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Słowo od redakcji

Optymistyczne przesłanie Kongresu 590 o uwalnianiu potencja-
łu polskiej gospodarki zderzyło się z niekorzystnymi wynikami 
PMI. Wskaźnik ten dla polskiego przemysłu, po raz pierwszy od 
września 2014 roku, spadł do poziomu 49,5 punktów. Jest to wskaź-
nik nastroju przedsiębiorców ustanawiany na podstawie badań 
ankietowych. A ponieważ spadł poniżej 50 pkt. (w październiku 
wynosił 50,4 pkt.) oznacza to, że nastroje przedsiębiorców są pesy-
mistyczne, co sygnalizuje dekoniunkturę. 
Polska gospodarka musi być bardziej innowacyjna. Niezależ-
nie od tego, czy spowolnienie przyjdzie w 2019 roku, czy też, jak 
spodziewa się większość ekonomistów, dopiero w 2020 r. Takie 
przesłanie również wybrzmiało na Kongresie 590. Co więcej, firmy, 
które prezentujemy w „Kapitale Polskim” nie tylko o tym mówią, 
ale podejmują konkretne działania.
Fabryka Pojazdów Szynowych „H. Cegielski” z Poznania za-
warła porozumienie z Jastrzębską Spółką Węglową i PKP Cargo 
w sprawie komercyjnego wykorzystania wodoru w transporcie 
kolejowym. JSW planuje zaangażować się w „wodorowy projekt”, 
stając się jego głównym producentem w kraju. Oczyszczony wodór 
może być wykorzystywany w ogniwach wodorowych do produkcji 
energii elektrycznej, ciepła i chłodu, zasilania urządzeń elek-
trycznych i awaryjnych stacji zasilania, np. dla szpitali, szkół czy 
urzędów, ale też może okazać się niezwykle cenny jako ekologiczne 
paliwo w transporcie publicznym.
W „Kapitale Polskim” pokazujemy jak bardzo zmieniają się 
spółki z Grupy PKP S.A. Kolej modernizuje się na potęgę, ale 
przy okazji staje się coraz bardziej otwarta na najnowocześniejsze 
technologie. Aktywnie uczestniczy w programie Polska cyfrowa, 
buduje stacje ładowania samochodów elektrycznych. Rozwija apli-
kacje internetowe integrujące sprzedaż biletów z innymi usługami, 
np. parkingowymi (park&ride), komunikacji miejskiej, przejazdu 
taksówką, wynajmu samochodu (car sharing) czy rezerwacji nocle-
gów. Chce oferować narzędzie informatyczne otwarte na dostaw-
ców różnych usług.
Przed ogromnymi wyzwaniami, ale i szansami staje transport 
lotniczy. W „Kapitale Polskim” prezentujemy najszybciej rozwi-
jające się Lotnisko Chopina w Warszawie. Piszemy przy tej okazji 
o Centralnym  Porcie Komunikacyjnym, który jest niezbędny dla 
naszego kraju, jeśli chcemy zachowywać wysokie tempo rozwoju 
gospodarczego. Należy pamiętać, że nie chodzi tu o sam projekt 
lotniska, ale węzeł komunikacyjny – autostrady, szybką kolej, który 
spowoduje, że z tego portu można będzie szybko i sprawnie dostać 
się do różnych obszarów kraju. 
Z szacunków Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wynika, że 
liczba operacji lotniczych ulegnie podwojeniu w ciągu najbliż-
szych 15-20 lat. Aby sprostać temu wyzwaniu trzeba gruntownie 
zmodernizować system zarządzania ruchem lotniczym i dokonać 
zmian w strukturach przestrzeni powietrznej. Nie da się tego zro-
bić bez wykorzystania najnowocześniejszych technologii.  
Na szybkim rozwoju transportu lotniczego korzysta wiele firm. 
Przykładem może być Chopin Airport Development lider inwesty-
cji okołolotniskowych w Polsce. Spółka jest jednocześnie inwe-
storem, operatorem oraz administratorem istniejących obiektów, 
a także inwestycji realizowanych od podstaw. 
Odpowiedzią na możliwe spowolnienie są innowacje. To one 
tworzą nowe przestrzenie rynkowe, pobudzają popyt i tym samym 
zwalczają dekoniunkturę. W „Kapitale Polskim” pokazujemy tych, 
którzy tak właśnie postępują.
Zapraszamy do lektury!

Redaktor Naczelny 
Ryszard Żabiński

Na kłopoty innowacje 
i elektromobilność

Par tner z y w ydania

Gospodarka

Ponad 7500 zarejestrowanych uczestników 8. EKMSP, 115 wystawców na Targach Biznes Expo, 
12 ścieżek tematycznych, w ramach których odbyło się 110 paneli dyskusyjnych i warsztatów. 
W tym roku zadebiutowała również Strefa Innowacji i Wiedzy – autorski projekt warsztatów 
i prezentacji najnowszych rozwiązań cyfrowych. Goście Kongresu nie tylko nawiązali kontakty 
biznesowe i zdobyli praktyczną wiedzą, ale i nabrali zapału do prowadzenia i rozwoju firm.
8. Europejski Kongres Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw przeszedł do historii. 
Rozpoczęły go Targi Biznes Expo, na 
które składały się Strefa Prezentacji, Strefa 
Warsztatów, Forum Dobrych Praktyk, 
Strefa Eksperta oraz Strefa Networkingu. 
W każdej z nich zainteresowani mogli 
m.in. zainspirować się prowadzonymi 
przez innych biznesami, czy porozmawiać 
z ekspertami z instytucji, które są istotne 
dla funkcjonowania MŚP. 

Tegoroczne hasło Kongresu „Techno-
logie, człowiek, odpowiedzialność” 
przejawiało się w wielu sesjach, w któ-
rych mówiono o m.in. o najnowszych 
rozwiązaniach w branży IT, jak np. 
wykorzystanie sztucznej inteligencji 
w procesach biznesowych. 

Panel poświęcony branży automotive 
był jednym z tych, który ostatniego dnia 
Kongresu zarówno przyciągnął duże 

grono zainteresowanych, jak i w którym 
aktywnie uczestniczyły znane osoby ze 
świata polityki, biznesu i nauki. Eksperci, 
m.in. Minister Jerzy Kwieciński, komisarz 
UE Elżbieta Bieńkowska, przedstawiali 
zagadnienia związane z wyzwaniami, 
jakie stoją przed branżą motoryzacyjną 
pod wpływem nowych regulacji prawnych 
oraz bezemisyjnym transportem miej-
skim. Jens Hanefeld, Head of Internatio-
nal and European Politics, Volkswagen 
AG podkreślił, że przed branżą stoi wiele 
wyzwań związanych z szybką zmianą 
technologiczną.

8. EKMŚP odbył się pod kierownictwem 
nowego Prezesa Regionalnej Izby Gospo-
darczej w Katowicach. Tomasz Zjawiony 
przejął stery po Tadeuszu Donociku, 
który zainicjował organizację Kongresu. 

Wśród Partnerów wydarzenia był m.in. 
Volkswagen Group Polska, którego repre-

zentował Jens Ocksen – Członek Zarządu 
Volkswagen Samochody Użytkowe, Prezes 
Zarządu Volkswagen Poznań.

Podsumowanie najważniejszego 
wydarzenia dla sektora MŚP
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Wielka dyskusja o przyszłości    polskiej gospodarki
Już po raz trzeci odbył się 
Kongres 590. W wydarzeniu 
udział wzięło wielu przed-
stawicieli świata polityki, 
biznesu, kultury, sztuki, 
nauki oraz organizacji po-
zarządowych. Kongres 590 
upłynął pod znakiem debat 
na temat uwolnienia poten-
cjału polskiego gospodarki.
Trzecią edycję Kongresu 590 przemówie-
niem otworzył Władysław Ortyl, marsza-
łek województwa podkarpackiego, który 
wyraził swoje zadowolenie, że G2A Arena 
ponownie stała się miejsce najważniejszej 
imprezy gospodarczej w kraju. – Mogę 
zapewnić, że to dobry wybór. Miejsce, 
w którym jesteśmy, jest potwierdzeniem 
dobrego rozwoju regionu Podkarpacia.
 Głos zabrał również prezydent RP An-
drzej Duda, który podkreślił szczególny 
wymiar Kongresu, odbywającego się 
w 100-lecie Odzyskania Niepodległości. 

–Mamy naszą Strategię Odpowiedzialnego 
Rozwoju. – powiedział Andrzej Duda, Pre-
zydent Rzeczpospolitej Polskiej. - Mamy 
w związku z tym realizowanych w tej chwili 
wiele programów. Jak można ten rozwój do 
tej pory ocenić? Myślę, że dobrze. A dzi-
siaj miałem możliwość usłyszeć, że nawet 
bardzo dobrze. Spotkałem się przed chwilą 
z przedstawicielami polskich przedsiębior-
ców, tzw. aniołami biznesu. I zapytałem 
o tą ocenę w stosunkowo wąskim gronie, 
więc każdy mógł się wypowiedzieć i każdy 
mógł szczerze powiedzieć, co sądzi na 
temat obecnej sytuacji – podkreślił prezy-
dent.

Poparcie dla Pracowniczych 
Planów Kapitałowych
Andrzej Duda pytał również  rozmówców 
o opinię na temat ustawy o Pracowniczych 
Planach Kapitałowych. – Usłyszałem, że 
ta ustawa jest potrzebna. Że oczywiście, 
państwo prezesi, przedsiębiorcy zdają sobie 
sprawę z tego, że ona będzie wywoływała 
dla pracodawców pewne obciążenie. Ale 
z drugiej strony wierzą również w to, że 
dzięki korzystnym rozwiązaniom, jakie są 
tam dla pracowników będzie możliwość 
stworzenia silnych instrumentów kapi-
tałowych i w związku z tym stworzenia 
swoistego koła zamachowego dla polskiej 
gospodarki, co pozytywnie wpłynie w przy-
szłości na jej funkcjonowanie.
W inauguracji wziął udział również prezes 
Narodowego Banku Polskiego Adam Gla-
piński, który oświadczył, że od pewnego 
czasu Polska "pędzi jak lokomotywa", 
budząc zdumienie świata i analityków. 
Powołał się na dane GUS za trzeci kwartał 
tego roku, z których wynika, że wzrost 
gospodarczy w naszym kraju przekracza 
5 proc. 

Zdjęcie ze sztabką złota
Podczas wydarzenia dużym zainteresowa-
niem cieszyły się stanowiska największych 
firm państwowych takich jak Orlen czy 
też KGHM, na którym można było zrobić 
sobie zdjęcie ze sztabką złota wartą 800 
tys. zł. Ponownie w ramach przestrzeni 
kongresowej dostępny był sklep z bardzo 
niskimi cenami sieci Lewiatan. Uczest-
niczy tłoczyli się również przed stano-
wiskiem VR (wirtualna rzeczywistość). 
Dużą ciekawość wzbudzał także wro-
cławski projekt o nazwie Bistrobot, który 
w specjalnym urządzeniu wyglądającym 

jak automat do kawy przygotowywał 
wcześniej zamrożone dania. Można było 
tam spróbować pierogów ruskich, burrito 
czy też lasagne, które jak zapewniają 
twórcy, mają w sobie wszystkie wartości 
odżywcze i są po prostu zdrowe.
Pierwszy dzień Kongresu 590 obfitował 
w dyskusje na wiele tematów. O cyfryzacji 
administracji i planach udostępnienia dla 
obywateli kolejnych e-usług rozmawiali 
m.in. minister cyfryzacji Marek Zagórski 
oraz minister przedsiębiorczości i tech-
nologii Jadwiga Emilewicz. Poruszano 
również kwestię aktualnego stanu oraz 
perspektyw rozwoju polskiego futbolu, ze 
szczególnym uwzględnieniem rodzimej 
ekstraklasy. W gronie ekspertów tego 
panelu znaleźli się przedstawiciele różnych 
branż związanych z krajową piłką nożną, 
m.in. Zbigniew Jagiełło, prezesa PKO 
Bank Polski, sponsora strategicznego 
polskiej ekstraklasy, Dariusz Mioduski, 
właściciel i prezes klubu Legia Warszawa 
czy Marek Szkolnikowski, dyrektor TVP 
Sport.

Nagrody Gospodarcze 
Prezydenta RP
Zwieńczeniem pierwszego dnia było 
przyznanie przez Andrzeja Dudę Nagród 
Gospodarczych Prezydenta RP. Nagrodą 
zostały uhonorowane najlepsze podmioty 
gospodarcze w kraju, które przyczyniają 
się do rozwoju naszej gospodarki, promują 
Polskę na arenie międzynarodowej oraz 
stanowią wzór dla innych firm. 
W kategorii Lider Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw Prezydent RP nagrodził 
firmę Ultratech, którą zgłosił Urząd Mar-
szałkowski Województwa Podkarpackie-
go. Przedsiębiorstwo rozpoczęło działal-

ność w 2000 roku w Rzeszowie i zajmuje 
się produkcją części oraz podzespołów dla 
światowych firm lotniczych i energetycz-
nych. 
W kategorii Narodowy Sukces wyróżnio-
no firmę Ceramika Paradyż zgłoszoną 
przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Łódzkiego. W kategorii Międzynarodo-
wy Sukces nagrodę zdobyła firma Vigo 
System zgłoszona przez Agencję Rozwoju 
Przemysłu oraz Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, zaś PKO 
Bank Polski został laureatem w kategorii 
Odpowiedzialny Biznes. W kategorii Fir-
ma Rodzinna nagrodzono MB – Pneuma-
tyka zgłoszoną przez Związek Przedsię-
biorców i Pracodawców. 
W kategorii STARTUP_PL wygrała firma 
Photon Entertainment zgłoszona przez 
Fundację "Technotalenty". Startup jest 
twórcą i producentem pierwszego na świe-
cie interaktywnego robota edukacyjnego 
dla dzieci, który rozwija się wraz z dziec-
kiem. W kategorii specjalnej Badania 
i Rozwój zwyciężyła firma Astronika, 
zgłoszona przez Polską Agencję Inwestycji 
i Handlu.
Laureatem Indywidualnej Nagrody 
Gospodarczej Prezydenta RP został Pan 
Zbigniew Grycan. W latach 1980-2000 
właściciel Zielonej Budki. Lody Grycan 
dostępne są w 11 krajach w Europie i Azji, 
a firma zatrudnia około 1200 pracowni-
ków. Ponadto przyznano Nagrodę z okazji 
100-lecia Odzyskania Niepodległości, 
którą otrzymała Warszawska Fabryka 
Platerów HEFRA. Nagroda specjalna 
przyznawana jest dla polskiej firmy, która 
działa na rynku od co najmniej 100 lat.

Uwolniliśmy potencjał 
polskiej gospodarki
Drugi dzień odbywającego się w Centrum 
Wystawienniczo-Kongresowym G2A 
Arena w Jasionce trzeciej edycji Kongresu 
590 zaczął się prezentacją innowacyjne-
go pojazdu miejskiego Triggo, którego 
elektryczny silnik zapewnia mu zasięg 
100 kilometrów i maksymalną prędkość 
90 km/h. Nad jego projektem pracowa-
li polscy inżynierowie z Warszawy i to 
w tym mieście samochód po raz pierwszy 
pojawi się na drogach. Testy zaplanowano 
już w przyszłym roku. Projekt i wdrożenie 
Triggo, finansuje podlegające Minister-
stwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
(NCBR), a także prywatni inwestorzy. 
– Jesteśmy o krok od tego, by na polskich 
ulicach pojawiły się nieemisyjne samo-
chody. Mam nadzieję, że pojawią się one 
w miejscach, w których są szczególnie po-
trzebne np. na ulicach Krakowa – powie-
dział w trakcie premiery pojazdu Jarosław 
Gowin, wicepremier, Minister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. 
Jednym z kluczowych wydarzeń drugie-
go dnia Kongresu 590 było wystąpienie 
premiera Mateusza Morawickiego. – 
Uwolniliśmy potencjał polskiej gospodarki. 
Najszybszy wzrost gospodarczy w Unii Eu-
ropejskiej w tym kolejnym kwartale, który 
podał Eurostat. Jest się z czego cieszyć – po-
wiedział Prezes Rady Ministrów. Mateusz 
Morawiecki mówił, że zaproponowany 
przez rząd model wzrostu gospodarczego 
jest modelem zrównoważonego wzro-
stu. – A przecież o to nam w szczególności 
chodziło, żeby gospodarka i społeczeństwo 

jechały, jak to się mówi, na jednym koniu 
– dodał. Szef rządu podkreślił także, że 
"gospodarka idzie w dobrym kierunku". 
– Chcemy, żeby szybko rosły wynagrodze-
nia naszych pracowników. Wierzymy, że 
wtedy pracodawcy, przedsiębiorcy, państwo 
będziecie jeszcze bardziej ich doceniać.
Po raz kolejny w Jasionce pod Rzeszowem 
podkreślano rolę innowacji w rozwoju 
polskiej gospodarki. Drugiego dnia Kon-
gresu 590 spółka H. Cegielski – Fabryka 
Pojazdów Szynowych przystąpiła do poro-
zumienia z PKP Cargo S.A. i Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej (JSW) w sprawie budowy 
lokomotyw wodorowych. – Mam nadzieję, 
że w najbliższej przyszłości będziemy mogli 
zaprezentować efekt pracy naszych pod-
miotów. Chcemy korzystać z tego rozwią-
zania, gdy już trafi na rynek – powiedział 
Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo.

Podziękowanie dla wszystkich uczestni-
ków wyraził także Prezes Kongresu 590, 
Łukasz Oprawski: Tegoroczna, trzecia 
już edycja Kongresu 590 okazała się być 
największą i wedle przekazów medial-
nych, najbardziej udaną odsłoną naszego 
wydarzenia. Dziękuję za przybycie blisko 
6 tysiącom gości, w tym 4 gościom honoro-
wym z Panem Prezydentem RP Andrzejem 
Dudą na czele oraz 6 gościom specjalnym. 
Dziękuję również 170 partnerom za udział 
w Kongresie i współtworzenie unikatowej 
atmosfery wydarzenia na ponad 100 sto-
iskach wystawienniczych. Obsługę medial-
ną Kongresu prowadziło 600 dziennikarzy, 
którzy relacjonowali ponad 100 paneli 
zebranych w 17 blokach tematycznych. 
Merytoryczną zaś część Kongresu, tworzyło 
blisko 500 panelistów i moderatorów. 

Kongres 590 w liczbach
  6 tysięcy uczestników
  4 gości honorowych
  6 gości specjalnych
  170 partnerów
  110 stoisk wystawienniczych-w tym 18 

MŚP
  600 dziennikarzy
  17 bloków tematycznych
  500 panelistów

Kongres 590 upłynął pod znakiem debat na temat uwolnienia potencjału polskiego gospodarki

Prezydent RP Andrzej Duda, podkreślił szczególny wymiar Kongresu, odbywającego się w 100-lecie 
Odzyskania Niepodległości.

