród
97 uczelni wyższych oraz znajdują się tu
innowacyjne podmioty gospodarcze,
w tym także korporacje transnarodowe.
Metropolia przyciąga m.in. zagranicz-
nych inwestorów budujących centra fi-
nansowe, handlowo-rozrywkowe oraz
hotele. Inne ważne miasta regionu to
Płock, Radom, Siedlce, Ostrołęka i Cie-
chanów. Na atrakcyjność inwestycyjną
województwa wpływa nie tylko położe-
nie, ale także dobrze rozwinięta infra-
struktura transportowa drogowa i ko-
lejowa z Kolejami Mazowieckimi i War-
szawską Koleją Dojazdową na czele.
Działają tu także dwa porty lotnicze – lot-
nisko im. Fryderyka Chopina w War-
szawie oraz Mazowiecki Port Lotniczy
Warszawa-Modlin w Nowym Dworze
Mazowieckim.

W województwie mazowieckim swo-
je siedziby ulokowały największe polskie
i zagraniczne firmy. Zarejestrowanych
jest tu: 
• ponad 1100 dużych firm, 
• ponad 5 tys. firm średnich, 
• ok. 25,5 tys. firm małych,
• ponad 750 tys. mikroprzedsiębiorstw.

Mazowsze przyciąga też kapitał
spoza kraju, o czym świadczy trzykrot-
nie większa liczba spółek z udziałem ka-
pitału zagranicznego niż wynosi śred-
nia kraju. �

30 lat wolności 
– porozmawiajmy o przyszłości
Rola przedsiębiorstw w polskiej gospodarce, nowa perspektywa unijna, rozwój lokalnej
przedsiębiorczości i wyzwania, jakie przed nią stoją – to tylko część zagadnień porusza-
nych przez samorządowców, przedsiębiorców, naukowców i ekspertów podczas Kon-
gresu Polskiej Przedsiębiorczości. W spotkaniu wzięli udział wicemarszałek Sejmu Piotr
Zgorzelski, poseł na Sejm RP Władysław Kosiniak-Kamysz, marszałek Adam Struzik
oraz Robert Składowski, prezes zarządu Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców
i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl.
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Prezes Rady Ministrów Mateusz
Morawiecki został wyróżniony
w dziedzinie ogólnopaństwowej

za skuteczne działania na rzecz zrów-
noważonego rozwoju kraju, szczególnie
obszarów zaniedbanych, prorodzinne
inicjatywy rządu oraz za pomoc samo-
rządowi m.st. Warszawy wobec zagro-
żenia klęską ekologiczną. 

Kapitule Nagrody im. Grzegorza
Palki przewodniczył Tadeusz Wrona,
przewodniczący Ligi Krajowej. Fundu-
jąc Nagrodę im. Grzegorza Palki Liga
Krajowa pragnie uhonorować jednego
z najwybitniejszych przedstawicieli pol-
skiego samorządu terytorialnego, tra-
gicznie zmarłego prezydenta Łodzi
– Grzegorza Palkę. 

Nagroda im. Grzegorza Palki nada-
wana jest przez Ligę Krajową za wybit-
ne zasługi dla samorządu terytorialne-
go. Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miej-
skie i Ligi Wiejskie, opierająca swoją
działalność o hasło: „Rodzina – Wspól-
nota lokalna – Ojczyzna”, promuje dzia-
łania na rzecz kontynuacji demokra-
tycznych reform.

W dziedzinie działalności samo-
rządowej o wymiarze ogólnokrajowym
laureatami zostali:

Ferdynand Morski, wieloletni dy-
rektor Śląskiego Związku Gmin i Po-
wiatów – za ważny merytoryczny wkład
w rozwój samorządności i koordyno-
wanie pracy największego regionalne-
go związku samorządu terytorialnego.

Andrzej Płonka, prezes zarządu
Związku Powiatów Polskich, starosta
bielski – za ofiarną działalność pu-
bliczną i podejmowane inicjatywy na
rzecz rozwoju samorządu terytorialne-
go.

Elżbieta Anna Polak, marszałek
województwa lubuskiego – za inicjo-
wanie strategicznych planów i inwestycji
regionalnych.

W kategorii działań w samorządzie
lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym
wyróżnieni to:

Jacek Brygman, przewodniczący
Związku Gmin Wiejskich RP, wójt gmi-
ny Cekcyn – za działania na rzecz roz-
woju lokalnej społeczności, w tym wy-
równywanie szans edukacyjnych na
wsi.

Bernard Cichosz, wydawca prasy
i książek – za inicjowanie i realizację
cennych przedsięwzięć kulturalnych
dla mieszkańców miasta Konstanty-
nów Łódzki.

Bogusław Kmieć, burmistrz Sędzi-
szowa Małopolskiego – za inicjowanie
działań społecznych, infrastruktural-
nych i promocyjnych na rzecz rozwoju
miasta.

Robert Szwed, przewodniczący
Rady Miasta Rejowiec Fabryczny – za
działania na rzecz rozwoju lokalnego
oraz rodzin i osób potrzebujących.

Ponadto Kapituła zdecydowała przy-
znać trzy wyróżnienia: 

Marzena Czubaj-Gancarz, wójt
gminy Tomaszów Lubelski – za działa-
nia na rzecz rozwoju społeczno-go-
spodarczego Gminy. 

Józef Jodłowski, starosta rzeszowski
– za działania na rzecz rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego powiatu. 

Stanisław Rokosz, wójt gminy Dę-
bica – za działania na rzecz rozwoju
i promocji gminy oraz reaktywacji
Uzdrowiska Latoszyn Zdrój. 

Przedstawiciel prezydenta RP An-
drzeja Dudy, Janusz Bodziacki, członek
Narodowej Rady Rozwoju, przekazał
dar prezydenta dla Ligi Krajowej w po-
staci flagi narodowej i odczytał dedy-
kację.

Do uczestników listy skierowali
m.in. marszałek Senatu Stanisław Kar-
czewski i minister finansów, inwestycji
i rozwoju Jerzy Kwieciński, którzy wy-
razili uznanie i podkreślili zasługi sa-
morządu terytorialnego oraz złożyli
serdeczne gratulacje laureatom. 

Premier Mateusz Morawiecki skie-
rował list do uczestników i organizato-
rów, dziękując kapitule za przyznanie
Nagrody im. Grzegorza Palki. List przed-
stawił poseł na Sejm RP Tadeusz Woź-
niak, przewodniczący Rady Służby Pu-
blicznej, przy Prezesie Rady Ministrów.
Ze względu na ważne okoliczności Pre-
mier nie mógł wziąć udziału w wyda-
rzeniu i odbierze nagrodę w później-
szym terminie.

Tegoroczną XXII edycję uroczysto-
ści uświetnił koncert zespołu Dylan.pl
grający utwory Boba Dylana we wła-
snych aranżacjach �

Premier z nagrodą od Ligi Krajowej
6 października 2019 r. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbi-
gniewa Porczyńskich w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia po raz XXII
Nagród im. Grzegorza Palki. Główną nagrodę organizator, czyli Liga Krajowa, przyznał
Premierowi RP Mateuszowi Morawieckiemu. 

Laureaci nagród im. Grzegorza Palki
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Marzena Czubaj-Gancarz sta-
nowisko wójta gminy Toma-
szów Lubelski pełni już dwie

kadencje, w trakcie których doprowa-
dziła do spłaty kilkumilionowego za-
dłużenia gminy Tomaszów Lubelski,
nie zaciągając przy tym kolejnych zo-
bowiązań finansowych. Budżet jed-
nostki samorządu wzrósł z 26 mln zł do
52 mln zł. Niemal w każdej gminnej miej-
scowości powstały place zabaw oraz si-
łownie zewnętrzne.

Gmina jest członkiem  Lokalnej Gru-
py Działania ,,Roztocze Tomaszowskie”
jako największy beneficjent. Wspaniale
układa się współpraca z przedsiębior-
cami. Dowodem jest zajęcie 3. miejsca
dla  jednego z najbardziej rozwojowych
samorządów lokalnych w Polsce w ogól-
nopolskim konkursie Ranking Gmin
Wiejskich za 2018 rok. W 2016 roku Ma-
rzena Czubaj-Gancarz odebrała wy-
różnienie „Gmina na 6” w kategorii
„gmina przyjazna inwestorom”. 

Wójt gminy Tomaszów nie spoczywa
na laurach, ciężko pracuje na rzecz
mieszkańców i lokalnej społeczności,
osiągając przy tym bardzo dobre wyniki
na tle całego kraju. Przemawiają za tym
kilometry nowo wybudowanych dróg
i chodników, nowe odcinki wodociągów
i kanalizacji, setki nowych lamp oświe-
tleniowych, ponad 28 milionów inwe-

stycji gminnych oraz ponad 20 milionów
pozyskanych środków zewnętrznych.
Marzena Czubaj-Gancarz to również
społecznik – otwarty na wspieranie
dzieci, młodzieży oraz osób starszych
z niepełnosprawnością. Dba o Ochot-
nicze Straże Pożarne, pozyskała ponad
200 tys. zł dla strażaków, co zostało do-
cenione poprzez odznaczenie – Brązo-
wy Medal za zasługi dla pożarnictwa.
Ponadto utworzyła pierwszy w Gminie
Klub Seniora, utworzyła 8 Kół Gospodyń
Wiejskich (z 8 KGW powstało 16) oraz
Stowarzyszenie Liderki Gminy Toma-
szów Lubelski, które zajmuje się pozy-
skiwaniem środków zewnętrznych
– w ciągu ostatnich dwóch lat pozyskały
ponad 1 milion złotych na budowę in-
frastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
społecznej oraz warsztaty dla miesz-
kańców lokalnej społeczności. �

Wójt Tomaszowa na szóstkę
Jedną z nielicznych laureatek Nagrody 
im. Grzegorza Palki została wójt gminy 
Tomaszów Lubelski Marzena Czubaj-Gancarz.

Gmina Dębica położona jest
w zachodniej części woje-
wództwa podkarpackiego na

pograniczu dwóch krain geograficz-
nych – Pogórza Karpackiego z częścią
Pogórza Dynowskiego i Kotliny Sando-
mierskiej. Dostępność ważnych szlaków
komunikacyjnych, takich jak autostrada
A4, magistrala kolejowa Zgorzelec-
Medyka czy bliskość lotnisk Kraków Ba-
lice i Rzeszów Jasionka, przyczynia się
do rozwoju stref inwestycyjnych i prze-
mysłu na tym terenie. Gmina liczy
137,9 km² i zamieszkuje ją ponad
25,5 tys. osób.

Od 1996 roku włodarzem gminy
jest Stanisław Rokosz, który pełniąc
funkcję wójta Gminy Dębica całkowicie
angażuje się we wszelkie działania na
rzecz rozwoju gminy oraz te, które są
szczególnie ważne dla jej mieszkańców.
Jednym z priorytetowych zadań, które

próbował zrealizować od wielu lat jest
reaktywacja Zakładu Przyrodoleczni-
czego w Latoszynie, historycznie zna-
nego uzdrowiska Łazienki Latoszyń-
skie. Wyznacznikiem profilu zakładu
są zasoby wód leczniczych siarczano-
wo-wapniowo-siarczkowych, które dają
możliwość wykonywania zabiegów bal-
neologicznych, w tym kąpieli leczni-
czych, przy jednoczesnym pomocni-

czym stosowaniu szeroko rozumianej fi-
zjoterapii. W Polsce zaledwie 4 uzdro-
wiska dysponują tak unikatowymi wo-
dami. 

Lecznicze właściwości mają nie tyl-
ko unikalne latoszyńskie źródła, ale
również klimat. Powstały Zakład Przy-
rodo-Leczniczy Latoszyn Zdrój w m.
Latoszyn o pow. użytkowej ok. 889 m²
rozpoczął przyjmowanie pierwszych
kuracjuszy 1 lipca 2018 roku, natomiast
we wrześniu 2019 roku otwarto przy niej
basen zdrojowy, którego wody i ich
właściwości lecznicze doceniają nie
tylko mieszkańcy gminy, ale również in-
nych powiatów. Największą popular-
nością cieszą się laseroterapia, ultra-
dźwięki i zabiegi z użyciem pola ma-
gnetycznego oraz masaż leczniczy, jak
również kąpiele lecznicze.

www.ugdebica.pl

Rokosz wśród nagrodzonych
Wójta Gminy Dębica Stanisław Rokosz został uhonorowany w konkursie 
im. Grzegorza Palki za pracę dla samorządu oraz reaktywację Uzdrowiska Latoszyn. 

Przychodnia Latoszyn Zdrój i Basen Zdrojowy



www.rynekinwestycji.pl

POLSKA SAMORZĄDOWA 61

Przez Zamość biegną ważne szla-
ki komunikacyjne: droga ekspre-
sowa S- 17 łącząca Zamość

z aglomeracją warszawską i droga
krajowa 74, która zapewnia dogodny
dojazd do węzła Janów Lubelski będą-
cego częścią korytarza transportowego
Via Carpatia. Od włączenia do auto-
strady A4 dzieli Zamość 100 km. Trans-
graniczne położenie – przy wschodniej
granicy Unii Europejskiej, bliskość Por-
tu Lotniczego w Świdniku, a także do-
stęp do szerokiego toru Linii Hutniczej
Szerokotorowej sprawia, że drugie co
do wielkości miasto województwa lu-
belskiego ma potencjał, by stać się sil-
nym ośrodkiem gospodarczym. 

Kierunek, w którym podąża miasto
doskonale obrazuje uruchomienie Za-
mojskiej Strefy Aktywności Gospodar-
czej. Dla potrzeb inwestorów przygoto-
wano w pełni uzbrojone, wyposażone
w infrastrukturę techniczną i przygoto-
wane do realizacji przedsięwzięć go-
spodarczych dwa kompleksy działek
przy ul. Starowiejskiej i Strefowej. W chwi-
li obecnej do dyspozycji przyszłych in-
westorów pozostało ok. 20 ha terenów. 

Dzięki warunkom stworzonym
w podstrefie Zamość, przedsiębiorcy
mogą liczyć na wykwalifikowanych spe-

cjalistów, konkurencyjne koszty siły ro-
boczej, przyjazne otoczenie biznesu
oraz liczne zachęty inwestycyjne.

Jednym z zasadniczych atutów prze-
mawiających za inwestowaniem w Pod-
strefie Zamość jest możliwość skorzy-
stania z ulgi w podatku dochodowym
w wysokości do 70 procent czy też
zwolnienie z podatku od nieruchomości. 

Dokładamy wszelkich starań, aby
stworzyć optymalne warunki dla przed-
sięwzięć inwestycyjnych. Wspieramy
przedsiębiorców na każdym etapie in-
westycji, począwszy od poszukiwania
odpowiedniego gruntu po rekrutację wy-
kwalifikowanych pracowników, aż do sfi-
nalizowania inwestycji.

Nasze mocne strony to coraz lepsza
komunikacja z Europą Zachodnią, ro-
snąca wartość miasta jako marki tury-
stycznej, kapitał społeczny, rozwijający
się w oparciu o miejscowe szkoły wyż-
sze a także fakt, że znajdujemy się w re-
gionie o praktycznie nieograniczonych
możliwościach jeśli chodzi o przetwór-
stwo spożywcze i przemysł drzewny-
mówi Andrzej Wnuk, Prezydent Miasta
Zamość.

Dziś możemy mówić o pierwszych
sukcesach w postaci innowacyjnych
przedsiębiorstw działających w bran-

żach związanych z przemysłem me-
blarskim, elektroniką precyzyjną czy
produkcją energii ze źródeł odnawial-
nych.

Dzięki pozyskanym funduszom unij-
nym udało się urzeczywistnić wizję mia-
sta bezpiecznego i przyjaznego miesz-
kańcom. Samorząd konsekwentnie po-
zyskuje środki zewnętrzne pozwalające
sfinansować istotne dla społeczności lo-
kalnej inwestycje w modernizację i bu-
dowę dróg, ścieżek rowerowych, ter-
momodernizację budynków oświato-
wych czy tworzenie udogodnień dla
osób starszych. 

Sąsiedztwo Roztocza i jego wyjąt-
kowych – w skali nie tylko kraju, ale ca-
łej Europy – walorów przyrodniczych, ro-
snąca wartość miasta jako marki tury-
stycznej, bogaty kalendarz wydarzeń ar-
tystycznych i kulturalnych sprawia, że
w Zamościu dobrze się żyje i wypoczywa. 

Efektem długoletniej pracy i deter-
minacji jest zmiana wizerunku Zamo-
ścia postrzeganego do niedawna wy-
łącznie jako ośrodek turystyczny wpi-
sany na listę światowego dziedzictwa
kultury UNESCO. Dzisiaj to miasto o du-
żym potencjale gospodarczym, inspi-
rujące do działania, z dobrym klimatem
inwestycyjnym. �

– twierdza otwarta na inwestorów!
Zamość – miasto idealne, o wyjątkowej historii, wpisane na listę świato-
wego dziedzictwa kultury UNESCO, do niedawna postrzegane głównie
jako obowiązkowy punkt na turystycznej mapie Polski. Aktualnie to mia-
sto o dużym potencjale gospodarczym, otwarte na innowacje, oferujące
przedsiębiorcom atrakcyjne warunki funkcjonowania. 

Zamość
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Gmina Brwinów realizuje kilkuletni pro-
jekt rewitalizacji parku miejskiego
w Brwinowie. Jakie są założenia i źró-
dła finansowania tego projektu?

Park w Brwinowie to zielone serce
naszego miasta. Gmina inwestuje
w jego rewitalizację nie tylko środki
z własnego budżetu, lecz także pozy-
skuje środki zewnętrzne. Sześć lat temu
zaczynaliśmy od remontu głównego
ciągu pieszo-rowerowego, budowy no-

wego chodnika, oświetlenia i systemu
monitoringu. Później powstała m.in. si-
łownia plenerowa, szachownica oraz
fontanna-pluskowisko. Mamy też nowy
plac zabaw, który cieszy się ogromnym
powodzeniem. Wszystkie te prace były
częściowo dofinansowane ze środków
zewnętrznych. Obecnie prowadzony pro-
jekt zakłada uporządkowanie zieleni
w części parku oraz powstanie eduka-
cyjnego ogrodu botanicznego. Na tę in-
westycję gmina pozyskała ponad
2,1 mln zł z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. 

W tym roku gmina z własnych środ-
ków wyremontowała drogę na obrze-
żach parku, co zapewniło miejsca po-
stojowe dla osób odwiedzających park.
Przyzna pan, że słowo rewitalizacja na-
brało w Polsce złej sławy, co związane
jest z wieloma nieudanymi realizacja-
mi. Jak pan myśli, z czego wynika nie-
umiejętne realizowanie zadań rewitali-
zacyjnych przez samorządy? 

Muszę przyznać, że odnawianie
obiektów, zwłaszcza zabytkowych, nie
jest łatwe. Dobry projekt, oszacowanie
kosztów i wybór solidnego wykonawcy

są najważniejsze. Mamy przykład
u nas, gdzie wydawałoby się renomo-
wane przedsiębiorstwa nie podołały
oczekiwaniom rzetelnego i terminowe-
go zrealizowania prac remontowych
w pałacu.
Idąc dalej w temat. Nie byli państwo za-
dowoleni z rezultatów pracy konsor-
cjum zajmującego się rewaloryzacją pa-
łacu w brwinowskim parku. Obecnie
pracami zajmuje się inna spółka, jed-
nak cała realizacja opóźniła się. Jak pan
w takich sytuacjach analizuje argu-
menty przy zrywaniu kontraktu?

Gmina Brwinów musiała wypowie-
dzieć umowę pierwszemu wykonawcy
prac z dwóch powodów – ze strony wy-
konawcy pojawiły się opóźnienia, a na-
stępnie oczekiwania finansowe znacz-
nie wykraczające poza ustaloną kwotę.
Nie mogliśmy przyjąć propozycji wyko-
nania za dodatkowe wynagrodzenie
prac, które były uwzględnione w prze-
targu i były już objęte umową, projektem
budowlanym i ważnym pozwoleniem na
budowę. Taki wzrost oczekiwań finan-
sowych, o jaki wystąpił ten wykonawca,
był bezpodstawny. Gmina, dysponu-
jąc pieniędzmi publicznymi, częściowo

Ponad 20 mln zł rocznie 
na inwestycje

Naszym najważniejszym celem jest tworzenie podstaw do zrównoważonego 
i trwałego rozwoju gminy – mówi Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów.

Pasywna hala sportowa oraz budynki SP nr 1 w Brwinowie.



pochodzącymi także z dotacji unijnej,
nie mogła pozwolić sobie na przedłu-
żanie takiej sytuacji. Dlatego też pod-
jęliśmy decyzję o odstąpieniu od części
umowy z winy wykonawcy.
Kiedy uda się zakończyć remont bu-
dynków pałacowych? Jakie są wobec
nich plany? 

Mam nadzieję, że już nie będzie pro-
blemów z tą inwestycją i uda się do-
kończyć remont pałacu w terminie
i w połowie 2020 roku będziemy cieszyć
się z jego efektów. Planujemy przenieść
tam siedzibę Gminnego Ośrodka Kul-
tury, który bardzo potrzebuje większe-
go, bardziej przestronnego miejsca.
Wokół jakich dziedzin budowana jest
„inwestycyjność” gminy?

Gmina Brwinów od kilku lat stawia
głównie na bardzo potrzebne inwesty-
cje drogowe czy oświatowe. Udało się
wyremontować kilka ważnych ciągów
komunikacyjnych, powstały dwa nowe
przedszkola i szkoła, a także nowo-
czesna hala sportowa. Obecnie koń-
czymy budowę trzeciego przedszkola.
W czasie wakacji modernizujemy szko-
ły, przedszkola i place zabaw. Buduje-
my kolejne kilometry wodociągów i ka-
nalizacji, czyli to wszystko, co służy na-
szym mieszkańcom.
Czy dysponują państwo terenami, na
których można inwestować?

Nasze tereny inwestycyjne cieszą się
dużym zainteresowaniem. Przełomem
było oddanie do użytku autostrady A2
– wówczas na terenach Parzniewa,
Moszny i Koszajca pojawiło się sporo
firm. Przekształciliśmy kilkaset hektarów
gruntów o charakterze rolniczym w te-
reny przemysłowe. W lwiej części są
własnością Skarbu Państwa (Krajowe-
go Ośrodka Wspierania Rolnictwa)
i bardzo szybko zyskują nowych na-
bywców. Jako samorząd wsłuchujemy
się w potrzeby przedsiębiorców, bo
dzięki nim mamy nie tylko większe do-
chody, lecz także miejsca pracy.
Jakie firmy zainwestowały dotychczas
u państwa? 

Na terenie gminy Brwinów działają
zarówno duże przedsiębiorstwa mają-
ce własną markę, jak i mniejsze, często
jednoosobowe firmy o zróżnicowanym
profilu działalności. Dzięki naszej otwar-
tości na inwestorów w ciągu ostatnich
lat na terenie gminy zainwestowali
m.in. Jeronimo Martins, drukarnia flek-
sograficzna Formika, zakład produkcyj-
ny L`Oréal oraz Ulma Construccion.
W 2018 roku dołączyła do nich spółka
Hupac Terminal Brwinów, która zamie-
rza wybudować kolejowy terminal prze-

ładunkowy. Prace trwają – już powstał
tor bocznicowy z Pruszkowa. 
Czym pan kieruje się przy wydatko-
waniu środków publicznych w gminie? 

Od kiedy zostałem burmistrzem,
rocznie przeznaczamy na inwestycje po-
nad 20 mln zł, a był też rok, w którym ze
względu na budowę kanalizacji wyda-
liśmy na ten cel połowę naszego wów-

czas ponad 90-milionowego budżetu.
Kontynuujemy politykę inwestycyjną
z ubiegłych lat, np. kolejnymi przebu-
dowami dróg oraz budową obiektów
oświatowych. Sukcesywnie rozbudo-
wujemy infrastrukturę techniczną, m.in.
sieć wodociągów wiejskich i kanaliza-
cji, a także dróg rowerowych. 
Jaki jest plan na przyszłoroczny bu-
dżet? Co będzie jego osią?

Najważniejszym celem gminy Brwi-
nów jest tworzenie podstaw do zrów-
noważonego i trwałego rozwoju gminy
poprzez m.in. budowę infrastruktury
technicznej i społecznej. Wydatki in-
westycyjne będą z pewnością znaczą-
cą częścią budżetu. Mamy „Wieloletni
Plan Inwestycyjny gminy Brwinów na
lata 2018-2025”, w którym zawarty jest
m.in. plan wydatkowania pieniędzy
w perspektywie kilku najbliższych lat.
Wśród zadań są m.in. wspomniana już

rewitalizacja parku miejskiego w Brwi-
nowie czy adaptacja zabytkowego pa-
łacu w parku na cele kulturalne.
Wiele gmin stara się przybrać określony
wizerunek. Jedne jako gminy przyjazne
inwestorom, inne jako przyjazne dla
turystów, a jeszcze inne jako miejsca
dobre dla rodzin z dziećmi. Jaki jest
pana pomysł na gminę Brwinów?

Brwinów jest gminą przyjazną dla in-
westorów, których wspiera począwszy
od etapu pozyskiwania gruntów pod in-
westycje i przy załatwianiu niezbędnych
formalności, czasami nawet modyfiku-
jąc plany zagospodarowania prze-
strzennego. Z kolei nowych mieszkań-
ców przyciągają cisza, spokój, piękno
obszarów chronionego krajobrazu i do-
bre połączenia ze stolicą. Staramy się
stworzyć naszym mieszkańcom przy-
jazne miejsce do życia. Kameralne im-
prezy takie jak Festiwal Otwarte Ogro-
dy oddają klimat miasteczka z trady-
cjami przedwojennego podwarszaw-
skiego letniska, ale np. nowoczesna
hala pasywna z dachem częściowo
pokrytym roślinami pokazuje, że sta-
wiamy na ekologię i korzystamy z roz-
wiązań na miarę XXI wieku.  

Rozmawiał Piotr Nowacki
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Rewitalizowany park miejski w Brwinowie.

Dzięki naszej otwartości na inwestorów w ciągu
ostatnich lat na terenie gminy zainwestowali
m.in. Jeronimo Martins, drukarnia fleksograficzna
Formika, zakład produkcyjny L`Oréal oraz 
Ulma Construccion. W 2018 roku dołączyła 
do nich spółka Hupac Terminal Brwinów.
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Podczas finałowej gali Rankingu
Samorządów 2019 w Muzeum Hi-
storii Żydów Polskich w Warszawie

wręczono wyróżniania najlepszym mia-
stom i gminom w Polsce. Głównym kry-
terium oceny był trwały zrównoważony
rozwój poszczególnych jednostek sa-
morządu terytorialnego.

W trakcie gali przewodniczący Ka-
pituły Rankingu Samorządów prof. Jerzy
Buzek przypomniał, że samorządy czę-
sto walczą o wsparcie ze strony rządu,
domagają się większego finansowania
czy protestują przeciwko ograniczaniu
kompetencji. – I często, moim zdaniem,
używają niewłaściwych słów, co ludzie nie
do końca rozumieją – mówił. – Bo ludzie
czasami zapominają, że samorząd do
oni. Jeśli mówicie, że o coś walczycie, to
nie mówcie, że to samorząd coś traci, że
samorządowi jest coś odbierane. Mów-
cie, że to obywatele tracą, że to miesz-
kańcom jest coś odbierane. Trzeba to mó-
wić jasno i głośno, że wy, samorządow-
cy, jesteście częścią społeczności lokal-
nej – podkreślał prof. Buzek.

Zwycięzcą w kategorii miast na
prawach powiatu został Sopot. Miasto
znane jest  ze swoich starań o rozwój
harmonijny z przyrodą i właśnie w ob-
szarze „trwałości środowiskowej”, jed-
nym z ocenianych przez nas obszarów,
zyskało najwięcej punktów. Sopot bar-
dzo dobrze wypadł także we wskaźni-
kach dotyczących „trwałości społecz-
nej”, gdzie oceniamy efektywność dzia-

łań samorządów na polu edukacji, kul-
tury, opieki nad najmłodszymi, ale też
w zakresie budowy społeczeństwa oby-
watelskiego.

Prezydent Sopotu Jacek Karnowski
podziękował organizatorom rankingu
i mieszkańcom, bo to dzięki współpra-
cy i porozumieniu z mieszkańcami sa-
morządowcy mogą osiągać sukcesy.
– Ale chciałbym dziś powiedzieć, że naj-
ważniejsze jest, że jesteśmy dziś na
tej niezależnej scenie w Muzeum Polin
i mamy niezależnych dziennikarzy, my
jesteśmy niezależni. Ale to nie jest dane
raz na zawsze. Apeluję, byśmy walczy-
li o naszą niezależność. Tego napraw-
dę nie możemy spieprzyć – mówił Kar-
nowski odbierają wyróżnienie.

Drugie miejsce wśród miast na pra-
wach powiatu przypadło w tym roku
Rybnikowi, a trzecie – Zielonej Górze,
zwycięzcy ubiegłorocznego Rankingu
Samorządów. 

W kategorii gmin miejskich i miej-
sko-wiejskich wygranym okazała się
Morawica (woj. świętokrzyskie).  Prio-
rytetem lokalnych władz jest taki rozwój
gminy, by mieszkańcom żyło się coraz
lepiej. Każdy, kto był w Morawicy, efek-
ty może zobaczyć gołym okiem, a w na-
szym zestawieniu okazała się ona bez-
konkurencyjna właśnie w obszarze bu-
dowania „trwałości społecznej”.

– I miejsce w rankingu to nasz
wspólny,  z mieszkańcami sukces, ale
także mój osobisty. Czekałem na to

długo, od 15 lat, gdy jest ten ran-
king. Zarządzam gminą od 29 lat i pięk-
niejszej nagrody za te długie lata pra-
cy nie mogłem się spodziewać – po-
wiedział odbierając nagrodę Marian Bu-
ras, burmistrz gminy Morawica.

