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Gdyby nie Kongres 590, 
mało kto wiedziałby, 
że jest to swego rodzaju 
handlowy zapis 
nazwy Polska
mówi  Jerzy Kwieciński 
Minister Inwestycji i Rozwoju 
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Słowo od redakcji

Najczęściej sięgamy po polski produkt z przekonania o jego 
wysokiej jakości. Tak odpowiedziało 57% respondentów pod-
czas badania „Patriotyzm gospodarczy”, które przeprowadził 
CBOS. To całkiem przyzwoity wynik, zważywszy, że przecież 
pamiętamy jak jeszcze kilka lat temu, zdecydowana większość 
była przekonana o wyższości zagranicznych produktów.
To dobrze, że przekonujemy się do polskich towarów. Cieszy 
również to, że coraz częściej mówimy o patriotyzmie gospo-
darczym. Świadczy również o tym szybko rosnące znaczenie 
Kongresu 590. To dopiero trzecia edycja tego wydarzenia (15-16 
listopada G2A Arena w Jasionce koło Rzeszowa ), a już mówi 
się o nim jako o jednym z najważniejszych wydarzeń ekono-
micznych w Polsce. Tegoroczny, gromadzi ok. 4 tysięcy uczest-
ników, wśród których dominują przedsiębiorcy z sektora MŚP, 
ekonomiści, analitycy, politycy, samorządowcy, startupowcy, 
przedstawiciele instytucji publicznych, świata nauki i mediów. 
Oczywiście wśród uczestników nie zabraknie również i nas – 
przedstawicieli „Kapitału Polskiego”.  
Kongres 590 to idealne miejsce dla przedsiębiorców z sektora 
MSP. Dla nich właśnie zostanie zorganizowana specjalna Strefa 
MSP, gdzie rodzime firmy będą mogły się prezentować. Zor-
ganizowana zostanie również scena MSP – miejsce wymiany 
poglądów, ale też okazja do spotkania się z ekspertami z wielu 
dziedzin.
Ruszy również projekt #Wybieram590 przygotowywany 
przez organizatorów Kongresu. Będzie to ogólnopolska 
akcja o charakterze edukacyjnym promująca wśród Polaków 
ideę wspierania Polski poprzez wybieranie usług i sięganie 
po produkty wyprodukowane w kraju, przez firmy z polskim 
kapitałem. Kampania edukacyjna pomoże zrozumieć polskim 
konsumentom, że wspieranie rodzimych producentów przekła-
da się na budowanie silniejszej i bogatszej Polski.
Ale jak to we wszelkiego rodzaju kampaniach promocyj-
nych bywa - słowa muszą iść w parze z czynami. To znaczy, 
wybieramy polski produkt, bo chcemy wspierać polskie firmy, 
ale ten produkt musi być rzeczywiście dobry. I jest to wielkie 
wyzwanie dla naszych przedsiębiorców. Jak na razie radzą oni 
sobie z tym całkiem nieźle. 
„Kapitał Polski” był również obecny na Pol –Eco System 
Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska (23-25.10 
Poznań). Jest to najważniejsze wydarzenie w branży ochrony 
środowiska. Podczas ceremonii otwarcia targów uhonorowane 
zostały wysiłki organizacji, które w ostatnich miesiącach zosta-
ły zarejestrowane w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). 
W obecności m.in. Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka, 
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Andrzej Szweda-Le-
wandowski wręczył tym firmom certyfikaty EMAS. 
Firmę Indorama Ventures Poland z Włocławka, która otrzy-
mała w Poznaniu certyfikat EMAS opisujemy w „Kapitale 
Polskim”. Certyfikat ten jest najwyższym wyróżnieniem pro-
ekologicznym w Polsce. Jest potwierdzeniem, że firma cały czas 
udoskonala procesy produkcyjne, osiąga coraz lepsze wskaźniki 
efektywności energetycznej – wszystko z myślą o tym, aby 
w jak najmniejszym stopniu być uciążliwym dla środowiska. 
Co więcej, firma taka prowadzi szeroko zakrojone akcje eduka-
cyjne i szkoleniowe dotyczące ochrony środowiska. 
Zapraszamy do lektury „Kapitału Polskiego”!

Redaktor Naczelny 
Ryszard Żabiński

Kod 590 – uwolnij polski 
potencjał
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GospodarkaGospodarka

Vantage Development funkcjonuje na rynku nieruchomości 
od ponad 10 lat. W tym czasie spółka zrealizowała wiele 
kompleksowych projektów mieszkaniowych, komercyjnych 
i handlowych. Przepis na sukces? Nieustanne poszukiwanie 
nowych wyzwań oraz współpraca z partnerami godnymi 
zaufania.
Spółka jest znana na rynku przede wszystkim 
ze względu na swoje wrocławskie projekty. 
Flagową inwestycją Vantage Development 
są Promenady Wrocławskie, nowa dzielnica 
miasta stworzona od podstaw przez dewelope-
ra. Tereny poprzemysłowe, dzięki wytężonej 

pracy pracowników Vantage Development, 
projektantów oraz Generalnych Wykonawców, 
przeobraziły się w samowystarczalną część 
miasta. Realizowana od 2012 roku, obecnie 
zbliża się do finalnego etapu. Do dnia dzisiej-
szego już ok. 1 500 mieszkań znalazło swoich 

nowych właścicieli, którzy w nich zamieszkali, 
a w sprzedaży znajdują się lokale z VIII i IX 
etapu. Na szczególną uwagę zasługują budynki, 
które powstają nad samą Odrą, dzięki czemu 
mieszkańcy będą mogli cieszyć się spektakular-
nym widokiem na panoramę Wrocławia i rzeki. 
- Inwestycje powstające nad wodą w ostatnim 
czasie stały się niezwykle popularne w stolicy 
Dolnego Śląska. Klienci doceniają wartość, jaką 
daje mieszkanie w pobliżu Odry. Dbamy o to, 
aby mieli oni w miarę możliwości swobodny 
dostęp do rzeki, dzięki powstającej promenadzie 
– mówi Prezes Vantage Development Edward 
Laufer.
Lokalizacja jest decydującym czynnikiem 
sukcesu w branży nieruchomości. Doskonale 
wie o tym wrocławska spółka, który decyduje 
się realizować inwestycje wyłącznie w atrak-
cyjnych, dobrze skomunikowanych częściach 
miasta. 

Do wspólnej przystani
Vantage Development oraz Rank Progress 
ogłosiły na przełomie roku, że planują zreali-
zować inwestycję Port Popowice, znajdującą się 

na terenie dawnego portu rzecznego. Zlokali-
zowany w geometrycznym centrum Wrocławia, 
w sąsiedztwie parków oraz terenów rekreacyj-
nych jest jednym z najbardziej wyczekiwanych 
projektów mieszkaniowych. Docelowy teren, 
na którym powstać ma inwestycja obejmuje 
aż 14 ha. Sercem projektu według założeń 
dewelopera ma być zrewitalizowany basen 
portowy, wokół którego znajdować się będą 
klimatyczne kawiarnie oraz restauracje. Reali-
zacja inwestycji ma potrwać aż 10 lat, a finałem 
będzie powstanie ok. 2,5 tysiąca mieszkań. Tak 
wieloaspektowy projekt wymagał połączenia sił 
z rzetelnym partnerem. 
 - Poszukiwania idealnego partnera biznesowego 
trwały dość długo. Spośród wielu firm, z jakimi 
na przełomie tego okresu prowadziliśmy nego-
cjacje, to właśnie ze spółką Vantage Develop-
ment udało nam się porozumieć na właściwej  
dla obu stron płaszczyźnie – mówi Jan Mroczka, 
Prezes Zarządu Rank Progress S.A.
Przed spółkami nie lada wyzwanie, tym 
bardziej, że oczekiwania Klientów wobec inwe-
stycji są bardzo wysokie. Potencjał, jaki tkwi 
w lokalizacji projektu oraz historii dawnego 
portu z pewnością będzie silnym magnesem 
przyciągającym nabywców. Po stronie Vantage 
Development leży odpowiedzialność, aby Port 
Popowice sprostał ich wymaganiom. Prezes 
Zarządu Rank Progress nie ma żadnych wątpli-
wości, co do sukcesu inwestycji. 
- Niebawem minie rok od podjęcia współpra-
cy z Vantage Development. Okres ten tylko 
utwierdził nas w przekonaniu, że dokonaliśmy 
właściwego wyboru. Pełen profesjonalizm, 
zgrany doświadczony zespół pracowników, 
perfekcyjne przygotowanie techniczne, logistyka 
zarządzania, a także optymalizacja projek-
tu, sprawia, że możemy śmiało czerpać od nich 
wiedzę i zdobywać nowe umiejętności – dodaje 
Jan Mroczka.
Mieszkania z I etapu Portu Popowice trafiły do 
sprzedaży na początku  listopada. W pierwszej 
kolejności z ofertą mogły zapoznać się osoby, 
które zapisały się na Listę VIP na stronie inter-
netowej dewelopera. Chętnych do rezerwacji 
lokali nie brakowało.

Zawsze w centrum
Port Popowice to nie jedyny projekt, który 
Vantage Development współtworzył z partne-
rem biznesowym. Powstanie spółki wiązało się 
z realizacją wspólnej inwestycji Centauris wraz 
z BNM-Service. Zlokalizowana jest ona w do-
skonale skomunikowanej części Wrocławia, 
na osiedlu Borek. Powstało tam 450 mieszkań 
z przestronnymi balkonami oraz tarasami, 
w większości z widokiem na Park Skowroni. 
Uzupełnieniem projektu jest CH Galaktyka, 
w którym znajduje się siłownia oraz przestrze-
nie biurowe. 
- Realizacja wieloetapowej inwestycji, jaką 
był Centauris z całą pewnością była ważnym 
doświadczeniem dla obu spółek. W wyniku 
naszych wspólnych działań powstało piękne 
osiedle, zlokalizowane przy samym parku, a jed-
nocześnie blisko centrum miasta. Wzajemna 
wymiana doświadczeń w atmosferze profesjo-
nalizmu oraz życzliwości wzbogaciła zarówno 
pracowników firmy BNM, jak i Vantage Deve-
lopment – mówi Mariusz Kut z BNM-Service. 
Projekt realizowany w latach 2010-2016 był 
kamieniem milowym dla wrocławskiej spółki. 
Kompetencje zdobyte przy budowie Centaurisa 
pozwoliły na sprawne przygotowanie kolejnych 

inwestycji, cieszących się dużym zaintereso-
waniem klientów: Promenad Wrocławskich, 
Nowego Gaju, Login City, Dorzecza Legnickiej 
czy Portu Popowice. A atrakcyjna lokalizacja 
projektów mieszkaniowych stała się najważ-
niejszym wyróżnikiem spółki Vantage Deve-
lopment na wrocławskim rynku.

Kierunek: rozwój
Deweloper w ubiegłym roku obchodził 
okrągłą rocznicę swojej działalności. Dekada 
sukcesów była dla pracowników spółki przede 
wszystkim czasem zbierania doświadczeń 
i rozwoju. Choć Vantage Development stał się 
ekspertem od skomplikowanych, wieloetapo-

wych inwestycji to firma pozostała organizacją 
stale uczącą się. Kolejne projekty, jak np. 
Port Popowice, planowane są z coraz więk-
szym rozmachem, jednak główny cel spółki 
pozostaje bez zmian: tworzenie wysokiej 
jakości przestrzeni, spełniających oczeki-
wania klientów. Działając we Wrocławiu 
i w Warszawie deweloper realizuje projekty 
w harmonii z otoczeniem, dbając o tworzenie 
komfortowych warunków do życia, pracy 
oraz wypoczynku przyszłych mieszkańców. 
Takie odpowiedzialne podejście do kwestii 
zarządzania przestrzenią wynika również 
z wysokich standardów, jakie Vantage Deve-
lopment – członek PZFD, wyznacza w branży 
nieruchomości.

Partnerstwo
budowane na zaufaniu
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Jerzy Kwieciński, 
Minister Inwestycji 
i Rozwoju 

Kongres 590 wpisuje się 
w działania promujące 
dobrze pojęty patrio-
tyzm gospodarczy. Jest 
okazją by upowszech-

niać przekonanie, że to co polskie jest warte 
polecenia i daje rękojmię najwyższej jakości. 
Z każdym rokiem wzrasta siła oddziaływania 
kongresu. Coraz więcej z nas zarówno przy co-
dziennych sprawunkach, jak i przy większych 
zakupach zerka na pierwsze cyfry przy kodzie 
kreskowym. Gdyby nie Kongres 590, mało kto 
wiedziałby, że jest to swego rodzaju handlowy 
zapis nazwy Polska. Chcemy, by nie tylko w na-
szym kraju była to jednoznaczna rekomenda-
cja, że wśród najbogatszej nawet oferty warto 
wybrać towar z kodem 590.

Jadwiga Emilewicz, 
Minister 
Przedsiębiorczości 
i Technologii

Kongres 590 to wyda-
rzenie na miarę tempa 
i dynamiki rozwoju 

naszej gospodarki, gdzie rozmawiamy o ide-
ach dla Polski. Jedną z nich jest nowoczesny 
patriotyzm gospodarczy. Strategia na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju powstała wła-
śnie na  jego fundamencie. Troska o polski 
interes gospodarczy przyświeca wszystkim 
działaniom rządu, poczynając od wspierania 
rodzimych przedsiębiorców w ich rozwoju, 
kreowania silnej polskiej marki jako syno-
nimu dobrej jakości, po tworzenie szans dla 
rozwoju nowych technologii.

Jan Krzysztof 
Ardanowski, 
Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi

Kongres 590 odbywa się 
kilka dni po obchodach 
100. rocznicy odzy-

skania przez naszą Ojczyznę niepodległości. 
Historia jest fundamentem naszej tożsamości 
i wspaniałą nauczycielką. Przypomnijmy 
sobie naszych przodków, którzy po 123 latach 
niewoli potrafili zjednoczyć kraj. Od podstaw 
zbudowali Gdynię, Centralny Okręg Prze-
mysłowy i przeprowadzili reformę finansów 
państwa. Współczesny patriotyzm powinien 
być podobny, bo wybierając nasze produk-
ty oraz firmy usługowe wspieramy własny 
rozwój gospodarczy.

Specjalnie dla Kapitału Polskiego

Członkowie rządu o Kongresie 590
Jakie jest znaczenie Kongresu 590 dla promocji idei wspierania Polski poprzez wybieranie usług i sięganie po produkty wypro-
dukowane w kraju, przez firmy z polskim kapitałem?

Jastrzębska Spółka Węglowa poszukuje 
nowych złóż węgla koksującego
JSW potwierdziła zaintere-
sowanie złożami węgla kok-
sującego w Zagłębiu Lubel-
skim. 26 października 2018 
roku w Delegaturze Urzędu 
Wojewódzkiego w Chełmie 
Spółka zaprezentowała 
swoje plany rozwojowe.
Jastrzębska Spółka Węglowa kontynuuje 
rozmowy z PrairieMining w sprawie prze-
jęcia pokładów węgla koksującego w zło-
żu„Dębieńsko” na Górnym Śląsku i kopalni 
„Jan Karski” w Zagłębiu Lubelskim.

Do wydobycia jest 
5 mln ton rocznie
W wyniku przeprowadzonych badań 
potwierdzono, że część złoża „Lublin” 
zawiera węgiel gazowo-koksowy typu 
34 (semi-soft), który potencjalnie może 
zostać wykorzystany przez JSW. Kopalnia 
„Jan Karski” wpisuje się nie tylko w strate-
gię rozwoju Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
na lata 2018–2030, ale wykracza też daleko 
w przyszłość, nawet do 2050 roku. 
– Zagłębie Lubelskie posiada duże zaso-
by węgla koksującego, które pozwoliłyby 
Jastrzębskiej Spółce Węglowej na wzrost 
wolumenu wydobycia, obniżenie kosztów 
produkcji, a to mogłoby mieć wpływ na 
wzrost efektywności Spółki – mówi Daniel 
Ozon, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej. - JSW jest spółką górniczą, musi-
my więc koncentrować się nad poszerzeniem 
bazy zasobowej, ponieważ to ona gwarantu-
je funkcjonowanie Grupy Kapitałowej JSW. 
Złoża węgla, którymi interesuje się Spółka, 
znajdują się w centralnej i południowo-
-wschodniej części województwa lubel-
skiego. Zasoby operatywne w tych złożach 
wynoszą 200 mln ton węgla koksującego 
typu 34.1 oraz 34.2. Powierzchnia roz-
patrywanego złoża to 151 km2. Można ją 
porównać do pięciu zakładów wielkości 
kopalni „Budryk”, która działa w śląskich 
Ornontowicach. Do wydobycia jest tu ok. 
5 mln ton węgla rocznie, a koszt budowy 
kopalni szacowany jest na ok. 2,5 mld zł. 
Nowa kopalnia mogłaby stworzyć miejsca 
pracy dla około 2300 osób.
Nie ma jednak pewności, że rozmowy 

doprowadzą do zawarcia jakiejkolwiek 
umowy, nie ma też pewności co do formy 
ewentualnej transakcji. Należy też pod-
kreślić, że potencjalna transakcja, o ile do 
niej dojdzie, uzależniona jest od spełnie-
nia szeregu warunków, o czym Spółka 
informowała w swoich komunikatach.

Starają się o „Dębieńsko”
JSW zainteresowana jest także pozyska-
niem od PraireMining złoża „Dębieńsko” 
położonego na terenie woj. śląskiego. Ba-
dania potwierdziły techniczne możliwości 
związane z udostępnieniem pokładów 
węgla z tego złoża przy wykorzysta-
niu infrastruktury sąsiedniej kopalni 
„Knurów-Szczygłowice”. Konieczna jest 
jednak modyfikacja warunków tech-
nicznych przedsięwzięcia oraz uzyskanie 
niezbędnych zmian decyzji administra-
cyjnych, w tym koncesyjnych. Z pokładów 
złoża „Dębieńsko” – już półtora roku 
po uzyskaniu zezwoleń –będzie można 
wydobywać do 500 tys. ton rocznie węgla 
orto-koksowego typu 35, który stanowi 90 
proc. zasobów surowca w tym rejonie.