Uwolniliśmy potencjał polskiej gospodarki  
– powiedział premier Mateusz Morawiecki



98 Kapitał POLSKI1 2  2 0 1 8   

Kolej umożliwia rozwój innowacyjnym technologiom
Niedawno ruszył konkurs „inNOWacje – #kolej2023”, w ra-
mach którego przedstawiciele świata start-upów będą 
mogli zgłosić swoje nowoczesne rozwiązania mogące mieć 
zastosowanie na kolei. Organizatorzy konkursu to spółki 
PKP  S.A., PKP Intercity S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 
PKP CARGO S.A. oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Kolejarze będą szukać nowoczesnych rozwią-
zań w czterech kategoriach: Kolej dla Pasażera, 
Innowacyjna Technika Kolejowa, Nowoczesny 
Marketing i Sprzedaż oraz Ekologia, Elektro-
oszczędność, Elektromobilność.
– Kolej nieustannie się zmienia i staje się coraz 
nowocześniejsza. W ramach poszukiwań no-
wych rozwiązań z zakresu inwestycji PKP S.A. 
realizuje projekt Innowacyjnych Dworców Sys-
temowych. Innowacyjne rozwiązania już teraz 
sprawdzają się w działalności naszych spółek, 
a ten konkurs jest  elementem szerszej polityki 
i systemu wdrażania innowacji w firmach kole-
jowych. – podkreśla prezes PKP S.A., Krzysztof 
Mamiński.

Kolej drugim pracodawcą w Polsce
PKP S.A. pełni nadzór właścicielski nad 
spółkami Grupy PKP w celu zapewnienia jak 
najwyższej jakości obsługi transportowo-logi-
stycznej pasażerów i towarów. W skład Grupy 
PKP wchodzą PKP S.A., czyli spółka matka, 
oraz 10 spółek świadczących usługi m.in. na 
rynku kolejowym, energetycznym i teleinfor-
matycznym. 
Głównym zadaniem  Grupy PKP jest zwięk-
szenie roli transportu kolejowego w Polsce na 
wzór nowoczesnych kolei działających w Euro-
pie. Można to osiągnąć efektywnie zarządzając 
oraz modernizując infrastrukturę kolejową 
(główni wykonawcy tych zadań to: PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. oraz PKP Informatyka Sp. 
z o.o.), podnosząc jakości usług przewozu osób 
(PKP Intercity S.A., PKP Szybka Kolej Miejska 
w Trójmieście Sp. z o.o.) i towarów (PKP Cargo 
S.A., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa 
Sp. z o.o.), a także świadcząc inne usługi (CS 
Natura TOUR Sp. z o. o., Drukarnia Kolejowa 
Kraków Sp. z o. o., Xcity Investment Sp. z o.o., 
PKP TELKOL Sp. z o.o.).
Spółki z Grupy PKP zatrudniają w sumie około 
70 tys. pracowników – specjalistów z branży 
transportowej, teleinformatycznej, energetycz-
nej, czy rynku nieruchomości. Pod względem 
liczby zatrudnionych grupa PKP jest drugim 
pracodawcą w Polsce.

PKP S.A realizuje m.in. szeroko zakrojony 
program modernizacji dworców, którego celem 
jest  dostosowanie ich do potrzeb zarówno po-
dróżnych, jak i lokalnych społeczności. Oprócz 
usług ściśle związanych z podróżą, mają pełnić 
także funkcje społeczne i miastotwórcze. Waż-
ne uzupełnienie stanowią funkcje komercyjne. 
Wśród priorytetów przy realizacji inwestycji  
należy wymienić dostosowanie dworców do 
potrzeb wszystkich grup pasażerów, w tym 
osób o ograniczonej możliwości poruszania się. 
Realizując inwestycje PKP S.A. zamierza ściśle 
współpracować z samorządami, m. in. w zakre-
sie tworzenia węzłów przesiadkowych, integru-
jących kolej z innymi środkami transportu.

Liderzy elektromobilności
W listopadzie Spółka uruchomiła po raz 
pierwszy 4 stacje do ładowania samochodów 
elektrycznych przy dworcach kolejowych: 
Katowice, Katowice Ligota, Częstochowa 
i Gliwice. Wszystkie stacje zostały wyposażone 
w dwa gniazda ładujące, każde o mocy 22kW. 
Umożliwiają one ładowanie dwóch samocho-
dów jednocześnie.
– Jednym z pierwszych, większych działań PKP 
S.A. w zakresie ekologii była budowa Innowa-
cyjnych Dworców Systemowych – obiektów, na 
których można znaleźć takie rozwiązania jak 
ogniwa fotowoltaiczne, zielony dach, czy odzysk 
wody deszczowej. Dziś idziemy o krok dalej – na 
wybranych dworcach w województwie śląskim 
uruchamiamy pierwsze stacje do ładowania 
samochodów elektrycznych. Z urządzeń będą 
mogli skorzystać m.in. uczestnicy Szczytu 
Klimatycznego w Katowicach – powiedział Mi-
rosław Antonowicz, członek zarządu PKP S.A. 
– Wielokrotnie kolej stawała się prekursorem 
i zarazem kołem zamachowym rozwoju nowych 
technologii. Telegraf, telefon, a także rozwój 
cyfrowych linii światłowodowych zawdzięczamy 
w dużej mierze kolei. Dziś PKP znów wytyczają 
kierunek, rozwijając w swoich obiektach dwor-
cowych zintegrowane rozwiązania technolo-
giczne oparte na internecie rzeczy, elementach 
sztucznej inteligencji, a przede wszystkim 
przyjazne środowisku. Dla wielu miast spowi-
tych smogiem ten ostatni aspekt jest szczególnie 
ważny – powiedział Mirosław Gilarski, prezes 
zarządu PKP TELKOL.
W pierwszym etapie PKP S.A. planuje montaż 
10 stacji do ładowania samochodów elektrycz-
nych. Poza uruchomionymi urządzeniami 
w województwie śląskim spółka zamierza 
w przyszłym roku zamontować ładowarki 
również przy dworcach: Warszawa Centralna, 
Warszawa Wschodnia, Wrocław Główny, Opole 
Główne, Gdynia Główna i Gdańsk Wrzeszcz. 

W przyszłości stacje będą mogły również 
stanowić bazę dla usługi e-carsharing’u, 
umożliwiając pasażerowi wypożyczenie lub 
pozostawienie samochodu elektrycznego.

Coraz chętniej podróżujemy pociągiem
PKP S.A. skutecznie realizuje zadania związane 
ze zwiększaniem jakości usług przewozu osób. 
Z danych PKP Intercity wynika, że w okresie 
wakacyjnym, tylko między czerwcem a sierp-
niem, do składów PKP Intercity wsiadło niemal 
13,5 mln pasażerów. Ich liczba z roku na rok się 
zwiększa. W wakacje 2018 w PKP Intercity wy-
kupiono ponad milion biletów na przejazdy ro-
dzinne! To wzrost o 12% w stosunku do zeszłego 
roku i aż 40% wzrost w porównaniu do wakacji 
2016 roku. W wakacje 2018 roku pociągami PKP 
Intercity podróżowało aż 10% więcej seniorów 
niż w ubiegłym roku. Na podróż pociągami PKP 
Intercity decyduje się także coraz więcej osób 
z niepełnosprawnościami. W wakacje 2018 roku 
składami przewoźnika podróżowało prawie 30 
tys. takich osób. To aż 60% więcej niż w tym 
samym okresie ubiegłego roku.
– Kupujemy nowy tabor, modernizujemy linie 
kolejowe, zmieniamy oblicza dworców. Po wielu 
latach niedoinwestowania transport kolejowy 
w naszym kraju przeżywa renesans i zwiększa 
się liczba korzystających z niego podróżnych. – 
powiedział Krzysztof Mamiński, Prezes PKP 
S.A. podczas wrześniowego spotkania przed-
stawicieli Ministerstwa Infrastruktury i spółek 
Grupy PKP z członkami Komisji Transportu 
i Turystyki Parlamentu Europejskiego. – Bar-
dzo istotną rolę w podnoszeniu konkurencyjno-
ści polskiej kolei odgrywają fundusze euro-
pejskie. To właśnie dzięki unijnemu wsparciu 
realizujemy obecnie tak szeroko zakrojony 
program inwestycyjny. Program, którego efektem 
będą jeszcze krótsze czasy przejazdu, dostosowa-
na infrastruktura oraz lepsze skomunikowanie 
miast i regionów – dodał Krzysztof Mamiński.
– Dla PKP CARGO istotne jest to, że inwestycje 
kolejowe przyczyniają się do poprawy przepusto-
wości i podniesienia prędkości handlowej pociągów 
w głównych paneuropejskich korytarzach 
transportowych. Chodzi nam przede wszystkim 
o korytarz północ-południe, biegnący od Morza 
Bałtyckiego w kierunku Adriatyku i Morza 
Czarnego, na którym w Polsce i innych państwach 
realizowanych jest szereg inwestycji infrastruktu-
ralnych, a kolejne są planowane. Inwestycje torowe 
oraz w terminale przeładunkowe mają też służyć 
lepszemu wykorzystaniu możliwości, jakie daje 
nam Nowy Jedwabny Szlak – powiedział Czesław 
Warsewicz, Prezes PKP CARGO.

Źródło: Grupa PKP S.A.
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PKP CARGO nadaje ton innowacjom na torach
Spółki kolejowe inwestują ogromne pieniądze w rozwój 
i modernizację. Jednocześnie ten rozwój w coraz większym 
stopniu oparty jest na innowacjach. PKP Cargo śmiało moż-
na zaliczyć do promotorów unowocześniania kolei. 
Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO 
S.A. podkreśla, że innowacje mają służyć 
podniesieniu konkurencyjności firmy 
i przygotowaniu najlepszej oferty przewo-
zowej dla klientów.

Przewóz od drzwi do drzwi
Innowacyjne podejście pozwala na pro-
jektowanie coraz lepszych metod obsługi 
klientów zapewniając im np. przewóz 
ładunków „od drzwi do drzwi”, a nie 
jedynie po torach, co dotyczy przede 
wszystkim klasycznego transportu inter-
modalnego, kontenerowego. Osiągnię-
cie tego celu może umożliwić nie tylko 
nowoczesny system informatyczny, ale 
przede wszystkim umiejętność scalania 
w jednym transportu morskiego, rzecz-
nego, lotniczego, drogowego i kolejowego. 
I oferowania klientom coraz to nowych 
usług logistycznych, gdyż rynek dyna-
micznie się rozwija i za jakiś czas zapewne 
pojawią takie rozwiązania, o których teraz 
nikt nawet nie myśli. 
Dlatego istotne jest rozbudowywanie 
terminali przeładunkowych i wyposaża-
nie ich w najnowocześniejsze urządzenia, 
które przyspieszają przepływ towarów. To 

bardzo ważne, bo z roku na rok rośnie ry-
nek przewozów w PKP CARGO, a klienci 
zgłaszają się z coraz bardziej wymagają-
cymi 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 logistyczne, które pozwolą wy-
przedzić konkurencję i poszerzyć grono 
klientów. 
Pozycja rynkowa PKP CARGO po-
zwala firmie na planowanie ekspansji 
na rynkach zagranicznych, konkretnie  
w obszarze euroazjatyckim, głównie przy 
obsłudze korytarza północ-południe, 
a w dalszej kolejności na Nowym Jedwab-
nym Szlaku.  Można również upatrywać 
przewag konkurencyjnych naszego prze-
woźnika nad innymi spedytorami także 
w znajomości specyfiki rynku Trójmorza 
i potrzeb klientów. 

Najnowsze lokomotywy i wagony
Grupa PKP CARGO inwestuje w naj-
nowsze lokomotywy i wagony. Jednym 
z ostatnich przykładów jest zakup trzech 
ciężkich lokomotyw Dragon 2 wyprodu-
kowanych przez Newag w Nowym Sączu. 
To pierwsza na polskim rynku sześcio-
osiowa lokomotywa rodzimej produkcji, 
zdolna do prowadzenia pociągów o masie 
przekraczającej 4000 ton. Spółka bada 
również krajowy i zagraniczny rynek pod 
kątem możliwości zakupu najnowocze-
śniejszych lokomotywy różnych typów, 
cztero- lub sześcioosiowych. 
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. PKP CARGO i pozostali 
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. 
PKP CARGO jest otwarte na rozwiązania 
taborowe, które dopiero raczkują, a nawet 
są jeszcze tylko pewną wizją przyszłości. 
Przykładem może być projekt budowy 
lokomotyw na wodór. Jednym z partne-
rów kolejarzy w tym przedsięwzięciu jest 
Jastrzębska Spółka Węglowa, która dys-
ponuje potencjalnymi bogatymi zasobami 
wodoru, a do projektu włączą się także 
producenci taboru. – Przekażemy lokomo-
tywę do testów i prac badawczych, a gdy 
pojazd zostanie wdrożony do produkcji, to 
na pewno będzie pierwszym nabywcą wo-
dorowej lokomotywy – zapewnia prezes 
Warsewicz.

Źródło:  PKP CARGO

Lokomotywy autonomiczne to jedne z najbardziej 
zaawansowanych technologicznie projektów na kolei 

Dragon 2 to sześcioosiowa lokomotywa, która pozwoli PKP CARGO na prowadzenie najcięższych pociągów
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PKP Telkol uczestniczy w programie Polska 
cyfrowa i wspiera modernizację kolei
PKP TELKOL ma już wystarczający potencjał do tego, aby uczestni-
czyć w wielu innowacyjnych przedsięwzięciach np. w programie 
Polska cyfrowa. Firma bierze udział w projektowaniu oraz budowie 
sieci światłowodowych (m.in. budowa szaf OLT, mikrokanalizacji 
kablowej) w regionach: kujawsko - pomorskim, jeleniogórskim i za-
chodniopomorskim. Firma z powodzeniem uczestniczy też w działa-
niach związanych z rozwojem elektromobilności w Polsce.
W I fazie projektu budowy sieci światłowodo-
wych, podłącza szkoły (jednostki oświatowe), 
które zostały skierowane do projektu przez 
OSE Ministerstwa Edukacji. Całość wykony-
wana jest w technologii FTTH z zastosowaniem 
najwyższego stopnia jakości. Projekt realizowa-
ny jest od czerwca 2018 i obejmuje wykończenie 
pod klucz (projekt + budowa).
PKP TELKOL jest jednym z niewielu wyko-
nawców którzy spełnili wymagania ilościowe 
(z przekroczeniem oczekiwanej liczby podłą-
czeń), czasowe (harmonogramowe) i jakościowe 
za co Zleceniodawcy podziękowali zespołowi.

PKP TELKOL wygrywa 
milionowy przetarg
PKP TELKOL  może pochwalić się kolejnym 
sukcesem. 28 listopada rozstrzygnięte zostało 
postępowanie zakupowe, ogłoszone przez firmę 
BALMOSO INVESTMENT sp. z o.o., które 
dotyczyło wyboru wykonawców budowy sieci 
szerokopasmowej FTTH Obszar ID 3.1.14.70 – 
PŁOCKI.
Spółka wygrała to postępowanie na kwotę 
około 30 milionów złotych i realizować będzie 
działania w 5 obszarach wykonawczych. PKP 
TELKOL w ramach wygranego przetargu bę-
dzie kompleksowo wykonywać sieć szerokopa-
smową FTTH na bazie projektów budowlanych, 
budowlano-wykonawczych i/lub wykonaw-
czych dostarczonych przez firmę BALMOSO. 
Dotychczasowe doświadczenie, zdobyte przy 
okazji współpracy z grupą Nokia spowodowało, 
że spółka rozszerzyła swoją działalność o zada-
nia wyższego stopnia, jakim jest budowa sieci 
FTTH, oraz innych usług w technologii sieci 
światłowodowej.

Firma z powodzeniem uczestniczy również 
w działaniach związanych z rozwojem elektro-
mobilności w Polsce. Wprowadzanie elektro-
mobilności jest jednym z filarów Rządowego 
Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 
Warunki do upowszechnienia transportu 
elektrycznego w Polsce, zapewnia Ustawa 
o elektromobilności uchwalona przez Sejm 11 
stycznia 2018 roku.
PKP TELKOL aktywnie włączył się w ten pro-
gram realizując, wspólnie z PKP S.A. i KZŁ 
Bydgoszcz, budowę stacji ładowania samocho-
dów elektrycznych zlokalizowanych przy wy-
branych dworcach PKP. W ramach podpisanej 
z PKP S.A. umowy PKP TELKOL w systemie 
projektuj/buduj wykonał zewnętrzne linie 
zasilające do stacji ładowania samochodów 
elektrycznych przy dworcach PKP w Kato-
wicach, Katowicach Ligocie, Częstochowie 
i Gliwicach.

Wsparcie dla 
szkolnictwa zawodowego
PKP Telkol wspiera również edukację za-
wodową młodzieży w kierunkach leżących 
w obszarze działalności firmy. W tym roku np. 
w Krakowie zostało podpisane porozumie-
nie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół 
Łączności reprezentowanym przez Dyrektora 
Pawła Kucharczyka, a PKP TELKOL sp. z. o.o. 
reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Miro-
sława Gilarskiego. W wydarzeniu wziął udział 
również Szef Gabinetu Politycznego Ministra 
Infrastruktury Pan Łukasz Smółka.
Dzięki porozumieniu, uczniowie wezmą udział 
w zajęciach praktycznej nauki zawodu zorgani-
zowanych przez Spółkę na terenie Małopolski. 
Młodzież będzie miała możliwość odbywania 
staży wakacyjnych organizowanych przez 
Spółkę. PKP Telkol będzie wspierał działania 
promocyjne Szkoły podczas dni otwartych or-
ganizowanych przez tę placówkę i na  Targach 
Edukacyjnych. 
– Oferowane przez nas praktyki zawodowe 
i staże z zakresu telekomunikacji kolejowej 
i radiołączności mogą być dla wielu początkiem 
kariery w stabilnej i nowoczesnej firmie należą-
cej do Grupy PKP – mówi Mirosław Gilarski, 
prezes zarządu PKP TELKOL.
Porozumienie o współpracy wpisuje się 
w zaktualizowaną Strategię „EUROPA 2020” 
przyjętą w kwietniu przez Radę Ministrów. 
Zmiany organizacyjne obejmą nowy model 
współpracy szkolnictwa branżowego i tech-
nicznego z gospodarką, w którym priorytetem 

będzie kształtowanie umiejętności praktycz-
nych w rzeczywistych warunkach pracy.
– Rewolucja telekomunikacyjna wciąż trwa. Dziś, 
obok konieczności zapewnienia łączności między 
ludźmi, musimy komunikować ze sobą poszczególne 
urządzenia, działające w coraz większym stopniu 
w sposób autonomiczny. PKP TELKOL prowadzi 
projekty pilotażowe i badawcze, aby rozwijać usługi 
bazujące na koncepcji internetu rzeczy i sztucznej 
inteligencji. Nowe rozwiązania testowane są w labo-
ratorium otwartym w siedzibie spółki. Dla młodych, 
dobrze wykształconych, kreatywnych ludzi, drzwi 
Spółki są otwarte – dodaje Mirosław Gilarski, 
prezes Zarządu PKP TELKOL.