Na podium w tej kategorii znalazły
się także Podkowa Leśna (woj. mazo-
wieckie) oraz miasto Puławy (woj. lu-
belskie). 

W kategorii gmin wiejskich pierwszą
pozycję zajęła Wielka Wieś (woj. mało-
polskie). Gmina przez ostatnie lata zmie-
niała swój charakter z typowo rolnicze-
go na podmiejski. Dzięki inwestycjom
w infrastrukturę komunalną i budow-
nictwo mieszkaniowe, przyciąga coraz
więcej mieszkańców. W zestawie-
niu uzyskała bardzo dobre wyniki we
wszystkich obszarach oceny, co pokazuje
dobrze ideę zrównoważonego rozwoju.

Kolejne miejsca w tej kategorii, z nie-
wielką utratą punktów, zajęli wielokrot-
ni laureaci Rankingu Samorządów:
gmina Strawczyn (woj. świętokrzyskie)
oraz gmina Wisznice (woj. lubelskie). 

Podczas gali wręczono też Nagrodę
Fundament Rzeczpospolitej im. Micha-
ła Kuleszy panu Piotrowi Uszokowi, by-
łemu prezydentowi Katowic. Nagroda,
ustanowiona przez redakcję „Rzecz-
pospolitej” i rodzinę zmarłego Michała
Kuleszy, współtwórcę samorządu tery-
torialnego w Polsce, honoruje osoby
o wybitnych zasługach dla rozwoju sa-
morządu lokalnego. �

Ranking najlepszych miast i gmin 
w Polsce bez niespodzianek
Sopot, gmina Morawica 
i Wielka Wieś – oto zwy-
cięzcy XV edycji Rankingu
Samorządów „Rzeczpo-
spolitej”. Wyniki nie są 
zaskakujące, większość
laureatów to wieloletni 
liderzy.
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Na lata 2019-2033 uchwalili państwo
plan Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wisznia Mała. Jakie są najważ-
niejsze założenia tej strategii?

Wieloletnia Prognoza Finansowa to
nasz drogowskaz, jak również i droga,
którą będziemy podążali, realizując
rozwój naszej gminy. 

Jednym z jej zasadniczych założeń
jest ochrona środowiska, którą realizu-
jemy między innymi inwestując w bu-
dowę kanalizacji. To zasadnicza pozy-
cja w naszym budżecie. Przeznaczamy
także środki na likwidację niskiej emi-
sji w postaci dopłat do wymiany pieców
węglowych na lepsze, sprawniejsze
bądź gazowe. Naszym celem jest rów-

nież samodzielna produkcja energii
elektrycznej, czyli fotowoltaika, która bę-
dzie odgrywała coraz większą rolę
w rozwoju naszej gminy. 

Ochrona środowiska to nie jedyny
kierunek działań. Kolejnym obszernym
tematem jest zaspokajanie potrzeb
społecznych poprzez budowę nowych
świetlic dla naszych miejscowości.
W przyszłości niezbędna jest budowa
nowego obiektu szkolnego z dużą salą
sportowo-widowiskową w stolicy na-
szej gminy, w Wiszni Małej. Chcemy
świadczyć różnorodne usługi na rzecz
naszych mieszkańców. Inwestycja jest
oczekiwana przez dużą część naszej
społeczności, nie tylko tę najmłodszą,
ale i starszą, która chce aktywnie spę-
dzać czas w okresie, kiedy nie można
robić tego na powietrzu.      
Z których inwestycji jest pan najbardziej
dumny?

Ze wszystkich. Najbardziej z tych
najmniejszych, bo są najbardziej celne,
oczekiwane i wskazywane bezpośred-
nio przez społeczeństwo co roku w na-
szych funduszach sołeckich, stanowią-
cych odpowiednik budżetu obywatel-
skiego. Każdego roku fundusz sołecki

pochłania znaczną część budżetu gmi-
ny. Oczywiście kosztowne inwestycje bu-
dzą dużą satysfakcję. Wiemy i zdajemy
sobie sprawę z tego, że bez realizowa-
nia tych zadań nie ma rozwoju gminy.
Te wcześniej wymienione działania roz-
wiązują nasze bieżące, bliskie proble-
my, natomiast jako gmina musimy my-
śleć strategicznie i bez dużych inwestycji
w kanalizację, drogi, oświetlenie nie je-
steśmy w stanie się rozwijać. Należy pa-
miętać o tym, że budżet gminy musi
mieć dochody własne. To jest jeden
z głównych elementów funkcjonowania
każdej gminy. 
W jaki sposób korzystają Państwo
z Funduszy unijnych i jak duże wspar-
cie stanowią w gospodarowaniu środ-
kami gminnymi?

Warto powiedzieć otwarcie, że bez
funduszy unijnych nie bylibyśmy w sta-
nie przeprowadzić tak dużo inwestycji
w tak krótkim czasie. Są one warunkiem
powstania wielu nowych obiektów, po-
cząwszy od szkoły, świetlic, dróg, ka-
nalizacji, zagospodarowania centrów
wielu naszych miejscowości, jak również
i małych inwestycji, takich jak wyposa-
żenie naszych świetlic. Fundusze unijne
to nie tylko inwestycje, dzięki nim ofer-
ta naszych szkół jest bardzo bogata. Po-
zyskane środki finansowe służą reali-
zacji dodatkowych zajęć edukacyjnych
dla naszych najmłodszych mieszkań-
ców, ale nie tylko. Pozyskujemy też
środki na dokształcanie osób starszych. 

Szkoda, że przyszła perspektywa
będzie trochę „chudsza”, dofinanso-
wanie dla naszego województwa spad-
nie do 55 proc. Przy aktualnej sytuacji
budżetowej, która powstała w tym roku
i będzie przez rząd kontynuowana w ko-
lejnych latach, będą duże trudności
w pozyskiwaniu środków finansowych
na inwestycje. Będziemy zmuszeni wy-
bierać te zadania, które wyłącznie przy
pomocy tego wsparcia będą mogły
powstać. 

Rozmawiał Piotr Danilczuk

Fundusze unijne to podstawa
O Wieloletniej Prognozie Finansowej, inwestycjach 
oraz funduszach unijnych opowiada Jakub Bronowicki,
wójt Gminy Wisznia Mała

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach po rozbudowie
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Tradycja pasterska w Nowym Tar-
gu sięga czasów, kiedy tereny
okalające Turbacz porastała pusz-

cza karpacka, a pierwsze stada loko-
wane były przez przybyłą z Bałkan lud-
ność wołoską na terenach powstałych
przez wypalanie oraz intensywną eks-
ploatację lasu. Na przełomie wieków XVI
i XVII Gorce stanowiły już drugi po Ta-
trach ośrodek pasterstwa w polskich
Karpatach. W rejonie Turbacza znaj-
dowało się kilkadziesiąt bacówek, a sta-
da owiec liczyły nawet 300 sztuk. W la-
tach 20. XX wieku stopniowo zaczęto od-
chodzić od kultury wypasu oraz użyt-
kowania kośnego w obawie o gor-
czańskie lasy. W latach 50. lasy upań-
stwowiono, a gorczańskim bacom przy-
szło szukać nowych terenów paster-
skich. Tak w skrócie można przedstawić
historię wypasu, która jednak trwa do
dziś.

Owca w mieście
Tradycje pasterskie gorczańskich

okolic, bacówki zlokalizowane w za-

sięgu miasta i owce, które spotykamy
również dziś na nowotarskim lotnisku
czy wałach są dobrym podłożem dla
projektu, który zrodził się kilka lat temu
w głowach nowotarżan ze Stowarzy-
szenia Dalej Podhale i TKA Ferment.
„Owca w mieście” starała się o reali-
zację w ramach budżetu obywatel-
skiego. Po trzykrotnym niepowodzeniu
projektem zajął się Urząd Miasta. Za-
kładał on powstanie miejskiego szlaku
turystycznego i wzbogacenie prze-
strzeni publicznej o cykl charaktery-
stycznych rzeźb. W propozycjach po-
jawiła się m.in. owca „Szarotka” hoł-
dująca czołowej dyscyplinie sportowej
w Nowym Targu – hokejowi na lodzie,
owca „Jatka” koło Galerii Jatki czy „Pi-
lotka” w okolicach nowotarskiego lot-
niska.               

W 2016 roku na płycie nowotar-
skiego Rynku pojawiła się monumen-
talna rzeźba wykonana przez nowo-
tarżanina Michała Batkiewicza  „Dialog”
– wizerunek dwóch owiec w sercu mia-
sta był pierwszym nieoficjalnym jeszcze

przystankiem na „Szlaku Nowotarskiej
Owcy”. Kolejne owce „przycupnęły”
w roku 2017 na parkowej ławce. 

Fundusze europejskie możliwe do
pozyskania w ramach Mikroprojektu
„Wędrówka Śladami Historii Kultury
i Tradycji Pogranicza Polsko-Słowac-
kiego Nowy Targ-Kieżmark” umożliwi-
ły wykonanie kolejnych owiec w mieście.
Owca „Lotnik” na nowotarskim lotnisku,
„Turystka” na Łapsowej Polanie oraz
„Rowerzystka” w sąsiedztwie nowotar-
skich ścieżek rowerowych to kolejne
punkty na „Owczym szlaku”. 

Wizerunki owiec stanowią trwały
ujęty w rzeźbiarskiej formie element kra-
jobrazu. Ułożone w przestrzeni miejskiej
stają się turystycznym symbolem No-
wego Targu. Powstał przewodnik zre-
alizowany w ramach ww. zadania,
w nim przedstawione zostały kolejne od-
słony tych najbardziej kojarzonych
z Podhalem zwierząt. W przyszłym roku
planowane jest również udostępnienie
aplikacji wykonanej przez voit studio.
Trójwymiarowe sceny (na gogle HTC
Vive) przenoszą oglądającego na gor-
czańską halę dookoła otoczoną lasem,
pełną roślin z widokiem na Tatry.

Dla pełniejszego doświadczenia
scena jest udźwiękowiona z bacówką
w centralnym punkcie W trakcie zwie-
dzania zobaczymy stado owiec, mamy
szansę spotkać pasterskie psy czy
wejść do zadymionej bacówki. Opisy
przeprowadzą nas przez proces pro-
dukcji górskich specjałów – bundzu,
bryndzy i oscypka. 

Miasto Wrocław ma swoje krasna-
le. Mamy nadzieję, że wizerunek „Miej-
skiej Owcy” na stałe będzie kojarzony
ze Stolicą Podhala – Nowym Targiem.
Zgodnie z powiedzeniem „kto ma owce
– ten ma, co chce!”. �

Szlak Nowotarskiej Owcy 
w Stolicy Podhala
Skąd w Nowym Targu pomysł na owcę? Projekt kilkukrotnie składany w ramach bu-
dżetu obywatelskiego przez Stowarzyszenie Dalej Podhale i TKA Ferment obecnie re-
alizuje Wydział Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miasta w Nowym Targu w ramach
Mikroprojektu „Wędrówka Śladami Historii Kultury i Tradycji Pogranicza Polsko-Sło-
wackiego Nowy Targ-Kieżmark". Owca staje się znakiem identyfikacji przestrzeni 
miejskiej i wiejskiej tego jedynego w swoim rodzaju terenu.

Owca „Lotnik” na nowotarskim lotnisku Fot. nowytarg24.tv
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Typowo rolniczy charak-
ter gminy powoduje, iż
dochody budżetowe przy-

padające na jednego miesz-
kańca są jednymi z najniższych
w kraju. Dlatego, aby temu
przeciwdziałać, podjęto pró-
bę przekucia słabych stron
gminy w atuty, które mogą stać
się motorem rozwoju i zmiany
sposobu jej postrzegania. 

– O tym, że nasza gmina
jest „fabryką” zdrowej i ekolo-
gicznej żywności nikogo nie
trzeba przekonywać. To, że je-
steśmy coraz atrakcyjniejszym
miejscem do zamieszkania,
również staje się faktem. Jed-
nak, aby ten trend utrzymać,
musieliśmy podjąć szereg dzia-
łań mających na celu poprawę
infrastruktury, która kształto-
wałaby spójność funkcjonal-
no-przestrzenną gminy i zra-
zem była magnesem przycią-
gającym nowych mieszkań-
ców, chcących odpocząć od
miastowego zgiełku oraz inwe-
storów poszukujących dogod-
nych lokalizacji na własne in-
westycje – mówi Grzegorz Si-
korski, wójt gminy Hażlach. 

– Działania, o których mowa, to
nasz plan na rzecz zrównoważonego
rozwoju wszystkich sołectw gminy, opar-
ty o ich indywidualny potencjał teryto-
rialny. Obejmuje on wzrost nakładów in-
westycyjnych na drogi, budynki uży-
teczności publicznej, oświatę, bezpie-
czeństwo, kulturę oraz ekologię. Wszyst-
kie powyższe działania są uzupełnione
znaczącą poprawą kompetencji ad-
ministracji samorządowej, efektywności
wydatkowania publicznych środków fi-
nansowych oraz budowy kapitału spo-

łecznego i poczucia współodpowie-
dzialności mieszkańców za rozwój swo-
jej małej ojczyzny – kontynuuje wójt.
– Cieszy fakt, że wiele osób, zwłaszcza
podczas zebrań wiejskich, zwraca uwa-
gę, iż pomimo niewielkiego budżetu
gminy potrafimy efektywnie zarządzać
finansami w postaci podwojenia na-
kładów inwestycyjnych, bez koniecz-
ności podnoszenia podatków czy za-
dłużania gminy. Warto w tym miejscu
dodać, że gmina Hażlach jest najmniej
zadłużoną gminą w powiecie cieszyń-

skim oraz jedną z najmniej za-
dłużonych w kraju! – podkreśla
wójt Grzegorz Sikorski.   

– Przy nikłych zasobach fi-
nansowych, jakimi dysponujemy
(jesteśmy jedną z najbiedniej-
szych gmin), dzięki innowacyj-
nemu podejściu do rozwiązy-
wania problemów oraz konse-
kwentnie realizowanej strate-
gii rozwoju osiągnęliśmy abso-
lutne szczyty w strategicznych
kategoriach: trwałości ekono-
micznej, trwałości środowisko-
wej, trwałości społecznej oraz
w zakresie jakości zarządzania.
Dlatego bardzo cieszy fakt za-
jęcia przez Gminę Hażlach 27.
miejsca na 1548 gmin wiej-
skich w Rankingu Samorządów
„Rzeczpospolitej”, który obra-
zuje jakość zarządzania w pol-
skim samorządzie. Oznacza to,
że udało nam się zmienić po-
strzeganie naszej miejscowości.
Coraz częściej słyszymy, że gmi-
na Hażlach jest nie tylko atrak-
cyjnym miejscem do zamiesz-
kania, ale również do spędzania
wolnego czasu w gronie rodziny
czy znajomych – zauważa haż-
laski wójt. 

– Naszym kluczem do sukcesu nie
jest to, ile razy przecinano wstęgę otwie-
rając drogi, boiska sportowe czy bu-
dynki wielofunkcyjne, lecz to, jaką war-
tość mają te inwestycje dla mieszkań-
ców. Lokalny lider to ktoś, kto chce i po-
trafi z ludźmi rozmawiać, rozumie, od
czego zależy to, czy żyje im się dobrze
tam, gdzie mieszkają. To ktoś, kto ma wi-
zję rozwoju gminy jako miejsca do za-
mieszkania i zainwestowania – podsu-
mowuje Grzegorz Sikorski, wójt gminy
Hażlach. �

Zmieniamy się z mieszkańcami 
i dla mieszkańców
Hażlach przez dziesięciolecia była kojarzona jako gmina typowo rolnicza. 
Jej powierzchnia to 49 kilometrów  kwadratowych, które zamieszkuje ponad 
10 500 mieszkańców. Dużą część obszaru gminy stanowią uprawy rolne oraz lasy. 
Dzięki temu na jej terenie można obserwować liczne uprawne gatunki roślin, a także
łąki, stawy i pastwiska, będące obok terenów leśnych ostoją różnorodnej zwierzyny.

Wójt gminy Hażlach Grzegorz Sikorski podczas I Forum 
Sołtysów Powiatu Cieszyńskiego, które odbyło się w Cieszynie
16 listopada 2019 roku wygłosił wykład o pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych
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Szacuje się, że jeśli nic się nie
zmieni, w 2050 roku liczba osób
w wieku 60+ będzie wynosić

13,7 mln, czyli ponad 40 proc. społe-
czeństwa. Jak zatem powinny wyglądać
miasta przyjazne osobom w wieku 60+?
Co jest istotne dla seniorów? Gdzie
seniorom żyje się najlepiej?

Chcąc podjąć próbę odpowiedzi
na te pytania, staraliśmy się stworzyć
kompleksowy raport, który pokazałby
możliwości, jakie konkretne miasta – uję-
te w raporcie – oferują osobom star-
szym.

Opracowując zestawienie pod uwa-
gę wzięliśmy wszystkie miasta, będące
stolicą województw, a także w przy-
padku woj. lubuskiego i kujawsko-po-
morskiego – ośrodki pełniące podobne
role. Łącznie przeanalizowaliśmy
18 miast i stworzyliśmy ranking, oce-
niając ich ofertę dla osób w wieku 60+. 

Raport iKalkulator.pl pokazuje, że
miasta coraz więcej uwagi poświęcają
tej grupie społecznej. Organizowanych
jest wiele akcji skierowanych do senio-
rów, przystosowywana jest przestrzeń

publiczna i transport miejski na potrzeby
tej grupy społecznej. Chcąc pokazać,
jak miasta dbają o swoich seniorów,
każdemu z nich poświęciliśmy osobne
opracowanie.

METODOLOGIA
Raport iKalkulator.pl został stwo-

rzony na podstawie wyników ankiet
przesłanych przez urzędy miast
uwzględnionych w opracowaniu, a tak-
że naszą własną analizę oferowanych
rozwiązań. W opracowaniu wzięliśmy
pod uwagę także dane GUS, Policji, NBP
dotyczące dostępu do zieleni miejskiej,
przestępczości czy średniej ceny miesz-
kania, a także informacje o cenach
miesięcznych biletów komunikacji miej-
skiej ze stron poszczególnych miast. 

W raporcie uwzględniliśmy takie
kategorie jak: komfort życia, aktywiza-
cja seniorów, działania władz na rzecz
seniorów i koszty życia. Kategorie zo-
stały podzielone na podkategorie.
W każdej maksymalnie można było
uzyskać 9 pkt., a minimalnie – 0,5 pkt lub
0 – w przypadku, gdy miasto nie speł-

niało żadnego z warunków. Inaczej
oceniana była podkategoria Finanso-
wanie badań, gdzie punktowane było
każde badanie. Suma wszystkich punk-
tów z każdej podkategorii dała nam
ostateczne wyniki. Tak powstał ran-
king Najlepsze miasta dla seniorów
2019.

Kto zdobył 
najwięcej punktów? 

Na pierwszym miejscu rankingu
Najlepsze Miasta dla Seniorów 2019,
stworzonego przez iKalkulator.pl, zna-
lazł się Poznań. Jednak tuż za nim jest
Kraków, który zdobył jedynie 0,5 pkt
mniej i Bydgoszcz, która straciła tylko
1 pkt do lidera zestawienia. O tym, jak
wyrównana była rywalizacja, świad-
czy fakt, że pierwsze sześć miejsc ze-
stawienia dzieli różnica jedynie 3,5 pkt.!
Jak wypadły miasta w poszczególnych
kategoriach?

KOMFORT ŻYCIA
W tej kategorii wzięliśmy pod uwa-

gę następujące aspekty: bezpieczeń-

Najlepsze miasta 
dla seniorów 2019
Nasze społeczeństwo starzeje się. Według danych
GUS w 2018 roku liczba ludności Polski wynosiła
38,41 mln. W tej grupie było ponad 9 mln osób 
w wieku 60+, które stanowiły prawie ¼ ogółu
społeczeństwa. To znacząca grupa Polaków, 
która z roku na rok rośnie w siłę. 



stwo, dostępność opieki zdrowotnej,
transportu publicznego i terenów zie-
lonych.  

Bezpieczeństwo
W przypadku pierwszego kryterium

skupiliśmy się na danych GUS na temat
liczby przestępstw stwierdzonych przez
Policję przeciwko życiu i zdrowiu na
1 000 mieszkańców. Do tego typu prze-
stępstw zaliczają się m.in.: pobicia, za-
bójstwa, narażenie na niebezpieczeń-
stwo utraty życia lub ciężkiego uszczerb-
ku na zdrowiu.

W 2018 r. w 18 miastach, które
uwzględniliśmy w naszym rankingu,
doszło łącznie do 498 624 takich prze-
stępstw. Które miejscowości mogą po-
chwalić się najmniejszym odsetkiem
podobnych przestępstw?

Jak wynika z danych GUS, najbez-
pieczniej mogą czuć się mieszkańcy
Bydgoszczy (1. miejsce w rankingu bez-
pieczeństwa), Olsztyna (2. miejsce) i Kra-
kowa (3. miejsce).  Z kolei najwięcej
przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu
stwierdzonych przez Policję jest w Ka-

towicach. Niewiele lepiej jest w Gorzo-
wie Wielkopolskim, Zielonej Górze
i Białymstoku. 

Dostępność 
opieki medycznej 

To jedna z ważniejszych kategorii
tego zestawienia, mająca wpływ na
komfort życia seniorów. I choć stan
służby zdrowia pozostawia wiele do ży-
czenia i jest przedmiotem burzliwych
dyskusji, to dostępność odpowiedniej
opieki medycznej w miejscu zamiesz-
kania jest nie do przecenienia. 

Analizując ten aspekt sprawdziliśmy,
jak wygląda stan dostępu do szpitali,
przychodni geriatrycznych, POZ, punk-
tów nocnej i świątecznej pomocy le-
karskiej oraz domów opieki społecznej
w poszczególnych miastach. Liczbę
danych placówek podzieliliśmy przez
liczbę mieszkańców w wieku 60+ da-
nego miasta. W każdej podkategorii
przydzieliliśmy punkty. Po ich podsu-
mowaniu powstał ranking główny opie-
ki medycznej, na podstawie którego
przyznaliśmy punkty końcowe od 0,5 do

9 pkt, które zostały wliczone do klasyfi-
kacji generalnej raportu. I tak: pierwsze
miejsce zajął Olsztyn. Tuż za liderem
uplasowały się Katowice, a na trzecim
miejscu Kraków. 

Dostępność 
transportu publicznego

Zapytaliśmy także miasta o trans-
port publiczny. Sprawdziliśmy, ile linii au-
tobusowych i/lub tramwajowych funk-
cjonuje w mieście, jak wygląda ich do-
stępność w przeliczeniu na jedną oso-
bę w wieku 60+, czy komunikacja pu-
bliczna dociera do każdego rejonu
miasta, a także jakie udogodnienia dla
osób starszych przygotowało miasto.
Jako główny czynnik przyjęliśmy wiel-
kość taboru komunikacji miejskiej
w przeliczeniu na mieszkańców 60+.

Z naszej analizy wynika, że obecnie
wiele miast dba o dostosowanie trans-
portu publicznego do potrzeb osób
starszych, niepełnosprawnych czy też
z dziećmi, co zasługuje na pochwałę.
W każdym z miast, które znalazły się
w naszym zestawieniu, tabor jest suk-
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cesywnie wymieniany i unowocześnia-
ny. W większości w środkach transpor-
tu znajdują się specjalnie  oznaczone
miejsca dla osób uprzywilejowanych,
dodatkowo przystosowane do potrzeb
seniorów – są osadzone niżej lub wyżej,
tak aby możliwe było swobodne wsta-
wanie i siadanie – obok nich znajduje się
tzw. ciepły guzik. W środkach transportu
stosowane są zapowiedzi głosowe przy-
stanków, a także tzw. przyklęk autobu-
su, czyli obniżenie części podłogi od
strony drzwi, aby zmniejszyć różnicę
między nią a krawężnikiem na przy-
stanku i tym samym ułatwić wysiadanie
z tego środka transportu. 

Pod względem dostępności komu-
nikacji miejskiej w przeliczeniu na
mieszkańców 60+ najlepiej jest: w Ka-
towicach, Gorzowie Wielkopolskim
i Opolu, a najgorzej w Bydgoszczy i Ło-
dzi. Jednak należy podkreślić, że wszyst-
kie analizowane miasta są na zbliżonym
poziomie i na bieżąco wprowadzają
nowe udogodnienia dla osób starszych
oraz zwiększają tabor. 

Tereny zielone
W przypadku dostępności tere-

nów zielonych, jako podstawowy wskaź-
nik wzięliśmy pod uwagę dane GUS
z 2018 r. na temat procentowego udzia-
łu parków, zieleńców i terenów zieleni
osiedlowej w powierzchni miasta ogó-
łem (bez udziału lasów). Aby pokazać
całościowy ogląd na zieleń miejską, po-
prosiliśmy miasta o przesłanie danych
dotyczących liczby parków i skwerów
znajdujących się na ich terenie, a tak-
że dostępności siłowni plenerowych.
Zieleń to ważny czynnik poprawiający
komfort życia każdego z nas. To tu
można odpocząć w upalne dni, po-
spacerować, spotkać się ze znajomymi
czy zadbać o swoją kondycję, ćwicząc
na siłowni plenerowej. Które miasto
prezentuje się najlepiej pod tym wzglę-
dem? Jak pokazują dane GUS, wśród
miast wojewódzkich, które uwzględni-
liśmy w naszym zestawieniu, Bydgoszcz
jest tym, które może pochwalić się naj-
większym udziałem parków i zieleni
osiedlowej. Na kolejnym miejscu znalazł
się Wrocław i Warszawa. Najgorzej sy-
tuacja wygląda w Zielonej Górze. 

AKTYWIZACJA SENIORÓW
Jak wynika z badania Senior Apart-

ments, osoby w wieku 65+ nie czują się
jeszcze stare, chcą korzystać z życia na
emeryturze i skupić się na swoim roz-
woju. Najbardziej cenią sobie wolny
czas (14,8 proc.), lekturę (12,8 proc.) czy

realizację własnych zainteresowań
(9,2 proc.). 

Obecnie jest wiele miejsc, w których
seniorzy mogą wspólnie spędzać czas,
rozwijać pasje czy uzyskać opiekę
i wsparcie. Kluby Seniora, Uniwersyte-
ty Trzeciego Wieku czy Domy Dzienne-
go Pobytu dla Seniorów – to tam osoby
starsze mogą aktywnie uczestniczyć
w życiu społecznym. Jak pod tym wzglę-
dem wygląda oferta miast z naszego ze-
stawienia? Bardzo dobrze. W każdej
miejscowości senior znajdzie coś dla
siebie. Jako główny przelicznik przyję-
liśmy liczbę osób w wieku 60+ przypa-
dającą na Klub Seniora. Jak się okazu-
je, najwięcej Klubów Seniora w stosunku
do liczby mieszkańców w wieku 60+ jest
w Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu, z ko-
lei na końcu zestawienia uplasował
się Białystok, który znacznie odbiega od
reszty stawki.

DZIAŁANIA WŁADZ 
NA RZECZ SENIORÓW

Aby sprawdzić, jak analizowane
przez nas miasta, dbają o seniorów, za-
pytaliśmy je także o kilka kwestii, które
mają wpływ na komfort życia osób star-
szych, m.in. o to, czy funkcjonuje u nich
Karta Seniora, Miejska Rada Seniorów,
Centrum Aktywności Seniora, a także ja-
kie działania skierowane do tej grupy
społecznej finansuje dane miasto.

Z naszej analizy wynika, że osoby
w wieku 60+ nie mogą narzekać na
nudę czy brak opieki. W miastach do-
stępne są różnego rodzaju zajęcia – nie
tylko sportowe czy artystyczne, ale też
podnoszące kompetencje, np. z obsłu-
gi komputera, języka angielskiego.
Oprócz tego różnego rodzaju działania
wspomagające, jak bezpłatne badania,
szczepienia przeciw grypie, konsultacje
z lekarzami, czy wypożyczalnie sprzę-
tu rehabilitacyjnego. Senior może liczyć
także na bezpłatną pomoc w domowych
naprawach czy też darmowe usługi
taksówkarskie. 

Wśród miast, które wyróżniają się pod
tym względem, znalazły się:  Poznań, Wro-
cław i Szczecin, które zdobyły największą
liczbę punktów. Na końcu stawki znalazł
się Gorzów Wielkopolski. Maksymalnie
można było uzyskać 9 pkt, udogodnienia
oferowane przez miasto były oceniane
przez redakcję od 0 do 4 pkt.

Wśród działań dofinansowywanych
przez miasta, które szczególnie zwróciły
nasza uwagę, były: 
• szczeciński  program „Starość? Też
mnie to czeka”, zajęcia z wykorzysta-
niem symulatora i kombinezonu staro-

ści prowadzone w szkołach i jednost-
kach pomocy społecznej; studia na
Medycznym Uniwersytecie Seniora czy
też program Posiłki dla seniorów – za-
pewnienie gorącego posiłku dla se-
niora wraz z dowozem do miejsca za-
mieszkania;
• powołanie Zespołu ds. Geriatrii i Opie-
ki Długoterminowej w ramach War-
szawskiej Rady Polityki Zdrowotnej;
• łódzki projekt opieki wytchnieniowej
polegający na tym, że osoba starsza,
niesamodzielna może przebywać kilka
godzin w placówce np. DPS, pod pro-
fesjonalną opieką, zaś w tym czasie jej
codzienny opiekun załatwia niezbędne
sprawy lub po prostu odpoczywa;
• projekt Wrocławska Szmaragdowa
Karta Seniora, która umożliwia nieod-
płatne usługi  realizowane w mieszka-
niu seniora: bezpłatnego strzyżenia
i czesania, pedicure, manicure, opto-
metrysty: kontroli wzroku, w tym zaćmy,
kontroli ciśnienia oczu, wykonania jed-
nej pary okularów (do czytania lub cho-
dzenia), kontroli słuchu.