Rozpoczęły się kolejne odwierty
W obszarze górniczym „Bzie-Dębina 
2-Zachód”rozpoczęto wiercenie nowych 
powierzchniowych otworów badawczych. 
W ten sposób Jastrzębska Spółka Węglowa 
poszerza zakres prac zmierzających do 
zabezpieczenia dostępu do zasobów węgla 
koksowego w kolejnych latach. 
Informacje geologiczne uzyskane podczas 
drążenia wyrobisk dołowych oraz pogłę-

biania szybu 1 Bzie pozwoliły bardziej 
szczegółowo poznać strukturę nowego 
złoża. Wiążą się z nim poważne plany, zło-
że zostało bowiem ujęte w nowej strategii 
JSW. By złoże „Bzie-Dębina 2-Zachód” 
mogło służyć rozwojowi spółki, trzeba 
jednak zdobyć dokładne dane dotyczące 
miąższości zalegających w nim pokładów 
węgla oraz jego jakości. 
– Strategia zakłada pozyskiwanie dostępu 
do nowych złóż węgla koksowego. Pamię-
tajmy, że bogata baza zasobowa decyduje 
o wartości każdej spółki surowcowej, dlatego 
tak ważne jest jej ciągłe poszerzanie – wyja-
śnia Daniel Ozon, prezes zarządu JSW.
W czerwcu tego roku Zarząd JSW podjął 
decyzję o wykonaniu pięciu otworów ba-
dawczych z powierzchni – każdy o głębo-
kości 1300 metrów. 
- Aby potwierdzić bardzo dobrą jakość 
węgla przed dotarciem do parcel eksploata-
cyjnych wyrobiskami dołowymi, koniecz-
ne jest odwiercenie powierzchniowych 
otworów badawczych. Wyniki pomogą nam 
zinterpretować budowę złoża, a także uła-
twią weryfikację wytyczonych obecnie kie-
runków przyszłej eksploatacji – tłumaczy 
Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu 
JSW ds. strategii i rozwoju. - Korzystamy 
z najlepszych narzędzi, aby mieć pewność, 
co do jakości i parametrów złoża. 
W tym tygodniu rozpoczęto wiercenia 
pierwszych trzech otworów. Według har-
monogramu, w listopadzie prace wiertni-
cze prowadzone będą na wszystkich pięciu 
otworach. Wiercenia – zgodnie z planem - 
mają zakończyć się w pierwszym kwartale 
2019 roku.

W Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie Spółka zaprezentowała swoje plany rozwojowe.
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Kongres 590 po raz trzeci
Po raz kolejny w Jasionce koło Rzeszowa 
odbywa się jedno z ważniejszych wydarzeń 
ekonomicznych w kraju, podczas którego 
zostaną wyznaczone nowe kierunki rozwoju 
polskiego biznesu.

Uwolnić polski potencjał
Jasionka stała się miejsce spotkań liderów 
w wielu dziedzinach. W licznych debatach i dys-
kusjach omawiane są najważniejsze tematy do-
tyczące przyszłości przedsiębiorczości w Polsce. 
Patronat Honorowy nad Kongresem 590 objął 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej 
Duda, zaś uczestnikami poszczególnych paneli 
dyskusyjnych będą najwyżsi rangą polity-
cy, z Prezesem Rady Ministrów Mateuszem 
Morawieckim na czele, szefowie  największych 
polskich przedsiębiorstw, przedstawiciele nauki, 
kultury, sektora pozarządowego (NGO) i sportu. 
Ideą wydarzenia w G2A Arena jest możliwość 
omówienia bieżących problemów dotyczących 
krajowej gospodarki i biznesu. Poszczególni 
prelegenci w każdym z bloków tematycznych 
będą starali się zdefiniować trapiące nasz kraje 
problemy oraz znaleźć na nie rozwiązanie, 
dzięki któremu jeszcze pełniej uwolnimy polski 
potencjał gospodarczy.

Goście z zagranicy
Podczas Kongresu 590 nie zabraknie gości 
specjalnych z zagranicy. Swoją obecność zapo-
wiedziała orędowniczka zaangażowania kobiet 
w biznes i politykę, przewodnicząca Republican 
Main Street Partnership, jedyna kobieta w USA, 
która pełni funkcję dyrektora dużej organizacji 
republikańskiej, organizator i moderator cyklu 

spotkań Women2Women National Conversa-
tions Tour – Sarah Chamberlain. Weźmie ona 
udział w dyskusji dotyczącej roli kobiet w bizne-
sie, polityce i działalności publicznej. W dyskusji 
o przyszłości kryptowalut i wypieraniu przez 
nie tradycyjnego pieniądza wystąpi m.in. Apolo 
Ohno, znakomity sportowiec, ośmiokrotny 
medalista Igrzysk Olimpijskich w short tracku, 
a także inwestor w nowe technologie.  O kryp-
towalutach mówił będzie także Thomas J Lee, 
współtwórca i partner zarządzający Fundstrat 
Global Advisors. Weźmie on również udział 
bloku programowym „Handel i eksport”.

Różnorodna tematyka
Podobnie jak w poprzednich edycjach Kongres 
590 podzielony został na różnorodne bloki te-
matyczne. „Gospodarka i ekonomia” to sekcja, 
w której paneliści szukać będą rozwiązań, które 
mogą przełożyć się na wzmocnienie gospodarki 
naszego kraju. Nie zabraknie rozmów o równo-
miernym i efektywnym rozwoju państwa, który 
nie jest możliwy bez inwestycji na poziomie 
centralnym i lokalnym (blok „Inwestycje). 
W specjalnym segmencie „Biznes i przedsię-
biorczość” – przedsiębiorcy i przedstawiciele 
administracji publicznej mówić będą m.in. 
o ułatwieniach dla polskich przedsiębiorstw 
i roli rodzimych firm rodzinnych. Nie zabrak-
nie też debat o nowych technologiach. Eksperci 
zastanowią się, jakie sektory polskiej gospo-
darki mają największy potencjał w zakresie 
innowacyjności: które te innowacje tworzą, 
a które z powodzeniem je wykorzystują. Bloki 
tematyczne, które znalazły się w tegorocznych 
programie wydarzenia to również: „Handel 
i eksport”, „Energetyka i polityka środowi-

skowa”, „Społeczeństwo”, „System podat-
kowy”, „Forum polskiego futbolu”, „Forum 
partnerów”, „NBP i KNF na straży stabilności 
systemu finansowego w Polsce”. Nowością jest 
„Strefa debat”, podczas której dyskusja toczona 
będzie w systemie „dwa na dwa”. Dwie wizje 
ścierać się będą miedzy sobą, by wypracować 
lepsze rozwiązania dla rozwoju kraju. Dyna-
miczna formuła tych spotkań dostarczy wiele 
emocji zarówno obecnym na scenie prelegen-
tom, jak i publiczności.

Specjalna strefa dla MŚP
Podczas tegorocznej edycji Kongresu 590, 
podobnie jak przed rokiem, zaplanowano 
specjalną przestrzeń dla małego i średniego 
biznesu. „Strefa Partnerów MŚP” ma na celu 
promocję oraz wsparcie eksperckie przedsię-
biorstw z dużym potencjałem rozwoju. Sektor 
MŚP jest jednym z najszybciej rozwijających 
się segmentów polskiej gospodarki z wysokim 
udziałem w PKB. Najbardziej wyróżniających 
się przedsiębiorców nagrodzi Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Głowa 
państwa uhonoruje przedstawicieli biznesu 
w ramach Nagrody Gospodarczej Prezydenta 
RP, której uroczyste rozstrzygnięcie nastąpi 
drugiego dnia Kongresu 590. Wśród siedmiu 
kategorii wyróżnienie otrzyma między innymi 
„Lider MŚP” oraz „Startup_PL”. Do nagrody 
nominowanych zostało 21 firm.

W tym roku Kongres 590 ponownie odbędzie 
się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym 
Województwa Podkarpackiego – G2 Arena 
koło Rzeszowa, w dniach 15 i 16 listopada br. 

Jak uwolnić potencjał polskiej gospodarki? Jakie bariery i ograniczenia wstrzymują polskich przedsiębiorców przed rozwojem? Co może być kołem zamachowym polskiej gospodarki? Odpowiedzi na te pytania muszą 
powstawać w ścisłej współpracy polskiego biznesu i instytucji publicznych. Podczas Kongresu 590 w dniach 15-16 listopada br. w Jasionce koło Rzeszowa przedstawiciele polskiego biznesu będą wymieniać się doświad-
czeniami i wiedzą, oraz wypracowywać propozycję rozwiązań instytucjonalnych, które przełożą się na rozwój polskiej gospodarki. Nie zabraknie czołowych postaci polskiej sceny politycznej, ekonomistów i ekspertów 
z wielu dziedzin gospodarki, prezesów i dyrektorów dużych firm, wśród których znajdują się Partnerzy Strategiczni Kongresu 590: PKO Bank Polski, PKN ORLEN, KGHM Polska Miedź, Grupa Cedrob i Grupa PKP, 
a przede wszystkim przedstawicieli polskiej średniej i małej przedsiębiorczości. Cel: Połączenie działań środowisk biznesowych oraz przedstawicieli administracji publicznej, na rzecz rozwoju gospodarczego w oparciu 
o założenia zrównoważonego rozwoju i rosnącą rolę polskiego kapitału.
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Rynek napędza innowacje
Kolej należy do najbardziej innowacyjnych gałęzi światowej gospodarki. W Polsce ton inno-
wacjom na torach chce nadawać PKP CARGO.

Polscy producenci taboru już produkują 
pociągi i lokomotywy jeżdżące w różnych 
państwach Europy i poza Starym Konty-
nentem, tym niemiej wyścig technologicz-
ny trwa i staramy się nie zostawać w tyle 
we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. 
W ten proces włączają się też przewoźnicy, 
a wśród promotorów unowocześniania 
polskiej kolei jest Grupa PKP CARGO.

Priorytet: obsługa klienta
- Innowacje mają służyć podniesieniu 
naszej konkurencyjności, przygotowa-
niu najlepszej oferty przewozowej dla 
klientów – podkreśla Czesław Warsewicz, 
prezes PKP CARGO S.A. Szef największej 
grupy kolejowej w Polsce zwraca uwagę, 
że tego procesu nie można sprowadzać li 
tylko do wymiany taboru na lokomotywy 
i wagony najnowszej generacji. Trzeba 
zacząć od innowacyjnego podejścia do 
klienta. – Jesteśmy kojarzeni przez wiele 
osób tylko jako przewoźnik kolejowy, ale 
wdrażamy szereg działań, żeby rozsze-
rzyć segment usług logistycznych, aby 
stać się w przyszłości jednym z liderów 
tego rynku – wyjaśnia Warsewicz.
To zaś oznacza konieczność wdrażania 

najnowszych metod obsługi klientów, 
zapewniając im przewóz ładunków „od 
drzwi do drzwi”, a nie jedynie po torach, 
co dotyczy przede wszystkim klasycznego 
transportu intermodalnego, kontenerowe-
go, choć nie można tej kwestii ograniczać. 
Takie narzędzia to nie tylko nowoczesny 
system informatyczny, ale przede wszyst-
kim umiejętność scalania w jednym trans-
portu morskiego, rzecznego, lotniczego, 
drogowego i kolejowego. I oferowania 
klientom coraz to nowych usług logistycz-
nych, gdyż rynek dynamicznie się rozwija 
i za jakiś czas zapewne pojawią takie 
rozwiązania, o których teraz nikt nawet 
nie myśli. Dlatego istotne jest choćby roz-
budowywanie terminali przeładunkowych 
i wyposażanie ich w najnowocześniejsze 
urządzenia, które przyspieszają przepływ 
towarów. To bardzo ważne, bo z roku 
na rok rośnie rynek przewozów w PKP 
CARGO, a klienci zgłaszają się z coraz 
bardziej wymagającymi zleceniami i liczą, 
że nasz narodowy przewoźnik sobie z nimi 
poradzi.
Prezes Warsewicz zaznacza, że PKP CAR-
GO łatwiej jest stawiać sobie tak ambitne 
cele, bo można liczyć na efekt skali, syner-
gii działań wielu spółek w ramach jednej 

dużej organizacji biznesowej. Ważna jest 
także współpraca międzynarodowa za-
równo w ramach Grupy PKP CARGO, jak 
i z podmiotami zewnętrznymi. Wspólnie 
można bowiem opracować choćby nowe 
produkty logoistyczne, które pozwolą 
wyprzedzić konkurencję i poszerzyć grono 
klientów. – Nie boimy się konkurencji ani 
na polskim, ani na innych rynkach. Dla-
tego planujemy ekspansję PKP CARGO 
w obszarze euroazjatyckim, głównie przy 
obsłudze korytarza północ-południe, 
a w dalszej kolejności na Nowym Jedwab-
nym Szlaku – mówi Czesław Warsewicz. 
Prezes upatruje przewag konkurencyj-
nych naszego przewoźnika nad innymi 
spedytorami także w znajomości specyfiki 
rynku Trójmorza i potrzeb klientów. 

Tabor przyszłości
Innowacyjne podejście do kolejowych 
przewozów towarowych oznacza w PKP 
CARGO również dążenie do unowo-
cześniania parku maszynowego. Nawet 
modernizacja mocno wyeksploatowanych 
lokomotyw oznacza nie tyle ich odtwo-
rzenie, co zbudowanie w praktyce nowego 
pojazdu, bo co prawda ze stara ramą, ale 

z najnowocześniejszymi z dostępnych na 
rynku systemami napędu elektrycznego 
lub spalinowego, podwozia, urządzeniami 
bezpieczeństwa, kontroli ruchu itd. 
Jednocześnie Grupa PKP CARGO inwestuje 
w najnowsze lokomotywy i wagony. Jednym 
z ostatnich przykładów jest zakup trzech 
ciężkich lokomotyw Dragon 2 wyproduko-
wanych przez Newag w Nowym Sączu. To 
pierwsza na polskim rynku sześcioosiowa 
lokomotywa rodzimej produkcji, zdolna do 
prowadzenia pociągów o masie przekra-
czającej 4000 ton. PKP CARGO na tym nie 
poprzestaje, spółka bada krajowy i zagra-
niczny rynek pod kątem możliwości zakupu 
najnowocześniejszych lokomotywy różnych 
typów, cztero- lub sześcioosiowych. Jeśli 
okaże się, że na rynku są producenci zdolni 
spełnić wysokie wymagania przewoźnika, 
będą rozpisywane kolejne przetargi na 
zakup lokomotyw.

Wybiegamy w przyszłość
Jednocześnie PKP CARGO jest otwarte na 
rozwiązania taborowe, które dopiero racz-
kują, a nawet są jeszcze tylko pewną wizją 
przyszłości. Przykładem może być projekt 
budowy lokomotyw na wodór. Jednym 
z partnerów kolejarzy w tym przedsię-
wzięciu jest Jastrzębska Spółka Węglowa, 
która dysponuje potencjalnymi bogatymi 
zasobami wodoru, a do projektu włączą 
się także producenci taboru. – Przekaże-
my lokomotywę do testów i prac badaw-
czych, a gdy pojazd zostanie wdrożony do 
produkcji, to na pewno będzie pierwszym 
nabywcą wodorowej lokomotywy – za-
pewnia prezes Warsewicz.
Szef PKP CARGO wskazuje, że techno-
logia wodorowa, choć znana naukowcom 
i inżynierom oraz stosowana w nielicz-
nych krajach, jest jeszcze na początku dro-
gi rozwoju. Jest jednak ogromna szansa, 
że uda się na kolei wykorzystać potencjał 
wodoru, który jest nazywany paliwem 
przyszłości. – Ten projekt to kolejny krok, 
abyśmy się stali liderem innowacyjności 
w transporcie kolejowym, ponieważ loko-
motywy o napędzie wodorowym wpro-
wadziłyby nas na zdecydowanie wyższy 
poziom rozwoju – argumentuje Czesław 
Warsewicz. Podnosi też, że technologia 
wodorowa pozwoliłaby na ograniczenie 
kosztów związanych z zakupem energii 
elektrycznej i paliw, co przełożyło się na 
ograniczenie emisji do atmosfery CO2, 
związków azotu i innych szkodliwych ga-
zów, co ma ogromne znaczenie w kontek-
ście zaostrzania przez Brukselę przepisów 
unijnej polityki klimatycznej. 
Innym innowacyjnym projektem, 
w który zaangażowało się PKP CARGO, 
to budowa dwusystemowej lokomotywy 
autonomicznej. Partnerami spółki w tym 
przedsięwzięciu mają być bydgoska Pesa 
i Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” 

z Poznania. To zadanie wymaga ogromu 
prac badawczo-rozwojowych, bo pojazdy 
autonomiczne to gigantyczne wyzwanie 
technologiczne. PKP CARGO i pozosta-
li partnerzy stawiają sobie ambitny cel 
wybudowania lokomotywy na poziomie 
3 automatyzacji – pojazd byłby sterowany 
przez komputer wykorzystujący układ ka-
mer i czujników, a człowiek byłby obecny 
w kabinie do przejęcia kontroli nad pocią-
giem w nadzwyczajnych sytuacjach.
I choć na razie trudno sobie wyobrazić, 
aby w polskich i europejskich warunkach 
lokomotywy autonomiczne zastąpiły 
tradycyjne, to na pewno na kolei nie za-
brakłoby dla nich zajęcia, zwłaszcza przy 
wymagających pracach manewrowych. 

– Patrzymy optymistycznie na wspólne 
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi 
lokomotywami, liczymy, że ich efektem 
będzie wybudowanie innowacyjnych po-
jazdów, które zwiększą efektywność na-
szej pracy, gdyż nowe lokomotywy będą 
wydajniejsze i przyczynią się do zmniej-
szenia kosztów, co ma istotne znaczenie 
w sytuacji rosnących cen paliw i energii – 
wskazuje prezes Czesław Warsewicz.
Szef PKP CARGO zaznacza, iż jego Grupa 
niejako wręcz generuje popyt na inno-
wacyjne pojazdy szynowe. Ich produkcja 
może być rynkowym sukcesem, gdyż będą 
odpowiadały oczekiwaniom i potrzebom 
klientów, w tym przypadku przewoźników 
kolejowych.

Dragon 2 to sześcioosiowa lokomotywa, która pozwoli PKP CARGO na prowadzenie najcięższych pociągów

Grupa PKP CARGO ma ambicje zdobycia dominującej pozycji na rynku usług logistycznych w korytarzach 
północ-południe i wschód - zachód 

Lokomotywy autonomiczne to jedne z najbardziej zaawansowanych technologicznie projektów na kolei 
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Lotniska Chopina wypracowuje   masę krytyczną dla CPK

Konsekwentna realizacja celów strategicznych PPL pozwoli na wytworzenie ruchu tranzy-
towego, który z Lotniska Chopina zostanie przeniesiony do Centralnego Portu Komunika-
cyjnego. Pozycjonowanie stołecznego portu jako lotniska hubowego sprawdza się bowiem 
w stu procentach.

