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Słowo od redakcji

Polska dobrze smakuje
i jest wielki placem budowy
Eksport polskiej żywności w 2018 roku po raz pierwszy w historii sięgnął poziomu 30 mld euro. Warto odnotować ten fakt,
bo z reguły jak mówimy o polskim rolnictwie, to w kontekście
protestów, nieopłacalności produkcji, klęski urodzaju etc.
Nie da się jednak ukryć, że od 2015 roku koniunktura w rolnictwie systematycznie się pogarsza, rosną obciążenia finansowe
związane z obsługą inwestycji rozpoczętych, gdy koniunktura
była dobra. Wyczerpuje się też potencjał inwestycyjny na skutek
m.in. dużego obciążenia kredytowego gospodarstw, do tego
dochodzą niskie ceny w skupie, straty spowodowane przez ASF,
susza w 2018 roku. Wydawać by się więc mogło, że z polskim
rolnictwem będzie już tylko gorzej.
Na szczęście gospodarka nigdy do końca nie jest przewidywalna. W latach 2004-2017 wartość eksportu żywności z Polski
zwiększyła się o 22 mld euro, czyli o ponad 420 proc. Kiedyś
kupowano naszą żywność, bo była tania, teraz bo jest konkurencyjna cenowo i dobra czyli naturalna. Ratuje nas więc ekspansja
zagraniczna i potężny trend kupowania zdrowej, naturalnej
żywności.
W obecnym numerze Kapitału Polskiego opisujemy jak można
jeszcze bardziej wzmocnić te korzystne czynniki. Piszemy
o ogólnopolskiej akcji „Polska smakuje”, jak również o promocji
naszej żywności na zagranicznych rynkach, ciekawej, bezpłatnej
aplikacji, dzięki której będziemy mogli, wykorzystując zasadę
delokalizacji, dotrzeć do najbliższych w naszej okolicy producentów zdrowej żywności.
Czytając „Kapitał Polski” dowiecie się Państwo również o laureatach Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu wieńczącej
XXVIII edycję konkursu Lider Polskiego Biznesu. Piszemy
również o kolejnej XXVI edycji Welconomy Forum In Toruń,
gdzie również nie mogło nas zabraknąć. Warto odnotować, że
do Torunia przybyło około 2000 uczestników z całego świata.
Podczas sesji inaugurującej, po raz drugi w historii Welconomy,
zostały wręczone nagrody Promotor Polskiej Gospodarki i Promotor Polski.
„Promotor Polski” to tytuł przyznawany przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego osobom, których osiągnięcia na polu
kulturalnym, naukowym lub biznesowym budują wizerunek
naszej marki narodowej.
Tak się złożyło, że podczas tych wydarzeń dużo rozmawialiśmy
m.in. z przedstawicielami branż budowlanej i transportowej.
Podobnie jak przed rolnictwem, tak również przed firmami
transportowymi, czy budowlanymi otwierają się ogromne możliwości rozwoju. Bo przecież Polska nie tylko dobrze smakuje, ale
również jest wielkim placem budowy.
Przed kilkoma laty rozmawiałem z właścicielem dużej, szybko
rozwijającej się polskiej firmy budowlanej. To prawda, firma
ma spore sukcesy – mówił - ale niech pan zobaczy, na naszym
rynku wielkie firmy budowlane należą głównie do zagranicznego kapitału i przejmują wszystkie duże zlecenia. Gdzie polskie
firmy mają się rozwijać, realizować trudne zlecenia wymagające
stosowania coraz nowocześniejszych technologii? Na szczęście, ta
wypowiedź straciła już trochę na aktualności. Firmy budowlane
związane z wielkimi projektami infrastrukturalnymi będą miały
teraz o wiele większe szanse na rozwój. W „Kapitale Polskim”
dużo o nich piszemy.
Zapraszam do lektury „Kapitału Polskiego”
Redaktor Naczelny
Ryszard Żabiński
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W polityce zagranicznej machamy szabelką, jak w czasach liberum veto,
zamiast posiłkować się instrumentami, charakterystycznym dla XXI wieku

fot. P. Fiuk

Europa stoi przed ogromnymi wyzwaniami, jak zagrożenia terrorystyczne, kryzys migracyjny, napięta
sytuacja polityczna i społeczna. Czy
nie niepokoi Pana skala tych zagrożeń? Co Europa musi zrobić, aby im
podołać?
UE nie może lekceważyć stojących przed
nią wyzwań ani też już istniejących problemów. Musi przy tym działać solidarnie. Powinno to dotyczyć wszystkich jej
członków, uwzględniając oczywiście ich
sytuację geopolityczną i możliwości.
Byłem członkiem nadzwyczajnej komisji,
powołanej do przygotowania sprawozdania w sprawie terroryzmu. Przyznam, że
sporo nerwów kosztowało mnie uczestnictwo w samych debatach, a zwłaszcza
w budowaniu finalnego kształtu konkluzji.
Sam nie dowierzam optymistom, ani też
populistom, czy pesymistom. A spory
czasami były wręcz irracjonalne lub pod
określone emocje. Chciałbym widzieć
więcej profesjonalnych aktywności, lepiej
dedykowanych i – przede wszystkim
– wyprzedzających. Służby bezpieczeństwa zbyt często chronią swoją wiedzę,
niechętnie się nią dzielą, a to powoduje,
że powstają istotne luki komunikacyjne
i – w skutku – poważne zagrożenia.

Rozmowa z Bogdanem
Zdrojewskim, europosłem,
byłym ministrem kultury
i dziedzictwa narodowego.

Jak podsumowałby Pan upływającą
kadencję w Parlamencie Europejskim?
Najbardziej dotkliwy, istotny, widoczny jest oczywiście Brexit – czyli jednak
porażka… Z drugiej strony, kompletna
zmiana optyki wewnętrznych aktywności – czyli obrona integralności. Trzeba
też pamiętać o szeregu decyzji, mających
wpływ na naszą codzienność, jak np.
zniesienie roamingu, zmiany w geoblockingu, czy wreszcie decyzje, wpływające
na sytuację naszych rodaków na Wyspach
po Brexicie. Wygląda też na to, że obroniliśmy nasze firmy transportowe.
Z jakich osiągnięć jest Pan szczególnie zadowolony, a czego być może nie
udało się Panu zrealizować?

6

Sam szczególnie cenię dyscyplinę i rzetelność, potem także skuteczność. Tak oceniam innych i – w związku z tym – także
siebie. Fakt, że znalazłem się w pierwszej
dziesiątce najbardziej obowiązkowych
eurodeputowanych, nie jest według mnie
jakimś szczególnym osiągnięciem, ale
może być ważnym dowodem na rzetelne
wypełnianie powierzonego mi mandatu.
Największą satysfakcję mam natomiast
z przyjęcia przez PE podwojonego budżetu stypendialnego Erasmus+ i obrony
polityki spójności (kluczowego programu dla naszych samorządów). Z kolei
dla dociekliwych dodam, że szczególnie
cenne może być także przyjęcie, aż dwóch
sprawozdań z tzw. inicjatywny własnej –
w komisjach obrony i kultury. To w Europarlamencie rzadkość.

3 2019

Prezydentem Wrocławia był Pan
przez 11 lat, 7 lat stał Pan na czele
Ministerstwa Kultury, do tego dochodzi wiele lat spędzonych w ławach
poselskich, senatorskich, wieloletnie
doświadczenie eurodeputowanego –
jak dalej potoczy się Pana kariera?
Nigdy nie odmawiam udziału w aktywnościach na rzecz państwa czy też
społeczności lokalnych. Teraz też to się
nie zmienia. Dziś, przy sporym doświadczeniu, na rozmaite wyzwania reaguję

jeszcze mniej powściągliwie i z jeszcze
większymi emocjami. Chciałbym mieć
możliwość redukcji zwłaszcza tego ostatniego elementu. Niemniej jednak, wprost
zadeklaruję: nigdy nie pozbędę się tego
fragmentu emocjonalnego w odniesieniu
do wszelkich prób – świadomych bądź nie
– wyprowadzania Polski z UE. Dla mnie
to zdrada stanu!
Wielu ekspertów, szukając przyczyn
pogorszenia się relacji Polski z Niemcami, wskazuje na to, że m.in. Polska
oczekuje od Niemiec szacunku dla
swych decyzji w polityce krajowej
i zagranicznej, natomiast Niemcy
od Polski lojalności, np. w polityce
europejskiej, a przy tym obie strony
chcą od siebie nawzajem większej
solidarności – Niemcy w kwestii
uchodźców, Polska w polityce energetycznej i wschodniej. Czy zgadza się
Pan z tak postawioną tezą? Czy Pana
zdaniem jest szansa na poprawę tych
relacji? Jakie działania należałoby
podjąć, jaką rolę mają tu do odegrania europarlamentarzyści?
Na poprawę stosunków Polska–Niemcy
pracowaliśmy wiele, wiele lat. To nawet
dekady, zaczynając od niezwykle ważnego aktu pojednania z udziałem Tadeusza
Mazowieckiego i Helmuta Kohla. Było to
zresztą nawiązanie i do listu biskupa Bolesława Kominka, i gestu Willy’ego Brandta
wobec powstańców Warszawy. Niestety
dziś mamy powrót do stanu nieufności,
a nawet podważania wzajemnych intencji.
Wspomniane w pytaniu spory, czy też oczekiwania, są rzeczywiście ważne. Niemniej
jednak kluczowym problemem jest utrata
zaufania. W takich warunkach rozmowy
zawsze są trudniejsze, mniej efektywne

i przeważnie formalne. Jestem przekonany,
że poprawa relacji nie tylko jest możliwa,
ale wręcz konieczna. Na posłów PE, zarówno z grupy EPP, jak i S&D, można liczyć,
ale najistotniejszą grupą są reprezentanci
obecnego rządu. Mam nadzieję, że po rezygnacji z retoryki nieprzystającej do polskiej
racji stanu jest szansa na bardziej racjonalne i odpowiedzialne kontakty z naszym
kluczowym sąsiadem.
Dla Polski – Niemcy są najważniejszym partnerem handlowym.
Świadczy to o dobrze rozwijającej się
współpracy gospodarczej. Czy Pana
zdaniem, z uwagi na duże problemy
w relacjach politycznych, może w najbliższych latach dojść do osłabienia
współpracy gospodarczej z naszym
zachodnim sąsiadem? Jakie działania należałoby podejmować, aby nie
dopuścić do takiej sytuacji?
Już obserwujemy skutki mało odpowiedzialnej, a niestety emocjonalnej polityki
wobec Niemiec. Podważanie rozmaitych
imponderabiliów, podsycanie nastrojów
antyniemieckich, rozlicznych oskarżeń,
tolerowanie przeróżnych aktów agresji, a przede wszystkim koncentracja
na winach (także tych bezspornych),
zamiast na perspektywach współpracy,
niszczy niezwykle istotny we współpracy
gospodarczej element, jakim jest zaufanie.
Niestety, odeszli także najcenniejsi emisariusze naszych interesów zagranicznych,
np. Władysław Bartoszewski, a nowi nie
reprezentują ani poziomu, ani doświadczenia, ani tym bardziej niezbędnej wrażliwości, by z klasą bić się o nasze interesy.
Machamy szabelką, jak w czasach liberum
veto, zamiast posiłkować się instrumentami, charakterystycznym dla XXI wieku.

Sfinansowano ze środków EPL - największej grupy politycznej w Parlamencie Europejskim
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Parlament Europejski – jak zmieni się
po majowych wyborach?
Już w maju wybory do Parlamentu Europejskiego. Wyobraźnię obserwatorów sceny
politycznej w Polsce rozgrzewają oczywiście najciekawsze pojedynki wyborcze
„jedynek” Prawa i Sprawiedliwości oraz
Koalicji Europejskiej. Ale ciekawych problemów jest znacznie więcej, przede wszystkim, jaki będzie układ sił politycznych
w nowym Parlamencie Europejskim?
Na razie jednak koncentrujemy się na krajowym podwórku i na tym kto zwycięży
w prestiżowych pojedynkach „jedynek”.
W Warszawie z Włodzimierzem Cimoszewiczem (KO) byłym premierem,
ministrem spraw zagranicznych i sprawiedliwości zmierzy się Jacek Saryusz-Wolski,
deputowany do Parlamentu Europejskiego, wybrany z listy PO, który w ostatnim
czasie zmienił barwy klubowe. W okręgu
Mazowsze Jarosław Kalinowski, europoseł
PSL i były wicepremier będzie walczył
z Adamem Bielanem , wicemarszałkiem
Senatu. W Łodzi Marek Belka, były premier i prezes NBP zmierzy się z Witoldem
Waszczykowskim, byłym ministrem
spraw zagranicznych, w Wielkopolsce
Ewa Kopacz, była premier zmierzy się ze
Zdzisławem Krasnodębskim, europosłem
PiS, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie
- Janina Ochojska, działaczka Polskiej
Akcji Humanitarnej z Anną Zalewską,
minister edukacji. W sumie wybierzemy
52 europosłów.
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Oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć wyników wyborów, ale jednego
możemy być pewni, że abstrahując od
sympatii politycznych z pewnością będą
to bardzo dobrze wybrani kandydaci,
prawdziwa „waga ciężka”. Bo główne siły
polityczne w naszym kraju traktują te
wybory niezwykle poważnie. Miejmy też
nadzieję, że i wyborcy potraktują je na
serio i będziemy mieli znacznie większy
ruch przy urnach niż w dotychczasowych
wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Te wybory będą również bardzo ważne dla
Unii Europejskiej. Dotychczasowy układ
sił w Europarlamencie, ukształtowany po
wyborach w 2014 roku wygląda następująco:
• EPL – Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) – 221
mandatów, co stanowi 29.43 %,
• S&D – Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie
Europejskim – 191 mandatów – 25.43 %,
• EKR – Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy – 70 mandatów – 9.32 %,
• ALDE – Porozumienie Liberałów
i Demokratów na rzecz Europy – 67
mandatów – 8.92 %,
• GUE/NGL – Zjednoczona Lewica
Europejska / Nordycka Zielona Lewica –
52 mandaty – 6.92 %,
• Zieloni/WSE – Zieloni / Wolny Sojusz
Europejski 50 mandatów – 6.66 %,
• EFDD – Grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej 48 mandatów
– 6.39 %,
• NI – Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej – 52 mandaty – 6.92 %.
Jak ten układ będzie się przedstawiał po
wyborach w maju 2019 roku? Eksperci
z Deutsche Banku np. przewidują, że