Finansowanie badań
Według danych ZUS, w marcu 2019 r.

średnia emerytura wyniosła 1 885 zł net-
to, a najczęściej wypłacane świadcze-
nie było w kwocie ok. 1 440 zł netto. Jak
widać polscy seniorzy muszą mądrze
wydawać swoje pieniądze, dlatego
wszelkie działania władz, mające na
celu dofinansowanie badań dla tej gru-
py społecznej, są niezwykle ważne. Jak
ten aspekt wygląda wśród analizowa-
nych przez nas miast? Za każde ba-
danie finansowane przez miasto przy-
dzielaliśmy 0,5 pkt. W tej dziedzinie
przoduje Kraków i Katowice, a także
Rzeszów i Poznań – te miasta finansu-
ją najwięcej badań dla seniorów. Na
końcu stawki znalazły się Gorzów Wiel-
kopolski i Olsztyn, które obecnie nie fi-
nansują tej formy pomocy. 

KOSZTY ŻYCIA 
Komunikacja miejska 
– bilety i ulgi

Jak kształtują się ceny biletów ko-
munikacji miejskiej i kto może liczyć na
jakie ulgi? W naszym zestawieniu
sprawdzaliśmy, które miasta oferują
bezpłatne bilety dla seniorów i od ja-
kiego wieku, czy i jakie ulgi proponują
oraz jak kształtuje się cena normalne-
go biletu miesięcznego. To wszystko zło-
żyło się na pozycję danego miasta
w rankingu – przy czym głównym kry-
terium było 100 proc. dofinansowanie do
biletów.
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W naszym zestawieniu najlepiej wy-

padała oferta Bydgoszczy, Torunia i Lu-
blina. Te trzy miasta jako jedyne oferu-
ją bezpłatne przejazdy komunikacją
miejską już dla osób w wieku 65+. Tuż
za nimi jest Wrocław, gdzie obecnie
z darmowej komunikacji mogą korzy-
stać osoby w wieku 68+ i co roku ta po-
przeczka wiekowa obniża się, by
w 2022 osiągnąć pułap 65+. W pozo-
stałych miastach z bezpłatnego trans-
portu publicznego mogą cieszyć się oso-
by w wieku 70+. Przy czym w niektórych
ośrodkach wprowadzane są dodatko-
we ulgi, jak Bilet Seniora, który jest bar-
dzo atrakcyjną opcją – jak np. w War-
szawie i Poznaniu, gdzie kosztuje jedy-
nie 50 zł rocznie. 

Ceny nieruchomości 
Pod względem cen mieszkań naj-

lepsza sytuacja jest w Gorzowie Wielko-
polskim, gdzie za m2 mieszkania
w czerwcu 2019 r. należało zapłacić
średnio 4 220 zł i w Zielonej Górze – gdzie
kosztował on 4 496 zł. Dla porównania
w najdroższym mieście w zestawieniu
– czyli w Warszawie – za m2 nieruchomo-
ści średnio musimy zapłacić ponad dwa
razy więcej niż w Gorzowie – aż 8 932 zł.

Rozrywka – ceny teatrów
Opole, Kielce i Szczecin to miasta,

w których seniorzy najmniej zapłacą za
wstęp do teatrów. Średnia cena biletu
z uwzględnieniem ewentualnych zniżek
kosztuje tu ok. 22 zł. Nieznacznie więcej
trzeba zapłacić w Gorzowie Wielko-
polskim  czy Białymstoku. Za dostęp do
tej formy kultury najdrożej zapłacimy w
stolicy – gdzieś średnia cena biletu
wynosi 57,5 zł, a także w Krakowie i Ło-
dzi (43,75 zł).

W zależności od spektaklu i usytu-
owania miejsca cena biletu wzrasta,
dlatego wyliczając średnią, przyjęli-
śmy jedno kryterium – bilety dotyczyły
miejsc na parterze w jednym z pierw-
szych rzędów. 

Podsumowanie
Raport Najlepsze Miasta dla Se-

niorów 2019 iKalkulator.pl pokazuje, że
tak naprawdę polskie miasta coraz
częściej zdają sobie sprawę, że nasze
społeczeństwo się starzeje i już jego
¼ stanowią seniorzy. Dlatego wiele
ośrodków miejskich inwestuje w infra-
strukturę i dostosowuje ją do potrzeb
osób starszych. Oznacza to nie tylko za-
kup nowych pojazdów komunikacji

miejskiej czy budowę podjazdów dla
wózków, obniżenie krawężników przy
przejściach, odpowiednie oznakowanie
ich, ale także zwiększenie liczby terenów
zielonych, budowę siłowni plenero-
wych, które umożliwiają integrację czy
tworzenie po prostu miejsc spotkań
dla seniorów. 

Na komfortowe miejsce do życia
składa się wiele aspektów, które dla
każdego mogą mieć inną ważność,
priorytetowość. Dlatego tworząc ra-
port Najlepsze Miasta dla Seniorów
2019, nie różnicowaliśmy, który czynnik
jest najważniejszy. Raport pokazuje,
jak analizowane przez nasz 18 miast,
dba o seniorów.  Można powiedzieć, że
tak naprawdę poziom ten jest wyrów-
nany – pierwsze i ostatnie miejsce ze-
stawienia dzieli jedynie 19 pkt. Oczy-
wiście cieszy fakt, że samorządy coraz
bardziej dbają o seniorów, jednak
nadal jest wiele kwestii do poprawy, jak
choćby właśnie dostęp do terenów zie-
lonych czy jakość stanu chodników
i dróg, które są problematyczne nie tyl-
ko dla seniorów. Zwycięzcom rankingu
gratulujemy i zachęcamy miasta do nie-
ustannej pracy na rzecz poprawy życia
seniorów. �

Wizytówką gminy Strawczyn jest
świetnie rozwinięte zaplecze
sportowe, czyli Centrum Spor-

towo-Rekreacyjne z krytą pływalnią,
stadionem lekkoatletycznym, polem do
minigolfa, skateparkiem i kortem teni-
sowym. W ostatnich latach powstało tu
także bardzo nowoczesne przedszkole.
W trakcie realizacji są kolejne inwesty-
cje, w tym budowa oczyszczalni ścieków
w Korczynie o wartości blisko 20 milio-
nów złotych, czy niebywałej w woje-
wództwie świętokrzyskim ścieżki dy-
daktyczno-przyrodniczej. W planach
natomiast jest budowa bardzo nowo-
czesnej hali sportowej ze strzelnicą,
ścieżki biegowo-rowerowej i narciar-

skiej, a także zagospodarowanie tere-
nu wokół miejscowego zalewu wraz
z budową całorocznego lodowiska,
parku linowego, wodnego toru prze-

szkód, plenerowej siłowni, toru i stano-
wiska startowego do nart wodnych i wa-
keboardingu, nowego pomostu z windą
dla osób niepełnosprawnych, boiskiem
do siatkówki plażowej oraz nowocze-
snym polem campingowym.

Bogata oferta terenów inwestycyj-
nych, progospodarcza i prorodzinna po-
lityka samorządu, uporządkowana in-
frastruktura drogowa i kanalizacyjna,
odnawialne źródła energii oraz praw-
dziwy bum inwestycyjny poparty sku-
tecznym sięganiem przez samorząd
po środki unijne i rządowe – to tylko nie-
które z zalet gminy Strawczyn, które czy-
nią ją przyjaznym miejscem dla miesz-
kańców i biznesu. �

Innowacyjna gmina z przyszłością
Gmina Strawczyn to położona w centralnej części województwa świętokrzyskiego 
miejscowość o bardzo innowacyjnym wizerunku. Kluczem do sukcesu lokalnego 
samorządu są wypracowane latami sposoby płynnej realizacji założeń rozwoju gminy,
jako odpowiedzi na potrzeby jej mieszkańców. 

Centrum Sportowo-Rekreacyjne OLMPIC 
w Strawczynku
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Początek działalności ho-
dowlanej Małopolskiej
Hodowli Roślin, zwłasz-

cza zbóż i buraka pastewne-
go, sięga drugiej połowy XIX
wieku. W ostatnich latach
Spółka realizowała plan kon-
centracji kapitału oraz pro-
gramów hodowlanych, w ra-
mach którego przejęła Przed-
siębiorstwo Hodowlano-Na-
sienne w Lublinie, Hodowlę
Roślin Rolniczych – Nasiona
Kobierzyc w Kobierzycach
i Stado ogierów (Hodowlę
Koni Arabskich) w Białce.

W skład Małopolskiej Hodowli Roślin
wchodzą m.in. Wydział Hodowli Ro-
ślin, Wydział Produkcji Roślinnej, Wy-
dział Handlu i Kontraktacji oraz Wydział
Hodowli i Produkcji Zwierzęcej.

Główne kierunki statutowej działal-
ności skupiają się  na:
• prowadzeniu hodowli twórczej i za-
chowawczej roślin rolniczych,
• działalności w zakresie produkcji na-
siennej,
• obrocie materiałem siewnym roślin
rolniczych,
• przemyśle rolnym, działalności rolni-
czej i usługowej
• chowie i hodowli bydła mlecznego 
• chowie i hodowli koni i pozostałych
zwierząt koniowatych

Podstawowym kierunkiem działal-
ności firmy jest hodowla kukurydzy
i zbóż, buraka pastewnego, traw pa-
stewnych i gazonowych oraz roślin mo-
tylkowych drobnonasiennych, w efekcie
której wyhodowano wiele odmian roślin
rolniczych w 25 gatunkach. 92 z tych od-
mian nada znajdują się w Krajowym Re-
jestrze i cieszą się uznaniem zarówno
w kraju, jak i za granicą. Odmiany Ma-
łopolskiej Hodowli Roślin doskonale
radzą sobie w trudnych warunkach kli-
matyczno-glebowych oraz cechują się
wysoką plennością, stabilnością oraz to-
lerancją na choroby. 

Hodowla roślin prowadzona jest w
pięciu zakładach hodowlanych. Są to

Polanowice k. Krakowa, gdzie prowa-
dzona jest hodowla buraka pastewne-
go, pszenicy ozimej, jęczmienia jarego,
owsa jarego i traw pastewnych; Nie-
znanice k. Częstochowy, w których re-
alizowany jest program hodowli traw ga-
zonowych i motylkowe drobnonasien-
ne), Mikulice k. Przeworska z progra-
mem hodowli pszenicy ozimej i kuku-
rydzy. W Palikijach k. Lublina zespół ho-
dowców zajmuje się hodowlą gryki,
gorczycy biała i traw pastewnych. Na-
tomiast w  położonych na Dolnym Ślą-
sku Kobierzycach prowadzony jest
program hodowli kukurydzy cukrowej
i pastewnej, a także pszenicy ozimej
i jarej. 

Powierzchnia przeznaczona pod
hodowlę twórczą i zachowawczą
w 2019 roku wynosiła ok 133 ha. Nasze
zakłady wyposażone są w nowoczesne
laboratoria i pracownie specjalistyczne
(w tym pracownie technologiczne i la-
boratorium in vitro) szklarnie oraz spe-
cjalistyczne maszyny do prac polo-
wych i przerobu nasion. 

Firma jest jedynym w kraju hodow-
cą gorczycy, gryki, traw gazonowych,
koniczyny łąkowej di- i tetraploidalnej
oraz buraka pastewnego wielokiełko-
wego i jednokiełkowego. Hodowla re-
alizowana w firmie przejawia stały po-
stęp, przekładający się na liczbę nowo
zarejestrowanych odmian o doskona-
łych wartościach użytkowych i produk-
cyjnych. Hodowla roślin w Małopol-

skiej Hodowli Roślin współ-
pracuje również z wieloma
ośrodkami naukowymi w kra-
ju i zagranicą w celu pogłę-
biania wiedzy w zakresie ho-
dowli. W wymienionych Sta-
cjach Hodowli Roślin zakła-
dane są także doświadczenia
w ramach Porejestrowego Do-
świadczalnictwa Odmiano-
wego. 

Małopolska Hodowla Ro-
ślin specjalizuje się ponadto
w produkcji nasiennej, obrocie
materiałem siewnym oraz

działalnością rolno-usługową. Firma
dysponuje doskonałym zapleczem
w postaci nowoczesnych maszyn i urzą-
dzeń do uprawy roli, siewu, zabiegów
agrotechnicznych, zbioru oraz posiada
nowoczesną linię do zaprawiania. Przy-
gotowany kwalifikowany materiał siew-
ny cechuje się najwyższą jakością.
Spółka nieprzerwalnie od 1872 roku
dostarcza na rynek krajowy i zagra-
niczny najwyższej jakości kwalifikowa-
ny materiał siewny. 

Dużym atutem firmy jest dobrze
funkcjonujący Wydział Handlu i Kon-
traktacji, w skład którego wchodzą:
Zespół ds. Handlu Krajowego, Zespół
ds. Handlu Zagranicznego oraz Koor-
dynator ds. Kontraktacji. Zespół ds.
Handlu Krajowego realizuje swoją
sprzedaż m.in. poprzez sieć sklepów fir-
mowych, zlokalizowanych w następu-
jących miejscowościach: Proszowice,
Szczucin, Nowy Sącz, Kraków, Kolbu-
szowa, Zamość, Tomaszów Lubelski,
Lublin, Kraśnik, Hrubieszów, Biłgoraj
i Ulhówek. 

Wydział ds. Handlu Zagranicznego
prowadzi sprzedaż naszego materiału
w krajach Unii Europejskiej oraz w Eu-
ropie Wschodniej m.in. na Ukrainie,
w Rosji, na Białorusi oraz w krajach by-
łego Związku Radzieckiego.

Rolnik, kupując kwalifikowany ma-
teriał siewny wytworzony w naszej firmie
z wyhodowanych odmian naszej Spół-
ki, ma gwarancję wysokiej. �

Gwarancja jakości w MHR
Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o. to strategiczna Spółka Skarbu Państwa, 
której właścicielem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Zapewnia nasiona 
i rośliny spełniające najwyższe standardy europejskie.
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Wśród producentów prym wiodą
Impossible Foods i Beyond
Meat, których wartość wyce-

niono na 12 mld USD z perspektywą
wzrostu do 28 mld USD w 2025 roku. Jak
podkreślają eksperci JLL, mięso roślin-
ne to jeden najbardziej perspektywicz-
nych segmentów w sektorze gastrono-
micznym na świecie. 

Celebryci na diecie 
Tak dynamiczne tempo wzrostu nie

byłoby możliwe bez wsparcia gwiazd
popkultury. W promowaniu diety we-
gańskiej dość istotny udział miała mię-
dzy innymi Beyonce, która całkowicie
zrezygnowała z mięsa w ramach przy-
gotowań do ubiegłorocznej trasy kon-
certowej. Z kolei jej mąż Jay-Z znalazł się
w gronie gwiazd (obok Katy Perry, Se-
reny Williams, Jadena Smitha, czy Tre-
vora Noah), które zdecydowały się za-
inwestować w firmę Impossible Foods.
Kierowca Formuły 1 Lewis Hamilton
będzie natomiast inwestorem w ra-
mach nowego londyńskiego konceptu
Neat Burger, który ma bardzo ambitne
plany globalnej ekspansji w ciągu naj-
bliższych dwóch lat.

Niemożliwy burger 
Impossible Foods po raz pierwszy

wprowadził na rynek Impossible Burger
(połączenie białka sojowego i ziem-
niaczanego, z dodatkiem tłuszczu ko-
kosowego i słonecznikowego oraz soku
buraczanego, który zapewniał mu bar-
dziej mięsny efekt) w ekskluzywnej re-
stauracji Momofuku w Nowym Jorku.

W tym czasie był to produkt niszowy
i niewymagający długiego gotowania.
Bardzo szybko okazało się jednak, że ro-
ślinne burgery to produkt niezwykle
wśród konsumentów pożądany, stąd de-
cyzja o włączeniu do menu Burger King
Impossible Whooper, który jest obecnie
sprzedawany w ponad 7 000 lokaliza-
cjach tej sieci w Stanach Zjednoczo-
nych. Mimo że produkcja została znacz-
nie zwiększona, popyt nadal przewyż-
szał podaż, co doprowadziło do na-
wiązania partnerstwa z OSI, jednym
z największych światowych producen-
tów żywności.

Paradoksalnie, to globalne sieci
typu fast food przodują w testowaniu
i wprowadzaniu na rynek produktów
opartych o roślinne zamienniki mięsa.
KFC Atlanta na przykład wyprzedał pi-
lotażową wersję Beyond Fried Chicken,
wyprodukowaną przez Beyond Meat,
w mniej niż 5 godzin od momentu wy-
puszczenia jej na rynek. W partnerstwo
z Beyond Meat wszedł również Subway
włączając czasowo do menu Beyond
Meatball Marinara w Kanadzie i USA.
Swój udział w rozwoju tego segmentu
sektora gastronomicznego ma oczywi-
ście także Europa. W 2018 roku PHW,
największy producent drobiu w Niem-
czech, poinformował, że będzie wy-
łącznym dystrybutorem Beyond Bur-
ger na tamtejszym rynku.

Na roślinne burgery tego samego
producenta zdecydowała się również
polska sieć wegańskich restauracji
Krowarzywa, wprowadzając je do nie-
których ze swoich warszawskich re-

stauracji. Nic w tym dziwnego – popyt
na zróżnicowane wegańskie menu
wśród mieszkańców stolicy jest ogrom-
ny, a w 2017 roku portal Happy Cow
umieścił Warszawę na 3. miejscu wśród
najbardziej prowegańskich miast  na
świecie. 

Zdrowo i ekologicznie 
Zatem co napędza to zapotrzebo-

wanie na produkty mięsne pochodzenia
roślinnego? Kluczowym czynnikiem jest
oczywiście rosnąca popularność diety
wegańskiej. Szacuje się, że już 30 mi-
lionów mieszkańców Europy to weganie
lub wegetarianie. W samej Wielkiej
Brytanii natomiast liczba wegan wzro-
sła czterokrotnie w ciągu ostatnich 4 lat
ze 150 000 do 600 000 osób. Ale kon-
sumpcja produktów pochodzenia ro-
ślinnego to nie tylko ich domena  - wie-
lu z nas zamienniki mięsa traktuje jako
ważny element zdrowego stylu życia
i zachowań proekologicznych. Nie po-
winno to dziwić – przy produkcji Im-
possible Burgers wykorzystuje się 95 pro-
cent mniej gruntów, 75 procent mniej
wody, a emisja gazów cieplarnianych
jest niższa o 89 procent. Korzyści zdro-
wotne wynikające z diety roślinnej są
również coraz bardziej udokumento-
wane (chociaż burgery roślinne zawie-
rają w przybliżeniu taki sam odsetek
sodu i tłuszczów nasyconych jak bur-
gery zwierzęce). Wszystko wskazuje
więc na to, że producenci roślinnych za-
mienników mięsa na stałe wpisali się w
rozwój sektora gastronomicznego na
świecie. �

Roślinny burger
Wygląda jak mięso, smakuje jak mięso, 
tyle że mięsem nie jest… Mowa o roślinnych
zamiennikach białka zwierzęcego, które
szturmem podbijają światowe rynki.
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Patronat medialny nad spotkaniem
objęła telewizja polska TVP1. Kon-
ferencję otworzył Artur Hugo

Świergiel, dyrektor Instytutu, natomiast
sesję referatową prowadził Piotr Szy-
mański, kierownik Zakładu Technologii
Mięsa i Tłuszczu IBPRS. W drugiej czę-
ści imprezy ogłoszono wyniki 52. Kon-
kursu „Produkty najwyższej jakości
w przemyśle mięsnym” JESIEŃ 2019
oraz odbyła się wystawa nagrodzo-
nych wędlin.

Pierwszy wykład pt. „Patogeny
w żywności a zdrowie człowieka” wy-
głosiła Elżbieta Maćkiw z Narodowego
Instytut Zdrowia Publicznego – Pań-
stwowego Zakładu Higieny w Warsza-
wie. Drugi wykład pt. „Możliwości wy-
korzystania właściwości przeciwdrob-
noustrojowych bakterii fermentacji mle-
kowej w przetwórstwie mięsnym” wy-
głosiła Dorota Zielińska ze Szkoły Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego w War-
szawie. Trzeci wykład pt. „Bezpieczeń-
stwo mikrobiologiczne żywności – nowe
podejście oparte na ocenie ryzyka i sta-
nowionych kryteriach” wygłosił Krzysz-
tof Kwiatek z Instytutu Weterynarii, Pań-
stwowego Instytutu Badawczego w Pu-
ławach.

Podczas konferencji wybrane firmy
współpracujące z przemysłem mię-
snym przedstawiły aktualną ofertę dla
branży. Były to następujące firmy:

Firma Handlowo-Konsultingowa
WIPOL, Gdynia; POMONA Company
Sp. z o.o., Żyrardów; RADEX Z. i T. Na-
gay Sp. j., Kamieniec k/Kołbaskowa;
Moguntia Indasia Sp. z o.o., Suchy Las;
Chr. Hansen Poland Sp. z o.o., Cząstków
Mazowiecki; Zaltech Polska Sp. z o.o.,
Rzeszów; RADEA Radosław Dąbski, War-
szawa; Danisco Poland Sp. z o.o., Poznań.

52. edycja ogólnopolskiego Kon-
kursu „Produkty najwyższej jakości
w przemyśle mięsnym” JESIEŃ 2019
została tradycyjnie zorganizowana
przez Zakład Technologii Mięsa i Tłusz-
czu IBPRS w Warszawie pod honoro-
wym patronatem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Już od 1993 r., dwa razy
do 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, w skład któ-
rych wchodzą przedstawiciele prze-
mysłu, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, uczelni SGGW, Federacji Konsu-
mentów, SITSPOŻ-u oraz pracownicy In-
stytutu. Drugi etap Konkursu to badania
chemiczne na zgodność z normami
jakościowymi i aktualnymi przepisami
dotyczącymi stosowania dozwolonych
substancji dodatkowych. W jesiennej
edycji brało udział 47 firm i zgłoszono do
ocen 144 produkty mięsne. �

52. Dni Mięsa
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrow-
skiego (IBPRS), Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu we współpracy ze Stowarzysze-
niem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego oraz
Fundacją Techniki Polskiej 28 listopada br. w Warszawie po raz pięćdziesiąty drugi 
zorganizował Dni Przemysłu Mięsnego pt. „Obecne zagrożenia mikrobiologiczne 
w przemyśle mięsnym”. 

Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi za zwycięstwo w 52. KONKURSIE
„Produkty najwyższej jakości w prze-
myśle mięsnym” JESIEŃ 2019 otrzy-
mały Zakłady Mięsne HAGA PLUS
Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju.

Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi za „wyróżniającą się liczbę nagro-
dzonych wędlin” w 52. Konkursie „Pro-
dukty najwyższej jakości w przemyśle
mięsnym” JESIEŃ 2019 otrzymał Za-
kład Przetwórstwa Mięsnego HEN-
RYK KOŁDRAS w Proszówkach

Specjalne wyróżnienie za najwyżej
oceniony produkt wytwarzany meto-
dami tradycyjnymi otrzymały Zakłady
Mięsne „SZUBRYT” Zbigniew Szu-
bryt w Chełmcu za szynkę swojską
sądecką tradycyjną.

Specjalne wyróżnienie za uzyskanie
wysokich not w ocenie sensorycznej
produktów wytwarzanych metodami
tradycyjnymi otrzymał Zakład Prze-
twórstwa Mięsnego HENRYK KOŁ-
DRAS w Proszówkach za Boczek
od Kołdrasa z komina.

Specjalny dyplom za uzyskanie 
wysokich not w ocenie sensorycznej
produktów wytwarzanych metodami
tradycyjnymi otrzymał Zakład Masar-
ski KRAWCZYK Sp. z o.o. Sp. k. 
w Mleczkowie za kiełbasę swojską.

Partnerzy publikacji
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Laureaci otrzymują nagrodę preze-
sa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego – ciągnik rolniczy Ze-

tor Major CL 80 i voucher Pocztowego To-
warzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

Drugie miejsce i nagrodę pieniężną
prezesa KRUS oraz voucher PTUW tra-
fia do gospodarstwa Alicji i Konrada Gi-
lowskich z Łowców w województwie
podkarpackim.

Trzecie miejsce ex aequo przyzna-
no gospodarstwom państwa: Beaty
i Leszka Kamińskich z Malinowa w wo-
jewództwie warmińsko-mazurskim oraz
Grażyny i Leszka Bobrowskich z Wólki
Kurdybanowskiej w województwie ma-
zowieckim. Otrzymają oni nagrody
pieniężne od ministra rolnictwa oraz
voucher PTUW.

Nagrodę specjalną Głównego In-
spektora Pracy za stosowanie innowa-

cyjnych rozwiązań zwiększających bez-
pieczeństwo pracy w gospodarstwie rol-
nym z kolei przyznano Magdalenie i To-
maszowi Szczęsnym ze Złotej w woje-
wództwie świętokrzyskim.

Poza tym przyznano 3 wyróżnienia
specjalne:

– za stosowanie bezpiecznych i in-
nowacyjnych technologii produkcji rol-
niczej sprzyjających utrzymaniu do-
brostanu zwierząt – Izabeli i Łukaszowi
Dyczkowskim z Berezówki w woje-
wództwie lubelskim;
• za ciekawą aranżację siedliska go-
spodarstwa oraz wykorzystanie i dba-
łość o walory architektoniczne starych
budynków gospodarskich – Bogusławie
i Ryszardowi Rojkom z Chwałowa w wo-
jewództwie dolnośląskim;
• za wyposażenie i organizację warsz-
tatu narzędziowego w gospodarstwie

– Weronice i Sebastianowi Błachom
z Bożnowa w województwie lubuskim.

Centralna Komisja Konkursowa po-
stanowiła dodatkowo wyróżnić za wy-
jątkową dbałość o estetykę obejścia go-
spodarskiego i duży wkład pracy w two-
rzenie wspaniałych krajobrazów wiej-
skich:
• Renatę Wiesner z Bieńkowic w ślą-
skim;
• Joannę i Rafała Zalewskich z Łowina
w kujawsko-pomorskim;
• Halinę i Bogusława Kamińskich ze
Stanisławowa w pomorskim;
• Violettę i Norberta Jantosów z Łowko-
wic w opolskim.

Uroczysta gala konkursowa odbyła
się się 20 września podczas Między-
narodowych Targów AGRO SHOW
w Bednarach k. Poznania.

�

Bezpieczni w rolnictwie
Za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w kraju uznano posiadłość 
Anny i Mariusza Chrzanowskich z Nowego Chodnowa w województwie łódzkim.

Co zdecydowało o otrzymaniu przez
państwa tytułu „Bezpieczne gospo-
darstwo rolne 2019”?

Bardzo wiele czynników zadecydo-
wało o tym, iż zdobyliśmy tytuł „Bez-
pieczne gospodarstwo rolne”. Jednym
z nich jest bardzo ciężka wieloletnia pra-
ca, inwestycja 

w sprzęt, odpowiednia eksploatacja
i modernizacja urządzeń. Liczne szko-
lenia zapewniły nam fachowo i solidnie
wykształconą kadrę, która stanowi
ogromny kapitał Naszej Spółki.
Jakimi największymi sukcesami ho-
dowlanymi może pochwalić się pań-
stwa organizacja?

Od początku powstania realizujemy
pełny program hodowli zarodowej by-
dła mlecznego. Prace hodowlane ukie-
runkowane są na doskonalenie cech
mlecznych, prawidłową postawę koń-
czyn tylnych, poprawę zdrowotności
i długowieczności. Możemy pochwalić

się też bardzo dobrą wydajnością
mleczną krów wynoszącą 11300/li-
trów/szt. Spółka odnosi sukcesy na wy-
stawach regionalnych i krajowych bydła
rasy  holsztyńsko-frezyjskiej.

Rozmawiał Piotr Nowacki

Ciężka praca przyniosła sukces
Rozmowa z prezesem zarządu Hodowli Zwierząt 
i Nasiennictwa Roślin Polanowice Markiem Kościńskim

Wręczenie nagrody z rąk Prezydenta RP za zajęcie III miejsca w XVII Ogólnokrajowym 
Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne kategoria zakłady rolne
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Na parkingu w mieście Redwood
City pojawiła się uchatka. Zaopiekowa-
li się nią strażacy. Zrobili jej serię zdjęć,
na których widać, jak zwierzę w cudow-
ny sposób walczy ze snem. Uratowana
uchatka została następnie przetrans-
portowana do kliniki weterynaryjnej, aby
można było określić jej stan zdrowia, płeć
oraz wiek. Fachowcy stwierdzili, że mają
do czynienia z coraz częstszymi przy-
padkami znajdowania uchatek w głębi
lądu. Uciekają one ze środowiska oce-
anicznego, w którym żyć się nie da. 

Przysypiać lubią też dzikie koty. We
wsi Pepłówek właściciel kurnika znalazł
rysicę. Po skonsumowaniu kury, koguta
i kaczki zasnęła spokojnie. Właściciel
skontaktował się ze Strażą Leśną. Ta przy-

wołała na pomoc Zachodniopo-
morskie Towarzystwo Przyrodnicze.
Zwierzę zostało zabrane do leśnej
zagrody.

Bardziej dramatyczne były losy
małego koali wyniesionego z poża-
ru w Australii. Na nagraniach akcji
ratunkowej widać, jak kobieta wy-
nosi z płomieni poparzone zwierzę
i próbuje je doraźnie ratować, po-
lewając wodą z butelki. W szpitalu
stwierdzono, że koala jest w ciężkim
stanie, ale przeżyje. 