Lotnisko Chopina przeżywa okres błyska-
wicznego rozwoju. Rośnie liczba korzy-
stających z niego pasażerów, wzrastają też 
zyski PPL – przedsiębiorstwa obsługują-
cego stołeczny port.
Jeszcze w  2014 roku Przedsiębiorstwo 
Państwowe „Porty Lotnicze” przynio-
sło ponad 88 mln zł straty. W  2015 roku 
PPL wypracował zysk netto w wysokości 

138 875 658 zł. Rok później zysk przedsię-
biorstwa wyniósł już 205 721 506 zł i był 
o  48,1 procent większy niż w  roku po-
przednim, rok 2017 zaś przedsiębiorstwo 
zamknęło rekordowym zyskiem w wyso-
kości 272 321 047 zł. 
Wyniki finansowe osiągane przez PPL 
wyraźnie wskazują na to, że realizacja 
celów postawionych przed przedsiębior-

stwem przynosi pożądane efekty i  wy-
mierne korzyści. 
Potwierdza to także stale wzrastająca 
od 2016 roku liczba osób korzystających 
z  warszawskiego portu. W  ciągu dziesię-
ciu miesięcy bieżącego roku było ich 15,3 
mln, z czego prawie 14 mln stanowili po-
dróżni w  ruchu międzynarodowym (to 
więcej o  19 proc. rok do roku). W  tym 
roku Lotnisko Chopina spodziewa się 
liczby pasażerów przekraczającej 17 mln. 
Co najistotniejsze liczba pasażerów tran-
zytowych sięga już prawie 30 proc. Sto-
łeczny port regularnie znajduje się w gro-
nie europejskich lotnisk z  największym 
wzrostem.
- Realizujemy skutecznie strategię rozwoju 
ruchu tranzytowego (czyli przesiadkowe-
go), której trafność pokazują wyniki wzro-
stu ruchu na Lotnisku Chopina, a  także 
wyniki finansowe przedsiębiorstwa – 
mówi prezes PPL Mariusz Szpikowski.
W perspektywie 10 lat, nawet po rozbudo-
wie Lotniska Chopina do jego maksymal-

nych możliwości, z usług portu nie będzie 
mogło skorzystać od 9 do 15 mln pasaże-
rów. Z  tego względu konieczne jest prze-
niesienie części ruchu do tworzonego wła-
śnie portu komplementarnego w Radomiu.
Radomski port ma szanse w bardzo krót-
kim czasie stać się centrum turystyki lot-
niczej. W  przyszłości właśnie z  Radomia 
pasażerowie będą mogli wybrać się w po-
dróż na niemal każdy kontynent.
Planowane przeniesienie ruchu czarte-
rowego do Radomia przyczyni się do od-
ciążenia Lotniska Chopina, którego prze-
pustowość w  ostatnich latach, na skutek 
wspomnianego wcześniej, dynamicznego 
rozwoju ruchu tranzytowego, została nie-
mal wyczerpana. 
Pozwoli także na wytworzenie maksy-
malnie dużego potencjału ruchu tranzy-
towego na Lotnisku Chopina (tzw. masy 
krytycznej), który zostanie przeniesiony 
do Centralnego Portu Komunikacyjne-
go w  chwili jego uruchomienia. To teraz 
główna misja stołecznego portu.
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Chopin Airport Development otworzy 
Holiday Inn Express IV generacji w Jasionce
W lipcu ruszyła budowa hotelu Holiday Inn Express w Rzeszowie. 120-pokojowy obiekt po-
wstaje w bezpośrednim sąsiedztwie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka i będzie jednym 
z najnowocześniejszych hoteli tej klasy w Europie. Przyjęcie pierwszych gości planowane jest 
w drugiej połowie 2019 r.
– Chopin Airport Development jest 
doświadczonym operatorem i inwestorem 
hoteli przylotniskowych. Hotel Holiday 
Inn Express przy rzeszowskim lotnisku 
będzie kolejnym obiektem w portfolio CAD, 
a InterContinental Hotels Group (IHG) 
kolejną siecią obok Marriott International, 
Hilton i Best Western, z którą spółka 
podjęła współpracę – podkreśla Gheorghe 
Marian Cristescu, prezes Chopin Airport 
Development. – Potencjał jaki widzimy 
w regionie, wynikający zarówno z rozwoju 
rzeszowskiego lotniska, jak też bliskości strefy 
ekonomicznej oraz centrum kongresowego, 
daje nam podstawy sądzić, że nasza nowa 
inwestycja odniesie bardzo duży sukces. 
Mówił również o tym premier Mateusz 
Morawiecki obecny przy podpisaniu umowy 
franczyzowej ws. hotelu Holiday Inn Express 
podczas zeszłorocznego Kongresu 590 w Rze-
szowie. Jego zdaniem powstanie tego obiekt 
właśnie na Podkarpaciu przyczyni się do 
wsparcia rozwoju Polski Wschodniej, a budowa 
hotelu w Rzeszowie, w pobliżu lotniska i kom-
pleksu G2A Arena, sprawi, że atrakcyjność 
regionu będzie z roku na rok rosła. Oznacza 
to, że decyzja o rozpoczęciu tej inwestycji 
doskonale wpisuje się w założenia „Strategii na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Istotne jest 
również to, że budowa oparta jest w stu pro-
centach na polskim kapitale, a hotel, z którego 
skorzystają niebawem goście z całego świata, 
będzie hotelem czwartej generacji. 
Zadowolenia z faktu rozpoczęcia budowy 
hotelu nie krył również Władysław Ortyl, 
Marszałek Województwa Podkarpackie-
go. – Niezmiernie cieszy mnie fakt, że hotel 
najnowszej generacji powstanie w miejscu 
szczególnym dla mojego regionu. W samym 
sercu Doliny Lotniczej, w otoczeniu portu 
lotniczego Rzeszów-Jasionka, Centrum 
Wystawienniczo-Konferencyjnego G2A Arena 
oraz potentatów z branży lotniczej, którym 

ułatwiamy funkcjonowanie wciąż rozbudowu-
jąc niezbędną infrastrukturę – mówił podczas 
uroczystego rozpoczęcia budowy hotelu w Ja-
sionce. Jak podkreślił nowa droga lotniskowa, 
a w przyszłości komunikacja kolejowa – będą 
kolejnym impulsem dla nowych inwestycji. 
Niewątpliwie ważnym elementem tego rozwoju 
jest baza hotelowa o najwyższym standardzie. 
Tak nowoczesny obiekt to dopełnienie inno-
wacyjnego krajobrazu tego miejsca oraz całego 
województwa podkarpackiego.
Lokalizacja hotelu w bezpośrednim sąsiedz-
twie lotniska ma ogromne znaczenie dla jego 
dalszego rozwoju. Z roku na rok Port Lotni-
czy Rzeszów-Jasionka obsługuje coraz więcej 
pasażerów i otwiera kolejne międzynarodo-
we połączenia, a w lotniskowych hangarach 
serwisowanych jest coraz więcej samolotów. 
To oznacza konieczność zapewnienia kom-
fortowego noclegu nie tylko podróżnym, ale 
również załogom czy pracownikom obsługi 
technicznej. Obiekt ma służyć nie tylko pa-

sażerom portu lotniczego, ale także klientom 
pobliskiej G2A Areny oraz licznym firmom 
ulokowanym w sąsiedztwie podrzeszowskie-
go lotniska. 
Holiday Inn Express najnowszej, czwartej 
generacji jest marką ekonomiczną stworzoną 
przez sieć IHG w odpowiedzi na potrzeby 
ludzi wychowanych w świecie nowych tech-
nologii. Hotel będzie dysponował nowocze-
snymi rozwiązaniami technologicznymi oraz 
przestrzenią, która pozwoli na integrację 
pomiędzy gośćmi. Elewacja budynku w co 
najmniej 30 procentach zostanie wykona-
na ze szkła. Podcięcie hotelu na parterze 
powoli stworzyć efekt głębi oraz przytulnego 
wnętrza, przyciągającego uwagę zarówno pa-
sażerów, jak i osób podróżujących samocho-
dem. Dodatkową ozdobą elewacji będą glify 
okienne w kolorach marki – niebieskim oraz 
zielnym. W strefie zewnętrznej powstanie 
przestrzeń rekreacyjna z uporządkowaną zie-
lenią oraz betonowo – drewnianymi ławkami.

Chopin Airport Development jest liderem inwestycji okołolotniskowych i najszybciej rozwijającą się spółką hotelarską w Polsce. CAD to także inwestor, 
operator oraz administrator istniejących obiektów i inwestycji hotelowych realizowanych od podstaw. Współpracuje z czołowymi światowymi sieciami 
hotelowymi – Marriott International, Hilton, Best Western, InterContinental Hotels Group, Louvre Hotels Group. W portfelu CAD są trzy hotele zlokalizowane 
w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska Chopina – Renaissance Warsaw Airport Hotel, Courtyard by Marriott Warsaw Airport i Hampton by Hilton Warsaw 
Airport. Spółka posiada także hotele zlokalizowane bezpośrednio przy portach lotniczych w Gdańsku i Katowicach - Hampton by Hilton Gdańsk Airport i Moxy 
Katowice Airport. Do CAD należy również wypoczynkowo-konferencyjny Best Western Hotel Jurata na Półwyspie Helskim oraz dwa obiekty hotelowe Golden 
Tulip Gdańsk Residence i Golden Tulip Międzyzdroje Residence. Wkrótce otworzą się także hotele Moxy (Marriott Int.) w Poznaniu oraz Holiday Inn Express 
Rzeszów (IHG), a na przełomie 2020 i 2021 r. Moxy & Residence Inn w Warszawie.

Syngenta pod obecną marką jest 
w Polsce od niemal siedemnastu lat
Rozmowa z Markiem Łuczakiem, Prezesem Zarządu  
Syngenta Polska

Proszę ocenić jaki jest dla firmy 2018 
rok jeśli chodzi o pozycję rynkową, 
popyt na środki ochrony roślin.

W 2018 utrzymaliśmy naszą pozycję ryn-
kową. Odnotowany lekki spadek sprze-
daży środków ochrony roślin był zbieżny 
z ogólnym trendem w naszej części Europy, 
spowodowanym wysokimi temperaturami 
i skrajnie niską sumą opadów w minionym 
sezonie. Wyższa była natomiast sprzedaż 
nasion w szczególności kukurydzy i rzepa-
ku. 

Jakie są największe wyzwania stojące 
przed firmą w najbliższych latach?

Wyzwaniem, które towarzyszyło nam 
dotychczas, i które będzie nam towarzyszyć 
w przyszłości są zmienne koniunktury ryn-
kowe – musimy na nie skuteczne reagować 
w oparciu o strategie rozwoju uwzględnia-
jące lokalne uwarunkowania. Większym 
wyzwaniem jest natomiast utrzymanie reje-
stracji wielu produktów – środków ochrony 
roślin, będących pod dużą presją w Unii 
Europejskiej. Syngenta intensywnie pracuje 
nad wypełnieniem powstających luk nowy-
mi rozwiązaniami, pochodzącymi zarówno 
z własnych prac rozwojowych jak również 
z zakrojonych na dużą skalę programów 
współpracy z partnerami. Powodzenie tych 
prac i działań zadecyduje o sukcesie firmy 
w przyszłości. W nasiennictwie, koncentru-
jemy nasze inwestycje na głównych rośli-
nach rolniczych – w Polsce są to kukurydza 
i rzepak oraz, w coraz większym stopniu, 
zboża. Sukces innowacji Syngenta w zbo-
żach, w który bardzo wierzymy, pozwoli 
nam osiągnąć wiodącą pozycję wśród firm 
hodowlanych.

Syngenta na świecie inwestuje rocznie 
1,4 miliarda dolarów w badania i roz-
wój (R&D), a w ośrodkach badawczych 
zatrudnia 5 tysięcy pracowników. Czy 
dzięki temu polscy rolnicy mają dostęp 
do innowacyjnych produktów Syngen-
ty, które ułatwiałyby im prowadzenie 
nowoczesnego gospodarstwa? 

Tak, rozwiązania, które są wdrażane w in-
nych krajach, są dostępne również w Polsce. 
Podkreślam, chodzi tu o te same rozwią-
zania, które oferujemy rolnikom w Niem-
czech, Francji czy Wielkiej Brytanii a nie 
ich tańsze (słabsze) odpowiedniki. I podob-
nie jak w tych krajach, również w Polsce 
wykonujemy setki doświadczeń polowych 
dla potwierdzenia skuteczności naszych roz-

wiązań oraz ich przydatności dla polskich 
rolników, których oczekiwania i wymagania 
są coraz większe – chodzi tu o wartość do-
daną samych produktów jak również o pro-
fesjonalne doradztwo, dostęp do informacji 
oraz inne usługi. Klasycznym przykładem 
innowacyjnego rozwiązania, które ułatwia 
prowadzenie produkcji, w tym wypadku 
produkcji jabłek, jest nasz program Fruit 
Quality Contract – technologia zarządzania 
pozostałościami środków ochrony roślin 
w owocach spełniająca kryteria dużych sieci 
handlowych.

Na rynkach materiału siewnego, jest 
wiele produktów niskiej jakości, ale 
tańszych. Czy trudno jest przekonywać 
polskich rolników o konieczności sto-
sowania innowacyjnych, ale niekiedy 
droższych produktów?

Ten problem dotyczy przede wszystkim 
nasion zbóż i wynika z wciąż „kosztowe-
go” a nie „inwestycyjnego” podejścia do 
ceny środków produkcji. W odpowiedzi na 
poszukiwanie przez rolników niższej ceny 
materiału siewnego, organizowana jest 
ogromna podaż nasion „takich samych jak 
oryginalne”, które są ewidentnie gorszej ja-
kość niż tzw. kwalifikowany materiał siewny 
(podlegający rygorystycznej certyfikacji). 
Mimo tego polscy rolnicy są zainteresowa-
ni postępem w hodowli roślin i są skłonni 
płacić więcej za kwalifikowany materiał 
siewny przy czym dużą rolę odgrywają to 
zarówno uregulowania prawne dotyczące 
tzw. wyłącznego prawa do odmian roślin jak 
również polityka państwa w zakresie wspie-
rania tzw. wymienialności nasion. 

Jak Syngenta ma rozwinięty system 
sprzedaży materiału siewnego w Polsce 
i doradztwa dla rolników?

Współpracujemy z firmami nasiennymi oraz 
dystrybutorami nasion. Wspólnie dostar-
czamy wysokiej jakości materiał siewny, 
który odpowiada wszystkim koniecznym 
normom. W ten sposób rolnik zawsze wie 
skąd pochodzą nasiona, które wysiał i kto 
odpowiada za ich jakość. Doradztwo jest 
tematem bardzo szerokim. W Polsce nie 
ma jednolitego modelu doradztwa, czy to 
państwowego, czy prywatnego i opartego na 
systemie opłat. W tej sytuacji, aby zapewnić 
dostępność informacji dla rolnika Syngenta 
wykorzystuje różne kanały takie jak inter-
net, publikacje w czasopismach fachowych, 
katalogi odmian, szkolenia dla rolników, 

doradców i dystrybutorów oraz indywi-
dualne kontakty przedstawicieli firmy 
z gospodarstwami. Dużą rolę odgrywają też 
kolekcje odmian organizowane przez firmę 
lub wspólnie z dystrybutorami w każdym 
sezonie. 

Jaka jest skala nielegalnego obrotu ma-
teriałem siewnym na polskim rynku 
i czy, Państwa zdaniem,  podejmowane 
są wystarczające działania przeciw-
działające temu zjawisku?

Skala tego zjawiska nie jest do końca zbada-
na. Jednak sądząc po liczbie ofert w inter-
necie można powiedzieć, że obrót nielegal-
nym materiałem siewnym jest poważnym 
zagrożeniem, zarówno dla rolników jak 
i dla firm hodowlanych. Nielegalny materiał 
siewny wpływa niekorzystnie na produkcję, 
ponieważ rolnicy kupują materiał siewny 
niewiadomego pochodzenia, bez żadnej 
gwarancji jakości. Nielegalny obrót to także 
zmniejszające się wpływy z licencji i sprze-
daży kwalifikowanego materiału siewnego 
dla firm hodowlanych, a to z tych pieniędzy 
finansowane są kolejne badania i rozwój 
nowych odmian. Zmniejszone wpływy 
oznaczają mniejsze inwestycje. 
Dodatkowym problemem jest to, że niele-
galny materiał siewny jest często zaprawiany 
zaprawami niewiadomego pochodzenia czy 
też zaprawami, które nie są dopuszczone do 
obrotu w Unii Europejskiej.

Dziękuję za rozmowę, Radosław 
Nosek

GospodarkaGospodarka
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Ciągłe zmiany, które prowadzą do dobrego
Z Michałem Łuczakiem, Prezesem Zarządu  
Mirosław Wróbel Sp. z o.o. rozmawia Ryszard Żabiński

Podczas ostatniej Wielkiej Gali 
Biznesu w Narodowym Forum Mu-
zyki we Wrocławiu firma Mirosław 
Wróbel sp. z o.o. została uhonorowa-
na Dolnośląskim Gryfem Nagrodą 
Gospodarczą w kategorii „Sukcesja 
z sukcesem”. Na czym polegał ten 
sukces?