partie antyimigranckie oraz eurosceptyczne mogą w sumie zdobyć nawet 25
proc. miejsc w PE. Wielkie problemy,
z którymi boryka się Europa, przede
wszystkim kryzysy finansowy i imigracyjny powodują, że partie europejskiego establishmentu mają coraz gorsze
sondaże. Nie należy więc wykluczać,
że partie antyimigranckie oraz eurosceptyczne mogą uzyskać o wiele lepszy
wynik niż przewidywana jedna czwarta
mandatów.
Parlament Europejski ewoluował znacząco na przestrzeni lat, zwiększając
stopniowo swoje kompetencje i zyskując na znaczeniu. Głównym zadaniem
Zgromadzenia, "poprzednika" obecnego
Parlamentu, było nadzorowanie innych
instytucji. Obecnie Parlament Europejski
jest jedyną instytucją UE pochodzącą
z bezpośrednich wyborów, reprezentującą obywateli. Poza uchwalaniem prawa
PE ma za zadanie także kontrolowanie
innych instytucji unijnych oraz promowanie praw człowieka w UE oraz w państwach trzecich.
Parlament stopniowo zdobywał coraz
szersze uprawnienia wraz z kolejnymi
zmianami w traktatach europejskich,
które nadawały coraz większe znaczenie
temu jedynemu bezpośrednio wybieranemu organowi UE. Parlament jest współustawodawcą, dzieląc z Radą uprawnienia
do przyjmowania i zmiany wniosków
ustawodawczych, a także do podejmowania decyzji dotyczących budżetu
UE. Nadzoruje również prace Komisji
i innych organów UE, a także współpracuje z parlamentami narodowymi państw
członkowskich UE, aby uwzględniać ich
stanowiska.
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POLREGIO przygotowane do ekspansji
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Z Krzysztofem Zgorzelskim, prezesem zarządu Spółki
Przewozy Regionalne rozmawia Radosław Nosek
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NASZYCH PRACOWNIKÓW
CODZIENNIE ORGANIZUJE
SPRAWNĄ PRACĘ NA KOLEI

Jak układa się współpraca POLREGIO
z samorządami różnych szczebli?
W których województwach przynosi
ona najlepsze rezultaty z perspektywy
rozwoju sieci połączeń kolejowych?
Współpracę z samorządami województw –
gdyż to oni są dla nas głównie organizatorami przewozów – oceniam dobrze lub bardzo
dobrze. Takie dobre relacje przekładają się też
na wyniki spółki, zaangażowanie pracowników oraz zadowolenie naszych pasażerów.
Staramy się dbać o ten łańcuch wartości
i minimalizować jakiekolwiek zakłócenia.
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NAJSZERSZA SIATKA

POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH

BILETY NA POCIĄGI

POLREGIO
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Przewozy Regionalne są właścicielem
marki POLREGIO. W 2018 roku z usług
POLREGIO skorzystało 81,2 mln pasażerów, czyli o ponad 1,3 mln więcej, niż
w 2017 r. Czy ten wzrost i w ogóle dynamiczny rozwój spółki w ostatnich latach
wynika z zakończonego już programu
restrukturyzacji firmy?
Rzeczywiście w 2018 roku odnotowaliśmy
kolejny rok z rzędu wzrost liczby pasażerów
korzystających z naszych usług. Cieszy nas
to, że pomimo znacznego ograniczenia oferty
w 2015 roku, kiedy to większość komentarzy o spółce dotyczyła jej likwidacji lub
w najlepszym przypadku podziału na kilka
mniejszych podmiotów, obecnie dostrzegamy
zgoła odmienne opinie. Wynika to faktycznie z realizacji zakończonego już z końcem
2018 roku Programu restrukturyzacji, ale
przede wszystkim z żelaznej konsekwencji we
wdrażaniu zdefiniowanych w nim inicjatyw.
Wymagało to dużej ofiarności wielu pracowników, a także zrozumienia, że podjęte działania były konieczne dla utrzymania miejsc
pracy i dalszego funkcjonowania spółki.
Skuteczna realizacja programu restrukturyzacji pozwoliła między innymi na skokowe
podniesienie jakości świadczonych przez
spółkę usług, poczynając od tego co najbardziej widoczne – nowego i zmodernizowanego taboru, poprzez unowocześnienie obsługi
na pokładzie pociągów i znaczącą poprawę
wystroju kas biletowych, a skończywszy na
nowoczesnych systemach usprawniających
naszą komunikację z pasażerami. Nie był
to łatwy projekt, ale widząc wyniki można
śmiało stwierdzić, że opłacał się wysiłek
załogi włożony w budowę obecnej stabilnej
pozycji POLREGIO na rynku.
Mówienie jednak o wzroście, czy dynamicznym rozwoju POLREGIO jest jeszcze przedwczesne. Uważam, że ten etap jest jeszcze
przed nami. W tym roku chcemy dokończyć
główne zmiany organizacyjne oraz przygotować się do programu modernizacji pozostałego taboru. Wraz z dalszymi działaniami
w obszarze kanałów sprzedaży oczekujemy,
że pozwoli nam to na rozpoczęcie faktycznej
ekspansji, również na nowe rynki.
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Podobnie pozytywnie odbieram współpracę z aglomeracjami, gdzie udało nam
się z powodzeniem wdrożyć zintegrowaną
z transportem miejskim ofertę. Jest to najdynamiczniej rozwijający się pod względem
oferty segment naszej działalności.

W ostatnich latach Spółka bardzo
dużo zainwestowała w nowoczesny
tabor. Jakie są efekty tych inwestycji?
Głównym efektem inwestycji w nowoczesny tabor jest dostrzegalny wzrost liczby
pasażerów korzystających z usług POLREGIO. Pozyskany przez nas przez ostatnie dwa
lata tabor wręcz skokowo doprowadził do
poprawy oferty spółki i nie pozostało to bez
odzewu ze strony pasażerów, którzy docenili
kąciki małego pasażera, ładowarki indukcyjne i wi-fi. Rosnąca corocznie liczba osób
korzystających z naszych usług ułatwia nam
rozmowy z marszałkami na temat dalszej
współpracy i poprawy jakości oferty, czego
wymiernym efektem będzie unowocześnienie
całego taboru POLREGIO w perspektywie
czterech najbliższych lat. Mamy na to pomysł,
a doświadczenia ostatnich trzech lat pokazują,
że nie tylko wiemy jak wdrażać dobre pomysły
w życie, ale również jak robić to skutecznie.
Proszę przedstawić działania podjęte w celu poprawy jakości obsługi
pasażerów w zakresie sprzedaży
biletów. Chodzi m.in. o takie działania
jak wprowadzenie oferty „Połączenia w dobrej cenie”, uczestnictwo
w rozwiązaniach Wspólnego Biletu czy
Pakietu Podróżnika. Czy stosowanie
tego rodzaju rozwiązań powoduje
zwiększone zainteresowanie usługami
POLREGIO?
Z naszych doświadczeń pasażerowie zawsze
wyrażają zadowolenie z rozszerzenia
oferty o nowe, atrakcyjne dla nich elementy. Budowanie wspólnej oferty z innymi
przewoźnikami to jest wypełnienie jednego
z oczekiwań rynku. Bacznie obserwując
oczekiwania pasażerów można śmiało
stwierdzić, że zaoferowanie im możliwości
skorzystania z pociągów kilku przewoźników w ramach jednego biletu, przekłada się
w prosty sposób na wzrost liczby pasażerów
i wzmocnienie atrakcyjności podróży koleją.
Dobrym przykładem jest coraz większa
popularność naszej oferty umożliwiającej
nieograniczone przejazdy pociągami regionalnymi, czy wspólne bilety na przejazdy
pociągami POLREGIO i dalekobieżnymi.
Rozbudowujemy kanały sprzedaży biletów,
które obecnie można zakupić nie tylko
w naszym systemie sprzedaży i aplikacji
mobilnej, ale również w innych mobilnych
kanałach sprzedaży, kasach biletowych,
biletomatach czy w salonikach prasowych

KOLPORTERA. Obsługa naszych pociągów
została wyposażona w nowoczesne terminale do sprzedaży biletów, wdrażamy również
płatności kartą w pociągach. To wszystko
zmiany, których oczekują pasażerowie.
Jakie są najważniejsze cele dla
POLREGIO w 2019 roku, zwłaszcza jeśli chodzi o integrację oferty
taryfowej i przewozowej z przewoźnikami autobusowymi, rozbudowę
oferty w miastach oraz aglomeracjach,
a także o rozwój połączeń pomiędzy
województwami?
W 2019 roku pragniemy położyć główny
nacisk na bycie jak najbliżej pasażera. Po zakończonym skutecznie programie restrukturyzacji spółka jest już na tyle wiarygodnym na rynku partnerem dla marszałków,
będących organizatorami przewozów, ale
również dla instytucji finansowych oraz
partnerów gospodarczych, iż teraz mocniejszy akcent chcemy położyć na nasze
relacje z pasażerami. Tak zdefiniowaliśmy
nasze cele na ten rok i przygotowujemy się
do obecności tam, gdzie tego oczekują nasi
pasażerowie - zarówno ci obecnie korzystających z naszych usług, jak i ci którzy
zapewne łatwo się przekonają, że warto
z naszych usług korzystać.
Stąd też nasze główne cele na 2019 rok to
rozbudowa integracji oferty taryfowej i przewozowej z przewoźnikami autobusowymi,
rozbudowa oferty w miastach, miasteczkach oraz aglomeracjach, ale także rozwój
połączeń pomiędzy województwami. Tak
zidentyfikowaliśmy oczekiwania naszych
obecnych i przyszłych pasażerów, a że naszą
pracę w POLREGIO zawsze traktujemy jako
służbę i misję to wychodzimy naprzeciw
tym wyzwaniom rynku publicznego transportu zbiorowego.
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Polska smakuje, czyli dlaczego
warto kupować rodzimą żywność
Eksport polskiej żywności, w tym do krajów Unii Europejskiej, bije
kolejne rekordy. W 2018 roku może przekroczyć 29 mld euro, co jest
najlepszym wynikiem w historii. Polscy producenci żywności chcąc
utrzymać się na zagranicznych rynkach i zdobywać kolejne muszą
bardzo dbać o jakość. Doceniają to również polscy konsumenci,
którzy coraz częściej sięgają po rodzime produkty rolno-spożywcze.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, oraz
inne instytucje i organizacje odpowiedzialne
za promocję polskiej żywności postanowiły
wykorzystać ten trend i nasilić swoje działania
w tym obszarze. Opracowana przez MRiRW
„Strategia Promocji Żywności” określa jako
główną ideę promowanie polskiej żywności
pod wspólną marką „Polska smakuje”. Marki,
która w świadomości konsumentów będzie
utrwalana poprzez znak graficzny i hasło słowne „Polska smakuje” i która będzie gwarantem
najwyższej jakości produktów spożywczych.

Bitwa Regionów na Zamku Czocha

W ramach tych działań Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa organizuje kolejną edycję
konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów”
dla Kół Gospodyń Wiejskich. Patronat nad
konkursem objęło Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Celem przedsięwzięcia jest promowanie regionalnych potraw przygotowanych
z polskich produktów. Organizatorzy czekają
na zgłoszenia do 31 marca br.
Krajowy Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział
Terenowy we Wrocławiu informuje, że w województwie dolnośląskim „Bitwa Regionów” Kół
Gospodyń Wiejskich zostanie zorganizowana
od 1 do 4 maja, w Zamku Czocha.
Startujące w tym ogólnopolskim konkursie
reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich przygotowują regionalną potrawę w oparciu o własną
recepturę i rodzime produkty. Jak podkreślił
Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski,
to właśnie członkinie Kół Gospodyń Wiejskich
są prawdziwymi ambasadorkami kulinarnych
tradycji regionów.
W „Bitwie Regionów” mogą brać udział
drużyny składające się z maksymalnie trzech
osób. Konkurs jest przeprowadzany w trzech
etapach. Pierwszy to weryfikacja zgłoszeń
w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.
Drugi – przygotowanie potrawy przez zakwalifikowane zespoły podczas kulinarnego wydarzenia w każdym z województw. Zespół, który
otrzyma największą liczbę punktów, przechodzi do finału. Najlepsze drużyny z całego kraju
spotkają się we wrześniu br. podczas Targów
„Smaki Regionów” w Poznaniu.
Zgłoszenia do udziału w konkursie można
wysyłać za pomocą formularza umieszczonego
na stronie www.bitwaregionow.pl. We wniosku
należy podać nazwę Koła Gospodyń Wiejskich
i dane korespondencyjne, a także listę kulinarnych osiągnięć oraz nazwę potrawy konkurso-
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wej z przepisem i opisem. Warunkiem udziału
w „Bitwie Regionów” jest zgłoszenie tylko
jednego dania. Zamieszczenie zdjęcia potrawy
nie jest obowiązkowe.