Zdarza się też, że zwierzęta po-
magają ludziom, nie wiedząc o tym.
Popularność zyskał ostatnio wyczyn
naszego rodaka, który za pomocą
kła narwala próbował obezwładnić
terrorystę napadającego na prze-
chodniów. Wziął ten atrybut broni ze
ściany kuchni, w której pracował. Jak
podejrzewają naukowcy, kieł służy
narwalowi do tego, by rozkruszać
pokrywę lodową, aby zwierzę mogło
zaczerpnąć powietrza. Ponadto we-
dług ostatnich badań kieł może być

używany przez narwala w odczuwaniu
zmian temperatury, ciśnienia i stężeń sub-
stancji, które otaczają go w wodzie. Słu-
ży do tego 10 milionów włókien nerwo-
wych, a to znacznie ułatwia im polowa-
nia na ryby.

Kły są dosyć kruche i nie nadają się
do obróbki, dlatego dla Eskimosów nie
były główną przyczyną poławiania na-
rwali. Łowiono je ze względu na tłuszcz
i skórę. Kły natomiast były wykorzysty-
wane w handlu wymiennym. W średnio-
wiecznej Europie były natomiast bar-
dzo pożądane i cenne. Ze względu na
przypisywane im właściwości magiczne

osiągały bardzo wysoką cenę. Pozwolić
sobie na nie mogli jedynie najzamożniejsi.

Zaskakujące są też badania nad in-
teligencją zwierząt. Na Uniwersytecie
Cambridge wrony śpiewająco zdały tak
zwany test pianki, którym do tej pory
sprawdzano umiejętności dzieci. Polega
on na tym, że można od razu uzyskać je-
den egzemplarz smakołyku, albo trzeba
poczekać, żeby uzyskać dwa. Wrony
szybko się tego nauczyły.  Wrona pod
pewnymi względami okazała się inteli-
gentniejsza nie tylko od dziecka, ale
również od dorosłego człowieka – po-
wiedziała publicystka i lekarz weteryna-
rii Dorota Sumińska.

Poza podstawowymi potrzebami
zwierzęta mogą pochwalić się imponu-
jącą inteligencją emocjonalną. – Inteli-
gencja uczuciowa wron bardzo mi im-
ponuje. Jeżeli są dwie wrony, które są ze
sobą związane, to bez wahania jedna za
drugą odda życie – tłumaczy Dorota Su-
mińska.

Za prymusów na naszym podwórku
uchodzą psy. A już absolutnym kujo-
nem, a właściwie kujonką jest Chamser.
Suczka rasy border collie zapamięta-
ła nazwy ponad tysiąca swoich zaba-
wek. Kiedy została poproszona o jedną
z nich, potrafiła ją rozpoznać po usły-
szeniu nazwy.

– Zabawa jest umiejętnością właści-
wą dla zwierząt bardziej złożonych o wyż-
szych zdolnościach poznawczych, pta-
ków i ssaków przede wszystkim. Wystę-
puje również u ośmiornic – mówił beha-
wiorysta Andrzej Kłosiński. Ośmiornice
potrafią też o wiele więcej, na przykład
zbudować sobie kryjówki, a także polo-
wać z ukrycia.

Często jednak spotkania ludzi ze
zwierzętami nie należą do najprzyjem-
niejszych. Reporter greckiej telewizji re-
lacjonował sytuację po powodzi. Prze-
szkadzała mu w tym świnia. Trącała go
i gryzła. Zgłosił sytuację do studia, ale ko-
ledzy nie mogli mu pomóc. Świetnie się
natomiast ubawili. 

Wesoło mogło też być obserwatorom
tego, co działo się przy paśniku w Nad-
leśnictwie Browsk. Doszło przy nim do
konfliktów. Dominujący żubr zapragnął
wziąć stołówkę w swoje posiadanie.
Rozległ się potężny ryk, który przyciągnął
pracowników nadleśnictwa. Nie zdarza
się bowiem o tej porze, żeby żubry ryczały.
Ale trzeba wziąć poprawkę na to, że byt
kształtuje świadomość. �

Czesław Rychlewski

Popularność zyskał
ostatnio wyczyn naszego
rodaka, który za pomocą

kła narwala próbował
obezwładnić terrorystę
napadającego na prze-

chodniów. Jak podejrze-
wają naukowcy, kieł

służy narwalowi do tego,
by rozkruszać pokrywę

lodową, aby zwierzę
mogło zaczerpnąć 

powietrza.

Bracia mniejsi
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Przewiduje się, że dynamika glo-
balnego wzrostu produktu krajo-
wego brutto  w 2020 roku nie-

znacznie poprawi się do 3,4 proc., co
stanowi rewizję w dół o 0,2 pp. Łańcuch
dostaw mogą zakłócić zarówno brexit,
jak i amerykańsko-chińska wojna han-
dlowa.

Ekonomiści szacują, że w najwięk-
szej gospodarce świata tempo wzrostu
spadnie w przyszłym roku poniżej
2 proc. To byłby najsłabszy wynik od 2016
roku. Natychmiastową poprawę przy-
niosłoby zakończenie wojny handlowej.

54 ekonomistów ankietowanych
przez National Association for Busi-
ness Economics (NABE) twierdzi, że
gospodarka USA urośnie w przyszłym
roku jedynie o 1,8 proc. Widać pogor-
szenie nastrojów wśród specjalistów, po-
nieważ w ostatnim raporcie spodzie-
wano się wzrostu o 2,1 proc.

Najnowsza prognoza pojawia się po
rozczarowujących danych z amery-
kańskiej gospodarki, jakie pojawiły się

na początku października. Indeks ISM
obrazujący koniunkturę w przemyśle we
wrześniu spadł do 47,8 pkt z 49,1 pkt, co
było zaskoczeniem dla inwestorów, bio-
rąc pod uwagę rynkową średnią, która
zakładała poprawę. 

Niemcy w rozterce
Czy gospodarka może wykończyć

sama siebie? – zastanawiają się na-
ukowcy z Harvardu. Niemiecki sektor
produkcyjny przeżywa kryzys. Nakła-
dają się na to ujemne stopy procento-
we, które wypaczają rynek. 

Niemcom skończyły się naturalne
drogi wzrostu – twierdzą analitycy z Ha-
rvarda. – Stoją przed koniecznością
znalezienia całkowicie nowych branż.
Oznacza to poświęcenie ogromnych
pieniędzy na badania i rozwój z na-
dzieją, że niemieccy naukowcy opracują
takie produkty transformacyjne, o któ-
rych nikt jeszcze nie wie, że ich potrze-
buje. Krótko mówiąc, musi to być od-
powiednik Walkmana albo iPoda

– twierdzi Kristina Hooper, główny stra-
teg w firmie inwestycyjnej Invesco. 

Czołowe instytuty ekonomiczne
w Niemczech obniżają prognozy wzro-
stu i ostrzegają przed dalszymi spad-
kami. Ma to być spowodowane słab-
nącym w świecie popyt na towary prze-
mysłowe oraz spory handlowe. Obec-
nie ekonomiści spodziewają się, że
PKB Niemiec urośnie w roku 2019 o 0,5
proc., a w 2020 o 1,1 procent. W kwiet-
niu prognozy były lepsze – analitycy spo-
dziewali się wzrostu o 0,8 proc. w 2019
i 1,8 w 2020. Prognozy rządu Niemiec
były zbliżone – przewidują 0,5 proc.
wzrostu w roku 2019 i 1,5 proc. 2020. Sy-
tuacja w gospodarce niemieckiej będzie
miała wpływ na całą gospodarkę stre-
fy euro. 

Kryzys ekonomiczny łączy się wraz
z wyraźnym niewykorzystaniem nie-
mieckiej gospodarki. Słabnące tempo
jej wzrostu to zła wiadomość dla Polski.
Niemcy są najważniejszym partnerem
handlowym RP i osłabienie tempa wzro-

Czy gospodarka może 
wykończyć sama siebie?

Światowa gospodarka rośnie coraz wolniej – ocenił Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
Czytamy w jego raporcie, że odbicie od dna w roku 2020 jest możliwe, ale niepewne. 

Czesław Rychlewski



stu PKB naszych zachodnich sąsiadów
przekłada się na gorsze perspektywy
wzrostu polskiej gospodarki. 

– Gospodarka potrzebuje zakoń-
czenia wojny handlowej. Im dłużej ona
trwa, tym większe szkody wyrządza
amerykańskiej gospodarce – twierdzi
Kristina Hooper, główny strateg w firmie
inwestycyjnej Invesco. 

Napięcia handlowe
Chiński rząd obciął wskaźnik wzro-

stu gospodarczego na ten rok z 6,5 proc.
do od 6 proc. Oznacza to, że wzrost PKB
Chin będzie w tym roku najniższy od
1990 r. (gdy wyniósł 3,9 proc.).

– Będziemy się zmagać z trudniej-
szym i bardziej skomplikowanym śro-
dowiskiem, a także z wieloma czynni-
kami ryzyka i wyzwaniami. Musimy się
przygotować na ciężką walkę - stwier-
dził chiński premier Li Keqiang w prze-
mówieniu otwierającym sesję Ogólno-
chińskiego Zgromadzenia Przedstawi-
cieli Ludowych, czyli parlamentu ChRL.
Li zwrócił przede wszystkim uwagę na
napięcia handlowe. Przyznał też, że
konsumpcja w jego kraju zwalnia,
a efektywne inwestycje tracą tempo. 

Chiński premier w swoim przemó-
wieniu obiecał obniżki podatku i wzrost
akcji kredytowej dla małych spółek
o 30 proc. Zapowiedział też wzrost za-
siłków społecznych.

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

Tempo wzrostu chińskiej gospo-
darki jest najniższe od 18 lat. I nic w tym
dziwnego. Po okresie wzmożonej eks-
pansji gospodarczej musi przyjść okres
spowolnienia. - Tempo nadal jest szyb-
kie, ale chińska gospodarka systema-
tycznie zwalnia. Pogorszenie koniunk-
tury w Chinach będzie miało negatyw-
ny wpływ na całą światową gospodar-
kę – mówi w rozmowie z MarketNews24
dr Przemysław Kwiecień, główny eko-
nomista XTB. – Możliwe, że Chiny sta-
wiają na taki wariant rozwoju sytuacji,
że Donald Trump przegra wyborczą
walkę o prezydenturę Według anality-
ków Polskiego Instytutu Ekonomicznego
(PIE) na taki, a nie inny obraz PKB Chin
złożyło się kilka czynników:

Władze postawiły sobie za cel odej-
ście od taniej produkcji byle czego do
wytwarzania towarów wysokiej tech-
nologii, co wymaga poważnych zmian

w zarządzaniu przedsiębiorstwami i ca-
łymi branżami. 

Ekonomiści Credit Agricole wymie-
niają kilka szczegółowych danych
z chińskiej gospodarki, które według
nich mają dać świadectwo, że sytuacja
Pekinu nie jest wcale zła: W 2018 roku
Chiny zwiększyły swój produkt krajowy
brutto o tyle, ile daje cała rosyjska go-
spodarka.

Rosja w zastoju
Rosyjska propaganda forsuje myśl,

że nic złego się nie dzieje i że sankcje
Zachodu nie mają ujemnego wpływu na
sytuację w ich kraju. Rosja zwiększa re-
zerwy złota. Ostatnio kupiono 30 ton
tego kruszcu. 

Główne problemy Rosji tkwią jednak
głębiej. Bank Światowy prognozuje, że
wskaźnik rozwoju gospodarczego Ro-
sji będzie spadał. Zmniejszy się chęć do
zakupów na rynku wewnętrznym, gdyż
zmniejsza się siła nabywcza rosyjskich
gospodarstw domowych. Wpływ sank-
cji gospodarczych będzie długookre-
sowy – twierdzi Bank Światowy. 

Władimir Putin oświadczył, że ro-
syjska gospodarka odbiła się od dna. In-
nego zdania jest na ten temat Konstantin
Sonin, profesor moskiewskiej Wyższej
Szkoły Ekonomii. - W normalnym pań-
stwie – powiedział -  ministrowie finan-
sów i gospodarki to jedni z najważniej-
szych ludzi w rządzie. W Wielkiej Brytanii
minister finansów to druga osoba po
premierze. U nas minister finansów nie
ma wpływu na podejmowanie kluczo-
wych decyzji dla państwa. Są one za to
przyjmowane przez organy, które, po-
wiedzmy, składają się z ludzi z prze-
szłością w armii albo służbach spe-

cjalnych, a ministra finansów stawiają
przed faktem dokonanym. To oznacza,
że kwestie gospodarcze w państwie od-
sunięte są na dalszy plan. 

Nie jest jednak tak, że im gorzej
w Rosji, tym dla Ukrainy lepiej, że gdy
Kreml zajmuje się swoimi problemami,
odpuści Kijowowi. Jak twierdzi Sonin,
„ostatnie dziesięciolecia nauczyły nas,
że nawet państwa, które przez długie
lata były wrogami zyskują znacznie
więcej, kiedy zaczynają aktywnie ze
sobą handlować. Za izolację i bariery
handlowe płacą swoim dobrobytem
obywatele po obydwu stronach bary-
kady. W pewnym wojskowym sensie dla
Ukrainy będą korzystne problemy Rosji.
Ale z punktu widzenia ekonomicznego,
znacznie korzystniejsze jest, aby w Ro-
sji była silna i otwarta gospodarka”.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy
też twierdzi, że perspektywa wzrostu go-
spodarczego Rosji jest uzależniona od
reform strukturalnych. MFW przewidu-
je wzrost rosyjskiego PKB w ubiegłym
roku o 1,2 proc., podczas gdy w 2018 ro-
ku było to 2,3 proc. Prognoza na 2020 rok
mówi o 1,9 proc., przy czym wskazuje
się, że publiczne wydatki na infra-
strukturę mogą przyczynić się do zwięk-
szenia PKB.

„Ambitne reformy strukturalne będą
ważne dla zwiększenia tempa wzrostu”
– podkreśla MFW, wzywając władze
Rosji do priorytetowego potraktowa-
nia tworzenia bardziej dynamicznego
sektora prywatnego i zredukowania
roli państwa w gospodarce. Według
MFW w Rosji trzeba uprościć opodat-
kowanie sektora naftowego i stopniowo
znieść subsydiowanie krajowych cen
paliw. �
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Według prognoz nastąpił etap
hamowania, (co wyraża obni-
żenie wiosennych lub letnich

szacunków), ale nie można mówić o za-
łamaniu. Co więcej, przynajmniej do
2023 roku Polska po względem rozwo-
ju pozostanie w czołówce państw eu-
ropejskich.

Listopadowy raport OECD (Orga-
nizacji Współpracy Gospodarczej i Roz-
woju skupiającej 36 wysoko rozwiniętych
i demokratycznych państw, w tym Pol-
skę) stwierdził: „Wzrost gospodarczy po-
zostanie solidny, choć w 2020 roku spo-
wolni do 3,0 proc. z przewidywanych
wcześniej 3,8 proc. Zarówno prywatne,
jak i publiczne inwestycje spowolnią,
a niski wzrost globalnego handlu ogra-
niczy (dynamikę) eksportu. Wzrost kon-
sumpcji prywatnej stopniowo wyha-
muje, wraz z zanikiem wpływu nowych
transferów socjalnych i obniżek podat-
ków. Malejące przyrosty zatrudnienia
oraz stały spadek pracujących skutko-
wać będzie (...) redukcją stopy bezro-
bocia”. 

Analitycy OECD prognozują, że „in-
flacja w Polsce w 2020 roku wyniesie 2,9
proc., a rok później 2,8 proc., w związ-
ku z czym wcześniejsza niż w 2021 ro-
ku podwyżka stóp procentowych mo-
głaby ograniczyć presję inflacyjną”.
Raport ten przewiduje, że „pomimo so-

lidnego wzrostu, mocno ekspansywna
polityka fiskalna w 2019 i 2020 roku
zwiększy deficyt (sektora gg – publicz-
nego) z 0,2 proc. w 2018 roku do
1,4 proc. w 2021 roku (...) Właściwe by-
łoby dokonanie zacieśniania fiskalnego,
by zrównoważyć rosnącą presję wy-
datkową związaną ze starzeniem się
społeczeństwa w średnim terminie”.

Raport nie ogranicza się do ocen
i prognoz. Obejmuje również reko-
mendacje reform strukturalnych. Nale-
żą do nich: 
• zwiększenie dostępności wysokiej ja-
kości opieki nad dziećmi, by poprawić
udział kobiet w rynku pracy; 
• stworzenie ram monitoringu imigracji
oraz wprowadzenie polityki integracyj-
nej, by przyciągnąć i zatrzymać w Pol-
sce wykwalifikowanych imigrantów; 
• zachęcanie do dłuższego uczestnic-
twa w rynku pracy; zrównanie wieku
emerytalnego kobiet i mężczyzn;
• prowadzenie przewidywalnej i dłu-
goterminowej polityki klimatycznej, przy
stosowaniu zachęt podatkowych.

Zdaniem autorów raportu, reformy
dotyczące spadającej liczby osób w wie-
ku produkcyjnym oraz niskiej wydajno-
ści pracy mogą wzmocnić wzrost go-
spodarczy w średnim terminie.

Wątpliwości
Raport Komisji Europejskiej obniżył

wcześniejsze prognozy dla Polski: PKB

w 2019 roku – 4,1 proc., w 2020 roku – 3,3
proc. Cięcia dotyczą również innych
państw europejskich. Wiceprzewodni-
czący komisji ds. euro i dialogu spo-
łecznego Valdis Dombrovskis wyjaśnia,
że w najbliższym czasie może „nastać
okres turbulencji” oraz „duża niepew-
ność związana z konfliktami handlo-
wymi”. Analitycy KE stwierdzili, że jeśli
chodzi o Polskę „spowolnienie rozwoju
od 2020 roku powinno się w 2021 roku
ustabilizować. Kluczowym czynnikiem
wzrostu pozostanie konsumpcja we-
wnętrzna wspierana przez korzystne
trendy na rynku pracy oraz stymulację
fiskalną”. Komisja przewiduje ponadto
wzrost inwestycji publicznych, głównie
dzięki funduszom UE – jednak ich tem-
po będzie wolniejsze.

Tymczasem inflacja wedle przewi-
dywań KE będzie stopniowo rosnąć od
przełomu 2019 i 2020, by w I kwartale
2020 osiągnąć szczytowe 3 proc. W ko-
lejnych miesiącach wskaźnik inflacji
powinien ustabilizować się na poziomie
2,5 proc. i pozostanie w takim stopniu do
końca 2021 r. Jeśli prognozy KE na 2019
rok potwierdzą się, będzie to oznacza-
ło, że Polska gospodarka będzie rosła
najszybciej w UE, ustępując jedynie
Malcie (4,2 proc.), Rumunii (3,6 proc.)
oraz Irlandii (3,5 proc.).

Pierre Moscovici, unijny komisarz ds.
gospodarczych i finansowych, podkre-
ślił, że „pomimo coraz większych prze-
ciwności (…) w ciągu najbliższych
dwóch lat wszystkie gospodarki UE
będą nadal rosnąć”. Komisarz zwrócił
uwagę, że „podstawy gospodarki UE są
solidne”, ponieważ „po sześciu latach
wzrostu stopa bezrobocia w UE jest naj-

Spowolnienie z pytaniami
W końcu 2019 roku mię-
dzynarodowe organizacje
gospodarcze i finansowe,
banki oraz ekonomiczne
portale i gazety w pełnej
zgodzie oceniały, że impo-
nujące tempo rozwoju go-
spodarki polskiej już
należy do przeszłości. 

Zygmunt Słomkowski



niższa od początku stulecia (…). Fran-
cuz przestrzega jednak przed hurra-
optymizmem podkreślając, że „w obli-
czu nadchodzących wyzwań błędem
byłoby jednak uznać, że to już koniec
pracy”. Przekonuje jednocześnie, że
obecnie „wszystkie działania polityczne
trzeba będzie skupiać na wzmacnianiu
odporności Europy i wspieraniu jej
wzrostu”.

Bank Światowy – jako wyjątek
– w raporcie październikowym zwiększył
wcześniejszą prognozę wzrostu PKB
w 2019 r. – z 4,00 do 4,3 proc. Zdaniem
autorów raportu, ten wzrost prognoz na-
stąpił dzięki rosnącej konsumpcji pry-
watnej i ożywieniu inwestycjach. Jed-
nakże w następnym roku gospodarka
spowolni w 2020 do 3,6 proc. , a w 2021
do do 3,3 proc. Powodem – zdaniem BŚ
– będzie słabnięcie koniunktury w Unii
Europejskiej. Natomiast w Polsce jest to
rosnący brak pracowników, zaś w śred-
nim okresie rosnące obciążenia fiskal-
ne, które ze względów politycznych bę-
dzie trudno ograniczyć. – Konsumpcja
gospodarstw domowych napędzana
oczekiwanym wzrostem wydatków bu-
dżetowych oraz dobrą sytuacją na ryn-
ku pracy i rosnącymi płacami będzie
nadal w Polsce rosła. To wraz z utrzy-
mującym się niskim poziomem stóp
procentowych i realizacją inwestycji fi-
nansowanych funduszami europejskimi
pomoże w krótkim okresie utrzymać do-
bre perspektywy wzrostu polskiej go-
spodarki – mówił Carlos Pinerua, przed-
stawiciel BŚ na Polskę i kraje bałtyckie.
Jednakże – dodał – propozycje dal-
szych wydatków socjalnych w połą-
czeniu z obniżkami podatków i rosną-
cymi zobowiązaniami w stosunku do
emerytów mogą w najbliższych latach
wpłynąć na przesunięcie deficytu
w kierunku trzyprocentowego progu
Unii Europejskiej. 

Wyzwaniem jest brak pracowników.
Konsekwencje tego były łagodzone
przez napływ pracowników z zagrani-
cy, głównie Ukrainy. Główna ekono-
mistka BŚ na region Europy i Azji Środ-
kowej, Demirgüç-Kunt, w związku z tym
stwierdziła: – Polska jest dowodem na
to, że migracja może pozytywnie prze-
kładać się na rozwój gospodarczy
w kraju. Zwykle jest tak, że zdecydo-
wana większość migrantów to osoby w
wieku produkcyjnym i dlatego – zwięk-
szając liczebność siły roboczej – mogą
oni pomóc zmniejszać presję demo-
graficzną, a także przyczyniać się do
podnoszenia wydajności i pobudzania
wzrostu gospodarczego. 

Zagrożenia
Generalnie główne elementy pro-

gnoz i ocen Banku Światowego po-
dzielane są przez trzy najbardziej li-
czące się agencje ratingowe, które
podtrzymały swoje wcześniejsze punk-
tacje polskiej wiarygodności kredytowej. 

Np. Fitch prognozuje podobne tem-
po rozwoju i że motorem dalszego roz-
woju będzie konsumpcja. Obawy budzą
inwestycje, które są gwarancją zdro-
wego wzrostu i odporności gospodarki
na ewentualne kryzysy i załamania ko-
niunktury. Tymczasem zagrożeniem
stały się skutki wojny handlowej między
Stanami Zjednoczonymi i Chinami oraz
nierozwiązany do grudnia 2019 r. Brexit.

Agencja S&P wskazała w paź-
dziernikowym komunikacie m.in. na
polską zdywersyfikowaną gospodar-
kę, wykwalifikowaną kadrę pracowni-
czą, bezpieczny poziom długu pu-
blicznego i prywatnego oraz relatywnie
głęboki krajowy rynek kapitałowy jako
podstawy utrzymania oceny ratingowej. 

Agencja zwróciła uwagę na dobre
wyniki polskiego eksportu w pierwszej
połowie 2019 r. zauważając rosnącą rolę
usług w handlu zagranicznym Polski
w szczególności usług transportowych
i dla biznesu. Według agencji polityka
fiskalna jest mocną stroną Polski, co wy-
nika m.in. z dużego postępu w ograni-
czaniu luki w podatku od towarów
i usług. 

Według S&P podniesienie oceny
ratingowej Polski jest możliwe w przy-
padku dalszego wzrostu realnych do-
chodów w Polsce, który będzie prze-
wyższać wzrost u naszych głównych
partnerów handlowych oraz nie spo-
woduje nierównowagi zewnętrznej lub
jeśli rząd będzie notował nadwyżki bu-
dżetowe, prowadzące do spadku długu
publicznego w ujęciu nominalnym. Ra-
ting może zostać podniesiony także
w przypadku, gdy nowo wprowadzane
Pracownicze Plany Kapitałowe zwiększą
prywatne oszczędności, redukując tym
samym potencjalne zobowiązania rzą-
du związane ze starzeniem się społe-
czeństwa i malejącą liczbą ludności
w wieku produkcyjnym. Z drugiej stro-
ny obniżenie ratingu jest możliwe w przy-
padku znacznego pogorszenia się sy-
tuacji fiskalnej Polski lub jeśli nagły
wzrost wynagrodzeń doprowadzi do
szybszego niż prognozowany wzrostu fi-
nansowania zagranicznego netto, co
będzie sygnałem pogarszającej się
konkurencyjności.

Na tle pozytywnych ocen i stanu go-
spodarki polskie nieco pesymizmu wy-

raził Międzynarodowy Fundusz Walu-
towy. Jego komunikat z października
stwierdził, że „inwestycje w polskiej go-
spodarce 2019–2024 spadną o 0,5 pkt.
proc. PKB. W tym czasie inwestycje w in-
nych postsocjalistycznych państwach
członkowskich UE wzrosną o 1,4 pkt.
proc. PKB. Polska wciąż nie zbliża się do
celu inwestycji na poziomie 25 proc. PKB
z tzw. planu Morawieckiego, podczas
gdy inne kraje naszego regionu osiągną
go w 2024 roku”.

Różne spojrzenia
Ekonomiczny portal Focus-Econo-

mics w listopadowym raporcie przewi-
duje, że w wyniku wyborów parlamen-
tarnych, wyboiste (jak określa panel)
procedury prawne będą zachowane
i oczekuje się, że będzie kontynuowana
polityka charakteryzująca się szczo-
drymi wydatkami socjalnymi i finanso-
wą ekspansją. Raport podziela gene-
ralne prognozy na najbliższe lata, że
spowolnienie już się rozpoczyna. Pa-
neliści Focus zwracają uwagę obniże-
nie wzrostu produkcji przemysłowej,
co potwierdza kolejny spadek w ciągu
roku punktacji PMI (do 47,8 pkt.). Son-
daż wśród polskich polskich szefów
produkcji (są one podstawą tworzenia
tego wskaźnika) sygnalizuje m.in. spa-
dek zamówień i konkurencję azjatycką. 

Grudniowy raport (FocusEconomics
Consensus Forecast Central & Eastern
Europe) podziela większość opinii i prze-
widywań. Analitycy tego portalu uzna-
ją, że mimo nadchodzących słabości
„gospodarka pozostaje zdrowa”. Jednak
PKB wzrośnie w 2020 roku o 3,5 proc.,
a w 2021 – 3,1 proc. 

Interesujące są dokonane przez
portal Focus-Economics zestawienia
indywidualnych ocen polskich finansów
i gospodarki 40 banków i instytucji fi-
nansowych. I tak wzrost PKB w 2020 wy-
nosi od 2,9 (DZ Bank) do 4,2 proc. (Pol-
ska Izba Handlowa). Średnia to 3,5 proc.
Konsumpcja zwiększy się od 2,4 (Mo-
ody’s) do 5,5 proc. (ADA Economics,
a inwestycje od 1,1 Moody’s) do 8 proc.
(Fitch Solutions). Zadłużenie publiczne
(procent PKB) ocenia się od minus 3,1
(Nordea) do plus 0,3 proc. (Instytut Po-
lityki Makroekonomicznej), inflację od
1,9 (Nordea) do 3,4 proc. (Santander
Bank Polska).

Warto przyjrzeć się tym zestawie-
niom, bowiem ukazują, jak różnią się au-
torzy indywidualnych prognoz (co uwi-
dacznia się także w cytowanych oce-
nach i prognozach, choć średnie zbli-
żone są do rzeczywistości. �
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Konfederacja Lewiatan
Komisja Europejska uważa, że opar-

cie wzrostu gospodarczego w naszym
kraju w znacznym stopniu na kon-
sumpcji prywatnej będzie niewystar-
czające dla utrzymania go na dotych-
czasowym poziomie. Opublikowana
ostatnio jesienna aktualizacja prognoz
gospodarczych Komisji Europejskiej
przez dr Soni Buchhtatoltz, ekspertki
ekonomicznej Konfederacji Lewiatan,
utrzymana jest w dość uspokajającym
tonie. Komisja zakłada, że w okresie po
kryzysie finansów publicznych (2012) eu-
ropejska gospodarka znalazła się w do-
syć dobrej kondycji. Jednocześnie jed-
nak eksperci jednoznacznie dają do zro-
zumienia, że trwa spowolnienie go-
spodarcze, u którego źródeł leżą m.in.
strukturalne problemy europejskiego
przetwórstwa przemysłowego, nieko-
rzystna geopolityka oraz Brexit. Po-
nadto, nie można wykluczyć scenariu-
sza, w którym czynniki te będą z jeszcze
większą mocą ciągnąć europejską go-
spodarkę w dół.

Na tym tle, prognozy dla Polski są
dobre - należy jednak podkreślić, że Ko-
misja Europejska widzi zagrożenia na

przyszłość. Oparcie wzrostu w znacz-
nym stopniu na konsumpcji prywatnej
będzie niewystarczające dla utrzyma-
nia go na dotychczasowym poziomie.
Zakłada się, że efekt hojnej polityki po-
datkowo-transferowej znajdzie od-
zwierciedlenie w wynikach z przełomu
2019 i 2020. Korzystnie ułoży się również
harmonogram inwestycji publicznych fi-
nansowanych ze środków UE. KE po-
twierdza jednak wniosek, że odbicie
w inwestycjach prywatnych nie będzie
trwałe, z uwagi na niepewność co do
przyszłego popytu.