Grupa Wróbel jest firmą o ugruntowanej 
pozycji na rynku motoryzacyjnym. Od 
26 lat posiadamy autoryzację na sprzedaż 
i serwis samochodów marki Mercedes 
Benz. Mamy dziewięć oddziałów Merce-
des- Benz zlokalizowanych we Wrocławiu, 
Opolu, Jeleniej Górze, Pietrzykowicach, 
Lubinie, Zielonej Górze, Częstochowie 
i Straszynie koło Gdańska. Posiadamy 
również najnowocześniejsze Centrum Bla-
charsko Lakiernicze, które od 2012 roku 
działa w Pietrzykowicach koło Wrocławia. 
O dynamicznym rozwoju spółki świadczy 
również jej ostatni debiut na Liście 500 
największych przedsiębiorstw w Polsce. 
Sukcesja w firmie rodzinnej, jaką jest 
Grupa Wróbel, która dokonała się w roku 
2010 i była jednym z najważniejszych 
momentów w historii przedsiębiorstwa. 
Była to sukcesja nieplanowana, jak później 
dowiedziałem się z literatury, szanse na 
powodzenie sukcesji nieplanowanych 
wynoszą około 5 procent. Wtedy jed-
nak nie znałem wyników tych badań. 
Dwaj synowie Mirosława Wróbla i ja, ich 
kuzyn, mieliśmy przejąć udziały w firmie. 
Nie było wtedy czasu zastanawiać się, 
czy damy radę, czy sukcesja zakończy 
się powodzeniem. W firmie Mirosław 
Wróbel Sp. z o.o. pracowałem od 2001 
roku. Nadzorowałem tworzenie opol-
skiego oddziału firmy, którego w latach 
2003-2008 byłem dyrektorem. Od 2008 
roku byłem dyrektorem finansowym 
przedsiębiorstwa i wiceprezesem zarządu. 
Do zarządu weszły jeszcze dwie osoby: 
Jacek Jurgielaniec i Tadeusz Kotlarczyk, 
menedżerowie naszej firmy z wieloletnim 
doświadczeniem, których wiedza stanowi 
wielki kapitał i potencjał. Rok później 
dołączył do nas Andrzej Kusz, wieloletni 
doradca Mirosława Wróbla. Zdawaliśmy 
sobie sprawę z tego, że to jest bardzo waż-
ny moment, że od powodzenia tej sukcesji 
zależy los pracowników firmy. W pierw-
szym okresie położyliśmy nacisk na 
stabilizację firmy. Otoczenie nas obserwo-
wało i nie wszyscy dawali nam szanse na 
przetrwanie. Ale myśmy też od początku 
zakładali, że ugruntujemy pozycję lidera 
wśród  dealerów Mercedes-Benz w Polsce 

i rozbudujemy naszą firmę w nowoczesny 
holding usług samochodowych. 

Na czym polegała ekspansja firmy?
Zaczęliśmy tworzyć nowe oddziały 
poprzez akwizycję innych firm, silnie 
rozwijając też działalność inwestycyjną. 
Przejmowaliśmy firmy jednodziałowe, 
przyjmując założenie, że przejmujemy 
również wszystkich pracowników i daje-
my im szansę rozwoju w nowej, większej 
firmie, z większymi możliwościami.  
Wchodziliśmy też w nowe obszary dzia-
łalności. Byliśmy jednym z prekursorów 
sprzedaży flotowej. W tamtych czasach 
było to dość ryzykowne, sprzedaż flotowa 
wymagała i wymaga nadal znacznego wy-
siłku ze strony przedsiębiorstwa, osiąga się 
wprawdzie dużą skalę sprzedaży, ale przy 
mniejszych marżach. Wielu uważało, że 
rozwijanie sprzedaży flotowej nie ma sen-
su, ale nam się udało. Zaczęliśmy również 
współpracę z marką „Mazda”, która po 
kilkuletnim okresie nieobecności w Polsce 
powróciła na nasz rynek. Tu również 
odnieśliśmy sukces, stworzyliśmy trzy 
oddziały sprzedaży Mazdy w Polsce, obec-
nie funkcjonują one w ramach stworzonej 
przez nas odrębnej spółki. Rozwinęliśmy 
sprzedaż samochodów używanych, które 
również cieszą się wielkim powodzeniem. 
Cały czas poszukujemy i rozwijamy rów-
nież nowe kanały sprzedaży.    
Duży nacisk kładliśmy na rozwój inwe-
stycji, budowanie od podstaw nowych 
oddziałów., jak np. w Mazda w Opolu, czy 
też budowę Centrum Blacharsko Lakier-
niczego w Pietrzykowicach, salon Mazdy 
w Długołęce. Zbudowaliśmy również od 
podstaw nową siedzibę. Stara siedziba 
przy ul. Klecińskiej we Wrocławiu stała 
się zbyt mała. Dość powiedzieć, że salon 
sprzedaży przy ul. Klecińskiej miał około 
600 mkw, a obecny, w nowej siedzibie przy 
ul. Granicznej we Wrocławiu – 3 tys. mkw, 
na dwóch poziomach. 
To wszystko spowodowało bardzo szybki 
rozwój firmy, w ciągu ostatnich pięciu 
lat tempo wzrostu wynosiło przychodów 
przekraczało 30 procent, rok do roku. To 
bardzo satysfakcjonujący wynik. 

Czy to, że Grupa Wróbel jest firmą 
rodzinną ułatwia stabliny i szybki 
rozwój?

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć przy-
szłości, ale możemy zaszczepić w załodze 
chęć do zmian, ciągłego rozwijania się. 
Ugruntować przekonanie, że zmiana nie 

jest czymś złym, ale zawsze powinna 
prowadzić do dobrego. I to nam się udaje, 
o czym świadczą nasze wyniki.
Co roku organizujemy spotkania dla 
wszystkich pracowników firmy i wy-
łaniamy również laureatów naszego 
wewnętrznego konkursu na najlepszych 
pracowników. W konkursie biorą udział 
wszyscy pracownicy firmy, w poszcze-
gólnych kategoriach. Kryteria oceny to 
m.in. profesjonalizm działania i osiągane 
wyniki. Najlepsi z najlepszych uczestniczą 
w zagranicznych wyjazdach firmowych. 
Ostatnio zorganizowano go do Indii. 
Wcześniej były m.in. wyjazdy do Tajlan-
dii, RPA, Chin, Sri Lanki, Wietnamu.  
Od siebie jako właścicieli również 
wymagamy. Teraz jest nas trzech, ale 
w następnym pokoleniu będzie ich jeszcze 
więcej i trudniej im będzie niż nam teraz 
wypracowywać wspólne stanowisko. 
Dlatego nie przyjmujemy założenia, że już 
teraz trzeba czerpać z firmy jak najwięcej, 
ale że ją trzeba budować dla przyszłego 
pokolenia. W marcu podpisaliśmy Kon-
stytucję Rodzinną. Normuje ona relacje na 
linii rodzina – przedsiębiorstwo oraz ma 
zabezpieczać funkcjonowanie firmy w ko-
lejnych pokoleniach. Konstytucja pozwala 
na skupienie rodziny wokół przedsiębior-
stwa, podtrzymuje jej spójność i integral-
ność oraz określa wspólne zadania, plany, 
wpierając także komunikację pomiędzy 
członkami rodziny. 
Reguluje zasady przyjmowania do pracy 
i awansowania członków rodziny i wiele 
innych niezwykle ważnych spraw. Ich 
przestrzeganie ma zapewnić wieloletni 
i stabilny rozwój firmy. I to jest jeden 
z najważniejszych atutów firmy rodzinnej 
– przyjęcie perspektywy wieloletniego, 
dynamicznego rozwoju.

GospodarkaGospodarka
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Najwyższe ekologiczne wyróżnienie  
dla Indorama Ventures Poland Sp. z o.o.
Podczas otwarcia targów POL-ECO SYSTEM w Poznaniu, 23 października, uhonorowano 
przedsiębiorstwo Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. we Włocławku za to, że zostało zare-
jestrowane w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). W obecności m.in. Ministra Środo-
wiska Henryka Kowalczyka, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Andrzej Szweda-Le-
wandowski wręczył przedstawicielom Indorama Ventures Poland certyfikat EMAS.
EMAS (Eco Management and AuditScheme) 
jest promowanym przez Komisję Europejską 
systemem certyfikacji środowiskowej. Sprzyja 
on tworzeniu w przedsiębiorstwach i instytu-
cjach kultury zrównoważonego rozwoju oraz 
efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami 
i energią. Przynależność do systemu jest najwyż-
szym ekologicznym wyróżnieniem dla przedsię-
biorstw oraz instytucji niekomercyjnych.
Wśród organizacji zarejestrowanych w EMAS 
znajdują się liderzy przemian prośrodowi-
skowych w swoich sektorach w skali regionu, 
kraju, a nawet świata. Organizacje te są auto-
rami najlepszych rozwiązań z zakresu ochrony 
środowiska oraz ekoinnowacji. W swoich 
branżach firmy te stanowią punkt odniesienia 
przy ocenie efektywności środowiskowej. 
Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. we 
Włocławku dołączyła do grona 68 organizacji 
w Polsce posiadających certyfikat EMAS. Roz-
mawiamy o tym wydarzeniu z pracownikami 
Spółki we Włocławku: Katarzyną Godyń-Za-
krzewską (Environmental Assistant Manager), 
Aleksandrą Rybacką (Kierownik ds. Zasobów 
Ludzkich), Mileną Szymborską (Human Reso-
urces Assistant Manager) i Marcinem Zagro-
belnym (Kierownik ds. Kontroli Procesu).
Moi rozmówcy demonstrują w niewielkiej bu-
telce sztandarowy produkt Indorama Ventures 
Poland we Włocławku, czyli politereftalan 
etylenu (PET). Jest to granulat o sferycznym 
kształcie, z którego wytwarza się m.in. butelki 
do wody, napojów oraz mleka. Do wyprodu-
kowania jednej butelki 1,5 l potrzeba zaledwie 
26 gramów granulatu. Dobowa produkcja firmy 
liczona jest w setkach ton. Jedna na półtorej 
butelki w Polsce jest wytwarzana z granulatu 
pochodzącego z Włocławka.   
Daje to już wyobrażenie o skali działalności 
firmy i jej pozycji na polskim rynku, na którym 
jest jedynym producentem granulatu PET. Fir-
ma zatrudnia około 110 pracowników. Łatwo 
jest więc się domyśleć, że produkcja musi być 
w znacznym stopniu zautomatyzowana.
Zdobycie certyfikatu EMAS cieszy moich 
rozmówców i jest dowodem uznania dla pracy 
załogi Indorama Ventures Poland.
- W naszej firmie przykłada się ogromną wagę 
do działalności proekologicznej – mówi pani 
Katarzyna Godyń-Zakrzewska - Wynika to 
między innymi z charakteru naszej działalności. 
Jesteśmy firmą chemiczną, a więc trzeba w niej 
kłaść ogromny nacisk na to, aby w możliwie jak 
najmniejszym stopniu oddziaływać na środowi-
sko. To wiąże się z nieustannym doskonaleniem 

procesów produkcyjnych, osiąganiem coraz 
lepszych wskaźników efektywności energetycz-
nej, ale również z działalnością edukacyjną, 
szkoleniową, którą prowadzimy w bardzo 
szerokim zakresie.
Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. wdrożyła 
i stosuje Zintegrowany System Zarządzania 
zgodny z wymaganiami norm: ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015, ISO 14064-1:2006, OHSAS 
18001:2007, ISO 22000:2005, ISO 50001:2011, 
EMAS, SA 8000:2014 oraz w oparciu o wy-
tyczne normy PN ISO 26000:2012.  Jest także 
członkiem międzynarodowej organizacji 
SEDEX będącej platformą wymiany danych 
z zakresu etyki biznesowej dostawców. Spółka 
jest nastawiona na budowanie partnerskich 
i etycznych relacji z różnymi grupami interesa-
riuszy, klientami, pracownikami, dostawcami, 
lokalną społecznością. 
- Realizujemy wiele programów szkoleniowych, 
edukacyjnych i akcji prozdrowotnych, którymi 
objęci są nasi pracownicy -  mówi Pani Milena 
Szymborska.
- Przykładamy dużą wagę do rozwoju umiejęt-
ności, wiedzy i potencjału pracowników, stara-
my się tworzyć środowisko pracy o dużej różno-
rodności, które będzie przyciągać i zatrzymywać 
pracowników osiągających najlepsze wyniki. 
– dodaje Pani Aleksandra Rybacka - Kładziemy 
szczególny nacisk na zdrowie i bezpieczeństwo 
pracy. Dokładamy wszelkich starań, aby osią-
gnąć cel, jakim jest całkowity brak wypadków 
i obrażeń ciała m.in. poprzez realizację progra-
mu „Bezpieczna Firma”. Za każde 100.000 prze-

pracowanych godzin bez wypadku pracownicy 
otrzymują nagrody ufundowane przez Firmę. 
Aktywnie promujemy zdrowie w miejscu pracy, 
np. 15 października br. z okazji Dnia Walki 
z Rakiem Piersi zorganizowaliśmy seminarium 
dla pracowników i indywidualne konsultacje ze 
specjalistą ds. profilaktyki onkologicznej.
- Prowadzimy również zajęcia proekologiczne 
w szkołach, przedszkolach, uczymy dzieci i mło-
dzież poszanowania środowiska. – mówi Pani 
Katarzyna Godyń-Zakrzewska.
Certyfikat EMAS, zrównoważony rozwój, 
deklaracje środowiskowe, bardzo szeroko 
rozwinięta działalność z zakresu społecznej 
odpowiedzialności biznesu, przekłada się na 
wyniki produkcyjne i pozycję rynkową Indora-
ma Ventures Poland.
- To proekologiczne nastawienie, odpowiedzial-
ność za bezpieczeństwo produktów, które prze-
cież mają kontakt z żywnością ma bardzo duże 
znaczenie w działalności biznesowej – uważa 
Pan Marcin Zagrobelny - Nasi odbiorcy, którzy 
wytwarzają butelki i opakowania z tworzywa 
PET sami zachowują wysokie standardy i tego 
samego wymagają od nas. Przeprowadzają 
również u nas audyty dotyczące tych obsza-
rów. W ten sposób tworzy się łańcuch wartości 
oferowanych klientom przez powiązane ze sobą, 
biznesowymi relacjami, firmy. Każdy stara 
się dochować jak najwyższych standardów. 
Nie moglibyśmy współpracować z najbardziej 
renomowanymi i znanymi na całym świecie 
odbiorcami, gdybyśmy nie umieli dotrzymać 
tych wymogów. 

Koncern światowej klasy bliżej 
nas niż myślimy
Z Puneetem Saini, Dyrekto-
rem Indorama Ventures  
Poland Sp. zo.o. rozmawia 
Ryszard Żabiński

Indorama jest obecna w Polsce od 2011 
roku. Proszę powiedzieć, jaka jest skala 
działalności i znaczenie Grupy Indora-
ma na rynku globalnym?

Grupa Indorama jest jednym z największych, 
zintegrowanych producentów poliestru 
na świecie oraz wiodącym producentem 
przędz wełnianych. Jesteśmy obecni w 88 
lokalizacjach w 30 krajach na całym świecie 
i zatrudniamy 16 tys. pracowników. Grupa 
koncentruje się na produkcji m.in.: polimeru 
i recyklatu PET, włókna poliolefinowego 
i poliestrowego oraz przędzy poliamidowej. 
Ponadto jesteśmy jedynym w Europie produ-
centem kwasu izoftalowego (IPA). 
Naszą misją jest być odpowiedzialnym 
liderem w branży chemicznej, przy wykorzy-
staniu doskonałości swoich ludzi, procesów 
i technologii. Konsumenci mają kontakt 
z naszą marką na co dzień dlatego naszym 
hasłem jest ”Jesteśmy bliżej niż myślisz”. 
Ta nasza bliskość wynika z ogromnej skali 
produkcji wyrobów mających zastosowa-
nie w życiu codziennym. Opakowania do 
napojów i żywności, artykuły tekstylne 
i higieniczne oraz podzespoły dla przemysłu 
motoryzacyjnego wytwarzane są z naszych 
produktów. Obrazując to w liczbach w skali 
globalnej jedna na dwie pieluszki segmentu 
premium jest wykonana z naszych włó-
kien, jedna na cztery poduszki powietrzne 
jest wykonana z naszej przędzy, a jedna na 
cztery butelki PET jest wykonana z naszego 
granulatu.   

W jaki sposób Grupa Indorama trafiła 
na polski rynek?

W 2011 roku Grupa Indorama przejęła od 
SK Chemicals fabrykę PET we Włocławku. 
Od tego momentu nasza firma dynamicz-
nie rośnie, zwiększając moce produkcyjne, 

otwierając się na nowe rynki i rozszerzając 
ofertę produktową. Głównym przedmiotem 
działalności Indorama Ventures Poland Sp. 
z o.o. jest produkcja politereftalanu etylenu 
(PET), a zakład we Włocławku jest jedynym 
tego typu w Polsce. Kładziemy nacisk na 
rozwój technologii, innowacyjność procesów 
i społeczną odpowiedzialność co sprawia że 
jesteśmy wyjątkowi. 

Czy jako jedyny producent granulatu 
PET w Polsce nie obawia się Pan taniej 
konkurencji lub taniego importu?

Konkurencja w gospodarce musi być i to 
jest naturalne. My się jej nie obawiamy, nasz 
produkt spełnia najwyższe światowe normy, 
jest wytwarzany zgodnie z poszanowaniem 

środowiska. Nasi odbiorcy zarówno ci, 
którzy działają w skali międzynarodowej, 
jak też i mniejsi lokalni, wymagają od nas, 
abyśmy spełniali te najwyższe standardy 
produkcyjne, ochrony środowiska, bez-
pieczeństwa dla użytkowników. Ponadto 
we Włocławku, mamy doskonałą lokali-
zację, gwarantującą bliskość zaopatrzenia 
w podstawowe surowce do naszej produkcji. 
Dzięki położeniu w centrum Polski możemy 
bardzo szybko i elastycznie reagować na 
potrzeby naszych odbiorców. W tej sytuacji 
nie musimy obawiać się konkurencji. To 
jednak nie zwalnia nas z odpowiedzialności 
za to, aby nieustannie inwestować w ochronę 
środowiska, doskonalenie produkcji oraz 
bezpieczeństwo naszych produktów.