Skorzystaj z aplikacji
„Polska smakuje”

- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa –
w ramach prowadzonej kampanii „Polska
smakuje” – uruchomił stronę internetową
www.polskasmakuje.pl oraz aplikację mobilną
Polska Smakuje – mówi Mirosław Kulesza,
dyrektor Oddziału Terenowego we Wrocławiu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. – W naszej aplikacji chcemy zebrać jak
największą liczbę rolników i lokalnych producentów żywności. Zależy nam, aby były w niej
reprezentowane wszystkie regiony i dlatego już
tego lata pochwalmy się bogactwem regionalnej
kuchni i pokażmy konsumentom, gdzie Polska
smakuje!
Rolnicy i producenci certyfikowanej żywności mogą więc rejestrować się na tej stronie,
a konsumenci również rejestrować i ściągać
aplikację na smartfon. Aplikacja Polska
Smakuje pozwala na bezpośrednie dotarcie do
producenta na zasadzie geolokalizacji. Jest to
nowatorskie rozwiązanie dotarcia bezpośrednio do polskiego rolnika oraz producenta najwyższej jakości żywności. Zarówno rejestracja
jak i aplikacja są darmowe.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

folwarczne i pałac rodu von Korn, który nie
przetrwał zawieruchy wojennej. Do dziś zachowany tzw. „Nowy Pałac” stanowił pierwotnie
dom zarządcy folwarku, a w przyszłości może
stać się zarówno rezydencją mieszkalną, jak
i obiektem usługowym.
Pałac w Sośnicy to okazała rezydencja w pobliżu Kątów Wrocławskich i węzła autostrady
A4, położona jest w spokojnej wsi na obrzeżach
Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy.
Obecnie istniejący pałac przy folwarku powstał
na początku XIX w. w formie klasycyzującej,
jednak dwie kolejne przebudowy nadały mu
charakterystyczne cechy dla neobaroku, a prosta pierwotnie bryła została urozmaicona przez
dodanie dachu mansardowego i glorietty.
Pałac Świniary znajduje się na północno-zachodnich obrzeżach Wrocławia, w okolicy ul.
Pęgowskiej, w obrębie Świniary, na granicy
Wrocławia z gminą Wisznia Mała, którą od
Świniar dzieli malownicza dolina rzeki Widawy. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się
sielska zabudowa Świniar oraz tereny przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną. Doskonały dojazd zapewnia Trasa Obornicka. Pałac
Świniary powstał w 1845 r. w miejscu dawnego
zamku. Pałac posiada cechy charakterystyczne
dla neogotyku angielskiego.
Zespół pałacowo-parkowy w Glince wraz
z przyległymi gruntami rolnymi i drogą dojazdową położony jest w centralnej części wsi
w gminie Góra, w powiecie górowskim w województwie dolnośląskim. Nieruchomość znajduje się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej, gospodarstwa rolnego oraz
gruntów rolnych. Pałac wybudowano w drugiej
połowie XVIII w. Częścią nieruchomości jest
również park krajobrazowy oraz piękna brama
wjazdowa.
Więcej informacji na temat działalności KOWR
znajdziemy na stronie www.kowr.gov.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od ponad dwudziestu ośmiu lat kompleksowo
realizuje ustawowe zadania w obszarze zabezpieczenia społecznego rolników, a także szereg dodatkowych zadań – zleconych przez Państwo na rzecz ludności rolniczej. W ramach
zadań ustawowych Kasa m.in. prowadzi działalność prewencyjną na rzecz upowszechniania
zasad bhp w gospodarstwach rolnych oraz eliminowania zagrożeń zarówno w miejscu pracy,
jak i miejscu życia rolników.
W 2018 r. Kasa stała się partnerem kampanii
Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpie-

Agricultural
Social Insurance Fund
of Poland
running the Secretariat of the International Section
of the ISSA on Prevention in Agriculture

to strategia prewencji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, która łączy trzy wymiary pracy człowieka: zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan na
wszystkich szczeblach zarządzania w miejscu
pracy. Opiera się ona na 7 Złotych Zasadach,
których zastosowanie pomaga projektować
środowisko pracy w taki sposób, aby ograni-

A Partner of

czyć ryzyko niepożądanych zdarzeń, tj. aby
nikt nie został pozbawiony życia lub zdrowia
w pracy.
Kasa opracowała Plan wdrożenia strategii Wizji
Zero w sektorze rolniczym w Polsce, którego celem jest wzmocnienie przekazu działań prewencyjnych realizowanych dotychczas przez KRUS.

Prewencja w rolnictwie

7 Złotych Zasad

Zabytkowe pałacyki na sprzedaż

Jednak Krajowy Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy we Wrocławiu zajmuje się
nie tylko promocją polskiej żywności. Warto
zwrócić uwagę na bardzo dobre wyniki sprzedaży oddziału. Do końca 2018 roku oddział
sprzedał 259 824 ha gruntów rolnych. Od początku działalności do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie działania KOWR
OT Wrocław zostało włączonych 496 023 ha.
Oddział zajmuje się też min. sprzedażą mieszkań, czy zabytkowych pałacyków należących
do Zasobu WRSP. W 2018 roku, sukcesem
zakończyła się sprzedaż m.in. pałaców w Bobolicach i Ławicy. Ale do sprzedania są inne,
bardzo atrakcyjne dla inwestorów nieruchomości, np. dolnośląskie pałace w Drołtowicach,
Sośnicy, Świniarach i Glince.
Zespół pałacowo-parkowy w Drołtowicach
stanowi część dawnego kompleksu, w skład
którego wchodziły również zabudowania

czenia Społecznego (ISSA) pn. Wizja Zero. Jest

bezpieczeństwo
zdrowie
dobrostan
al. Niepodległości 190
00–608 Warsaw
Poland

T: +48 22 592 65 92
F: +48 22 592 66 50
E: office@issa-agro.pl
www.issa.int/prevention-agriculture

www.krus.gov.pl

1. Przejmij inicjatywę – zaangażuj się.
2. Zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj
ryzyko.
3. Zdefiniuj cele – stwórz program.
4. Zapewnij zdrowy i bezpieczny system – dobrze zorganizowany.
5. Zapewnij zdrowe i bezpieczne środowisko przy maszynach, narzędziach i na stanowiskach pracy.
6. Zwiększaj kwalifikacje – rozwijaj
kompetencje.
7. Inwestuj w ludzi – motywuj przez
uczestnictwo.

Pałac w Glince
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Sukces rolnictwa zaczyna się od najlepszych odmian i wysokiej jakości materiału siewnego
Rozmowa
z przedstawicielami Zarządu
Poznańskiej Hodowli Roślin,
Czesławem Janikowskim,
Prezesem Zarządu
oraz Anetą Burghardt,
Wiceprezesem Zarządu
Najważniejszym zadaniem Poznańskiej
Hodowli Roślin jest wdrażanie postępu
biologicznego w produkcji roślinnej oraz
dostarczanie rolnikom w kraju i Europie
dobrej jakości nasion kwalifikowanych.
Jak to zadanie jest realizowane w praktyce, jaka jest pozycja spółki na polskim
rynku?
Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. zajmuje
się hodowlą zbóż, roślin bobowatych, traw
oraz facelii. Podstawowym celem Spółki jest
dostarczanie Polskim rolnikom nowoczesnych,
ulepszonych odmian. Poznańska Hodowla
Roślin Sp. z o. o. jest właścicielem 79 odmian
roślin rolniczych, w tym 16 odmian zbóż,
27 odmian roślin bobowatych, 30 odmian traw,
2 odmian facelii, 3 odmian koniczyny białej
oraz 1 odmiany gorczycy.
Warto wyróżnić pierwszą polską odmianę
żyta hybrydowego Gradan F1, najbardziej
zimotrwałą odmianę pszenicy ozimej Legenda,
jęczmień jary o najwyższej wartości browarnej
– Granal. Odmiany łubinów takie jak Mister,
Baryt, Sonet, Tango, a teraz również Bolero
(najwyżej plonujący łubin wąskolistny na
rynku) pozwoliły zbudować i utrzymać pozycję
lidera w hodowli roślin bobowatych z 90%
udziałem w produkcji nasiennej łubinu żółtego
oraz 40% udziale w produkcji nasiennej łubinu
wąskolistnego.
Spółka ma silną pozycję na rynku traw. Ponad
30% reprodukcji kostrzewy czerwonej, kostrzewy łąkowej, kupkówki pospolitej, życicy
trwałej, życicy mieszańcowej to odmiany
Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o. o.
Z najnowszych osiągnięć Spółki wyróżnić
można odmianę pszenicy ozimej FORMACJA
zarejestrowaną w 2017 roku. Ze względu na
bardzo wysoki plon w badaniach rejestrowych Centralnego Ośrodka Badania Odmian
Roślin Uprawnych w latach 2015-2017 została
wybrana jako odmiana wzorcowa wyznaczająca nowy standard potencjału plonowania dla
swojego gatunku. Oprócz jakości wypiekowej
kwalifikującej ją do grupy A, odmiana ta
charakteryzuje się najwyższym potencjałem
plonowania spośród pszenic z najczęściej wybieranej grupy jakościowej w kraju. Odmiana
ta jest przystosowana do uprawy na terenie
całego kraju, między innymi dlatego, że ze
względu na średnią wysokość i sztywną słomę
jest odporna na wyleganie. Zimotrwałość oraz
siła krzewienia tej odmiany są na bardzo wysokim poziomie. Wszystko to, razem z bardzo
wysoką odpornością na choroby zbóż, sprawia, że pszenica ozima Formacja jest w ścisłej
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Prezes Zarządu Czesław Janikowski
czołówce odmian pszenicy na polskim rynku.
W 2018 roku Spółka zarejestrowała jedną
z dwóch najnowszych odmian jęczmienia
jarego ELDORADO, a w styczniu 2019 roku
drugą odmianę AVATAR. Eldorado to nowa,
wysokoplenna odmiana pastewna wyróżniająca
się bardzo wysoką odpornością na choroby
oraz wyrównanym i grubym ziarnem o dużej
zawartości białka. Odmiana ta, podobnie jak
jej poprzednik jęczmień jary Nagradowicki,
może być zalecana na słabsze stanowiska. Polscy
rolnicy już w tym roku mają możliwość wysiania
tej odmiany również na swoich polach. AVATAR
to wyjątkowa odmiana pastewna zarejestrowana w 2019 roku. Nowość, która do reprodukcji
trafi dopiero w roku 2020. Rolnicy będą mogli
nabyć pewne partie tej odmiany już w 2020 roku
i będzie to dla producentów jęczmienia rok przełomowy pod względem postępu genetycznego.
W styczniu 2019 roku zarejestrowana została
odmiana gorczycy białej GRACJA.W lutym
2019 roku Spółka zarejestrowała odmianę
łubinu wąskolistnego SWING, oraz dwie
odmiany łubinu żółtego DIAMENT
i GOLDENEYE. Nowoczesne linie
technologiczne w Poznańskiej Hodowli
Roślin Sp. z o.o. pozwalają na czyszczenie
od 10 ton/h (precyzyjne z użyciem trierów
i stołu grawitacyjnego) po 30 ton/h
(wialnia). Najnowsza linia wybudowana
w Nagradowicach w 2019 roku pozwala
na zaprawianie nasion na światowym
poziomie, z 100% pokryciem, możliwością
inkrustracji i otoczkowaniem nasion.
Dzięki zastosowaniu specjalnej technologii
amortyzującej w połączeniu z deflektorami
pozbawionymi metali, przerób nasion jest
niezwykle delikatny, co pozwala uniknąć
wszelkich uszkodzeń nasion. Zastosowany
MultiCoater powleka i wysusza nasiona w tym
samym czasie, poprawia przepływ materiału
siewnego i zapewnia łagodne traktowanie
poprzez optymalne i równomierne zwilżanie.
Automatyczny paletyzator pozwala na
idealne przygotowanie do transportu
worków z materiałem siewnym, co przy
wykorzystywanej technologii umożliwia
przygotowywanie do 25 ton gotowego towaru

