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Słowo od redakcji

Polscy czempioni i czwarta rewolucja

Partner wydania

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach (13-15 maja
2019 r.) bije kolejne rekordy. Uczestniczyło w nim około 12,5 tysiąca osób, wystąpiło ponad 1000 prelegentów, odbyło się 150 sesji
tematycznych. European Start-up Days, wydarzenie towarzyszące, zgromadziło ponad 3 tys. osób. Jednym słowem, wielka debata
o przyszłości Europy, transformacji energetycznej, cyfryzacji,
zrównoważonym rozwoju i nowych trendach konsumenckich.
Impreza ma już taką rangę, że przyjeżdżają na nią przedstawiciele rządu. Tym razem reprezentowali go: Andrzej Adamczyk,
minister infrastruktury, Teresa Czerwińska, minister finansów;
Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii;
Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki
i szkolnictwa wyższego; Henryk Kowalczyk, minister środowiska;
Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju; Krzysztof Tchórzewski, minister energii.
Sesję inauguracyjną poświęcono wyzwaniom stojącym przed
Unią Europejską. Luca Jahier przewodniczący Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego stwierdził m.in., że to
kulturę powinniśmy umieścić w centrum zmiany, która nas czeka, by zapytać, kim jesteśmy, skąd pochodzimy i jaka jest nasza
tożsamość.
O wyzwaniach mówiono też podczas debaty „Roboty wśród
nas. Technologie i społeczeństwo”. Szukano odpowiedzi na pytania: jak technologie zmieniają świat, jak powinna być zarządzana nowa firma 4.0, jakich kompetencji będzie potrzebować biznes
w przyszłości?
Pojęcia Firma 4.0, czy Przemysł 4.0 oznaczają rewolucję przemysłową, która już się dzieje. Rewolucję na miarę pary i elektryczności, czy wprowadzenia seryjnej produkcji do przemysłu.
Przemysł 4.0 oznacza unifikację świata rzeczywistego maszyn
produkcyjnych ze światem wirtualnym Internetu i technologii
informacyjnej. Kto lepiej przygotuje się do tych zmian, lepiej
dostosuje nie tylko biznes i gospodarkę, ale też cały system
kształcenia, edukacji, do tej rewolucji, ten wygra najwięcej.
Europejski Kongres Gospodarczy stał się też miejscem spotkań
polskich czempionów. Do Katowic przyjechali m.in. szefów
PKP i spółek grupy, PKN Orlen, Lotosu, KGHM, PGNiG, Gaz-Systemu, Polskiego LNG, PERN, PGG, JSW, PGE, Taurona,
Enei, Energi, LOT-u i Portów Lotniczych. Czempioni nie tylko
dyskutują o gospodarce, ale mają ogromny wpływ na to co się
w niej dzieje. Tym bardziej, że w najbliższych latach czekają nas
ogromne inwestycje infrastrukturalne, a przecież to czempioni
będą w dużej mierze odpowiedzialni za ich realizację.
Ważnym wydarzeniem była XXVII edycja Międzynarodowych
Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji
WOD-KAN 2019 (Bydgoszcz 21-23 maja). Wystawa od lat jest
najważniejszym na krajowym rynku oraz jednym z największych
w Europie wydarzeń skierowanych do branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Branża ta stoi przed wielkimi wyzwaniami.
W ciągu najbliższych 5 lat na gospodarkę ściekową i ochronę wód
zostanie wydanych około 28 mld złotych.
W „Kapitale Polskim” piszemy również o 23 Konferencji WallStreet (Karpacz, 31 maja - 2 czerwca). Jest to największe w Polsce
spotkanie inwestorów. Organizuje je Stowarzyszenie Inwestorów
Indywidualnych. Jednym z wiodących tematów poruszanych
podczas konferencji była sytuacja w branży gamingowej, dobrym
pomysłem było rozszerzenie tematyki Konferencji o inwestycje
w nieruchomości, strat upy, czy inwestycje realizowane w systemie crowdfundingu.
Zapraszam do lektury „Kapitału Polskiego”
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Kolej jest dla wszystkich
Z Markiem Chraniukiem,
prezesem zarządu
PKP Intercity rozmawia
Radosław Nosek
PKP Intercity, największy polski
pasażerski przewoźnik, już trzeci
rok z rzędu osiąga zyski, w ub. roku
zysk netto wyniósł 174 mln zł. Jakiego rodzaju działania zdecydowały
o osiągnięciu tak dobrych wyników?
PKP Intercity od 2016 roku może pochwalić się dobrymi wynikami finansowymi, to właśnie ten rok był pierwszym
od długiego czasu, który zakończyliśmy dodatnim wynikiem. Łączny zysk
wypracowany przez spółkę w ostatnich
3 latach sięgnął ponad pół mld zł. Nie
byłoby to możliwe bez właściwego
zarządzania i wyznaczenia priorytetów.
W naszych działaniach na pierwszym
miejscu postawiliśmy pasażera, staramy
się stale podnosić jakość świadczonych usług. Zwiększamy częstotliwość
uruchamianych pociągów, dbamy o ich
odpowiedni standard i rozwijamy ofertę
przewozową.
Jednym z efektów poprawy sytuacji
finansowej Spółki jest potwierdzony po
raz kolejny przez Agencję ratingową Fitch
długoterminowy rating dla PKP Intercity
w walucie krajowej i obcej na poziomie
BBB+ oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AA. To bardzo ważny sygnał dla naszych partnerów biznesowych,
bo wskazuje na mocną pozycję rynkową
PKP Intercity.
Ze wstępnych danych wynika, że
w I kwartale 2019 roku PKP Intercity przewiozło o 70 proc. więcej
pasażerów niż w I kw. 2015 roku. Co
zdecydowało o tym sukcesie?
Oferta PKP Intercity staje się coraz
bardziej atrakcyjna na rynku kolejowych
przewozów pasażerskich i konkurencyjna
w stosunku do innych środków transportu. Pasażerowie coraz częściej decydują
się na podróże naszymi pociągami.
Faktycznie od kilku lat możemy mówić
o stałym wzroście liczby pasażerów.
W 2018 roku pociągami PKP Intercity
podróżowało ponad 46,1 mln pasażerów,
co stanowi niemal 8% wzrostu w stosunku do 2017 roku. W 2017 roku z kolei,
podróżnych, którzy skorzystali z usług
PKP Intercity, było aż o 4,3 mln więcej
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niż w 2016 roku, kiedy to przewoźnik
mógł mówić o 38,5 mln przewiezionych
pasażerów.
W ubiegłym roku wyniki w tym zakresie
były wyższe prawie o 50% w porównaniu
z rokiem 2015.
Te liczby to dla nas sygnał, że podejmowane przez nas działania zmierzają we
właściwym kierunku, a oferta, która udostępniamy spełnia oczekiwania wszystkich grup klientów, w tym seniorów,
rodzin z dziećmi czy studentów.
Podejmujemy również szereg inicjatyw
na rzecz pasażerów o ograniczonej mobilności, usprawnienia obsługi front-line, wdrożenia odpowiedniej polityki
cenowej, programów lojalnościowych,
rozszerzenia i unowocześnienia kanałów dystrybucji, a także innowacyjnego
wykorzystania cyfrowych rozwiązań.
Wychodzimy z założenia, że kolej jest dla

wszystkich, dlatego naszym priorytetem
jest nieustanne zwiększanie jej dostępności oraz inwestowanie we wszelkie
rozwiązania, które zapewnią sprawną
i komfortową podróż.
W najbliższych latach nastąpi
ogromny wzrost nakładów na rozwój infrastruktury transportowej
w naszym kraju. Jak PKP Intercity
wykorzysta ten wzrost? Jakie są
największe wyzwania stojące przed
firmą w najbliższych latach?
Spółka jest do tego przygotowana.
W perspektywie do 2023 roku mamy
zaplanowane wdrożenie ogromnego programu inwestycyjnego w zakresie taboru
i infrastruktury zapleczy technicznych
i bocznic kolejowych. Biorąc pod uwagę
systematyczny wzrost liczby przewożonych pasażerów, a także perspektywy
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związane z realizacją Centralnego Portu
Komunikacyjnego, spółka musi planować
swoje inwestycje długoterminowo.
W ramach realizowanego obecnie programu „PKP Intercity – Kolej Dużych
Inwestycji”, w perspektywie do 2023 r.,
na zakup nowych wagonów i lokomotyw
oraz modernizację taboru już posiadanego, a także na stacje postojowe, PKP
Intercity przeznaczy około 7 mld zł.
Inwestycje są realizowane przy aktywnym wykorzystaniu funduszy unijnych
oraz we współpracy z Centrum Unijnych
Projektów Transportowych, Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju oraz z właściwymi resortami.
W 2018 r. spółka zrealizowała istotną
cześć tego programu. Wartość podpisanych lub rozszerzonych w ubiegłym roku
umów na zakup lub unowocześnianie
taboru to ponad 2 mld zł. W tym roku
przewidujemy dalszy postęp prac w tym
zakresie.
W efekcie pasażerowie wkrótce będą
mogli korzystać z jeszcze wygodniejszych
pociągów. Po zakończeniu programu
w 2023 roku tabor PKP Intercity będzie
w 80 proc. nowy lub zmodernizowany. Dodatkowo w 94 proc. pociągów
pasażerowie skorzystają z klimatyzacji,
a w co najmniej 77 proc. z nich także
z bezprzewodowego internetu. W każdym pociągu przewidziana będzie
również przestrzeń przystosowana dla
osób poruszających się na wózkach oraz
wydzielone miejsce na rowery, co dodatkowo ułatwi podróż pasażerom posiadającym specjalne potrzeby. Pozyskamy
ponadto 60 uniwersalnych wagonów typu
COMBO, tj. dostosowanych do potrzeb
niepełnosprawnych, rodzin z dziećmi czy
turystów z rowerami. Wagony posiadać
będą automatyczne drzwi przedziałowe
czy bezprogowe podłogi.
Szczególnym wyzwaniem dla nas jest
Centralny Port Komunikacyjny. To
bardzo ważny projekt, a dla PKP Intercity
szczególnie wymagający pod względem
zapewnienia sprawnego, komfortowego
dojazdu, w tym podróży najnowocześniejszym taborem. W modelu partnerstwa innowacyjnego, we współpracy
z Centrum Badań i Rozwoju, planujemy
stworzyć pojazdy najlepiej dostosowane
do naszych potrzeb jako przewoźnika
dalekobieżnego oraz zdolne do obsługi
infrastruktury kolejowej CPK. W ramach tej współpracy powstaną m.in.
nowoczesne i innowacyjne rozwiązania
elektrycznych zespołów trakcyjnych.
Potrzebujemy pojazdów nowoczesnych
i niezawodnych, zdolnych poruszać się
z prędkością nawet 250 km/h, łatwo
dających się konfigurować, tj. wydłużać
lub skracać, a także umożliwiać wymianę
uszkodzonych członów, w zależności od
bieżących potrzeb.
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Podczas Europejskiego Kongresu
Gospodarczego w Katowicach wziął
Pan udział w sesji „Edukacja dla
rynku pracy”. Jakie wnioski płyną
z tej debaty, czy zmiany w szkolnictwie branżowym są odpowiedzią na
potrzeby biznesu?
Zmiany w szkolnictwie branżowym są
konieczne. Z punktu widzenia potrzeb
PKP Intercity obecnie deficytowymi
pracownikami są na pewno technicy
wyszkoleni w naprawach taboru. Spółka
potrzebuje także konduktorów i kasjerów. Ale też oczekujemy na maszynistów.
W tym jednak przypadku sytuacja pod
względem przygotowania zawodowego
wygląda nieco inaczej.
Jako narodowy przewoźnik podejmujemy
działania, których zadaniem jest realizacja trzech istotnych celów z punktu
widzenia społecznego i biznesowego.
Przede wszystkim wspieramy młodych
ludzi w budowaniu kariery zawodowej
od podstaw poprzez naukę zawodu
zapewniającego zatrudnienie. Promujemy wśród młodzieży zawody kolejowe
i nawiązując do historii oraz tradycji,
odbudowujemy etos kolejarza. Ponadto
zapewniamy wykwalifikowaną kadrę kolejarską dla rodzimego polskiego rynku.
Spółka współpracuje ze szkołami średnimi posiadającymi klasy o profilu kolejowym, mechanicznym oraz elektrycznym.
Organizujemy praktyki i staże, których
tematyka jest zgodna z podstawami programowymi poszczególnych kierunków.
W ubiegłym roku w tych praktykach
wzięło udział 245 uczniów.
PKP Intercity objęło patronatem klasy ze
szkół średnich w Radomiu i Siedlcach,
aby umożliwić młodzieży doskonalenie
praktycznych umiejętności. Ponadto jako

Spółka wspieramy w przygotowaniu do
pracy techników transportu kolejowego oraz techników elektroenergetyków
transportu szynowego m.in. poprzez
udostępnianie niezbędnego sprzętu do
nauki. Dotychczas z naszych terminali
mobilnych i radiotelefonów korzystali
m.in. uczniowie Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu oraz Zespołu
Szkół w Żarowie. Zapraszamy uczniów
na zwiedzanie zaplecza technicznego w:
Warszawie, Krakowie, Gdyni i Wrocławiu. Podczas spotkań prezentujemy tabor
i omawiamy sposób jego eksploatacji
i utrzymania.
W 2017 roku uruchomiliśmy program
stypendialny dla najlepszych uczniów,
który do tej pory objął 48 osób, a 8 z nich
podjęło już pracę w strukturach Spółki.
Rozpoczęliśmy też zajęcia praktyczne dla
uczniów w naszych zapleczach technicznych w ramach dualnego systemu
kształcenia, zwanego też przemiennym
lub dwutorowym.
I co ważne: współpracujemy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i innymi
partnerami na rzecz poprawy systemu
kształcenia zawodowego, aby zapewnić
rynkowi kolejowemu taką kadrę, która
jest przygotowana do współczesnych wymagań rynku kolejowego. Jakość kształcenia na poziomie podstawowym i średnim przekłada się na jakość pracy, rozwój
kariery na poszczególnych stanowiskach,
a także na samą możliwość podjęcia
zatrudnienia. Zatem wniosek jest prosty:
musimy jako przedsiębiorstwo włączyć
się w proces kształcenia, by zapewnić
sobie i rynkowi wykwalifikowanych pracowników, a młodzieży dać podstawy do
odnalezienia się na rynku pracy i spełnienia się w zawodzie kolejarza.
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PKP CARGO: kierunek logistyka

i Europą. Ważne jest to, 80% tych przewozów odbywa się przez nasz terminal
w Małaszewiczach – argumentuje Czesław
Warsewicz. – Cały czas pracujemy nad
tym, aby skracać czas przejazdu pociągów
po Nowym Jedwabnym Szlaku – dodaje
prezes PKP CARGO.
O rozwój NJS jest spokojny Radosław Pyffel, pełnomocnik zarządu PKP CARGO
S.A. ds. rynków wschodnich. Opiera się
on bowiem na idei „One Belt One Road
– Jeden Pas Jedna Droga”, która ogłosił
prezydent Chińskiej Republiki Ludowej Xi
Jinping. Dlatego też chiński rząd i władze
prowincji chętnie utrzymują stałe kontakty z PKP CARGO, ponadto Pekin patrzy
przychylnie na NJS, bo ten projekt biznesowy, który jest dotowany przez Państwo
Środka, staje się coraz bardziej opłacalny.
– Chociaż chińskie spółki eksportujące
swoje towary koleją do Europy są w dużej
mierze dotowane przez państwo, coraz
więcej tego typu spółek radzi sobie na rynku bez państwowej kroplówki – wyjaśnia
Pyffel.