Sytuacja na rynku pracy nie ulegnie
znaczącym zmianom, wskutek czego
tempo wzrostu płac sięgnie 8 proc.
rocznie do 2021, a inflacja utrzyma się
na nietypowo wysokich dla ostatnich lat
poziomach. W prognozie zakłada się
również wzrost cen energii elektrycznej.

Ich konsekwencją jest prognoza
ponownego wzrostu deficytu, wynika-
jącego przede wszystkim z obciążenia
budżetu świadczeniami emerytalnymi
oraz rozszerzenia programu Rodzina
500+. Dobra koniunktura niezmiennie
oznacza szeroką bazę podatkową i wy-
sokie przychody.

Krajowa Izba Gospodarcza
Przez minione miesiące byliśmy

świadkami kilku głośnych sytuacji, gdy
firmy nie zabezpieczyły dostatecznie in-
formacji powierzonych przez swoich
klientów. Poskutkowało to nałożeniem
przez Urząd Ochrony Danych Osobo-
wych (UODO) kar sięgających nawet kil-
ku milionów złotych ! Są to niestety re-
alne kary i realne pieniądze.

Zagrożenie karą i wizja strat finan-
sowych jest bardzo przekonujące dla
przedsiębiorców do podjęcia działań
w kierunku bezpieczeństwa przecho-
wywanych danych. Niestety brak świa-
domości i dostatecznej wiedzy o do-
stępnych możliwościach czy niechęć do
przeznaczania odpowiedniego budże-
tu na zabezpieczenia powoduje, że
gwarancja pełnej ochrony przechowy-
wanych informacji nie istnieje.

Fundamentem dla bezpieczeństwa
danych i cyberbezpieczeństwa jest
przeprowadzenie audytu prawnego
oraz audytu w zakresie IT, jednakże ba-
zując na doświadczeniach ukaranych
firm, wydaje się, że jest to dopiero in-
westycja w świadomość potencjalnych,
acz rzeczywistych niebezpieczeństw.

Co ciągnie w dół?

Polska gospodarka stoi
przed wielkimi wyzwa-

niami. Nie uda się im
sprostać, gdy utrzyma się
bardzo niski poziom sta-

nowienia prawa. Ciągłe
zmiany w przepisach 

i wielokrotne nowelizacje
ustaw sprawiają, że przedsię-

biorcy gubią się i szukają pomocy 
w specjalistycznych firmach. To zwiększa

koszty działalności i zmniejsza dochód firm. 



Jak wiemy, do tej pory ukarane były nie
tylko podmioty gospodarcze, ale rów-
nież podmioty publiczne jak jednostki
samorządu terytorialnego czy jednost-
ki służby zdrowia. 

Warto przeanalizować przypadek
jednej z największych firm e-commerce
działającej na polskim rynku. Firma ta
za wyciek danych swoich klientów otrzy-
mała karę w wysokości niemalże 3 mi-
lionów złotych.

Cyberbezpieczeństwo to nie tylko
sprzęt i aplikacje, ale głównie ludzie
i procedury. Niestety dwa ostatnie ele-
menty są w dalszym ciągu niewłaściwie
przygotowane do prawidłowego utrzy-
mywania bezpieczeństwa w sieci. Dla-
tego edukacja oraz budowa świado-
mości wśród użytkowników odpowie-
dzialnych za ważne dane powinna być
propagowana wśród polskich przed-
siębiorstw. Grupa Robocza przy Mini-
strze Cyfryzacji jako główny nacisk kła-
dzie obecnie na działania związane ze
świadomością, wiedzą i edukacją.

Ludzkie skłonności polegające na
omijaniu procedur, czasem bezmyśl-
ności, niestety, są główną przyczyną bra-
ku skutecznego, hermetycznego syste-
mu ochrony. Należy zdefiniować, opisać
i wdrożyć ściśle określone procedury,
które nie pozwolą lub w najgorszym
przypadku, zminimalizują prawdopo-
dobieństwo naruszenia prawa. Bardzo
skutecznym rozwiązaniem jest zaan-
gażowanie wszystkich pracowników
w kwestiach cyberbezpieczeństwa bar-
dziej niż samego zarządu.

Firma chcąc utrzymać sprawny sys-
tem bezpieczeństwa, musi zadbać o cią-
głą komunikację, budując świadomość
wśród zespołu. Nie chodzi przecież o
jednorazowe, spektakularne akcje, któ-
rych efektywność jest minimalna, a po-
noszone koszty są całkowicie nieefek-
tywne. Szkolenia prowadzone przez
profesjonalistów mogą wyeliminować
większość niechcianych zdarzeń zwią-
zanych z bezpieczeństwem informa-
tycznym. Niestety w dalszym ciągu
mimo rosnącego zagrożenia cybera-
takami wiele firm nie przeznacza ade-
kwatnych środków inwestycyjnych na
ich zapobieganie.

Wg dostępnych analiz tylko 3 proc.
rynku IT to działania w obszarze cy-
berbezpieczeństwa. Pozytywnym jednak
wydaje się trend bazujący na obserwacji
krajów, gdzie regulacje, a co ważniejsze
świadomość zagrożeń była wcześniej
zdiagnozowana jako 3-krotny wzrost wy-
datków na bezpieczeństwo cyfrowe.
Gospodarka w Polsce poniesie za-

pewne większe koszty, gdyż poziom
automatyzacji i informatyzacji prze-
mysłu jest zdecydowanie niższy niż
w większości krajów zachodnioeuro-
pejskich.

Ustawa RODO musi być traktowa-
na jako wstęp do faktycznego cyber-
bezpieczeństwa w każdym przedsię-
biorstwie, administracji publicznej czy
wśród podmiotów tzw. „budżetówki”.
W art. 32 RODO możemy wyczytać moż-
liwe sposoby zabezpieczania informacji:

„Uwzględniając stan wiedzy tech-
nicznej, koszt wdrażania oraz charak-
ter, zakres, kontekst i cele przetwarza-
nia oraz ryzyko naruszenia praw lub
wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie wystąpienia
i wadze zagrożenia, administrator
i podmiot przetwarzający wdrażają od-
powiednie środki techniczne i organi-
zacyjne, aby zapewnić stopień bezpie-
czeństwa odpowiadający temu ryzy-
ku, w tym między innymi w stosownym
przypadku pseudonimizację i szyfro-
wanie danych osobowych”.

W podanym rozporządzeniu usta-
wodawca wskazuje na dwa sposoby za-
bezpieczenia danych: pseudonimizacja
oraz szyfrowanie danych. W sierpniu
2018 obowiązki te zostały rozszerzone
dzięki ustawie o krajowym systemie
cyberbezpieczeństwa, która do tych
działań dodaje np. gotowość zapobie-
gania skutkom katastrof czy testowanie
przyjętych rozwiązań (np.testy pene-
tracyjne).

W listopadzie ubiegłego roku spół-
ka X padła ofiarą cyberataku, który za-
kończył się wyciekiem danych osobo-
wych ponad dwóch milionów klientów.
Włamywacz dzięki wykradzionej ba-
zie miał dostęp do danych takich jak:
imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, nu-
mer telefonu i w niektórych przypadkach
pesel, stan cywilny, źródło dochodu
oraz dane dotyczące dowodu tożsa-
mości. UODO w swojej decyzji o uka-
raniu spółki podkreślał potrzebę regu-
larnego testowania, mierzenia i oce-
niania skuteczności środków technicz-
nych i organizacyjnych mających za-
pewnić bezpieczeństwo przetwarza-
nia.

Co więcej, podczas ataku na jaw wy-
szło, że w wykradzionej bazie były re-
kordy o prawie 2000 klientach, którzy
skasowali z serwisu swoje konta, mimo
tego ich dane dalej były przetrzymy-
wane. Spółka nie odniosła się do tego
faktu, ale zdecydowanie był to przykład
niedokładnego kontrolowania posia-
danych informacji. Wszystkie te błędy

zakończyły się karą pieniężną i wdro-
żeniem nowych zabezpieczeń. 

Zarówno w obszarze UODO jak i cy-
berbezpieczeństwa najbardziej new-
ralgicznym ogniwem jest człowiek, dla-
tego inwestycja czasu w wiedzę i świa-
domość osób które mają do czynienia
z danymi osobowymi jest kluczowa dla
bezpieczeństwa każdego podmiotu go-
spodarczego.

Prezes Krajowej Izby Gospodarki
Cyfrowej, realizując misję edukacyjną
organizacji, wraz z partnerami i eks-
pertami przygotowali bezpłatny kurs
z podstawowych zagadnień dotyczą-
cych UODO.

Pracodawcy RP
W ciągu ostatnich czterech lat po-

słowie zgotowali podatnikom legisla-
cyjny potop. Ustawę o podatku docho-
dowym od osób fizycznych nowelizo-
wano ponad 70 razy, prawo energe-
tyczne – 36 razy, telekomunikacyjne
– 24 razy, czytamy w opublikowanym
przez Pracodawców RP „Podsumowa-
niu VIII kadencji Sejmu RP”.

Podsumowanie powstało w ramach
projektu „Sieć Monitoringu Prawa Pra-
codawców RP”. Jego autorzy zbadali
ustawy uchwalone od listopada 2015 do
sierpnia 2019 roku, mające największy
wpływ na przedsiębiorców. Ogólna
ocena jest zła – stanowione zbyt szyb-
ko prawo miało często niską jakość, po-
wodującą konieczność ciągłych po-
prawek.

Niechlubny rekord liczby zmian na-
leży do prawa podatkowego. To już tra-
dycja – każda kolejna kadencja Sejmu
nowelizuje coraz więcej przepisów do-
tyczących podatków. „Celem procesu le-
gislacyjnego nie jest najszybsze uchwa-
lenie ustawy, tylko uchwalenie ustawy,
która wytrzyma próbę czasu” – przypo-
minają eksperci Pracodawców RP.

W regulacjach z ostatnich czterech
lat eksperci Pracodawców RP zauważyli
też, że ustawodawca zajmował się
uchwalaniem prawa nie mając jasne-
go celu tego działania. Świadczą
o tym głębokie zmiany, np. projektów
rządowych już na etapie sejmowym
– czy w formie autopoprawek, czy po-
prawek przegłosowywanych na komi-
sjach. Przykładami tego są koleje usta-
wy o podatku handlowym lub też wie-
lomiesięczne dyskusje na temat po-
datku jednolitego oraz zamieszanie
z wprowadzaniem dnia 12 listopada
jako dnia wolnego.

CZR
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Najbardziej zabolała ministra fi-
nansów rezygnacja z wycofania
tzw. trzydziestokrotności. Na pod-

stawie obowiązujących dotąd uregulo-
wań Polacy, którzy dużo zarabiają,
przestawali płacić składki na ZUS, gdy
ich dochody przekroczyły 30 najniż-
szych pensji. Przyjęto taki przepis, żeby
w przyszłości nie wypłacać części oby-
wateli zbyt wysokich emerytur na pod-
stawie umowy o składce zdefiniowanej. 

Nie spodobało się to Jarosławowi
Gowinowi i jego Porozumieniu, które
dysponuje w Sejmie 18. mandatami.
Prawo i Sprawiedliwość liczyło jeszcze
na wsparcie Lewicy, ale ta z kolei za-

żądała wprowadzenia zapisu o naj-
niższej emeryturze, podwyższonej do
1,6 tys. zł i najwyższej, czego w dotych-
czasowych przepisach nie ma. PiS nie
mogło się na to zgodzić. W ten sposób
z budżetu wyparowało 5 mld, a może
nawet 7 mld zł. 

Dziurę można załatać uszczelniając
obrót importowanymi śmieciami czy
uzyskując większe wpłaty za dostęp do
technologii 5 G – twierdzą posłowie Po-
rozumienia. W Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów trwają rozmowy nad różnymi
scenariuszami.

Temat zasypania luki po wycofaniu
ustawy o 30-krotności był przedmio-

tem rozmów kierownictwa koalicji. Po-
litycy Porozumienia szykują katalog
propozycji, które miałyby zastąpić utra-
cone wpływy.

Najprostszym rozwiązaniem byłoby
wprowadzenie dodatkowego progu po-
datkowego dla najbogatszych, ale rząd
się na to nie zdecyduje przed wybora-
mi prezydenckimi. Rząd ma trzy możli-
wości: podwyżkę podatków, cięcie wy-
datków albo kreatywną księgowość,
czyli omijanie reguły wydatkowej. Na ra-
zie decyduje się na trzecią ewentual-
ność. Chodzi o tzw. trzynastą emerytu-
rę. Ma być wypłacana z tzw. funduszu
solidarnościowego, który został stwo-

Trudne 
pytania

Projekt budżetu państwa powstał jeszcze
przed wyborami. Rząd obwieścił szum-
nie, że tym razem unikniemy deficytu.
Gdy policzono głosy w urnach, przyszła
pora na liczenie słupków w finansach pu-
blicznych. Wyszło, że tu i ówdzie brakuje. 

Maciej Otrębski



rzony do wsparcia osób z niepełno-
sprawnościami. Taki wydatek nie jest
uwzględniany w tzw. regule wydatkowej,
czyli nie obciąża budżetu państwa. Bu-
dzi to protesty osób i ich rodzin, które wy-
magają największej pomocy.

Łatanie dziur
Rząd musi w najbliższym czasie

odpowiedzieć na trudne pytania: jak
spełnić obietnice wyborcze i skąd wziąć
na to pieniądze? Na razie nasz handel
zagraniczny utrzymuje się na wysokim
poziomie. Główny Urząd Statystyczny
zaprezentował dane o obrotach towa-
rowych handlu zagranicznego ogółem
i według krajów w okresie styczeń–
wrzesień 2019 roku. Według informacji,
zawartych w raporcie, eksport ogółem
wyniósł 173,6 mld EUR. W statystykach
widać, że kilkumiesięczne spowolnienie
w Niemczech i spłycenie popytu na na-
sze dobra zaopatrzeniowe i konsump-
cyjne powoli ustępuje. W kolejnych mie-
siącach okaże się, czy ta tendencja się
utrzyma. Eksport do pozostałych krajów
strefy euro sięgnął 51,8 mld EUR i oka-
zał się o 5,2 proc. wyższy niż w analo-
gicznym okresie roku ubiegłego. Wy-
różniały się tu wyniki osiągnięte w przy-
padku Francji (10,1 mld EUR, wzrost
8,8 proc.), Holandii (7,7 mld EUR, wzrost
3,9 proc.) i Włoch (7,9 mld EUR, wzrost
3,2 proc.). Ozdobą statystyk jest nato-
miast wynik osiągany w kontaktach

z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE
(12,2 mld EUR, wzrost 11,9 proc), wypra-
cowywany w znacznym stopniu sprze-
dażą do USA (5,1 mld EUR, wzrost
o 14 proc.). Do krajów Europy Środkowo-
Wschodniej wyeksportowano towary na
kwotę 10,4 mld EUR (wzrost o 10,8 proc.),
głównie do Rosji (5,4 mld EUR, wzrost
8,7 proc.), zaś do krajów rozwijających się
12,4 mld EUR (wzrost o 5,8 proc.). 

Są też starania o wzrost wpływów do
budżetu z obciążenia osób prawnych
i fizycznych. Sejm Przyjął w ekspreso-
wym tempie ustawę o 10 proc. pod-
wyżce akcyzy na wyroby tytoniowe i al-
koholowe. Da to budżetowi ok. 1,7 mld zł.

To wszystko jednak nie wystarczy na za-
łatanie dziur. 

Rodzi się nadzieja, że można będzie
uzyskać większe niż zakładano wpływy
ze sprzedaży dostęp do sieci 5 G. Na ra-
zie rząd liczy na 1 mld zł. Urząd Komu-
nikacji Elektronicznej uważa jednak,
że może to być nawet 4–5 mld zł. 

Widziane z zewnątrz
Bank Światowy prognozował, że

w roku 2019 tempo wzrostu polskiej
gospodarki może wynieść 4,3 proc. Ale
wkrótce spowolni. Wpływ na to ma
słabnąca koniunktura w Unii Europej-
skiej oraz brak pracowników. Według tej
prognozy w następnych latach wzrost
produktu krajowego Polski może wy-
nieść 3,6 i 3,3 proc.

BŚ zauważa, że program 500 +
przyniósł chwilowe ograniczenie sfery
ubóstwa, ale mu nie zapobiega. Więk-
sze wydatki gospodarstw domowych to
przede wszystkim efekt rosnących płac
i zatrudnienia. Carlos Piñerúa, przed-
stawiciel Banku Światowego na Polskę
i kraje bałtyckie, .uważa, że socjalne zo-
bowiązania polskiego rządu mogą wy-
windować deficyt polskiego budżetu
powyżej 3 proc. produktu krajowego
brutto.

Zwraca uwagę na dwa największe
wyzwania – brak pracowników, co ma
związek ze zmianami demograficznymi,
oraz – w średnim okresie – rosnące ob-

ciążenia fiskalne, które ze względów po-
litycznych będzie trudno ograniczyć.

Dotychczas brak pracowników
i jego konsekwencje dla całej gospo-
darki były łagodzone przez duże na-
pływy pracowników z zagranicy, głów-
nie z Ukrainy. Ale to się może skończyć
po otwarciu rynku pracy dla zagra-
nicznych pracowników w Niemczech. 

Najbardziej ucierpi branża motory-
zacyjna. Brexit uderzy natomiast przede
wszystkim w branżę rolno-spożywczą
– twierdzą analitycy z Polskiego Instytutu
Ekonomicznego.

Agencja ratingowa Fitch też prze-
widuje dynamikę wzrostu polskiego PKB

w przyszłym roku poziomie 3,3 proc. Jej
analitycy zwracają uwagę, że polska go-
spodarka jedzie na jednym silniku, któ-
rym jest konsumpcja. A gwarancją
zdrowego wzrostu są inwestycje, których
nam brakuje.  

A co o tym sądzi 
Ministerstwo 
Przedsiębiorczości?

„W naszej ocenie najbardziej praw-
dopodobne pozostaje utrzymanie w tym
roku tempa wzrostu – czytamy w ko-
munikacie resortu – powyżej poziomu
4 proc. rok do roku Temu scenariuszo-
wi sprzyjać będzie w głównej mierze po-
pyt krajowy, a w nim zarówno stabilnie
rosnąca konsumpcja, jak i inwestycje.
Potwierdzeniem naszych oczekiwań
jest np. najnowsza (listopadowa) pro-
gnoza Komisji Europejskiej. Zakłada
ona w tym roku realny przyrost PKB na
poziomie 4,1proc. rok do roku.

Z kolei według listopadowej pro-
gnozy Europejskiego Banku Odbudowy
i Rozwoju (EBOiR) nasz PKB wzrośnie
w tym roku o 3,9 proc. Oznacza to, ko-
rektę w dół o 0,2 pkt proc. w stosunku do
majowej projekcji. Wśród głównych za-
grożeń dla poziomu aktywności go-
spodarczej Polski eksperci EBOiR wy-
mieniają przede wszystkim globalne na-
pięcia handlowe. Ich negatywny wpływ
na kondycję sektora motoryzacyjnego
może stanowić istotne wyzwanie dla tej
gałęzi w Polsce, która jest ważnym ele-
mentem regionalnego łańcucha pro-
dukcyjnego. Znaczącym obszarem nie-
pewności – zdaniem EBOiR – jest poza
tym dalszy rozwój wydarzeń w kontek-
ście Brexitu. Z drugiej strony EBOiR pod-
kreśla pozytywne oddziaływanie na
wzrost konsumpcji, stymulowanej dobrą
sytuacją na rynku pracy oraz pozytyw-
nymi nastrojami gospodarstw domo-
wych.

Nasze wątpliwości co do realizacji
scenariusza prognostycznego EBOiR
budzi oparcie go o 4,4–proc. wzrost PKB
Polski w I połowie 2019 roku, podczas
gdy dane GUS wskazują na 4,6-proc.
wzrost – choć do końca listopada mo-
żemy spodziewać się tutaj rewizji.

Zdaniem Komisji utrzymujące się
napięcia handlowe między USA i Chi-
nami oraz wysoki poziom niepewności
politycznej, szczególnie w odniesieniu
do handlu, osłabiły inwestycje, pro-
dukcję i handel międzynarodowy. Po-
nieważ globalny wzrost PKB pozostaje
słaby, wzrost w Europie będzie zależał
od siły sektorów zorientowanych na
rozwój krajowych rynków”. �
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Dotychczas brak pracowników i jego konse-
kwencje dla całej gospodarki były łagodzone
przez duże napływy pracowników z zagranicy,
głównie z Ukrainy. Ale to się może skończyć 
po otwarciu rynku pracy dla zagranicznych 
pracowników w Niemczech. 
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Należy zauważyć, że każdy trans-
fer aktywów gospodarczych
poza terytorium Polski wiąże się

z powstaniem obowiązków podatko-
wych. Mowa tutaj przede wszystkim
o podatkach dochodowych oraz o po-
datku od towarów i usług. O ile do
końca 2018 roku obowiązki te nie za-
wsze wiązały się z koniecznością za-
płaty podatku, o tyle od początku
2019 roku ustawodawca postanowił
sięgnąć do kieszeni podatników. W kon-
sekwencji status podatnika nadano:
• osobom przenoszącym majątek
przedsiębiorstwa poza granice nasze-
go kraju oraz

• osobom, które postanowiły zmienić
polską rezydencję podatkową na rezy-
dencję innego kraju.

Kolejnym warunkiem nałożenia po-
datku jest utrata przez Polskę możliwo-
ści opodatkowania dochodów ze zbycia
majątku, który został przeniesiony albo
który nie został przeniesiony, ale jest wła-
snością osoby, która zmieniła rezyden-
cję podatkową.

Tak zwany podatek od wyjścia (exit
tax) został wprowadzony w wielu krajach
w celu ochrony ich suwerenności po-
datkowej w dobie postępującej globali-
zacji rynków międzynarodowych. W pier-
wotnym zamyśle podatek ten miał być

czynnikiem hamującym w poszukiwaniu
przez przedsiębiorców oszczędności
podatkowych, ponieważ dla wielu
państw utrata jurysdykcji podatkowej
w odniesieniu do zysków osiągniętych na
ich terytorium stanowiła wyzwanie
gospodarcze i budżetowe. Skutkiem
tego exit tax wprowadzony został m.in.
w Niemczech, Holandii, Danii, Francji,
Hiszpanii, Irlandii, Luksemburgu, Por-
tugalii, Szwecji oraz we Włoszech.

Przeniesienie działalności 
nadal jest opłacalne

Dobra wiadomość jest taka, że exit
tax nie ma charakteru bezwzględnego.

Exit tax 
nie ma charakteru

bezwzględnego

Praktyka gospodarcza pokazuje, że szereg polskich przedsiębiorców przenosi lub zamie-
rza przenieść działalność gospodarczą za granicę. Przyczyny takiego stanu rzeczy są
różnorakie, począwszy od rozszerzenia rynków zbytu, zredukowania barier przepływu
towarów, wzrostu konkurencyjności, na bardziej namacalnych pobudkach w postaci 
minimalizacji obciążeń administracyjnych tudzież zbyt agresywnej polityki aparatu 
fiskalnego naszego państwa skończywszy.



W rezultacie spełnienie określonych
warunków ustanowionych przez usta-
wodawcę eliminuje obowiązek zapłaty
podatku. Pierwszy z nich odnosi się do
wartości rynkowej przenoszonych skład-
ników. Jeśli wartość ta jest niższa od
4 mln zł, to exit tax nie ma zastosowa-
nia. Wyłączenie opodatkowania na-
stąpi również w wyniku jedynie czaso-
wego przeniesienia składnika mająt-
kowego (do 12 miesięcy) w ramach po-
lityki zarządzania płynnością przed-
siębiorstwa.

Kolejna pomyślna wiadomość jest
taka, że exit tax nie ma charakteru ry-
czałtowego. W rezultacie podatek po-
bierany jest od dochodu, który można
pomniejszyć o wartość podatkową
składników majątku przedsiębiorstwa.
W praktyce wartość ta stanowi kwotę
niezaliczoną uprzednio do kosztów uzy-
skania przychodów, jaka zostałaby
przyjęta przez podatnika za koszt uzy-
skania przychodów, gdyby składnik ten
został przez niego odpłatnie zbyty. Za-
tem im wyższa wartość podatkowa,
tym niższy będzie podatek podlegają-
cy zapłacie.

Wniosek jest więc następujący – wy-
korzystanie powyższych preferencji eli-
minujących lub redukujących kwotę
podatku w połączeniu z jurysdykcją
podatkową oferującą korzystny spo-
sób opodatkowania nadal stanowi re-
alny i opłacalny sposób na zmianę oto-
czenia prawnego, w którym funkcjonu-
je przedsiębiorca.

Kierunek?
Od dłuższego czasu prym wiedzie

kilka prawodawstw wspierających
przedsiębiorców oraz hamujących przy-
rost obciążeń administracyjnych. Wy-
różnić tutaj należy przede wszystkim
maltański system podatkowy, który
w Unii Europejskiej nie ma sobie rów-
nych z punktu widzenia korzyści po-
datkowych. Wystarczy wspomnieć cho-
ciażby o braku opodatkowania docho-
dów oraz zysków kapitałowych (np. dy-
widend), które zostały osiągnięte poza
terytorium Malty. Korzyści finansowe są
więc doraźne i – co ważne – łatwe do
policzenia. Podobnie rzecz ma się
w przypadku rezydenta podatkowego
Monako lub Cypru.

W tym kontekście nie sposób rów-
nież nie wspomnieć o naszych północ-
nych sąsiadach, którzy wiedzą jak stwo-
rzyć przyjazny przedsiębiorcom sys-
tem podatkowy. Na szczególną uwagę
zasługuje tutaj wprowadzony w 2014 r.
w Estonii program e-Residency, nazy-

wany inaczej wirtualną rezydencją lub
rezydencją elektroniczną. Co ważne,
jest on skierowany także do nie-Estoń-
czyków, co oznacza, że skorzystać z nie-
go mogą polscy przedsiębiorcy. Dzięki
systemowi założenie estońskiej spółki
zajmuje jedynie kilka godzin, a czyn-
ności takie jak zarządzanie przedsię-
biorstwem, założenie rachunku ban-
kowego oraz skorzystanie z międzyna-
rodowych systemów płatności są wy-
konywane zdalnie z domowego fotela.
Co warte uwagi, estoński aparat skar-
bowy nie przewiduje skali progresywnej,
co w konsekwencji przekłada się na
brak stosowania podwyższonej stawki
podatkowej, stosowanej do opodatko-
wania osób fizycznych. Niższa jest rów-
nież stawka VAT (o trzy punkty procen-
towe). Co prawda stawka estońskiego
CIT wynosi 20 proc., ale z uwagi na zwol-
nienie z podatku reinwestowanych zy-
sków efektywna stopa opodatkowania
wynosi jedynie 8 proc. Jest ona zatem
dwa razy niższa od polskiej, wynoszą-
cej blisko 15 proc.

Przeniesienie działalności 
w praktyce

Transfer aktywów i rozpoczęcie
działalności w nowym kraju zawsze
będzie związane z wypełnieniem pew-
nych wymogów formalnych. Wyróżnić
tutaj należy zarejestrowanie działalno-
ści w odpowiednim rejestrze, uzyskanie
numeru identyfikacji podatkowej oraz
założenie rachunku bankowego. Po-
dobnie jak w Polsce, we wszystkich
krajach Unii czynności te wykonuje się
fizycznie lub zdalnie w odpowiedniej jed-
nostce oraz w banku. Kolejnym roz-
wiązaniem jest skorzystanie z systemu,
jaki funkcjonuje w Estonii, o którym
mowa była powyżej. Niestety takie roz-
wiązanie nie jest dostępne w każdym
kraju Unii. Trzeci scenariusz przewidu-
je możliwość skorzystania z pomocy
kancelarii prawnej, która zarejestruje
działalność gospodarczą, założy ra-
chunek bankowy oraz dokona innych
czynności w imieniu przedsiębiorcy.

Kolejnym zagadnieniem, z którym
muszą zmierzyć się podatnicy, jest
zmiana lub pozostawienie polskiej re-
zydencji podatkowej. Innymi słowy, nie
każdy transfer przedsiębiorstwa bę-
dzie powodował automatyczną zmianę
rezydencji. Ta wystąpi jedynie w przy-
padku fizycznej obecności podatnika
w kraju przeprowadzki lub przeniesie-
nia tam centrum interesów życiowych
i gospodarczych. Reasumując, podat-
nik stanie przed wyborem dwóch sce-

nariuszy polegających na tym, że za-
graniczną działalność gospodarczą
będzie prowadził jako polski rezydent
podatkowy albo jako rezydent podat-
kowy kraju, do którego działalność zo-
stała przeniesiona. Należy jednak wspo-
mnieć, że pierwszy scenariusz nie skut-
kuje koniecznością opodatkowania
w Polsce zysków z tej działalności. W tym
zakresie wymagana jest jednak anali-
za odpowiednich umów międzynaro-
dowych.

Osoby chcące przenieść działal-
ność gospodarczą do innego kraju,
mogą również stanąć przed dylematem
zamknięcia bądź likwidacji działalności
prowadzonej dotychczas w Polsce. Od-
powiedź na pytanie, czy jest to ko-
nieczne, brzmi „nie”. Nie ma bowiem
przeciwwskazań prawnych dla prowa-
dzenia działalności w obu krajach. Na-
leży jednak zwrócić uwagę na zagad-
nienie rozliczeń podatkowych, które
w przypadku takiego scenariusza mogą
wystąpić w obu krajach. Decyduje o tym
odpowiednia umowa o unikaniu po-
dwójnego opodatkowania. Oczywiste
jest z kolei, że zamknięcie działalności
gospodarczej w Polsce oraz uzyskanie
rezydencji podatkowej innego kraju za-
kończy definitywnie związek podatkowy
z naszym krajem.

Podsumowanie
Transfer działalności gospodarczej

do innej jurysdykcji prawnej nadal sta-
nowi realną i korzystną alternatywę
dla polskich przedsiębiorców.