na godzinę. Poznańska Hodowla Roślin Sp.
z o. o. jest pierwszą w Polsce oraz pierwszą
w Europie firmą, która wprowadziła wyżej
opisaną technologię zaprawiania w swoim
Zakładzie Produkcyjno-Nasiennym
w Nagradowicach.
Proszę przedstawić najważniejsze programy hodowlane realizowane obecnie
przez spółkę.
Do najważniejszych programów hodowlanych realizowanych w spółce należą program
hodowli zbóż oraz roślin bobowatych, a także
traw. Wśród zbóż najważniejszym programem
hodowlanym jest program pszenicy ozimej.
Celem hodowli tego gatunkujest wyhodowanie
odmian jakościowych i chlebowych cechujących się dużą plennością, odpornych na
choroby (m.in. rdzę żółtą, rdzę brunatną, rdzę
źdźbłową, fuzariozę kłosów czy mączniaka
prawdziwego), przystosowanych do ekstremalnych warunków siedliskowych na skutek poprawy tolerancji na suszę oraz niskie
temperatury (zimotrwałość), odporności na
porastanie oraz przystosowanych do zbioru
mechanicznego.
Celem hodowli żyta ozimego jest wyhodowanie odmian zarówno mieszańcowych jak
populacyjnych, o bardzo dużej plenności,
dobrej zimotrwałości i odporności na choroby,
przystosowanych do warunków glebowo –
klimatycznych kraju oraz o dobrej jakości
technologicznej. Celem hodowli jęczmienia
jest wyhodowanie odmian o wysokim i wiernym plonowaniu, przystosowanych do ekstremalnych warunków siedliskowych na skutek
podniesionej tolerancji na mróz w przypadku
jęczmienia ozimego i tolerancji na suszę
w przypadku jęczmienia jarego, dobrej
odporności na choroby, przystosowanych do
mechanicznego zbioru, o wysokiej zawartości
białka w przypadku jęczmienia pastewnego
i najwyższych parametrach technologicznych
w przypadku jęczmienia browarnego. Uzyskanie wysokiej jakości odmian wymaga również
regularnego wykonywania analiz jakości białka oraz poziomu mykotoksyn w nasionach.
W gatunkach roślin bobowatych sukcesywnie
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poprawiany jest poziom plonowania, który
jest jednym z najważniejszych celów stawianych przez hodowców, a mocno uzależniony
od warunków środowiskowych. Kolejne cele
do których dążymy to poprawa architektury
łodygi, obniżenie zawartości alkaloidów i innych związków antyżywieniowych. Ponadto
hodowcy pracują nad poprawą parametrów
obróbki termicznej, zmniejszeniem podatności strąków na pękanie oraz odporności
na choroby. We wszystkich gatunkach
bobowatych Spółka dąży do wyselekcjonowania odmian przystosowanych do zbioru
mechanicznego, gdyż dużym problemem jest
utrata zdolności kiełkowania nasion na skutek
obumierania zarodków podczas zbioru
kombajnowego i czyszczenia nasion na liniach
technologicznych. Kolejnym ważnym celem
w hodowli nowych odmian tej grupy roślin
jest selekcja pod kątem wysokiej zawartości
białka i odpowiedniego składu aminokwasów.
W gatunkach traw (m.in.) kostrzewa czerwona, kostrzewa łąkowa, życica trwała – celem
hodowli jest wyhodowanie plennych odmian
pastewnych przystosowanych do warunków
klimatycznych Polski, zimotrwałych, odpornych na wyleganie i choroby, dobrze znoszące
krótkotrwałe susze i dobrze odrastające.
W Spółce prowadzony jest mały program
hodowli gorczycy białej, w którym celem jest
wyhodowanie odmian o wysokim i wiernym
plonowaniu zielonej masy, oraz nasion, przystosowanych do warunków siedliskowych Polski, posiadających właściwości mątwikobójcze
(fitosanitarne). Poznańska Hodowla Roślin
Sp. z o.o. jest aktywnym członkiem międzynarodowej społeczności hodowlanej, jednak
eksportem odmian Spółki zajmują się głównie
krajowi i zagraniczni partnerzy handlowi.
Poznańska Hodowla Roślin jest laureatem wielu nagród gospodarczych, w tym
nagrody „Diament Polskiej Innowacyjności” przyznanej podczas ubiegłorocznej Gali „Sylwetki i Marki Polskiej
Gospodarki”. Za co została przyznana
ta nagroda, jakie znaczenie dla rozwoju
innowacyjności firmy ma nowo powstałe
laboratorium molekularne?
Intensyfikacja prac hodowlano-nasiennych
oraz znaczące inwestycje poczynione w Spółce
przyczyniły się do uzyskania licznych nagród przyznanych przez kapituły branżowe
oraz biznesowe. Do najważniejszych zaliczyć
możemy nagrodę Firma Roku 2018 w kategorii
Działalność Na Rzecz Rolnictwa przyznana
podczas GALI PLEBISCYTU ORŁY POLSKIEJ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. ma zaszczyt być pierwszą
hodowlą roślin wyróżnioną w tym prestiżowym
plebiscycie.
Kolejne wyróżnienie to Rolnik-Farmer Roku
2019 przyznane podczas gali finałowej XXV
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik Farmer Roku pod patronatem Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Dumni jesteśmy także z kolejnych nagród.
Decyzją Rady Programowej i Organizatorów
Ogólnopolskiego Programu Umacniania
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Wiceprezes Zarządu Aneta Burghardt
Wiarygodności “Sylwetki i Marki Polskiej
Gospodarki” Poznańska Hodowla Roślin
Sp. z o.o. została wyróżniona aż trzema wyjątkowymi wyróżnieniami: Diament Polskiej
Innowacyjności, Diament Polskiej Jakości
oraz Certyfikat Rzetelni w Biznesie.
DIAMENT POLSKIEJ INNOWACYJNOŚCI przyznano Poznańskiej Hodowli
Roślin Sp. z o.o. za wkład w innowacyjność
polskiego rolnictwa oraz wdrażanie postępu
biologicznego do praktyki rolniczej. Wyróżnienie to związane jest z nowo powstałym
laboratorium molekularnym, które w 2018
roku uruchomione zostało w Spółce. Celem
powstałego laboratorium jest wdrażanie do
praktyki hodowlanej nowoczesnych metod
biotechnologicznych jakimi są analizy markerów molekularnych. Jest to innowacyjne
przedsięwzięcie wprowadzające najnowsze
technologie do hodowli twórczej nowych
odmian roślin rolniczych w skali kraju wśród
polskich firm hodowlano-nasiennych.
Laboratorium zostało wyposażone w nowoczesne urządzenia pozwalające na wykonywanie
zaawansowanych badań związanych z analizą
markerów molekularnych, które dzięki rozwojowi biologii molekularnej stały się niezbędnym
narzędziem diagnostycznym nowoczesnej
hodowli roślin. Markery molekularne zostaną
wykorzystane do oceny zmienności genetycznej materiałów hodowlanych oraz posłużą
do identyfikacji genów warunkujących ważne
cechy użytkowe. Umożliwi to dobór właściwych
komponentów do krzyżowań, a tym samym
pozwoli na zwiększenie efektywności otrzymywania nowych odmian. Wykorzystując markery
DNA możliwe będzie prowadzenie selekcji
już w stadium siewki, co znacznie skróci cykl
hodowlany. Wykorzystanie markerów molekularnych ułatwi prowadzenie selekcji i zwiększy
jej efektywność, co jednocześnie przyspieszy
tworzenie nowych odmian. Hodowla roślin
rolniczych, aby sprostać rosnącym wymaganiom
docelowego odbiorcy oraz rosnącej konkurencji
firm hodowlanych, musi podlegać koniecznym
zmianom, innowacjom oraz wprowadzać nowe
technologie. Techniki molekularne podlegają
ciągłemu rozwojowi, co sprawia iż zwiększa się

ich użyteczność i możliwości wykorzystania
w hodowli roślin. Połączenie analiz markerów
molekularnych z odpowiednio dobranymi
populacjami mapującymi oraz zautomatyzowanymi metodami fenotypowania roślin otwierają
przed Poznańską Hodowlą Roślin Sp. z o. o.
nowe możliwości.
Drugie wyróżnienie to DIAMENT POLSKIEJ
JAKOŚĆI w kategorii PRODUKT przyznany
między innymi za wyhodowanie i wprowadzenie na rynek nowej odmiany pszenicy ozimej
FORMACJA.
Trzecie wyróżnienie to OGÓLNOPOLSKI
CERTYFIKAT “RZETELNI W BIZNESIE”.
Statuetka i certyfikat przyznane zostały
za kierowanie się profesjonalizmem i etyką
biznesową. Tym samym Poznańska Hodowla
Roślin Sp. z o.o. dołączyła do grona przedsiębiorstw mogących być wzorem dla kultury
przedsiębiorczości i rzetelności w biznesie.
Wyróżnienia tej rangi przyznane polskiej
spółce hodowli roślin, jest docenieniem całej
branży, wszystkich polskich hodowców i nasienników, którzy od pokoleń z pasją pracują
na rzecz postępu polskiego rolnictwa! Wszakże
od najlepszych odmian i najwyższej jakości materiału siewnego zaczyna się sukces rolnictwa.
Czy polscy rolnicy są zainteresowani
zakupem materiału siewnego wysokiej
jakości, czy nie preferują tańszych
i gorszych odmian pochodzących m.in.
z importu?
Polscy rolnicy stają się coraz bardziej nowocześni, a więc interesują się coraz nowocześniejszymi środkami produkcji, wśród
których duże znaczenie ma materiał siewny.
Pod względem potencjału plonotwórczego
i zdrowotności polskie odmiany niczym nie
ustępują odmianom zagranicznym, a są lepiej
przystosowane do słabszych niż w Europie
zachodniej gleb i bardziej surowego klimatu.
Wobec tego brak jest ekonomicznego uzasadnienia co do wyboru mniej dopasowanych
odmian pochodzących z eksportu.

Dziękuję za rozmowę,
Marcin Prynda
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Eksport polskiej żywności bije kolejne rekordy
Z Janem Krzysztofem Ardanowskim, Ministrem Rolnictwa
i Rozwoju Wsi rozmawia Ryszard Żabiński
Wpływy z eksportu polskich produktów rolno-spożywczych mogą osiągnąć
w 2018 r. nienotowany dotąd poziom
blisko 30 mld euro. W jaki sposób i na
jakich rynkach będzie promowana
polska żywność w 2019 roku?
Tak. To kolejny rekord wysokości wartości
polskiego eksportu rolno-spożywczego. Polska żywność niezmiennie cieszy się uznaniem
konsumentów za swój smak, wysoką jakość
i przystępną cenę. Promocja polskiej żywności jest jednym z naszych priorytetowych
zadań. Nie ustajemy też w poszukiwaniach
nowych rynków zbytu. W tym roku będziemy
organizować stoiska informacyjno-promocyjne na najważniejszych imprezach targowych
m.in. w Wielkiej Brytanii, Chinach, USA,
czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Zgodnie ze swoimi zadaniami, działaniami
promocyjnymi zajmuje się także Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który w tym
roku uczestniczył już w targach w Niemczech,
Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Japonii,
Meksyku. W planach ma udział w podobnych
wydarzeniach w Wietnamie, Korei Południowej, Czechach, Chinach, Indiach, Niemczech
i w Izraelu.

KOWR wdraża instrumenty polityki promocyjnej w sektorze rolno-spożywczym. Jego
oferta kierowana jest do wszystkich branż
sektora rolno-spożywczego. Beneficjentami
tych działań są polscy eksporterzy. Polskie
produkty rolno-spożywcze promowane są
pod wspólnym hasłem „Poland tastesgood”
(„Polska smakuje”).
KOWR wspiera polską branżę rolno-spożywczą m.in. poprzez umożliwianie prezentacji
oferty eksportowej na zagranicznych targach
i wystawach. Uczestniczy w największych
i najważniejszych wydarzeniach tego rodzaju
na świecie organizując narodowe stoiska
informacyjno-promocyjne dla polskich
przedsiębiorców reprezentujących szereg
branż. Nabór na stoiska organizowane przez
KOWR jest otwarty i dostępny dla wszystkich
zainteresowanych, a informacja o naborze jest
zamieszczona na stronie internetowej KOWR.
Czy mamy szansę na poprawę wyników
eksportu polskiej żywności osiągniętych
w 2018 roku?
Nie będzie to łatwe. Jak wspomniałem proste
rozwiązania już się skończyły. Musimy zabiegać nie tylko o nowe rynki, ale też dbać o te,

Welconomy Forum in Toruń promuje polską gospodarkę
i pomoże firmom w zagranicznej ekspansji
Z Jackiem Janiszewskim,
przewodniczącym
Rady Programowej
Welconomy Forum in Toruń
rozmawia Radosław Nosek

na których polska żywność jest już obecna.
Ostatni incydent z nielegalnym ubojem spowodował niespotykaną falę hejtu. Żaden tego
typu przypadek stwierdzony w innych krajach nie był tak rozdmuchany, jak ten u nas.
Teraz musimy zintensyfikować działania, aby
zniwelować nadszarpnięty wizerunek polskiej
żywności, która jest nie tylko smaczna, ale
zdrowa i bezpieczna dla konsumenta.
W tym zakresie zdecydowane działania
podejmują też organizacje producentów, które
wspierane są z funduszy promocji. Jestem
przekonany, że pokonamy te trudności, a obserwując wyniki międzynarodowej wymiany
handlowej widać, że konsumenci w innych
krajach, mimo tej nagonki, dalej chętnie
kupują polską żywność.

Za nami kolejna, XXVI edycja
Welconomy Forum In Toruń. Jak
duże było zainteresowanie ze strony
przedstawicieli władz, samorządów, przedsiębiorców ? Proszę o podsumowanie konferencji.
Do Torunia przybyło około 2000 uczestników z całego świata. Część samorządowa
udała się bardzo dobrze a współpraca
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko Pomorskiego - znakomicie.
Kolejny raz Urząd Województwa był partnerem strategicznym wydarzenia a Urząd
Miasta Torunia współorganizatorem. Obie
instytucje były głęboko zaangażowane
w realizację naszej konferencji. Podziękowanie także należą się Konwentowi Wójtów
Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
który po raz drugi zagościł na Welconomy.
Podczas Sesji Inaugurującej, po
raz drugi w historii Welconomy
zostały wręczone nagrody Promotor
Polskiej Gospodarki i Promotor Polski. Jak duże było zainteresowanie
tym konkursem? Za jakie osiągnięcia przyznawane są te nagrody?
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„Promotor Polski” to tytuł przyznawany
przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego osobom, których osiągnięcia
na polu kulturalnym, naukowym lub
biznesowym budują wizerunek naszej
marki narodowej. Jesteśmy bowiem
przekonani, że markę Polska współtworzą
nie tylko produkty, usługi i innowacje, ale
także – a może przede wszystkim - ludzie.
Warto wyróżniać tych Polaków, którzy
poprzez swoje dokonania i zaangażowanie
przyczyniają się do propagowania oraz
umacniania pozytywnego wizerunku
naszego województwa.
Czym jest Welconomy Forum In
Toruń dla tego miasta, w jaki sposób może przyczyniać się do jego
rozwoju?
Kiedy rozpoczynaliśmy organizację
Welconomy w Toruniu, przyjęciu naszych gości mógł sprostać tylko jeden
hotel, a samo miasto było odwiedzane
przez turystów tylko przez kilka godzin
w ciągu dnia. Największy wpływ na
zmianę infrastruktury i możliwości turystycznych Torunia ma przez ostatnie

lata Zarząd z Prezydentem Michałem
Zaleskim na czele. Organizowane przez
ostatnie kilkanaście lat Welconomy
w Toruniu miało także ogromny wpływ
na to, że mamy w mieście dużą sieć hoteli a turyści przyjeżdżają zwiedzać miasto
na kilka dni. Jak się zmieniło przez te
lata miasto niech świadczy fakt, iż mimo
wielu restauracji, w weekend trudno
znaleźć miejsce.
Jakie są najbliższe plany odnośnie
Welconomy Forum In Toruń? Co
może się zmienić jeśli chodzi o organizację tego wydarzenia w najbliższej przyszłości?
Będziemy rozszerzać współpracę międzynarodową i związane z tym misje
gospodarcze dla małych i średnich firm.
Na Welconomy w Toruniu każdego roku
będzie można poznać możliwości współpracy gospodarczej z wieloma krajami
z całego świata. Chcemy pomagać firmom
naszego województwa oraz całej Polski,
przełamywać stereotypy, że z krajami
bardzo oddalonymi od Europy nie da się
robić dobrego biznesu.
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Samorządy

Rozmowa z Michałem
Zaleskim, prezydentem
Torunia

W rankingach polskich miast, które pod uwagę biorą potencjał ekonomiczny, kapitał ludzki i jakość życia, Toruń od
wielu lat zajmuje czołowe pozycje. Nic dziwnego. Biznesmeni, mieszkańcy i goście doceniają niskie koszty życia, dobrą
komunikację i atrakcyjność dla przedsiębiorców. Poznajcie
Toruń – miasto dla inwestorów.