Wielka inwestycja 
na trasie Otwock - Lublin
PKP TELKOL uczestniczy też w wielkich 
przedsięwzięciach modernizacji kolei. Firma 
podpisała ze Spółką DP System strategiczną 
umowę na ok. 60 milionów złotych. Dotyczy 
ona modernizacji linii nr 7 i jest jednym z naj-
większych kontraktów kolejowych realizowa-
nych w Polsce – wartość całej inwestycji PKP 
PLK przekracza 3 mld zł! Udział PKP TELKOL 
jest związany z realizacją prac teletechnicznych.
Spółka PKP TELKOL będzie odpowiedzialna za 
budowę między innymi sieci kablowej, systemów 
PPOŻ i systemów sygnalizacji włamania i napadu, 
systemów nadzoru audio-wizualnego oraz zapew-
nienie łączności przewodowej i radiołączności.

PKP TELKOL (do końca 2017 r. PKP Utrzy-
manie) jest spółką powstałą stosunkowo 
niedawno, w kwietniu 2014 roku, ale już bardzo 
dobrze przygotowaną do realizacji tak odpo-
wiedzialnych i dużych przedsięwzięć. Powstała 
w wyniku wydzielenia z TK Telekom spółka 
z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa 
zajmującej się utrzymaniem w sprawności 
urządzeń telekomunikacyjnych, służących do 
bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów. Na 
przełomie lat 2017 / 2018 Spółka połączyła się 
z PKP Budownictwo sp. z o.o. przejmując jej 
udziały. Właścicielem 100% udziałów w PKP 
TELKOL jest PKP S.A. Centralę spółki zloka-
lizowano w Warszawie. Agendy terytorialne są 
w: Warszawie, Lublinie, Krakowie, Katowicach, 
Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie.

Montaż szafki kablowej w szkole

w Krakowie zostało podpisane porozumienie 
o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Łączności 
reprezentowanym przez Dyrektora Pawła Kuchar-
czyka, a PKP TELKOL sp. z. o.o. reprezentowanym 
przez Prezesa Zarządu Mirosława Gilarskiego.

Nadszedł dobry czas na kolej w Polsce
Z Mirosławem Gilarskim, 
Prezesem Zarządu  
PKP TELKOL Sp. z o.o. 
rozmawia Radosław Nosek

Podczas Kongresu 590 uczestniczył 
Pan w panelu „Po pierwsze pasażer". 
Jakie wnioski płyną z tej debaty?

Najistotniejszym wnioskiem z tej debaty 
jest to, że właśnie pasażer na kolei jest 
najważniejszy i prowadzone czy plano-
wane inwestycje na kolei służyć mają 
przede wszystkim poprawie obsługi 
podróżnych. To są nowe dworce, perony, 
tory, składy pociągów, które mają służyć 
przede wszystkim pasażerom. Każdy 
prezes spółki kolejowej, który uczestniczył 
w debacie nieco inaczej odpowiada sobie 
na pytanie – co oznacza „Po pierwsze 
pasażer” dla mnie najważniejsze jest to 
aby  podróżny  mógł kupić szybko i łatwo 
bilet, w konkurencyjnej cenie do innych 
środków komunikacji, łatwo dotrzeć 
do dworca i na peron, wejść do komforto-
wego wagonu i co najważniejsze wyjechać 
o czasie, dotrzeć o czasie.
W ubiegłym roku samo PKP Intercity 
obsłużyło 43 mln pasażerów. To naprawdę 
bardzo dużo, a do 2025 r. to kolej będzie 
pierwszym wyborem podróżujących 
Polaków. To bardzo cieszy, że podróżni 
wracają na kolej, ale dla nas kolejarzy to 
wyzwanie aby coraz bardziej podnosić 
konkurencyjność i atrakcyjność - stąd 
trwają intensywne prace nad wspólnym 
biletem. Już niedługo z Zakopanego nad 
Bałtyk będzie można przejechać, mając 
w ręku tylko jeden bilet. Im dalej ktoś bę-
dzie jechał, tym taniej zapłaci. Poprawia-
my internetowy system sprzedaży biletów, 
instalujemy wi-fi zarówno na dworcach 
jak i w pociągach w tym w Pendolino. 
Modernizujemy lub wybudujemy od nowa 
blisko 200 dworców. Obecnie 160 z nich 
jest na etapie projektowania albo realiza-
cji. Część zmodernizowanych dworców 
jest już oddana do użytku. Poprawiamy 
systemy nagłośnienia czy systemy infor-
macji pasażerskiej - to tak zwany  SDIP 65 
- czyli modernizacja Systemów Informacji 
Pasażerskiej na 65 dworcach. Proszę też 
pamiętać, że kolej zawsze była prekurso-
rem innowacyjności tak też jest i teraz -  
dlatego też instalujemy przy dworcach sta-
cje ładowania elektrycznych samochodów 
by pasażer wysiadający z pociągu mógł 
przesiąść się do elektrycznego samochodu 
i dojechać do celu. Reasumując, nadszedł 
dobry czas  na kolej w Polsce.
Do 2023 roku planowane jest niemal 100 
mld na inwestycje na kolei. 

PKP TELKOL zajmuje się utrzy-
maniem w sprawności urządzeń 
telekomunikacyjnych, służących do 
bezpiecznego prowadzenia ruchu 
pociągów. Jak duże nakłady są po-
trzebne aby dobrze wywiązywać się 
z roli „układu nerwowego" dla całej 
Grupy PKP?

Kiedy w styczniu, podczas konferencji 
inaugurującej istnienie i działalność spółki 
PKP TELKOL, padły słowa, że będziemy 
“układem nerwowym” dla Grupy PKP, od 
początku zdawaliśmy sobie sprawę, co to 
dla nas oznacza i jak duża odpowiedzial-
ność na nas spoczywa. Wiedzieliśmy, że do 
realizacji obranych celów potrzebne nam 
są zasoby. I myślę, że całkiem nieźle sobie 
radzimy. Oprócz tego, że już teraz prowa-
dzimy liczne projekty, które nie byłyby 
możliwe do realizowania, gdyby nie nasza 
wyspecjalizowana, niezawodna załoga, to 
nadal pozyskujemy nowych pracowników. 
Dzięki nim będziemy mogli realizować 
kolejne projekty. Aby w pełni wywiązać się 
z roli “układu nerwowego” Grupy, z pew-
nością potrzeba nam jeszcze większych za-
sobów kadrowych, ale prowadzimy w tym 
kierunku liczne działania i jestem pewien, 
że dotrzemy do satysfakcjonującego etapu.

Czy Pana zdaniem dworce kolejowe 
powinny być zarządzane komplekso-
wo, przez jedną firmę? Jaką rolę do 
odegrania ma tu PKP TELKOL?

Problem kompleksowego zarządzania 
dworcami kolejowymi, to temat, któ-
ry bezpośrednio dotyczy naszej spółki. 
Jesteśmy bardzo mocno zaangażowani 
w proces kompleksowej obsługi dworców. 
PKP TELKOL zajmuje się utrzymaniem 
wszelkiego rodzaju systemów i rozwiązań 
służących bezpieczeństwu lub wygodzie 
pasażerów, począwszy od urządzeń teleko-
munikacyjnych zapewniających możliwość 

zakupu biletów w kasie, poprzez systemy 
nagłośnienia, czy informacji pasażerskiej, 
a kończąc na sieci Wi-Fi na dworcach. 
Uważam, że to słuszne rozwiązanie, aby 
w rękach jednej firmy znalazła się tak 
szeroko zakrojona obsługa dworców. To 
gwarantuje wyższą jakość świadczonych 
usług. Kompleksowe podejście to także 
gwarancja szybkich reakcji na zaistniałe 
problemy. Prostymi słowami ujmując, 
kiedy system nie funkcjonuje poprawnie, 
łatwiej udać się po pomoc do jednego 
podmiotu, niż szukać rozwiązań w poro-
zumieniu z kilkoma przedsiębiorstwami. 
Zatem to bardzo praktyczne rozwiązanie 
i cieszymy się, że również na tym polu nasz 
spółka mocno się liczy.

Proszę przedstawić zamierzenia 
PKP TELKOL w dziedzinie elek-
tromobilności, w tym o stworzeniu 
możliwości ładowania samochodów 
elektrycznych na dworcach kolejo-
wych.

Nieustannie pozyskujemy i proponujemy 
nowe, innowacyjne rozwiązania, które 
mogą służyć zwiększeniu bezpieczeń-
stwa i poprawieniu wygody pasażerów. 
Pragniemy dbać o środowisko, w którym 
przecież wszyscy żyjemy, dlatego stawia-
my na ekologiczne rozwiązania i chcemy 
ułatwić dostęp do takich rozwiązań tym, 
którzy stawiają na ekologię. Bierzemy 
czynny udział w podłączeniu i urucho-
mieniu stacji do ładowania samochodów 
przy dworcach. To całkowicie nowe 
rozwiązanie na rynku polskim. Do tej 
pory udało nam się wprowadzić tego 
typu rozwiązania w takich lokalizacjach 
jak Katowice Główne, Katowice Ligota, 
Gliwice i Częstochowa. Jednak na tym 
nie poprzestajemy i trwają uzgodnienia 
w sprawie instalacji w kolejnych siedmiu 
lokalizacjach.
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Jastrzębska Spółka Węglowa partnerem 
wodorowego projektu

Grupa Kapitałowa JSW - oprócz podsta-
wowej działalności, jaką jest produkcja 
węgla i koksu – coraz śmielej  wkracza 
w nowe obszary. 
- Staramy się wykorzystać produkty ubocz-
ne. Już dziś jesteśmy liderem w gospodar-
czym wykorzystaniu metanu. Dążymy 
też do uruchomienia produkcji wodoru, 
który będziemy separować z gazu koksow-
niczego z naszych koksowni. Sześćdziesiąt 
procent tego gazu zamienia się w energię. 
Z tradycyjnego dostawcy strategicznego 
surowca dla przemysłu stalowego stajemy 
się modelowym przedsiębiorstwem branży 
z łańcuchem wartości: węgiel koksujący – 
koks – gaz – wodór - czysta energia - mówi 
Daniel Ozon, prezes zarządu JSW SA. 

JSW stawia na wodór jako paliwo 
przyszłości
List intencyjny w sprawie „wodorowego 
projektu” Jastrzębska Spółka Węglowa i PKP 
Cargo podpisały już w czerwcu 2018 roku. 
Teraz do inicjatywy przyłączyły się  
„H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szy-
nowych” zajmujące się zaawansowanymi 
technologiami w zakresie kolejnictwa.
Porozumienie podpisano w Jasionce koło 
Rzeszowa podczas Kongresu 590, którego 
JSW była partnerem.
W podpisaniu listu intencyjnego wzięli 
udział przedstawiciele trzech spółek: 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, PKP 
Cargo oraz H. Cegielski - Fabryka Po-
jazdów Szynowych. Prawdopodobne jest 
poszerzenie listy zaangażowanych w  ten 
wodorowy projekt instytucji. Porozumie-
nie dotyczy wspólnego wypracowania 
innowacyjnych rozwiązań, które mają 
sprzyjać zmniejszeniu zużycia energii 
oraz emisji spalin do atmosfery, związa-
nych z eksploatacją taboru kolejowego.
Takim rozwiązaniem niewątpliwie jest 
wodór - czyste, ekologiczne i przyjazne 
środowisku paliwo. Jastrzębska Spółka 
Węglowa stawia na wodór jako paliwo 
przyszłości.

– Możemy wytwarzać wodór w bardzo 
konkurencyjnej cenie. Zamierzamy go 
pozyskiwać z gazu koksowniczego, który jest 
produktem ubocznym w procesie koksowa-
nia węgla w naszych koksowniach – mówi 
Daniel Ozon, prezes zarządu JSW SA. – 
JSW, poza produkcją niezbędnego surowca 
do produkcji stali, ma szansę stać się rów-
nież producentem paliwa, które zmniejsza 
emisyjność, bo przecież efektem spalania 
wodoru jest niemal wyłącznie para wodna.
Oczyszczony wodór może być wykorzy-
stywany w ogniwach wodorowych do pro-
dukcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, 
zasilania urządzeń elektrycznych i awa-
ryjnych stacji zasilania, np. dla szpitali, 
szkół czy urzędów, ale też może okazać się 
niezwykle cenny jako ekologiczne paliwo 
w transporcie publicznym. Ogniwa wodo-
rowe znajdują coraz częściej zastosowanie 
nie tylko w transporcie samochodowym, 
ale także w kolejowym. Pierwszy na świecie 
pociąg zasilany paliwem wodorowym poja-
wił się we wrześniu w  Niemczech.
Dobra sytuacja finansowa Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej umożliwia realizację 
wielu kluczowych dla Spółki inwestycji 
i angażowanie się w innowacyjne przed-
sięwzięcia m.in. w wodorowy projekt. 

Inwestują w bazę zasobową  
i innowacyjne projekty
Po trzech kwartałach 2018 roku  zysk netto 
Grupy Kapitałowej JSW  wyniósł 1,44 mld 
zł, a rok wcześniej 1,8 mld zł. Produkcja 
węgla i koksu w zakładach należących 
do JSW SA utrzymywały się na poziomie 
zbliżonym do analogicznego okresu ubie-
głego roku. EBITDA za dziewięć miesięcy 
tego roku ukształtowała się na poziomie 
2,654 mld zł (bez zdarzeń jednorazowych). 
Nakłady na inwestycje wzrosły w tym 
roku już o 86,1 proc., a więc do 1,03 mld zł. 
W analogicznym okresie 2017 r. nakłady 
CAPEX wyniosły 553,9 mln zł.
Poszerzamy bazę zasobową i realizujemy 
inwestycje gwarantujące wzrost produkcji 

węgla w kolejnych latach. Na początku 
tego roku zaprezentowaliśmy strategię 
rozwoju do 2030 roku i jesteśmy w trakcie jej 
realizacji. Chcemy dalej umacniać pozycję 
lidera na rynku węgla koksowego w Europie. 
Zamierzamy zwiększyć wydobycie, 
wydajność, bezpieczeństwo, stawiając przy 
tym  na rozwój nowych technologii - mówi 
Daniel Ozon, prezes zarządu JSW SA.
Przychody ze sprzedaży w omawianym 
okresie wyniosły 7,3 mld zł wobec 6,7 mld 
zł w tym samym okresie roku ubiegłego, 
przy czym wzrost przychodów był efektem 
sprzedaży większej ilości węgla i trendów 
cenowych na rynku koksu. W ciągu dzie-
więciu miesięcy 2018 r. kopalnie wchodzą-
ce w skład JSW wyprodukowały 11,3 mln 
ton węgla, a więc podobnie jak w analo-
gicznym okresie 2017 r. Łączna sprzedaż 
węgla, obejmująca dostawy wewnątrzgru-
powe i zewnętrzne, została zrealizowana 
na poziomie 11,1 mln ton, tj. o 0,1 mln ton 
wyższym niż rok wcześniej.
Produkcja koksu w omawianym okresie 
wzrosła o 3,8 proc. i wyniosła 2,7 mln t wo-
bec 2,6 mln t w  analogicznym okresie roku 
wcześniejszego. Sprzedaż utrzymała się na 
tym samym poziomie, tj. 2,6 mln t. Przycho-
dy ze sprzedaży koksu i węglopochodnych 
w analizowanym okresie osiągnęły poziom 
3,2 mld zł i były wyższe o 0,5 mld zł od uzy-
skanych w tym samym okresie 2017 r. 
W analizowanym okresie Spółka zreali-
zowała ceny węgla koksowego na pozio-
mie porównywalnym do roku ubiegłego, 
natomiast średnia cena koksu sprzedanego 
w okresie styczeń – wrzesień 2018 r. wzro-
sła o 17,4 % w stosunku do analogicznego 
okresu roku 2017. Taki rozwój trendów 
cenowych pozwolił na powrót do zrówno-
ważonych relacji cen koksu do cen węgla. 

H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych z Poznania 
zawarła porozumienie z Jastrzębską Spółką Węglową i PKP 
Cargo w sprawie komercyjnego wykorzystania wodoru 
w transporcie kolejowym. – JSW planuje zaangażować się 
w „wodorowy projekt”, stając  się jego głównym producen-
tem w kraju – mówi  Daniel Ozon, prezes zarządu JSW SA.

List intencyjny w sprawie wodorowego projektu 
podpisali przedstawiciele trzech spółek: Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej, PKP Cargo oraz H. Cegielski - 
Fabryka Pojazdów Szynowych.
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Pracują nad lokomotywą 
o napędzie wodorowym
Spółka H. Cegielski –  
Fabryka Pojazdów Szyno-
wych Sp. z o.o.  przystępuje 
do ważnych innowacyj-
nych projektów jakim jest 
m.in. budowa lokomotyw 
napędzanych paliwem 
wodorowym. To ważny krok 
w kierunku ekologii, a inno-
wacyjne działania związane 
z wykorzystaniem techno-
logii wodorowej jako źródło 
zasilania dla lokomotyw to 
szansa rozwoju produkto-
wego firmy.

Dzięki projektowi na torach pojawią się 
napędzane tym paliwem innowacyjne loko-
motywy produkcji FPS, które będą służyły 
Spółce PKP Cargo. W tej sprawie Fabryka 
Pojazdów Szynowych podpisała porozumie-
nie z PKP Cargo oraz Jastrzębską Spółką 
Węglową. Dla spółki górniczej największą 
korzyścią ma być stworzenie w Polsce rynku 
wodoru, którego ogromne ilości zawiera 
produkowany przez nią gaz koksowniczy.  
Hubert Stępniewicz prezes FPS, ocenia 
że opracowanie projektu lokomotywy 
wodorowej może potrwać od 18 miesięcy, 
natomiast do budowy prototypu – trzy lata. 