Porty – najważniejsze

Największy polski kolejowy przewoźnik towarowy
– PKP CARGO S.A. – nie
chce ograniczać się do roli
przedsiębiorstwa transportowego. Jednym z głównych
kierunków rozwoju spółki
jest przejęcie roli operatora
logistycznego zarówno na
rynku krajowym, jak i międzynarodowym.
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Te cele zapisano w przyjętej pod koniec
2018 roku Strategii Grupy PKP CARGO
na lata 2019-2023 z perspektywą do 20238
roku. Grupa ma w tym czasie zdobyć
pozycję lidera i umocnić się na niej na
obszarze Trójmorza i na unijnym odcinku
Nowego Jedwabnego Szlaku. Dotyczy to
przede wszystkim przewozów intermodalnych, w ogromnej części transportu kontenerów. Ten segment rynku dynamicznie
się rozwija, w skali roku wzrost przewozów intermodalnych sięga około 15-20%
i ten boom ma utrzymać się jeszcze przez
długi okres czasu.

Lądem z Chin do Europy

Dla Europy jednym z kluczowych kierunków wymiany handlowej jest Daleki
Wschód, zwłaszcza Chiny. Najpopularniejszym środkiem transportu towarów
są i będą statki – w ten sposób przewozi
się około 90% ładunków – a mniejsze
znaczenie mają połączenia lotnicze (1,2%)
oraz kolejowe (0,6%). Jednak to transport

kolejowy rośnie najszybciej, bo jeszcze
w 2013 roku z Chin do UE jeździły pojedyncze pociągi, a teraz mamy do czynienia z regularnym i dynamicznie rosnącym
ruchem na torach z Państwa Środka, przez
Kazachstan, Rosję i Białoruś do Polski
i dalej na Zachód oraz w odwrotnym
kierunku.
W 2018 roku, w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku, przejechało łącznie 6300
pociągów. Czesław Warsewicz, prezes PKP
CARGO S.A., podkreśla, że jeszcze pięć
lat wcześniej takich składów było tylko
300. – Pociągów dynamicznie przybywa,
w 2018 roku ich liczba była wyższa o 70%
w porównaniu do 2017 roku – wyjaśnia
Warsewicz. I zwraca też uwagę, że zmienia
się struktura przewozów: w tamtym roku
57% stanowiły przejazdy z Chin do Europy, a 43 proc. w odwrotnym kierunku,
podczas gdy w 2017 roku te proporcje były
jak 65 do 35.
- Te dane dowodzą, jak dynamicznie rośnie wymiana handlowa między Chinami

5/6 2019

Na pewno jednak dominujące znacznie
w obsłudze ładunków płynących z Chin
i transportowanych w tamtym kierunku
zachowają porty. Pekin wysyła swoje
towary i odbiera produkty europejskie
z wielu portów, coraz więcej kontenerów
jest obsługiwanych także przez terminale leżące nad Bałtykiem, Adriatykiem
i Morzem Czarnym, stąd i naturalnym
kierunkiem ekspansji międzynarodowej
PKP CARGO jest obszar Trójmorza.
Grupa chce wozić jak najwięcej ładunków między portami a terminalami
lądowymi. – Porty mają kluczowe dla
nas znaczenie. Oczekujemy w kolejnych
latach utrzymania się wysokich wzrostów
przewozów lądowych między Chinami
i Unią, ale nie ma szans na to, aby kolej
zastąpiła statki. Przewozy morskie nadal
będą dominujące, a my chcemy z kolei
zwiększać swoją obecność na rynku przewozów między portami o odbiorcami
i nadawcami ładunków na lądzie – mówi
prezes Czesław Warsewicz. – Wozimy
i chcemy wozić coraz więcej kontenerów
nie tylko między państwami Trójmorza,
ale również do i z Europy Zachodniej –
deklaruje Warsewicz. Tym bardziej, ze
drogą morską dociera do Europy i jest
stąd także większość towarów w ramach
wymiany handlowej z innymi kontynentami.
Oczywiście wymiana z ChRL jest największa i jej coraz większa część będzie
wysyłana droga lądową, dlatego PKP
CARGO chce być bardziej obecne na rynku chińskim i planuje utworzenie tam, być
może jeszcze w tym roku, spółki zależnej
lub biura handlowego. Chodzi o to, aby
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zająć się kompleksową obsługą ładunków
wyjeżdżających lub przyjeżdżających do
Chin. To jeden z elementów przekształcania PKP CARGO z przewoźnika w operatora logistycznego.

Przyszłość w logistyce

Czesław Warsewicz podkreśla, że przejmowania roli operatora, a w praktyce 3
partnera logistycznego (3PL), ma kluczowe
znaczenie dla biznesu PKP CARGO. –
Nie chcemy być tylko przewoźnikiem,
ale naszą ambicją jest obsługa klientów
w ciągu całego procesu przemieszczania
ładunków, według koncepcji „od drzwi
do drzwi” – wyjaśnia prezes Warsewicz. –
Klient powierza nam ładunek i nie martwi
się już niczym, wie, że towar zostanie dostarczony we wskazane miejsce, w odpowiednim czasie i po odpowiednim koszcie
– dodaje. Warsewicz zwraca uwagę na to,
że bycie operatorem logistycznym to naturalny kierunek rozwoju dla PKP CARGO,
zapewnia bowiem osiągnięcie wyższej
wartości dodanej przy świadczeniu usług,
co przekłada się na podnoszenie wartości
przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy, a dla
pracowników oznacza perspektywę polepszenia warunków pracy.
Prezes Warsewicz zaznacza, że aby
sprostać tym wyzwaniom, PKP CARGO musi podnosić jakość świadczonych
usług i kompetencje zawodowe swoich
pracowników. Istotny jest także rozwój informatyzacji spółki i inwestycje
taborowe. Przykładem takich działań jest

zakup blisko 950 platform intermodalnych do przewozu kontenerów, a wkrótce
zostanie rozstrzygnięty kolejny przetarg
na następnych 220 platform – te będą specjalnie dedykowane do obsługi połączeń
w obszarze Trójmorza, czyli w korytarzu
transportowym północ-południe. Ponadto
PKP CARGO powiększy swój park maszynowy o nowe lokomotywy – trwa pierwsze
z postępowań przetargowych na zakup
31 ciężkich sześcioosiowych lokomotyw,
z których część będzie wykorzystywana
w intermodalu.
Rozwojowi tego sektora ma służyć
również powołanie spółki PKP CARGO Terminale, która będzie stopniowo
integrować działalność blisko 30 terminali
należących do Grupy. Dzięki temu można
wykorzystać efekt synergii i skali działalności, aby sprawniej, szybciej obsługiwać
napływające ładunki. Tak duży podmiot
będzie też mógł sporo zaoszczędzić na
wydatkach inwestycyjnych i bieżących
kosztach utrzymania, podnosząc efektywność swojej działalności.
Ponadto, że by usprawnić międzynarodową wymianę towarową, PKP CARGO
nawiązuje współpracę z innymi kolejami
w Europie. Będzie też zacieśniać współpracę z portem w Duisburgu na Renie, który
jest końcowym hubem na NJS. Czesław
Warsewicz ma też nadzieję, że podobny
hub powstanie w centralnej Polsce, abyśmy nie byli tylko krajem tranzytowym
dla ładunków krążących między między
Europą a Chinami i innymi państwami
i kontynentami.
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Pasażerowie już korzystają z efektów wielkiego
programu modernizacyjnego polskich kolei
Rozmowa z Ireneuszem Merchel, prezesem Zarządu
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
Europejski Kongres Gospodarczy jest
miejscem wnikliwych debat o gospodarce. Ważny głos w tej dyskusji mają
polscy czempioni – największe firmy
w naszym kraju. Jakie są najważniejsze
wnioski płynące z debat na tegorocznym EKG?
Tematyka debat na Europejskim Kongresie
Gospodarczym pokazuje dynamikę zmian
w Europie, ale i rozwoju gospodarczego
Polski. Mówiono o przyszłości Europy,
o rzeczach ważnych dla wszystkich - o zrównoważonym rozwoju i nowych trendach
konsumenckich, transformacji energetycznej, cyfryzacji. To była refleksja o zmieniającym się otoczeniu.
Kolej jest ważnym elementem rozwoju. Z perspektywy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
realizowane są projekty, które przynoszą konkretne korzyści zarówno dla pasażerów jak
i gospodarki kraju. Podróżni zyskują coraz
lepszą ofertę podróży pociągiem w regionach
i między regionami. Zwiększa się przepustowość szlaków kolejowych, przy jednoczesnym wzroście poziomu bezpieczeństwa.
Poprawia się też standard podróży koleją
m.in. dzięki przebudowie stacji i przystanków oraz zastosowaniu udogodnień dla osób
o ograniczonej mobilności. Miasta stawiają
na transport kolejowy, dlatego tak ważne są
inwestycje kolejowe prowadzone w aglomeracjach – np. w Krakowie, Warszawie czy Łodzi.
Realizowane projekty wpływają na poprawę
warunków dla przewozu ładunków, zwłaszcza
do dużych zakładów przemysłowych i portów
morskich. To wpływa na znaczenie i konkurencyjność kolei w przewozie towarów. Dzięki
tym zmianom, linie kolejowe w Polsce stają
się jeszcze bardziej zintegrowane z transeuropejską siecią kolejowego transportu pasażerskiego i towarowego.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
realizują program inwestycyjny o łącznej wartości około 70 mld złotych,
który obejmuje ponad 220 projektów
i modernizację 9 tys. km torów. Jak
bardzo zmieni się polska kolej po jego
ukończeniu?
Takich inwestycji, o tak dużej skali, jeszcze na
polskiej kolei nie prowadzono. To ogromne
przedsięwzięcie realizowane przy tak dużej
liczbie kursujących pociągów pasażerskich
i towarowych. Podróżni na kilkudziesięciu
nowych i zmodernizowanych przystankach
zyskują komfortowe warunki dostępu do kolei. Zwiększa się poziom bezpieczeństwa m.in.
przez budowę bezkolizyjnych skrzyżowań,
a dla przewoźników towarowych oddawane są
lepiej przygotowane, szybsze trasy. Pasa-
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żerowie już korzystają z efektów wielkiego
programu modernizacyjnego. Powstały nowe
perony m.in. w Gdańsku Głównym, Szczecinie, Jeleniej Górze, Krakowie i Jaworznie
Szczakowej. Podróżujący z kilkudziesięciu
mniejszych miejscowości również dostrzegają
zmiany. Tylko w 2018 r. PLK odnowiły i unowocześniły 200 peronów w całym kraju. Warszawa Koło, Parzniew, Ostrów koło Radymna,
Markuszowa i Olsztyn Dajtki – to przykłady
nowych przystanków, które od zeszłego roku
służą podróżnym w stolicy, na Podkarpaciu
oraz Warmii i Mazurach. Podróżni szybciej
i wygodniej jeżdżą już np. na linii Lublin –
Stalowa Wola, między Opolem a Nysą, czy
Piłą i Poznaniem.
Jakie są podejmowane działania w celu
zwiększenia bezpieczeństwa podróżowania, bezpieczeństwa na przejazdach
kolejowo-drogowych?
Konsekwentnie prowadzimy działania
w zakresie kultury i podnoszenia poziomu
bezpieczeństwa. Takiemu trendowi sprzyjają
nie tylko inwestycje, ale i zmiany organizacyjne, szkolenie pracowników i ich coraz
większa odpowiedzialność za wykonywaną
pracę. Nasze działania i praca na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem objęta
jest kontrolami i szkoleniami. Są to działania
prowadzone w dzień i w nocy. Prowadzimy prace utrzymaniowe, diagnostyczne,
inwestujemy w specjalistyczny sprzęt, co
zapewnia każdego dnia bezpieczne i sprawne
podróże kilku tysięcy pociągów pasażerskich
i towarowych.
Osobne projekty dedykowane są zwiększeniu bezpieczeństwa. To programy za setki
milionów złotych związane z modernizacją
rozjazdów i przejazdów, a także budową
nowoczesnego systemu ERTMS/GSM-R.
W ubiegłym roku PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. na 14 tysiącach przejazdów
umieściły specjalne żółte naklejki ułatwiające kierowcom identyfikację przejazdu.
W przypadku zagrożenia życia i po połączeniu z numerem 112, kierowca z żółtej naklejki podaje indywidualny numer przejazdu.
Operator numeru 112 powiadamia służby
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., które
mogą wstrzyma ruchu pociągów.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ogłosiły postępowanie przetargowe
na opracowanie wstępnego studium
wykonalności dla Wrocławskiego Węzła Kolejowego. Na czym ma polegać
przebudowa tego węzła?
Widzimy zainteresowanie transportem kolejowym w aglomeracjach, dlatego wstępne

studium wykonalności rozpozna potrzeby
inwestycyjne w oparciu o dane podmiotów,
korzystających i planujących korzystać z linii
kolejowych na terenie węzła wrocławskiego.
Przewidziano konsultacje z samorządami
i przewoźnikami, w celu ustalenia wstępnych
wariantów i scenariuszy do dalszych analiz
prognozy ruchu pasażerskiego. Mają być
zaproponowane wstępne rozwiązania techniczne, gwarantujące uzyskanie odpowiedniej przepustowości linii kolejowych oraz
maksymalnej dostępności dla transportu
kolejowego. Opracowanie ma być „narzędziem” do planowania projektów inwestycyjnych w perspektywie po 2020 roku.
W ramach studium mają być rozważane
m.in.: odbudowa stacji Wrocław Świebodzki nawet z możliwością stacji przelotowej,
budowa połączenia do lotniska we Wrocławiu, przejście linii kolei dużych prędkości
przez wrocławski węzeł kolejowy, przebudowa wrocławskiej linii średnicowej, budowa
bezkolizyjnych układów na wlotach linii
średnicowej celem oddzielenia ruchu regionalnego i dalekobieżnego oraz wykorzystanie
linii towarowych do ruchu pasażerskiego.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zleciły
również opracowanie studium wykonalności
dla linii kolejowej C-E 59 na odcinku Święta
Katarzyna – Wrocław Muchobór/Wrocław
Świebodzki. Celem opracowania jest ustalenie
niezbędnego zakres robót dla dostosowania
linii kolejowej C-E 59 (z Wrocławia w stronę Opola przez Siechnice) do wymogów
europejskiej sieci kolejowej TEN-T. Studium
umożliwi złożenie aplikacji o przyznanie
środków unijnych w perspektywie 2021-2027.
Przedmiotem analiz studialnych są linie kolejowe należące do korytarza transportowego
C-E 59 na odcinku Święta Katarzyna – Wrocław Brochów – Wrocław Stadion – Wrocław
Muchobór – Wrocław Kuźniki, linie kolejowe
znajdujące się w obrębie miasta Wrocław oraz
linie kolejowe mające wpływ na ruch pociągów na odcinku C-E 59.