Według badań ruchu turystycznego
Toruń kojarzy się raczej z historią i tradycją. Wiadomo jednak, że jest to też
miasto bardzo nowoczesne i szybko się
rozwijające. Co, Pana zdaniem, przede
wszystkim świadczy o nowoczesności
i innowacyjności Torunia?
Nie uciekamy od wizerunku miasta z historią,
ale idziemy dalej – w działaniach łączymy tradycję z nowoczesnością. Dla turystów objawia
się to w postaci multimedialnej oprawy muzeów, centrów sztuki i kultury, które pozwalają
podkreślić walory zabytkowych obiektów
i uczynić je bardziej przystępnymi. Mieszkań-

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki projektu hiszpańskiej pracowni Menis Arquitectos
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cy miasta również mogą korzystać z najnowszych rozwiązań technicznych, ułatwiających
życie w mieście. Rozwijamy system informacji
w komunikacji miejskiej i sprawnie funkcjonujące miejskie aplikacje mobilne. Ułatwiamy też
załatwianie coraz większej liczby urzędowych
spraw przez Internet. Pracujemy ponadto
nad pilotażowym systemem autonomicznego
ruchu bezzałogowych statków powietrznych.
Pomoże nam on w walce z dzikimi wysypiskami śmieci, pozwoli analizować natężenie ruchu
i stan dróg oraz usprawni transport medyczny.
Toruń wspiera także młodych kreatywnych
ludzi, inwestując w start-upy oraz dając szansę
na zdobycie kapitału dla innowacyjnych projektów biznesowych.
Za nami kolejna, XXVI już edycja
Welconomy Forum in Toruń. Jak Pan
ocenia wpływ tego wydarzenia na
miasto?
Forum gospodarcze Welconomy co roku
gromadzi środowiska naukowe, biznesowe
i polityczne, dając okazję do rozmów na
różnorodne tematy związane z sytuacją
gospodarczą Polski i Europy. Takie wydarzenia są szczególnie ważne dla samorządów,
pozwalają przecież lepiej poznać innowacyjne kierunki w gospodarce, uwrażliwiają na
ważne tematy społeczne oraz dają szansę na
aktywną wymianę doświadczeń z przedstawicielami miast, w których funkcjonują
nowoczesne rozwiązania. Dla Torunia jest
to także świetna okazja do zaprezentowania własnych atrakcji turystycznych oraz
oferty inwestycyjnej. Intensywna promocja
gospodarcza spowodowała znaczny wzrost
zainteresowania Toruniem jako miejscem
atrakcyjnym biznesowo oraz dogodnym do
organizowania spotkań i konferencji o charakterze gospodarczym.

Dziękuję za rozmowę,
Radosław Nosek

Hala sportowo-widowiskowa Arena Toruń

TORUŃ W LICZBACH

Nowy tramwaj niskopodłogowy

60,5%

6

50 km

100 ha

121

2,4 mln

ludność w wieku produkcyjnym

odległość od lotniska
międzynarodowego

liczba firm z udziałem kapitału
zagranicznego
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są z upływem czasu zmęczeni pracą,
wielkomiejskim zgiełkiem i szybkim
tempem. W mieście Kopernika znajdziecie odpowiedni balans na osi: aktywność
- slowlife. Po pracy można się zrelaksować
podczas licznych wydarzeń kulturalnych
czy sportowych i poczuć klimat średniowiecznej starówki. Toruń ma też bez
wątpienia duży potencjał intelektualny,
wielu przedsiębiorczych młodych ludzi,
którzy swoje biznesowe pomysły rozwijają
w ramach inkubatorów przedsiębiorczości. Obecnie w mieście działa ponad
26 tysięcy podmiotów gospodarczych.
W ostatnich latach zostało zrealizowanych
około 70 nowych inwestycji biznesowych.
Przedsiębiorcy zadeklarowali utworzenie
blisko 2000 nowych miejsc pracy.
Toruń oferuje także zwolnienia z podatku
od nieruchomości dla przedsiębiorców
tworzących nowe miejsca pracy czy realizujących nową inwestycję. Na specjalny
program pomocowy mogą liczyć także
przedsiębiorcy rozpoczynający działalność
po raz pierwszy.

fot. Malgorzata Litwin

Jakie branże w Toruniu rozwijają się
najdynamiczniej?

Dane dotyczące toruńskiej gospodarki
wskazują na znaczny rozwój zwłaszcza
w branżach: turystycznej, farmaceutycznej,
logistycznej, spożywczej, motoryzacyjnej
i budowlanej. W mieście funkcjonuje obecnie ponad 26 tys. podmiotów gospodarczych.
Rozwój przedsiębiorczości sprzyja poprawie
sytuacji na toruńskim rynku pracy – stopa
bezrobocia od kilku lat jest u nas na bardzo
niskim poziomie. Na wzrost zatrudnienia
wpływa przede wszystkich duża liczba nowych inwestycji, które powstały w Toruniu
w ostatnich latach.

Według Forbesa, który porównał ośrodki do 300 tys. mieszkańców, Toruń zajął
w 2018 roku 4. miejsce wśród miast przyjaznych dla biznesu. O miejscu w rankingu
decydował wzrost liczby firm na danym terenie (według danych KRS) w przeliczeniu
na 1000 mieszkańców. Ten wzrost przekłada się bezpośrednio na boom inwestycyjny
w Toruniu. Tylko w ubiegłym roku miasto
sprzedało 10 gruntów z przeznaczeniem na
usługi i produkcję.
W czym tkwi moc Torunia? Ten potencjał
jest w ludziach aktywnych społecznie. Kolejny atut miasta to także dobra lokalizacja
– bliskość Trójmiasta czy Warszawy i dobre skomunikowanie z tymi metropoliami
poprzez autostradę A1. Kuszą również
ceny nieruchomości, które cały czas są
dużo niższe niż w większych ośrodkach.
Nie sposób pominąć również wartości
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który
kształci specjalistów zasilających lokalny
rynek pracy. Nie bez znaczenia jest i to,
że w Toruniu życie toczy się spokojniej.
Ludzie pracujący w dużych aglomeracjach

fot. Alstal

Czym Toruń kusi przedsiębiorców?
Toruń ma wszelkie niezbędne warunki do
tego, by biznes mógł się tu rozwijać. Zapewniamy przyjazny klimat gospodarczy, dobrze
przygotowaną infrastrukturę, dogodną lokalizację czy niskie koszty eksploatacji. Oprócz
zaplecza technicznego miasto oferuje wsparcie przedsiębiorcom: zaangażowanie w realizację projektów, pomoc w przejściu przez
procedury inwestycyjne oraz kompleksową
opiekę poinwestycyjną. W ostatnich latach
obserwujemy dynamiczny rozwój toruńskich
przedsiębiorstw reprezentujących różnorodne
sektory gospodarki. W znacznym stopniu
do tego stanu rzeczy przyczyniła się sprzedaż
gminnych nieruchomości inwestycyjnych.
Między innymi dlatego kilkadziesiąt firm
zdecydowało się zainwestować na terenie
miasta. Samorząd, wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom inwestorów wyznacza kolejne
tereny inwestycyjne pod usługi, magazyny
czy produkcję. W ten sposób stwarzamy
możliwości do pozostania toruńskich firm
w mieście i zachęcamy zewnętrzne firmy do
inwestycji w Toruniu.

Prezydent Torunia podczas jednego z objazdów inwestycji miejskich

fot. Malgorzata Litwin

Panie Prezydencie, sprawuje Pan swój
urząd od 17 lat. Czy ze swojego doświadczenia może Pan powiedzieć, jak
ważny dla miasta jest biznes?
Michał Zaleski: Wsparcie dla toruńskiego
biznesu jest dla miasta jednym z priorytetów. Rozwój przedsiębiorczości i gospodarki
przekłada się na niemal wszystkie aspekty
życia mieszkańców i sprawia, że Toruń jest
dynamicznym ośrodkiem, w którym chcą
żyć oraz pracować kreatywni i ambitni ludzie. Miasto prężnie się rozwija gospodarczo
i jest magnesem dla młodych, którzy planują
swoją edukację, oraz dla tych, którzy myślą
o swojej zawodowej przyszłości.

Kapitał POLSKI

liczba uczelni wyższych

powierzchnia terenów
inwestycyjnych

liczba turystów
odwiedzających Toruń

Trasa Prezydenta Władysława Raczkiewicza

fot. Michał Kunicki

Toruń – miasto dla inwestorów

fot. Łukasz Klimkiewicz

Tam gdzie historia łączy się z nowoczesnością

fot. Michał Kunicki

Samorządy

Miasto oferuje atrakcyjne tereny inwestycyjne

WARTO WIEDZIEĆ
1. Toruński rynek pracy pod względem liczby osób
pracujących uznawany jest za stabilny – pracuje ok.
64 tys. osób.
2. P
 rzez Toruń przebiega autostrada A1, która daje
połączenie z północą i południem kraju. Komunikację
drogową uzupełnia droga ekspresowa S-10, która jest
południową obwodnicą miasta.
3. Udział sektora kreatywnego w nowo zarejestrowanych
firmach w Toruniu wyniósł 7,9%.
4. W
 Toruniu do wynajęcia jest ponad 60 000 m kw.
powierzchni biurowej.
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I Kongres „Zdrowie Polaków 2019”
Zdrowie Polaków,
zdrowie każdego
z nas to największy kapitał i największa inwestycja na przyszłość.
W dyskusji o nim
nie może zabraknąć nikogo – żadnego pokolenia,
żadnego środowiska, żadnej grupy społecznej, żadnego medium, żadnego
wzorca osobowego, żadnego autorytetu.
Tylko wtedy, wznosząc się na inny poziom
naszej niezwykle potrzebnej współpracy,
jako przykładu dla Naszego Narodu, możemy odnieść sukces. Sukcesem wspólnej dyskusji będzie kształtowanie postaw
prozdrowotnych u każdego Polaka i budowanie solidarności międzypokoleniowej
w każdej rodzinie Naszych Domów. Korzystając z wiedzy i doświadczenia życiowego
naszych poprzedników, dziś mamy szansę
Razem przekazać to, co najlepsze następnym pokoleniom. Serdecznie zatem zapraszam do udziału w I Kongresie „Zdrowie
Polaków 2019”, który odbędzie się w dniach
18-19 listopada 2019 r. w Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie.
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Celem Kongresu jest – między innymi –
wskazanie głównych założeń dla określenia strategii działania różnych instytucji
państwowych, samorządowych, naukowych, klinicznych oraz grup ekspertów,
organizacji pacjentów, które miały, mają,
a w szczególności będą miały wpływ na
kondycję naszego społeczeństwa, budowanie w nim postaw prozdrowotnych i wspieranie solidarności międzypokoleniowej.
W ramach tego Kongresu odbędą się debaty eksperckie ministrów zdrowia, ministrów rodziny i polityki społecznej, przewodniczących parlamentarnych komisji
zdrowia Sejmu i Senatu RP, debaty rektorów i dziekanów uczelni medycznych,
debaty ekspertów do spraw gospodarki
i ekonomiki zdrowia, debaty dyrektorów
instytutów medycznych i instytutów PAN,
debaty komitetów PAN zajmujących się
problematyką medycyny i zdrowia. Ponadto odbędą się panele dyskusyjne poświęcone wybranym obszarom zdrowia
z udziałem przedstawicieli instytucji centralnych i samorządowych, konsultantów
krajowych w poszczególnych obszarach
medycyny, przewodniczących medycznych
towarzystw naukowych, organizacji pozarządowych i organizacji pacjentów.
Organizację
Kongresu
zainicjowały:

Komitet Nauk Klinicznych PAN, Rada
Główna Instytutów Badawczych, Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz liczne zespoły
ekspertów i specjalistów z wielu dziedzin
medycyny, towarzystwa i organizacje, które w ostatnich trzech latach realizowały
„Wielospecjalistyczny Całoroczny Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym i Wsparcia Zdrowia Polaków „Po
Pierwsze Zdrowie”.
Mam nadzieję, że udział Państwa I Kongresie będzie ważnym wydarzeniem, bogatym
w możliwość wymiany doświadczeń, a także interesującym i twórczym interdyscyplinarnym spotkaniem naukowym.
Więcej informacji na www.
http://kongres-zdrowiepolakow2019.pl

Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi
Henryk Skarżyński
Przewodniczący Komitetu Nauk Klinicznych PAN
V-ce Przewodniczący Rady Głównej
Instytutów Badawczych
Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
Fundator Fundacji „Po Pierwsze Zdrowie”
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EKOPARK czyli budowlany Gepard Biznesu
Rozmowa z Wojciechem Trawińskim, Prezesem Zarządu
EKOPARK S.A.