Indorama Ventures Public Company Limited, notowana na giełdzie w Tajlandii (Identyfikator Bloomberga (ticker): IVL.TB), jest jednym z wiodących pro-
ducentów wyrobów petrochemicznych na świecie, który zasięgiem swej działalności produkcyjnej obejmuje Afrykę, Azję, Europę i Ameryki. Oferta firmy 
obejmuje kategorie artykułów pierwszej potrzeby i wyrobów o wysokiej wartości dodanej (HVA) w branży polimerów, włókien i opakowań, w przypadkach 
ekonomicznie uzasadnionych – selektywnie zintegrowanych z własną produkcją tlenku etylenu/glikoli etylenowych oraz PTA. Produkty Indorama Ventures 
obsługują największe sektory w branży FMCG i motoryzacyjnej, takie jak segment napojów, artykułów sanitarnych, środków higieny osobistej, opon i urzą-
dzeń zapewniających bezpieczeństwo. Indorama Ventures zatrudnia ok. 16.000 osób na całym świecie, a jej skonsolidowany przychód za rok 2017 wyniósł 
8,4 mld dolarów USA. Spółka jest notowana w indeksie Dow Jones Sustainability Index (DJSI).
Centrala Indorama Ventures znajduje się w Bangkoku w Tajlandii.
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2018 rok jest wyjątkowy dla Grupy CHIMI-
REC oraz jej polskiego oddziału. Z okazji 
60. urodzin, w różnych zakładach firmy, są 
organizowane wydarzenia jubileuszowe. 
Spotkanie w Chimirec Polska zwieńczył cykl 
imprez dla klientów, partnerów i pracowni-
ków firmy, zainicjowany 20 marca w Dugny 
we Francji  i prowadzony przez Prezesa Gru-
py Jean’a Fixot.
Strategia CHIMIREC opiera się na fundamen-
talnych wartościach ochrony środowiska oraz 
zrównoważonego rozwoju. Dlatego hasłem 
przewodnim obchodów 60-lecia zostało sym-
boliczne pojęcie ”trwałego zaangażowania”, 
które oznacza, że wspólne wartości, realizo-
wane projekty oraz ludzie tworzą fundamenty 
dalszego rozwoju Grupy.  
Od powstania firmy w 1958 roku, przepisy 
prawa nieustannie się zmieniały, zgodnie 
z coraz większą świadomością społeczną co do 
wagi ochrony środowiska. W tym kontekście 
wszystkie zakłady Grupy CHIMIREC pod-
legały stałej modernizacji i dostosowaniu do 
nowych wymogów. Dzisiaj firma jest ważnym 
elementem sektora gospodarowania odpada-

Grupa CHIMIREC: nowoczesna gospodarka odpadami  
przemysłowymi na rzecz ochrony środowiska

mi, elastycznie dostosowując się do potrzeb 
klientów poprzez dywersyfikację swoich usług: 
od zbierania odpadów, przez przetwarzanie 
i odzysk (filtrów, olejów jasnych, płynów chło-
dzących, plastików i materiałów skażonych 
przez PCB), na produkcji paliw alternatywnych 
kończąc.
Obecnie Grupa CHIMIREC to 145 mln Euro 
obrotu, 1200 pracowników oraz w 35 zakładów 
w samej Francji. Firma co roku zbiera ponad 
300 000 ton odpadów niebezpiecznych od ok. 
45 000 klientów. Od 2009 roku wszystkie od-
działy są objęte potrójną certyfikacją jakości, 
bezpieczeństwa i środowiska, kładąc najwięk-
szy nacisk na bezpieczeństwo ludzi oraz nowo-
czesne technologie.
Proces rozwoju międzynarodowego rozpoczął 
się w 2003 roku poprzez pierwszą inwestycję 
w  Polsce. W 2007 roku Prezes Grupy Jean 
Fixot decyduje o budowie nowego zakładu, 
który oficjalnie rozpoczyna działalność w 2012 
roku. Od początku specjalizuje się on w zbiór-
ce niebezpiecznych odpadów przemysłowych. 
CHIMIREC Polska wdraża potrójną certyfi-
kację: ISO 9001 (Jakość: Satysfakcja klienta), 
ISO 18001 (Bezpieczeństwo: Zdrowie pracow-
ników) oraz ISO 14001 (Środowisko: Ochrona  
Środowiska)

Od 15 lat realizujemy w Polsce na rzecz 
naszych klientów:
• kompleksową usługę: od diagnostyki do 
ostatecznego zagospodarowania odpadów, 
poprzez zbiórkę, segregowanie oraz przetwa-
rzanie, 
•  gwarantujemy wykonanie usługi zgodnie 
z wymogami prawnymi i środowiskowymi, 
•  bierzemy odpowiedzialność za swoje dzia-
łania, o czym świadczy wieloletnie doświad-
czenie i obsługa przedsiębiorstw pochodzą-
cych ze wszystkich sektorów przemysłowych 
(między innymi motoryzacja, transport, 
lotnictwo, energetyka, budownictwo, chemia, 
farmacja, poligrafia),  
•  nasz cel nadrzędny: maksymalizacja odzy-
sku, w tym recyklingu i waloryzacji
•  prowadzimy analizy wytwarzanych odpa-
dów  na indywidualne życzenie klienta, 
•  przedstawiamy optymalne rozwiązania 
z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, 
bezpieczeństwa względem środowi- ska oraz 
wymagań prawnych, 
•  udostępnieniamy pojemniki, oferujemy 
własne środki transportu zgodne przepisami  
ADR. 
•  prowadzimy  dokumentację obrotu odpa-
dami, doradztwo 
Więcej informacji: www.chimirec.pl
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Chcemy być liderem we wdrażaniu 
nowoczesnych, prośrodowiskowych rozwiązań
Rozmowa z dr inż. Andrzejem Koniecznym, dyrektorem 
generalnym Lasów Państwowych

Leśne Gospodarstwa Węglowe to jedno 
z najciekawszych przedsięwzięć Lasów 
Państwowych, którego celem ma być 
zwiększenie ilości dwutlenku węgla 
pochłanianego przez ekosystemy leśne. 
W jaki sposób można tego dokonać?

Lasy Państwowe, jako najbardziej „zielone” 
przedsiębiorstwo w Polsce, w naturalny spo-
sób powinny być promotorem i liderem wdra-
żania nowoczesnych technologii i rozwiązań, 
które są proekologiczne, pozwalają oszczędzać 
energię lub przyczyniają się do ograniczania 
negatywnych skutków globalnego ocieplenia. 
Projekt Leśnych Gospodarstw Węglowych 
odnosi się bezpośrednio do wyzwań, jakie 
stwarzają zmiany klimatu, coraz dotkliwiej 
odczuwalne także w polskich lasach, w wielu 
regionach osłabionych długotrwałą suszą. 
Sama idea jest zgodna z duchem tzw. porozu-
mienia paryskiego, w którym podkreślono, 
że ważne są zarówno działania na rzecz ogra-
niczania emisji gazów cieplarnianych, przede 
wszystkim dwutlenku węgla, ale też zwiększa-
nia pochłaniania CO2 tam, gdzie to możliwe. 
Tu rola lasów jest nie do przecenienia. Od 2017 
do 2024 r. na wybranych powierzchniach bę-
dziemy prowadzili tzw. działania dodatkowe, 
które sprawią, że drzewostany objęte projek-
tem LGW pochłoną więcej CO2 niż stałoby się 
to w wyniku standardowej gospodarki leśnej. 
Leśnicy będą tam m.in. sadzili określone 
gatunki drzew, wprowadzali drugie piętro 
drzew oraz podszyt, zwiększali udział odno-
wień naturalnych, zapobiegali nadmiernemu 
uszkadzaniu gleby. Słowem, robili wszystko, 
by zwiększyć w lesie pochłanianie, a zmniej-
szyć emisję CO2. Projektowi towarzyszą prace 
badawcze prowadzone na dużą skalę przez 
czołowe polskie uczelnie i instytuty. Mamy 
nadzieję, że naukowcy dostosują do specyfiki 
lasów naszego regionu tzw. model kanadyjski, 
czyli najpowszechniej stosowany dziś w świe-
cie sposób obliczania bilansu emisji i pochła-
niania gazów przez ekosystemy leśne. 

Jak duży będzie wpływ projektu LGW na 
bilans węglowy Polski?

Potencjalnie może być istotny, ale pamiętajmy, 
że na razie LGW to eksperymentalne przedsię-
wzięcie, realizowane w ograniczonym rozmia-
rze, by przetestować rozwiązania, które w przy-
szłości mogłyby zostać zastosowane szerzej. 
Obecnie w projekcie uczestniczą 23 nadleśnic-
twa, które wybrały do tego celu w sumie 12 tys. 
ha lasów spośród tych, którymi zarządzają. 
Naukowcy szacują, że na tych gruntach uda się 
w ciągu 30 lat pochłonąć dodatkowo o 1 mln 
ton CO2 więcej. Jednocześnie oceniają oni, że 
lasów, które mogłyby się nadawać do celów tego 
projektu, w Lasach Państwowych jest nawet 

milion hektarów. Oczywiście działając w takiej 
skali uzyskalibyśmy efekty zwielokrotnione. 
O tym, czy i w jakim zakresie te działania war-
to realizować w przyszłości, będziemy wiedzieli 
za kilka lat, kiedy zakończą się najważniejsze 
prace badawcze,stanowiące ważny komponent 
obecnej fazy projektu LGW. Myślę, że nasze 
wstępne doświadczenia uzyskane w mikroskali 
będą ciekawe i inspirujące dla uczestników 
grudniowego szczytu klimatycznego COP24 
w Katowicach.

W jaki sposób Lasom udało się skłonić 
do współpracy w realizacji projektu 
LGW czołowe polskie przedsiębiorstwa? 
Jak wykorzystane zostaną środki uzy-
skane od tych podmiotów?

Rzeczywiście, Lasy Państwowe podpisały 
listy intencyjne o współpracy przy projekcie 
LGW z blisko 20 spółkami, zarówno Skarbu 
Państwa, jak i prywatnymi, wśród których 
są liderzy wielu sektorów. Traktujemy te listy 
jako symboliczny wyraz wsparcia dla naszego 
przedsięwzięcia i cieszymy się, że tak ważne 
dla polskiej gospodarki podmioty w odpowie-
dzialny sposób myślą o potrzebie ogranicza-
nia skutków zmian klimatycznych. Dla tych 
partnerów, ale i wszystkich chętnych przed-
siębiorców, a nawet osób fizycznych, będziemy 
organizować aukcje Jednostek Dwutlenku 
Węgla (JDW), jaki zostanie pochłonięty przez 
drzewostany objęte obecnie projektem LGW. 
Pierwsza już się odbyła, a jej wyniki ogłosiliśmy 
23 października w Poznaniu podczas targów 
Pol-Eco System. Nabywcami naszych „certy-
fikatów” zostały KGHM, Jastrzębska Spółka 
Węglowa, Budimex, Grupa Lotos I Energa. To 
nie są papiery wartościowe podlegające obro-
towi, kupujący JDW mają po prostu satysfakcję 
z faktu wsparcia pionierskiej, proekologicznej 
idei, ale również pewnego konkretnego celu. 
Wszystkie uzyskane ze sprzedaży JDW środki 
przeznaczamy bowiem na wskazane przez 
każdego z nabywców działanie związane np. 
z ochroną określonego gatunku roślin lub 
zwierząt, budową infrastruktury turystycznej 
i edukacyjnej w lasach. 

Dwutlenek węgla jest magazynowany 
nie tylko w drzewach, ale też produktach 
z drewna. Przemysł wykorzystujący ten 
surowiec to perła naszej gospodarki 
i filar polskiego eksportu. Czy przedsię-
biorcy narzekający na niedobór drewna 
na rynku mogą liczyć na zwiększenie 
jego sprzedaży przez Lasy Państwowe?

Na pewno nie możemy uznać za odpowiedni 
punkt odniesienia wyników z roku ubiegłego 
oraz bieżącego, gdyż w tym okresie pozyska-
nie drewna skokowo wzrosło ze względu na 

usuwanie skutków nawałnicy, jaka spustoszyła 
w sierpniu 2017 r. Bory Tucholskie. To było 
nadzwyczajne wydarzenie, największy taki 
kataklizm w 94-letniej historii Lasów Państwo-
wych. W przyszłym roku zakończymy uprząta-
nie terenów poklęskowych, a więc pozyskanie 
i sprzedaż drewna powrócą na normalne tory. 
W roku 2019 chcemy sprzedać 40,4 mln m3 
drewna, czyli o ponad 5 proc. więcej w porów-
naniu do planu, jaki mieliśmy na rok 2017, czyli 
przed klęską. Sprzedaż surowca zwiększamy 
konsekwentnie od początku lat 90., kiedy po-
zyskanie drewna wynosiło tylko ok. 17 mln m3. 
Robimy to, by zaspokoić potrzeby rozwijającej 
się gospodarki oraz polskich rodzin, ale przede 
wszystkim dlatego, że przyroda na to pozwala. 
Jednocześnie rosną bowiem nasze zasoby drew-
na: w LP wynoszą ok. 2 mld m3 i są dziś dwu-
krotnie większe niż tuż po wojnie. Pamiętajmy 
przy tym o rygorach ochrony przyrody. Same 
tylko obszary Natura 2000 zajmują 38 proc. 
powierzchni gruntów w zarządzie LP. Do tego 
prowadzimy chyba najbardziej ekologiczną 
gospodarkę leśną w UE – zakładamy niewiele 
zrębów zupełnych o małej powierzchni, wyko-
nujemy małe rębnie gniazdowe, pozostawiamy 
min. 5 proc. drewna martwego, biogrupy, drze-
wa ekologiczne. To wszystko nie tylko sprawia, 
że gospodarka leśna jest u nas droższa, ale też 
ogranicza możliwości pozyskania drewna. Dla-
tego uważam, że stabilny, ewolucyjny wzrost 
pozyskania i sprzedaży drewna to rozwiązanie 
lepsze niż doraźne kroki, warunkowane chwi-
lową koniunkturą. Szczególnie dziś, gdy głosy 
środowisk optujących za ograniczeniami dla 
gospodarki leśnej trafiają na coraz bardziej po-
datny grunt. Wierzę, że potrafimy znaleźć i co 
roku znajdujemy rozsądny kompromis, który 
jest w stanie zaspokoić racjonalne potrzeby 
przemysłu drzewnego.

Dziękuję za rozmowę, Marcin 
Prynda
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Przemysł wodorowy może być alternatywą dla górnictwa
Rozmowa z Krzysztofem Sitarskim, posłem Kukiz`15, prze-
wodniczącym zespołu parlamentarnego „Polska wodorowa”

Czym jest Inicjatywa wodorowa?
Celem nadrzędnym jest stworzenie porozu-
mienia i płaszczyzny współpracy dużych pol-
skich firm, ośrodków badawczych, inwestorów, 
dystrybutorów, mających potencjał wytwarza-
nia wodoru i wykorzystania go w przestrzeni 
publicznej. 
W Sejmie RP 18 lipca br. został utworzony 
parlamentarny zespół „Polska Wodorowa”, 
na posiedzeniach którego są przedstawiane 
porozumienia i działania produkcyjne na rzecz 
rozwoju transportu wodorowego w Polsce. 
Pod koniec października odbyło się pierwsze 
posiedzenie zespołu parlamentarnego „Polska 
wodorowa”, którego zostałem przewodniczą-
cym. Obecni byli przedstawiciele firm z sek-
tora węglowego, paliwowego, chemicznego, 
samochodowego. Chcemy skupić jak najszersze 
środowiska wokół idei zamiany źródeł zasila-
nia pojazdów z ropy naftowej na wodór.  

Od czego zaczęła się ta inicjatywa?
Od mojego sprzeciwu wobec Ustawy o elek-
tromobilności, w której wodór nie był uznany 
jako paliwo alternatywne. W efekcie, mój 
sprzeciw został wycofany, a odpowiednie 
poprawki wprowadzone. Umożliwiło to 
rozpoczęcie prac nad wykorzystaniem wodoru 
w transporcie. Sprawą zajmuje się już Minister-
stwo Energetyki, powołany został m.in. zespół 

roboczy ds. Strategicznych Analiz Rozwoju 
Gospodarki Wodorowej w Polsce.  
U naszych zachodnich sąsiadów jest 40 stacji 
wodorowych, w całej Europie ok. 150, a w Polsce 
ani jednej. Rozmawiałem z wieloma zagra-
nicznymi ekspertami na ten temat, później 
już w naszym kraju docierałem do przedsię-
biorców, naukowców. Każdy coś robił jeśli 
chodzi o rozwój tych technologii, ale brakowało 
koordynacji, wspólnego działania. Bardzo duże 
znaczenie miała też postawa obecnego zarządu 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, który widzi 
w wykorzystaniu wodoru przyszłość. Przemysł 
wodorowy może być na Śląsku alternatywą dla 
górnictwa. Podczas wspomnianego posiedzenia 
zespołu parlamentarnego Daniel Ozon, prezes 
JSW stwierdził, że spółka może wyprodukować, 
w skali roku, paliwo dla 700 ekologicznych  
autobusów z napędem wodorowym, które jeź-
dziłyby po Aglomeracji Górnośląskiej.
W Katowicach na przykład jest wola, żeby wy-
mienić flotę autobusów na tradycyjne paliwo 
na autobusy wodorowe.
Wytwórcami wodoru w kraju mogą być spółki 
węglowe, bo z koksu można wytwarzać wodór, 
jak również spółki paliwowe, czy PGG, które 
może uzyskiwać wodór poprzez syngaz z meta-
nu. Osobnym obszarem są ogniwa wodorowe. 
Wodór musi być bezpiecznie magazynowany 
i użyty do napędzania pojazdów komunika-

cji miejskiej, ale także kolejowej, czy żeglugi 
morskiej. W ten sposób paliwo to stanie się al-
ternatywą dla paliw płynnych sprowadzanych 
z Bliskiego Wschodu, Rosji, czy Norwegii.

Czy możemy już mówić o konkretnych 
terminach wykorzystania wodoru jako 
paliwa alternatywnego?

W ciągu maksymalnie 10 miesięcy powinno 
już być uruchomionych w Polsce kilka stacji 
wodorowych, z których mogły by korzystać 
np. autobusy komunikacji miejskiej. Mówimy 
tu min. o aglomeracji śląskiej, gdzie paliwo 
dostarczałaby Jastrzębska Spółka Węglowa, 
Wejherowie, czy Warszawie, gdzie stację 
wodorowa planuje uruchomić Grupa Azoty. Te 
działania muszą być oczywiście koordynowa-
ne, tak, aby powstała optymalna mapa stacji 
wodorowych.

GospodarkaGospodarka
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Trujące powietrze
W Polsce corocznie 47 tys. osób traci ży-
cie z powodu zanieczyszczeń powietrza. 
„W spalinach trują nas przede wszystkim 
tlenki azotu, węglowodory aromatyczne 
oraz cząstki niegazowe. Tworzą one mie-
szaninę, która (…) jest łatwo wchłaniana 
przez ludzki organizm” – wyjaśnia prof. 
dr hab. Cezary Pałczyński z Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi. W Europie trans-
port drogowy odpowiada za emisję 40% 

Aż siedem milionów ludzi umiera rocznie z powodu 
zanieczyszczenia powietrza – alarmuje Światowa Organizacja 
Zdrowia. Według polskiego Narodowego Funduszu 
Zdrowia tylko w styczniu 2017 roku zmarło o 11 tys. 
więcej Polaków niż rok wcześniej – toksyczne powietrze 
z roku na rok skuteczniej niszczy odporność i zagraża życiu 
coraz większej liczby mieszkańców także polskich miast. 
Rozwiązaniem jest postawienie na transport elektryczny 
i wyeliminowanie trujących spalin. Niestety, na drodze ku 
polskiej elektromobilności stoi kilka przeszkód.

tlenków azotu, z czego aż 80% jest efektem 
pracy pojazdów z silnikami Diesla. Jed-
nostki wysokoprężne powodują również 
dużą emisję pyłów PM10, pogłębiających 
choroby płuc i układu krążenia.