Pracownicy są naszą najmocniejszą stroną
Rozmowa z Leszkiem Hołdą,
Członkiem Zarządu PKP
Energetyka
Europejski Kongres Gospodarczy jest
miejscem wnikliwych debat o gospodarce. Ważny głos w tej dyskusji mają polscy
czempioni – największe firmy w naszym
kraju. Jakie są najważniejsze wnioski
płynące z debat na tegorocznych EKG?
Uczestnicy debat, paneli tematycznych podczas
Europejskiego Kongresu Gospodarczego to
interesujący mix dużych przedsiębiorstw,
instytucji państwowych, reprezentantów
sektora MSP. Dyskusje uzyskały bardzo ciekawy wymiar merytoryczny. Cieszymy się, że
jako PKP Energetyka mogliśmy uczestniczyć
m.in. w panelu tematycznym poświęconym
inwestycjom w infrastrukturę transportową.
W najbliższych latach w infrastrukturę kolejową w Polsce zostanie zainwestowanych ok. 69
miliardów złotych. Dodatkowo, my ze swojej
strony, do roku 2023, zainwestujemy kwotę 3,2
mld złotych na modernizację układów zasilania
kolei. Dla nas to ogromne wyzwanie.
PKP Energetyka bardzo dużo inwestuje
w obszarze nowych technologii, realizując projekty o wielomilionowej wartości.
Czy czujecie się jeszcze spółką kolejową
czy już bardziej kojarzoną z nowymi
technologiami?
Jesteśmy liderem budowy i utrzymania
sieci trakcyjnej w Polsce. Naszym głównym
zadaniem jest również sprzedaż i dostarczanie
energii elektrycznej dla przewoźników kolejowych. Jesteśmy więc spółką kolejową. Mamy
to zapisane niejako w genach. Z drugiej strony,
chcemy mieć dostęp do najlepszych na świecie
technologii. W ciągu ostatnich trzech lat spółka
przeszła transformację biznesową inwestując
w cyfryzację, digitalizację i automatyzację.
Bardzo uważnie przeanalizowaliśmy rynek
aplikacji. Wdrożyliśmy m.in. workforce management, czyli system informatyczny wspierający zadania dotyczące harmonogramowania
pracy dużych zespołów pracowników, zarządzania operacyjnego, z której dzisiaj korzysta
2 500 pracowników. Mamy też wdrożoną
aplikacje, z której korzysta nasz Klient PKP
PLK. Używając takiej aplikacji można np.
zgłosić usterkę sieci trakcyjnej przesyłając nam
zdjęcie, na podstawie którego system lokalizuje
miejsce interwencji technicznej, dokonuje
opisu.
To wszystko przełożyło się na jakość świadczonych przez nas usług. W latach 2015-2016,

Wiele dużych projektów z obszaru
nowych technologii spółka realizuje z wykorzystaniem środków unijnych. Proszę
wymienić te najważniejsze.
Aktualnie realizujemy bardzo ciekawy i mamy
nadzieję, rozwojowy projekt oparty na magazynie energii. Jego celem jest opracowanie
i implementacja systemu do redukcji mocy
szczytowych w stacjach trakcyjnych zarządzanych przez PKP Energetyka. Wyobrażając
sobie w przyszłości stworzenie odpowiedniej
sieci magazynów energii doprowadzilibyśmy
do obniżenia kosztów związanych z zużywaną energią elektryczną przez przewoźników
kolejowych. Wartość projektu wyniesie 20 mln
złotych, z czego ok. 8,8 mln zł finansowanych
jest ze środków UE. Projekt ten realizowany
w ramach konkursu Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju.
Kolejnym projektem, tym razem realizowanym wspólnie z Atende Software Sp. z o.o.,
jest projekt „Inteligentnego systemu wsparcia
i optymalizacji w zakresie zarządzania majątkiem sieciowym”. Jego celem jest opracowanie
i implementacja prototypu systemu, który
umożliwi eliminowanie usterek jeszcze przed ich
wystąpieniem na infrastrukturze sieci dystrybucyjnej zarządzanej przez PKP Energetyka S.A.
Wartość projektu wynosi ok. 7,6 mln zł przy dofinansowaniu z UE – ponad 4,3 mln zł. Również
ten projekt jest realizowany w ramach konkursu
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Grupa Kapitałowa PKP Energetyka
zdobyła prestiżową certyfikację Top
Employer 2019. Jak wygląda polityka kadrowa firmy jeśli chodzi o warunki pracy,
rozwój zawodowy doskonalenie praktyk
związanych z zatrudnieniem?
Naszą strategię opieramy na czterech fundamentach: jakość, bezpieczeństwo, zaangażowanie i efektywność. Jakość jest dla nas najważniejsza, bo przecież świadczymy usługi m.in.
związane z utrzymaniem trakcji elektrycznej.
Specyfika naszych usług wymaga też zwrócenia
szczególnej uwagi na problemy bezpieczeństwa.

Dziekuje za rozmowę,
Marcin Prynda
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średnio rocznie na terenie kraju mieliśmy
ok. 300 awarii. Natomiast w 2018 roku,
dzięki stosowanym coraz nowocześniejszym
rozwiązaniom, które składają się na Zintegrowany System Zarządzania Sprawnością Sieci
Trakcyjnej, udało nam się zmniejszyć te liczbę
do zaledwie trzydziestu.
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Podejmujemy bardzo wiele działań w tym
zakresie. Dla przykładu, w obszarze Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu realizujemy projekt
Program „Misja 0”. Jego celem jest ograniczenie, a docelowo wyeliminowanie wypadków
przy pracy w PKP Energetyka.
W ramach tego przedsięwzięcia prowadzimy
wiele inicjatyw związanych z poprawą bezpieczeństwa, w tym w zakresie prewencji, profilaktyki zdrowia, również warsztatów praktycznych.
Pracownicy mogą np. doskonalić technikę jazdy
samochodem, uczą się jak ratować osoby znajdujące się w obiektach objętych pożarem, itp.
Ważnym filarem jest zaangażowanie naszych
pracowników w wykonywanie swoich zadań.
Zaangażowania, poświecenia dla firmy, identyfikacji z jej celami, biznesowi rywale nie mogą
przecież od nas skopiować, stąd też zaangażowanie pracowników może być naszą przewagą
konkurencyjną.
Dopiero jak te trzy elementy: jakość, zaangażowanie, bezpieczeństwo osiągną wymagany
przez nas poziom, wówczas możemy mówić
o czwartym filarze, czyli o stałym zwiększaniu
efektywności naszych działań.
Wprowadziliśmy koncyliacyjny sposób zarządzania, wyodrębniliśmy grupę 400 top menedżerów, którzy są ambasadorami naszej strategii. Odbywamy z nimi regularne spotkania,
podejmujemy wiele inicjatyw - uruchomiliśmy
Akademię Menedżera, wzmacniamy kompetencje pracowników, dokonaliśmy przeglądu
systemów motywacyjnych. Mierzymy efekty
naszych działań np. poziom zaangażowania
pracowników. Dwa lata temu, w pierwszym
badaniu osiągnęliśmy poziom 39 %, a w ostatnim badaniu wzrósł on do 55%. Tego rodzaju
pomiary są bardzo ważne dla właścicieli
i zarządu, są papierkiem lakmusowym tego co
się dzieje w firmie.
Bardzo cieszymy się z tego, że Grupa Kapitałowa PKP Energetyka zdobyła prestiżową
certyfikację Top Employer 2019. Pracownicy
są naszą najmocniejszą stroną. Naszą firmę
tworzą ludzie zaangażowani, doświadczeni
i niezwykle kompetentni. PKP Energetyka
przeszła w ostatnich trzech latach ogromną
transformację, również w obszarze HR, a ta
nagroda jest niezbitym dowodem na to, że
idziemy w dobrym kierunku.

Dziękuję za rozmowę,
Ryszard Żabiński
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Największe pieniądze idą na rozwój transportu

Realizacja Krajowego Programu Kolejowego przekroczyła już półmetek. Krajowy
Program Kolejowy (KPK) to największy
program inwestycyjny w historii polskiego
kolejnictwa. To 220 projektów za ponad
66 mld zł, w ramach których zmodernizowanych zostanie między innymi 9 tysięcy
kilometrów torów. Spółka PKP Polskie
Linie Kolejowe zakończyła i rozliczyła
inwestycje o wartości około 10 mld zł.
W realizacji są projekty o wartości 32 mld
zł, z tego znaczna część jest zaawansowana
w kilkudziesięciu procentach.
To ogromne przedsięwzięcie realizowane jest przy udziale środków unijnych.
W obecnej perspektywie finansowej UE na
lata 2014-2020 na realizację KPK przeznaczono 10 miliardów euro.
Podstawę unijnego wsparcia stanowią
Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko – około 5 miliardów euro
oraz instrument „Łącząc Europę” – ponad
3,5 miliardów euro. Inwestycje kolejowe
finansowane są także z programu Polska
Wschodnia oraz z regionalnych programów operacyjnych.
- Przyznane 10 miliardów euro to kwota
dwa razy większa, niż ta w perspektywie finansowej w latach 2007-2013. Już
dzisiaj można powiedzieć, że inwestycje
realizowane są sprawniej. Jest to dobra
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Fot. PKP Intercity

W najbliższych latach Polskę czekają wielkie zmiany,
zwłaszcza w dziedzinie szeroko pojętej infrastruktury
komunikacyjno – transportowej. Przy udziale środków unijnych inwestujemy
ogromne pieniądze w kolej,
drogi, lotnictwo.

wiadomość, szczególnie u progu negocjacji
nowej perspektywy – mówiła wiceminister
inwestycji i rozwoju Małgorzata Zielińska.
Sektorem, który najmniej ucierpi na
cięciach w perspektywie finansowej na lata
2021- 2027 jest kolej. Według wiceminister, potwierdzeniem tego jest pozytywne
stanowisko Komisji Europejskiej w stosunku do kolei jako ekologicznego środka
transportu.
Inwestycje w kolej częściowo finansowane są też z programu Polska Wschodnia.
Program ten to ponad 3,6 miliarda złotych
w inwestycjach w infrastrukturę drogową,
w tym ponad 1,62 miliarda złotych na
rozwój komunikacji miejskiej w stolicach
województw Polski Wschodniej i ich obszarach funkcjonalnych. Dzięki środkom
Programu powstanie nowych lub zostanie
przebudowanych ponad 150 km dróg.
Ogromne wyzwania stoją przed lotnictwem.
- Stale rosnący lotniczy ruch pasażerski
w większości polskich portów lotniczych
sprawia, że w następnych latach nadal
będą istniały duże potrzeby inwestycyjne
w tym zakresie. Według prognoz Urzędu
lotnictwa Cywilnego w następnych latach
ruch lotniczy będzie wzrastał 7-8% rocznie
– mówił wiceminister Adam Hamryszczak, podczas Kongresu Portów Lotniczych „Sky&More” w Rzeszowie.
Wiceminister podkreślał, że polskie
porty stają przed wyzwaniem związanym
z efektywnym zaspokojeniem popytu na
przewozy, zarówno w ramach Unii Europejskiej, połączeń interkontynentalnych,
jak i uzupełniających połączeń krajowych.
Wyzwanie to powoduje konieczność

inwestycji w zapewnienie przepustowości
infrastruktury lotniczej.
- Na te potrzeby odpowiada polski rząd
rozpoczynając realizację inwestycji w zakresie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz Portu Lotniczego Radom
– Sadków – dodał Adam Hamryszczak.
Podsekretarz stanu omówił także stanowisko Komisji Europejskiej wobec wsparcia inwestycji w infrastrukturę portów
lotniczych. Wiceminister tłumaczył, że
w perspektywie finansowej UE 2014-20
po raz pierwszy obowiązuje ograniczenie
polegające na wyłączeniu z finansowania
inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych. Wyjątek stanowią przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska lub
inwestycje niezbędne do łagodzenia lub
ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.
Hamryszczak przybliżył również zakres
wsparcia infrastruktury lotniskowej
w latach 2021-2027 w ramach instrumentu
„Łącząc Europę” (CEF).
Po raz pierwszy w historii instrument CEF
zapewni w nowej perspektywie również
wsparcie dla infrastruktury sieci transportowej TEN-T podwójnego cywilno-wojskowego przeznaczenia poszczególnych
gałęzi transportu. Łączny budżet na ten
cel to 6,5 mld euro.
- W ramach komponentu Military Mobility możliwe będzie także finansowanie
infrastruktury lotniskowej na sieci TEN-T
o podwójnym cywilno-wojskowym przeznaczeniu – wyjaśniał A. Hamryszczak.
Źródło: www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj
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LOT z bogatą ofertą na sezon letni
Polskie Linie Lotnicze LOT
w trwającym od końca marca
sezonie letnim zaoferują ponad
75 tysięcy rejsów. O kilka tysięcy więcej niż w analogicznym
okresie rok temu. Polski przewoźnik inauguruje dwa nowe
połączenia dalekodystansowe
– od 1 czerwca Boeingi 787
Dreamliner polecą do Miami,
a od 11 września do Delhi.
Wśród nowości są też m.in.
Bejrut oraz kierunki wakacyjne
jak Warna i Korfu.

Przełom maja i czerwca to moment
wyjątkowy dla każdej linii lotniczej,
ponieważ trwający od końca marca sezon
letni wchodzi w swój najważniejszy etap.
To okres, w którym m.in. otwierane
są nowe połączenia. LOT będąc dziś
jednym z najdynamiczniej rozwijających
się przewoźników w Europie ma ich już
w ofercie 111.
Sezon letni w wydaniu polskiego przewoźnika wygląda bardzo atrakcyjnie.
LOT zaoferuje m.in. dwa nowe połączenia dalekodystansowe. Boeingi 787-8/9
Dreamliner LOT-u polecą od 1 czerwca –
cztery razy w tygodniu do Miami, a od 11
września - pięć razy w tygodniu do Delhi.
9 czerwca LOT zainauguruje dwa połączenia doskonałe do wykorzystania podczas
wakacyjnego odpoczynku: raz w tygodniu
będzie można z Lotniska Chopina polecieć
na grecką wyspę Korfu oraz do słynącej ze
„złotych piasków” Warny.
Kilka dni później – 14 czerwca LOT
otworzy połączenie do Bejrutu. To kierunek dla przewoźnika niezwykle istotny.
Z roku na rok zwiększa się wymiana handlowa między Unią Europejską a Libanem. – Widzimy też ogromny potencjał
w sprzedaży dla grup. Potwierdza się to
w statystykach sprzedanych biletów, 48
proc. wszystkich rezerwacji to rezerwacje
grupowe. Turystykę pielgrzymkową napędza m.in. fakt, że Watykan po 12 latach
przerwy spowodowanej kwestiami bezpieczeństwa umieścił Liban w wykazie
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miejsc pielgrzymkowych i turystyki religijnej na rok 2019. Watykan umieszcza
na takiej liście co roku jedynie 20 krajów,
które mają być celem turystyki religijnej
z całego świata. W związku z tym ruch
grupowy może znacząco wzrosnąć –
mówi Jakub Piotr Panek z biura prasowego Polskich Linii Lotniczych LOT.
Do Bejrutu LOT będzie latał w zależności od podokresu 4-5 razy w tygodniu.
Wśród nowości sezonu letniego warto
zwrócić też uwagę na zwiększenie liczby
połączeń do Londynu. LOT-owskie Embraery 190 polecą na lotnisko London-City (LCY) 36 razy w tygodniu z lotnisk
w Warszawie, Budapeszcie i Wilnie.
LOT w nowym sezonie poszerzy też ofertę połączeń regionalnych. Wśród nowości
są m.in. nowe połączenia z Krakowa do
Bukaresztu (trzy połączenia w tygodniu
od 1 kwietnia) i do portu Olsztyn-Mazury (dwa razy w tygodniu od 25 kwietnia)
oraz do Dubrownika (raz w tygodniu od
25 maja). W ofercie LOT-u od 2 września
pojawią się też połączenia z/do Budapesztu do Brukseli i Bukaresztu. Połączenia
będą obsługiwane po 12 razy w tygodniu.
Polski przewoźnik nie tylko poszerza
ofertę połączeń, ale także zwiększa częstotliwości na wybranych trasach. I tak
LOT doda szóste połączenie dziennie na
trasie z Warszawy do Budapesztu, a także
zwiększy o siedem tygodniowo liczbę
rejsów do Stambułu.
Samoloty LOT-u codziennie polecą

z Warszawy do Lublina, zwiększona
zostanie też liczba połączeń na trasie ze
stolicy do Zielonej Góry (od 6 czerwca
zwiększona liczba połączeń z 6 do 10
rotacji tygodniowo).
LOT zwiększa także częstotliwości na
trasach dalekiego zasięgu: trzy dodatkowe rejsy do Toronto, jeden dodatkowy do
Newark i jeden dodatkowy rejs na trasie
z Krakowa do Chicago. Dwa dodatkowe
rejsy tygodniowo do Tokio (NRT) oraz
jeden do Los Angeles oznacza, że do obu
miast LOT oferować będzie codzienne
połączenia.
- Sezon letni w tym roku będzie trwał
30 tygodni, o tydzień krócej niż w roku
2018. Ten fakt oraz znaczący rozwój
siatki połączeń oznacza w efekcie, że
LOT zaplanował ponad 75 tysięcy rejsów,
o ponad 10 proc. połączeń więcej niż
rok wcześniej w analogicznym okresie.
Powiększamy nie tylko ofertę połączeń,
ale także flotę. W maju włączymy do floty
kolejne dwa Boeingi 787-9 Dreamliner,
mogące zabrać na pokład prawie 300
pasażerów w trzech klasach podróży –
dodaje Jakub Panek.
LOT w 2018 roku przewiózł rekordową
liczbę ponad 8,9 mln pasażerów, o 2 mln
więcej niż rok wcześniej. W tym roku
polski przewoźnik planuje przewieźć 10
mln pasażerów. LOT używa dziś na co
dzień ponad 80 nowoczesnych samolotów.
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Centralny Port Komunikacyjny.