Firma z tradycją
Głównym obszarem działalności  
H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szy-
nowych Sp. z o.o. jest konstruowanie, 
produkcja nowych i modernizacje pojaz-
dów szynowych. Firma korzysta z wielo-
letniego doświadczenia i bogatej tradycji. 
Produkuje różne pojazdy szynowe oparte 
o nowoczesne i innowacyjne rozwiązania, 
w pełni odpowiadające najnowszym osią-
gnięciom techniki europejskiej. 
Spółka wdrożyła różne typy wagonów 

pasażerskich, które mogą być konfiguro-
wane w składach pociągowych z lokomo-
tywą. Wagony oparte o sprawdzone roz-
wiązania konstrukcyjne i technologiczne, 
z wyposażeniem zapewniającym właściwy 
komfort podróżowania. Pasażerowie w 
produkowanych pojazdach skorzystają z 
licznych udogodnień m.in. wygodnych 
foteli, klimatyzowanego wnętrza, elektro-
nicznego systemu informacji pasażerskiej, 
gniazdek elektrycznych. Komfort jazdy 
oraz ciszę wewnątrz wagonu zapewnią 
nowoczesne wózki produkcji FPS.
Jednocześnie przedsiębiorstwo nieustan-
nie rozwija zakres swojej działalności pro-
duktowej poszerzając portfel zamówień 
o kolejne wyroby, m.in. o:  
  innowacyjny pojazd z podwójnym ze-

społem napędowym (napęd elektryczny 
i spalinowy);
  nowy elektryczny zespół trakcyjny 

złożony z 3÷5 członów, w zależności od 
wymagań użytkownika;    

  nowy wagon konwencjonalny w pełni 
zgodny z TSI, przeznaczony do ruchu 
dalekobieżnego; 

Potwierdzenie najwyższej jakości
Wielkim atutem firmy jest wykwalifi-
kowany zespół projektantów, kon-
struktorów i technologów. Pojazdy, 
które dzięki nim powstają charakte-
ryzują się nowoczesnym wykonaniem, 
najwyższą jakością wyposażenia 
i wysoką sprawnością techniczną. 
Zastosowane rozwiązania gwarantują 
pasażerom wysoki komfort podró-
żowania. Pojazdy Spółki to produkty 
niezawodne i bezpieczne.
FPS dołączył w tym roku do grona pro-
ducentów o najwyższej jakości kolejowej 
potwierdzonej certyfikatem IRIS rev. 
03.poświadczający spełnienie wytycz-
nych zawartych w normie ISO/TS 22163 
(dawniej IRIS).

Firma produkuje pojazdy szynowe w różnych wersjach, w pełni zgodne z TSI, przeznaczone do ruchu 
dalekobieżnego
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Podczas Kongresu 590 uczestniczył Pan 
w panelu dyskusyjnym „Smartcity trans-
port i czyste powietrze”. Jakie najważniej-
sze wnioski płyną z tej debaty?

Zgodziliśmy się w dyskusji, że transport w wer-
sji „smart” to jedna z kluczowych osi rozwoju 
nowoczesnych miast. Pasażer powinien mieć 
możliwość np. dojechania do stacji kolejowej 
rowerem, czy elektrycznym samochodem, na-
stępnie podróż do centrum ekologiczną koleją 
i dalszą przesiadkę do komunikacji miejskiej. 
Wszystkie te elementy podróży powinny być 
zintegrowane w jeden prosty system, którego 
kluczowym elementem powinna być nowocze-
sna, niezawodna i ekologiczna kolej.
Duży potencjał ma również koncepcja budowa-
nia infrastruktury, która pozwoli na ładowanie 
pojazdów elektrycznych przy stacjach kolejo-
wych. PKP Energetyka posiada sieć dystrybucyj-
ną na terenie całego kraju. W raporcie Instytutu 
Jagiellońskiego nt. rozwoju elektromobilności 
wskazano potencjał do wykorzystania tej sieci 
pod kątem ładowarek do pojazdów elektrycz-
nych. Jesteśmy otwarci na tego typu działania.

Jak oceniłby Pan stan sieci trakcyjnej 
w Polsce, co PKP Energetyka zrobiła 
w ostatnich dwóch latach aby wzrósł stan 
jej gotowości?

Generalnie rzecz biorąc, poziom elektryfikacji 
kolei w Polsce na tle innych krajów europejskich 
wygląda solidnie. Mamy w Polsce na 18 tys. 
torokilometrów aż 12 tys. zelektryfikowanych 
linii. Oczywiście, z perspek-
tywy efektywności przewo-
zów warto dążyć do tego, 
aby jak największa liczba 
linii była zelektryfikowana. 
Modernizacja infrastruktury 
transportowej w celu dosto-
sowywania jej do współcze-
snych wyzwań to koniecz-
ność i sposób na szybszy, 
bardziej niezawodny i bar-
dziej ekologiczny transport. 
Nie mniej jednak istotne jest 
jej utrzymanie, w naszym 
przypadku dotyczy to 
sieci trakcyjnej. Z sukcesem 
wdrożyliśmy Zintegrowa-
ny System Zarządzania 
Sprawnością Sieci Trakcyjnej 
m.in. na systemie „workforce 
management” oraz aplikacji 
pozwalającej klientowi na 
zgłaszanie usterek w trybie 
online. Jego wprowadzenie przełożyło się na 
znaczący spadek liczby awarii – ich średnia 
liczba spadła z ok. 300 w poprzednich latach do 
mniej niż 50 w 2018. Ten 6-krotny spadek liczby 
awarii przekłada się na 30.000 minut opóźnień 
mniej w skali roku. Warto dodać, że ten projekt 
został nagrodzony przez kapitułę tegorocznej 
edycji konkursu „Orzeł Innowacji”.
Dodatkowo wsparcie funduszu CVC zapewnia 
firmie dostęp do globalnego know-how i in-
nowacji, możliwość uczenia się od światowych 

liderów branży. Takie wizyty przekładają się 
na inspiracje i konkretne działania, a wdrażane 
innowacje przynoszą wymierne rezultaty. 
Oczywiście mamy w planach wdrażanie kolej-
nych innowacji, które pomogą dalej zmniejszać 
liczbę awarii i poprawiać stan utrzymania sieci 
trakcyjnej. Jedną z nich jest projekt, nad którym 
pracujemy z polskimi naukowcami z Politech-
niki Warszawskiej, czyli system ochrony przed 
oblodzeniem sieci trakcyjnej. Było to do tej pory 
jedną z najczęstszych przyczyn opóźnień pocią-
gów zimą. Montowane na elementach infrastruk-
tury czujniki zbierają i przekazują do centrum 
zarządzania dane o temperaturze i wilgotności 
powietrza. Gdy pojawi się ryzyko oblodzenia, 
system automatycznie podnosi temperaturę 
przewodów, co zapobiega ich zamarzaniu. Takie 
podeście – zapobiegania awariom zanim wystą-
pią nazywamy „predictive mainteanace”. 

Spółka, wraz z właścicielem, ogłosiła 
strategię inwestycyjną do 2025 roku. 
Zakłada ona inwestycje wartości 3,2 mld 
zł. W jakim zakresie przyczynią się one do 
modernizacji polskiej kolei?

Aktualnie w sektorze kolejowym realizowana 
jest ofensywa inwestycyjna związana z Krajo-
wym Programem Kolejowym o wartości 66 mld 
zł. Działania te nabierają w Polsce tempa z roku 
na rok. Jako PKP Energetyka dokładamy swoją 
cegiełkę, w ramach inwestycji w rozwój naszego 
majątku, aktualnie realizując projekt moderniza-
cji i budowy prawie 200 podstacji energetycznych 

zasilających system kolejowy. Będzie to uzupeł-
nienie dla modernizowanych linii kolejowych 
w zakresie możliwości podniesienia prędkości 
z jaką będą mogły się poruszać pociągi dzięki 
zmodernizowanemu układowi zasilania.

Od kilku miesięcy na europejskim rynku 
energii występuje stały silny wzrostowy 
trend cen. Jak z tym wyzwaniem radzi 
sobie PKP Energetyka?

Należy pamiętać, że PKP Energetyka nie jest 
producentem, a dystrybutorem i sprzedawcą 

energii, a więc jest w pewnym sensie zakład-
nikiem galopującego wzrostu cen hurtowych 
energii. Staramy się zabezpieczać przewoźni-
ków kolejowych przed takimi wahaniami cen 
proponując im umowy wieloletnie. Dodatkowo, 
staramy się szukać rozwiązań, które mogą pod-
nosić efektywność energetyczną przewoźników 
i zmniejszać pobór energii. 
Jednym z takich działań jest projekt, w którym 
wypracowujemy innowacyjne rozwiązanie, 
pozwalające na efektywne magazynowanie 
energii elektrycznej. Prowadzimy go wspólnie 

z naukowcami z Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego w ra-
mach projektu dofinan-
sowanego z Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju. 
Jego łączna wartość to 
ponad 20 mln zł. Chcemy 
znaleźć odpowiedź na 
wyzwanie, którym są 
chwilowe, bardzo wysokie 
napięcia sieci energetycz-
nej. Naszym zadaniem jako 
operatora sieci trakcyj-
nej jest utrzymywanie 
odpowiedniej rezerwy na 
te maksymalne obciążenia. 
Gdyby udało się wyko-
rzystać magazyny energii, 
pozwalałyby one pobierać 
mniejszą moc z sieci 
dystrybucyjnej w dłuższym 
okresie, ale jednocześnie 
szybko przekazywać dużą 

ilość energii do sieci trakcyjnej wtedy, kiedy 
będzie do potrzebne.
Inny obszar, w którym działamy w tym kon-
tekście jest rekuperacja, a więc odzyskiwanie 
energii i rozliczanie jej u przewoźników. 
To, co możemy robić, to optymalizować zużycie 
energii i promować działania w kierunku 
zwiększenia efektywności energetycznej. Na ro-
snące hurtowe ceny energii nie mamy wpływu. 
Jest to związane z rosnącą ceną węgla, zielonych 
certyfikatów oraz praw do emisji CO2.

Dzięki innowacjom mniej awarii sieci trakcyjnej
Z Leszkiem Hołdą, Wiceprezesem PKP Energetyka S. A., 
rozmawia Marcin Prynda
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Pasażer jest najważniejszy!
Rozmowa z Jakubem 
Prusikiem, członkiem 
zarządu, p.o. Prezesa 
Zarządu PKP Informatyka

Wraz z nowym rozkładem jazdy do 
oferty wprowadzony został wspólny 
bilet kolejowy dla pasażerów. Na czym 
polega koncepcja tego rozwiązania 
i jaki wkład w jego realizację miała 
PKP Informatyka?

Wspólny Bilet to przede wszystkim bilet 
na przejazd pociągami co najmniej dwóch 
przewoźników, naliczony wg. taryfy de-
gresywnej, tj. im dalej pasażer jedzie, tym 
mniej zapłaci za ostatnie kilometry podróży. 
Do tej pory, przy wielu przewoźnikach, cena 
biletu była naliczana dla każdego etapu 
podróży osobno. Wychodzimy naprzeciw 
oczekiwaniom pasażerów, którzy na jednym 
blankiecie otrzymają wspólny bilet kilku 
przewoźników, po korzystnej cenie. PKP 
Informatyka zintegrowała systemy przewoź-
ników, a także prowadzi sprzedaż biletów 
w internecie. 

Na początku 2018 roku uruchomiona 
została platforma sprzedaży biletów 
Bilkom.pl, przygotowana przez PKP 
Informatykę. Jakie cele osiągnięto 
dzięki jej wprowadzeniu? Czy aplika-
cja ta będzie dalej rozwijana zgodnie 
z koncepcją, że pasażer podróżuje nie 
od stacji do stacji, lecz od drzwi do 
drzwi?

Każda ze spółek przewozowych posiada 
własne kanały sprzedaży biletów, także ka-
nały internetowe. Bilkom.pl, którego twór-
cą i operatorem jest PKP Informatyka, to 
jedyne miejsce w sieci, gdzie można nabyć 
jednocześnie bilety na przejazd pociągiem 
wszystkich państwowych przewoźników: 
PKP Intercity, POLREGIO i PKP SKM 
w Trójmieście, w tym bilety na podróż 
łączoną kilkoma przewoźnikami. Dostępny 
od września 2017 roku Pakiet Podróżnika 
pozwala na zakup maksymalnie 6 biletów 
tych przewoźników, uwzględniając wszyst-
kie zniżki i oferty specjalne obowiązujące 
w chwili zakupu biletu. Warto dodać, że 
Pakiet Podróżnika także jest dostępny 
na jednym blankiecie, co zdecydowanie 
ułatwia podróż pociągiem. Od 9 grudnia 
w Bilkom.pl jest dostępny także Wspólny 
Bilet. Etapowo, systematycznie rozwija-
my platformę Bilkom, która w naszych 
zamierzeniach będzie nie tylko aplikacją, 
za pomocą której można kupić bilety kole-
jowe, ale też miejscem, w którym będziemy 
mogli kompleksowo zaplanować podróż. 
W kolejnych odsłonach w Bilkom.pl będzie 
można zarezerwować nocleg, zamówić 

taksówkę na dworzec, wypożyczyć auto, 
zakupić bilet na komunikację miejską, 
wypożyczyć rower, czy skorzystać z oferty 
kulturalnej miejsca, do którego podróżuje-
my. Jest to rozwiązanie ukierunkowane na 
pasażera, czyli głównego beneficjanta kolei. 
Chcemy, żeby dzięki wsparciu rozwiązań 
IT i dodatkowej ofercie, kolej była najczę-
ściej wybieranym środkiem transportu 
w Polsce. 

W jaki sposób PKP Informatyka może 
pomóc przewoźnikom w bieżącym 
dostosowywaniu oferty np. rozkładu 
jazdy, długości składów do zmieniają-
cych się potrzeb podróżnych? Czy pla-
nowane są rozwiązania informatyczne 
w tym zakresie?

Nasi doświadczeni pracownicy posiadają 
kompetencje pozwalające na zaprojekto-
wanie i wdrożenie narzędzi informatycz-
nych mogących być odpowiedzią na każdą 
potrzebę przewoźników kolejowych.
W Polsce mamy kilkunastu przewoźników 
pasażerskich, mających różnych właścicieli. 
Pasażerowie często są zagubieni w tym ca-
łym gąszczu spółek. Jesteśmy gotowi za po-
mocą narzędzi informatycznych ustanda-
ryzować usługę przewozu osób. Z punktu 
widzenia pasażera nie jest istotne, kto jest 
organizatorem przewozów, czy jakie barwy 
mają wagony, pasażer oczekuje szybkiej, 
komfortowej i relatywnie taniej podróży. 
Punktem wyjścia do standaryzacji usług, 
przy zachowaniu odrębności właścicielskiej 
spółek przewozowych, jest ujednolicenie 
systemu sprzedaży biletów. PKP Informa-
tyka przygotowała nowe rozwiązania, które 
mogą być zaimplementowane u wszystkich 
przewoźników. 

Lawinowo rośnie liczba użytkowników 
urządzeń mobilnych. Czy mogą oni 
liczyć na kolejne rozwiązania infor-
matyczne ułatwiające im korzystanie 
z usług kolejowych?

Aktualnie jesteśmy w trakcie testowania 
aplikacji mobilnej Bilkom. Jest ona dostępna 
na urządzenia oparte na systemie Android. 
W 2019 roku oddamy do użytku aplikację 
dostępną na urządzenia działające w systemie 
IOS. Aplikacja mobilna jest odzwierciedle-
niem strony internetowej Bilkom.pl. Można 
w niej sprawdzić aktualny rozkład jazdy oraz 
zakupić bilety, które są dostępne w portfelu 
biletów. Planujemy, że w 2019 roku zarówno 
za pośrednictwem strony internetowej, jak 
i aplikacji, będzie można nabyć bilety także 
przewoźników samorządowych przystępują-
cych do Wspólnego Biletu. 

Jak wprowadzane przez PKP Infor-
matyka innowacyjne rozwiązania 
informatyczne wpływają na wynik 
finansowy spółki?

Kiedy w styczniu 2016 roku wchodziłem do 
Zarządu PKP Informatyka spółka stała nad 
przepaścią. Poprzednie władze Ministerstwa 
Infrastruktury i Grupy PKP przeznaczyły ją 
do likwidacji. Nowe kierownictwo resortu 
wstrzymało tę decyzję i postawiło przed nami 
nowe zadania. W 2014 i 2015 roku firma no-
towała straty. Od 2016 roku wypracowujemy 
zysk, a jesteśmy spółką kolejową bez dotacji 
państwowej. Przede wszystkim z sukcesem 
finalizujemy zlecone nam projekty. Pakiet 
Podróżnika, Bilkom.pl, czy Wspólny Bilet 
to rozwiązania, które oddaliśmy do użytku 
i które służą pasażerom przyczyniając się do 
tego, że polska kolej rozszerza swoją ofertę. 
My przy okazji tych projektów pokazujemy, 
że odbudowaliśmy kompetencje po okresie, 
gdzie Spółka przeznaczona była do likwidacji 
i jednocześnie wypracowujemy zysk. Pozwala 
to na planowanie kolejnych projektów. W na-
szej Spółce pracują informatycy – kolejarze, 
rozumiejący specyfikę rynku i potrzeby 
odbiorców naszych usług – zarówno spółek 
kolejowych, jak i pasażerów. Bo to wokół po-
trzeb Pasażera powinny być skoncentrowane 
nasze działania. Pasażer jest najważniejszy!

Dziękuję za rozmowę



1716 Kapitał POLSKI1 2  2 0 1 8   

GospodarkaGospodarka

Kolej Dużych Inwestycji na  polskich torach
PKP Intercity realizuje największą w swojej historii strategię 
taborową pn. „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” na 
kwotę ok. 7 mld złotych. Prawdziwą rewolucję przechodzi 
park taborowy Spółki. Tylko w 2018 roku przewoźnik podpi-
sał lub rozszerzył umowy na zakup nowych lub moderniza-
cję posiadanych pojazdów, których łączna wartość to ponad 
2,05 mld zł.

Mija kolejny dobry rok dla narodowego 
przewoźnika kolejowego. Polacy coraz 
chętniej korzystają z usług PKP Interci-
ty. Pociągami dalekobieżnymi podróżują 
prywatnie i służbowo. Potwierdzają 
to prowadzone na bieżąco statystyki 
przewozowe. Tylko od stycznia do końca 
października składy z niebiesko-poma-
rańczowym logo wybrało aż 38,7 mln 
osób. To ponad 7-procentowy wzrost 
w stosunku do analogicznego okresu 
w 2017 roku. Według prognoz podsumo-
wujących 2018 rok podróżnych ma być 
jeszcze więcej. 