Ograniczenia emisji
Zanieczyszczenia powietrza stają się 
wielkim problemem przede wszystkim 
w miastach. Odpowiedzią jest wprowadza-
nie stref ograniczających ruch pojazdów. 

Na terenie Europy znajduje się około 220 
stref niskoemisyjnych, jednak w Polsce nie 
powstał jeszcze żaden taki obszar. Wkrót-
ce ma to się zmienić dzięki znowelizowa-
nej Ustawie o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych.
„Strefy Czystego Transportu mogą mieć 
realny wpływ na poprawę jakości powie-
trza w miastach oraz umożliwią ograni-
czenie liczby pojazdów poruszających się 
po centrum, zmieniając charakter aglome-
racji na bardziej przyjazny mieszkańcom” 

Problemy polskiej elektromobilności
– tłumaczy Maciej Mazur, Dyrektor Zarzą-
dzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw 
Alternatywnych.

Niedoskonałość przepisów
Maciej Mazur podkreśla jednak, że w pla-
nowanym kształcie strefy mogą nie przy-
nieść oczekiwanych skutków. „Przyjęte 
w ustawie przepisy restrykcyjnie ograni-
czają możliwość wjazdu do stref wyłącznie 
do grupy pojazdów w pełni elektrycznych, 
wodorowych i napędzanych gazem CNG 
i LNG, co może skutkować brakiem ak-
ceptacji społecznej oraz niechęcią do ich 
ustanawiania” – uważa ekspert.

Brak infrastruktury
Wymienione w ustawie pojazdy nie cieszą 
się w Polsce dużą popularnością. Infra-
struktura tankowania gazu LNG i CNG 
jest w naszym kraju nadal słabo rozwinię-
ta, a stacje tankowania przyszłościowego 
wodoru jeszcze nie powstały, chociaż 
wkrótce ma się to zmienić. Z istotnymi 
problemami w obecnych warunkach bo-
rykają się również pojazdy elektryczne. 
Sieć punktów ładowania według danych 
Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alterna-
tywnych liczy w Polsce 111 stacji szybkiego 

ładowania i 148 stacji AC. To wynik niepo-
równywalny do liczby konwencjonalnych 
stacji paliw, których według szacunków 
Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu 
Naftowego jest w Polsce około 7 600.

Problemy pojazdów elek-
trycznych
Co więcej, specjaliści przekonują, że 
Polska infrastruktura energetyczna nie 
jest przygotowana na gwałtowny wzrost 
zapotrzebowania na energię przy nagłej 
popularyzacji samochodów elektrycznych. 
Należy również zauważyć, że chociaż sa-
mochody elektryczne są bezemisyjne, 80% 
energii elektrycznej w Polsce pochodzi 
ze spalania węgla. W efekcie tzw. „ślad 
węglowy” w Polsce narzuca teoretycznie 
bezemisyjnym „elektrykom” aż 104g/km 
emisji CO2. Ponadto czas ich ładowania 
jest obecnie nieporównywalnie dłuższy niż 
czas tankowania samochodów wodoro-
wych czy spalinowych, a ich zasięg jest dla 
wielu kierowców niewystarczający.

Hybrydy odpowiedzią?
W obliczu tych problemów, dobrym roz-
wiązaniem może okazać się wprowadzenie 

ułatwień dla posiadaczy popularnych już 
w naszym kraju i niewymagających łado-
wania z sieci samochodów hybrydowych.
„Średnio ponad 50% czasu eksploatacji 
i ponad 50% drogi przebytej przez współ-
czesne pojazdy wyposażone w hybrydowe 
układy napędowe, odbywa się z napędem 
elektrycznym, przy zerowej emisji toksycz-
nych spalin” – mówi prof. Marek Brzeżań-
ski z Politechniki Krakowskiej. – „Zużycie 
paliwa przez tego typu pojazdy jest śred-
nio o ponad 50% mniejsze w stosunku do 
porównywalnych pojazdów z konwencjo-
nalnym napędem”. Częsta jazda na samym 
silniku elektrycznym pozwala ograniczyć 
zużycie paliwa zarówno w mieście, jak 
i poza nim. A to oznacza znaczną redukcję 
emisji spalin, która dzięki rosnącej masie 
hybryd w miastach przełoży się na popra-
wę jakości powietrza.
Siłę samochodów hybrydowych w ogra-
niczaniu zanieczyszczeń powietrza widzi 
również Maciej Mazur. „Dopuszczanie do 
wjazdu do stref choćby pojazdów hybry-
dowych również doprowadzi do poprawy 
jakości powietrza” – dodaje. Dyrektor 
PSPA podkreśla, że ogromna odpowie-
dzialność spoczywa w tym zakresie na sa-
morządach. To one mają kompetencje do 
wytyczania obszarów i tworzenia wyłączeń 
dla pojazdów niewymienionych w ustawie.
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Przyznano nagrody w jubileuszowej 15. edycji 
Konkursu „Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza”
22 października w Narodowym Forum 
Muzyki we Wrocławiu miało miejsce 
święto dolnośląskiego biznesu. Znamie-
nite osobistości reprezentujące świat 
przedsiębiorców, nauki, kultury i polity-
ki wzięły udział w jednym z najważniej-
szych wydarzeń Dolnego Śląska. Po raz 
piętnasty bowiem podczas Wielkiej Gali 
Biznesu wręczono prestiżowe statuetki 
„Dolnośląskiego Gryfa” – najlepszym 
z najlepszych.

Organizatorami Konkursu byli: Za-
chodnia Izba Gospodarcza-Pracodawcy 
i Przedsiębiorcy, Związek Pracodawców 
Polska Miedź, Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego z Dolnoślą-
skim Funduszem Rozwoju, Pracodawcy 
RP oraz Partner Merytoryczny firma 
PwC, przy ogromnym wsparciu mecenasa 
Konkursu mBank S.A.

Idea Nagrody sięga 2004 roku. Od tego 
momentu, wliczając jubileuszową edycję, 
w Konkursie wzięło udział ponad 1500 
przedsiębiorstw i samorządów. Spośród 
nich wyłoniono 113 Laureatów, którzy 
stali się nie tylko ambasadorami nagrody 
w Polsce i w świecie, lecz także miarą jej 
sukcesu, który przełożył się na silną pozy-
cję Dolnego Śląska na gospodarczej mapie 
Polski i Europy.

Wielka Gala Biznesu 
zasłużenie „wielka”
2 października br. podczas konferencji 
prasowej, na której przedstawiono listę 
firm i samorządów nominowanych do na-
grody – Przewodniczący Rady Zachodniej 
Izby Gospodarczej-Pracodawcy i Przedsię-
biorcy, Prezes Impel SA – Grzegorz Dzik 
zapowiedział, że tegoroczna Wielka Gala 
Biznesu, wieńcząca 15. edycję Konkursu, 
będzie (…) pozytywnym świętem ludzi, 
którym się chce, i którzy mogą być praw-
dziwą inspiracją do działania przynoszą-
cego korzyści nam wszystkim.
Tak też się stało. Jubileuszowa Wielka 
Gala Biznesu okazała się jak najbardziej 
godna 15-lecia Konkursu i zostanie w pa-
mięć jej licznych gości.

Ceremonię wręczania nagród otworzył 
Grzegorz Dzik – Przewodniczący Rady 
Zachodniej Izby Gospodarczej-Pracodaw-
cy i Przedsiębiorcy, Prezes Impel SA. Prze-
mówienie wygłosił także Paweł Hreniak 
– Wojewoda Dolnośląski.
Otwarciu Gali prowadzonej przez Pawła 

Gołębskiego i Marka Obszarnego towa-
rzyszyło jednocześnie wręczenie honoro-
wych statuetek „Gryfa” w podziękowaniu 
za zasługi dla rozwoju „Dolnośląskiego 
Gryfa – Nagrody Gospodarczej” oraz wie-
loletnią pracę w Kapitule Konkursu.
Z rąk prof. Witolda Orłowskiego – Głów-
nego Doradcy Ekonomicznego PwC, 
Członka Narodowej Rady Rozwoju ode-
brał go: Cezary Przybylski – Marszałek 
Województwa Dolnośląskiego, zaś z rąk 
Grzegorza Dzika – Rafał Dutkiewicz – 
Prezydent Wrocławia.

Ponadto wręczono wyjątkowe statuetki 
zaprojektowane i wykonane przez znanego 
artystę rzeźbiarza Mihrana Hakobyana 
dla wieloletnich Patronów i Mecenasa 
Konkursu:
w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej we 
Wrocławiu statuetkę odebrał Marek Nata-
lii – Kanclerz WSB we Wrocławiu;
w imieniu PZU Życie S.A. nagrodę 
odebrała Małgorzata Kosierkiewicz – 
Przedstawiciel PZU Życie S.A., Regionalny 
Dyrektor Sprzedaży Korporacyjnej;
w imieniu IMPEL GROUP statuetkę ode-
brała Monika Chudobska – Wiceprezes 
Zarządu Impel S.A;
w imieniu mBank S.A. nagrodę odebrał 
Rafał Kociszewski – Dyrektor Oddziału 
Korporacyjnego mBank Wrocław, przed-
stawiciel Mecenasa Konkursu mBank S.A.

Wielką Galę Biznesu uświetnił polski 
piosenkarz jazzowy i popowy, Laureat 
Nagrody „Fryderyk” Krzysztof Kiljański, 

przy akompaniamencie Orkiestry Instru-
mentalistów Narodowego Forum Muzyki 
i grupy KARASIEWICZ POWER SET pod 
dyrekcją Rafała Karasiewicza.

LAUREACI 2018:
Nagroda za innowacyjny biznes/ rozwój
FANTASYEXPO Sp. z o.o.

Start-up Roku
Genomtec SA

Ambasador Dolnego Śląska
ZOO Wrocław Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Społeczne Roku
Spółdzielnia Socjalna PANATO

Nagroda dla samorządów za przedsięwzię-
cie tworzące wartość dla mieszkańców
Gmina Stronie Śląskie

Nagroda dla Pioniera Wieku Cyfrowego
Dash Dot Creations Sp. z o.o. Sp. K.

Dolnośląski Produkt Roku
Solgaz Sp. z o.o.

Sukcesja z sukcesem
Grupa Wróbel Sp. z o.o.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gra-
tulujemy i życzymy kolejnych sukcesów, 
a naszym szanownym Gościom dzięku-
jemy bardzo za przybycie.
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Gospodarka

Skutecznie dbamy o interesy
i rozwój pracodawców
Rozmowa z Beatą Staszków, 
Prezesem Zarządu, Związku 
Pracodawców Polska Miedź

Związek Pracodawców Polska Miedź 
powstał już w 199. Jak bardzo zwięk-
szyła się od tego czasu skala dzia-
łania związku, ilu obecnie zrzesza 
członków?

Związek Pracodawców Polska Miedź 
zrzesza obecnie 119 podmiotów członkow-
skich zatrudniających ponad 35 tysięcy 
pracowników, które są skupione w czte-
rech filarach:   
 I. Oddziały KGHM Polska Miedź SA 

(11)
 II. Firmy grupy kapitałowej

KGHM PM SA (25)
 III. Firmy samorządowe (9)
 IV. Pozostałe podmioty, głównie firmy 

z sektora MSP (74)
Nasza unikalna struktura pozwala na 
szeroką współpracę firm w duchu spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu przy 
poszanowaniu różnorodności interesów 
związanych z wielkością, strukturą 
właścicielską, formą prawną oraz bran-
żową przynależnością przedsiębiorstw. 
Naszym podstawowym zadaniem jako 
organizacji pracodawców jest ochrona 
praw i reprezentowanie interesów gospo-
darczych, ekonomicznych i społecznych 
zrzeszonych przedsiębiorców.
Od czasu wstąpienia do Unii Europej-
skiej skala naszych działań poszerzyła 
się o pracę na rzecz tworzenia dobrego 
prawa pozwalającego naszym firmom na 
zachowanie konkurencyjności na global-
nym rynku, stąd nasze zaangażowanie 
w prace europejskich organizacji zrze-
szających pracodawców takich jak Euro-
mines, Eurometaux czy udział w pra-
cach Komitetu Dialogu Społecznego dla 
Przemysłu Wydobywczego przy Komisji 
Europejskiej.  Nasze działania przyczy-
niają się do ogromnych oszczędności 
dla zrzeszonych firm. Jednym z naszych 
ostatnich sukcesów jest zablokowanie 
aktualizacji dyrektywy w Parlamencie 
Europejskim w sprawie czynników 
rakotwórczych oraz mutagennych (lata 
2012-2018), obniżającej normę respira-
bilnej krzemionki krystalicznej do 0,05 

mg/m3, która gdyby została uchwalona, 
zagroziłaby funkcjonowaniu KGHM

 Jakie korzyści odnoszą pracodawcy 
z przynależności do związku?

Za pośrednictwem organizacji takiej jak 
nasza,  pracodawcy zyskują możliwość 
wpływu na tworzące się prawo.  Związek 
Pracodawców Polska Miedź jest członkiem 
Pracodawców RP, która jest organizacją 
reprezentatywną  w rozumieniu ustawy  
z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 
Społecznego i innych instytucjach dialogu 
społecznego i ma prawo opiniowania 
założeń i projektów aktów prawnych 
w zakresie praw i interesów związków pra-
codawców. Nasi przedstawiciele są obecni 
w Radzie Dialogu Społecznego i Woje-
wódzkiej Radzie Dialogu Społecznego 
i w ten sposób wpływają na kształt aktów 
prawnych istotnych dla gospodarki. 
Jednym z ostatnich sukcesów było zablo-
kowanie niekorzystnych dla pracodawców 
zapisów w projekcie Kodeksu Pracy i za-
niechanie dalszej pracy nad nim . 

W jaki sposób związek dba o podnosze-
nie wiedzy i kwalifikacji  pracodawców?

W ciągu dwudziestu dwóch lat naszej dzia-
łalności zorganizowaliśmy 280 sesji szkole-
niowych, podczas których przeszkoliliśmy 
około 5000 osób. Organizujemy również 
kolejną edycję programu mentorinowego 
oraz dzielimy się wiedzą w czasie śniadań 
biznesowych. Wszystkie nasze usługi do-
stępne są dla naszych nieodpłatnie. 

Czy ostatnia konferencja Związku 
„Kapitał i Instrumenty Rozwoju” 
cieszyła się dużym zainteresowaniem 
pracodawców? 

W tej konferencji uczestniczyło około 
70 osób, a zainteresowanie nią wynikało 
z faktu, że obecnie mają miejsce zmiany 
w systemie zabezpieczenia emerytalnego Po-
laków. Pracownicze Plany Kapitałowe i Pra-
cownicze Plany Emerytalne, będą dotyczyć 
wszystkich przedsiębiorców i zatrudnianych 
przez nich pracowników, stąd konieczność 
upowszechniania rzetelnej wiedzy na temat 
konsekwencji planowanej reformy. 
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Przyznano nagrody w jubileuszowej 15. edycji
Konkursu „Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza”
22 października w Narodowym Forum 
Muzyki we Wrocławiu miało miejsce 
święto dolnośląskiego biznesu. Znamie-
nite osobistości reprezentujące świat 
przedsiębiorców, nauki, kultury i polity-
ki wzięły udział w jednym z najważniej-
szych wydarzeń Dolnego Śląska. Po raz 
piętnasty bowiem podczas Wielkiej Gali 
Biznesu wręczono prestiżowe statuetki 
„Dolnośląskiego Gryfa” – najlepszym 
z najlepszych.

Organizatorami Konkursu byli: Za-
chodnia Izba Gospodarcza-Pracodawcy 
i Przedsiębiorcy, Związek Pracodawców 
Polska Miedź, Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego z Dolnoślą-
skim Funduszem Rozwoju, Pracodawcy 
RP oraz Partner Merytoryczny firma 
PwC, przy ogromnym wsparciu mecenasa 
Konkursu mBank S.A.

Idea Nagrody sięga 2004 roku. Od tego 
momentu, wliczając jubileuszową edycję, 
w Konkursie wzięło udział ponad 1500 
przedsiębiorstw i samorządów. Spośród 
nich wyłoniono 113 Laureatów, którzy 
stali się nie tylko ambasadorami nagrody 
w Polsce i w świecie, lecz także miarą jej 
sukcesu, który przełożył się na silną pozy-
cję Dolnego Śląska na gospodarczej mapie 
Polski i Europy.

Wielka Gala Biznesu
zasłużenie „wielka”
2 października br. podczas konferencji 
prasowej, na której przedstawiono listę 
firm i samorządów nominowanych do na-
grody – Przewodniczący Rady Zachodniej 
Izby Gospodarczej-Pracodawcy i Przedsię-
biorcy, Prezes Impel SA – Grzegorz Dzik 
zapowiedział, że tegoroczna Wielka Gala 
Biznesu, wieńcząca 15. edycję Konkursu, 
będzie (…) pozytywnym świętem ludzi, 
którym się chce, i którzy mogą być praw-
dziwą inspiracją do działania przynoszą-
cego korzyści nam wszystkim.
Tak też się stało. Jubileuszowa Wielka 
Gala Biznesu okazała się jak najbardziej 
godna 15-lecia Konkursu i zostanie w pa-
mięć jej licznych gości.

Ceremonię wręczania nagród otworzył 
Grzegorz Dzik – Przewodniczący Rady 
Zachodniej Izby Gospodarczej-Pracodaw-
cy i Przedsiębiorcy, Prezes Impel SA. Prze-
mówienie wygłosił także Paweł Hreniak 
– Wojewoda Dolnośląski.
Otwarciu Gali prowadzonej przez Pawła 

Gołębskiego i Marka Obszarnego towa-
rzyszyło jednocześnie wręczenie honoro-
wych statuetek „Gryfa” w podziękowaniu 
za zasługi dla rozwoju „Dolnośląskiego 
Gryfa – Nagrody Gospodarczej” oraz wie-
loletnią pracę w Kapitule Konkursu.
Z rąk prof. Witolda Orłowskiego – Głów-
nego Doradcy Ekonomicznego PwC, 
Członka Narodowej Rady Rozwoju ode-
brał go: Cezary Przybylski – Marszałek 
Województwa Dolnośląskiego, zaś z rąk 
Grzegorza Dzika – Rafał Dutkiewicz – 
Prezydent Wrocławia.