Centralny Port Komunikacyjny

Korzyści dla pasażerów i dla ekonomii

– współpraca z lotniskami regionalnymi

Spółka CPK rozpoczyna
konsultacje z przewoźnikami lotniczymi, którym przedstawi zakładaną wstępną
koncepcję przyszłego lotniska. Jeszcze w tym roku
inwestor planuje wybrać
międzynarodowego doradcę
strategicznego
Dwie równoległe drogi startowe o długości 4.000 metrów każda (w ramach etapu
pierwszego obliczonego na 45 mln pasażerów rocznie) i dwie kolejne w ramach
dwóch kolejnych potencjalnych etapów.
Do tego zakładany układ m.in. dróg
kołowania, płyt postojowych, terminali,
stacji kolejowej zintegrowanej z terminalem pasażerskim, parkingów i dróg
wewnętrznych. Taka wstępna koncepcją
Porty Lotniczego Solidarność, który ma
być zlokalizowany 37 km od Warszawy, zobaczą już niedługo przewoźnicy
lotniczy.
Airport Consultative Committee (ACC)
został powołany w drugiej połowie maja
przez Międzynarodowe Zrzeszenie
Przewoźników Powietrznych IATA we
współpracy ze spółką CPK. W skład tego
komitetu konsultacyjnego wejdą przedsta-
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wiciele wszystkich linii, które korzystają
dziś z Lotniska Chopina, ale też inne,
którzy są potencjalnymi klientami CPK.
Inauguracyjne spotkanie zostało wyznaczone w Warszawie na 18 lipca. Kolejną
będą odbywały się cyklicznie.
– Według prognoz europejski popyt na
podróże wzrośnie do 2037 r. o ok. 50 proc.,
dlatego niezbędna jest budowa infrastruktury, która będzie w stanie na to
zapotrzebowanie odpowiedzieć. Poprzez
projekt CPK możemy zaoferować pasażerom rozwiązanie – mówi Rafael Schvartzman, wiceprezes IATA odpowiedzialny
za Europę.
Cel jest taki, żeby planowane rozwiązania
były zgodne z oczekiwaniami i potrzebami przewoźników: technicznymi,
operacyjnymi i finansowymi. – Nie da się
dobrze zaplanować lotniska, nie pytając
się o zdanie tych, którzy będą z niego
korzystać, czyli przede wszystkim przewoźników lotniczych – dodaje Mikołaj Wild,
pełnomocnik rządu ds. CPK.
W tym roku CPK planuje wskazać doradcę strategiczno-technicznego, czyli międzynarodowy podmiot z doświadczeniem
inwestycyjnym w zakresie projektowania,
budowy i zarządzania portami przesiadkowymi. W tym roku CPK zleci też plan
generalny lotniska (tzw. masterplan),
na podstawie którego później powstaną
projekty lotniska.
Centralny Port Komunikacyjny to
planowany węzeł przesiadkowy między
Warszawą i Łodzią. W skład CPK wejdą

też inwestycje kolejowe. W ramach etapu
zero, który powinien być gotowy przed
uzyskaniem przez Port Solidarność zdolności operacyjnej, wybudowane zostanie
140 km nowych linii: głównie na trasie
Warszawa– CPK–Łódź. Ta inwestycja
umożliwi osiągnięcie czasu przejazdu
z CPK do Warszawy 15 minut, a z CPK
do Łodzi ok. 25 minut. Kolejowa części
Programu CPK zakłada budowę 1600 km
nowych linii – tzw. szprych - prowadzących z 10 kierunków do Portu Lotniczego
Solidarność i Warszawy.
Według raportu PwC z kwietnia br.,
budowa dużego hubu pod Warszawą jest
uzasadniona m.in. prognozami ruchu.
Według Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
sytuacja na polskim rynku wpisuje się
w boom prognozowany przez IATA,
według którego w ciągu 20 lat liczba pasażerów w lotnictwie pasażerskim na świecie
się podwoi. Europa Środkowo-Wschodnia
to ta część Starego Kontynentu, w której
wzrost jest najszybszy.
Jak wynika z Testu Prywatnego Inwestora wykonanego dla części lotniskowej CPK
przez EY, stopa zwrotu wyniesie ponad 10
proc. Według raportu Baker McKenzie
i Polityki Insight, Polska dzięki korzystnemu położeniu ma szansę na przejęcie
dużej części ruchu między Europą i Ameryką Płn. a Azją, a CPK może przynieść
Polsce dodatkowych od 4 do 7 proc. PKB.
Inwestycja powinna umożliwić stworzenie
ponad 150 tys. miejsc pracy.
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Kraków Airport pełnił rolę gospodarza jednego z najważniejszych wydarzeń w branży
lotniczej, 12 edycji ACI Europe’s Regional
Airports’ Conference and Exhibition. Organizatorem spotkania był Airport Council
International (ACI). W Krakowie zebrała
się kadra menadżerska zarządzająca lotniskami regionalnymi w Europie. Przybyli
delegaci oraz eksperci z ponad 25 krajów,
nie zabrakło również przedstawicieli lotnisk
oraz operatorów portów lotniczych.
Konferencja trwała od 20 do 22 maja 2019
roku, podczas tych trzech dni zostało
poruszonych wiele ważnych dla branży
tematów.
– Przed branżą lotniczą stoją wielkie wyzwania, społeczno-polityczne, jak Brexit,
ale także technologiczne, innowacyjne,
w zakresie ochrony środowiska. Wychodzimy naprzeciw tym wszystkim wyzwaniom,
dyskutujemy o perspektywie najbliższych
dwudziestu, trzydziestu lat: jak ma wyglądać branża. – mówił Radosław Włoszek,
prezes zarządu Kraków Airport.
Podczas prezentacji i dyskusji panelowych
omówiono kwestie dotyczące siatki połączeń, usług pozalotniczych i najnowszych
trendów w lotnictwie. Poruszono kwestię
dynamicznie rosnącego ruchu pasażerskiego oraz nowych technologii, automatyzacji procesów i podnoszenia standardów usług, mających usatysfakcjonować
coraz większą liczę podróżnych.
Podczas konferencji odbył się m.in. panel
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dyskusyjny z udziałem Mikołaja Wilda,
pełnomocnika Rządu ds. Centralnego
Portu Komunikacyjnego RP. CPK to
temat, który dotyka nie tylko polskich
portów regionalnych, ale również innych
europejskich portów lotniczych, gdyż jego
budowa może spowodować wiele zmian
w branży. Minister Wild zapewniał, że jest
to szansa na rozwój całego sektora lotniczego w Europie Środkowo-Wschodniej.
Podczas konferencji ACI powiedział także,
że: „rolą całego systemu jest zapewnienie
najlepszej możliwej oferty komunikacyjnej także i dla mieszkańców regionów.
Centralny Port Komunikacyjny, czyli Port
Solidarność jest inwestycją planowaną
z myślą o poprawie dostępności do usług
lotniczych; będzie współpracował z istniejącymi regionalnymi lotniskami w Polsce”.
Dyrektor Generalny ACI Europe Olivier
Jankovec zapewniał:
– Nie martwię się, że budowa Centralnego
Portu Komunikacyjnego zaszkodzi portom

regionalnym – mówił Olivier Jankovec. –
Obecnie najważniejszym wyzwaniem dla
portów regionalnych jest ciągle rosnący
ruch pasażerski i konieczność zapewnienia odpowiedniej przepustowości lotnisk.
Znajdzie się miejsce dla wszystkich.
Budowy CPK nie obawia się także prezes
zarządu Kraków Airport Radosław Włoszek. W trakcie trwania drugiej edycji ACI
wypowiedział się na temat CPK i szans
z nim związanych.
– Odpowiedzią na wzrastający ruch
pasażerski jest nie tylko projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale także
modernizacja Kraków Airport. Przyjęty
Plan Generalny krakowskiego lotniska to
strategia rozwoju lotniska, opracowana już
po decyzji o budowie CPK. Zakłada ona
dalszą modernizację portu w Balicach,
jako lotniska regionalnego. – powiedział
Radosław Włoszek. Według założeń Planu
krakowskie lotnisko, które w 2018 r. jako
pierwszy polski port regionalny obsłużyło
prawie 7 mln pasażerów, w ciągu dwóch
dekad będzie w stanie przyjąć ok. 12 mln
podróżnych. Dla Krakowa CPK będzie
szansą i impulsem dodatkowego napływu
pasażerów. W Polsce potrzebny jest lotniczy
hub - Centralny Port Komunikacyjny.
W systemie transportu lotniczego zupełnie
inną rolę spełnia hub, a inną lotniska regionalne. W Europie mamy wiele przykładów
świetnie rozwijających się portów regionalnych, takich jak np. Norymberga, które
znakomicie współpracują z dużym hubem.
Jestem przekonany, że w Polsce uda nam
się stworzyć podobny model oparty na skutecznej współpracy – dodał prezes zarządu
Kraków Airport Radosław Włoszek.
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PPK – oszczędzasz nie tylko na emeryturę
W styczniu weszła w życie
ustawa o Pracowniczych
Planach Kapitałowych
(PPK). Wprowadza ona
dobrowolny i powszechny
system długoterminowego
oszczędzania. Do programu może przystąpić każda
osoba zatrudniona, która
podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym
i rentowym.

Oszczędności tworzone będą wspólnie
przez pracowników, pracodawców oraz
państwo. Pierwsza tura „wejścia do systemu” dotyczy największych pracodawców, zatrudniających 250 osób lub więcej
i odbędzie się już 1 lipca br.
Trzeba zwrócić szczególną uwagę na
to, że PPK są dobrowolnym i długoterminowym system oszczędzania a nie
tylko odkładania pieniędzy na emery-

turę. Zgromadzone pieniądze mogą być
w części przeznaczone na każdy inny
dowolny cel.
PPK są bardzo korzystne dla oszczędzających. Do każdej złotówki odłożonej
przez pracownika drugą co miesiąc
dokłada pracodawca, a Państwo dodaje
dopłatę roczną. W ten sposób pracownik
odkładający kapitał na swoim koncie
PPK gromadzi dwukrotnie wyższą kwotę, która na bieżąco jest profesjonalnie
inwestowana. Z udziału w PPK pracownik może zrezygnować zarówno na etapie tworzenia programu w miejscu pracy, jak i w każdym dowolnym momencie
w przyszłości – konto pracownika w PPK
jest w pełni prywatne, a zgromadzone
środki podlegają dziedziczeniu.
Podczas prac nad ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych przeanalizowano podobne systemy długoterminowego oszczędzania działające
w innych państwach. Wybrano najlepsze
praktyki, najbardziej efektywne mechanizmy i dostosowano je do polskich
realiów. W wielu rozwiniętych krajach,
gdzie działają podobne systemy – od
Niemiec, Wielkiej Brytanii, krajów
skandynawskich, po Stany Zjednoczone,
Kanadę i Nową Zelandię – to na pracodawcy spoczywa ustawowy obowią-

zek stworzenia systemu dodatkowego
oszczędzania dla swoich pracowników.
Podobnie będzie w Polsce.
Pierwsze osiem podmiotów zarządzających zostało już wpisanych przez Polski
Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) do ewidencji PPK. Oznacza to, że zarządzane przez
nie instytucje finansowe mogą uczestniczyć w systemie Pracowniczych Planów
Kapitałowych, oferując pomnażanie
środków gromadzonych na rachunkach
PPK.
Instytucje wpisane do tej pory do
ewidencji PPK to: Aegon Powszechne
Towarzystwo Emerytalne S.A., AXA
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
S.A., ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Millennium
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
S.A., PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.,
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
PZU S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń na
Życie WARTA S.A.
Dodatkowo wnioski do PFR o wpisanie do ewidencji złożyło kolejnych 5
instytucji. Oznacza to, że już 13 instytucji finansowych jest zainteresowanych
oferowaniem PPK.
Źródło: pfr.pl

Polski rynek budowlany na ścieżce wzrostowej
Minęło już 15 lat od momentu, kiedy Polska stała się
członkiem Unii Europejskiej.
W wielu dziedzinach były
to dla nas lata ciężkiej pracy,
ale i widocznych efektów
i zmian następujących
w kraju. Sektor nieruchomości, stał się o wiele bardziej
nowoczesny.
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Licznym firmom bardzo zależało na dorównaniu do poziomu przedsiębiorstw
zachodnich. Z powodu wzrostu znaczenia firm budowlanych w Polsce, a także
znacznej automatyzacji tego sektora,
wymagania klientów również się zmieniły. Budownictwo wraz z wszelkimi nieruchomościami jest jednym z sektorów,
który ma znaczący wpływ na rozwój
całej polskiej gospodarki. Polski rynek
deweloperski i budowlany musi liczyć się
jednak z nieustającymi zmianami, które
mają duży wpływ na popyt i podaż.
Dzięki wielu dofinansowaniom i inwestycjom z Unii Europejskiej wzrosło
znaczenie polskiego sektora budowlanego na arenie międzynarodowej. Rentowność netto w budownictwie zaczęła
wzrastać już w 2004 roku, pozwalając
tym samym na unowocześnianie tej
branży.
W ciągu ostatnich kilku lat mogliśmy
zaobserwować podwyżki cen za materiały budowlane i usługi wykonawcze w tej
dziedzinie. Według wielu, był to element
nieuchronny, towarzyszący zmianom.