Nie ulega jednak wątpliwości, że de-
cyzja ta powinna zostać poprzedzona
stosowną analizą w zakresie:
• ustalenia wartości rynkowej przeno-
szonych składników oraz okresu, na jaki
będą przeniesione;
• obliczenia dochodu oraz kwoty ewen-
tualnego podatku (exit tax);
• ustalenia kraju, do którego nastąpi
transfer przedsiębiorstwa;
• ustalenia, czy transfer ten będzie
wiązał się z utratą polskiej rezydencji po-
datkowej.

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

dla przedsiębiorców oraz zarządzaniu 
sytuacjami kryzysowymi.



Na początek dobra wiadomość.
Zarabianie na nieruchomo-
ściach wakacyjnych jeszcze kil-

ka lat temu było biznesem sezonowym.
Dziś, ze względu na rosnące zaintere-
sowanie podróżami, coraz liczniejszą

rzeszą turystów odwiedzających nasz
kraj, daje szansę na zarobek przez
cały czas. 

Żeby jednak tak było, inwestycję na-
leży rozpocząć od dokładnego prze-
analizowania lokalizacji apartamentu.
Największe zyski są tam, gdzie sezon tu-
rystyczny trwa najdłużej. Początkujący
inwestor powinien zwracać uwagę na
otoczenie nieruchomości, widok z okna
i wykończenie mieszkania. Innymi
słowy na wszystko, co jest kluczowe
z perspektywy turysty wybierającego
daną lokalizację.

Lokalizacja kluczem 
do sukcesu

Lokalizacja i wyposażenie aparta-
mentu zdecydowanie wpływają na zy-
skowność całej inwestycji. Decydując się
na inwestycję w apartament wakacyjny,
dobrze jest postawić na sprawdzone de-
stynacje, a także określić profil klienta,
do którego chcemy trafić. Ci, którzy chcą
zarabiać na nadmorskich apartamen-
tach, najczęściej wybierają te w pierw-
szej linii brzegowej. Inni decydują się na
apartamenty w górach. W takiej sytuacji
atutem może być bliskość wyciągu nar-
ciarskiego lub centrum miasteczka,
w którym się znajduje. Coraz więcej jest

też inwestorów, którzy chcą zagospo-
darować rynek wyjazdów biznesowych.
Wybierają lokalizacje blisko centrów du-
żych miast. Dzięki temu mogą zaofero-
wać gościom apartament, w którym po-
czują się bardziej komfortowo niż w ty-
powym pokoju hotelowym 

Umiejętnie wybrana lokalizacja
gwarantuje większe zainteresowanie ze
strony gości, co w konsekwencji realnie
przekłada się na sam biznes. Warto jed-
nak zdawać sobie sprawę z tego, że nie-
ruchomości w najlepszych miejscach,
czyli te usytuowane blisko morza, nie-
daleko wyciągów czy kamienice w cen-
trach miast chętnie odwiedzanych przez
turystów są dobrem deficytowym.

Na rynku wynajmu mieszkań wa-
kacyjnych dominują dwa modele. Pierw-
szy polega na tym, że właściciel nieru-
chomości traktuje ją jako miejsce spę-
dzania urlopu przez swoją rodzinę,
a przez resztę roku zarabia na udo-
stępnianiu mieszkania gościom. Drugi
wariant to taki, gdy inwestor posiada
nieruchomości, które są miejscem noc-
legu wyłącznie dla gości.  

Rola operatora
Decydując się na inwestycję w apar-

tament wynajmowany na doby, warto
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Apartament wakacyjny 
– jak generować zyski? 

Coraz większa skłonność
do podróży i wzrost liczby
odwiedzających Polskę 
turystów to doskonała 
wiadomość dla właścicieli
apartamentów wakacyj-
nych. Wyzwaniem może
być jednak generowanie
satysfakcjonujących 
zysków, szczególnie gdy 
na rynku pojawia się nie
tylko więcej potencjalnych
klientów, ale również 
samych inwestorów.



rozważyć, czy będziemy zarządzać nim
samodzielnie, czy zlecimy to zewnętrz-
nemu podmiotowi. Gdy takich nieru-
chomości w portfelu inwestycyjnym jest
kilka i są one usytuowane w różnych
częściach jednego miasta, a nawet
kraju, samodzielna obsługa może oka-
zać się niemożliwa. Warto wówczas
rozważyć współpracę z operatorem, któ-
ry będzie zarządzać wynajmowaną
nieruchomością.  Pozwoli to odciążyć
właściciela i spowoduje, że cała inwe-
stycja będzie praktycznie bezobsługo-
wa. 

W pierwszym przypadku trzeba pa-
miętać, aby miejsce, które chcemy wy-
najmować, znajdowało się blisko miej-
sca, w którym na stałe przebywamy.
Wszystko po to, by możliwa była szyb-
ka interwencja w przypadku ewentual-
nych próśb turystów. Nierzadko zdarzy
się sytuacja, że przybycie gości opóźnia
się, a klucze trzeba im przekazać
w środku nocy. Sposobem na zaspo-
kojenie ich potrzeb jest otwartość, ale
także elastyczność.  

Zanim inwestor podpisze umowę
z operatorem, powinien zwrócić szcze-
gólną uwagę na renomę i doświad-
czenie firmy obsługującej najem. Ope-
rator najmu kompleksowo zajmuje się

zarządzaniem apartamentem. Cały
proces z reguły zaczyna się od przy-
gotowania lokalu pod kątem jego wy-
posażenia i dekoracji. Następnie reali-
zowana jest profesjonalna sesja zdję-
ciowa i tworzone są oferty na portalach.
Operator jest także odpowiedzialny za
całą obsługę gości oraz dbanie o stan
techniczny i czystość apartamentu. Na
większe przychody wpływ wywiera tak-
że aktywne zarządzanie cenami i ofer-
tami. Na życzenie właściciela operator
zajmie się również rozliczeniami z do-
stawcami mediów oraz wspólnotą
mieszkaniową.

Promocja i rekomendacje
Najbardziej poszukiwane są miesz-

kania o powierzchni 40-60 metrów
kwadratowych, które mają dwie sy-
pialnie, salon i kuchnię. O tym, czy lo-
kal wygeneruje satysfakcjonujący zysk
decyduje nie tylko jego wystrój, ale
i wiele praktycznych rozwiązań, z któ-
rych będą mogli skorzystać goście.
Chodzi na przykład o dobór takich
mebli i wyposażenia, które nie będą
narażone na szybkie zużycie. Wszyst-
ko to bowiem przekłada się na stopę
zwrotu z takiej inwestycji. Posiada-
nie lokalu na wynajem wiąże się też

z obowiązkiem jego serwisowania.
Mowa tu o wymianie pościeli, ręczni-
ków czy uzupełnianiu artykułów hi-
gienicznych.

Sprzątanie to jednak nie wszystko.
Ważne jest też usuwanie wszelkich
usterek, które mogą wystąpić w trakcie
pobytu gości. Warto pamiętać, że nie-
łatwo jest znaleźć fachowca, który
w krótkim czasie będzie w stanie na-
prawić zepsuty element wyposażenia
mieszkania. Współpraca z operatorem
odciąża właściciela również w takim za-
kresie.

Nie wolno też zapominać o profe-
sjonalnie przygotowanej promocji apar-
tamentu. Operator ułatwia czerpanie
profitów w sposób praktycznie bezob-
sługowy. Na koniec jeszcze jedna wska-
zówka. W przypadku najmu krótkoter-
minowego nieocenione są rekomen-
dacje gości, którzy odwiedzili dany lo-
kal. Gdy ci zgłaszają uwagi, trzeba na
nie zareagować od razu. Wizerunek jest
bowiem bardzo istotnym elementem,
który w odpowiedniej perspektywie
przekłada się na realne korzyści biz-
nesowe.

Bartłomiej Barwicz
CEO Rent like home
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Polacy mają bardzo silne przywią-
zanie do własności – według da-
nych Eurostatu, aż 84 proc. miesz-

kań w naszym kraju znajduje się w rę-
kach prywatnych właścicieli. Mimo że
poziom zarobków nad Wisłą wciąż jest
daleki od zachodnioeuropejskiego, od-
setek mieszkań własnościowych w Pol-
sce jest znacznie wyższy niż średnia dla
Unii Europejskiej. Ta wynosi bowiem
69 proc. Choć dostęp do mieszkań na
wynajem powoli staje się coraz większy,
Polacy nadal najczęściej dążą do za-
kupu własnego lokum. 

W raporcie opracowanym przez
Gumtree.pl, badani wskazują, że czyn-

nik, jakim jest „chęć posiadania miesz-
kania na własność”, jest dla nich naj-
istotniejszy w kontekście decyzji o kup-
nie. Co ciekawe, największy nacisk na
aspekt własności kładą zwłaszcza lu-
dzie młodzi. Widać to najwyraźniej
w grupach wiekowych 18–24 lata oraz
25–34 lata, w których co druga zapy-
tana osoba wskazała, że decyduje
się na zakup mieszkania właśnie z po-
wodu chęci posiadania go na wła-
sność. 

Dla najmłodszej grupy badanych
(18–24 lata), decyzja o zakupie miesz-
kania związana jest nie tylko z kwestią
własności, ale też z chęcią zmiany lo-

kalizacji (36 proc.) oraz perspektywą
założenia rodziny (33 proc.). Szcze-
gólnie ten trzeci powód jest bardziej
istotny dla osób z między 25 a 34 ro-
kiem życia – tu wskazało na niego
43 proc. zapytanych osób. Nieco star-
si ankietowani także argumentują po-
trzebę zakupu nowego mieszkania
chęcią posiadania go na własność.
W grupie wiekowej 35–44 lata wskazuje
na to 37 proc, zaś w grupie 45+ – 33 proc.
ankietowanych. Osoby po 45 r.ż., nie-
co częściej niż pozostałe, wiążą zakup
lokum z chęcią polepszenia jego stan-
dardu.

�

Polacy lubią mieszkania na własność
Niemalże co trzeci Polak wiąże kupno mieszkania z chęcią założenia rodziny, a co
czwarty kupuje własne „m”, by wyprowadzić się od najbliższych. Jednak aż 43 proc. 
Polaków zdecydowało się na zakup mieszkania dlatego, że po prostu chcieli mieć na
własność tego typu nieruchomość. To dane z raportu „Jak Polacy kupują mieszkania?
Oczekiwania, motywacje, obawy” opracowanego przez Gumtree.pl.
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Wuroczystości udział
wzięli przedstawicie-
le prezydenta, parla-

mentu, rządu, organów nad-
zoru i kontroli warunków pracy,
środowisk naukowych, stowa-
rzyszeń działających w ochro-
nie pracy, związków zawodo-
wych i organizacji pracodaw-
ców.

Obecni byli m.in. prze-
wodniczący NSZZ Solidarność
Piotr Duda, Wiesław Łyszczek,
Główny Inspektor Pracy, Wi-
cemarszałek Sejmu Ryszard
Terlecki, Minister Rodziny Pra-
cy i Polityki Społecznej Marlena Maląg,
Wiceminister Rodziny Pracy i Polityki
Społecznej Stanisław Szwed, Szef Kan-
celarii Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Halina Szymańska, Janusz Śnie-
dek, poseł, Przewodniczący Rady
Ochrony Pracy.

Nagrody in. Haliny Krahelskiej
Nagroda im. Haliny Krahelskiej jest

przyznawana przez Głównego Inspek-
tora Pracy za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie prewencji zagrożeń wy-
padkowych i zawodowych, nadzoru
i kontroli przestrzegania prawa pracy,
wynalazczości, projektowania i wdra-
żania bezpiecznych technik i technolo-
gii, a także popularyzacji prawa pracy
i ochrony zdrowia pracujących.

Konkurs „Pracodawca 
– organizator pracy 
bezpiecznej”

Laureaci w kategorii firm zatrud-
niających do 50 pracowników:
• MHSI spółka z o.o. nominowana
przez Okręgowy Inspektorat Pracy
w Warszawie

• Spółka Wodno-Ściekowa „Swarzewo”
nominowana przez Okręgowy Inspek-
torat Pracy w Gdańsku
• Wytwórnia Octu i Majonezu „OCETIX”
Spółka z o.o. nominowana przez Okrę-
gowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy

Laureaci w kategorii firm zatrud-
niających od 51 do 250 pracowników
• ORLEN Upstream Sp. z o.o. nomino-
wana przez Okręgowy Inspektorat Pra-
cy w Warszawie.
• Przedsiębiorstwo Simet Spółka Ak-
cyjna nominowane przez Okręgowy
Inspektorat Pracy we Wrocławiu 
• Solvay Poland Sp. z o.o. nominowa-
na przez Okręgowy Inspektorat Pracy
w Bydgoszczy

Laureaci w kategorii zakłady po-
wyżej 250 zatrudnionych
• Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.
nominowana przez Okręgowy Inspek-
torat Pracy w Katowicach.
• ELTEL NETWORKS ENERGETYKA
S.A. nominowany przez Okręgowy In-
spektorat Pracy w Olsztynie.
• UMA Investments sp. z o.o. nomino-
wana przez Okręgowy Inspektorat Pra-
cy w Łodzi

Najaktywniejszy 
Społeczny 
Inspektor Pracy

Nagrodę Głównego In-
spektora Pracy w konkursie
„Najaktywniejszy Społeczny In-
spektor Pracy” otrzymał Jerzy
Brąglewicz. Laureat pełni funk-
cję Zakładowego Społecznego
Inspektora Pracy w PGE Ener-
gia Ciepła – Oddział Elektro-
ciepłownia W Gorzowie Wiel-
kopolskim.

Ponadto w konkursie Naj-
aktywniejszy Społeczny In-
spektor Pracy uhonorowani wy-

różnieniami Głównego Inspektora Pra-
cy zostali: Adam Bujak, Wiesław Che-
chelski, Dariusz Filarowski, Zbigniew Ju-
dasz, Krzysztof Kuśnierz, Paweł Marci-
niak, Sławomir Mitrus, Zbigniew Palacz,
Adam Siwak, Piotr Stokfisz, Roman
Szwed, Stanisław Węsierski, Paweł
Zdrojewski

W trakcie zamkowej gali oprócz
nagród głównego inspektora pracy
pracodawcy odebrali także dyplomy
gratulacyjne i nagrody przyznane przez
partnerów społecznych.

Przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” Piotr Duda wy-
różnił firmę Eaton Automotive Systems
Sp. z o.o.

źródło: informacja prasowa

PIP i NSZZ Solidarność wyróżniły
dobrych pracodawców
Na Zamku Królewskim w Warszawie 26 listopada 2019 roku odbyła się uroczystość
wręczenia Nagrody im. Haliny Krahelskiej oraz nagród w XXVI edycji konkursu 
„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Wręczono także Nagrodę 
Głównego Inspektora Pracy w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”. 
Pracodawcy odebrali także dyplomy gratulacyjne i nagrody przyznane przez 
partnerów społecznych z NSZZ Solidarność.

Laureaci Nagrody in. Haliny Krahelskiej

Partner publikacji

Fot. Marta Olejnik/GIP
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Zgodnie z badaniami opubliko-
wanymi przez Główny Urząd Sta-
tystyczny w drugim kwartale 2019

roku. liczba ludności aktywnej zawo-
dowo w wieku 15 lat i więcej wyniosła
ponad 17 mln osób, z tego ok. 16,5 mln
to pracujący, a 548 tys. – bezrobotni. Naj-
niższa w historii stopa bezrobocia spra-
wia, że niedobór pracowników staje się
wyjątkowo istotną kwestią, a to przecież
nie jedyne wyzwania, przed jakimi stoi
rynek pracy w 2020 roku.

Specjaliści z branży HR nieustannie
monitorują sytuację na rynku pracy i do-
stosowują rozwiązania do zmieniają-
cych się warunków. W ostatnich latach
największymi problemami okazały się
niedobór wykwalifikowanych pracow-
ników oraz rotacja. Starzejące się spo-
łeczeństwo, automatyzacja i robotyza-
cja, nowe potrzeby i oczekiwania pra-
cowników – te kwestie również zasługują
na szczególną uwagę.  

Wymiana doświadczeń HR 
Doskonałą okazją, by rozmawiać

o bieżącej sytuacji na rynku pracy było
wydarzenie OLX Praca. Know How
2020, które odbyło 19 listopada w Cen-
trum Praskim Koneser w Warszawie.
Podczas spotkania w gronie specjali-
stów z działu HR uczestnicy mogli wy-
mienić się wiedzą i doświadczeniem,
porozmawiać o bieżącej sytuacji na ryn-
ku i wyzwaniach oraz poznać nowe me-
tody i techniki pracy. To właśnie wy-
miana doświadczeń stała się moty-
wem przewodnim, który przyświecał
całemu spotkaniu. 

– Nasze najnowsze badania wska-
zują na dwa największe wyzwania na
współczesnym rynku pracy. Są to efek-
tywna rekrutacja i rotacja pracowników.
W kontekście niskiego bezrobocia,

zmian społecznych, gospodarczych
i technologicznych te wyzwania są bar-
dzo trudne dla pracodawców. A mając
na uwadze nasze ubiegłoroczne ba-
dania, gdzie poznaliśmy perspektywę
pracowników, wiemy, że pracownicy
tak naprawdę nie mają wygórowanych
potrzeb. Chodzi im o normalność w pra-
cy, czyli jasno określone warunki współ-
pracy, dostęp do podstawowych na-
rzędzi. Liczą się dla nich symetria, czy-
li równe relacje z pracodawcą, oraz
prawda, już na etapie ogłoszenia, żeby
w ofertach pracy nie zamieszczać pu-
stych frazesów, które nie mają pokrycia
w docelowej współpracy – wyjaśnia
Anna Janowczyk, Senior Communica-
tions Specialist w OLX Group.

Nowy serwis contentowy
W trakcie wydarzenia OLX Praca.

Know How 2020 inaugurację miał pro-
jekt, który został opracowany w inter-
dyscyplinarnym zespole ekspertów
w odpowiedzi na potrzeby i wyzwania
branży. Przygotowano nową platformę
wymiany wiedzy i doświadczeń – pra-
ca.olx.pl, która tematyką obejmuje wie-

le różnych zagadnień ważnych dla pra-
codawców i przedstawicieli działów
HR. 

– Przygotowaliśmy serwis praca.olx.pl
i podzieliliśmy go na dwie części. Pierw-
sza część jest dedykowana rekrute-
rom, osobom poszukującym pracowni-
ków. Znajdują się tam artykuły branżo-
we, sondy uliczne, kalkulatory oblicza-
jące średnią zarobków na poszczegól-
nych stanowiskach, wywiady w formie
video, nasz najnowszy raport i wiele in-
nych materiałów. W pierwszym kwartale
2020 r. uruchomimy część dla pracow-
ników. Jest to dla nas bardzo ważne, po-
nieważ cały czas jednym z naszych
głównych celów jest angażowanie po-
tencjalnych pracowników do tego,
żeby aplikowali na oferty pracy umiesz-
czane na OLX. Chcemy ich edukować,
dostarczać jak najwięcej informacji,
żeby mogli znaleźć dla siebie jak naj-
lepszą pracę – mówi Anna Janowczyk,
Senior Communications Specialist
w OLX Group.

Prognozy na nadchodzący rok
Zmiany na rynku pracy determinu-

ją wyzwania w obszarze HR. Znalezie-
nie pracownika, który zostanie w firmie
na dłużej, jest wyzwaniem. A przełom
roku to moment, kiedy jeszcze więcej
osób szuka pracy i rekruterzy powinni
się do tego przygotować.

– Styczeń każdego roku jest naj-
mocniejszym miesiącem w kategorii
Praca. W każdym miesiącu przychodzi
do nas średnio ok. 3 000 000 użytkow-
ników. W styczniu tego roku przekro-
czyliśmy magiczną barierę 4 000 000 mi-
lionów. A zgodnie z naszymi prognozami
aplikantów w styczniu 2020 będzie jesz-
cze więcej – zapowiada Artur Kołpow-
ski, Head of Jobs w OLX Group. �

Już nie rynek pracownika,  
rynek równowagi 
Według najnowszych badań przeprowadzonych przez OLX Praca nie mamy dziś 
do czynienia z rynkiem pracownika, lecz z rynkiem przywróconego balansu. Zarówno
pracownicy, jak i pracodawcy mierzą się z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem.
Jedna i druga grupa chce realizować swoje cele i potrzeby. To, co je różni, to problemy 
i wyzwania, którym muszą sprostać.
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Galę, która odbyła się 11 paź-
dziernika br. w warszawskim
Hotelu „Sheraton”, poprowa-

dzili  znani z programu „Pytanie na śnia-
danie” prezenterzy Monika Zama-
chowska i Aleksander Sikora. Wystę-
pujący w roli gospodarza Mariusz Gry-
żewski, redaktor naczelny „Magazynu
VIP”, podkreślił, jak ważne jest spotka-
nie na styku kultura i biznes, cytując sło-
wa jednego z laureatów poprzednich
edycji. – Na jednej z pierwszych edycji
Gali VIP-a pewien dżentelmen powie-
dział: „Sztuka niekoniecznie idzie
w parze z biznesem, ale nieźle, jeżeli biz-
nes idzie w parze ze sztuką. Dzieci
z tego związku bywają bardzo udane”.

Siódma edycja wręczenia nagród przyznawanych przez „Magazyn VIP” zgromadziła 
najwybitniejsze osobistości świata kultury, ochrony zdrowia, samorządu i biznesu. 

Gala VIP 2019
– artyści i biznesmeni 
w Hotelu „Sheraton”
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Laureaci nagrody VIP 2019. Od lewej: Jerzy Schejbal, Magdalena Schejbal, Damian Damięcki z żoną Grażyną Brodzińską,
Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu VIP”

Laureaci nagrody VIP 2019. Od lewej: Piotr Gąsowski, Przemysław Sadowski, prowadząca galę Monika Zamachowska, 
redaktor naczelny „Magazynu VIP” Mariusz Gryżewski, Waldemar Błaszczyk

Laureaci nagrody VIP 2019. Od lewej: Mieczysław Szcześniak, Marek Kościkiewicz, Grażyna Brodzińska, Paweł Markowski 
i Ryszard Olesiński, perkusista i gitarzysta zespołu Maanam, oraz Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu VIP”

Laureaci nagrodzeni
podczas Gali VIP 2019:

VIP 2019
Waldemar Błaszczyk
Grażyna Brodzińska
Damian Damięcki
Piotr Gąsowski
Marek Kościkiewicz
Maanam
Przemysław Sadowski
Jerzy Schejbal
Magdalena Schejbal
Mieczysław Szcześniak

VIP Biznesu 2019
Józef Dąbek, prezes Kopalni
Wapienia „Morawica” SA
Beata Drzazga, właścicielka 
i prezes Beta Med SA
Kazimierz Golec, prezes 
zarządu Zakładu Mechaniki 
Precyzyjnej ZAMEP Sp. z o.o. 
Eugeniusz Gorczowski, 
prezes PB JAEKEL BUD-TECH
Sp. z o.o. Sp. k. 
Mariusz Grzęda, 
Biuro Usługowe MARIO
Anna Janczewska, prezes 
zarządu Medim Sp. z o.o.
Andrzej Kiszakiewicz, prezes
Lubusko-Wielkopolskiego Banku
Spółdzielczego w Drezdenku
Jerzy Kruk, prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej „Metalowiec”
Marek Malinowski, prezes za-
rządu Iławskiego Przedsiębior-
stwa Instalacyjno-Budowlanego
Sp. z o.o.
Kazimierz Okińczyc, prezes 
Koszalińskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Przylesie” w Koszalinie
Witold Romanowski, prezes za-
rządu Spółdzielni Budowlano-
-Mieszkaniowej „DEMBUD”
Janusz Sobieraj, prezes za-
rządu Korporacji RADEX SA 
Ewa Małgorzata Wiertelak, pre-
zes zarządu Medora Sp. z o.o. 
Leszek Woźniak, prezes 
Radomskich Hal Mięsnych 
Sp. z o.o.
Marcin Woźniak, właściciel firmy
Woźniak Transport
Tadeusz Wrześniak, właściciel
hut szkła Strefa-Glass Sp. z o.o.

�
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� Laureaci nagrody VIP Biznesu 2019. Od lewej: Marcin 

Woźniak, właściciel Woźniak Transport, Kazimierz Golec,
prezes zarządu Zakładu Mechaniki Przemysłowej ZAMEP
Sp. z o.o., Mariusz Grzęda, właściciel Biura Usługowego
MARIO, Marek Malinowski, prezes zarządu Iławskiego
Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Budowlanego Sp. z o.o., 
Leszek Woźniak, prezes Radomskich Hal Mięsnych 
Sp. z o.o., Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny
„Magazynu VIP”

Laureaci nagrody VIP Biznesu 2019. Od lewej: Witold Romanowski, prezes zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej
„DEMBUD”, Marcin Chrobak, dyrektor generalny Korporacji Radex SA (odebrał nagrodę w imieniu prezesa zarządu Janusza So-
bieraja), Jerzy Kruk, prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” z Wrocławia, Kazimierz Okińczyc, prezes zarządu
Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” z Koszalina, Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu VIP”

Laureaci nagrody VIP Biznesu 2019. Od lewej: Andrzej 
Kiszakiewicz, prezes Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spół-
dzielczego z siedzibą w Drezdenku, Jacek Jaworski (odebrał
statuetkę w imieniu Tadeusza Wrześniaka, właściciela Hut
Szkła z Ładnej k. Tarnowa), Beata Drzazga, właścicielka 
i prezes firmy BetaMed SA, Ewa Małgorzata Wiertelak,
prezes zarządu Medora Sp. z o.o., Mariusz Gryżewski, 
redaktor naczelny „Magazynu VIP”, Anna Janczewska, 
prezes zarządu firmy Medim Sp. z o.o., Józef Dąbek, 
prezes zarządu Kopalni Wapienia „Morawica” SA
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�

Od lewej laureaci w kategorii Firma VIP-a 2019 oraz VIP
Defence 2019: Karol Mozol, dyrektor ds. transportu Envio
Group Poland Sp. z o.o. Sp. k. (odebrał statuetkę w zastęp-
stwie prezesa firmy Karola Cygana), Bogdan Hadała, 
prezes zarządu Expres-Konkurent Sp. z o.o., Marta i Piotr 
Wróblewscy, właściciele Grupy WROSYSTEM,  Andrzej 
Górecki i Piotr Piotrowski, współwłaściciele firmy Castelior
Górecki i Piotrowski Sp. j., Wojciech Flatow, dyrektor SPS
Construction Sp. z o.o. (odebrał nagrodę w imieniu prezesa
Grzegorza Głaska) i Mirosław Kalinowski, prezes zarządu
Autobox Innovations Sp. z o.o. Sp. k.

Od lewej laureaci w poszczególnych kategoriach: Jerzy 
Stępień, zdobywca tytułu „VIP 30-lecia Polski Samorządo-
wej”, Marianna Janczarska (w imieniu prezes Ewy Błasz-
czyk odebrała nagrodę specjalną w kategorii działalność
społeczna dla Fundacji „AKOGO?”), Marcin Ruta, konsul
honorowy Czarnogóry, nagrodzony w kategorii działal-
ność społeczna, Jerzy Bochyński , prezes Fundacji Instytut
Studiów Wschodnich,  nagodzony statuetką Marka VIP-a
2019 za organizację Forum Ekonomicznego w Krynicy, 
Bogusława Trojanowska, zastępca dyrektora Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu (w imieniu dyrektora Jana 
Rzeszotarskiego odebrała statuetkę Promotor Kultury
2019), Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława, 
zdobywca tytułu Wójt Roku 2019

Od lewej laureaci: Marian Cydzik, współwłaściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Techbud Cydzik, Żuchowski Sp. j.
(nagroda Inwestycja Roku 2019 za Modernizację gospodarki cieplnej w Cukrowni Malbork), Marcin Chmielewski, współwła-
ściciel firmy PATIO – Chmielewski, Dudzik Sp. j. (nagroda Osiedle VIP-a 2019 za Willę Mirabelka III), Bogdan Hadała, prezes
zarządu EXCON SA (nagroda Osiedle VIP-a 2019 za Lubostroń Park), Krzysztof Pianowski, prezes zarządu Arkop-Deweloper
Sp. z o.o. (nagroda Osiedle VIP-a 2019 za Rodzinne Maślice), Grzegorz Rąpel, dyrektor Hotelu Słoneczny Zdrój Hotel Medical
SPA       & Wellness**** (nagroda Hotel VIP-a 2019), Stanisław Dubrow, właściciel firmy KLEWER GROUP (laureat nagród 
w kategorii Hotel VIP-a 2019 za Hotel SKAL**** i Hotel Atut**** Wielkopolskie Centrum Konferencyjne)



Tym dżentelmenem był odbierający sta-
tuetkę VIP Jan Englert. Taki jest też zamysł
„Magazynu VIP” i organizowanych przez
nas dorocznie spotkań – łączyć jakże
różne środowiska biznesu i samorządu
z kulturą i sztuką – mówił ze sceny, przy-
pominając ideę corocznego spotkania,
organizowanego przez redakcję, połą-
czonego z wręczeniem nagród.

Jak co roku statuetki VIP odebrali ci,
których praca spotyka się z uznaniem,
a jej efekty na różne sposoby służą spo-
łeczeństwu. Na scenie – ramię w ramie
z przedsiębiorcami i zasłużonymi spo-
łecznikami – stanęli znani i lubiani ak-

torzy i muzycy docenieni za talent i do-
robek twórczy, którego pokłosiem są
sympatia odbiorców i popularność.
Wśród nich znaleźli się Jerzy Schejbal,
Magdalena Schejbal, Grażyna Bro-
dzińska, Damian Damięcki, Mieczy-
sław Szcześniak, Przemysław Sadow-
ski, Waldemar Błaszczyk oraz zespół
Maanam, w którym wciąż gra dwóch
muzyków z pierwotnego składu.