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych
EKOPARK S.A. to prężnie działająca firma
z ambitnym i doświadczonym zespołem.
Kompleksowo wykonuje zarówno bardzo
duże jak i mniejsze kontrakty, począwszy od wyburzenia, przez budowę, aż po
montaż instalacji i wykończenie. Realizuje
inwestycje na terenie całego kraju. EKOPARK S.A. posiada rozbudowany park maszynowy oraz własne Centrum Logistyczne
pod Toruniem. Swoim klientom zapewnia
profesjonalną i terminową realizację zleceń,
a także rozwiązania gwarantujące optymalny stosunek jakości do ceny.
Panie Prezesie, 2018 rok jest już
za nami. Dobrze wiemy, że był to
ważny rok dla Spółki EKOPARK.
Czy może Pan się pokusić o krótkie
podsumowanie minionych dwunastu
miesięcy?
Rzeczywiście ostatni rok przyniósł dla
naszego przedsiębiorstwa ogromne zmiany.
Nasza ciężka praca zaowocowała silną
ekspansją i pozwoliła nam wykonać duży
skok jakościowy. W marcu podpisaliśmy
kontrakt na wykonanie prac budowlanych
w ramach projektu „Centra Innowacyjnej
Edukacji” tzw. „Minikoperniki”w Toruniu.
Wartość tego zadania przekracza 11 milionów złotych. W czerwcu zawarliśmy drugi
znaczący kontrakt, dotyczący przebudowy
budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży. W okresie od maja
do września EKOPARK S.A. wystąpił
w czterech odcinkach programu „Wyburzacze” w telewizji TVN Turbo. Dzięki
temu mieliśmy okazję do zaprezentowania
naszej marki w popularnym kanale telewizyjnym i dotarcia do jeszcze szerszego
grona odbiorców. Końcówka roku to udane
rozliczenie istotnych programów dotacyjnych „Voucher Badawczy” oraz „4 Stock”.
Oczywiście przysłowiową „wisienką na
torcie” okazał się nasz debiut giełdowy na
rynku NewConnect GPW w Warszawie. Po
półtorarocznych przygotowaniach wreszcie
zostaliśmy spółką publiczną i dziś każdy
może zostać akcjonariuszem EKOPARKU.
Jednym słowem, miniony rok podsumowałbym jako „rozwój”.
Obiektywnym miernikiem sukcesu
są twarde dane liczbowe. Czy może
Pan coś powiedzieć na temat wyników finansowych EKOPARKU?
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Przede wszystkim chcę zaznaczyć, że
jako spółka giełdowa jesteśmy zobligowani regularnie upubliczniać nasze dane
finansowe. Innymi słowy – każdy może
je sprawdzić. Dzięki temu zachowujemy
pełną transparentność i przejrzystość
w naszych działaniach. W ramach debiutu
giełdowego pozyskaliśmy 1 milion złotych
dodatkowego kapitału obrotowego. Kurs
naszych akcji wzrósł o kilkadziesiąt procent w stosunku do ceny emisyjnej. Przychody wyniosły 8,5 mln złotych, a zysk
928 tysięcy. To wzrost o 210% względem
poprzedniego roku.
A co sądzą o tym akcjonariusze?
Akcjonariusze są dla nas najważniejsi.
Z dumą mogę podkreślić, że niezależny
Instytut Europejskiego Biznesu przebadał wyniki finansowe 51 tysięcy polskich
przedsiębiorstw budowlanych i uhonorował
EKOPARK S.A. prestiżowym tytułem Geparda Biznesu 2018! Jest to dla nas kolejny
motywujący bodziec do dalszych działań.
Głęboko wierzę, że akcjonariusze doceniają
nasze starania i będzie ich przybywać.
Proszę powiedzieć na czym polega
unikalność EKOPARKU? Czy istnieje tajemnica sukcesu Państwa Spółki?
Przykro mi, ale nie ma żadnej szczególnej
tajemnicy (śmiech). Jesteśmy jednak przekonani, że dużą przewagę rynkową daje
nam całkowita niezależność. Pod Toruniem
wybudowaliśmy sobie znakomite zaplecze
techniczne. Posiadamy dwie zupełnie nowe
hale magazynowe o powierzchni 1000 m2,
a do tego budynki warsztatowe i biurowe.
Dysponujemy flotą przeszło 30 pojazdów
i maszyn. Systematycznie dbamy o to by
nasze brygady były nowocześnie i profesjonalnie wyposażone. Jednakże oprócz
pracowników typowo budowlanych, nasza
firma posiada także własny dział księgowo-kadrowy oraz dział marketingu. Dysponujemy własną stacją paliw, warsztatem
mechaniki pojazdowej oraz serwisem elektronarzędzi. Dzięki temu nie musimy nic
nikomu zlecać – wszystko potrafimy zrobić
sami. Na tym polega nasza przewaga.
Pomówmy trochę o przyszłości.
Proszę uchylić rąbka tajemnicy
i zdradzić nam jakie plany ma Spółka
EKOPARK na najbliższe miesiące?
Na początku tego roku otrzymaliśmy
z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
pozytywną ocenę wniosku o dofinansowanie realizacji zadania pt.: „Centrum
Badawczo – Rozwojowe Przedsiębiorstwa

Robót Instalacyjnych EKOPARK”. Nasz
projekt polega na budowie nowoczesnego
obiektu o powierzchni 800 m2, w którym
będziemy prowadzić prace badawcze
i rozwojowe nad opracowaniem i komercjalizacją innowacyjnych sposobów na
magazynowanie energii ciepła, chłodu
i energii elektrycznej. Całkowity koszt
projektu wynosi 13,5 mln złotych, z czego
kwota dofinansowania stanowi 55% kosztów kwalifikowalnych i przekracza 6 mln
złotych. Realizacja tego przedsięwzięcia
jest oczkiem w naszej głowie. Oczywiście,
jesteśmy również bliscy zawarcia 2-3 interesujących, dużych kontraktów budowlanych, które realizować będziemy jako
Generalny Wykonawca. Kiedy dodamy do
tego kilka mniejszych kontraktów wyburzeniowych oraz liczne montaże fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła u klientów indywidualnych to okazuje
się, że najbliższe miesiące zapowiadają się
dla nas niezwykle pracowicie.
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Panie Prezesie, w całości brzmi to
bardzo ambitnie. Życzymy zatem
Panu oraz EKOPARKOWI owocnej
realizacji wszystkich planów i zamierzeń w 2019 roku.
Bardzo dziękuję. Z pewnością nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa i nie
zamierzamy spocząć na laurach. Wręcz
przeciwnie. Liczymy na to, że nasze
Centrum Badawczo-Rozwojowe okaże się
wspaniałym odzwierciedleniem tego jak
innowacyjną i ciekawą firmą jest EKOPARK S.A. Gorąco zachęcam do śledzenia
naszych poczynań w najbliższym okresie.
Zapewniam, że będzie dużo obiecujących
oraz pozytywnych informacji na nasz
temat. Jednym słowem, obecny rok zamierzamy podsumować jako „sukces”.
Dziękuję za rozmowę,
Marcin Prynda
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Klinika Platinum czyli kreatywność i innowacyjność
w leczeniu stomatologicznym

Paweł Bernatek (z lewej) i Andrzej Warchlewski – jako pierwsi w Polsce postanowili wykorzystać cyfrowe technologie w leczeniu stomatologicznym

Kapitał ludzki, determinacja właścicieli oraz innowacyjne
spojrzenie na branżę pozwoliły stworzyć spółkę z olbrzymim
potencjałem i możliwościami rozwoju. Wypracowane przez
wiele lat standardy w dziedzinie obsługi pacjenta, w pełni
rozwinięte zaplecze organizacyjne, dają podstawy do tego
aby Klinika Platinum mogła zagościć w innych polskich
miastach. Nad tym obecnie skupiają się właściciele oraz
kadra zarządzająca.
Początki były niezmiernie ciężkie, w firmie pracowały zaledwie trzy osoby, a dziś
Klinika zatrudnia już prawie 60 i wciąż
planuje ekspansje. Ten rozwój, to zasługa
zdeterminowanych ludzi, którzy w 2004
roku wzięli na siebie sporo zobowiązań,
przy czym odwaga, charyzma i wspólny
cel nie pozwoliły się im cofnąć.
Paweł Bernatek i Andrzej Warchlewski
6 lat temu podjęli odważną decyzję – jako
pierwsi w Polsce postanowili wykorzystać
cyfrowe technologie w leczeniu stomatologicznym. Zastąpili tradycyjne wyciski
skanowaniem jamy ustnej, a wykonywanie
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analogowych prac protetycznych cyfrową
obróbką - co za tym idzie dużo dokładniejszymi i trwalszymi pracami.
Dzięki specjalistom pracującym w klinikach, najnowocześniejszemu sprzętowi diagnostycznemu, doświadczonym
lekarzom oraz managerom, cały czas
otwierają kolejne placówki i wchodzą
w kooperacje – franczyzę. Zaczynają
także tworzyć centrum szkoleniowe dla
lekarzy stomatologów, techników dentystycznych, asystentek stomatologicznych
oraz kończą rekrutację do nowo powstałej agencji kreatywnej. Ilość działań i po-

mysłów niezwiązanych stricte z branżą
stomatologiczną wpłynęło na decyzję
o powołaniu do życia osobnego, w pełni
autonomicznego działu kreatywnego.
To już jest mała fabryka, jednak z olbrzymim naciskiem na człowieka oraz jego
potrzeby, bo jak mówią sami założyciele
Kliniki – “Dzięki ludziom, z którymi
tworzymy firmę doszliśmy tam, gdzie
jesteśmy i wciąż, niczym rozpędzona kula
śnieżna lecimy do przodu. Pomysły same
do nas przychodzą, a my nie boimy się ich
wdrażać w życie, i to szybko wdrażać”.
Właściciele podkreślają za każdym razem,
że ludzie, którzy tworzą Klinikę Platinum
to pasjonaci posiadający miękkie umiejętności personalne – tylko na podstawie
takiego klucza dobierają personel.
Zespół w Klinice Platinum łączy wspólna
wizja i definicja sukcesu. Nikt nie jest pominięty ani wykluczony. Wszyscy czują się
współodpowiedzialni i dumni z tego, co
osiągnęli. Klinika stawia na ciągły rozwój
swoich pracowników, na każdym szczeblu.
Branża stomatologiczna jest bardzo dynamiczna i wymaga różnych aktywności.
Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom,
trzeba cały czas inwestować i rozwijać się.
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Piękniejsza strona biznesu - III Forum Kobiet
Przedsiębiorczych Powiatu Wrocławskiego
W przepięknych wnętrzach Zamku Topacz w Ślęzie, w przeddzień Międzynarodowego Dnia Kobiet, odbyło się trzecie już
„Forum Kobiet Przedsiębiorczych Powiatu Wrocławskiego”,
zorganizowane przez Powiat Wrocławski. Spotkanie utrzymane
było w konwencji 100-rocznicy uzyskania praw wyborczych
Polek i nawiązywało do Dekretu Naczelnika Państwa – Józefa
Piłsudskiego o ordynacji wyborczej.
Uroczystość rozpoczęła się mocnym
akcentem muzycznym - utworem „Babę
zesłał Bóg”, który wprowadził zaproszone
Panie w odświętny, radosny nastrój.
Oficjalną część Forum zainaugurował
gospodarz uroczystości Starosta Powiatu
Wrocławskiego – Roman Potocki, który
z okazji Dnia Kobiet złożył wszystkim
paniom serdeczne życzenia - uśmiechu,
radości oraz wszystkiego co najlepsze
na każdy dzień roku. Władze Powiatu
Wrocławskiego reprezentowali ponadto: Andrzej Szawan – Wicestarosta
Powiatu Wrocławskiego, Anna Chmielewska – Wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu oraz Wiesław Zając i Dariusz
Jedynak – Członkowie Zarządu Powiatu
Wrocławskiego.
W tym szczególnym dniu w Sali Balowej
Zamku Topacz zebrało się prawie 300
kobiet reprezentujących wszystkie gminy
Powiatu Wrocławskiego. W spotkaniu
wzięły udział aktywne kobiety trzeciego
sektora i biznesu oraz przedstawicielki
samorządów gmin, powiatu, instytucji
otoczenia biznesu oraz reprezentantki
środowisk naukowych.
Spotkanie podzielone było na kilka części tematycznych. Krótkie wprowadzenie na temat
roli kobiet w polityce zaprezentowała Beata
Pierzchała – Dyrektor Wydziału Organizacyjno - Prawnego Starostwa Powiatowego we
Wrocławiu, która w swojej prezentacji przedstawiła zarys reprezentacji kobiet w strukturach władzy politycznej w kraju i na świecie.
Było to swoiste studium nad miejscem kobiet w przestrzeni politycznej.
Kulminacyjnym punktem spotkania był
panel dyskusyjny pn. „Prawo dla kobiet
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biznesu w roku 2019”, w którym wzięli
udział: radca prawny, a jednocześnie moderator panelu - Ewelina Miśko–Pawłowska, radca prawny – Izabela Fryszkowska,
Beata Pierzchała – Dyrektor Wydziału
Organizacyjno-Prawnego Starostwa Powiatowego we Wrocławiu oraz adwokat –
dr Aleksander Sikorski. W trakcie debaty
poruszono kwestie relacji pracodawca
– pracownik, zmian w kodeksie pracy, zatorów płatniczych i odzyskiwania długów,
zmian egzekucyjnych oraz nowych instytucji korzystnych dla przedsiębiorców
jak zarządca sukcesyjny. Poruszono także
sprawy dotyczące modyfikacji w bezpłatnym poradnictwie prawnym.
W świat motywacji oraz dążenia do
realizacji marzeń uczestniczki Forum
przeniosły się za sprawą Magdaleny Szewczuk z Klubu Czerwonej Szpilki i wykładu pt. „Sukces to równowaga” podczas
którego zgromadzeni goście usłyszeli
o polityce slow life oraz o holistycznym
podejściu do życia. Obecnie żyjemy
bardzo intensywnie, w stresie i ciągłym
pośpiechu, działając na najwyższych obrotach. Wszystko po to, żeby ze wszystkim
zdążyć. Okazuje się jednak, że można to
wszystko odmienić – poprzez skuteczne
planowanie i zwolnienie obrotów oraz
celebrowanie każdego sukcesu. Ponadto Panie które tego dnia miały na sobie
czerwone szpilki otrzymały w prezencie
od prelegentki książki.
Ogromne zainteresowanie ze strony
uczestników Forum wzbudził wykład
motywacyjny pn. Zawsze podążaj za
marzeniami. Nigdy nie realizuj oczekiwać
innych, który poprowadziła Magdalena