Po załamaniu rynku w 2016 roku, sektor
znajduje się obecnie na ścieżce wzrostowej, która wspierana jest projektami
w ramach perspektywy budżetowej UE
2014–2020.
Warto zaznaczyć, że w 2017 roku oddano do użytkowania rekordową liczbę
178 258 mieszkań, które są ulubionym
typem nieruchomości, w którą inwestują
Polacy. Powodem do dumy może być
również fakt, że według danych europejskiej sieci instytutów badawczych i instytucji prowadzących badania i analizy
dotyczące przemysłu budowlanego 19
krajów Europy, wartość polskiego rynku
budownictwa w 2014 roku wynosiła aż
43 mld euro, co pozwoliło zająć nam
siódme miejsce w rankingu Unii Europejskiej.
Polska branża budowlana i deweloperska, rozumiejąc coraz wyższe wymagania klientów i całego społeczeństwa,
od lat wprowadza nowsze technologie,
a także proponuje nam nowoczesne
rozwiązania związane z budownictwem
i inwestycjami z tego sektora.
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Pracownicze Plany Kapitałowe pomogą
w budowaniu oszczędności Polaków
Rozmowa z Mirosławem
Józefczukiem, członkiem
zarządu Warbud SA

Pracownicze Plany Kapitałowe dla
pierwszej grupy pracodawców zaczną
obowiązywać już od lipca 2019 r. W maju
uczestniczył Pan w konferencji „Pracownicze Plany Kapitałowe – obowiązki, koszty,
wdrożenie” poświęconej praktycznym
aspektom wdrożenia i prowadzenia PPK
w firmach. Jak Pan ocenia przebieg tej dyskusji, czy pracodawcy chwalą to rozwiązanie, jakie mogą być trudności we wprowadzaniu PPK w przedsiębiorstwach?
Konferencja „Pracownicze Plany Kapitałowe
– obowiązki, koszty, wdrożenie” była dla nas
bardzo interesująca. Uczestniczyli w niej przedstawiciele różnych instytucji, przedsiębiorstw
zainteresowanych tym tematem – byli przedstawiciele Polskiego Funduszu Rozwoju, funduszy
inwestycyjnych, które zamierzają uczestniczyć
w tym przedsięwzięciu i pracodawców, w tym
m.in. Warbudu. Przedstawiciele PFR koncentrowali się przede wszystkim na zagadnieniach
legislacyjnych, związanych z wdrażaniem programów Pracowniczych Planów Kapitałowych
w przedsiębiorstwach, fundusze inwestycyjne
przedstawiały różne rozwiązania dotyczące
swojej oferty PPK i wreszcie pracodawcy, w tym
Warbud informowali o przygotowaniach do
wprowadzenia tego programu w przedsiębiorstwie.
Pracownicze Plany Kapitałowe są bardzo
dobrym rozwiązaniem, pomogą one w budowaniu oszczędności Polaków. Trzeba wyraźnie
podkreślić, to nie będzie odkładanie pieniędzy
tylko na emeryturę, lecz właśnie budowanie
oszczędności, część uzbieranych pieniędzy
będzie można wypłacić przed przejściem
na emeryturę. PPK wpłyną również, moim
zdaniem, korzystnie na funkcjonowanie Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie, która
boleśnie odczuła to co stało się z Otwartymi
Funduszami Emerytalnymi w 2014 roku – jak
wiemy obligacje należące do OFE zostały
„przeniesione” do ZUS-u i tam „umorzone”.
Jak Warbud jest przygotowany do
wprowadzenia Pracowniczych Planów
Kapitałowych?
Odbyły się już spotkania z pracownikami, przeprowadziliśmy akcję edukacyjną. Powołaliśmy
też komisję, która dokona wyboru funduszu,
realizującego dla nas ten program. Komisja
miała charakter otwarty pracownicy sami się
do niej zgłaszali. Oczywiście, wybór funduszu
inwestycyjnego nie jest łatwy, dlatego też, jako
firma, udzielamy pracownikom merytorycznego wsparcia w tym zakresie.
Pracownicy często wyrażali swoje obawy dotyczące PPK, pytali, czy nie powtórzy się sytuacja
z OFE. W ramach akcji edukacyjnej wyjaśniamy jakie są zasady działania PPK. Zwróćmy
uwagę, że w przypadku PPK mamy do czynienia
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z oszczędzaniem, a nie odkładaniem pieniędzy
na emeryturę. PPK jest wspieranym przez państwo systemem długoterminowego oszczędzania, głównie na emeryturę, ale przecież można
w ten sposób oszczędzać na każdy dowolny cel.
Chciałbym jednak wyraźnie podkreślić, że rolą
pracodawcy nie jest przekonywanie pracowników do PPK. To jest rola państwa, Polskiego
Funduszu Rozwoju. My tylko udzielamy
niezbędnego wsparcia pracownikom w tym
zakresie, ale to musi być ich decyzja. Dlatego
też chcieliśmy, aby to właśnie pracownicy, w ramach działania wspomnianej komisji, dokonali
wyboru funduszu realizującego PPK.
Jak wiadomo, w ramach PPK pracownik
przekazuje na swoje indywidualne konto 2%
wynagrodzenia brutto, a pracodawca przekazuje
1,5% pensji. Do tego państwo dopłaca rocznie
240 zł plus tzw. „powitalne” na rozpoczęcie programu. Moim zdaniem jest to korzystna oferta
długoterminowego oszczędzania, pozwalająca
uzyskać przyzwoitą rentowność. Postanowiliśmy,
że jako Warbud nie będziemy obecnie zwiększać
wspomnianej 1,5% dopłaty do kont pracowników,
m.in. z tego względu, że prowadzimy już w firmie
program wspierający długoterminowe oszczędzanie w ramach III filaru emerytalnego.
Warbud jest jedną z największych firm
budowlanych w Polsce, na rynku działa
już od 1989 roku. Jaka jest obecnie pozycja
rynkowa firmy i jej możliwości rozwojowe?
Naszym głównym udziałowcem jest VINCI
Construction International Network - spółka zależna największej francuskiej firmy
w dziedzinie budownictwa i robót publicznych - Grupy VINCI, znaczącego gracza na
światowym rynku budowlanym. Jest to jeden
z największych na świecie koncernów w sektorze budownictwa i usług powiązanych. Warbud
pod względem przychodów za 2018 rok
zajmuje 6-7 miejsce w Polsce. W ubiegłym roku
osiągnięte przez nas przychody ze sprzedaży
wzrosły o 50% w porównaniu do roku 2017.
Należymy do grona nielicznych firm, dzia-

łających we wszystkich segmentach rynku
budowlanego. W naszym portfolio znajduje się
niemal 550 projektów inwestycyjnych. Należą
one do największych i najbardziej prestiżowych
kontraktów w zakresie budownictwa kubaturowego, inżynierskiego, przemysłowego oraz
ekologicznego.
Jesteśmy generalnym wykonawcą Południowej
i Wschodniej Obwodnicy Warszawy, siedziby
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego
Radia w Katowicach, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku czy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Realizujemy najbardziej
rozpoznawalne galerie handlowe w Polsce,
największe wysokościowce w stolicy – Skyliner,
Mennica Legacy Tower i Varso, prestiżowe
projekty mieszkalne, fabryki, obiekty wojskowe
i specjalnego przeznaczenia. Warbud to także
lider budownictwa medycznego. Obecnie
zatrudniamy prawie 1300 osób.
Warbud znany jest też m.in. z realizacji
projektów budowlanych wykonywanych
w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
Niektóre z naszych projektów wykonujemy
w formule PPP. Dla przykładu, w kwietniu
2018 roku oddaliśmy do użytku gmach Sądu
Rejonowego w Nowym Sączu. Obiekt powstał
zaledwie w ciągu 20 miesięcy, 6 miesięcy
wcześniej przed terminem umownym. Była to
pierwsza inwestycja Skarbu Państwa zrealizowana w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Jako Partner Prywatny tego przedsięwzięcia
świadczyliśmy kompleksowe usługi: projektowe,
budowlane, finansowania. Obecnie realizujemy
etap 20-letniego utrzymania obiektu. Projektowaliśmy budynek w sposób przemyślany oraz
postawiliśmy na wysoką jakość materiałów
i technologii. Od samego początku postrzegamy
ten projekt jako wyjątkowo prestiżowy i dlatego
do realizacji oddelegowaliśmy naszych wybitnych inżynierów.
Dziękuję za rozmowę,

Radosław Nosek
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Uczestnicząc w projektach PPP dobrze
wykorzystaliśmy swoją szansę rozwoju
Rozmowa z Wojciechem Ciurzyńskim,
prezesem MULTIBUD INVESTMENT W. Ciurzyński

MULTIBUD jest polskim deweloperem, współinwestorem i budowniczym o ugruntowanej pozycji lidera w realizacji wielofunkcyjnych projektów inwestycyjnych obejmujących różne
konfiguracje funkcji: mieszkaniowej, biurowej, handlowej, usługowej i hotelowej w powiązaniu z zagospodarowaniem otaczającej przestrzeni publicznej.
MULTIBUD został powołany do życia przy wsparciu zespołu doświadczonych menedżerów i inżynierów budowlanych, którzy
współpracują ze sobą od ponad dwudziestu lat, tworząc największe i najbardziej prestiżowe projekty w Polsce (Warszawa:
Nowa Wilanów – Park Mieszkaniowy i Biurowy; Marina Mokotów – Osiedle Mieszkaniowe), Gdańsk – Osiedle Neptun Park,
Sopot – Osiedle Sopocka Rezydencja.
Wiodąca pozycja i wiedza fachowa MULTIBUD w zakresie realizacji wielofunkcyjnych nieruchomości o różnej konfiguracji
i przeznaczeniu nagrodzona została zwycięstwem (Konsorcjum
MULTIBUD & IMMOBEL) w postępowaniu Miasta Gdańska przeprowadzonym dla pozyskania partnera prywatnego w Projekcie „Zagospodarowania Północnego Cypla Wyspy Spichrzów”
w Gdańsku, zlokalizowanym w najbardziej ekskluzywnej części
historycznego centrum Gdańska.
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Należy nadmienić, że w w/w projekcie MULTIBUD jest nie
tylko współinwestorem, ale też Project Managerem, Agentem ds. komercjalizacji oraz podmiotem sprawującym funkcję Nadzoru Inwestorskiego nad budową zaplanowanych
obiektów budowlanych, wśród których znajdują się dwa
obiekty hotelowe o łącznej powierzchni użytkowej 24 tys.
m2 i ponad 400 pokoi hotelowych o jakości usług na poziomie 4*.
Obecnie MULTIBUD wraz z partnerami i inwestorami realizuje
4 projekty inwestycyjne zlokalizowane w Gdańsku, w Kobyłce
pod Warszawą (projekty PPP) oraz w Warszawie, na terenach
o łącznej powierzchni 22 000 m2 oraz o powierzchni użytkowej
67 000 m2 obiektów wielofunkcyjnych (handel, usługi, biura,
hotele, mieszkania).
MULTIBUD pozyskał także prawa i przygotowuje się wraz z partnerami kapitałowymi do realizacji szeregu prestiżowych i ambitnych, wielofunkcyjnych projektów inwestycyjnych w najlepszych lokalizacjach głównych polskich miast, wśród których
znajdują się m. in. kolejne trzy obiekty hotelowe (Olsztyn, Radom, Białystok), a rozpoczęcie ich realizacji powinno nastąpić
od 2020 roku.
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Multibud jest firmą rodzinną działającą już od połowy lat 90. Co było
momentem przełomowym w rozwoju
przedsiębiorstwa, decydującym o jego
obecnej pozycji rynkowej?
Do końca 2010 roku pracowałem, przez
ponad 20 lat, w kierownictwach dużych
korporacji takich, jak: Budimex, PKO Inwestycje i Polnord. Po odejściu z Polnordu,
w styczniu 2011 roku, postanowiłem skupić
się na własnej działalności deweloperskiej.
Jednocześnie narastało we mnie poczucie
niedosytu z racji ograniczonej złożoności
realizowanych projektów, które dość szybko
przerodziło się w dążenie do pozyskania
projektów bardziej skomplikowanych.
I tak, w krótkim czasie, bo już w 2015 roku
w portfelu mojego wehikułu inwestycyjnego
MULTIBUD INVESTMENT W. Ciurzyński SA znalazły się możliwe do realizacji
projekty inwestycyjne biur, hoteli i dużych
obiektów usługowo – mieszkalnych o łącznej wartości nakładów ponad 2 mld zł. Ich
lokalizacje dotyczyły Trójmiasta, Radomia,
Olsztyna i Kobyłki k/Warszawy.
Proszę wymienić najważniejsze
przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przez MULTIBUD.
Od końca poprzedniej dekady tkwiła we
mnie zadra niespełnienia polegająca na
rezygnacji Polnord SA, po moim odejściu,
z możliwości zagospodarowania północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku.
Kiedy zatem miasto ponownie ogłosiło postępowanie w 2014 roku na wybór partnera
prywatnego niezwłocznie przystąpiłem
w partnerskim układzie konsorcjalnym,
z silną kapitałowo, notowaną na Giełdzie
w Brukseli, spółką IMMOBEL, do udziału
w postępowaniu.
Nasze podejście w negocjacjach oraz zadeklarowane miastu warunki partnerstwa
w połączeniu z wiarygodnością kapitałową
oraz skalą dokonań pozwoliły nam, jako
Konsorcjum Immobel&Multibud, zwyciężyć konkurencję i podpisać w marcu 2015 r.
Umowę PPP.
Innym rodzajem sukcesu stała się także
Umowa PPP podpisana w lipcu 2014 roku
na realizację wspólnie z miastem Kobyłka
„Osiedla przy Lesie” z przeznaczeniem na
cele publiczne ponad 1500 m2 powierzchni usługowej. Projekt realizowany także
w układzie konsorcjalnym z TECHNOBETON z Lublina oraz UNIDEVELOPMENT
z Warszawy owocuje pierwszym budyn-
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kiem usługowo - mieszkalnym oddawanym
właśnie do użytku.
Niepowtarzalność budynku polega na tym,
że przy wysokim standardzie budowlanym
powstał w niezmiernie konkurencyjnej
technologii, zapewniającej niski koszt
wykonania i przez to pozwolił na sprzedaż
lokali w konkurencyjnych cenach rynkowych.
Zastosowana technologia pozwala myśleć
o jej zastosowaniu w realizacji taniego masowego budownictwa mieszkaniowego, która to
idea jest dla MULTIBUD bardzo ważna.
Firma realizuje również przedsięwzięcia inwestycyjne w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Co
należy zrobić, aby była ona częściej
wykorzystywana?
Aby formuła PPP mogła być częściej
stosowana partner publiczny nie powinien
przystępować do negocjacji z partnerem
prywatnym w przekonaniu, że publiczny
charakter jego pozycji uprawnia go do
jednostronnego regulowania praw i obowiązków w projekcie. Partner publiczny
powinien rozumieć, że podstawową, jeżeli
nie jedyną, przesłanką udziału partnera
prywatnego jest korzyć ekonomiczna, bo
jest to immanentna cecha podejmowania
ryzyka biznesowego przez przedsiębiorców;
Partner prywatny powinien być obdarzony
w projekcie możliwością komercjalizacji
produktów komercyjnych bez zbędnej
zwłoki, ale przy zabezpieczeniu praw i ryzyk partnera publicznego.
Powinna występować w praktyce silna
promocja i łatwość dostępu samorządu do
wiedzy o praktycznych aspektach postępowań oraz do wiedzy o dobrych wzorcach
realizacyjnych projektów PPP. Powinna
postępować intensywność pracy agend
rządowych o doradztwo gospodarcze
w przedmiocie organizacji, regulacji zasad
udziału i przebiegu postępowań w zgodzie
z prawem. Należałoby również otoczyć
opieką ze szczebla centralnego inicjatywy
samorządowe polegające na podejmowaniu projektów PPP, wspierać zawiązywane
partnerstwa udzielaniem państwowych
(instytucje SP) gwarancji i zabezpieczeń.
Jak zmienił się rynek budowlany
w Polsce w ciągu ostatnich 15 lat obecności Polski w Unii Europejskiej?
W połowie poprzedniej dekady znaczna
część polskich specjalistów budowlanych

wyjechała do pracy w Unii Europejskiej.
Wymusiło to stopniową zmianę w technologii prac budowlanych na rynku
krajowym w kierunku ich automatyzacji,
ale też zastępczego zatrudniania obcokrajowców np. z Ukrainy, Białorusi i innych.
W ostatnich kliku latach bardzo podrożały:
rzemieślnicza praca w wybranych specjalnościach budowlanych, materiały budowlane i usługi wykonawcze. Wzrosła pozycja
rozliczeniowa firm wykonawczych, częściej
pojawiają się zaliczki na wykonanie prac
i dostawy materiałów. Niezmiernie trudno
jest trafnie prognozować w okresie kilku
lat zabudżetowania nakładów na realizację
podejmowanych projektów inwestycyjnych.
Dzięki środkom pomocowym z UE
wielokrotnie wzrosły nakłady na inwestycje finansowane zarówno centralnie, jak
i przez jednostki samorządu terytorialnego. Tempo narastania nakładów osiągnęło
w 2018 roku swoje apogeum, które w następnych latach prawdopodobnie nie będzie
już powtórzone.
Oceniam, że polski rynek budowlany zmienił korzystnie swoje oblicze, zaowocował
nie tylko ucywilizowaniem krajowej sieci
dróg i szlaków kolejowych, ale też osiągnął
współczesną metodologię pracy.
Firma MULTIBUD wykorzystała prawidłowo swoją szansę w okresie minionych
lat podejmując wyzwanie udziału w projektach PPP (skrojonych dla rynku z niedostatkiem kapitału), z zasobnym w kapitał
partnerem krajowym lub zagranicznym,
dostarczając do realizowanych projektów
swoje budowlane i zarządcze „know how”