Ogromny wpływ na wzrost liczby pasaże-
rów PKP Intercity mają przeprowadzane 
inwestycje taborowe. Przewoźnik konse-
kwentnie realizuje największy program 
inwestycyjny w historii spółki. Strategia 
„PKP Intercity – Kolej Dużych Inwesty-
cji” zostanie zrealizowana do 2023 r., a jej 
wartość to około 7 mld złotych. Program 
obejmuje modernizację i zakup wagonów, 
lokomotyw oraz elektrycznych zespo-
łów trakcyjnych (EZT). Część z nich 
będzie przystosowana do prędkości 200 
km/h lub wyższej. Dzięki realizowanej 
strategii taborowej po 2023 roku tabor 
PKP Intercity będzie w 80 proc. nowy 
lub zmodernizowany. Dodatkowo w 94 

proc. pociągów pasażerowie skorzystają 
z klimatyzacji, a w co najmniej 77 proc. 
z nich także z bezprzewodowego inter-
netu. W każdym pociągu przewidziana 
będzie również przestrzeń przystosowana 
dla osób poruszających się na wózkach 
oraz wydzielone miejsce na rowery, co 
dodatkowo ułatwi podróż pasażerom 
posiadającym specjalne potrzeby.

W 2018 r. spółka wykonała istotną część 
wspomnianego programu inwestycyjnego. 
Wartość podpisanych lub rozszerzonych 
w 2018 roku umów na zakup lub unowo-
cześnianie taboru to ponad 2 mld złotych. 
W efekcie pasażerowie wkrótce będą 
mogli korzystać z jeszcze wygodniejszych 
pociągów. 

Tylko w tym roku podpisaliśmy umowy na 
zakup 55 nowych i modernizację aż 285 
posiadanych wagonów. Daje nam to aż 340 
nowoczesnych i komfortowych wago-
nów, w których pasażerowie będą mogli 
korzystać z licznych udogodnień. Nowy 
i zmodernizowany tabor będzie obsługiwał 
kilkadziesiąt pociągów, jeżdżących po całej 
Polsce. To bardzo dużo, a zgodnie z pla-
nem przygotowujemy się już do kolejnych 
inwestycji – mówi Marek Chraniuk, Prezes 
Zarządu PKP Intercity

W lutym oraz w maju b.r. spółka podpisała 
umowy na zakup 55 nowoczesnych 
wagonów z Fabryką Pojazdów Szynowych 
H. Cegielski w Poznaniu oraz z firmą 
NEWAG na zakup 20 nowych lokomotyw 
elektrycznych Griffin. Wartość tych 
kontraktów to odpowiednio 473,5 i 367 mln 
zł brutto. Lokomotywy będą rozwijać 
prędkość 160 km/h, co pozwoli efektywnie 
wykorzystywać zmodernizowane linie 
kolejowe. Będą to najnowocześniejsze tego 
typu pojazdy w Polsce. W październiku b.r. 
PKP Intercity rozszerzyło również 
umowę na modernizację 60 wagonów 
zawartą z FPS H. Cegielski w Poznaniu. 
Zmodernizowanych zostanie dzięki 
temu kolejnych 30 pojazdów, a łączna 
wartość kontraktu wynosi 410 mln zł 
brutto. Umowa na unowocześnienie 
60 wagonów została podpisana 
w listopadzie 2017 roku, więc wartość 
umów z ostatnich 12 miesięcy to ponad 
2,3 mld złotych. Natomiast w ubiegłym 
miesiącu spółka rozszerzyła trzy umowy 
na modernizację 163 wagonów podpisane 
z PESA Bydgoszcz. Przewoźnik zamówił 
dodatkowo modernizację kolejnych 82 
pojazdów. Do PKP Intercity trafi więc 
łącznie aż 245 komfortowych wagonów. 
Po skorzystaniu z prawa opcji łączna 
wartość planowanych inwestycji wynosi 
prawie 1,03 mld zł brutto. 

Zupełną nowością na polskich torach bę-
dzie 60 wagonów typu COMBI, które zo-
staną dostarczone przez PESA Bydgoszcz. 
To pierwsze tego typu pojazdy w Polsce. 

Będą to wielofunkcyjne, przedziałowe 
wagony o podwyższonym standardzie, 
z wydzielonymi przedziałami rodzinnymi 
oraz przedziałem dla osób niepełnospraw-
nych, w tym poruszających się na wózku. 
W wagonach wydzielona będzie także 
przestrzeń, w której można bezpiecznie 
przewieźć rowery. Pasażerowie zobaczą 
w nich także niespotykane dotąd w pol-
skich pociągach automaty do sprzedaży 
napojów czy przekąsek.

Już wkrótce podróżowanie najbardziej 
komfortowymi pociągami PKP Intercity 
stanie się jeszcze wygodniejsze i przyjem-
niejsze. Przewoźnik planuje, by jeszcze 
przed końcem tego roku na tory wyjechał 
pierwszy skład Express Intercity Premium, 
czyli popularne Pendolino, z bezprzewo-
dowym internetem na pokładzie. Pociągi 
uda się wyposażyć w wi-fi dzięki umowie 
podpisanej 28 sierpnia br. z firmą Alstom. 
Kontrakt oprócz montażu obejmuje 
również utrzymanie niezbędnej instalacji 
świadczone przez 5 lat.

Nasze inwestycje przyniosą wymierne 
korzyści dla pasażerów, którzy będą mogli 
cieszyć się coraz wyższym komfortem 
podróżowania. Pierwsze efekty inwestycji 
już są widoczne. PESA Bydgoszcz oddaje 
zmodernizowane wagony typu 141A, na 
unowocześnienie których podpisaliśmy 

umowę w zeszłym roku. Odebraliśmy 
pierwsze wagony po modernizacji od FPS 
H. Cegielski, a w najbliższym czasie będą 
trafiły do nas następne pojazdy  – dodaje 
Marek Chraniuk.

Inwestycje dotyczące zakupu i moderniza-
cji wagonów oraz zakupu nowych lokomo-
tyw to elementy projektów „Kolej na dobre 
połączenia – unowocześnienie wagonów 
i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” oraz 
„Przyspieszamy komfortowo – unowo-
cześnienie wagonów i zakup lokomotyw 
dla PKP Intercity S.A.”. Przy ich realizacji 
PKP Intercity korzysta z różnych źródeł 
finansowania, w tym ze środków własnych 
oraz pozyskanych z Unii Europejskiej. 
Łącznie z funduszy unijnych w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko 2014-2020 przewoźnik 
pozyskał ponad 653 mln zł dotacji dla obu 
projektów wartych blisko 2 mld zł brutto. 

PKP Intercity pracuje także nad wdroże-
niem nowoczesnych rozwiązań techno-
logicznych. Spółka rozpoczęła w tym 
celu współpracę z Narodowym Centrum 
Badań i Rozwoju. W ramach partnerstwa 
innowacyjnego, wraz z producentami 
i instytutami badawczymi, PKP Intercity 
planuje zrealizować projekty, których 
rezultatem mają być pojazdy najlepiej 
dostosowane do potrzeb przewoźnika 

dalekobieżnego, w tym zdolne do obsługi 
infrastruktury kolejowej Centralnego Por-
tu Komunikacyjnego. Dlatego pod koniec 
października 2018 PKP Intercity i NCBiR 
rozpoczęły dialog techniczny dotyczący 
opracowania i dostawy konfigurowalnych 
elektrycznych zespołów trakcyjnych, zdol-
nych do osiągania prędkości konstrukcyj-
nej nie mniejszej niż 250 km/h.

Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity
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Inwestycje przy CPK 
są naznaczone sukcesem

Chopin Development jest liderem 
inwestycji okołolotniskowych w Pol-
sce. Dzięki jakim działaniom udało 
się uzyskać taką pozycję rynkową?

Chopin Airport Development to firma, 
która 15 lat temu otworzyła swój pierwszy 
hotel przy lotnisku Chopina i jednocze-
śnie pierwszy w ogóle hotel lotniskowy 
z prawdziwego zdarzenia. W tamtym 
czasie niewiele firm hotelowych wierzyło, 
że taki biznes będzie opłacalny. W prze-
ciągu tego czasu spółka nabrała na tyle 
doświadczenia i rozpędu, że mogła reali-
zować kolejne inwestycje przy lotniskach. 
Działania te zawsze były poprzedzone 
dokładnymi badaniami rynku, dzięki 
temu też zawsze kończyły się sukcesem 
dla naszej firmy. Mówiąc o tych inwe-
stycjach mam na myśli nasze hotele 
przy portach lotniczych w Warszawie, 
Gdańsku czy Katowicach, a także kolejne, 
które są w trakcie budowy – przy porcie 
Rzeszów-Jasionka i Poznań-Ławica. 
Mam nadzieję, że nie jest to jeszcze nasze 
ostatnie słowo jeśli chodzi o inwestycje 
okołolotniskowe m. in. dlatego, że widzi-
my dynamiczny rozwój lotnisk regional-
nych, ale również dlatego, że Centralny 
Port Komunikacyjny będzie silnikiem dla 
rozwoju portów regionalnych. 

Firma jest również franczyzobior-
cą czołowych sieci hotelowych na 
świecie. Jak realizowana jest ta 
współpraca?

Chopin Airport Development to firma 
w pełni profesjonalna. Wybór nowych 
partnerów przy inwestycjach CAD jest 
zawsze bardzo dobrze przygotowywa-
ny i analizowany na podstawie badań 
rynkowych, tak aby każdy brand, który 
kontraktujemy był właściwy dla wybranej 
desytnacji i odpowiadał na oczekiwania 
lokalne również na globalnym poziomie. 
CAD – prawdopodobnie jako jedyna fir-
ma hotelarska na naszym rynku – współ-

pracuje z pięcioma międzynarodowymi 
sieciami hotelowymi, co daje nam duży 
pogląd na ofertę liderów w naszej branży. 
Na podstawie naszych długoletnich 
doświadczeń zdajemy sobie sprawę, że 
nie ma doskonałego modelu biznesowego 
na różnego typu sytuacje. Jeśli chodzi 
o Chopin Airport Development to zawsze 
podejmujemy najlepsze decyzje, co do 
wyboru sieci, z którą chcemy współpra-
cować. Reasumując, nasz sukces wynika 
z dobrze wykonanej pracy już od momen-
tu wyboru sieci, poprzez budowę, otwar-
cie, a następnie operowanie hotelem. 

Proszę wymienić najważniejsze 
projekty inwestycyjne, które będą 
realizowane przez firmę w przy-
szłym roku.

Nie jest tajemnicą, że w przyszłym roku 
będziemy koncentrować się nad rozwojem 
naszych istniejących obiektów, ale będzie-
my chcieli również, zgodnie z naszym har-
monogramem w drugiej połowie 2019 r. 
otworzyć pierwszy w Polsce hotel Holiday 
Inn Express czwartej generacji w Rzeszo-
wie, jak również kolejny hotel Moxy w Po-
znaniu przy Ławicy. Ponadto pracujemy 
nad nowymi projektami, o których jest 
jeszcze za wcześnie, aby mówić. Niewątpli-
wie jednak przyszły rok przyniesie kolejne 
niespodzianki ze strony Chopin Airport 
Development, dzięki którym chcemy 
jeszcze bardziej zaznaczyć swoją pozycję, 
jako najprężniej rozwijającej się spółki na 
rynku hotelarskim w Polsce.

Był Pan uczestnikiem tegorocznego 
Kongresu 590. Czy podczas dyskusji 
panelowych poruszano problematy-
kę rozwoju infrastruktury lotniczej 
w Polsce i inwestycji okołolotnisko-
wych? Jakie wnioski płyną z tych 
dyskusji?

Na Kongresie 590, podczas paneli 
dedykowanych Centralnemu Portowi Ko-

munikacyjnemu, skupialiśmy się przede 
wszystkim na tym, jaki będzie wpływ 
Portu Solidarność na region Europy 
Środkowo-Wschodniej, a także na tym 
w jaki sposób zbudować CPK. W znacz-
nie mniejszym stopniu dyskutowaliśmy 
o inwestycjach wokół lotnisk. Jednakże 
na podstawie naszych doświadczeń, 
wiemy, że rynek okołolotniskowy jest 
bardzo dochodowy i jestem przekonany, 
że wiele podmiotów nie tylko należących 
do Skarbu Państwa, jak CAD, ale również 
prywatnych będzie chciało inwestować 
przy portach lotniczych. Spółka CAD i ja 
jako hotelarz, wiemy, że na każdą inwe-
stycję należy patrzeć w perspektywie dłu-
goterminowej i tak ją przeprowadzić, by 
w efekcie przyniosła dobry zwrot z ulo-
kowanego kapitału. Jestem przekonany, 
że inwestycje przy CPK będą szybko się 
zwracać swoim inwestorem, bowiem od 
początku są naznaczone sukcesem.

Chopin Airport Development (CAD) jest liderem inwestycji okołolotniskowych i najszybciej rozwijającą się spółką hotelarską w Pol-
sce. 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 – Rena-
issance 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 – Hampton by Hilton Gdańsk Airport i Katowicach – 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.

Z Gheorghe Marianem Cristescu, prezesem Chopin Airport 
Development rozmawia Marcin Prynda

GospodarkaGospodarka

Łączymy obowiązki 
zarządcy infrastruktury i przewoźnika
Ze Zbigniewem Tracichlebem, Prezesem Zarządu PKP Linia 
Hutnicza Szerokotorowa, rozmawia Ryszard Żabiński

Jak Pan ocenia tegoroczną edycję 
Kongresu 590?

Kongres 590 w Rzeszowie jest jednym 
z najważniejszych wydarzeń ekonomicz-
nych w Polsce, którego celem jest rozwój 
i promocja polskiej gospodarki. Bardzo 
dobrze, że podczas tego wydarzenia tak 
dużo czasu i miejsca poświęcono trans-
portowi kolejowemu, który przeżywa 
swój renesans. Unijne fundusze i środki 
wypracowane przez poszczególne spółki 
stworzyły możliwość realizacji inwesty-
cji w infrastrukturę i tabor. Wszystko 
wskazuje na to, że również w kolejnej 
unijnej perspektywie finansowej nie 
zabraknie środków na kolej. Sytuacja LHS 
jest na tym tle wyjątkowa, bo my znaczną 
część inwestycji finansujemy ze środków 
własnych, wspartych finansowaniem z Eu-
ropejskiego Banku Inwestycyjnego.

Proszę ocenić perspektywy rozwojo-
we towarowych przewozów kolejo-
wych w Polsce.

Kolejowe przewozy towarowe w ubiegłym 
roku wzrosły o kilka procent, ale w tym 
samym czasie przewozy samochodowe 
wzrosły o kilkadziesiąt procent. To po-
kazuje dysproporcje pomiędzy dostępem 
do infrastruktury drogowej i kolejowej. 
Przewoźnicy drogowi w dużo mniejszym 
stopniu ponoszą koszty dostępu do infra-
struktury. Tymczasem, transport kolejowy 
powinien być preferowany ze względu 
na większe bezpieczeństwo i mniejsze 
obciążenie dla środowiska. Typowy skład 
prowadzący 40 wagonów z kontenerami 

o wadze 40 ton każdy, na trasie 400 km 
zużywa około 2 tys. litrów paliwa mniej 
niż analogiczny ładunek transportowany 
na takim samym dystansie przez sa-
mochody ciężarowe. Do tego dochodzą 
korzyści wynikające ze zmniejszenia 
zanieczyszczenia powietrza oraz wolniej-
szego zużycia dróg. Należy podkreślić, 
że transport towarów drogą kolejową jest 
dwukrotnie krótszy od szlaku morskiego 
i znacznie tańszy od transportu lotni-
czego. Jest rozwiązaniem optymalnym 
pomiędzy ceną a czasem dostawy.
Szlaki kolejowe w odróżnieniu do wielu 
dróg oraz obwodnic nie przebiegają 
przez obszary silnie zurbanizowane. To 
wszystko sprawia, że transport kolejowy 
w zakresie przewozów towarowych ma 
przed sobą bardzo dobre perspektywy.

Linia LHS jest najdłuższą na terenie 
Polski kolejową linią szerokotorową 
przeznaczoną do transportu towa-
rowego. Na czym polega specyfika 
i trudność zarządzania takim przed-
siębiorstwem?

Chociaż nasza 400-kilometrowa linia to 
zaledwie 2% polskiej sieci kolejowej, to 
przewozimy 5% wszystkich ładunków 
i wykonujemy 7% pracy przewozowej 
w całym kraju. Tak wysoka wydajność 
pozwala nam na osiąganie bardzo dobrych 
wyników od chwili powstania spółki. 
Dzięki temu utrzymujemy bardzo wysokie 
parametry techniczne linii i kontynuuje-
my proces modernizacji linii.
Sytuacja spółki PKP LHS jest wyjątkowa 
pod jeszcze jednym względem – ponie-
waż działamy w formule zintegrowanej. 
Łączymy obowiązki zarządcy infrastruk-
tury i przewoźnika, zapewniając usługę 
trakcyjną i dodatkowe usługi logistyczne.
Żeby zapewnić dalszy rozwój spółki pra-
cujemy nad uruchomieniem przewozów 
w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku. 
W tym celu w listopadzie podpisaliśmy 
porozumienia z chińskimi partnerami. 
Umowy dotyczą dwóch korytarzy trans-
portowych: szlaku transkaspijskiego jak 
i trasy przez Rosję i Ukrainę. 

Proszę wymienić najważniejsze 
przedsięwzięcia inwestycyjne podjęte 
w tym roku, służące poprawie bez-
pieczeństwa i przepustowości LHS?

Obecnie realizujemy program inwestycyj-
ny, który wynika z przygotowań do uru-
chomienia Nowego Jedwabnego Szlaku, 
W styczniu 2018 r. podpisaliśmy umowę 
z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 
w sprawie finansowania programu inwe-
stycyjnego o wartości blisko 300 milionów 
złotych. Głównym celem projektu jest 
automatyzacja linii 65, która poprawi bez-
pieczeństwo prowadzenia ruchu pociągów 
i pracowników oraz pozwoli zwiększyć 
przepustowość. 
W marcu na stacji Zamość Bortatycze 
otworzyliśmy nowoczesne centrum ste-
rowania ruchem kolejowym, opracowane 
przez polskich inżynierów, dzięki któremu 
z jednego miejsca można sterować ru-
chem. Finalizujemy również prace związa-
ne z automatyzacją prowadzenia ruchu na 
stacji Sławków. Zamierzamy kontynuować 
automatyzację prowadzenia ruchu pocią-
gów na kolejnych odcinkach linii szero-
kotorowej. Przedsięwzięcia te pozwolą na 
poprawę bezpieczeństwa pracowników 
i ruchu pociągów oraz przyczynią się do 
zwiększenia przepustowości linii. 
Inwestujemy również w tabor. W sierp-
niu, na kilka miesięcy przed terminem, 
odebraliśmy 10 lokomotyw zmodernizo-
wanych z typu ST44 na typ 311Da. Pro-
wadzimy analizy opłacalności w zakresie 
przedłużenia linii szerokotorowej do 
Gliwic i Kędzierzyna Koźle oraz elektryfi-
kacji linii.
Łącznie wartość inwestycji do 2025 roku 
wyniesie ok. 800 mln złotych.
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W tym roku spodziewamy się wzrostu    liczby pasażerów o dwa miliony

Rozmowa z Mariuszem 
Szpikowskim, Prezesem PPL, 
Dyrektorem Lotniska  
Chopina w Warszawie

Jakie są najważniejsze zadania inwe-
stycyjne dotyczące lotniczej infra-
struktury transportowej w Polsce 
do czasu zbudowania Centralnego 
Portu Lotniczego? W jaki sposób 
np. należałoby rozwiązać problem 
zwiększenia przepustowości lotnisk 
na Mazowszu?