Zachariasiewicz – właścicielka wrocławskiego Klubu Tańca EXTRA oraz autorka
programu „Ekspresja Kobiecości”. Pokazała ona na własnym przykładzie, iż mimo
wielu przeciwności losu i tragedii osobistych warto walczyć o siebie, o własny
rozwój i nigdy się nie poddawać w dążeniu
do osiągnięcia sukcesu. Pani Magda otrzymała gromkie brawa od uczestniczek,
które z zapartym tchem słuchały i oglądały ukazane w prezentowanym filmie
wzloty i upadki kobiety, która osiągnęła
wiele i wiele też straciła w jednym ułamku
sekundy.
Imprezę profesjonalnie poprowadziła Katarzyna Kaczorowska – dziennikarka i autorka książek biograficznych oraz reportaży.
Podczas uroczystości nie zabrakło również
części rozrywkowej. Swoim występem
bankiet uświetniła Orkiestra Wojewódzkiej
Komendy Policji we Wrocławiu pod batutą
Adama Witiwa, a oprawę muzyczną zapewnił zespół Juicy Pop.
Każda z uczestniczek Forum otrzymała
w prezencie produkty lokalne przekazane
przez firmy prowadzące działalność na
terenie powiatu wrocławskiego, które
odebrały serdeczne podziękowania za aktywne włączenie się w organizację Forum.
Spotkanie zakończyło się uroczystym
bankietem.
III Forum Inwestycyjne przeszło już co
prawda do historii, ale władze Powiatu
Wrocławskiego już myślą o przyszłości, czemu wyraz dał Starosta Powiatu
Wrocławskiego – Roman Potocki zapraszając wszystkie zebrane Panie do udziału
w przyszłorocznej, IV już edycji Forum
Kobiet.
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Pokazujemy, że warto budować
ze stali

Rozmowa ze Zbigniewem
Barłogiem, Prezesem
Polskiej Izby Konstrukcji
Stalowych

Polska Izba Konstrukcji Stalowych
jest organizacją samorządu gospodarczego działającą już ponad 22 lata. Ilu
obecnie Izba zrzesza członków i jakie
to są firmy? Jakie korzyści odnoszą one
z przynależności do Izby?
Polska Izba Konstrukcji Stalowych zrzesza
obecnie 150 firm. Wśród członków Izby są
nie tylko dostawcy stali, zakłady produkujące i montujące konstrukcje stalowe, ale
także duże biura projektowe, ocynkownie
oraz firmy dystrybuujące specjalistyczne
oprogramowanie, powłoki antykorozyjne,
sprzęt i maszyny dla branży. W gronie członków PIKS można znaleźć także instytuty
badawcze, jednostki certyfikujące i uczelnie
techniczne. Można więc powiedzieć, że Izba
ze swoimi członkami obejmuje cały, szeroko
pojęty rynek budownictwa stalowego.
Jesteśmy jedyną w Polsce organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą największe
przedsiębiorstwa branży stalowej. Korzyści
płynące z przynależności do Izby nie są tylko
wizerunkowe. Zawsze wsłuchujemy się
w problemy naszych członków, jesteśmy stale
otwarci na ich sugestie, propozycje. Ułatwiamy przepływ informacji i nawiązywanie
kontaktów biznesowych, organizujemy lub
współorganizujemy wiele wydarzeń merytorycznych, które obejmują tematy problemowe dla firm członkowskich. PIKS jest także
wydawcą dwumiesięcznika „Konstrukcje
Stalowe”, który stanowi źródło wymiany
wiedzy o branży.
Proszę wymienić najważniejsze wydarzenia organizowane przez Polską Izbę
Konstrukcji Stalowych w tym roku.
Flagowym wydarzeniem przez nas organizowanym od kilkunastu lat jest Kongres
Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych. To duże
spotkanie adresowane do kadry menedżerskiej – w zeszłym roku wzięło z nim udział
ponad 160 prezesów, dyrektorów. W ostatnich latach poruszaliśmy tematykę ekspansji
naszych przedsiębiorstw na rynki zagraniczne – na tegorocznej edycji Kongresu
chcielibyśmy dyskutować m.in. o kolejnictwie i segmencie offshore. Staramy się, aby
Kongres był wydarzeniem merytorycznym,
dlatego do udziału w nim zapraszamy wybitnych specjalistów. W zeszłym roku swoją
prezentację miał profesor Witold Orłowski,
rok wcześniej profesor Dariusz Rosati.
W tym roku chcielibyśmy zaprosić kolejnego
znakomitego gościa.
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Prezes Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych - Zbigniew Barłóg
Kongres nie jest oczywiście naszą jedyną
formą aktywności. Izba organizuje szereg
innych wydarzeń, np. w sierpniu odbywa
się Konferencja Techniczna, adresowana do
kadry technicznej przedsiębiorstw. Na dużych
imprezach targowych takich jak BUDMA, czy
AUTOSTRADA-POLSKA mamy kolektywne
stoiska, na których swoją ofertę prezentują firmy członkowskie; odbywają się tam również
seminaria tematyczne. Od dwóch lat PIKS
uczestniczy w Programie BUDUJ ZE STALI
– inicjatywie, której celem jest promocja stali.
Jako Partner Programu, współorganizujemy
m.in. warsztaty na uczelniach technicznych,
wizyty w firmach oraz spotkania na terenie
obiektów wykonanych przy znacznym wykorzystaniu stali. Z Programem BUDUJ ZE
STALI docieramy do architektów, projektantów, inwestorów i generalnych wykonawców –
pokazujemy im, że ze stali warto budować.
Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że
o wszystkich wydarzeniach organizowanych
przez PIKS piszemy więcej na stronie
www.piks.com.pl. Zainteresowani znajdą
tam wyczerpujący zestaw informacji
o naszych członkach, a także bieżących
i przyszłych inicjatywach izbowych.
Polska Izba Konstrukcji Stalowych
była obecna na tegorocznych Międzynarodowych Targach Budownictwa
i Architektury BUDMA, gdzie bardzo
dużo dyskutowano o innowacjach
w branży budownictwa stalowego. Jak
Pan ocenia poziom innowacyjności
firm zrzeszonych w Izbie oraz w całej
branży? Jakie działania są podejmowane, aby go zwiększyć?
Wśród przedsiębiorstw branży stalowej
zauważam duże zainteresowanie innowacja-

mi. To konieczność, która dotyczy zarówno
największych, jak i tych mniejszych firm.
Jestem przekonany, że poziom cyfryzacji
branży będzie stale wzrastał, wraz z rewolucją przemysłu 4.0, to nieuniknione.
Oczywiście przeszkodą we wdrażaniu
innowacji są wciąż stosunkowo wysokie
koszty, ale już teraz wśród członków Polskiej
Izby Konstrukcji Stalowych są firmy, które
wdrożyły nowoczesne systemy zarządzania
przedsiębiorstwem i na co dzień wykorzystują innowacyjne oprogramowanie projektowe.
W pełni zautomatyzowane magazyny i linie
produkcyjne to kosztowne inwestycje, które
jednak szybko się zwracają – mogę to powiedzieć na przykładzie własnej firmy.
Co istotne, są badania, które dowodzą,
że, wbrew powszechnej opinii, wdrażanie
innowacji i zwiększanie poziomu cyfryzacji
bynajmniej nie prowadzi do zwiększania
bezrobocia. Np. w Niemczech wzrost automatyzacji przemysłu w ramach programu
Industry 4.0 przełożył się na rekordowe
obniżenie ilości bezrobotnych.
W najbliższych latach w Polsce będą
realizowane wielkie projekty dotyczące rozwoju infrastruktury, zwłaszcza
transportowej. Jak duże jest to wyzwanie dla firm zrzeszonych w Izbie?
Firmy członkowskie Izby od lat uczestniczą
w budowie infrastruktury transportowej.
W gronie naszych członków są przedsiębiorstwa, które specjalizują się w budowie mostów, dróg, autostrad. Jestem przekonany że
firmy te są w pełni gotowe na nowe wyzwania, świadcząc nieprzerwalnie od wielu lat
usługi na najwyższym poziomie – co zresztą
zostało już doceniano nie tylko w Polsce, ale
również za granicami kraju.
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Wrocławski ARKOP, czyli jak zapracować na doskonale rozpoznawalną markę i uznanie inwestorów

Już 30 lat na budowlanym rynku
Często i coraz to częściej jadąc ulicami Wrocławia przy licznych placach budowy można zobaczyć takie informacje: „Tu
buduje Arkop”, albo „Generalny Wykonawca - „ARKOP” lub
“Inwestycje realizuje firma ARKOP”.
Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe
ARKOP ma wysoką pozycję i ocenę wśród
znaczących i najbardziej wymagających
inwestorów, którzy zgodnie twierdzą,
że ARKOP realizuje roboty - sprawnie,
solidnie, zapewniając przy tym najwyższą
jakość, wyprzedzając i tym samym skracając terminy realizacji robót.
Wrocławski ARKOP - istniejący od 1990
roku - obchodzi właśnie jubileusz trzydziestolecia działalności w- szeroko rozumianym -budownictwie, realizując roboty
jako Generalny Wykonawca. Co istotne,
realizuje wszelkie prace kompleksowo,
dotyczy to budownictwa mieszkaniowego,
obiektów przemysłowych, usługowych,
bądź handlowych, a także złożonych robót
inżynieryjnych.
Firma ARKOP wybudowała ponad ...
110 stacji paliwowych oraz ponad 1500
mieszkań, ale także 50 przestronnych hal
dla przemysłu, handlu i usługDo tego należałoby doliczyć wiele obiektów administracyjno - biurowych, m.in. Wrocławski
Park Przemysłowy.
Nie byłoby takich efektów, gdyby nie
ludzie. Firma przez lata zdołała skompletować kadrę inżynieryjno - techniczną,
której inni mogą tylko pozazdrościć. To
kadra specjalistów z wysokimi kwalifikacjami, doświadczeniem i umiejętnościami.
- Właśnie kadra od samego początku,
przez lata, stanowiła o naszych sukcesach – mówi właściciel przedsiębiorstwa ARKOP - mgr inż. KRZYSZTOF
PIANOWSKI. – Mając właśnie taką kadrę
możemy stosować najnowocześniejsze
rozwiązania technologiczne i techniczne
i to na każdym placu budowy. Od początku działalności naszej firmy preferowaliśmy, przede wszystkim, jakość robót,

Osiedla budowane przez Arkop prezentują się bardzo efektownie. Nz. Rodzinne Maślice II we Wrocławiu
solidność i terminowość. To było zawsze
na pierwszym miejscu. I to teraz obficie
procentuje zaufaniem naszych kontrahentów, inwestorów, zleceniodawców.
Staramy się nadal skracać harmonogramy
robót, wyprzedzać kalendarz i w efekcie
tego oddawać inwestycje przed terminem.
Dzięki temu zdobyliśmy wysoką markę
wśród wymagających inwestorów. I to stanowi również o naszym sukcesie.
Najlepszym potwierdzeniem są liczne
dyplomy, nagrody, wyróżnienia, listy

referencyjne, a także, m.in. Medal z dyplomem za najlepszą stację paliw przyznany
przez Polską Izbę Paliw Płynnych, Certyfikat ISO 9001-2000 z „Zakresu przygotowania i realizacji robót budowlanych,
montażowych dla budownictwa przemysłowego, inżynieryjnego, mieszkaniowego
i ogólnego. Usług transportowo- sprzętowych”. To tylko potwierdza kompleksowość i szerokie spektrum realizowanych
robót.

Najdłużej z nami

Nasze najmłodsze…

Pani Danuta Czaplińska pracuje z nami już od 30
lat, Marian Grzybowski od 28 lat, Czesław Rola
od 27 lat, od 26 lat na liście pracowników są: Jerzy
Frankowski i Zdzisław Lekowski. Stażu i lat pracy
gratulujemy dołączając nasz jubileuszowe życzenia.
Pozostałym pracownikom, którzy przez lata przyczyniali się do naszego sukcesu również składamy
szczególne podziękowania.