Dziękuję za rozmowę,
Magdalena Gryczke.
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Mimo zakazu handlu w niedzielę popyt na centra handlowe
nie słabnie – w Warszawie otworzono Galerię Młociny,
największy tego typu obiekt w stolicy
Rozbudowana strefa gastronomiczno – rozrywkowa, duży parking oraz powierzchnia
biurowa czy budowa tak dużego obiektu
jest opłacalna? Czy optymalizacja projektu
wykonawczego może przynieść oszczędności w budżecie inwestora? Na czym polega
koncept mixed - use oraz co jest podstawą
udanej inwestycji? O tym opowie wykonawca fundamentowania specjalistycznego firma Soletanche Polska.
Nowy obiekt jest największą galerią handlową
w mieście o powierzchni całkowitej 225 000
mkw, co detronizuje dotychczasowego lidera
Centrum Handlowe Arkadia. Wykonanie tak
rozległej konstrukcji było nieustanną walką
z czasem i prawdziwym sprawdzianem umiejętności z zakresu project management oraz
samego wykonawstwa. Jak wiadomo, czas to
pieniądz. Na budowie liczy się on podwójnie.
Jednak wysoka wydajność pracy to nie wszystko,
kluczem do sukcesu jest tutaj planowanie.

Przemyślane inwestycje są tańsze

Konsultacje z firmą geotechniczną zwykle odbywają się w momencie poszukiwania podwykonawcy w zakresie fundamentowania przez Generalnego Wykonawcę. Wówczas jest już często za
późno na większe zmiany w projekcie, które dają
oszczędności inwestorowi. Nie mniej jednak
zawsze staramy się optymalizować projekt, jeśli
widzimy taką możliwość – wyjaśnia Tomasz
Korab, Kierownik Projektu w Soletanche Polska.
Nie inaczej było z Galerią Młociny – Pierwotnym rozwiązaniem w zakresie zabezpieczenia
wykopu było wykonanie tzw. ścianki szczelnej.
Zaproponowaliśmy optymalizację w postaci
zamiany tego rozwiązania na technologię ścian
szczelinowych, gdzie wykonane ściany pełnią
potrójną rolę: stanowią wspomnianą obudowę
wykopu, fundament konstrukcji nadziemnej
oraz trwałych ścian podziemia służącego jako
integralna część garażu podziemnego. Inwestor
postanowił nie zabudowywać ścian garażu, dzięki czemu każdy kto będzie parkował pod galerią
będzie mógł zobaczyć, jak wygląda wykonany
fundament. Warto zwrócić uwagę na tę specyficzną mieszankę gruntowo - betonową.

Dobór najemców i ich rozmieszczenie
wpływa na koszt fundamentów

Jak wspominano wcześniej, planowanie w tym
przypadku miało fundamentalne znaczenie,
nie tylko na etapie tworzenia konceptu architektonicznego, ale również samej sprzedaży
powierzchni handlowej przyszłym najemcom.
Wysoki poziom wód gruntowych w miejscu
posadowienia tego obiektu oraz projekt, który
zakładał, że galeria będzie miała dość niedużą
cześć nadziemną, za to bardzo rozbudowaną
część podziemną, wymuszał zastosowanie
mikropali iniektowanych. Miały one za
zadanie zakotwienie płyty fundamentowej.
Wykonaliśmy ich ponad 2300 sztuk. Były
realizowane w technologii CFA z dodatkową
iniekcją wzmacniającą pobocznicę. Miały
przeciwdziałać wyporowi wody, który jest tutaj
znaczny. Dzięki temu rozwiązaniu można było
wykonać znacznie mniej zbrojenia oraz zużyć
mniej betonu realizując płytę fundamentową –
wyjaśnia Aleksandra Kołek, Inżynier Budowy
w Soletanche Polska. Rozmieszczenie i rodzaj
najemców miały znaczenie w kontekście rozmieszenia oraz liczby wykonanych pali. Inaczej
rozkładają się obciążenia w miejscu, gdzie będzie usytuowany np. market budowlany, a inne
będą w miejscu, gdzie znajdują się np. butiki.
Taka wiedza już na etapie przystępowania do
prac geotechnicznych daje inwestorowi znaczne
oszczędności na etapie realizacji posadowienia.
Warto więc pomyśleć o projekcie budynku
kompleksowo. Zacząć od tego, jakich klientów
chcemy obsługiwać i jakie funkcje oprócz ściśle

handlowych będzie pełnił budynek. Zaprojektować te miejsca i dopiero wtedy działać. Każda
zmiana w czasie trwania realizacji niesie za
sobą konsekwencje finansowe. Dobrze więc,
aby były to przemyślane decyzje.

Multitasking nadal w cenie

Coraz silniejszym trendem w budownictwie
komercyjnym są projekty typu mixed- use development, które charakteryzują się tym, że jeden
koncept skupia w sobie wiele funkcji. Z perspektywy 2030 jaką przyjęła Warszawa wynika, że
ten trend będzie się umacniał. Podobnie zdają
się koncentrować swoje działania takie miasta
jak: Łódź, Wrocław, Trójmiasto, aglomeracja
śląska czy Kraków. Wynika to z faktu, że jako
użytkownicy miasta potrzebujemy skracać dystanse w kontekście przemieszczania się między
strefami mieszkalną, biurową, rozrywkowa lub
handlową. W ten sposób kupujemy sobie czas,
którego nam ciągle brakuje. Dlatego Galeria
Młociny to nie tylko centrum handlowe, ale
także miejsce spotkań, w którym zrobimy
zakupy, spotkamy się ze znajomymi, wyjdziemy
spędzić czas z rodziną na tarasie z widokiem na
Warszawę bądź będziemy mieć biuro. Projekty mixed- use to odpowiedz rynku obiektów
komercyjnych na zakaz handlu w niedziele. Czy
jest to skuteczny sposób? Czas pokaże. Jedno jest
pewne, rozważając tego rodzaju inwestycje zaplanuj wszystko w najdrobniejszych szczegółach
i zaproś do stołu ekspertów w zakresie geotechniki, ponieważ podstawą udanych zakupów są
solidne fundamenty.

Dane techniczne obiektu
Powierzchnia najmu
Powierzchnia handlowa
i gastronomiczna
Powierzchnia biurowa
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82 000 m2
76 000 m2

(ponad 200 sklepów)

6 000 m2
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Jak indywidualnie inwestować na rynkach
nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych?
Rozmowa z Marcinem
Pabijankiem, prezesem
Petram House i założycielem
Social.Estate
Inwestowanie na rynku nieruchomości wymaga posiadania dużego
kapitału. Czy korzystając z rozwiązania crowdinvesting możemy pokonać
tę barierę?
Tak, zdecydowanie! Dzięki współinwestowaniu dużej grupy małych, inwestorów
(crowdinvesting), pojawia się wystarczająca siła nabywcza (kapitał), by móc
czerpać korzyści z bycia współwłaścielem
nieruchomości komercyjnej, na którą
samodzielnie mnie nie stać. Inwestorzy
mogą bez wychodzenia z domu inwestować, na rynku, do którego do tej pory nie
było dostępu.
Jakim minimalnym kapitałem trzeba
dysponować, aby inwestować na
rynku nieruchomości?
Jeśli mówimy o tradycyjnym rynku
nieruchomości komercyjnych, a zwłaszcza handlowych, to w celu zakupu dobrej
nieruchomości handlowej min. wkład
własny wynosi 2 mln zł. resztę już można
pożyczyć z banku. Natomiast na platformie social.estate każdy projekt będzie miał
swój próg wejścia - zakładamy możliwość
inwestowania już od 10 000 zł, ale to
wszystko zależy od wielkości projektu.
Na jakie zyski można liczyć?
Zyski przed podatkiem „Belki” w zależności od projektu będą w przedziale 5 -7 %,
wypłacane w formie dywidendy lub
zaliczki na dywidendę.
W Polsce możliwy już jest crowdfunding, który jest zbiorowym
inwestowaniem w nieruchomości
komercyjne?
W Polsce działają firmy „offline”, które
pozwalają na współinwestowanie w nieruchomości, a social.estate jest pierwszą
w Polsce platformą RECF – Real Estate
Crowdfunding.
Czy ta forma inwestycji jest alternatywą dla inwestowania w mieszkania
na wynajem?
Tak, to może być alternatywą dla czasochłonnych i wymagających dużego kapitału inwestycji w mieszkania na wynajem.
Gdzie nasz inwestor zamiast kupować
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mieszkanie na wynajem - ma możliwość
bycia wspólnikiem spółki, która posiada
konkretną nieruchomość komercyjną.
Stopy zwrotu z nieruchomości komercyjnych są zazwyczaj wyższe niż te z mieszkań na wynajem.
Jak dokładnie działa crowdfunding na runku nieruchomości
komercyjnych w Polsce? W jaki
sposób można dokonywać takich
inwestycji?
Social.Estate łączy indywidualnych inwestorów z wybranymi firmami deweloperskimi, posiadającymi nieruchomość
komercyjną do sprzedaży. Każda Inwestycja jest dokładnie opisana, zawiera stopę
zwrotu z inwestycji , a do jej realizacji
zawiązywana jest Spółka Celowa (Spółka
Specjalnego Przeznaczenia, SPV), w której
100% udziałów odpowiada wartości nieruchomości. Inwestor staje się udziałowcem
spółki wpisanym do Krajowego Rejestru
Sądowego. Wartość 100 % udziałów
odpowiada wartości nieruchomości, jaką
posiada spółka celowa będąca przedmiotem inwestycji.
Platforma do crowdfundingu udziałowego nie otrzymuje twoich pieniędzy
– zajmuje się jedynie procesem łączenia
inwestorów z deweloperami. Pieniądze
po dokonaniu wpłaty przekazywane
są bezpośrednio na konto danej spółki
celowej, będącej właścicielem danej
nieruchomości. Po dokonaniu wpłaty

na wybraną inwestycję poprzez platformę podpisujemy elektronicznie umowę
przedwstępną przystąpienia do spółki. Aby sfinalizować przystąpienie do
spółki, należy udać się do notariusza, by
podpisać pełnomocnictwo do czynności
przystąpienia do spółki i odesłać je na
wskazany adres. Dzięki temu pełnomocnik będzie mógł zarejestrować nas
jako udziałowca w rejestrze sądowym
właściwym dla lokalizacji danej nieruchomości.
Następnie możemy monitorować przebieg naszej inwestycji poprzez panel
inwestorski w portalu Social Estate.
Wspólnicy spółki (czyli inwestorzy)
mają w ten sposób pełny wgląd i kontrolę nad działaniami spółki. Na platformie
znajdziemy publikowane co kwartał raporty finansowe naszej spółki dotyczące
ostatnich 3 miesięcy jej działalności.
Dodatkowo wspólnicy są powiadamiani o wszystkich działaniach w spółce
i na nieruchomości: kosztów napraw,
zakupów, finansowania zewnętrznego, podpisanych umów zarządzania
nieruchomością, umów-zlecenia oraz
każdej faktury dla firmy zewnętrznej
wykonującej jakiekolwiek prace na rzecz
spółki etc. w formie zbiorczych raportów dostępnych w PDFie do ściągnięcia
w panelu inwestora.
Dziekuję za rozmowę,
Ryszard Żabiński
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W Krakowie można pić wodę prosto z kranu

Konferencja WallStreet

największe w Polsce spotkanie inwestorów
Od 31 maja do 2 czerwca 2019 r.,
w hotelu Gołębiewski w Karpaczu zaplanowano , dwudziestą
trzecią konferencję WallStreet
– największe spotkanie inwestorów indywidualnych w Polsce.
Jest to najważniejsze spotkanie
inwestorów indywidualnych
oraz przedsiębiorstw i instytucji
związanych z rynkiem kapitałowym w tej części Europy.
Organizatorem spotkania jest
Stowarzyszenie Inwestorów
Indywidualnych.
Podczas Konferencji odbyło się około 40 wykładów i paneli dyskusyjnych. Udział w tym
wydarzeniu był też okazją do spotkania
i rozmowy z właścicielami i menedżerami
spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i na rynku
New Connect.
Jednym z wiodących tematów poruszanych
podczas konferencji była sytuacja w branży
gamingowej, która już od dłuższego czasu
budzi wielkie zainteresowanie giełdowych
inwestorów. Do Karpacza zaproszono