Laureatami zostali również przed-
siębiorcy, za którymi stoją lata do-
świadczeń i budowania zaufania do
marki, przedstawiciele ochrony zdrowia,
którzy dokładają wszelkich starań do ja-

www.rynekinwestycji.pl

GALA VIP 201998
�

Mariusz Gryżewski z laureatami w kategorii Marka VIP-a 2019: Dorotą Kuźnicką, właścicielką marki DK by Dorota Kuźnicka,
i Piotrem Patłaszyńskim, właścicielem Akademii Tańca RELIESE 

Laureaci w kategorii VIP w Ochronie Zdrowia 2019. Od lewej: Maciej Panek, właściciel kliniki medycyny estetycznej Panek
Clinic, Maria Aleksandra Kąkol, dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-
Wawer, Aleksandra Hadzik, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ewa Wojtyła, dyrektor Centrum Rehabilitacji
Rolników KRUS w Jedlcu, Joanna i Sławomir Wolniakowie, założyciele kliniki Wolmed w Dubiu k. Bełchatowa, Mariusz Gry-
żewski, redaktor naczelny „Magazynu VIP”

VIP w Ochronie Zdrowia 2019
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS
w Jedlcu
Maria Aleksandra Kąkol, dyrektor 
SZPZLO Warszawa-Wawer
Maciej Panek, właściciel kliniki Panek
Clinic 
Joanna i Sławomir Wolniak, właściciele
Kliniki Wolmed

Firma VIP-a 2019
Envio Group Poland Sp. z o.o. Sp. k.
Expres-Konkurent Sp. z o.o. 
Grupa WROSYSTEM
SPS Construction Sp. z o.o. 
Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

VIP Defence 2019
Autobox Innovations Sp. z o.o. Sp. k. 
Castelior Górecki i Piotrowski Sp. j.

Osiedle VIP-a 2019
Lubostroń Park 
Rodzinne Maślice 
Willa Mirabelka III

Inwestycja Roku 2019
Modernizacja gospodarki cieplnej 
w Cukrowni Malbork zrealizowana
przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
TECHBUD Cydzik, Żuchowski Sp. j.

Hotel VIP-a 2019
Hotel Atut**** Wielkopolskie Centrum
Konferencyjne
Hotel SKAL****
Słoneczny Zdrój Hotel Medical SPA &
Wellness****

Marka VIP-a 2019
Akademia Tańca RELIESE
DK by Dorota Kuźnicka
Forum Ekonomiczne w Krynicy
MUSZYNIANKA

Rekomendacja VIP-a 2019
firma Marchewka

Promotor Kultury 2019
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

VIP 30-lecia Polski Samorządowej
Jerzy Stępień

Wójt Roku 2019
Krzysztof Harmaciński

Nagrody specjalne w kategorii dzia-
łalność społeczna
Fundacja Ewy Błaszczyk „AKOGO?”
Marcin Ruta, konsul honorowy Czarno-
góry
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kości obsługi i świadczeń medycznych,
menedżerowie i deweloperzy, którzy
równie dużą wagę przykładają do za-
rządzania co do poziomu oferty oraz re-
alizacji w portfolio. Nagrody wręczono
w różnorodnych branżowo kategoriach,
m.in. Firma VIP-a, VIP Biznesu, VIP De-
fence, VIP w Ochronie Zdrowia, Dzia-
łalność Społeczna, Wójt Roku i innych. 

Ceremonię wręczenia nagród wzbo-
gaciły pokazy umiejętności uczniów
Akademii Tańca Reliese oraz prezen-
tacje najnowszej kolekcji autorskiej Anny
Cichosz. Stroje wieczorowe projektant-
ki zaprezentowały debiutantki, które
w blaskach fleszy wypadły bardzo pro-
fesjonalnie. Po części oficjalnej na gości
czekały dalsze atrakcje: bankiet pełen
smakołyków przygotowanych pod czuj-
nym okiem szefa kuchni Hotelu Shera-
ton, profesjonalne bary z alkoholami
z najwyższej półki, stoiska partnerów, wy-
stawa obrazów Viktorii Romanowej, wy-
stęp jednego z laureatów – zespołu
Maanam – w częściowo nowym skła-
dzie, ale z równie dużą energią i prze-
bojami, które niezmiennie podrywają do
tańca. Fanów motoryzacji na pewno
ucieszyła możliwość obejrzenia z bliska,
a nawet zajęcia miejsca za kierownicą
Volkswagena Touarega i Arteona, za-
prezentowanych we foyer. Z kolei ze
względu na rozmiar zaparkowany przed
hotelem do dyspozycji gali był kamper
polskiej marki Globe-Traveller.

Można było też sprawdzić szczęście
w kasynie, a za wygraną wziąć udział
w licytacji wyjątkowych nagród, w tym
dzieła wspomnianej artystki. Do wielu
szczęście uśmiechnęło się także w lo-
terii, w której można było wylosować nie-
spodzianki od partnerów gali. Zwień-
czeniem wieczoru była całonocna za-
bawa przy muzyce rozrywkowej, która
sprawiła, że goście bez namawiania wy-
pełnili parkiet i w szampańskich hu-
morach świętowali sukcesy tegorocz-
nych laureatów. �

Partnerzy Gali VIP 2019

Na zdjęciach zamieszczonych w relacji z gali
nie ma wszystkich laureatów. Oto ci, którzy
nie mogli świętować z nami podczas uroczy-
stości w hotelu Sheraton, ale od lat są obecni
na rynku i odnoszą sukcesy: Zabrzańska Spół-
dzielnia Mieszkaniowa, nagrodzona w kate-
gorii Firma VIP-a 2019, firma Marchewka,
która zdobyła statuetkę Rekomendacja Vip-a
2019, MUSZYNIANKA, uznana za Markę VIP-a
2019, oraz VIP Biznesu 2019 – Eugeniusz
Gorczowski, prezes zarządu PB JAEKEL-BUD-
-TECH Sp. z o.o. Sp. k.
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W tym roku SM „Metalowiec” obchodzi
60-lecie działalności. Jak podsumo-
wałby pan ten okres?

Przez 60 lat zwiększaliśmy zasoby,
budując nawet kilka tysięcy mieszkań
rocznie. Byliśmy największą spółdziel-
nią wrocławską. Z racjonalnych pobu-
dek w 1983 r. nastąpiło wydzielenie z na-
szych zasobów dwóch odrębnych spół-
dzielni: w Kątach Wrocławskich i SM
„Nowy Dwór”. „Poprawiając” ciągle
prawo spółdzielcze, politycy doprowa-
dzają do likwidacji spółdzielni i przej-
mowania majątku. Dowodem tego jest
zapis ustawowy mówiący o tym, że
z chwilą wyodrębnienia własności ostat-
niego mieszkania powstaje wspólnota
z mocy prawa. W 2017 r. uchwalono ko-
lejną zmianę na gorsze – już więk-
szość właścicieli lokali w danej nieru-
chomości będzie mogła powołać wspól-
notę. Tak się już dzieje w małych spół-
dzielniach bez dochodów z działalności
gospodarczej. W imię jakiej idei się to

czyni, gdy na świecie spółdzielczość się
rozwija? Nawet u nas spółdzielnie dają
ponad 1 proc. dochodu narodowego
– tyle, ile całe górnictwo, do którego pań-
stwo dokłada miliardy. Mam nadzieję,
że zmieniająca się Polska nie zniszczy
naszego dorobku społeczno-gospo-
darczego.
Jak ocenia pan bieżącą kondycję spół-
dzielni i jakie cele traktuje pan priory-
tetowo w związku z dalszym rozwojem?

Oceniam dobrze. Podstawowe za-
dania remontowe, np. ocieplenie
budynków, zakończyliśmy w 2008 r.
W 2010 r. z dużymi bonifikatami wyku-
piliśmy od miasta wszystkie grunty
związane z budynkami. Muszę pod-
kreślić postawę członków, którzy do-
browolnie dodatkowo opodatkowali się
na te cele. Opłaciło się, bo same
oszczędności na zużyciu ciepła były wie-
lokrotnie większe niż poniesione kosz-
ty, nie licząc poprawy komfortu za-
mieszkania. Obecnie skupiamy się na
wielkim programie remontów balko-
nów i zagospodarowania terenów wo-
kół budynków, w tym wymiany sieci.

Co składa się na skuteczne zarządza-
nie i na czym polega z punktu widze-
nia menedżera specyfika spółdziel-
czości?

Członkowie SM „Metalowiec” mają
duże poczucie bezpieczeństwa. Dobrą
kondycję finansową zapewnia kilkaset
lokali użytkowych. Ważne jest posia-
danie odpowiedniej bazy techniczno-
organizacyjnej – własnych konserwa-
torów i służb utrzymania czystości – któ-
rej głównym ogniwem są ludzie. Pod-
stawową zasadą jest docenianie, a nie
tylko ocenianie pracowników. Ważne
jest też przewidywanie, bo dobre funk-
cjonowanie spółdzielni powinno być
zapewnione niezależnie od zawirowań
zewnętrznych czy zmian w organach
nadzorczo-kontrolnych. W tym zakresie
spółdzielnia ma rozwiązania statutowo-
organizacyjne, zapewniające stabil-
ność i autonomię organów samorzą-
dowych. Wbrew opiniom niektórych
mediów spółdzielnie to dobry przykład
demokracji.

Rozmawiała Zuzanna Maj

Bezpieczeństwo 
i demokracja

„Poprawiając” ciągle prawo spółdzielcze, politycy 
doprowadzają do likwidacji spółdzielni i przejmowania
majątku. Mam nadzieję, że zmieniająca się Polska nie
zniszczy naszego dorobku społeczno-gospodarczego 
– mówi Jerzy Kruk, prezes zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Metalowiec”

Tarasy Grabiszyńskie
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Jakie momenty wskazałby pan jako naj-
ważniejsze w historii spółki SPS Con-
struction?

Chyba najważniejszą sprawą była
sama decyzja o założeniu firmy. Przez
wiele lat pracowałem wcześniej w za-
rządzie dużej giełdowej spółki budow-
lanej i raczej nie myślałem o własnej
działalności. Tym bardziej, że miałem
sporo dobrych propozycji z rynku. Jed-
nakże doszedłem do wniosku, że jeśli
w tamtym czasie, a miałem wtedy 40 lat,
nie założę firmy, to nie zrobię tego nig-
dy i zawsze będę pracował dla kogoś. 

Potem było już łatwiej: znalazłem
świetnych partnerów w osobach Ber-
narda Kwapińskiego i Grzegorza Etry-
ka. Bernard był znanym i cenionym de-
veloperem, co szczególnie w począt-
kowym okresie działalności firmy było
ważne, bo gwarantowało kontrakty,
a Grzegorz znakomitym inżynierem,
co z kolei dawało mi „spokój” w spra-
wach technicznych.

Drugim istotnym momentem było
ogłoszenie, że Polska wraz z Ukrainą bę-
dzie organizatorem Euro 2012. Wówczas
ruszyły bardzo duże budowy. Wpraw-
dzie SPS nie uczestniczył ani w reali-
zacji, stadionów, ani dróg, ale konku-

rencja na rynku kubaturowym znacznie
się zmniejszyła, bo wszyscy wielcy „po-
szli zarabiać miliardy”. Tym samym
SPS miał szansę realizować bardzo
duże kontrakty, m.in. kompleks biurowy
Banku Millennium za 300 mln zł.  Wów-
czas zaczęliśmy być postrzegani jako
bardzo dobra firma, która potrafi także
budować wielkie inwestycje.
Jakimi cechami powinna odznaczać się
relacja inwestora z generalnym wyko-
nawcą? 

Moim zdaniem najważniejsze w re-
lacjach inwestora i generalnego wyko-
nawcy jest zaufanie. Obie strony muszą
wzajemnie sobie wierzyć i być przeko-
nane o uczciwym i rzetelnym podejściu.
Oczywiście bardzo istotny jest kom-
promis, bo czasami interesy i postrze-
ganie zagadnienia, z różnych punktów
widzenia są inne, a przecież trzeba się
dogadać. Trzeba też umieć powiedzieć
sobie prawdę, szczególnie gdy jest ja-
kiś problem, a później wspólnie go roz-
wiązać.
Co pana motywuje do nieustannego
rozwoju własnego i firmy?

Z tym mam problem. Bo z jednej
strony jestem człowiekiem ambitnym
i chciałbym, aby nasza firma była coraz

większa i działała w szerszym zakresie,
a z drugiej – moje dość konserwatywne
podejście do życia i do biznesu trochę
mnie powstrzymuje od wielkich pla-
nów. Uważam ponadto, że przy nad-
miernym rozwoju można stracić pano-
wanie nad organizacją, bo przecież
wówczas należałoby powierzyć zadania
kolejnym ludziom. Ja mam grono za-
ufanych i lojalnych inżynierów, a przy-
jęcie nowych wiąże się jednak z ryzy-
kiem, bo powierza się im bardzo duże
pieniądze.
Gdzie pan widzi swoją firmę za 10 lat? 

Myślę, że SPS za 10 lat będzie firmą
o podobnym profilu działalności, pew-
nie trochę większą. Ale najważniejsze
– mam nadzieję, że będzie postrzega-
na podobnie jak dziś, jako firma bardzo
dobra, świetnie zorganizowana i taka,
której bez obawy można powierzyć
największe i najtrudniejsze budowy. Za
10 lat chyba też nastąpić powinna
w SPS-ie zmiana pokoleniowa, ja wów-
czas będę miał 64 lata, mój zastępca
2 lata więcej, zatem trzeba będzie
wprowadzić „świeżą krew”.

Rozmawiał 
Cezary Głogowski 

Buduję na zaufaniu
– Najważniejsze w relacjach inwestora i generalnego wyko-
nawcy jest zaufanie. Obie strony muszą wzajemnie sobie
wierzyć i być przekonane o uczciwym i rzetelnym podejściu
– podkreśla Grzegorz Głasek, prezes SPS Construction.

SOHO Factory Camionn Cross Mill Yon Gdańsk
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Wportfolio firmy znajduje się
wiele skomplikowanych pro-
jektów. Wśród nich: Hamownia

Silników Odrzutowych do samolotów
Boeing i myśliwców F-16 pod Warszawą,
pierwsze w Polsce centrum handlowe
z wbudowanym dworcem kolejowym
– Warszawa Wileńska, C.H. Arkadia,
za którą inwestor otrzymał prestiżową
nagrodę jakości „Outstanding Deve-
lopment of the year 2004” (największy do
dzisiaj obiekt handlowy w Europie) oraz
budowa osiedla i rewitalizacja tere-
nów Fortu Bema w Warszawie.

– Pozwolę sobie nadmienić, że więk-
szość robót i prac była realizowana w ra-
mach odstępstw od warunków tech-
nicznych, gdyż w socjalizmie nikt z le-
gislatorów nie przewidywał budowy tak
wielkich obiektów powierzchniowych
– mówi prezes Korporacji Radex S.A. Ja-
nusz Sobieraj. – Można więc pokusić się
o stwierdzenie, że tworzyliśmy prawo
oraz warunki techniczne w oparciu
o ekspertyzy profesorów z Politechniki
Warszawskiej, Uniwersytetu Warszaw-
skiego i naukowców z Niemiec.

To między innymi za te cztery bu-
dowy firma otrzymała Medal im. Tade-
usza Kotarbińskiego w uznaniu wybit-
nych osiągnięć w zakresie realizacji

prac inwestycyjnych w Polsce oraz sto-
sowny dyplom wręczony uroczyście
przez ówczesnego prezesa Polskiej
Akademii Nauk prof. Michała Kleibera.

Kompleks biurowo-magazynowy na
warszawskiej Białołęce z parkiem, ław-
kami i zbiornikiem wodnym to najnow-
sze dzieło Korporacji Radex S.A. Firma
otrzymała za nie Nagrodę II stopnia
w Konkursie PZITB Budowa Roku 2017,
jak również wyróżnienie Modernizacja
Roku 2017. Budynek wraz z parkiem,
w którym codziennie w otoczeniu zieleni
i przy szumiącej wodzie odpoczywają
najemcy stanowi element Korporacji Ra-
dex Business Park w Warszawie przy ul.
Marywilskiej, którego spółka jest wła-
ścicielem.

Korporacja Radex Business Park
stanowi ciekawą alternatywę w sto-
sunku do dużych centrów dystrybucyj-
nych zlokalizowanych w obrębie War-
szawy. Za oknami biur zamiast beto-
nowych parkingów, rozciąga się piękny
widok na zieleń. Na terenie Korporacja
Radex Business Park swoje biura i ma-
gazyny ulokowało ponad 30 firm pol-
skich i zagranicznych o ustalonej re-
nomie, działających w różnych bran-
żach, będących nierzadko ich liderami.
Zlokalizowano tutaj również dwa obiek-

ty dedykowane dla pralni przemysło-
wych. Jedna z nich uzyskała tytuł i na-
grodę jako siódma pralnia na świecie.

Korporacja Radex operuje autor-
skim, nowoczesnym systemem zarzą-
dzania. Ów nowatorski system gene-
ralnej realizacji inwestycji ma zastoso-
wanie do planowania, zarządzania i ste-
rowania realizacją wszelkich zamie-
rzeń od początku procesu inwestycyj-
nego. – Jesteśmy jedyną firmą w Polsce,
która jest w stanie w tak szerokim za-
kresie prowadzić skutecznie i sprawnie
proces inwestycyjny – mówi Janusz So-
bieraj. – Atrakcyjność usługi polega
na znacznym ograniczeniu kosztów in-
westycji, a w szczególności uzbrojeniu
terenu i wykonaniu pełnej infrastruktu-
ry oraz podjęciu się przez jedną firmę
kompleksowego przygotowania dużych
terenów pod inwestycje i zwiększeniu
chłonności terenów inwestycyjnych o po-
nad 20 proc. Nasze nowatorsko-inno-
wacyjne podejście do procesu inwe-
stycyjnego pozwala zdecydowanie szyb-
ciej (do 50 proc. niezbędnego czasu)
zrealizować od pomysłu do rozpoczę-
cia budowy przedsięwzięcie inwesty-
cyjne bez ponoszenia dodatkowych
kosztów przez inwestora – dodaje pre-
zes Korporacji Radex S.A. �

Korporacja Radex S.A. wizytówką
polskiej branży budowlanej
– Naszą specjalizacją jest wykonywanie usług niemożliwych,
bo na nie zawsze jest i będzie zapotrzebowanie – wyjaśnia pre-
zes zarządu Janusz Sobieraj. W tym roku Korporacja Radex
S.A. obchodzi 30-lecie działalności. 
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Lada chwila minie 30 lat od powstania
firmy Medim. Czy na obecnym rynku
trudniej być konkurencyjnym niż na po-
czątku działalności?

W 1990 roku, kiedy powstała firma
Medim, sytuacja na rynku ochrony
zdrowia przedstawiała się zupełnie in-
aczej niż dzisiaj. Z jednej strony było ła-
twiej, bo konkurencja była znacznie
mniejsza, z drugiej jednak barierą były
niskie środki finansowe przeznaczane
przez państwo na sprzęt medyczny.
Dzisiaj jest znacznie trudniej być kon-
kurencyjnym na tym rynku. Wynika to ze
znacznie większej ilości firm zagra-
nicznych i polskich, oferujących sprzęt
medyczny zarówno ten z tej samej co
sprzęt mojej firmy półki technologicznej
i jakościowej, jak i sprzęt tańszy, o niż-
szych walorach jakościowych i użytko-
wych. Wzrosły tez znacznie wymagania
naszych klientów. Na szczęście potrze-
by ochrony zdrowia są właściwie nie-
ograniczone, a decyduje o nich nie-
zwykle szybki postęp, jaki jest w zakre-
sie technologii medycznych. Technolo-
gie medyczne są jedną z najszybciej roz-
wijających się gałęzi gospodarki świa-
towej i jedną z najbardziej innowacyj-
nych. Obejmują one ponad 500 tysięcy
produktów stosowanych w diagnostyce,
terapii chorób oraz leczeniu niespraw-
ności. 

W Polsce ponadto mamy ciągle
jeszcze najniższe nakłady inwestycyjne
w ochronie zdrowia. W 2017 roku na-
kłady te w przeliczeniu na jednego
mieszkańca wyniosły niespełna 2 USD,
podczas gdy średnia dla krajów OECD
to 4,003 USD. Proszę zobaczyć, ile jesz-
cze mamy do zrobienia!
Jak ważny w tworzeniu oferty dla pod-
miotów medycznych jest aspekt inno-
wacyjności?

Aspekt innowacyjności zawsze po-
winien być brany pod uwagę przy wy-
borze sprzętu przez podmioty świad-
czące usługi medyczne, pod warunkiem

że ta innowacyjność przyczynia się do
szybszego i skuteczniejszego leczenia
pacjentów. Zdrowie jest najcenniejszym
dobrem, które posiadamy. 60 proc. Po-
laków twierdzi, ze najważniejszym ob-
szarem tworzenia innowacyjnych roz-
wiązań i produktów powinna być ochro-
na zdrowia. Nie gospodarka, nie bez-
pieczeństwo, nie praca czy nauka, tylko
właśnie ochrona zdrowia. Innowacyj-
ność w ochronie zdrowia jest potrzebna
nie tylko w zakresie sprzętu medyczne-
go i leków, ale również w organizacji i za-
rzadzaniu ochroną zdrowia.
Co pozwala utrzymać się w czołówce
dostawców rozwiązań dla ochrony
zdrowia i jakie segmenty oferty cieszą
się największym uznaniem?

By utrzymać pozycję lidera wśród
dostawców rozwiązań dla ochrony zdro-
wia, trzeba tę specyficzną gałąź go-
spodarki narodowej dobrze znać, ro-
zumieć i nadążać za jej potrzebami i wy-
maganiami. Trzeba na poziomie firm,
oferujących sprzęt z tej samej półki, za-
wsze się czymś wyróżniać, być możliwie
najbardziej innowacyjnym w cało-
kształcie swojej działalności i o krok wy-
przedzać konkurencję. Trzeba zatrud-
niać wysoko kwalifikowanych pracow-
ników, którzy z pasja podchodzą do
swojej pracy. 

Największym zainteresowaniem
z naszej oferty cieszy się aktualnie
sprzęt z zakresu małoinwazyjnej chi-
rurgii i rozwiązania informatyczne wspo-
magające medycynę zabiegową

Nasza oferta obejmuje również in-
nowacyjne rozwiązania wspierające
prace na każdym oddziale szpitalnym,
aptece i pracowniach cytostatycznych.

Rozmawiał Piotr Danilczuk

Niedługo 30-lecie firmy Medim
Dzisiaj jest znacznie 
trudniej być konkurencyj-
nym na tym rynku 
– mówi Anna Janczewska, 
prezes firmy Medim.

Anna Janczewska
Ekspert BCC ds. ochrony zdrowia, od
2012 roku w Gospodarczym Gabine-
cie Cieni Business Centre Club pełni
funkcję ministra ds. systemu ochrony
zdrowia. W latach 2008-2014 Prezes
Polskiej Izby Wyrobów Medycznych
POLMED. Od 2016 roku członek Rady
do Spraw Zdrowia Publicznego przy
Ministrze Zdrowia. Członek Rady Pro-
gramowej ThinkThank Innowacje dla
Zdrowia. Wiceprezes Zarządu Stowa-
rzyszenia Grupa Robocza na Rzecz
Innowacji. Założycielka Akademii 
Zabiegów Małoinwazyjnych 
„Endoexpert”.
Od 29 lat prezes firmy Medim.
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Substancja Mieszkaniowa Za-
brzańskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej ma już swoje lata. Pierw-

szy budynek został oddany do użytko-
wania w 1958 roku. Największe inwe-
stycje przypadły na przełom lat 70 i 80
ubiegłego stulecia. 

Warto wspomnieć, że spółdzielcze
osiedla to nie tylko budynki – to także za-
plecze handlowo-usługowe, placówki
kulturalno-oświatowe dla mieszkań-
ców. Najmłodsze ze swoich osiedli ZSM
zbudowała  już w latach 90. w oparciu
o nowe, poustrojowe zasady realizacji
inwestycji mieszkaniowych.

I tak w prawie niezmienionym kształ-
cie Zabrzańska Spółdzielnia Mieszka-
niowa  dotrwała do lat bieżących. Nie-
zmiennie, pomimo zmian gospodar-
czych i ustrojowych, zapewnia bezpie-
czeństwo prawne, obsługę techniczno-
eksploatacyjną nieruchomości. Dba
z należytą starannością o utrzymanie
budynków i urządzeń w stałej spraw-
ności technicznej, aby nie dopuścić do
ich dekapitalizacji. 

Jednocześnie chętnie sięga po
nowe, energooszczędne rozwiązania.
Celem jest podniesienie wartości, stan-
dardu i estetyki majątku wspólnego
członków spółdzielni. Szybszą realiza-
cję celu umożliwiają  dodatkowe środ-
ki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
z Unii Europejskiej. Pozyskiwane są
przede wszystkim na poprawę efek-
tywności energetycznej budynków i li-
kwidację azbestu. Do tego następuje re-
kultywacja terenów zielonych, inwesto-
wanie w place zabaw, boiska, siłownie
plenerowe. Prężnie działają dwa kluby
osiedlowe z szeroką ofertą kulturalną
dla mieszkańców.  

To wszystko nie byłoby możliwe,
gdyby nie stabilna polityka ekono-
miczno-finansowa Zabrzańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, konsekwentnie

i niezmiennie realizowana przez zarząd,
pod czujnym okiem rady nadzorczej.
Zarząd ZSM wraz z pracownikami sta-
le podnosi poziom świadczonych usług.

Jakie są efekty? Osiedla Zabrzań-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej z roku
na rok są bardziej kolorowe, otoczone
przyjazną dla oka zielenią.  Dzieci ba-

wią się na nowoczesnych, bezpiecznych
placach zabaw. Substancja mieszka-
niowa młodnieje. Sypią się nagrody
i wyróżnienia, ostatnio – przyznany
przez Śląską Izbę Budownictwa tytuł
Ambasadora Nowoczesnej Technologii
czy nagroda VIP 2019. Każde wyróż-
nienie zachęca do dalszej pracy. �

Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
– tradycja plus nowoczesne technologie
Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa na rynku nieruchomości działa już ponad 
60 lat. Jest jedną z największych spółdzielni na terenie Górnego Śląska. Zarządza
ponad 220 nieruchomościami. W większości są to budynki  wielorodzinne. 
Zamieszkuje w nich  blisko 30 tysięcy zabrzan.

Ul. Zonna dawniej i obecnie



SZPZLO Warszawa-Wawer powstał w 1998 r. jako samodzielna
osoba prawna m.st. Warszawy w rodzaju zespołu zakładów
opieki zdrowotnej Dzielnicy Warszawa-Wawer. W ciągu minionych
22 lat zespół przeszedł szereg pozytywnych zmian: moderniza-
cję aparatury medycznej i jej cyfryzację, rozbudowę infrastruk-
tury obiektów budowlanych, informatyzację. Poprawie uległa
dostępność świadczeń medycznych dla mieszkańców dzielnicy
i okolic. Podstawą tych zmian jest funkcjonowanie w oparciu
o normy jakości ISO 9001, które wymuszają ciągłe doskonalenie
i postępowanie proceduralne w zarządzaniu zgodnie z misją: 
ZDROWIE PACJENTA NASZYM NAJWYŻSZYM CELEM.

Do najważniejszych sukcesów jakościowych SZPZLO można
zaliczyć:
• utrzymywanie od 2004 r. certyfikatu jakości systemu zarzą-
dzania w TÜV SÜD Polska;

• uzyskanie akredytacji w Centrum Monitorowania Jakości Mi-
nisterstwa Zdrowia dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej w listo-
padzie 2019 r.

W zakresie infrastruktury budowlanej z sukcesami rozbudo-
wano o dodatkowe budynki przychodnie SZPZLO Warszawa-
Wawer:
• budynek B Przychodni nr 1 przy ul. J.Strusia 4/8 (w 2011 r.),
• budynek B Przychodni nr 6 przy ul. Patriotów 46 (w 2016 r.).
Tym samym niemal dwukrotnie powiększono ich powierzchnie
użytkowe.

Kolejnym sukcesem w zakresie infrastruktury jest budowa no-
wych budynków w nowych lokalizacjach, są to:
• Przychodnia nr 6 przy ul. Begonii 10, otwarta w 2016 r.
• Przychodnia nr 3 przy ul. Żegańskiej 13, otwarta w 2019 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów 
Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer

SZPZLO jest całkowicie zinformatyzowany w oparciu o szkieletową sieć światłowodową – dokumentacja medyczna w ok. 90 proc. jest
prowadzona w postaci elektronicznej.

Diagnostyka obrazowa w okresie 22 lat przeszła już cztery wymiany sprzętu, ostatnią w 2019 r. – zainstalowano wówczas najnowszej
generacji mammograf cyfrowy. Od 2017 r. funkcjonuje w pełni cyfrowy aparat RTG. W 2019 r. w gabinecie okulistycznym Przychodni
nr 1 zainstalowano aparat laserowy do operacji okulistycznych, w tym do operacji zaćmy – to nowa jakość w rozwoju świadczeń me-
dycznych. Jeszcze w 2019 r. w Przychodni nr 3 zostanie otwarty gabinet stomatologiczny, w którym będzie można wszczepiać implanty.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z USŁUG MEDYCZNYCH SZPZLO, ZARÓWNO W RAMACH
UBEZPIECZNEIA NFZ, JAK I KOMERCYJNIE, POZA UBEZPIECZENIEM.

Nowy budynek B Przychodni nr 1 przy ul. J. Strusia 4/8 z 2011 r. Nowy budynek Przychodni nr 4 przy ul. Begonii 10 z 2016 r.