…„dziecko” nie jest znowu aż takie młode, bo liczy sobie już 14 lat. Jest w pełni samodzielne, ma
swoje imię: ARKOP-DEWELOPER. Wpierw jednak powołano oddzielną firmę ARKOP Krzysztof
Pianowski, która wybudowała i przekazała do użytku łącznie ponad 500 mieszkań. Pierwszą
inwestycją były budynki przy ul. Żernickiej we Wrocławiu później „Zacisze Krzemienieckie” przy
ul. Krzemienieckiej, następnie prestiżowa inwestycja „Willa na Grabiszynku” przy ul. Rymarskiej,
kolejną była „Panorama Zatorska” na wrocławskim Zakrzowie, „Osiedle Orion” przy ul. Rakietowej
i „Zacisze Krzemienieckie II” „Parkowe Złotniki” przy ul. Małopolskiej. Aktualnie podjęliśmy realizację trzech najnowszych inwestycji mieszkaniowych, m.in. Rodzinne Maślice II przy ul. Maślickiej.
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Certyfikacja zawodu księgowego
Autorska czterostopniowa ścieżka certyfikacji zawodu księgowego – od księgowego, przez specjalistę ds. rachunkowości, głównego
księgowego, aż po dyplomowanego księgowego, stworzona przez
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, najstarszą i największą polską
organizację zawodową zrzeszającą i kształcącą przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością, uzupełniona
o certyfikaty „Certyfikowanego specjalisty usługowego prowadzenia
ksiąg rachunkowych i podatkowych” oraz „Certyfikowanego eksperta
usług księgowych” wypełniła lukę na rynku świadczenia usług księgowych powstałą po wprowadzeniu deregulacji.

Zintegrowany System Kwalifikacji

Chcąc pójść o krok dalej w zapewnieniu przedsiębiorcom możliwości weryfikowania umiejętności i wiedzy zawodowych księgowych
Stowarzyszenie rozpoczęło proces włączania
kwalifikacji z zakresu rachunkowości w ramę
kwalifikacyjną Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), który pozwoli pracownikom
porównywać możliwe do zdobycia dyplomy
i certyfikaty, a pracodawcom ułatwi identyfikowanie kompetencji o szczególnym znaczeniu
dla ich działalności.
Brak powszechnie obowiązujących standardów gwarantujących wiarygodność uzyskanych kwalifikacji oraz powiązań pomiędzy
kwalifikacjami nadawanymi w różnych
dziedzinach i systemach oraz brak przejrzystego źródła informacji o nadawanych
kwalifikacjach i warunkach koniecznych do
spełnienia w celu ich zdobycia leżą u podłoża
przyczyn, dla których notowany jest w Polsce
niski poziom podnoszenia i uzupełniania kompetencji po zakończeniu edukacji
formalnej. Wprowadzenie definicji oraz
kompletu informacji o wszelkich możliwych
do zdobycia kwalifikacjach, uzupełnione
o zasady i standardy ich włączania do ZSK
ma w założeniu rozwiązać te problemy.
Porównywalność dyplomów i certyfikatów
Usystematyzowanie poziomów kwalifikacji
umożliwi porównywanie kwalifikacji zdoby-
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tych na drodze kształcenia formalnego, a więc
dyplomów szkół i uczelni, z certyfikatami czy
dyplomami uzyskanymi w edukacji pozaszkolnej na przykład na kursach prowadzonych przez
firmy szkoleniowe czy organizacje zawodowe
takie jak Stowarzyszenie Księgowych w Poslce, zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej.
Przypisany określony poziom umiejętności
na wydawanych dyplomach i certyfikatach
ułatwi pracownikom prezentowanie swoich
kwalifikacji w sposób bardziej zrozumiały,
a pracodawcom porównywanie kwalifikacji
i ocenę rzeczywistych kompetencji kandydatów
do pracy.

Odpowiedź na oczekiwania rynku

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, nie tylko
zrzeszające księgowych, ale także blisko współpracujące z przedsiębiorcami, ma od lat wypracowany system certyfikowania kwalifikacji
wymaganych od zawodowego księgowego,
zweryfikowanych przez rynek. Wprowadzenie
ich do ZSK ma podnieść ich rozpoznawalność
i ułatwić wybór ścieżki rozwoju w zawodach
związanych z rachunkowością.
Stowarzyszenie zgłosiło już do ZSK kilka
kwalifikacji rynkowych. Zgodnie z wydanym
obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 grudnia 2018 r. kwalifikacja
rynkowa „Zarządzanie obsługą spraw kadro-

wych” zostało włączone do ZSK, a na mocy
decyzji z 15 marca 2019 r. nadano Stowarzyszeniu uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji
„Zarządzanie procesami płacowymi”. W kolejce
na decyzję Ministra Finansów, umożliwiającą
włączenie do ZSK, czekają kolejne kwalifikacje
wywodzące się ze ścieżki certyfikacji SKwP.

Księgowość
– poszukiwane kwalifikacje

Zgłaszając kwalifikacje SKwP zostało zobligowane do określenia zapotrzebowania na
poszczególne kwalifikacje. Na obecną chwilę
największe zapotrzebowanie na rynku jest
na księgowego, a więc na pierwszą zgłoszoną
do ZSK kwalifikację – wspomaganie obsługi
procesów księgowych. Są to najprostsze,
powtarzalne czynności. Szczególnie zapotrzebowanie na osoby z takimi umiejętnościami
jest w biurach rachunkowych czy małych
przedsiębiorstwach.
Zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza
powoduje, że w przyszłości większe zapotrzebowanie będzie na kwalifikację rynkową – obsługa
procesów księgowych – zbieżną z II stopniem
ścieżki certyfikacji SKwP, dotyczącą zdarzeń
i procesów bardziej złożonych, wymagającą podejmowania pewnych decyzji i samodzielności.
Pełna odpowiedzialność za podejmowanie
decyzji, prowadzenie ksiąg i sporządzanie
sprawozdania finansowego spoczywa na
głównym księgowym. Jest to poziom III stopnia certyfikacji SKwP i kwalifikacji określanej
mianem – zarządzanie procesami księgowymi. Na tym poziomie nie wystarczy już tylko
wiedza z podatków czy prawa bilansowego,
niezbędna jest wiedza z zakresu zarządzania
finansami, a także komunikowania się.
Najwyższym w ścieżce certyfikacji zawodu
księgowego SKwP jest tytuł dyplomowanego
księgowego. Analogicznie zgłoszono do ZSK
kwalifikację - świadczenie usług księgowych
- potwierdzającą umiejętności zawodowe na
najwyższym poziomie zaawansowania oraz
wszechstronną wiedzę z zakresu zarządzania
finansami i rozliczeniami podatkowymi niezbędną do pełnienia roli zaufanego doradcy
biznesu.
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Wirtualna rzeczywistość warta więcej niż milion słów
Taką zasadę firma 4font Sp. z o.o. stosuje za pomocą bardzo rozbudowanej oferty. Zajmuje
się tworzeniem rozwiązań internetowych od prostych wizytówek po rozbudowane systemy
sprzedaży. Tworzy aplikacje, filmy, animacje. Zapewnia zintegrowaną z multimediami
grafikę reklamową, druk cyfrowy oraz reklamę zewnętrzną.
Bardzo interesującą ofertą jest
połączenie tradycyjnego druku
z aplikacjami mobilnymi
rozszerzonej rzeczywistości.
Scalenie dwóch mediów
daje ogromne możliwości udostępniania treści,
która w przeciwieństwie do
standardowych materiałów drukowanych może
posiadać interaktywną
zawartość. Przykładowym połączeniem
aplikacji i druku
może być katalog
produktów dla firmy
Peka, zajmującej
się m.in.: wyposażeniem
mebli. kuchennych. Katalog produktów
połączony jest z aplikacją wyświetlającą
modele 3D. Znaczna liczba stron katalogu
jest skanowana przy pomocy aplikacji, co
umożliwia wyświetlanie modelu 3D wraz
z dodatkowymi linkami do pobrania - np.
instrukcji montażu, kart produktu, filmów
montażowych itp.
Firma czuje się pewnie na niezwykle
szybko rosnącym rynku aplikacji. Korzystamy z nich na co dzień, gdyż mogą nam
bardzo ułatwić życie, pomóc w codziennych
obowiązkach, a w czasie wolnym zapewnić
rozrywkę. Znajdują również zastosowanie
w biznesie, właściwie w każdej branży.
Znakomicie potrafią to wykorzystać firmy
o nowoczesnym potencjale.
4font zwraca uwagę na atrakcyjną formę
przekazu treści zawartych w aplikacjach
dedykowanych dla handlowców, ale także
skierowanych do potencjalnego klienta.
Dzięki aplikacji możliwe jest wyświetlanie
modeli produktów 3D, które można obejrzeć
z dowolnej perspektywy, uruchomić animacje tych modeli i zapoznać się z najważniejszymi cechami produktu, co daje handlowcom duże możliwości sprzedażowe.
Dodatkowo, aplikacje takie stają się hubem
łączącym różnorodne dane. Posiadają
linki do pobrania niezbędnych materiałów
reklamowych takich jak ulotki, zdjęcia,
filmy czy inne pliki do pobrania. Dla
przykładu, 4font stworzyła aplikację dla
firmy KUHN Maszyny Rolnicze, w której
oprócz standardowej oferty w formie modeli
3D maszyn rolniczych umieszczono również
treść dla osób szukających rozrywki – grę
symulującą działanie urządzeń. Jest ona do
ściągnięcia na stronie www.kuhnapp.pl.
Nietrudno sobie wyobrazić, że możliwość
pobrania takiej aplikacji oznacza dodatkowe
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wejścia na stronę internetową danej firmy. Polecanie
gry i strony internetowej kolejnym
znajomym wpływa
również pozytywnie
na ruch internetowy i wzrost sprzedaży. Dodatkową
promocję dla
firmy osiągamy
właściwie przy
zerowych
nakładach
finansowych.
W wielu
branżach, na
przykład w budownictwie
mieszkaniowym bardzo
ważna jest możliwość wizualizacji przyszłego produktu, w naszym przypadku osiedla
czy mieszkania. 4font ma również gotowy
produkt do zaoferowania, który umożliwia
właśnie wizualizację mieszkań i odbywania
wirtualnych spacerów.
Oferowany produkt wizualizacji 3D i VR
dla rynku nieruchomości daje deweloperom
potężne narzędzie umożliwiające bardzo
skuteczną promocję oferty mieszkaniowej.
Wiadomo przecież, że na rynku nieruchomości sprzedaje się tzw. „dziurę w ziemi”
czyli nieistniejącą fizycznie inwestycję. Przeciętny użytkownik z reguły nie ma dostępu
do interaktywnych wizualizacji
3D i VR. Na rynku natomiast
występuje wysoki koszt
profesjonalnych
gogli wirtualnej
rze-

czywistości, wysoka pracochłonność i koszt
tworzenia wizualizacji 3D i VR. Brakuje
również automatycznego generatora wizualizacji 3D i VR.
Dzięki skorzystaniu z oferty 4font klient
osiąga wiele korzyści. Aplikacje mobilne
3D/VR dają możliwość przeglądania oferty,
nawet w zaciszu domowym, w formie 3D
lub wirtualnej rzeczywistości bez potrzeby posiadania profesjonalnych okularów
(poprzez smartphony i gogle np.: cardboard). Dodatkowo potencjalnemu kupcowi
nieruchomości, nieposiadającemu orientacji
przestrzennej, zdecydowanie łatwiej obeznać
się w planach inwestycji i jednocześnie podjąć decyzję zakupową.
Firma stworzyła ciekawy pokaz wirtualnej
rzeczywistości całego osiedla pod Poznaniem wraz z kilkoma wybranymi mieszkaniami. Wielu odbiorców pokazu bardzo
chwaliło możliwość podejrzenia nieistniejącej inwestycji w formie spaceru wirtualnej
rzeczywistości. Cześć z nich podjęła nawet
decyzje związane z kupnem i zmianami
wykończeniowymi. Można się z nim zapoznać na profilu Facebookowym firmy pod
adresem
www.facebook.com/4font.agencja
Łączenie tradycyjnego druku z aplikacjami
daje ogromne możliwości zarówno sprzedażowe jak i wizerunkowe dla klientów 4font.
Powstałe aplikacje produktowe, używane
przez dział sprzedażowy jak również przez
końcowych klientów cieszą się sporym zainteresowaniem i przyczyniają się do rozwoju
firm. Zachęcamy do zapoznania się z szeroką
ofertą firmy 4font na łamach jej strony internetowej www.4font.pl
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co zdążysz zrobić,
zostanie
wspieraj fundusz
pomocy stypendialnej
dla dzieci w ciężkim
stanie klinicznym

Akademia Kuraszków to podróż zarówno w czasie jak i w przestrzeni.

Mateusz oddycha tylko z pomocą respiratora, karmiony jest dojelitowo, potrzebuje
codziennej rehabilitacji i specjalistycznego sprzętu. Mateusz ma trójkę rodzeństwa
i mieszka w niewielkiej wiosce pod Krakowem. Pomimo ciężkiej pracy, skromne
dochody rodziców nie wystarczają na pokrycie niezbędnych potrzeb rodziny.
Pomagamy takim rodzinom w całej Polsce. Przekazujemy comiesięczne stypendia,
podnosimy kwalifikacje zawodowe żywicieli rodzin, remontujemy mieszkania –
poprawiamy sytuację życiową. To nasi stypendyści, nie podopieczni. Jesteśmy z
nich dumni, są dla nas wzorem życia tradycyjnymi wartościami.
Jesteśmy organizacją katolicką, działamy już od 33 lat! Wesprzyj fundusz pomocy
stypendialnej dla rodzin opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym.
Zadeklaruj comiesięczną darowiznę oraz przekaż 1% podatku. Dziękujemy!

Niezwykle inspirujące miejsce sprawia, że można odnaleźć w nim swoje ścieżki,
nadać mu indywidualne znaczenie i poczuć się tu jak w domu.
Akademia Kuraszków to doskonałe miejsce na kameralne, prestiżowe szkolenia i wyjazdy firmowe.
Do dyspozycji organizatorów oddajemy dwie eleganckie sale mieszczące po 25 osób,
wyposażone w stylowe, wygodne fotele i kanapy, dobre oświetlenie i profesjonalny sprzęt elektroniczny.
Na Gości czeka również nauka jazdy konnej, profesjonalny kort tenisowy, tor łuczniczy
i wyposażona sala gimnastyczna- to wszystko pomaga wziąć głęboki oddech,
by odzyskać kontakt z ciałem i naturą.
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