Ponadto wręczono wyjątkowe statuetki 
zaprojektowane i wykonane przez znanego 
artystę rzeźbiarza Mihrana Hakobyana 
dla wieloletnich Patronów i Mecenasa 
Konkursu:
w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej we 
Wrocławiu statuetkę odebrał Marek Nata-
lii – Kanclerz WSB we Wrocławiu;
w imieniu PZU Życie S.A. nagrodę 
odebrała Małgorzata Kosierkiewicz – 
Przedstawiciel PZU Życie S.A., Regionalny 
Dyrektor Sprzedaży Korporacyjnej;
w imieniu IMPEL GROUP statuetkę ode-
brała Monika Chudobska – Wiceprezes 
Zarządu Impel S.A;
w imieniu mBank S.A. nagrodę odebrał 
Rafał Kociszewski – Dyrektor Oddziału 
Korporacyjnego mBank Wrocław, przed-
stawiciel Mecenasa Konkursu mBank S.A.

Wielką Galę Biznesu uświetnił polski 
piosenkarz jazzowy i popowy, Laureat 
Nagrody „Fryderyk” Krzysztof Kiljański, 

przy akompaniamencie Orkiestry Instru-
mentalistów Narodowego Forum Muzyki 
i grupy KARASIEWICZ POWER SET pod 
dyrekcją Rafała Karasiewicza.

LAUREACI 2018:
Nagroda za innowacyjny biznes/ rozwój
FANTASYEXPO Sp. z o.o.

Start-up Roku
Genomtec SA

Ambasador Dolnego Śląska
ZOO Wrocław Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Społeczne Roku
Spółdzielnia Socjalna PANATO

Nagroda dla samorządów za przedsięwzię-
cie tworzące wartość dla mieszkańców
Gmina Stronie Śląskie

Nagroda dla Pioniera Wieku Cyfrowego
Dash Dot Creations Sp. z o.o. Sp. K.

Dolnośląski Produkt Roku
Solgaz Sp. z o.o.

Sukcesja z sukcesem
Grupa Wróbel Sp. z o.o.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gra-
tulujemy i życzymy kolejnych sukcesów, 
a naszym szanownym Gościom dzięku-
jemy bardzo za przybycie.
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Bardzo zależy nam na dalszej 
integracji mieszkańców
Z Romanem Potockim, starostą wrocławskim rozmawia 
Ryszard Żabiński

Jakie są najważniejsze cele samorzą-
du powiatu wrocławskiego w najbliż-
szych latach?

Rozmawiamy tuż po drugiej turze 
wyborów samorządowych. Znamy już 
wyniki wyborów na wójtów i burmistrzów 
w naszym powiecie. Przede wszystkim 
chciałbym zwrócić uwagę na konieczność 
dalszej współpracy pomiędzy gminami 
naszego powiatu. Do tej pory układała 
się bardzo dobrze, choć nie na wszystkich 
płaszczyznach. Na przykład, w dużym 
projekcie E-urząd uczestniczyło 8 gmin, 
a nie wzięła udziału, z różnych przy-
czyn, gmina Sobótka. Wysoko oceniam 
natomiast współpracę przy wielu innych 
projektach, w tym w programie dotyczą-
cym budowy chodników pn. „Bezpiecz-
na droga”. W następnej kadencji wiele 
projektów, wymagających ścisłej współ-
pracy z gminnymi samorządami, zapewne 
będzie kontynuowanych.
Gdybym miał możliwość sprawowa-
nia dotychczasowej funkcji w kolejnej 
kadencji, chciałbym niewątpliwie dalej 
realizować w szerokim stopniu inwestycje 
drogowe. W tej dziedzinie zrobiliśmy 
w ostatnich latach bardzo dużo. Tylko 
w tym roku na przedsięwzięcia drogowe 
zaplanowano ok. 60 mln złotych. Teraz 
należałoby także zadbać o zaspokojenie 
pozostałych potrzeb naszych mieszkań-
ców. Myślę tu na przykład o poprawie 
komfortu obsługi w urzędach. Wpraw-
dzie kończymy duży projekt E-urząd, ale 
mimo tego do poprawy jakości obsługi 

petentów konieczna jest rozbudowa 
siedziby starostwa - dobudowanie jeszcze 
jednego skrzydła budynku, na wykupio-
nym już wcześniej terenie.

Taka decyzja mogłaby być różnie 
komentowana przez mieszkańców.

Zdaję sobie z tego sprawę, że wspomniana 
inwestycja może być różnie postrzega-
na, ale osobiście byłbym za tym i będę 
przekonywał Radę oraz Zarząd Powiatu, 
aby jeszcze w 2019 roku opracować projekt 
takiej inwestycji. Gdy budowaliśmy 
obecną siedzibę – powiat liczył ok. 100 tys. 
mieszkańców. Teraz ta liczba zwiększyła 
się do 145 tysięcy. Nie mamy już takich 
warunków lokalowych, aby można było 
zachować dotychczasowy komfort obsługi  
tak szybko rosnącej liczby interesantów, 
nawet z pomocą wprowadzanego progra-
mu e-urząd. 
Chciałbym również przekonać Radę i Za-
rząd do przeprowadzenia innej inwestycji 
– wybudowania drogi dojazdowej prowa-
dzącej do wykupionych przez nas terenów 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej, rozciągających się na obszarze 
200 hektarów. Po zbudowaniu drogi 
dojazdowej i uzbrojeniu tego terenu – ich 
wartość niewątpliwie wzrośnie i sprzedaż 
takich działek mogłaby znacznie zasilać 
budżet powiatu. 

Powiat wrocławski jest bardzo wyso-
ko oceniany w dziedzinie finansów. 
Od wielu lat szybko rośnie budżet 

samorządu, pod względem jakości 
zarządzania finansami samorząd 
uplasował się na 5 miejscu w Polsce, 
a jeśli chodzi o zdolność kredytową 
na 6. Jak będzie pod tym względem 
w kolejnych latach?

Te statystyki dotyczą 2016 roku. Z niecier-
pliwością oczekuję na dane za rok 2017. 
Ranking dotyczący jakości zarządzania 
finansami ma charakter kompleksowy. 
Przygotował go Uniwersytet Jagielloński, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
oraz Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Krakowie. Eksperci wzięli pod uwagę 
dane ze wszystkich samorządów teryto-
rialnych w Polsce. Nasz budżet stale się 
zwiększał, bo mogliśmy m.in. skutecznie 
pozyskiwać środki zewnętrzne, w tym 
unijne. Umożliwiał to m.in. brak proble-
mów z zadłużeniem. Realizujemy np. 16 
projektów z UE o wartości 43 mln zł, gdzie 
dotacja wynosi aż 37 mln złotych. To nam 
daje bardzo duże możliwości, z pewnością 
też poprawi nam wskaźniki finansowe, tak 

więc spodziewam się, że będziemy w ści-
słej czołówce powiatów najlepiej zarządza-
jących finansami. 

Na co jeszcze należałoby zwiększać 
wydatki budżetowe samorządu?

Oczywiście lista jest bardzo długa. Z pew-
nością jednak chciałbym przekonywać 
organy samorządu do jeszcze większych 
wydatków na rzecz osób z niepełnospraw-
nościami. Pod tym względem robimy bar-
dzo dużo. Uczniowie Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wro-
cławskich mają możliwość nauki w no-
wych, komfortowych warunkach. W skład 
nowego obiektu szkolnego wchodzą: sale 
rehabilitacyjne i lekcyjne, pracownia kom-
puterowa, szatnie z zapleczem sanitarnym.  
Konieczne są jednak dalsze inwestycje 
m.in. budowa kolejnego domu dziennego 
pobytu dla seniorów.

Powiat wrocławski jest znany z orga-
nizacji wielu interesujących imprez 
dla mieszkańców. Które z nich po-
winny być nadal kontynuowane?

Bardzo zależy nam na dalszej integracji 
mieszkańców oraz kontynuacji promo-
cji naszego regionu. Powiat ma kształt 
„obwarzanka”, składa się z 9 gmin 
okalających Wrocław, co niewątpliwie 
utrudnia integrację. W tym roku, z myślą 
o wszystkich mieszkańcach powiatu, po 

raz pierwszy zorganizowaliśmy akcję 
medyczne pn. „Biała Niedziela w Powiecie 
Wrocławskim”. Mieszkańcy mogli nieod-
płatnie przebadać się pod kątem choroby 
niedokrwiennej serca, zrobić EKG, zbadać 
poziom cholesterolu i glukozy, zmierzyć 
ciśnienie krwi, a potem skonsultować 
swoje wyniki z lekarzem. Te akcje cie-
szyły się ogromnym zainteresowaniem 
i chcielibyśmy je kontynuować. Będziemy 
starali się także o nawiązanie współpracy 
z wrocławskimi szpitalami, zajmującymi 
się diagnostyką wczesnego wykrywania 
nowotworów. Do tego projektu będziemy 
przykładać szczególną wagę, bowiem w tej 
dziedzinie jest jeszcze dużo do zrobienia, 
zwłaszcza w gminach oddalonych od 
Wrocławia. 
Bardzo udanym przedsięwzięciem jest 
także konkurs „Kulinarny Powiat Wro-
cławski”. Jego cel to propagowanie wiedzy 
o tradycjach kulinarnych naszego powia-
tu. „Kulinarny Powiat Wrocławski” to 
tak naprawdę już marka, z logo konkursu 
kulinarnego ukazują się gadżety promo-
cyjne, kalendarze, książki kucharskie, 
w planach jest rozpropagowanie konkur-
su, a przy okazji szersza promocja naszych 
produktów lokalnych. 
Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości zorganizowaliśmy też wy-
jątkowy koncert pieśni patriotycznych pn. 
"Wszystkiego najlepszego Polsko". W roli 

chórzystów wystąpili seniorzy oraz mło-
dzież z powiatu wrocławskiego. Koncert 
odbył się w piątek 12 października w sali 
widowiskowo-sportowej GOKiS w Kątach 
Wrocławskich, w ramach projektu reali-
zowanego przez Fundację Volto Amore, 
a finansowanego z budżetu Powiatu. 
Chcielibyśmy go powtórzyć jeszcze raz na 
przełomie listopada i grudnia. 
Powiat w ostatnich  latach systematycznie 
i skutecznie nawiązuje przyjacielskie rela-
cje z mieszkańcami powiatu wrocławskie-
go, właśnie poprzez tego typu działania. 
Wyszliśmy do ludzi, a oni nas chętnie 
przyjęli - coraz liczniej i chętniej angażu-
jąc się w nasze działania.  Chcemy im za to 
serdecznie podziękować. Taka współpraca 
naprawdę cieszy.

Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim. Kulinarny Powiat Wrocławski.

Inwestycje drogowe

GospodarkaGospodarka

Plac Wolności 7  |  Wrocław  |  tel. 71 371 96 53
 e-mail: rezerwacje@liberta7.com

Zapraszamy na prawdziwą włoską ucztęZapraszamy na prawdziwą włoską ucztę
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Gmina Prusice

poznaj, zasmakuj się i wróć ponownie!
- Zapraszam Państwa do Gminy Prusice. 
Gminy, która posiada bogatą historię, 
prężnie się rozwija, dba o walory turystycz-
ne, a przede wszystkim stawia na dobro 
mieszkańców. Udając się w podróż po 
gminie odkryjecie Państwo wiele skarbów 
– zabytkowe budowle, urokliwe miejsca 
i zakątki, nowoczesne rozwiązania, otwar-
tość i życzliwość lokalnych gospodarzy. No-
woczesne obiekty oraz zaplecze infrastruk-
turalne gminy dążącej do zrównoważonego 
rozwoju we wszystkich dziedzinach życia, 
pokazują jak atrakcyjne do zamieszkania 
jest to miejsce – opowiada Burmistrz Igor 
Bandrowicz - Szczególnym zainteresowa-
niem wśród zarówno turystów jak i lokal-
nej społeczności cieszą się nowo powstałe 
ścieżki rowerowe. Prusicka Rowerostrada 
z miejscami postojowymi i piknikowymi 
przeprowadza nas przez teren miasta jak 
również pomiędzy malowniczymi krajo-
brazami gminy.  Trasa w poszukiwaniu 
smaków gminy to jeden ze scenariuszy 
turystycznych, podążając którym można 
zakupić produkty od przedsiębiorców 
i rolników m.in. mleko krowie i ser, mleko 
kozie, warzywa i owoce, mąki i produkty 
zbożowe, ryby i przetwory rybne, miód 
i produkty pszczelarskie.
Ciekawa historia, zabytki, kultura ludowa, 
widoki, cisza i piękno otaczającej przyrody 
oraz smaki to potencjał gminy. Zapraszam 

państwa do odwiedzenia oraz posmako-
wania Gminy Prusice. 

Dobre, bo polskie, 
jeszcze lepsze, bo prusickie!
Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze 
naszego regionu jest wielką wartością, 
która poprzez wyeksponowanie w planach 
rozwoju gminy na najbliższe lata zapro-
centuje w przyszłość. 
Produkty, które wytwarzają sami miesz-
kańcy, produkowane w sposób przyjazny 
dla środowiska to potencjalne smaki 
gminy. Stworzono spis smaków gminy, 
które mają być jednocześnie jej wizytów-
ką. Samo zaangażowanie mieszkańców 
w tworzenie czegoś niepowtarzalnego, 
ponadregionalnego daje szansę na rozwój 
małych przedsiębiorstw w naszym regio-
nie.
Zebrano kilkanaście produktów, które 
można w różnych porach roku posmako-
wać mieszkając i żyjąc, ale i odwiedzając 
czy przejeżdżając przez gminne sołectwa. 
Gwarantujemy, że te smaki na długo zo-
staną zapamiętane, a smakosze wrócą po 
zapasy, czego im i wszystkim, którzy się 
włączyli w projekt życzymy. 
W niebanalny sposób Gmina Prusice 
podjęła się pokazać - jak zasmakować 
w gminie. 

A warto! 

Pyszne mleko, ser krowi i kozi dostaniemy  
u Pani Danuty Kosińskiej w Prusicach. 

Po mąkę do wypieków udać się można  
do Pana Zbigniewa Czanieckiego do Pawłowa 
Trzebnickiego. 

Naturalne smaczne warzywa z Borowa zakupimy  
u Pani Katarzyny Kołtko. 

Sezonowo borówki amerykańskie i pomysły  
na ich przyrządzenie na kilka sposobów  
od Pani Katarzyny Krasowskiej z Borowa. 

GospodarkaGospodarka

Lokalna ciepłownia zamiast setek kominów na wsi
Podczas Międzynarodowych Targów POL-ECO SYSTEM w Poznaniu dyskutowano głównie o kwe-
stiach związanych z klimatem, energią i poprawą jakości powietrza. Krzysztof Tchórzewski mi-
nister energii poruszył nawet problem uciepłownienia wsi. Pod tym terminem należy rozumieć 
budowę systemów ogrzewania obejmujących całe wsie. Co ciekawe, w Polsce jest już koncepcja 
jak takie uciepłownienie należałoby przeprowadzić. Opracowano je  w ramach „Energetycznego 
Klastra Oławskiego EKO.

Uczestnikiem tego klastra jest m.in. firma 
Metal Erg w Oławie, producent kotłów na 
słomę, nagrzewnic powietrza, aparatury 
medycznej czy instalacji do termicznej 
utylizacji odpadów poubojowych. 
- Uciepłownienie wsi jest rozwiązaniem od 
dawna stosowanym na świecie – mówi  Ja-
nusz Cieślak, prezes zarządu Metalerg 
Sp. z o.o. Sp. k. – Nasze kotły są sprzeda-
wane na różnych rynkach zagranicznych 
i wykorzystywane m.in. do tego celu. 
Możemy się posłużyć przykładem Danii, 
gdzie pracuje już około tysiąca naszych 
kotłów. Tam uciepłownieniem zajmują się 
m.in. spółdzielnie ciepłownicze, tworzone 
przez miejscowych rolników. Zakładają oni 
spółdzielnię, pozyskują fundusze, instalują 
kotły, zakładają sieć.    
W Polsce obecnie jest 42.075 wsi w których 
znajduje się około 3,3 mln domów jedno-
rodzinnych (czyli tyleż samo kominów), 
w których mieszka około 40% populacji 
kraju.
Zdecydowana większość tych domów 
ogrzewana jest złej jakości węglem, śmie-
ciami oraz innymi „paliwami” w nisko 
sprawnych, wysoko-emisyjnych kotłach, 
co odbija się na jakości powietrza, którym 
oddychamy.
- Już od dawna staramy się aby, korzystając 
choćby z rozwiązań stosowanych w Danii, 
ale również w wielu innych krajach wpro-
wadzić również w naszym kraju uciepłow-
nienie wsi – mówi Janusz Cieślak. – Jednak 
nie było ku temu sprzyjającego klimatu, 
woli, zainteresowania. – Teraz do spraw 
związanych z ochroną środowiska, czystym 
powietrzem walki ze smogiem, przykłada 
się znacznie większą wagę.
Jednak obecnie realizowane programy 
wsparcia ograniczają się jedynie do nieefek-
tywnych dopłat do wymiany kotłów, na 
„lepsze” ale nie ma pewności czym będą 
zasilane, poza tym nadal pozostaje kwestia 
liczby kominów. Średnia wieku mieszkań-
ców terenów wiejskich ciągle się wydłuża, 
wiele problemów przysparza zaopatrzenie 
w paliwo, codzienne doglądanie kotła, za-

ładunek paliwa, odpopielanie, naprawy itp. 
Są to zajęcia czasochłonne i wymagające 
znacznego zaangażowania. Ludzie chcieliby 
żyć coraz wygodniej. Do większość domów 
doprowadzona jest energia elektryczna, 
woda bieżąca i kanalizacja. Najwyższy czas 
doprowadzić ciepło.
Rozwiązaniem jest zatem budowa lokal-
nych ciepłowni wiejskich. Co najważniejsze 
są fundusze na dofinansowanie takich 
przedsięwzięć. Ruszył przecież  rządowy 
programu Czyste Powietrze, należałoby 
więc tak go zmodyfikować, aby możliwe 
było również pozyskiwanie funduszy, wła-
śnie na uciepłownienie wsi. O środki takie 
powinny starać się gminy.   
Naturalnym paliwem - wszędzie tam gdzie 
będą dostępne odpowiednie zasoby – dla 
tych ciepłowni może być biomasa pocho-
dzenia rolnego np. słoma zbóż, kukury-
dzy, rzepaku, siano czy inna biomasa. 
Wprowadzenie programu pilotażowego 
w 500 wsiach, w których w każdej średnio 
znajduje się 100 domów może zlikwidować 
50.000 nieefektywnych kotłów i kominów 
emitujących tony CO2, związków siarki, 
azotu, pyłów i innych szkodliwych substan-
cji. W to miejsce może powstać jedynie 500 
kominów podłączonych do nowoczesnych 
kotłów opalanych biomasą. Emisję CO2 
i innych szkodliwych związków zminimali-
zowano by prawie do zera.  
W Polsce co roku powstaje około 35 mln 
ton słomy, dodatkowo jest odpadowa 
biomasa leśna czy przydrożna, siano (gdzie 
trzeba wykaszać łąki i nie ma dla niego 
zastosowania), uprawy energetyczne. Dla 
ogrzania jednej wsi średnio można założyć 
zużycie 400 – 500 ton słomy na rok. Taką 
ilość słomy można pozyskać z około 120 
ha pól.
Pilotażowy projekt początkowo mógłby 
zostać wdrażany w ramach klastrów ener-
getycznych.
Podstawowym warunkiem sukcesu powyż-
szego projektu jest zapewnienie taniego, 
stabilnego
ciepła. Inwestycja może zostać zrealizowa-
na np. dzięki programom pomocowym, de-
dykowanym na ten cel środkom, środkom 
dla klastrów itp. Oczywiście system musi 
zabezpieczyć również dostawę ciepłej wody 
użytkowej przez cały rok.