Adama Kicińskiego prezes i jednego
z udziałowców spółki CD Projekt – jednej
z największych polskich firm prywatnych.
Adam Kiciński z CD PROJEKT związany
jest od początku jego istnienia. Początkowo
tworzył i kierował siecią sklepów firmowych CD PROJEKT, oraz zajmował stanowisko Dyrektora Handlowego. Od 2004 r.
kierował pracami CD PROJEKT RED nad
stworzeniem, promocją i sprzedażą kultowej gry komputerowej - Wiedźmina.
Dobrym pomysłem było rozszerzenie tematyki Konferencji o inwestycje w nieruchomości, strat upy, czy inwestycje realizowane
w systemie crowdfundingu.
Na konferencję zaproszono wielu wybitnych
naukowców, praktyków gospodarczych,
analityków, zarządzających, blogerów.
Możemy tu wymienić Wojciecha Białka,
prof. Krzysztofa Borowskiego prof. Roberta
Gwiazdowskiego dr Przemysława Kwietnia
prof. Witolda Orłowskiego i wielu innych.
Konferencji WallStreet 23 towarzyszyła impreza WallStreet Crowdfunding & Start-up
Friday. Konferencja ta była skierowana do
inwestorów poszukujących spółek na ich
wczesnym etapie rozwoju, jak również do
zarządów takich spółek. Udział w wydarzeniu pozwolił inwestorom zyskać wiedzę
niezbędną do podejmowania bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych na stosunkowo młodym i nieznanym rynku start-upów.
Z kolei, dla właścicieli takich spółek była to

bardzo dobra okazja do poznania potencjalnych inwestorów. Jak wiadomo inwestowanie w start-upy wiąże się z bardzo dużym
ryzykiem, jednak udane inwestycje w tym
obszarze mogą zapewnić wyjątkowo wysokie
stopy zwrotu.
Podczas WallStreet Crowdfunding &
Start-up Friday można także było wziąć
udział w największej imprezie targowej
o charakterze inwestycyjnym w Polsce –
Targi Twoje Inwestycje z udziałem blisko
100 podmiotów, w tym spółek giełdowych,
start-upów, spółek z branży inwestycyjnej.
Można było również posłuchać interesujących wykładów poruszających m.in.
zagadnienia: jak przygotować spółkę do
pozyskania kapitału w akcji crowdfundingowej; inwestycje w spółki na wczesnym
etapie rozwoju, szanse i zagrożenia; dywersyfikacja ryzyka, wycena spółek przed ich
publicznym debiutem. Imprezę zakończył
panel dyskusyjny: Crowdfunding – rynek,
który wkrótce przegoni NewConnect,
przyszłość, czy chwilowa moda?
Organizatorzy zaplanowali również CCC
Bieg Charytatywny. Zebrane ten sposób
pieniądze będą przekazane na programy
pomocowe UNICEF na rzecz dzieci. Za każdego uczestnika CCC Biegu Charytatywnego w Karpaczu Stowarzyszenie Inwestorów
Indywidualnych przekaże na cele charytatywne 20 zł.
Źródło: www.sii.org.pl

Branża wodociągowo kanalizacyjna przed wielkimi wyzwaniami
W Bydgoszczy 21-23 maja odbyła
się XXVII edycja Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń
dla Wodociągów i Kanalizacji
WOD-KAN 2019. Wystawa od lat
jest najważniejszym na krajowym
rynku oraz jednym z największych
w Europie wydarzeń skierowanych
do branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Organizatorem wydarzenia
jest Izba Gospodarcza „Wodociągi
Polskie”
Co roku uczestniczy w niej 400 wystawców
oraz 10 000 osób zwiedzających – specjalistów z branży: dyrektorów technicznych,
projektantów, instalatorów, eksploatatorów,
inżynierów i prezesów przedsiębiorstw
wodociągowo-kanalizacyjnych.
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Targi są doskonałą okazja do nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych z partnerami zarówno z Polski, jak
i z zagranicy. Wstęp na targi jest wolny, co
dodatkowo zwiększa ich atrakcyjność wśród
zwiedzających.
Imprezie towarzyszą konferencje organizowane przez wystawców, wydarzenia przygotowane przez organizatorów, oraz branżowe konkursy, które wyłaniają najlepsze
produkty i rozwiązania. Dzięki wieloletniej
tradycji Targi są profesjonalną platformą
dla specjalistów, pozwalającą na zapoznanie
się z najnowszymi technologiami branży
wodociągowo – kanalizacyjnej i ochrony
środowiska.
Wystawcy podczas Targów prezentują swoje produkty i rozwiązania w następujących
grupach: systemy i urządzenia służące
uzdatnianiu wody; systemy i urządzenia
służące do oczyszczania ścieków; urządzenia pomiarowe stacji, technika pomiarów,
regulacji i analiz; maszyny i urządzenia
służące do budowy, naprawy i utrzymania
sieci wod-kan; pompy, mieszadła, arma-

tura; regeneracja sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych oraz studni głębinowych; rury, studnie i kształtki do budowy
sieci wod-kan; pojazdy specjalistyczne;
sprzęt zabezpieczający oraz ratowniczy;
programy komputerowe dla firm wod-kan
w zakresie zarządzania ekonomicznego
i infrastrukturą techniczną; działalność
wydawnicza, szkoleniowa i consultingowa.
Branża wodno kanalizacyjna w Polsce
stoi przed wielkimi wyzwaniami. W ciągu najbliższych 5 lat na na gospodarkę
ściekową i ochronę wód zostanie wydanych
około 28 mld złotych. Za te pieniądze ma
powstać m.in. 14 tys. km sieci kanalizacyjnej, zmodernizowanych zostanie 3,5
tys. km sieci kanalizacyjnej, w ponad 1100
oczyszczalniach zostaną przeprowadzone
inwestycje. Do tego trzeba jeszcze doliczyć
nakłady na inwestycje związane z poborem,
uzdatnianiem i dostarczaniem wody. Będą
się one kształtowały na poziomie ok 1,5 mld
zł rocznie.
Źródło: targi-wod-kan.pl
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Rozmowa z Piotrem Ziętarą,
Prezesem Zarządu
Wodociągów Miasta Krakowa
Przedstawiciele Wodociągów Miasta
Krakowa uczestniczyli w XXVII edycji
Międzynarodowych Targów Maszyn
i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2019 w Bydgoszczy.
Z jaką ofertą jechaliście Państwo na te
targi, jakie korzyści może odnieść firma
z uczestnictwa w tej imprezie?
Targi WOD-KAN w Bydgoszczy to najważniejsze wydarzenie branżowe na rynku krajowym
i jedno z największych w Europie, a nasz
udział w nim to już niemal tradycja. Zawsze
przyjeżdżamy w dużym gronie – przedstawiciele zarządu, kadra managerska, specjaliści
z różnych obszarów naszej działalności.
Obecność na tak dużej imprezie gwarantuje
na pewno bezpośredni kontakt z innymi
wodociągami – ich przedstawiciele mogą się
spotkać z naszymi ekspertami, porozmawiać,
wymienić doświadczenia. Firmy zewnętrzne
mogą odbywać z nami spotkania, nawiązywać
kontakty, prezentować swoje najnowsze technologie i wyroby. Sprzyjają temu konferencje,
warsztaty, seminaria i pokazy, które przygotowuje organizator i niektórzy wystawcy.
Podczas targów staramy się podkreślać naszą
współpracę branżową z Wodociągami Warszawskimi. W tym roku poszliśmy o krok dalej
i przygotowaliśmy identyczne stoiska, jako
swego rodzaju symbol naszego partnerstwa
i przykład, że w ramach naszej branży wcale
nie trzeba konkurować.
Jakość wody pitnej w Krakowie jest na
tyle wysoka, że firma zachęca mieszkańców do jej spożywania bez przegotowywania. Czy te sugestie spotkały się
z pozytywną reakcją mieszkańców? Jakie
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działania inwestycyjne i innowacyjne
podjęły Wodociągi Miasta Krakowa, aby
uzyskać tak wysoką jakość wody pitnej?
Z prowadzonych co roku badań satysfakcji
klienta wynika, że 60% mieszkańców Krakowa
pije wodę z kranu–taką surową, bez przegotowania. I to jest nasz duży sukces. Informacja
o jakości kranowianki – bo tak właśnie nazywamy krakowską kranówkę – dostępna w różnych
miejscach, ewidentnie trafia do mieszkańców.
Ale najważniejsze, że jest przyswajana. Wysoka
jakość naszej wody jest wynikiem wielu działań
inwestycyjnych, które Wodociągi Miasta
Krakowa prowadziły przez wiele lat. Od 2002
roku przeznaczyliśmy na rozwój ponad 3
miliardy złotych. Rozbudowa i modernizacja
kolejnych zakładów uzdatniania, wprowadzanie
najlepszych dostępnych technologii, inwestycja
w nowoczesne instalacje i wysokiej klasy sprzęt
w laboratoriach spowodowały, że z jakości wody
możemy być dumni. Nie chciałbym Państwa zamęczyć szczegółami technologicznymi, dlatego
wspomnę tylko, że całkowicie zmodernizowaliśmy system dezynfekcji wody w naszych zakładach. W największym z nich mamy nowoczesną
lampę UV służącą do tego celu. Wycofaliśmy
całkowicie chlor gazowy z procesu, co wpłynęło
na walory smakowe i zapachowe wody z kranu.
Firma już w 2009 roku rozpoczęła pierwszy program edukacyjny dla mieszkańców dotyczący wiedzy o wodzie. W jakim
zakresie obecnie prowadzona jest ta
działalność, i jakie przynosi efekty?
Programy edukacyjne i kampanie informacyjne to bardzo ważny element naszej działalności. W 2009 roku uruchomiliśmy pierwszy
program„Akademia Kropelki”, dedykowany
dzieciom z klas 1-3 szkół podstawowych.
Dzisiaj ma już 17 tysięcy absolwentów, a we
wrześniu będziemy obchodzić jego dziesięciolecie. Kierując się założeniem, że raz zdobyta
wiedza, pogłębiana i poszerzana na kolejnych
etapach rozwoju przyniesie wymierną korzyść
w postaci świadomego młodego pokolenia,
skutecznie rozbudowaliśmy naszą ofertę
edukacyjną. Obecnie prowadzona przez nas
edukacja ekologiczna obejmuje młodych krakowian od przedszkola, aż po liceum. Uczymy
nie tylko o procesach uzdatniania wody, czy
oczyszczania ścieków, ale przede wszystkim
jak dbać o środowisko naturalne i racjonalnie
korzystać z jego zasobów. Liczymy na to, że
nasi młodzi absolwenci staną się swego rodzaju
ambasadorami zasad, które im przekazujemy
i będą je wdrażać w swoim codziennym życiu.
W jaki sposób propagowana jest wiedza
o jakości wody, konieczności jej poszanowania? Jakie formy przekazu przynoszą
największe efekty?
Od 2014 r. prowadzimy kampanię edukacyjno-informacyjną „W Krakowie dobra woda prosto
z kranu”. Strona internetowa, ulotka, informacje
w mediach lokalnych, grafika kampanijna na
tramwajach i własnej flocie, instalacja pitników
w miejskiej przestrzeni, udział w wydarzeniach
plenerowych, gdzie poza stoiskiem informacyjnym, serwowana była dobra woda prosto
z kranu - takie były początki. Do dzisiaj kontynuujemy te działania, ale kampania ewoluuje,

ciągle przybiera nowe formy podążając za obowiązującymi trendami. Mamy profil w mediach
społecznościowych– codziennie zamieszczamy
posty, różne komunikaty i ciekawostki o kranowiance. Wyposażyliśmy krakowskie szkoły
w pitniki – urządzenia zapewniające bezpośredni dostęp do wody wodociągowej. Akcją
objęliśmy także krakowskie urzędy i szpitale.
Ruszają nowe programy – chcemy zachęcić
krakowskich restauratorów do podawania
swoim gościom wody prosto z kranu, a we wrześniu damy wszystkim pierwszakom bidony na
kranowiankę. Wspaniałe jest to, że świadomość
mieszkańców ciągle rośnie. Forma przekazu?
Według mnie bezpośrednia, czyli spotkania
z mieszkańcami. Bierzemy udział w wielu wydarzeniach organizowanych przez różne podmioty na terenie miasta, w których uczestniczą
krakowianie. Taki kontakt jest najcenniejszy
- edukujemy, rozmawiamy, rozwiewamy wątpliwości i obalamy mity. Często po rozmowie
z naszym ekspertem człowiek łapie się za głowę,
bo latami taszczył wodę w butelkach na trzecie
piętro i nagle uświadamia sobie, że alternatywa
jest w zasadzie w zasięgu ręki. Sprzyja nam trochę obecny ekotrend, który mocno wpisuje się
w nasze działania – wiele firm i instytucji zwraca się do nas z prośbą o przekazanie dzbanków
na wodę z logo kampanii - chcą zrezygnować
z plastikowych butelek.
Ostatnio Wodociągi Miasta Krakowa
ruszyły z nową, ciekawą propozycją edukacyjną poświęconą tematyce ścieków
pn. „To się w ścieku nie mieści”. Jakie są
założenia tego przedsięwzięcia, do kogo
jest skierowane?
„To się w ścieku nie mieści!” to nasza druga
kampania edukacyjno-informacyjna. Geneza?
Eksploatując oczyszczalnie ścieków mamy wiedzę co i w jakich ilościach użytkownicy wrzucają
do urządzeń sanitarnych. I proszę mi wierzyć,
zdziwili by się Państwo. A przecież odpowiednie
oczyszczenie ścieków ma wpływ m. in. na stan
Wisły, a w szerszym wymiarze, Morza Bałtyckiego. Nie zanieczyszczajmy kanalizacji dodatkowo
poprzez wrzucanie tam śmieci. O tym właśnie
jest nasza najnowsza kampania. Na naszej ścieżce
edukacyjnej młodzież poznaje technologię i widzi na własne oczy, że nie przesadzamy mówiąc
o tonach śmieci, dopływających każdego dnia
wraz ze ściekami do oczyszczalni. Obok książeczki edukacyjnej i przedstawienia dla dzieci,
dystrybuujemy w szkołach, szpitalach, urzędach,
galeriach handlowych naklejkę kampanijną.
Jej największym odbiorcą są zarządcy budynków, borykający się na co dzień z problemem
zatykania kanalizacji różnymi przedmiotami.
Edukujemy i informujemy, by wypracować dobre
nawyki, które mają bezpośredni wpływ na jakość
środowiska i komfort życia.
Dziekuję za rozmowę,

Ryszar Żabiński
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Główny Instytut Górnictwa,
wiedza w służbie środowiska

Jastrzębska Spółka Węglowa otrzymała
koncesję na złoże „Bzie Dębina 1-Zachód”

Dzisiaj do podstawowych filarów działalności Instytutu, poza górnictwem
i geoinżynierią należy inżynieria środowiska, bezpieczeństwo w przemyśle oraz
profilowane usługi badawcze dostosowane
do potrzeb praktycznie wszystkich branż
przemysłowych. W Instytucie działa 18
akredytowanych laboratoriów, a od 2004
roku GIG jest jednostką notyfikowaną
Unii Europejskiej w zakresie dyrektyw
uprawniających do przeprowadzania procesu certyfikacji wyrobów na europejski
znak „CE”.
Centrum Inżynierii Środowiska GIG,
prowadzi kompleksowe prace w zakresie nowych technologii i rozwiązań,
które mają ograniczać skutki oddziaływania człowieka na środowisko, wspomagać ochronę zasobów naturalnych
i ich użytkowanie zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju. Oczywista
była więc nasza obecność na międzynarodowych targach WOD-KAN 2019
w Bydgoszczy.
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Fot. JSW / D. Lach

Główny Instytut Górnictwa od ponad
90 lat w sposób kompleksowy rozwiązuje problemy współczesnego górnictwa
a jednocześnie wprowadza rozwiązania ograniczające wpływ działalności
przemysłowej na środowisko. O zakresie
działania świadczą cyfry. W 2018 roku
w Instytucie:
 w ykonano ponad 4200 prac badawczo-usługowych dla około 1300 klientów,
wśród których są jednostki administracji
państwowej i samorządowej, małe i średnie przedsiębiorstwa czy największe
firmy różnych branż,
 realizowanych było 58 projektów z programów międzynarodowych i krajowych,
 dokonano 20 zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP.