Ruch lotniczy w naszym kraju rośnie bar-
dzo szybko, Polacy coraz chętniej latają, 
wzrasta również ruch transferowy. Na 
Lotnisku Chopina co trzeci pasażer jest 
pasażerem przesiadającym się. W obec-
nym momencie kluczową kwestią jest za-
pewnienie odpowiedniej przepustowości – 
nie możemy dopuścić do sytuacji, w której 
z powodu ograniczeń infrastrukturalnych 
pasażerowie zaczną wybierać lotniska 
przesiadkowe w innych krajach.
Przepustowość na Lotnisku Chopina się 
wyczerpuje. Konieczne są zdecydowane 
działania, ponieważ to właśnie warszawski 
port wypracowuje masę krytyczną dla 
powstającego Centralnego Portu Ko-

munikacyjnego. Z tego powodu właśnie 
podjęliśmy decyzję o zapewnienia portu 
komplementarnego. W listopadzie, tego 
roku objęliśmy zarządzanie lotniskiem 
w Radomiu, które zostanie gruntownie 
przebudowane i zmodernizowane, aby już 
za około dwa lata mogło pełnić funkcje 
lotniska dla ruchu głównie czarterowego. 
Z drugiej strony, podjęliśmy również decy-
zję o rozbudowie infrastruktury Lotniska 
Chopina, ponieważ nie możemy dopuścić, 
aby przed powstaniem CPK skończyła się 
jego przepustowość. W planach mamy, 
m.in. przedłużenie i rozbudowę pirsów, po-
większenie sortowni, czy budowę nowych 
płyt postojowych i dróg kołowania.

Proszę ocenić mijający rok jeśli cho-
dzi o liczbę przewozów pasażerskich. 
Które lotniska w kraju rozwijają się 
najszybciej?

Zgodnie z danymi ACI, w gronie najszyb-
ciej rozwijających się polskich lotnisk jest 
Lotnisko Chopina. W swojej kategorii 

wielkości już od dłuższego czasu utrzymu-
je się w pierwszej piątce i czołówce lotnisk 
UE. W tym roku spodziewamy się wzrostu 
liczby pasażerów o prawie dwa miliony – 
jest to kilkunastoprocentowy wzrost rok 
do roku w sezonie letnim liczba pasażerów 
sięgała prawie 2 milionów miesięcznie. 

Transport lotniczy przestaje być luksusem, 
w naszym szybko rozwijającym się świecie 
zapotrzebowanie na loty samolotem 
będzie stale rosło. Dlatego też musimy się 
na to przygotować, a CPK jest ogromną 
szansą, aby Polska zaistniała na świa-
towej mapie transportowej, jako ważny 
węzeł przesiadkowy, jako łącznik między 
Wschodem a Zachodem.

Czy Centralny Port Komunikacyjny 
jest nam rzeczywiście potrzebny? 
Może wystarczyłaby rozbudowa 
istniejących lotnisk?

CPK jest niezbędny dla naszego kraju, 
jeśli chcemy zachowywać wysokie tempo 

rozwoju gospodarczego. Należy pamiętać, 
że nie chodzi tu o sam projekt lotniska, ale 
węzeł komunikacyjny – autostrady, szybka 
kolej, który spowoduje, że z tego portu 
można będzie szybko i sprawnie dostać się 
do różnych obszarów naszego kraju. Jest to 
również ogromna zachęta dla inwestorów, 
przewaga dla firm cargo i spedycyjnych. 
Ruch lotniczy nie ogranicza się wyłącznie 
do pasażerskiego. Dzięki świetnej infra-
strukturze, będzie możliwa dystrybucja 
cargo nie tylko w Polsce, ale również do 
krajów sąsiednich.
Istniejące lotniska nie były planowane na 
tak duży ruch, jaki ma obsłużyć CPK. Ich 
infrastruktura nie jest dopasowana do tak 
ogromnego wzrostu pasażerów. Technolo-
gia tam wykorzystana również się starzeje. 
CPK, które powstanie będzie wykorzy-
stywało najnowocześniejsze światowe 
rozwiązania.

Uczestniczył Pan w Kongresie 590. 
Jak Pan ocenia rangę tego wydarze-

nia? Jakie wnioski płyną z dyskusji 
panelowych dotyczących przyszłości 
transportu lotniczego w Polsce?

Kongres 590 jest doskonałym forum 
wymiany doświadczeń i jest ważnym 
wydarzeniem w polskim i europejskim 
kalendarzu konferencyjnym. Jeśli chodzi 
o wnioski – bardzo ciekawa jest zmiana 
perspektywy mówienia o CPK. Przesta-
jemy dyskutować na temat: czy budować 
CPK, a zaczynamy rozmawiać o tym, 
jak go budować. CPK daje nam ogromne 
możliwości rozwoju. Obsługa kilku-
dziesięciu milionów pasażerów będzie 
wymagała odpowiednio wyszkolonego 
personelu. Dlatego tak ważne jest, aby 
zacząć kształcić przyszłe kadry, które 
zasilą Port. W tym celu właśnie PPL pod-
pisuje szereg porozumień z uczelniami na 
tworzenie lotniczych kierunków studiów. 
CPK razem ze swoim Smart City to rów-
nież ogromny impuls dla sfery usługowej, 
który spowoduje dynamiczny rozwój nie 
tylko regionu, ale i całego kraju.

GospodarkaGospodarka
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Podczas Kongresu 590 uczestniczył 
Pan w panelu „Rynek, czy interwen-
cja - narzędzia walki z problemem 
białych plam transportowych w Pol-
sce". Jakie wnioski płyną z tej debaty? 

Najważniejszym wnioskiem z debaty, 
w której uczestniczyłem, było stwierdze-
nie, że problem białych plan transpor-

towych w Polsce nadal występuje i sam 
rynek nie jest w stanie tego problemu roz-
wiązać. Rynek rządzi się prawami popytu 
i podaży, a białe plamy transportowe to 
obszary, gdzie popyt na usługi transportu 
zbiorowego jest zbyt niski, aby generować 
odpowiednie zyski. Bez interwencji pań-
stwowej i samorządowej nie jest obecnie 
możliwa likwidacja tych białych plam, 
a przecież mieszkańcy tych obszarów 
mają takie same prawo dostępu do usług 
przewozowych, jak reszta kraju. 

Dworzec autobusowy PKS we Wro-
cławiu, którym zarządza Polbus,  
znajduje się w podziemiach galerii 
handlowej. W jakim stopniu to 
unikatowe w Polsce rozwiązanie 
przyczynia się do rozwoju biznesu? 
Czy był to trafiony pomysł? 

W mojej ocenie, był to bardzo trafiony po-
mysł. Obecnie połączenie głównych węzłów 
komunikacyjnych z galeriami handlowymi 
staje się wiodącym rozwiązaniem w całej 
Europie i nie tylko. Pasażerowie korzystają-
cy z dworca generują dodatkowy popyt na 
usługi oferowane przez punkty mieszczące 

się w galerii handlowej. W trakcie oczeki-
wania na kolejne połączenie, jak również po 
zakończeniu podróży, pasażerowie chętnie 
dokonują zakupów, a przede wszystkim ko-
rzystają z bogatej oferty punktów gastrono-
micznych. Szczególnie przed rozpoczęciem 
podróży możliwość skorzystania z oferty 
handlowej pozwala skrócić czas oczekiwania 
i dokonać zakupów, na które w codziennym 
pośpiechu być może brakuje nam czasu. 

Jakie są najważniejsze zamierzenia 
Polbusu w przyszłym roku? 

Nasze plany na przyszły rok koncentrują 
się przede wszystkim na trzech kwestiach: 
-  wdrożenie standardu ISO 9001:2015, po-

twierdzającego wysoką jakość zarządzania 
naszymi usługami przewozowymi oraz 
ciągłe doskonalenie rozwoju naszej Spółki, 

- pozyskiwanie nowych zleceń na prze-
wozy pracownicze dla przedsiębiorstw 
działających na terenie Dolnego Śląska. 
- dalsze odnawianie floty pojazdów, 
pozwalające stale podnosić komfort po-
dróżowania naszych klientów.

Dziękuję za rozmowę

GospodarkaGospodarka

Zlikwidować transportowe białe plamy
Rozmowa z Krzysztofem Balawejderem Prezesem Zarządu POLBUS PKS

Recepta na sukces? Trzy razy jakość
Ze Zbigniewem Grycanem, twórcą i właścicielem marki 
Grycan – Lody od pokoleń, rozmawia Radosław Nosek

Został Pan wyróżniony Nagrodą Indywi-
dualną Prezydenta RP. Jak Pan przyjął to 
wyróżnienie? Czy był Pan zaskoczony?

To było bardzo duże zaskoczenie, ponie-
waż nie zgłaszałem swojej kandydatury, nie 
miałem także wiedzy, że moja osoba jest brana 
pod uwagę. Nagrodę przyjąłem z ogromną 
satysfakcją, jako podsumowanie mojej ponad 
pięćdziesięcioletniej działalności biznesowej 
i rzemieślniczej oraz zachętę do dalszej wytę-
żonej pracy.

Czy ma Pan sposób na budowę ogólno-
polskiej, powszechnie rozpoznawalnej 
marki. Co jest szczególnie ważne w takim 
przedsięwzięciu?

Moją receptą na sukces jest jakość, jakość 
i jeszcze raz jakość. Nasze lody wytwarza-
my rzemieślniczymi metodami, według 
tradycyjnych, rodzinnych receptur z wyko-
rzystaniem najwyższej jakości naturalnych 
składników. Konsekwentnie realizujemy 
tę strategię  i wkładamy wiele wysiłku, aby 
oferować produkty, pod którym możemy 
podpisać się własnym nazwiskiem. A na-
zwisko zobowiązuje. Nasza rodzina zajmuje 
się produkcją lodów już od kliku pokoleń, 
a tradycje cukiernicze sięgają w niej końca 
XIX wieku. 

Na rynku jest Pan już obecny od ponad 
50 lat. Kiedy, Pana zdaniem, łatwiej było 
rozpoczynać biznes, wtedy czy teraz?

W tym roku mija 56 lat od kiedy założyłem swój 
pierwszy zakład cukierniczy. Przez te wszystkie 
lata miałem okazję prowadzić biznes w różnych 
warunkach polityczno-gospodarczych. 
W czasach PRL bycie przedsiębiorcą w branży 
spożywczej wyglądało zupełnie inaczej niż 
dziś. Rynek sprzyjał producentom – popyt 
przewyższał podaż  dzięki czemu nie było 
najmniejszego kłopotu ze zbytem produktów, 
nie było także rozwiniętej konkurencji. Za to 
nie lada wyzwaniem było zdobycie surowców 
potrzebnych do produkcji lodów. Kiedy rynek 
otworzył się na zagranicę okazało się, że trzeba 
się zmierzyć z konkurentami, którzy mieli 
zupełnie inne możliwości rozwoju niż my tutaj, 
w Polsce. Na mnie zadziałało to mobilizują-
co, chciałem produkować jeszcze lepsze lody, 
zawalczyć jakością, tradycją, rzemiosłem. Dziś 
nie brakuje ani surowców, ani maszyn. Istnieją 
także narzędzia finansowe, dzięki którym 
można pozyskać fundusze na rozwój biznesu. 
Teraz największym wyzwaniem dla polskich 
przedsiębiorstw jest utrzymać i rozwijać firmę 
w warunkach silnej i bardzo licznej konku-
rencji, a także odnaleźć się w niestabilnych 
warunkach gospodarczych. 

W jaki sposób Pana firma będzie się roz-
wijać w najbliższym czasie? Czy przewidu-
je Pan np. podbój zagranicznych rynków?

Jesteśmy obecni na rynkach zagranicznych 
i systematycznie rozwijamy eksport. Aktualnie 
wysyłamy nasze lody do 20 krajów w Europie 
i Azji. Konsekwentnie realizujemy naszą stra-
tegię i oferujemy najwyższej jakości produkty, 
zarówno w sieci lodziarnio-kawiarni, która liczy 
już ponad 150 lokali, jak i w handlu detalicznym. 
Oczywiście, mierzymy się z tymi samymi pro-
blemami, co inni przedsiębiorcy. Ograniczenie 
handlu w niedziele, z uwagi na fakt, iż większość 
z naszych punktów znajduje się w centrach 
handlowych, znacząco podcięło nam skrzydła. 
Obecnie wdrażamy korektę strategii i naszych 
planów działania w tym segmencie rynku, tak 
aby dostosować się do tych nowych, niełatwych 
warunków i robić swoje mimo trudności.

Luksusowa Marka Roku 2018!

Podczas Gali goście poznali laureatów kategorii: 
Super Luksusowa Marka Roku, Luksusowa 
Marka Roku, Luksusowy Produkt Roku oraz 
Twórca Luksusu. Ponadto po raz pierwszy 
wyłonione zostały produkty w kategorii: Luksus 
dla Każdego oraz International Luxury Brand of 
the Year 2018. 
To jedyne takie wydarzenie w Polsce, które 
gromadzi liderów biznesowych sektora premium 
z Polski i z całego świata, a także osobistości ze 
świata kultury i sztuki. Luksusowa Marka Roku, 
to jedyna nagroda tego typu oraz jedyna taka sta-
tuetka wręczana firmom, usługom i produktom 
premium na całym świecie. Wyjątkowa okazja 
do wymiany poglądów i nawiązania nowych 
kontaktów biznesowych. - mówi Mariusz Pujszo 
Prezes Zarządu spółki Luksusowa Marka Roku.

Pierwszą statuetkę „Super Luksusowej Marki 
Roku 2018” otrzymała firma rodzinna Claudie 
Design, produkująca ekskluzywne, wysokiej 
jakości, designerskie krzesła. Statuetkę odebrali 
Kamil Pienio i Przemysław Pienio. W tym 
zacnym gronie znalazły się również takie marki 
jak Montblanc, Złota 44, Heron Live Hotel, La 
Vie Skin i Łyko Jubiler. Statuetki „Luksusowej 
Marki Roku 2018” odebrały firmy: Stone Master, 
Expertoo International Poland, Agencja KPI 
Media, Parisel Palace, Guzikova, Dozbud Easy 
Drive, Restauracja Avangarda, Rezydencja 
Gubałówka, Balthazar Design Hotel, AFG 
Interior, Kandara, Visual M, GP Systems, Rubin 
Beef, PEJOT Dekoracje Cukiernicze, Centrum 
Bezpieczeństwa Informatycznego, Doceń 
Polskie, Tichauer, Jurajska, Toya, Odkupienie 
Win, Centrum Wina, Akademia Przedsiębior-
cy „Sukces Po Polsku”, Drzazga Clinic, Skoff, 
DuoVita Smart Apartments, Spółdzielnia 
Mleczarska Gostyń, JAAQOB, Eco Ride Polska, 
Dieta Figura, Restauracja Shandaar, M-Duo, 
Thalgo, Podoland, Opax, Szpital Specjalistyczny 
Brzeziny, Agencja PR Face it!, Smily Play, Glam 
Project, ByMYNIA Fashion&Beauty, Kawai Art. 
Gallery, Hotel No Name, Luxur Holiday, Jacobs, 
Bury, Kenko Restauracja, Radio Kolor, Magazyn 
Kapitał Polski, Magazyn Podróże, Money.pl, Elle 
Decoration, Magazyn Kaleidoscope, Polsat Cafe.
W tyk roku w nowej kategorii „Luksus dla 
Każdego” nie mieli siebie równych: Wiśniow-
ski, ChronPESEL i City Residence Opoczno. 
Doceniono również Luksusowe Produkty 
Roku: Deska do pływania SUP model NIMBUS 
Edition, Kremówka Królewska- Pączek w Maśle 

Cukiernia Warszawska, KGH Polska, Champa-
gne le Brun de Neuville, Kaminari Knives, BH 
Meble oraz Arkada’s serum TC16.

Już po raz trzeci kapituła wyłoniła „Twórców 
Luksusu”, statuetki odebrali: Jędrzej Wittchen, 
Wiesław Bober, Marcin Paździor, Beata Drzazga, 
Ewelina i Marcin Muszyńscy. Specjalną mię-
dzynarodową kategorię International Luxury 
Brand of the Year 2018 otrzymały dwie marki 
Christian Laurent i Eveline Cosmetics.  
Jak na każdej gali Fundacja Jestem Optymistą 
nagrodziła wyjątkowe Osobowości. Statuetkę 
„Optymista Roku 2018” odebrał: Krzysztof 
K.A.S.A Kasowski, Iwona Budziak i Przemysław 
Saleta.

Bodaj najważniejszą rzeczą są Targi Luksusu 
oraz odbywające się na nich liczne spotkania 
biznesowe, które w bardzo znaczący sposób 
wspierają firmy uczestniczące w tym wydarzeniu 
m.in.: Drzazga Clinic, Duo Vita, Hotel Heron, 
Paździor, Nimbus, Claudie Design, Col-Way, Pe-
jot, Stone Master, Expertoo, Złota 44, Marcelina 
Nogala, Centrum Wina, Guzikova, Łyko Jubiler, 
Vistula, MontBlanc, Eveline Cosmetics, Browar 
Obywatelski, Kaminari, Fus, La Vie Skin, Szpital 
Specjalistyczny Brzeziny, Jacobs, Bury, Szew-
czyk, Prudential.
Na scenie Goście mogli podziwiać wzruszający 
występ czterech tenorów, ukraińskiego zespołu 
Leon Voci, Natalii Opyrchał, Dave’a Nilaya, 
Laury Godziejewskiej i Agnieszki Wiechnik
Nie zabrakło elementów kultury, którą zaprezen-
tował krakowski Teatr Kwadrat ze spektaklem 
„Pan Tadeusz z M-3”. 
Równie ekscytującym elementem Gali była 
licytacja na rzecz Fundacji „Jestem Optymistą”, 
w której goście bardzo aktywnie uczestniczyli 
licytując luksusowe produkty.