Nowy budynek B Przychodni nr 6 przy ul. Patriotów 46 z 2017 r. Nowy budynek Przychodni nr 3 przy ul. Żegańskiej 13 z 2019 r.

Adres siedziby: 
ul. J. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa
sekretariat@zoz-wawer.waw.pl

www.zoz-wawer.waw.pl
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Jak podsumowałby pan tegoroczny se-
zon turystyczny w gminie Iława?

Był udany. Gminę odwiedziło dużo
więcej turystów niż w poprzednim roku.
To pokazuje, że promocja gminy jest
skuteczna a ci, którzy nas odwiedzają,
są zadowoleni z pobytu, urzeka ich
piękno naszej przyrody, doceniają wy-
soki poziom usług turystycznych i co-
raz lepszą infrastrukturę z tym zwią-
zaną. Naszą rolą jako samorządu jest
systematyczna poprawa i rozwój tej in-
frastruktury. Stale więc budujemy nowe
obiekty, które wpływają na atrakcyjność
wypoczynku na terenie gminy. W ubie-
głym roku sfinalizowaliśmy kolejną in-
westycję w największej turystycznej
miejscowości gminy – w Siemianach
nad Jeziorakiem. Wybudowano tam,
w obrębie pola namiotowego, nowy po-
most dla żaglówek, budynek socjalny
z zapleczem sanitarnym, urządzono
kąpielisko, plażę, strefę relaksu. Po-
wstał też nowy amfiteatr, w którym co
roku odbywają się różne imprezy kul-
turalne, ze sztandarowym i bardzo już
znanym – Festiwalem „ Nad Jeziora-
kiem” na czele.
Zapewne na tym pan nie poprzestaje?

To prawda. Chcemy poprawiać in-
frastrukturę na terenie całej gminy.
Chociaż mamy już kilkadziesiąt kilo-

metrów ścieżek rowerowych, to dalej bę-
dziemy rozbudowywać tę sieć, pamię-
tając także o miejscach postoju i od-
poczynku dla cyklistów. Planujemy bu-
dowę nowych kąpielisk wokół Jezioraka
wraz z zapleczem technicznym i miej-
scami rekreacji – siłowniami plenero-
wymi i placami zabaw, a także strefami
relaksu dla osób starszych i niepełno-
sprawnych. Gmina jest podzielona na
27 sołectw, a w ich skład wchodzi aż 76
miejscowości, różniących się od siebie
liczbą ludności i  posiadających spe-
cyficzne dla siebie potrzeby. A one są
ogromne. Zależy nam na tym, aby roz-
wój gminy i miejscowości w niej poło-
żonych odbywał się w sposób zrówno-
ważony i „sprawiedliwy”. Do takich po-
trzeb należy np. konieczność budowy,
modernizacji i remontów wielu odcinków
dróg; systematycznie więc staramy się
te potrzeby zaspokajać. Zależy nam
oczywiście, żeby gmina przyciągała
inwestorów i turystów, ale jest niezwykle
ważne, żeby zarazem była przyjaznym
miejscem do życia dla mieszkańców. Na
szczęście, na realizację niezbędnych
i ważnych przedsięwzięć udaje nam się
pozyskiwać spore środki zewnętrzne,
w tym unijne. Efektem są m.in. nowe
i modernizowane świetlice wiejskie,
centra rekreacyjno-sportowe, moder-
nizowane drogi lokalne, nowe chodni-
ki, ścieżki rowerowe itp. 
Czy gmina Iława jest równie dobrym
miejscem do lokowania biznesu?

Tak, plan zagospodarowania prze-
strzennego gminy daje pod tym wzglę-
dem duże możliwości. Oferujemy przed-

siębiorcom  zarówno tereny inwesty-
cyjne w różnych częściach gminy, jak
i tereny inwestycyjne w obrębie strefy
ekonomicznej. Stosujemy wobec inwe-
storów  różne formy zachęty, w tym np.
bardzo atrakcyjne ulgi podatkowe, uza-
leżnione głównie od liczby nowo za-
trudnianych osób. W obrębie powiatu
iławskiego w naszej gminie dynamika
przyrostu przedsiębiorców jest naj-
większa.
Z czego jest pan najbardziej dumny,
gdy obserwuje pan dokonania samo-
rządu dla rozwoju gminy?

Przede wszystkim udało nam się
osiągnąć bardzo wysoki poziom w sfe-
rze oświaty. W ostatnich latach wybu-
dowaliśmy 3 kompleksy szkolne,
a wszystkie szkoły podstawowe zosta-
ły zmodernizowane i nowocześnie wy-
posażone. Mocno stawiamy też na eko-
logię – nasza gmina jest skanalizowa-
na w 75 proc., co jest rzadkością w gmi-
nach wiejskich. Cieszy mnie także za-
ufanie mieszkańców, wyrażane przy
urnach w wyborach samorządowych;
po raz szósty  zostałem wybrany wójtem
na kolejną kadencję. Notabene, w każ-
dych wyborach bezpośrednich, byłem
wybierany w I turze. Może dlatego, że
w tej gminie się urodziłem, chodziłem do
szkoły, od początku kariery zawodowej
tu pracuję. Jestem dumny, że przyszłe-
mu  pokoleniu, które przyjdzie po nas,
pozostawiam solidne podwaliny pod
dalszy rozwój naszej „małej ojczyzny”.

Rozmawiała 
Magdalena Szczygielska

Tworzymy miejsce 
przyjazne dla każdego

Jestem dumny z tego, że mam spory udział w tym, 
co zastanie przyszłe pokolenie mieszkańców gminy 
– mówi Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława.
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Jaki jest stan posiadania spółdzielni?
Samych mieszkań mamy ok. 9 250.

Ponadto mamy ponad 281 lokali użyt-
kowych. Zarządzamy też 451 garażami
wolnostojącymi i 321 miejscami posto-
jowymi w 8 halach garażowych.
Jakie nowe inwestycje realizuje w Ko-
szalinie Spółdzielnia „Przylesie”?

Na ukończeniu są prace związane
z budową apartamentowca, obejmują-
cego 80 lokali, oraz budynku mieszkal-
nego z 40 mieszkaniami. Decyduje się
na nie coraz więcej posiadaczy domów,
którzy mają odchowane dzieci i coraz
mniej sił na utrzymanie domu. Niekiedy
nabywcy decydują się przeznaczyć lo-
kal na wynajem. W przyszłym roku po-
wstanie kolejny budynek z 48 lokalami.
Ruszyły też prace nad nowym budyn-
kiem zaplanowanym do zasiedlenia
na rok 2021. Na szczęście mieszkania
sprzedają się bardzo dobrze i niesły-
chanie szybko, więc na popyt nie mo-
żemy narzekać. W apartamentowcu
mamy sprzedanych ok. 70 proc. lokali,
co też jest dobrym wynikiem, biorąc pod
uwagę charakter lokali. Jednocześnie
część z nich zostawiamy na wynajem.

Cały czas mamy do zagospodarowania
wolne działki o powierzchni 8 ha. Czas
pokaże, czy przeznaczymy je pod za-
budowę, czy sprzedamy z większym zy-
skiem.
W większości dużych miast rynek nie-
ruchomości jest opanowany przez pry-
watnych deweloperów. W Koszalinie
jest inaczej – to zarządzana przez pana
spółdzielnia dominuje na rynku miesz-
kaniowym. Z czego to wynika i jaki jest
klucz do zdobycia zaufania nabywców?

Przedpłata jest jednocześnie dla
przyszłych mieszkańców gwarancją,
że dany obiekt powstanie i że będą mo-
gli zostać właścicielami. Spółdzielnia
zgromadziła przez lata takie rezerwy fi-
nansowe, że nie musimy korzystać z kre-
dytów. Dodatkowo istotnym źródłem
środków są mieszkania na wynajem,
których mamy w swoich zasobach ok.
400. Mało tego, że budynki nie ulegają
dekapitalizacji, to jeszcze dzięki przyjętej
strategii przynoszą znaczny zysk rzędu
kilku milionów złotych, które to wpływy
możemy przeznaczać m.in. na prace re-
montowe i modernizacyjne. Poza tym
czerpiemy zyski z nieruchomości
komercyjnych, choćby wybudowanej
2 lata temu hali targowej. Pod koniec
września powstanie podobny lokal
o charakterze handlowym – ze zdrową
żywnością, połączony z kawiarnią. Sko-
ro jest zainteresowanie usługami albo
sprzedażą i ktoś ma pomysł na biznes,
który może chwycić, to chętnie udo-
stępniamy mu lokal, bo myślimy przy-
szłościowo. Tereny zakupione od mia-
sta pozwoliły zrealizować szereg atrak-
cyjnych inwestycji mieszkaniowych, któ-
re szybo znajdują nabywców. Nasze za-
dłużenie w porównaniu ze średnią kra-
jową jest znikome. Pamiętajmy, że spół-
dzielnia z zasady nie może zarabiać.
Z drugiej strony działalność gospodar-
cza, jaką prowadzimy, jest realizowana

na rzecz członków i jest całkowicie
zgodna z literą prawa.
Jak podchodzą państwo do ekologii
w procesie realizacji inwestycji miesz-
kaniowych?

Bardzo poważnie. Podejście zarzą-
du do ekologii zyskuje przełożenie na
wykonywane prace termomoderniza-
cyjne, w wyniku których obniżono moc
cieplną z pierwotnie zamówionej
60 MW do 20 MW w chwili obecnej. Już
w latach 90. przystąpiliśmy do działania
mającego na celu zmniejszenie kosztów
energii, co dziś przynosi wymierne
oszczędności. Budynki spółdzielni są
ocieplone, mają wymienione okna. Nie-
wiele więcej możemy już zrobić. Nasze
zaangażowanie i działania prośrodo-
wiskowe znalazły nawet uznanie kapi-
tuły, która przyznała nam dyplom „No
smog” dla firmy ekologicznej. Spół-
dzielnia korzysta z ciepła systemowego
i nie produkuje zanieczyszczeń nisko-
emisyjnych, a zatem nie szkodzi oto-
czeniu. Może w perspektywie kilku lat
rozważymy inwestycje związane z foto-
woltaiką, choć ze względu na koniecz-
ność utylizacji korzyści dla przyszłych
pokoleń są wątpliwe, a w zarządzaniu
trzeba myśleć perspektywicznie. Poza
tym nie można dać się zwariować
– wszystko ma swoje dobre i złe strony,
a potężny wpływ na środowisko mają
same zmiany klimatyczne.
Co stoi za sukcesem i tak dobrymi wy-
nikami „Przylesia” na tle innych spół-
dzielni?

Mam pomysł na zarządzanie ma-
jątkiem spółdzielni, który od lat konse-
kwentnie wdrażam. Przykłady kolej-
nych realizowanych działań pokazują,
że chcieć to móc. Szkoda życia na to,
żeby je biernie przesiedzieć. Niektóre
spółdzielnie trwają latami z założonymi
rękami, bo wychodzą z założenia, że
skoro działalność spółdzielni jest bez-

O zarządzaniu trzeba
myśleć przyszłościowo
Jak przystało na dobrego przewodnika stada, staram się przekonywać pracowników do
mojej wizji zarządzania i zaszczepiać w nich chęć do działania. Tłumaczę im, że inwe-
stowanie w długiej perspektywie po prostu się opłaca – mówi Kazimierz Okińczyc, 
prezes zarządu Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie”.



wynikowa, to nie ma co się wysilać i po-
dejmować działań. Ja wolę działać na
rzecz członków, inwestować, a kolejne
projekty przekuwać w zysk, choć nie
każdemu się to podoba i co jakiś czas
wpływają na nas skargi. Bo po co bu-
dować, skoro można majątek przeja-
dać? Mnie wychowano, wpajając mi, że
nie pracuję dla siebie, ale dla przyszłych
pokoleń. Mógłbym już odejść na eme-
ryturę, ale chcę jak najwięcej zrobić,
żeby zostawić spółdzielnię w takim sta-
nie, żeby jeszcze długo po moim odej-
ściu kolejny zarząd korzystał z prospe-
rity. Realizowane przeze mnie inwe-
stycje mają taki cel – będą służyć kon-
dycji finansowej spółdzielni długie lata.
Jak przystało na dobrego przewodnika
stada, staram się przekonywać pra-
cowników do mojej wizji zarządzania
i zaszczepiać w nich chęć do działania.
Tłumaczę im, że inwestowanie w długiej
perspektywie po prostu się opłaca. Na
szczęście rezultaty naszych działań
potwierdzają słuszność moich słów.
Członkowie spółdzielni widzą, że nie rzu-
cam obietnic bez pokrycia, tylko wy-
wiązuję się ze składanych zobowią-
zań i sami korzystają z efektów. To też
wzbudza zaufanie i zapewnia przy-
chylność.
Padło dużo pozytywów, a co najbardziej
przeszkadza funkcjonowaniu spół-
dzielni?

Niestabilne prawodawstwo. Tym
bardziej że zmiany, które miały miejsce
w ostatnim czasie, zmierzały do tego,

żeby docisnąć kolanem, żeby nie po-
wiedzieć: uśmiercić, spółdzielnie. Wpro-
wadzenie członkostwa z mocy prawa,
bez wpisowego i udziałów, pozbawia
spółdzielnie kapitału, a to oznacza za-
trzymanie rozwoju. Jeśli pozbawia się
spółdzielnie dopływu kapitału w formie
udziałów, nie można prowadzić działań
na rzecz członków. Mało tego, państwo
też zyskuje na podatku dochodowym,
który jest przecież nieodłączną czę-
ścią działalności gospodarczej.

O czym pan marzy, będąc w dzisiej-
szym miejscu?

Żeby zdrowie było, z resztą sobie po-
radzimy. Jeśli się wie, dokąd się zmierza,
to łatwiej osiągnąć cel, a mnie planów
nie brakuje. Mam też dobrą kadrę, któ-
ra rozumie moje podejście i wspiera
mnie w realizacji pomysłów. Wierzę, że
każdy problem da się rozwiązać i to sta-
ram się przekazać moim podwładnym.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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Mógłbym już odejść na emeryturę, ale chcę 
jak najwięcej zrobić, żeby zostawić spółdzielnię 
w takim stanie, żeby jeszcze długo po moim
odejściu kolejny zarząd korzystał z prosperity.
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TECHBUD zaczął działalność 15 lat
temu, stawiając na prace budowlano-
remontowe w obszarze instalacji prze-
mysłowych. Jak zmienił się rynek usług
w państwa specjalizacji na przestrzeni
tych lat i jak te zmiany wpływają na pań-
stwa ofertę?

Tak jak pani wspomniała, PW TECH-
BUD jest firmą działającą na rynku
usług od 15 lat. Przez cały ten czas sta-
ramy się dostrzegać potrzeby naszych
klientów, jak również dbać o rozwój tech-
nologiczny spółki. W ostatnich latach po-
wstało wiele przedsiębiorstw o podob-
nym profilu działalności. Wymusza to na
nas ustawiczny rozwój i działania ma-
jące na celu oferowanie takiego pozio-
mu usług, abyśmy mogli wygrać z kon-
kurencją. Nie bez znaczenia pozostaje

fakt, że PW TECHBUD dało się poznać
przez te 15 lat jako solidny i rzetelny part-
ner w biznesie.
Czego oczekują dziś zleceniodawcy?
Które z państwa realizacji są najwięk-
szym atutem firmy w pozyskiwaniu
klientów i co najbardziej przekłada się
na uznanie dla marki?

Zleceniodawcy oczekują dzisiaj od
swoich zleceniobiorców komplekso-
wych usług. PW TECHBUD zapewnia
usługi od etapu projektowania i doku-
mentacji technicznej aż po odbiór robót.
Co więcej, naszymi atutami są wszech-
stronnie wykształcona kadra inżynier-
ska, wykwalifikowani spawacze i mon-
terzy oraz regularnie modernizowane
zaplecze techniczne. Oferujemy szyb-
ki czas realizacji i konkurencyjne ceny.

Naszą markę kształtują dotychczas
wykonane kontrakty. A mamy się czym
pochwalić, choćby budową 2 zbiorników
soku rzadkiego o pojemności 20 tys. m3

każdy w Cukrowni Kruszwica, moder-
nizacją gospodarki cieplnej w Cu-
krowniach: Kruszwica, Nakło i Mal-
bork, rozbudową i modernizacją insta-
lacji granulacji nawozów metodą zgnia-
tania w Luvena SA.

Choć roboty, o których wspomnia-
łem, to bardzo duże kontrakty, taką
samą uwagę poświęcamy każdej umo-
wie, bez względu na jej wielkość. Te
wszystkie elementy sprawiają, że nasza
firma od wielu lat pozostaje jednostką
konkurencyjną i godną zaufania.

Rozmawiała Marlena Szczęsna

Naszą markę kształtują 
zrealizowane kontrakty

W ostatnich latach powstało wiele przedsiębiorstw 
o podobnym profilu działalności. Wymusza to na nas
ustawiczny rozwój i działania mające na celu oferowanie
takiego poziomu usług, abyśmy mogli wygrać z konku-
rencją. PW TECHBUD dało się poznać przez te 15 lat
jako solidny i rzetelny partner w biznesie – mówi Marian
Cydzik, współwła-ściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżo-
wego Techbud Cydzik, Żuchowski Sp. j.
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Jak duża konkurencja panuje na ryn-
ku kruszyw i co pozwala zarządzanej
przez pana firmie wyróżniać się
w branży? Czy komplementarne usłu-
gi transportowe są państwa asem w rę-
kawie?

Konkurencja na rynku kruszyw jest
bardzo duża. Niestety w dzisiejszych
czasach nie polega ona jedynie na kon-
kurowaniu o klienta, ale jest mocno zo-
gniskowana na pozyskaniu dobrych
pracowników, którzy – jak wiadomo – są
najważniejszym elementem warunku-
jącym sukces. Przy pozyskaniu takich
ludzi ważna jest motywacja finansowa,
ale oprócz tego szukamy osób zaan-
gażowanych, gotowych do podejmo-
wania nowych wyzwań i chcących się
realizować z dużym samozadowole-
niem.

Na fakt, że nasza firma jest do-
strzegalna na rynku, na pewno ma
wpływ wielkość przedsiębiorstwa, co po-
kazuje ilość posiadanych pojazdów,
zatrudnionych osób oraz obecność na
wielkopolskich drogach. Dokładamy

wszelkich starań, aby firma była dobrze
kojarzona zarówno przez dotychcza-
sowych kontrahentów, jak i potencjalnie
zainteresowanych naszymi usługami.

Komplementarne usługi transpor-
towe, czyli oferowanie usługi wraz z to-
warem, są naszym dużym atutem, po-
nieważ klient negocjuje tylko z nami wa-
runki dostawy, przez co może oszczę-
dzić czas i skierować swoje siły na
inne zadania. Na przestrzeni lat ob-
serwujemy, że jest wiele firm, które
chętnie korzystają z takiego modelu,
przez co nasz udział w rynku systema-
tycznie rośnie.
Jaki udział w realizacji planów rozwo-
jowych firmy mają fundusze europej-
skie? Co udało się państwu osiągnąć
dzięki dotacjom?

Jeżeli chodzi o fundusze europejskie,
to jesteśmy już na ostatniej prostej przy
realizacji kolejnego projektu. Dzięki do-
tacjom udało nam się skutecznie wpro-
wadzić nowy produkt do naszej oferty.
Zakupiliśmy nowoczesne maszyny prze-
ładunkowe, co doprowadziło do znacz-

nego umocnienia się na rynku w tym
segmencie i zdobycia nowych klientów.
Wprawdzie wykonywaliśmy takie usłu-
gi już wcześniej, ale na mniejszą skalę
i z mniej dostrzegalnym efektem eko-
nomicznym. Chcielibyśmy w przyszłości
sięgać po kolejne fundusze, ponieważ
jest to bardzo dobra droga do tego, aby
poszerzać swoje dotychczasowe port-
folio oraz umacniać pozycję w obszarze
oferowanych produktów.
Jaki obszar inwestycji w segmencie
logistyki jest dla firmy kluczowy
i w czym tkwi niewykorzystany dotąd
potencjał?

Dotychczas zajmujemy się głównie
transportem kruszyw oraz betonu, za-
tem naturalnym dla nas obszarem in-
westycji w logistyce jest współudział
w budowaniu wszelkiej infrastruktury
drogowej i magazynowej. Ponadto roz-
szerzamy działalność o własne źródła
surowca do budowy obiektów inżynie-
ryjnych.

Rozmawiał Piotr Nowacki

Fundusze europejskie 
to nieocenione wsparcie
Chcielibyśmy w przyszłości sięgać po kolejne fundusze,
ponieważ jest to bardzo dobra droga do tego, aby posze-
rzać swoje dotychczasowe portfolio oraz umacniać pozy-
cję w obszarze oferowanych produktów – mówi Marcin
Woźniak, właściciel firmy Woźniak Transport.



Projekty mieszkań zostały starannie dopracowane, aby zapew-
nić ich najwyższą funkcjonalność, maksymalny komfort użytko-
wania i wykorzystania powierzchni. Każde z nich posiada
przestronny balkon, a większość tych zlokalizowanych na par-
terze – tarasy z zielonymi ogródkami. 

W części podziemnej znajduje się garaż wielostanowiskowy
z miejscami postojowymi, komórkami lokatorskimi oraz po-
mieszczeniami na jednoślady. Dostępne są również miejsca po-
stojowe naziemne.

Zielone otoczenie budynków, relaksujące miejsca do zabawy
dla najmłodszych i miejsca wypoczynku dla dorosłych spra-
wiają, że szybko zapomnisz, że jesteś w mieście.

Z przyjemnością powrócisz do domu po trudach dnia.

Atuty osiedla:
• podwyższony standard wykonania
• funkcjonalność i estetyka
• rozwinięta komunikacja w bliskości inwestycji
• piękne, zielone otoczenie

Naszą domeną jest dbałość o detale oraz najwyższą jakość
obsługi.

Zaufaj naszemu doświadczeniu i dołącz to setek zadowolo-
nych klientów.

Arkop Deweloper
ul. Jerzmanowska 18, 54-530 Wrocław

www.arkop-deweloper.pl

Osiedle Rodzinne Maślice
– idealne miejsce do życia dla Ciebie 
i Twojej Rodziny



NAJWIĘKSZA W POLSCE 
HUTA SZKŁA RĘCZNIE FORMOWANEGO 

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

Ładna 30A, 33-156 Skrzyszów
Tel.: 14 674 85 20, 14 626 96 96,    

14 674 57 52 

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

Jeżeli szukasz: 
• szkła dekoracyjnego (wazony, kielichy dekoracyjne, 

świeczniki),
• szkła stołowego (np. kieliszki, dzbanki, salatery),
jesteś we właściwym miejscu!

Współpracując z nami, możesz korzystać z tysięcy naszych
projektów lub zlecić nam realizację własnego pomysłu.
Możesz przy tym liczyć na naszą radę i techniczne wsparcie.
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Bezprzewodowe nauszne słuchawki Panasonic RP-HTX90 to połączenie
klasycznej stylistyki z najnowszą technologią audio. Funkcja redukcji szumów
pozwala w pełni zanurzyć się w muzyce. Elegancki design sprawia, że słu-
chawki stanowią doskonałe dopełnienie stylu każdego wielbiciela dobrej mu-
zyki. Działają w oparciu o technologię Bluetooth, a ich bateria daje możliwość
słuchania muzyki nieprzerwanie przez około 24 godziny. Urządzenie wypo-
sażone jest także w funkcję szybkiego ładowania. W wyjątkowej sesji zdję-
ciowej inspirowanej najnowszą trasą koncertową „Maria Magdalena” i świa-
tem muzyki Panasonic wzięła udział Justyna Steczkowska, ikona polskiej sce-
ny muzycznej.

Ponadczasowe wzornictwo

Świąteczny
prezent

W pierwszej połowie grudnia po-
jawił się w sprzedaży w Polsce naj-
lżejszy na świecie (waży niespełna ki-
logram) kompaktowy komputer kon-
wertowalny, HP Elite Dragonfly. Urzą-
dzenie zapowiada nową erę mobilno-
ści i pomimo niezwykle smukłej kon-
strukcji oferuje moc niezbędną do
pracy i rozrywki oraz najwydajniejszą
baterię w 13-calowym komputerze
konwertowalnym, która wystarcza na-
wet na 24,5 godziny pracy. Komputer
jest zgodny z docelowymi specyfika-
cjami i kluczowymi założeniami inno-
wacyjnego intelowskiego programu
„Projekt Athena”. Na uwagę zasługu-
je także cicha i podświetlana klawia-
tura z touchpadem, która zapewnia
najwyższy komfort pracy. 

Xiaomi Mi Note 10 zo-
stał wyposażony w pięć
obiektywów – główny 108
MP, dwa teleobiektywy 5
i 12 MP, szerokokątny 20
MP oraz makro. Xiaomi,
jako pierwsza firma pro-
dukująca smartfony za-
stosowała aparat o roz-
dzielczości 108 MP. Dzięki
matrycy Samsung ISO-
CELL Bright HMX 108 MP,

Mi Note 10 jest jedynym smartfonem na rynku, który może robić ujęcia w roz-
dzielczości 12032 x 9024. Tylne aparaty w Mi Note 10 wspierają nową funkcję
Night Mode 2.0, która pozwala na lepsze gromadzenie światła i łączenie wie-
lu zdjęć tej samej sceny w celu zwiększenia jego jakości. Dzięki baterii o po-
jemności 5260 mAh, która wspiera szybkie ładowanie 30W, ze smartfonu moż-
na korzystać nawet dwa dni.

Nowa era fotografii

Firma Dell zaprezentowała
monitor Dell UltraSharp 27 4K
PremierColor (UP2720Q) – pierw-
szy na świecie 27” monitor 4K
z wbudowanym kolorymetrem
i interfejsem ThunderboldTM 3.
Monitor przeznaczony jest dla
twórców, dla których doskona-
łe odwzorowanie kolorów ma
kluczowe znaczenie. Od stycz-
nia 2020 roku fotografowie,
montażyści i graficy będą mo-
gli korzystać z monitora, który pozwoli im w pełni odwzorować paletę kolo-
rów Adobe RGB i tworzyć grafiki o precyzyjnych barwach oraz wyjątkowej
szczegółowości. Monitor odwzorowuje bogatą gamę kolorów z różnych stan-
dardów kolorystycznych: 100 proc. palety kolorów Adobe RGB, 98 proc.
DCI-P3 i 80 proc. BT2020.

Monitor dla twórców

Fot. Marek Sobkiewicz
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Router Huawei Wi-Fi Q2 Pro oferuje
bardzo dobrą jakość i wydajność sy-
gnału, a także gwarantuje wysoki
komfort korzystania z internetu w miej-
scach, gdzie sygnał bywa słaby. Ro-
uter został wyposażony w 3 porty GE
(Gigabit Ethernet): jeden dedykowany
do obsługi sieci WAN, a dwa do sieci
LAN – co zapewnia możliwość obsłu-
gi szerokopasmowego internetu.
Prędkość transmisji danych wynosi
do 1200 Mbps. Projektując router
Huawei Wi-Fi Q2 Pro nie zapomniano
również o bezpieczeństwie. Sieć Wi-Fi
chronią specjalne algorytmy, które
uniemożliwiają połączenie się z ze-
wnątrz. Sygnał Wi-Fi jest szyfrowany
oraz zabezpieczony hasłem.

Jakość i bezpieczeństwo

Stylistyka, która wyróżnia

O
pracow

ał Jarosław
 Adkow

ski

Smartfon inny 
niż wszystkie

Bezpieczna i niezawodna komunikacja ma kluczowe znaczenie dla
służb ratunkowych, instytucji bezpieczeństwa publicznego czy przed-
siębiorstw użyteczności publicznej. Muszą być one zawsze w pełnej go-
towości. Właśnie z myślą o potrzebach osób pracujących w trudnych
warunkach Dell zaprojektował tablet Latitude 7220 Rugged Extreme
– najwydajniejsze na rynku urządzenie, które sprawdzi się zarówno
w fabryce, jak i w karetce pogotowia. Dell Latitude 7220 Rugged Extre-
me to wytrzymały, najlżejszy i najbardziej zaawansowany na rynku ta-
blet o przekątnej 12”. Może być używany nawet w najbardziej zanie-
czyszczonych, wilgotnych i niebezpiecznych miejscach pracy.

Tablet do zadań specjalnych

Reno 2Z to najnowszy smartfon OPPO,
jednego z największych producentów na
świecie. Urządzenie wyróżnia się inno-
wacyjnymi technologiami oraz nowocze-
snym wyglądem. Zastosowano w nim
poczwórny aparat główny, a kamerę
przednią umieszczono w wysuwanym
module, co pozwoliło w pełni wykorzystać
cały ekran (6,5”AMOLED) np. do kon-
sumpcji multimediów. W modelu zasto-
sowano również superszybki czytnik linii
papilarnych w ekranie. Telefon można od-
blokować też skanem twarzy. Seria Reno
2 to doskonała jakość wykonania i nietu-
zinkowa stylistyka, która wyróżnia te pro-
dukty spośród innych.

Firma Samsung – jako pierwsza
– wprowadziła na polski rynek skła-
dany smartfon, Samsung Galaxy Fold.
Nowa konstrukcja umożliwia korzy-
stanie ze smartfonu w całkowicie nowy
sposób. Jedno, mieszczące się w kie-
szeni urządzenie oferuje niespotykaną
dotąd mobilność, rozszerzony ekran
Infinity Flex (7,3”) i wszechstronny apa-
rat fotograficzny. Galaxy Fold to urzą-
dzenie zaprojektowane z myślą o in-
tensywnym multitaskingu i wciągają-
cych wrażeniach wizualnych. Został
wyposażony w potężny chipset AP no-
wej generacji w technologii 7 nm i aż
12 GB pamięci RAM, co zapewnia nie-
zwykle wysoką wydajność, a podwójna
bateria bez problemu pozwala na wy-
dajne użytkowanie przez cały dzień. 