Dodatkowo ciepłownie mogą być wyposa-
żone w tanie i efektywne systemy produkcji 
energii elektrycznej. Jedna ciepłownia może 
dostarczyć średnio około 60 – 100 kWe/h.
Są już opracowane polskie technologie 
produkcji energii elektrycznej w skojarze-
niu np. urządzenie BioOrc powstające przy 
pomocy Innoenergy. Koszt inwestycji na 
jedną wieś około 100 domostw plus np. 
szkoła itp. w dużym przybliżeniu i uśred-
nieniu można założyć na około 6 mln zł.
- Już w przyszłym roku chcemy przeprowa-
dzić pilotażowy program uciepłownienia 
wsi Gać położonej w gminie Oława. Wieś 
liczy około 450 mieszkańców , do ciepłowni 
podłączonych zostanie 115 obiektów  - 
zapowiada Janusz Cieślak.
Ciepło dostarczać będzie kompletna ko-
tłownia oparta na dwóch kotłach automa-
tycznych opalanych słomą o mocy 1200 kW 
każdy i jednym kotle wsadowym opalanym 
słomą o mocy 500 kW . Długość sieci 
preizolowanej stalowej wyniesie ok. 820 m 
i sieci PEX ok. 3400 m. Roczne zapotrzebo-
wanie na energię 1 obiektu wyniesie 90 Gj, 
całej wsi - 11 000 GJ, moc całego systemu 
w okresie zimowym wyniesie 2,5 MW, 
a w okresie letnim – 0,5 MW.
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Księgowy na rynku pracy
Rozmowa z Jerzym Koniec-
kim, wiceprezesem Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia 
Księgowych w Polsce, 
prezesem zarządu Oddziału 
Okręgowego w Warszawie 
SKwP.

Jaką rolę w dynamicznie zmieniającej 
się gospodarce pełni księgowy?

We współczesnym świecie księgowy jest 
przede wszystkim analitykiem i doradcą 
biznesu. Nie wystarczy już sama wiedza 
merytoryczna z zakresu rachunkowości, 
podatków, a nawet prawa. Współczesny 
księgowy musi się swobodnie poruszać 
w przestrzeni postępującej robotyzacji, 
nadążać za nowoczesną technologią, a do 
tego śledzić zmieniające się przepisy i stale 
aktualizować swoją wiedzę, aby odpowie-
dzieć na zapotrzebowania biznesu.

Jak na rynku pracy postrzegany jest 
księgowy?

Księgowy to zawód wciąż nieuregulowany. 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako 
członek Międzynarodowej Federacji Księ-
gowych (IFAC) wprowadziło 4-stopniową 
ścieżkę certyfikacji zawodu księgowego - od 
księgowego, przez specjalistę ds. rachunko-
wości i głównego księgowego aż po dyplomo-
wanego księgowego. Z informacji płynących 
z rynku słyszymy, że wydawane przez SKwP 
certyfikaty cieszą się dużą renomą.

Wspomniał Pan o tym, że księgowy 
jest zawodem nieuregulowanym. Jakie 
jest zatem Pana zdanie na temat prze-
prowadzonej w 2014 roku deregulacji 
usługowego prowadzenia ksiąg? Jak 
wpłynęła na rynek usług księgowych?

Ustawa deregulacyjna, która przypo-
minam, zniosła obowiązek ustawowego 
unormowania świadczenia usług księgo-
wych, w mojej ocenie nie spowodowała 
rewolucyjnych zmian i nie doprowadziła do 
osłabienia jakości usług księgowych.
Powstałą na rynku lukę staramy się wypeł-
nić jako Stowarzyszenie poprzez wprowa-
dzone tytuły certyfikowanego eksperta 
usług księgowych oraz certyfikowanego 
specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg 
rachunkowych i podatkowych. Pracodawcy 
poszukują osób, których wiedzę i kom-
petencje potwierdzają nasze certyfikaty, 
ponieważ ich zdobycie wiąże się ze zobo-
wiązaniem do ustawicznego doskonalenia 
zawodowego. 

Wspomniane certyfikaty wraz z certyfika-
tem dyplomowanego księgowego chcemy 
promować jako zawodowego księgowego. 

Czym charakteryzuje się zawodowy 
księgowy?

Zawodowy księgowy jest przede wszystkim 
świetnie wykształcony, posiada wiedzę 
z obszaru rachunkowości, podatków i płac, 
potwierdzoną stosownymi certyfikatami, 
którą potrafi wykorzystać zarówno do 
zarządzania operacyjnego, jak i strategicz-
nego, a do tego przestrzega zasad etyki za-
wodowej. W opublikowanych przez IFAC, 
do którego przypominam Stowarzyszenie 
należy, międzynarodowych standardach 
edukacyjnych przedstawiony został podob-
ny wizerunek zawodowego księgowego. 
Zdobycie certyfikatów dyplomowanego 
księgowego, certyfikowanego eksperta usług 
księgowych oraz certyfikowanego specjali-
sty usługowego prowadzenia ksiąg rachun-
kowych i podatkowych wiąże się ze zdaniem 
egzaminów prowadzonych według standar-
dów SKwP, zobowiązaniem do ustawicznego 
dokształcania zawodowego i przestrzegania 
zasad kodeksu etyki zawodowej. Wymagane 
jest również członkostwo w Stowarzyszeniu, 
przez co osoby posiadające certyfikaty pod-
legają pod jurysdykcję sądów koleżeńskich 
działających w strukturach SKwP. 

Chciałabym zapytać o biura rachun-
kowe, które obecnie znalazły się 
w centrum uwagi. Jak funkcjonują na 
rynku gospodarczym i jak ocenia Pan 
ich przyszłość?

Uważam, że przed biurami rachunkowymi 
jest dobra przyszłość, o ile będą inwestowa-
ły w technologie, które dziś są niezbędne 
przy większości procesów. Specjalizacja 
i współpraca to w mojej ocenie klucz do 
sukcesu. Klient, któremu zależało będzie 
na pełnej obsłudze, zgłaszając się do biura 
rachunkowego, które prowadzi mu księgi 
rachunkowe, chętnie skorzysta z zaufanej 

firmy, z którą dane biuro współpracuje po 
to, aby poprowadziła mu np. sprawy kadro-
wo-płacowe. 
Zmieniające się przepisy generują pewne 
problemy również dla biur rachunkowych, co 
obserwujemy podczas konsultacji udziela-
nych członkom SKwP. Zgłaszają się do nas 
przedstawiciele biur aby uzyskać pomoc 
przy ich interpretowaniu, rozwiązać sytuacje 
problemowe. 

Jakie inne działania na rzecz biur 
rachunkowych podejmuje Stowarzy-
szenie?

W Zarządzie Głównym Stowarzyszenia 
Księgowych w Polsce działa Komisja 
Biur Rachunkowych, a przy oddziałach 
okręgowych działają koła, które organizują 
spotkania dla właścicieli i pracowników 
biur rachunkowych, w trakcie których 
mogą dyskutować o doskwierających im 
problemach i wspólnie je rozwiązywać, 
wymieniać się doświadczeniami, a także 
nawiązywać współpracę. Organizujemy 
bezpłatne odczyty i dofinansowujemy 
zazwyczaj kilkudniowe szkolenia wyjazdo-
we dla przedstawicieli biur. Uczestniczymy 
w konkursach i udzielamy patronatów, 
szczególnie merytorycznych, w przed-
sięwzięciach organizowanych dla biur 
rachunkowych oraz współfinansujemy 
udział naszych przedstawicieli w tych zda-
rzeniach. Stowarzyszenie skupia się mocno 
na promocji zawodu, co przejawia się we 
współpracy z PAP-em, „Rzeczpospolitą”, 
Infor-em i wydawnictwem Wolters Kluwer.
Duże znaczenie mają także wspomniane 
już tytuły zawodowe certyfikowanego 
eksperta usług księgowych oraz certyfiko-
wanego specjalisty usługowego prowadze-
nia ksiąg rachunkowych i podatkowych, 
gwarantujące, że legitymizujące się nimi 
osoby posiadają sprawdzone umiejętności.

Dziękuję za rozmowę, Marcin 
Prynda

Przedsiębiorcy potrzebują wiedzy 
i doświadczenia doradców podatkowych
Rozmowa z dr. Marcinem Rymaszewskim, Przewodniczącym 
Podkarpackiego Oddziału Doradców Podatkowych

Co odróżnia doradcę podatkowego 
od przedstawicieli innych zawodów 
finansowych jak księgowy, czy biegły 
rewident? ? Jakie jest zapotrzebowa-
nie na usługi doradców podatkowych 
ze strony przedsiębiorców? Czy trud-
no jest zostać doradcą podatkowym?

Muszę stwierdzić, że wiedza o zawodzie 
doradcy podatkowego jest wciąż w społe-
czeństwie niska. Nawet niektórym moim 
klientom zdarza się powiedzieć o mnie 
księgowy, mimo, że jestem z wykształce-
nia prawnikiem. Zawsze cierpliwie staram 
się wytłumaczyć, że doradca podatkowy 
to inny zawód niż księgowy lub biegły 
rewident. Wśród uprawnień doradcy po-
datkowego znajduje się prowadzenie ksiąg 
rachunkowych, ale nie jest to główne zaję-
cie doradców i cel w jakim został powo-
łany ten zawód. Podstawowym zadaniem 
doradcy podatkowego jest wyjaśnianie 
wątpliwości i zawiłości prawa podat-
kowego. Ponadto, doradcy podatkowi 
reprezentują podatników przed organami 
podatkowymi w czasie kontroli i postę-
powań podatkowych, celnych i egzeku-
cyjnych. Mają prawo do występowania 
w sądach administracyjnych, w tym przed 
Naczelnym Sąd Administracyjnym. 
Zawód ten wymaga szerokiej, bezustannie 
aktualizowanej wiedzy. Samorząd zawo-
dowy czuwa nad poszerzaniem naszej 
wiedzy i kontroluje sposoby oraz czas 
poświęcony na dokształcanie się dorad-
ców podatkowych. Kandydat, aby stać się 
doradcą podatkowym musi m.in. posiadać 
wyższe wykształcenie, zdać dwuetapo-
wy państwowy egzamin przed komisją 
składającą się z przedstawicieli zawodu 
i organów podatkowych, pracowników 
naukowych oraz sędziów sądów admi-
nistracyjnych, a także odbyć praktykę 
zawodową.
Istotną różnicą w stosunku do innych 
zawodów związanych z podatkami jest to, 
że doradca podatkowy podlega obowiąz-
kowemu ubezpieczeniu i odpowiada za 
ewentualne błędy zawodowe, a także 
posiada obowiązek zachowania tajemnicy 
zawodowej. Nie może zdradzić szcze-
gółów transakcji swoich klientów nawet 
przez organami podatkowymi, policją czy 
prokuraturą. Jedynie sąd w wyjątkowych 
sytuacjach może zwolnić doradcę z obo-
wiązku zachowania tajemnicy zawodowej. 

W moim 14 letnim doświadczeniu, pra-
womocnie nigdy nie zostałem zwolniony 
z obowiązku zachowania tajemnicy mimo 
kilkunastu prób ze strony prokuratury 
i organów egzekucyjnych. 
Uważam, że dla doradców podatkowych 
nie ma konkurencji. Prawo podatkowe 
jest tak szerokie i zawiłe, że nie sposób 
rzetelnie wywiązywać się z obowiąz-
ków podatkowych bez profesjonalnego 
wsparcia podmiotów wyspecjalizowanych 
w tej dziedzinie prawa. Każdy przed-
siębiorca przed dokonaniem ważnej 
transakcji powinien najpierw omówić jej 
szczegóły z doradcą podatkowym, którzy 
oceni zarówno zagrożenia, jak i wyjaśni 
podatkowe konsekwencje dokonanych 
transakcji. Bardzo często reprezentuje 
podatników w sporach z organami po-
datkowymi, którzy dopiero po zawarciu 
transakcji orientowali się w ich skutkach 
podatkowych. Przedsiębiorcy potrzebują 
doradców podatkowych jeszcze bardziej 
niż księgowych w swoich firmach.

Jak wielu członków zrzesza odział 
Podkarpacki KIDP?  Jakie są po-
dejmowane działania samorządu 
w obszarze szkoleń, popularyzacji 
zawodu doradcy podatkowego, 
zwiększania świadomości wśród spo-
łeczeństwa, że jest to zawód zaufania 
publicznego?

Może trudno w to uwierzyć, ale na 
Podkarpaciu jest jedynie 200 doradców 
podatkowych. W zasadzie nie stanowi-
my dla siebie żadnej konkurencji. Pracy 
przy obronie praw podatników w sporach 
podatkowych jest mnóstwo i można 
stwierdzić, że jest nas w tym regionie 
za mało. Przedsiębiorcy w stosunku do 
których toczą się kontrole podatkowe, 
powinni powszechnie korzystać z wiedzy 
i doświadczenia doradców podatkowych.
Pomimo tego, że jesteśmy niewielkim 
oddziałem Krajowej Izby Doradców 
Podatkowych staramy się organizować 
liczne szkolenia dla naszych Koleżanek 
i Kolegów. W naszym kalendarzu znajduję 
się dwie ważne ogólnopolskie imprezy: 
Ogólnopolski Bieszczadzki Rajd Dorad-
ców Podatkowych oraz Podkarpacka 
Konferencja Podatkowa. 
Wciąż staramy się uświadamiać przed-
siębiorcom znaczenie zawodu doradcy 

podatkowego. Informować kim doradca 
podatkowy jest. Krzewimy też wiedzę 
wśród młodzieży i studentów. Organi-
zujemy każdej wiosny konkurs wiedzy 
o podatkach dla uczniów szkół średnich, 
w celu podniesienia świadomości, że do-
radca podatkowy jest zawodem zaufania 
publicznego. Prowadzimy wykłady dla 
studentów podczas których zachęcamy ich 
do zainteresowania się naszym zawodem. 

Proszę przedstawić  najważniejsze  
plany i wyzwania stojące przed PO 
KIDP w przyszłym roku.

Jako przewodniczący PO KIDP pragnął-
bym zwiększyć zakres oraz różnorodność 
szkoleń dla doradców podatkowych ofero-
wanych przez Oddział. Poszerzanie wiedzy 
sprawia satysfakcję nie tylko osobistą, ale 
również przekłada się na zakres i poziom 
świadczonych usług. W przyszłym roku 
Zarząd PO KIDP planuje zorganizować 
wyjazdowe szkolenie, które ukierunkowa-
ne będzie na zdobycie praktycznej wiedzy 
i uzyskanie konkretnych kompetencji. 
Chcemy również godnie uczcić nasze 
święto - Dzień Doradcy Podatkowego – 
i zorganizować wspólną imprezę w teatrze. 
Wspólne świętowanie sprzyja integracji 
środowiska oraz wymianie wiedzy nie 
tylko z zakresu prawa podatkowego.

Dziękuję za rozmowę, Radosław 
Nosek
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Blok operacyjny zaopatrzony w trzy sale operacyjne wyposażone w najnowocześniejszy 
sprzęt operacyjny, sprzęt do znieczuleń oraz nowy Oddział Intensywnej Terapii.
Po dwudziestu latach funkcjonowa-
nia bloku operacyjnego mieszkańcy 
Ostródy o okolic (woj. Warmińsko 
–mazurskie) doczekali się nowo-
czesnego bloku operacyjnego. Tak 
duże przedsięwzięcie finansowe nie 
zostałoby zrealizowane dzięki zaan-
gażowaniu Starostwa Powiatowego 
w Ostródzie, które było głównym 
inwestorem. Koszt całej inwestycji 
to ponad 8 mln zł. Część kosztów 
została sfinansowane ze środków 
z Unii Europejskiej. 
W lipcu 2018 roku odbyło się uro-
czyste otwarcie bloku operacyjnego 
oraz Oddziału Intensywnej Terapii 
(OIT) w Powiatowym Zespole Opie-
ki Zdrowotnej w Ostródzie SA ( woj. 
Warmińsko-Mazurskie).
Sale operacyjne są wyposażone 
w najnowocześniejszy sprzęt do znie-
czulania, sprzęt operacyjny, lampy 
oświetleniowe, filtry, które oczysz-
czają powietrze z bakterii i wirusów, 

komputery z dużymi ekranami 
wbudowane w ściany, dzięki którym 
można sterować aparaturą i w trak-
cie zabiegu oglądać zdjęcia z badań 
obrazowych. Nowością są fototapety, 
wykonane w technologii umożliwia-
jącej ich dezynfekcję, które znajdują 
się w każdej sali operacyjnej. Dzięki 
nim sale są bardziej przyjemne 
w odbiorze zarówno dla personelu 
jak i dla pacjentów.
Oddział Intensywnej Terapii 
również został wyposażony w naj-
nowocześniejszy sprzęt umożliwia-
jący monitorowanie parametrów 
życiowych pacjentów: nowoczesne, 
wygodne łóżka, kardiomonitory, 
respiratory. defibrylatory, oraz 
najnowocześniejszą aparaturę do 
filtracji nerek.
Nowy blok operacyjny oraz OIT 
znajdują się w zupełnie nowym miej-
scu, w budynku szpital częściowo 
powiększonym.

Rozwój szpitala w Ostródzie
Gospodarka
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