To był wieczór pełen luksusowych wrażeń 
i emocji. Jesteśmy ciekawi co organizatorzy za-
prezentują za rok, podczas jubileuszowej edycji 
Luksusowej Marki Roku.
Galerię zdjęć znajdą Państwo na  
www.kapitalpolski.pl

Partnerem Gali było Województwo Lubel-
skie. Lubelskie Smakuj Życie, organizatorem 
firma Luksusowa Marka Roku Sp. Z o.o., a nad 
przebiegiem czuwała firma Excellent Events oraz 
magazyn „Osobowości i Sukcesy”.

24 listopada w luksusowych wnętrzach Hotelu Zamek Janów Podlaski 
w Janowie Podlaskim odbyła się IX edycja Gali „Luksusowa Marka Roku 
2018”. Wspaniali goście oraz luksus w pełnym wydaniu były myślą prze-
wodnią tego wyjątkowego wieczoru. Od dziewięciu lat organizacją tego 
przedsięwzięcia zajmuje się Mariusz Pujszo, który jest również pomysło-
dawcą.

Laureaci statuetki „Luksusowy Produkt Roku 2018”: Cukiernia Pączek w Maśle 
Cukiernia, KGH Polska, Kaminari Knives, Champagne le Brun de Neuville, 
Nimbus, AArkada, BH Meble oraz Laureaci Statuetki „International Luxury Brand 
of the Year 2018”: Eveline Cosmetics, Christian Laurent

Laureaci statuetki „Twórca Luksusu Roku 2018”: Wiesław Bober, Jędrzej Wittchen, 
Marcin Paździor, Beata Drzazga, Ewelina i Marcin Muszyńscy

Laureaci statuetki „Optymista Roku 2018”: Iwona Budziak, Przemysław Saleta, 
Krzysztof KASA Kasowski

Przemysław Pienio-Claudie Design, Mariusz Pujszo, Kamil Pienio Claudie Design Roman Szczeblewski, Mariusz Pujszo,  Władysław Grochowski Prezes Grupy Arche

Laureaci statuetki „Luksusowa Marka Roku 2018”: Dozbud Easy Drive, Centrum 
Wina, City Residence Opoczno , Doceń Polskie, Guzikova, Magazyn Kapitał 
Polski, M-Duo, Podoland, Radio Kolor, Restauracja Avangarda, Tichauer, Toya,, 
Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu, Visual M, Smily Play

Marcin Prynda Prezes Magazynu Kapitał Polski

Wiola Wrzesińska, Katarzyna Motloch, Mariusz Pujszo
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Wschodnioeuropejskie Biznes Forum, czyli jak robić interesy w Polsce?
Rozmowa Z Olgą Zerkal, Consulting Director w EWIGOL Consulting

EWIGOL wspólnie z polskimi i zagra-
nicznymi firmami, zorganizował w tym 
roku we Wrocławiu Wschodnioeuropej-
skie Biznes Forum 2018. Proszę podsu-
mować to wydarzenie, czy było udane?

Nasza firma EWIGOL miała zaszczyt zostać 
głównym organizatorem Wschodnioeuropej-
skiego Biznes Forum 2018. Ale chciałabym 
podkreślić, że WBF 2018 równie jak każde 
inne wydarzenie organizowane bez wsparcia 
władz państwowych i samorządowych, jedynie 
przez grupę zainteresowanych przedsiębiorców  
może być udane tylko pod warunkiem spójnej 
współpracy i dużego zaangażowania  biznes-
menów - organizatorów. Wschodnioeuropej-
skie Biznes Forum 2018 się udało, gościliśmy 
w naszym ukochanym Wrocławiu przez 3 dni 
przedsiębiorców z różnych zakątków Europy 
Wschodniej, między innymi z Polski, Rosji, 
Ukrainy i Białorusi. Jesteśmy bardzo wdzięcz-
ni wszystkim tym, którzy wspierali projekt 
oraz ekipie organizatorów. To dzięki owocnej 
współpracy z partnerami WBF 2018 i znakomi-
tej koordynacji działań udało się na wysokim 
poziomie przeprowadzić wydarzenie .

Jakie jest zainteresowanie przedsiębior-
ców, którzy byli uczestnikami Wschod-
nioeuropejskiego Biznes Forum 2018, 
prowadzeniem interesów w Polsce?

W trakcie organizowania oraz przeprowadza-
nia WBF 2018, wydarzenie wzbudziło duże 

zainteresowanie Polską, Dolnym Śląskiem 
i Wrocławiem wśród mieszkańców państw 
za naszą wschodnią granicą. Wielu z nich 
wcześniej nie słyszało o Wrocławiu i jego 
potencjale gospodarczym. Byli mile zaskoczeni 
możliwościami, które odkrywają się przed 
nimi w przypadku prowadzenia działalności 
gospodarczej w naszym mieście i wojewódz-
twie. Już 17  zagranicznych gości zdecydowało 
się na prowadzenie biznesu na Dolnym Śląsku 
pod czas WBF 2018.

Na polskim rynku pracy już od dłuższe-
go czasu brakuje potrzebnych firmom 
pracowników. Jak Pani sądzi, czy nastąpi 
jeszcze większy napływ obywateli Ukra-
iny i innych państwa ze Wschodu do 
Polski?

Moim zdaniem, napływ pracowników zagra-
nicznych nie zmaleje, a nawet wzrośnie. Obec-
nie najczęściej do Polski przyjeżdżają pracow-
nicy z Ukrainy, Białorusi, Indii i Wietnamu, 
ale jestem przekonana, że w niedługim czasie 
dołączą do nich mieszkańcy Azji Centralnej 
i Rosji. Nastąpi to w ciągu kilku lat, co przy-
czyni się do dalszego intensywnego rozwoju 
polskiej gospodarki oraz zabezpieczy nas przed 
możliwym kryzysem gospodarczym.

Ewigol ma najszerszy na rynku zakres 
usług consultingowych świadczonych dla 
cudzoziemców. Co on obejmuje?

Nasza firma świadczy usługi doradztwa imi-
gracyjnego dla cudzoziemców, którzy legalizują 
swój pobyt i pracują na terenie Polski. Świad-
czymy też usługi z zakresu księgowości dla firm 
i osób fizycznych. Oprócz tego świadczymy 
usługi z zakresu doradztwa biznesowego, 
głównie dla przedsiębiorców zza granicy, którzy 
inwestują w polską gospodarkę, pomagamy im 
prowadzić biznes na rynku europejskim. Od 
stycznia 2019 roku , zaczynamy też zajmować 
się doradztwem franczyzowym. Oprócz tego, 
regularnie uczestniczymy w konferencjach 
i targach za granicą wschodnią, popularyzując 
idee prowadzenia biznesu w Polsce i Wrocławiu, 
ściągając w miarę możliwości inwestorów zagra-
nicznych na Dolny Śląsk. Jesteśmy przekonani, 
że Polska, a zwłaszcza Wrocław, jest dobrym 
miejscem do inwestowania i rozwoju biznesu.

Dziękuję za rozmowę

Grupa OCG poprzez swoje spółki, połączone ale 
mocno wyspecjalizowane i  niezależne już od 10 
lat realizuje kompleksową obsługę inwestycji 
prowadzonych przez polskich przedsiębiorców 
wychodzących na rynek ukraiński  oraz ukraińskich 
przedsiębiorców lokujących biznes w  Polsce. 
Zbudowaliśmy międzynarodowy zespół specjalistów 
między innymi z  dziedziny prawa, księgowości 
i ekonomii, zapewniających obsługę na najwyższym 
poziomie.

Teraz przyszedł czas na kolejny etap działań. 
W odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych klientów  
zdecydowaliśmy o  utworzeniu naszej struktury na 
Ukrainie. Tak powstało OCG Ukraine, gdzie tak jak 
w Polsce w jednym miejscu klient otrzymuje doradztwo 
inwestycyjne lub bieżącą obsługę prawną i księgową. 
Struktura międzynarodowa Grupy OCG pozwala na 
realizację usług bez względu na to czy klient zgłosi 
się do siedziby w Polsce, czy na Ukrainie. W naszych 
sukcesach, szczególnie w  obszarze sieciowania 
biznesu, należy podkreślić  rolę Zagranicznego Biura 
Handlowego w  Kijowie Polskiej Agencji Inwestycji 
i Handlu bez wsparcia którego wiele inicjatyw polsko 
– ukraińskich byłoby niemożliwych.

Sukcesem rozwoju OCG w  Polsce było skupienie 
wszystkich elementów niezbędnych w  prowadzeniu 
inwestycji w  jednym miejscu. Obsługa prawna 
realizowana przez KANCELARIĘ PRAWNĄ TYWONIUK 
& LEWANDOWSKI w  połączeniu z  doradztwem 
podatkowym i prowadzeniem księgowości OPTIMUM 
TAX  stały się podwalinami działalności grupy. 
Kolejne podmioty jak SYNTRADE sieciujący biznes 
międzynarodowy, ESTRO budująca marketingowy 
plan wejścia na rynek i  wizerunek marki i  Agencja 
Doradztwa Personalnego PERSONALIS – zapewniająca 
dobór kadr w Polsce i na Ukrainie, stanowiły kolejne 
elementy uzupełniające ofertę grupy.

Obecnie tak jak w  Polsce, klienci mogą liczyć na 
kompleksowe wsparcie na Ukrainie w naszej kijowskiej 
siedzibie. Wsparcie realizowane jest przez zespół 
znający nie tylko stronę twardą jaką są np. zagadnienia 
księgowe lub prawne, ale dobierając zespół szczególną 
uwagę zwracamy również na doświadczenie miękkie, 
czyli znajomość niuansów wynikających z mentalności 
różnych uwarunkowań kierujących odbiorcami naszych 
towarów lub usług, lub partnerów biznesowych. 

W  celu uzyskania szczegółowych informacji 
dotyczących Grupy OCG Poland i  OCG Ukraine 
zapraszamy do kontaktu. 

10 LAT OBSŁUGI INWESTYCJI POLSKO-UKRAIŃSKICH
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ZPB KaczmareK firma z ideą
w Gminie Prusice

ZPB KaczmareK to firma z ideą, której jeden z kluczowych 
oddziałów usytuowany jest w Gminie Prusice i zajmuje 
się przede wszystkim produkcją prefabrykatów budow-
nictwa infrastrukturalnego, takich jak betonowe studnie 
oraz żelbetowe przepusty skrzynkowe.

29 grudnia 2018 roku Burmistrz Mia-
sta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz 
w towarzystwie Starosty Trzebnickiego 
Pani Małgorzaty Matusiak oraz lokalnych 
mediów uczestniczył w konferencji, na 
której przedstawiono najnowszy produkt 
wprowadzany na polski rynek. 
Chcąc uzupełnić posiadany asortyment 
firma ZPB KaczmareK rozpoczęła budowę 
hali, której postęp prac również mieliśmy 
okazję zobaczyć, na potrzeby uruchomie-
nia nowoczesnej linii do produkcji prefa-
brykatów typu FILIGRAN, które oferowa-
ne będą pod nazwą „IDEA HOUSE”. 
Dzięki tym nowoczesnym i doskona-
łym jakościowo materiałom realizacja 
inwestycji budowlanych będzie możliwa 
w niemalże dwukrotnie szybszym czasie. 
Technologia ta pozwoli na wykonanie do-
wolnego, indywidualnego zadania inwe-
stycyjnego, bez ograniczeń jakie narzucają 
dotychczas stosowane rozwiązania.
– Cieszy mnie fakt, że przedsiębiorstwa 
z terenu naszej Gminy podejmują nowe 
wyzwania, poszerzają swoje zakresy 
działalności, co również wpływa na rozwój 
naszej gminy. Życzę sukcesów w realiza-
cji planów i założeń, jak również mam 
nadzieję na owocną współpracę przy inwe-
stycjach realizowanych w Gminie Prusice. 
– mówi Burmistrz Igor Bandrowicz

We Wrocławiu obradowało Forum Zawodowe 2018

Kształcenie zawodowe a potrzeby rynku pracy
Forum Zawodowe 2018, które odbyło się 21 listopada we Wrocła-
wiu, zgromadziło liczne grono dyrektorów szkół podstawowych 
wraz z doradcami zawodowymi, reprezentantów wyższych uczel-
ni, przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz pracodaw-
ców z Wrocławskiego Parku Przemysłowego
Organizatorami Forum Zawodowego byli: 
DOZAMEL Sp. z o.o., spółka z sektora usług 
przemysłowych i jednocześnie podmiot zarzą-
dzający Wrocławskim Parkiem Przemysłowym, 
Zespół Szkół nr 18, którego uczniowie kształcą 
się  m.in. w zawodach mechaniczno - elektrycz-
nych, a także Centrum Kształcenia Praktycz-
nego. Kapitał Polski był jednym z patronów 
medialnych wydarzenia.

Skąd pomysł na forum
- Kształtując relacje z przedsiębiorcami, 
odbieramy sygnały o trudnościach w pozyska-
niu przez nich wykwalifikowanych pracowni-
ków – powiedział Piotr Kubiński, Dyrektor 
Biura Marketingu i Zarządzania Relacjami 
z Klientem DOZAMEL Sp. z o.o.,. – Dlatego 
postanowiliśmy, wspólnie z różnymi interesariu-
szami procesu edukacji i budowania kapitału 
ludzkiego, zorganizować wydarzenie, na którym 
podejmiemy ten aktualny obecnie temat. 
Forum Zawodowe było adresowane  do przedsta-
wicieli wrocławskich szkół podstawowych, w tym 
w szczególności do doradców zawodowych. 
Zaproszeni zostali także reprezentanci Wy-
działu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia 
i Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, a także 
władze wydziałów: Elektrycznego i Mechanicz-
nego Politechniki Wrocławskiej, współpracujące 
z Zespołem Szkół nr 18 oraz Centrum Kształcenia 
Praktycznego. Wśród pracodawców znaleźli się 
dyrektorzy i szefowie HR takich firm jak General 
Electric, Donako, Fortaco i DOZAMEL.

Brak specjalistów największą 
bolączką pracodawców
Anna Dąbrowska, HR Manager w Fortaco 
Sp. z o.o., przyznała, że największą bolączką 

firmy jest pozyskanie specjalistów w zawodach 
spawacz i lakiernik. Podczas dyskusji w panelu 
pracodawców Marek Chmura, dyrektor GE Po-
wer Wrocław, wskazał na problem zbyt małego 
zainteresowania młodzieży technikami i szko-
łami zawodowymi. Z kolei Agata Woroniecka 
HR Manager GE Power Sp. z o.o.  podkreśliła, 
że niezwykle istotną kwestią jest też samo zaan-
gażowanie w pracę. – Widziałabym tu ogromną 
rolę ze strony doradców zawodowych, szkół, by 
na jak najwcześniejszym etapie to zaangażowa-
nie w uczniach rozbudzać - dodała. 
– Z roku na rok zmniejsza się liczba kandydatów 
na nasz tradycyjny kierunek technik-mechanik – 
powiedziała Danuta Matuszewska, wicedy-
rektor wrocławskiego Zespołu Szkół nr 18. 
– Do nowych klas, które utworzyliśmy, zgłosiło 
się jedynie siedmiu kandydatów na kierunek 
technik klimatyzacji chłodnictwa i ośmiu na kie-
runek technik systemów i urządzeń energetyki 
odnawialnej. 
Dane te skomentował dyrektor Jerzy Wójci-
kowski z Donako Sp. z o.o.– Technik systemów 
i urządzeń energetyki odnawialnej, podobnie 
jak niemalże każdej innej specjalności, w której 
kształci „osiemnastka”, znalazłby u nas zatrud-
nienie.

Zawody przyszłości
O tym, że zmiany technologiczne pociągną za 
sobą powstanie nowych zawodów, mówił Piotr 
Kubiński z DOZAMEL Sp. z o.o. –W swoich 
analizach grupa Cognizant prognozuje, że wśród 
nowych zawodów pojawią się np. detektyw ds. 
danych, analityk cyber-miasta, twórca podróży 
w rozszerzonej rzeczywistości, czy manager ds. 
rozwoju sztucznej inteligencji.

Dobre praktyki współpracy szkół 
z biznesem. Wsparcie w strategii 
miasta
Przedstawiając nowe programy i proces 
kształcenia w technikach i szkołach branżo-
wych, Janusz Wrzal, Dolnośląski Wicekurartor 
Oświaty, mówił o możliwościach finansowania 
kursów pozaszkolnych u przedsiębiorców dla 
najlepszych uczniów. 
Realne efekty współpracy z biznesem dla 
Zespołu Szkół nr 18 wymieniła także Danuta 
Matuszewska: wycieczki zawodoznawcze, 

praktyki uczniowskie, doposażenie pracowni, 
wspólna realizacja projektów międzynaro-
dowych, prowadzenie i finasowanie szkoleń, 
fundowanie stypendiów i nagród dla najlep-
szych uczniów, klasy patronackie, wspólne 
tragi pracy organizowane w szkole czy praktyki 
uczniowskie w zakładach pracy. 
Anna Chołodecka, dyrektor Centrum Kształ-
cenia Praktycznego, również podkreślała, że 
właściwy tok kształcenia techników, inżynie-
rów w dobie innowacji, cyfryzacji i innych pro-
cesów globalnych wymaga współpracy z bizne-
sem. Przedstawiła programy, jakie uruchomiło 
CKP we współpracy z pracodawcami. Marcin 
Urban, skarbnik Miasta Wrocławia, przypo-
mniał, że w strategii Wrocław 2030 znalazły 
się takie cele jak np. inspirowanie, wspieranie 
zmian w systemie edukacji w kierunku lepsze-
go dostosowania do rynku pracy.
Ewa Szczęch, Dyrektor Wydziału Szkół 
Ponadpodstawowych i Specjalnych Departa-
mentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia  
zapewniła o tym, że jest spory budżet – miejski 
oraz pochodzący z dotacji unijnych, na nowo-
czesną infrastrukturę edukacyjną.
O tym, że wybór technicznej ścieżki kształce-
nia gwarantuje przyszłość zawodową i karierę, 
przekonywali prof. dr hab. inż. Waldemar 
Rebizant, dziekan Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Wrocławskiej oraz dr inż. Piotr 
Górski, prodziekan Wydziału Mechanicznego 
Politechniki Wrocławskiej. 

Forum Zawodowe to pierwszy krok. 
Potrzebne są dalsze…
Forum Zawodowe zgromadziło blisko 130 
uczestników, w tym dyrektorów i doradców 
zawodowych z 74 szkół podstawowych Wro-
cławia. 
Uczestnicy Forum byli zgodni co do tego, że 
promocja kształcenia zawodowego powinna 
pójść dalej -  objąć również rodziców i bezpo-
średnio samą młodzież. Pierwszy krok, jakim 
było zorganizowanie Forum Zawodowego, 
powinien uruchomić kolejne, konkretne 
działania. DOZAMEL będzie się z pewnością 
aktywnie włączać w proces promocji tego 
obszaru edukacji.
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Bezpieczne gospodarowanie 
odpadami

Rocznie to 12 milionów ton odpadów pocho-
dzących z samych gospodarstw domowych. 
– Gdybyśmy chcieli taką ilość gdzieś umie-
ścić, np. zasypać nimi Stadion Narodowy 
w Warszawie, to potrzebowalibyśmy tych 
stadionów aż 30 – mówi Roman Jagiełło, 
prezes spółki Chemeko-System.

W przeszłości gromadzenie odpadów w wy-
znaczonym miejscu było jedynym 
stosowanym rozwiązaniem. Nie-
stety często na wysypiskach 
brakowało specjalnych 
zabezpieczeń, co stanowiło 
poważne zagrożenie dla 
środowiska naturalnego. 
Zanieczyszczenia przedo-
stawały się do gleby i wód 
podziemnych, a do tego 
w sposób niekontrolowany 
następowała emisja gazów 
do atmosfery. – Dopiero rozwój 
gałęzi nauki, jaką jest ochrona śro-
dowiska, oraz nowelizacja prawa w zakresie 
budowy składowisk odpadów umożliwiły 
gospodarowanie odpadami w sposób odpo-
wiedzialny i bezpieczny – wyjaśnia Jagiełło.

Spółka Chemeko-System od początku 
swojej działalności dążyła do stworzenia jak 
najefektywniejszego systemu postępowania 
z odpadami. Zakład Przetwarzania Odpa-

dów w Rudnej Wielkiej 
powstawał w okre-

sie przemian 

gospodarczych oraz zmian prawnych 
związanych ze wstąpieniem Polski do Unii 
Europejskiej. – To pozwoliło nam dostoso-
wać realizowany projekt do obowiązujących 
dziś restrykcyjnych norm związanych 
z ochroną środowiska – mówi prezes Che-
meko-System. – W efekcie podjętych działań 
spółka uzyskała w 2012 roku status regio-
nalnej instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych (RIPOK) dla regionu 
północno-centralnego wojewódz-

twa dolnośląskiego. 
Tak powstał innowacyjny 

zakład, w skład którego 
wchodzą: nowoczesna 
linia do produkcji paliw 
alternatywnych z odpa-
dów, modułowa stacja ich 

segregacji oraz instalacja do 
ich biologicznego przetwa-

rzania w procesie biosuszenia, 
biostabilizacji i kompostowania. 

Na terenie Zakładu znajduje się także 
w pełni bezpieczne dla środowiska natural-
nego składowisko. Spełnia ono wszystkie 
rygorystyczne wymagania stawiane przed 
tego typu inwestycjami. – By zabezpieczyć 
środowisko przed skażeniem, zastosowaliśmy 
podwójne uszczelnienie dna i skarp kwater, 
w których składowane są odpady. 
Do tego celu wykorzystaliśmy 
warstwę gruntów nieprzepusz-
czalnych oraz folię PEHD, na 
której ułożony jest system 
drenaży. Odcieki powsta-
jące w procesach rozkładu 
są odbierane systemem 
rurociągów i gromadzone 
w specjalnych zbiornikach, 
z których wywożone są do 
oczyszczalni ścieków – wyjaśnia 
prezes spółki. 

Całe składowisko jest obwałowane, ogro-
dzone, a wokół nasadzono roślinność 
izolacyjną. Odpady, trafiające na kwate-
rę po wcześniejszej segregacji, przykry-
wane są warstwami ziemi, a następnie 
prasowane, więc do powietrza nie 
przedostają się pyły, bakterie ani 
nieprzyjemne zapachy. Biogaz powsta-
jący w takim złożu jest ujmowany 
systemem studni odgazowujących 

i kierowany 
do agregatu 
kogeneracyjnego, gdzie przetwarzany jest na 
ciepło i energię elektryczną. Korzyścią wy-
nikającą z takiego rozwiązania jest przede 
wszystkim ograniczenie emisji biogazu do 
atmosfery oraz produkcja energii cieplnej 
i elektrycznej ze źródeł odnawialnych. 
Dodatkowo podczas eksploatacji obiektu, 
a także po jego zamknięciu, prowadzone są 
badania wpływu składowiska na środowi-
sko. Kontrolowana jest jakość wód grun-
towych oraz powierzchniowych, wielkość 
opadów czy stateczność skarp kwatery. 
Badany jest także skład odcieków i gazów 
składowiskowych.  – Wszystkie te działania 
gwarantują, że ze zgromadzonych odpadów 
nie wydostaje się nic, co mogłoby zaszkodzić 
przyrodzie i ludziom – zapewnia Roman 
Jagiełło. 
Do tej pory Chemeko-System wybudowało 
trzy kwatery do deponowania odpadów. 
Kwatery nr 1 oraz 2 są już zamknięte oraz 
poddane procesom rekultywacji, natomiast 
kwatera nr 3 znajduje się w fazie użytko-
wania. Kolejnym etapem rozwoju zakładu 
będzie budowa kwatery nr 4 o powierzchni 
5,7 hektarów. Inwestycja ta jest kontynuacją 

działalności prowadzonej przez Chemeko-
-System. – Warto podkreślić, że 

–  zgodnie z obowiązującym 
prawem – umieszczanie 

odpadów na składowisku 
jest z roku na rok coraz 
bardziej ograniczane – wy-
jaśnia Jagiełło. – Już teraz 
kładziemy nacisk przede 
wszystkim na odzyskiwa-

nie odpadów. Segregacja, 
recykling, kompostowanie to 

procesy, dzięki którym śmieci 
można ponownie wykorzystać. 

I to jest także cel stawiany obecnie przed 
całym społeczeństwem. To, czy mniej śmieci 
znajdzie się w domowych kubłach oraz czy 
będą wstępnie posegregowane, zależy od każ-
dego z nas. A to, czy na późniejszym etapie 
zostaną one bezpiecznie przetworzone, zależy 
od firm takich jak Chemeko-System. Ale, 
jak podkreśla prezes spółki Roman Jagełło: – 
Wszyscy mamy wpływ na nasze środowisko, 
a jego ochrona jest naszą wspólną misją.

Odpady to uboczny produkt działalności człowieka. Wytwa-
rzane są przez każdego z nas, każdego dnia. I chociaż pozornie 
wydawać by się mogło, że śmiecimy mało, bo statystycznie „pro-
dukujemy” niecały kilogram odpadów dziennie, to w skali całego 
kraju tylko jednego dnia pozbywamy się ok. 33000 ton nie zawsze 
zbędnych rzeczy. 
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Pragnę gorąco podziękować Państwu za tak 
dużą mobilizację i wysoką frekwencję  w wy-
borach samorządowych. Prawie 63% głosów 
jakie otrzymałem świadczy o tym, że docenili-
ście Państwo moją pracę w minionej kadencji. 
Zaufanie, którym mnie Państwo obdarzyli 
jeszcze bardziej zobowiązuje mnie do ciężkiej 
i sumiennej pracy na rzecz naszej gminy. 
Dziękuję wszystkim osobom, które zaangażo-
wały się w tę kampanię wyborczą. Zarówno 
moim znajomym i przyjaciołom, a przede 
wszystkim kandydatom Komitetu Wybor-
czego Wyborców Marcina Kasiny. Obiecuję, 
że przez następne pięć lat nie zawiodę Was 
i w dalszym ciągu, w możliwie szerokim 
zakresie, realizował będę potrzeby i oczekiwa-
nia społeczności naszej gminy. Gratuluję też 
wszystkim radnym wybranym na nadchodzą-
cą kadencję do Rady Gminy Oleśnica, życząc 
im i sobie dobrej współpracy oraz wzajemnego 
szacunku, zrozumienia, umiejętności osią-
gania kompromisu i wiary w to, że praca na 
rzecz rozwoju gminy warta jest szczególnego 
zaangażowania i poświęcenia. Mam nadzieję, 
że obrady VIII kadencji będą przebiegały w at-
mosferze konstruktywnej dyskusji oraz będą 
podejmowane najlepsze dla naszej społeczno-
ści decyzje. Jeszcze raz wszystkim mieszkań-
com serdecznie dziękuję.

Rok 2018 był bardzo udany dla Gminy Oleśnica. 
Z powodzeniem pozyskaliśmy fundusze, w tym 
unijne, na wiele inwestycji i przedsięwzięć podno-
szących jakość życia mieszkańców.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku samorządowcy życzą 
wszystkim mieszkańcom wszelkiej pomyślno-
ści, zdrowia, pogody ducha i aby rok 2019 był 
jeszcze lepszy od mijającego.  

Gmina Oleśnica jest największą spośród ośmiu 
gmin powiatu oleśnickiego. Obejmuje swoim 
zasięgiem część ziem i miejscowości dawnego 
księstwa oleśnickiego. Na terenie gminy znaj-
duje się 28 wsi, w których mieszka 13216 miesz-
kańców. Gmina Oleśnica to atrakcyjne tereny 
dla wszystkich, którzy chcą spędzić wolny czas 
z korzyścią dla zdrowia, zrelaksować się, a przy 
tym poznać znajdujące się na jej terenie zabytki 
śląskiej architektury i sztuki. 
W Gminie prężnie działa władza samorządowa, 
dobrze się żyje i pracuje. Efektywnie wykorzy-
stywane są walory turystyczne i logistyczne, 
samorząd umiejętnie pozyskuje dotacje unijne 
i wykorzystuje je dla dobra społeczności lokalnej. 
Panuje atmosfera przyjazna dla mieszkańców, 
inwestorów i gości.
Samorząd od kilku lat mocno stawia na pozy-
skiwanie środków z Unii Europejskiej realizując 
kluczowe gminne inwestycje. 

Co rozpoczęliśmy i nadal kontynuujemy 
w tym roku
Jednym z ważniejszych zadań było podpisa-
nie umowy o przyznanie środków objętych 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 (PROW) w ramach Europejskiego 
Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW). Przyznane fundusze zostały prze-
znaczone na „Budowę kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Ligota Wielka”. Gmina Oleśnica 
skutecznie aplikowała o środki Unijne. Wartość 
projektu wyniosła 5.781.000 zł, z czego dofinan-
sowanie z UE wyniosło 1.793.547 zł., natomiast 
z budżetu gminy 3.987.453,00 zł. 
Kolejne zadania, na które pozyskano środki z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020 dotyczą zadania pn. 
„Termomodernizacja budynku Gimnazjum Gmi-
ny Oleśnica w Oleśnicy i budynku Urzędu Gminy 
Oleśnica”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 
3.390.604,86 zł.  z czego 2.715.501,86 zł.  pozyska-
no z Unii, a z budżetu gminy 675.103,00 zł.
Dbając o rozwój i dobro milusińskich dostoso-
wano pomieszczenia do prowadzenia Żłobka 
Gminnego w Oleśnicy przy ul. Wileńskiej 32A 
w Oleśnicy. Gmina skorzystała z projektu pn. 
„Dolnośląskie żłobki w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020” współfinan-
sowanego z Europejskiego Funduszu Społeczne-
go. Otrzymano dofinansowanie w 100%,  czyli 
371.650,56 zł na funkcjonowanie żłobka przez 
okres 12 miesięcy oraz zakup niezbędnego wy-
posażenia. Liderem Partnerstwa był Dolnośląski 
Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu. Cał-
kowity koszt dostosowania pomieszczeń wyniósł 
386.387,89 zł., dofinansowanie 305.980,00 zł. 
(Rządowy Program „MALUCH+ 2018”) z budże-
tu gminy 80.407,89 zł.

To co zrealizowaliśmy i realizujemy 
ze środków własnych gminy
Z własnych środków Gmina  wykonała oświe-
tlenie (etap I) na kwotę 5.937.972,60 zł. Prawie 
1000 punktów rozświetli ulice miejscowości, co 
poprawi nie tylko bezpieczeństwo i komunikację 
ale także komfort życia  mieszkańców.  
Zakończono budowę ciągu pieszo jezdnego wraz 
z kanalizacją deszczową w miejscowości Bystre. 
Całkowity koszt inwestycji to 1.139.90,64. Roz-
budowano również Szkołę Podstawową i zmo-
dernizowano Oddziały Przedszkolne w Ligocie 
Małej, koszt inwestycji wyniósł 976.877,24 zł. 
Rozbudowa powiększyła szkołę o trzy pracownie 
tematyczne, każda o powierzchni 63,4 m2. 
Z innych przedsięwzięć realizowanych z budżetu 
gminy możemy wymienić:
-  podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji 

projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej 
w Sokołowicach o trzy pracownie tematyczne 
na kwotę 22.140,00 zł.

-  przygotowywana jest dokumentacja projektowa 
na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Ligocie 
Polskiej o kolejne pracownie tematyczne. Koszt 
dokumentacji to 49.200,00 zł.

-  przeprowadzono „Remont przepustu ramowe-
go o sklepieniu łukowym na rzece Świerz-
na w miejscowości Wyszogród” za kwotę 
121.524,00 zł.

-  zakończono „Remont budynku świetlicy wiej-
skiej w miejscowości Cieśle”, koszt I etapu robót 
wyniósł 265.118,32 zł.

-  wyremontowano budynek świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Ligota Mała, koszt inwestycja 
wyniósł 58.957,44 zł.

-  rozpoczęto rozbudowę i przebudowę budynku 
świetlicy wiejskiej w miejscowości Smolna, 
całkowity koszt wykonania  to 319.416,79 zł.  

-  trwają prace projektowe dotyczące rozbudowy 
i remontu świetlicy wiejskiej w Nieciszowie, 
koszt dokumentacji to 26.445,00 zł.

Jednym z ostatnich osiągnięć Wójta Gminy Ole-
śnica było zajęcie II miejsca w plebiscycie „Samo-
rządowiec Dolnego Śląska 2018” co oznacza, że 
znalazł się wśród najlepszych wójtów z Dolnego 
Śląska, otrzymując 236 głosów. 
Plebiscyt został zorganizowany przez Gazetę 
Wrocławską pod honorowym patronatem 
Cezarego Przybylskiego, marszałka województwa 
dolnośląskiego. Można było zagłosować na każ-
dego radnego i włodarza jednocześnie doceniając 
jego zaangażowanie i pracę na rzecz lokalnej 
społeczności.
Działania Gminy skierowane są na poprawę 
jakości życia na obszarach wiejskich poprzez 
zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych 
mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów 
wiejskich. Działania te umożliwiają rozwój 
tożsamości społeczności wiejskiej, zachowując 
dziedzictwo kulturowe i specyfikę obszarów 
wiejskich jak również wpływają na wzrost ich 
atrakcyjności.
Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności śro-
dowisk lokalnych oraz stymulowanie współpracy 
na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych 
z gminną specyfiką społeczną   i kulturową. 
Wzrost znaczenia wsi w gminie poprzez rozwój 
kultury, edukacji, sportu i rekreacji, podnosi stan-
dard życia mieszkańców wsi. Remonty oraz budo-
wa świetlic wiejskich mają także służyć integracji 
społeczności lokalnej, większemu zaangażowaniu 
wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz rozwojowi 
organizacji społecznych.
Samorząd będzie specjalizował się w skutecznym 
pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej dla 
dobra i poprawy warunków życia społeczności 
lokalnej co pozwoli stworzyć lepsze jutro miesz-
kańcom Gminy Oleśnica.

Urząd Gminy Oleśnica  |  ul. 11 Listopada 24  |  56-400 Oleśnica
tel. 71 314 02 00  |  fax. 71 314 02 04
e-mail: urzad@olesnica.wroc.pl  |  www.olesnica.wroc.pl

Wójt Gminy Oleśnica Marcin Kasina

Nowe pracownie tematyczne w Szkole 
Podstawowej w Ligocie Małej

Gmina przyjazna dla mieszkańców, inwestorów i gości
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Gospodarka

Jedyne takie wydarzenie w Polsce, które gromadzi liderów biznesowych sektora premium z kraju i ze świata. Jedyna 
nagroda tego typu oraz jedyna taka statuetka, wręczana luksusowym firmom, produktom i usługom na całym świecie. 
W dniach 23-25 listopada 2018 roku w luksusowych wnętrzach Hotelu Zamek Biskupi w Janowie Podlaskim odbyła się 
Gala “Luksusowa Marka Roku 2018”, a całemu wydarzeniu towarzyszyły Targi Luksusu, na których prezentowały się 
firmy, stawiające na najwyższą jakość. 
Wrocławska marka beauty Kandara, jedyna spośród salonów urody i Spa, otrzymała prestiżową nagrodę „Luksusowa 
Marka Roku 2018”. 
Salony urody i spa Kandara ustanowiły nowy standard w sektorze usług health & beauty. Dzięki wysokiej jakości, in-
terdyscyplinarnemu zespołowi i wyróżniającym się, autorskim zabiegom, udało jej się wykroczyć daleko poza przyjęte 
ramy – mówi Mariusz Pujszo, pomysłodawca i organizator Gali 
W staroindyjskim słowo „kandara” oznacza „świątynię”, „szczególne miejsce”, w którym można odzyskać harmonię 
i zgłębić tajniki doskonałości. „Kandara” stała się inspiracją dla stworzenia miejsca, które stanie się świątynią piękna, 
miejsca gdzie krok po kroku wykwalifikowani terapeuci wydobędą naturalną witalność, urodę i blask. Marka KANDARA 
to ekskluzywne salony urody działające we Wrocławiu. Marka oferuje szeroki zakres zabiegów relaksacyjnych, pielę-
gnacyjnych i kosmetologicznych. Wyróżnia się m.in. najwyższymi standardami obsługi klienta, oryginalnymi masaża-
mi i luksusowymi zabiegami kosmetycznymi. Współpracuje też z najbardziej prestiżowymi markami kosmetycznymi 
z całego świata. Ostatnią z realizacji Kandary to KANDARA SPA 5*, unikalne miejsce na mapie Wrocławia stworzone, 
by odetchnąć od codzienności. SPA powstało w najbardziej prestiżowej lokalizacji w samym centrum miasta- OVO Wro-
cław, która kreuje standardy dla najbardziej wymagających, dlatego doskonale wpisuje się w strategię rozwoju marki.  
Komfortowe wnętrza, unikalne rytuały na ciało i twarz oraz głęboko relaksujące masaże wprowadzają w rytm slow life 
przywracając życiową energię. Świat idealnej harmonii, ponieważ ciało potrzebuje relaksu.

budynek OVO przy hotelu Hilton
ul. Podwale 83  |  50–414 Wrocław

tel. 71 729 43 45  |  +48 883 311 954
recepcja.spa@kandara.pl  |  kandara.pl
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