kwk Bzie-Debina w budowie
W Śląskim Centrum Radiometrii Środowiskowej wykonano ponad 10 000 analiz
wody przeznaczonej do spożycia z obszaru
całej Polski w zakresie stężenia izotopów
promieniotwórczych. Eksperci Instytutu
potrafią zaprojektować i wdrożyć efektywne systemy oczyszczania wód kopalnianych, czego przykładem jest pilotowa
instalacja oczyszczania wód kopalnianych
z naturalnych nuklidów promieniotwórczych, wykorzystująca naturalne i syntetyczne zeolity. Nasze prace dotyczą również wykorzystania energii pochodzącej
z wód kopalnianych jako źródła ciepła.
Przykładem takiego wdrożenia jest instalacja odzysku ciepła z wody kopalnianej
do ogrzewania budynku administracyjnego właściciela pola golfowego na terenie
byłej kopalni Szombierki w Bytomiu.
W maju 2019r. dwie polskie jednostki: Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku oraz
Główny Instytut Górnictwa podpisały
w Newadzie (USA) umowę o współpracy z Nevada Water Innovation Institute
z Uniwersytetu Reno, jednej z najbardziej
prestiżowych i aktywnych placówek
badawczych w Stanach Zjednoczonych
o prawie 150-letniej historii. Jednym
z kluczowych rezultatów podpisanej
umowy jest powołanie Międzynarodowego Centrum Doskonałości w obszarze
Wody (The International Water Center of
Excellence), które ma umożliwić realizację
i komercjalizację badań naukowych oraz
działań, mających kluczowe znaczenie dla
rozwiązywania problemów związanych
z ochroną globalnych zasobów wodnych,
eksploatacją infrastruktury wodociągowej
i kanalizacyjnej oraz wyzwaniami, jakie
stawia przed biznesem i nauką gospodarka obiegu zamkniętego.
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Minister Środowiska udzielił Jastrzębskiej Spółce Węglowej koncesji na wydobywanie
węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Bzie Dębina 1 - Zachód”.
Koncesja została udzielona na okres do 31
grudnia 2051 roku. Złoże, na które Spółka
otrzymała koncesję, ma powierzchnię 12,2
kilometrów kwadratowych i jest położone
na terenie miasta Jastrzębie -Zdrój oraz
gmin Zebrzydowice i Pawłowice .
Złoże „Bzie Dębina 1 – Zachód” będzie
eksploatowane wraz ze złożem „Bzie-Dębina 2-Zachód” przez nowo budowaną kopalnię Bzie – Dębina w Jastrzębiu Zdroju.
Łączne zasoby nowej kopalni są szacowa-

ne na ponad 180 mln ton. Złoże „Bzie-Dębina 2-Zachód”, na które Spółka uzyskała
koncesję w 2008 roku, ma zasoby sięgające
114 mln t, natomiast złoże „Bzie-Dębina
1-Zachód” to prawie 71,5 mln t. Około
95 proc. zasobów w złożach Bzie-Dębina
stanowi węgiel koksowy typu 35.
– Po wielu latach starań udało nam się
uzyskać koncesję na złoże „Bzie Dębina
1-Zachód”. Decyzja Ministra Środowiska

JSW kupiła większościowy pakiet akcji PBSz
Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała z firmą Primetech ( Grupa
Kapitałowa FAMUR) umowę zakupu 95,01 procent akcji Przedsiębiorstwa
Budowy Szybów. Cena pakietu akacji zakupionego przez JSW wynosi 204
mln zł.
Historia transakcji sięga lipca 2018 roku, kiedy strony uzgodniły jej podstawowe warunki. 3 kwietnia 2019 roku Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Jastrzębskiej Spółki Węglowej wyraziło zgodę na zakup większościowego pakietu akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów. Zgoda WZA była
ostatnim, koniecznym do spełnienia, warunkiem zakupu PBSz przez JSW.
- Przedsiębiorstwo Budowy Szybów jest spółką, która zdecydowanie
wzmocni naszą Grupę Kapitałową w zakresie planów rozwojowych
dotyczących pogłębiania szybów. Jak wiemy, bez tego nie ma wzrostu
produkcji i rozwoju spółki. Drugi element to kompetencje PBSz w zakresie
prac przygotowawczych – powiedział Daniel Ozon, prezes zarządu JSW.
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jest kluczowa dla rozwoju kopalni Bzie-Dębina w budowie i całej Spółki. Bogata baza
zasobowa decyduje o wartości każdej spółki
surowcowej, dlatego tak ważne jest jej ciągłe poszerzanie – powiedział Daniel Ozon,
prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej
Nowa kopalnia została wydzielona ze
struktur kopalni zespolonej Borynia-Zofiówka-Jastrzębie na początku tego roku.
Pierwsza tona z nowej kopalni ma zostać
wydobyta w 2022 roku.

Rafako zbuduje blok energetyczny
w Koksowni Radlin należącej do JSW Koks.
Uroczyste porozumienie w tej sprawie zawarto pomiędzy spółkami
podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w obecności
Jerzego Kwiecińskiego, ministra inwestycji i rozwoju oraz Grzegorza
Tobiszowskiego, wiceministra energii. Wielokrotnie podkreślano, że
projekt został ujęty w Programie dla Śląska.
Inwestycja przewiduje budowę bloku energetycznego opalanego
gazem koksowniczym, który będzie dysponował mocą elektryczną
około 28 MWe. W ramach inwestycji zastosowane zostaną nowoczesne i najbardziej efektywne technologie, umożliwiające optymalizację procesu produkcji i wykorzystanie gazu koksowniczego, na co
szczególną uwagę zwrócił Jerzy Kwieciński, minister inwestycji
i rozwoju.
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Człowiek w centrum uwagi projektanta,
czyli 11. edycja NOCY Z DESIGN_EM

Już 13. czerwca odbędzie się kolejna edycja Nocy z Design_em, wyjątkowego wydarzenia poświęconego współczesnemu wzornictwu, której organizatorem jest wrocławska Galeria Wnętrz Domar.
Noc z Design_em już na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych imprez wystawienniczych
we Wrocławiu, w której każdego roku biorą udział wybitni designerzy z Polski i zagranicy, a także
przedstawiciele uczelni artystycznych czy instytucji kultury.
Noc z Design_em to szczególny event,
jeden z najważniejszych w Polsce, poświęcony promocji i prezentacji najlepszych
tradycji wzorniczych - polskich i światowych. Co roku przyciąga uwagę nie tylko
licznej widowni, ale i mediów ze względu
na unikatowy charakter – nocne ekspozycje, koncerty, prezentacje i warsztaty,
w których chętnie uczestniczą nie tylko
Wrocławianie, ale goście z całej Polski.
Motyw tegorocznej edycji NZD to PROJEKT: CZŁOWIEK, czyli pochylenie się
projektanta nad każdym aspektem
ludzkiej codzienności, zarówno
w odniesieniu do jego aktywności
zawodowej, jak i kondycji fizycznej
oraz psychicznej. Takie holistyczne podejście do człowieka, zrozumienie nie tylko jego potrzeb
funkcjonalnych, ale też emocji,
marzeń, wagi etapów życiowych, stawia wzornictwo przed
ogromnym wyzwaniem. Design
przestał być tworzeniem przedmiotów estetyczno-użytkowych,
stał się ważnym sposobem nie
tylko na jak najlepsze przeżywanie codzienności, ale i budowanie
własnej tożsamości. Odpowiednio
zaprojektowane przedmioty codziennego użytku powinny zauważalnie wpływać na komfort oraz jakość
życia.

robota LUNA EMG zaprojektowanego
przez Jadwigę Husarską czy medycznych
egzoszkieletów. Zobaczymy i przetestujemy nową kolekcję Santiago2 zaprojektowaną przez René Šulca dla marki TON
a przeznaczoną dla osób z ograniczeniami
ruchowymi.

Design, którego doświadczasz

Ekspozycje, pokazy oraz warsztaty, które
odbędą się podczas nadchodzącej edycji
NZD, skupiać się będą na tak istotnych
sferach ludzkiego życia, jak ogólnie pojmowany dobrostan fizyczny i psychiczny,
poczucie wspólnoty, zabawa, samorozwój
i odczuwanie piękna. Między innymi
właśnie z tego powodu jednym z głównych
założeń organizatorów jest stworzenie
w ramach wydarzenia przestrzeni, w której uczestnicy będą mogli doświadczyć
designu - dotknąć, wypróbować, zobaczyć
funkcjonowanie prezentowanych przedmiotów. Szczególnie ciekawie zapowiadają
się prezentacje robotów medycznych
i rehabilitacyjnych, między innymi
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Wspaniałym doświadczeniem procesu
projektowania będą na pewno warsztaty
tworzenia biżuterii z wybitną projektantką Anną Orską połączone z prezentacją jej
najnowszych kolekcji

Noc niepowtarzalnych wrażeń

Podczas 11. Nocy z Design_em na pewno
zobaczymy czołówkę wzornictwa polskiego, a więc najnowsze kolekcje Jadwigi
Husarskiej, Tomasza Augustyniaka, nową
odsłonę TRE Tomka Rygalika, instalację
Cristals Oskara Zięty, szkło Eli i Sebastiana Pietkiewiczów, ceramikę Bartka Mejora i Bogdana Kosaka, zabawne projekty

Bartosza Muchy, nowe dokonania Duetu
Pawlak&Stawarski czy Agnieszki Bar. Ale
to nie wszystko, specjalne kolekcje dedykowane Nocy z Designem zaprezentuje
wrocławska Pracoffnia Tomasza Chołuja
i Jerzego Gomółki, nie zabraknie wystawy
Marek Dolnośląskich, czyli prezentacji
prac projektantów i firm z Dolnego Śląska.
Swoje najnowsze prace zaprezentują uczelnie artystyczne z całej Polski. Na pewno
zobaczymy kolejny projekt fotograficzny
Pawła „Totoro” Adamca – „Królowie
Lubelscy”. Pokażemy proces odtworzenia jednych z najpiękniejszych
kompleksów organowych w Europie.
Na kolejny koncert fortepianowy
zaprasza Fundacja im. Piotra Klera
w salonie Kler. A wydarzeniem
zupełnie bez precedensu będzie
pokaz mody Wearable Art., czyli
„sztuki noszonej” z kolekcji alternatywnej projektantki mody, Niki
Danielskiej, zdobywczyni jednej
z nagród głównych w światowym
konkursie 2018 World of Wearable
Art Awards w Nowej Zelandii. Nie
zabraknie oczywiście warsztatów
i konkursów. Podczas Nocy z Designem swoje nowe kolekcje zaprezentują najemcy Galerii Wnętrz Domar.
Specjalną Strefę Stylu radia RAM
poprowadzą Krzysztof Majewski wraz
z Aldoną Mioduszewską, znani z anteny
z cyklu audycji o wzornictwie „Domowa
Galeria Stylu”.

Gwiazda designu

Nowością i początkiem cyklu będzie konkurs GWIAZDA NOCY Z DESIGNEM.
Udział w nim wezmą największe uczelnie
artystyczne z Polski i wytypują projekty
studentów lub pracowników naukowych,
które, ich zdaniem, najlepiej odzwierciedlają ideę przewodnią tegorocznej edycji
NzD - PROJEKT: CZŁOWIEK. Co ważne,
Gwiazda Nocy z Designem to nagroda
publiczności. Gwiazdę wybiorą goście wydarzenia, ponieważ w zamyśle organizatorów to „normalny” człowiek ma „zderzyć
się” z projektem i to on oceni nie tylko
jego estetykę, ale i użyteczność.
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Inżynier budownictwa musi cały czas
się kształcić
Rozmowa z mgr. inż. Jerzym Strońskim Przewodniczącym
Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Ilu członków liczy Wielkopolska
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa?
Mamy 11,5 tysiąca członków i pod tym
względem zajmujemy czwarte miejsce
w kraju wśród wszystkich okręgowych
izb. Zrzeszamy przedstawicieli wszystkich
branż i specjalności zawodowych związanych z budownictwem. Ściśle współpracujemy z: Politechniką Poznańską,
Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, Wielkopolską Izbą Budownictwa,
Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów, Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi.
Jesteśmy stosunkowo młodym samorządem zawodowym liczymy sobie 17 lat.
Proces tworzenia Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa rozpoczął się 10 maja 2001 r., kiedy z inicjatywy
doc. dr inż. Mariana Krzysztofiaka odbyło
się spotkanie przedstawicieli sześciu stowarzyszeń naukowo-technicznych z terenu Wielkopolski. W Poznaniu I Okręgowy
Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbył się 18 maja 2002 r. W zjeździe
uczestniczyło 216 delegatów z całej Wielkopolski. Zjazd jest najwyższym organem
władzy w Izbie. Pomiędzy zjazdami działa
Rada WOIIB i jej Prezydium, które podejmując uchwały określają podstawowe
zadania dla całej Izby.
Jakie korzyści ma inżynier budowlany z członkowstwa w Izbie?
Tych korzyści jest bardzo wiele. Przede
wszystkim, ma opiekę prawną, wsparcie
merytoryczne związane z wykonywaniem
zawodu, możliwość rozwoju zawodowego
m.in. poprzez uczestnictwo w szkoleniach
organizowanych przez Izbę. Widzimy
przecież jak szybko rozwijają się technologie, inżynierowie muszą nadążać za
postępem i stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Szkolenia dla inżynierów
budownictwa nie są jeszcze obowiązkowe,
mam jednak nadzieję, że już wkrótce to
się zmieni i trzeba będzie mieć zaliczoną
odpowiednią liczbę punktów za różnego rodzaju szkolenia np. w wymiarze
rocznym.
Oprócz szkoleń organizujemy w ciągu
roku 5-6 konferencji naukowych, które są
również doskonałą okazją do zdobywa-
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nia wiedzy.Dla przykładu, we wrześniu
zapraszamy do Wałcza na konferencję
„XXI Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego
Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych”. Organizujemy sympozja, które
zgodnie ze swoją wieloletnią tradycją –
stanowią forum wymiany doświadczeń
między specjalistami różnych dziedzin.
W ubiegłym roku byliśmy np. współorganizatorem XXI Sympozjum z cyklu
„Współczesne urządzenia oraz usługi
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne
i informatyczne”. Stanowiło ono okazją
do wymiany doświadczeń pomiędzy
elektrotechnikami, energetykami, elektronikami, teletechnikami, automatykami i informatykami.
Mamy bardzo szeroki zakres działalności
nadajemy uprawnienia budowlane (które
również możemy cofnąć). Przykładowo,w sesji jesiennej 2018 r. do testowego
egzaminu pisemnego na uprawnienia
budowlane zakwalifikowaliśmy 272 osoby
do egzaminu przystąpiło 269 osób, a pozytywny wynik uzyskały 223 osoby.
Reprezentujemy i chronimy interesy zawodowe naszych członków.
Zakres naszego działania możemy
zilustrować wymieniając działające przy
Izbie komisje. Są to: Komisja Funduszu
Zapomóg, Komisja ds. Doskonalenia
Zawodowego i Szkoleń, Zespół Prawno-Regulaminowy, Zespół ds. Procesów
Budowlanych, Zespół ds. Informacji Technicznej i Integracji, Zespół ds. Współpracy
z Zagranicą, Zespół ds. Ochrony i Doradztwa Zawodowego Członków WOIIB,
Zespół ds. Współpracy z Samorządami,
Rada Programowa Biuletynu Informacyjnego i Strony Internetowej WOIIB.
Organizujemy bardzo wiele imprez integracyjnych dla naszych członków. W lutym mieliśmy Turniej Brydża o nagrodę
Przewodniczącego Rady WOIIB, w maju
Jubileuszową V Majówkę TUCZNO`19,
w maju i czerwcu eliminacje w naszych
delegaturach do Finału Turnieju Tenisa
Ziemnego, w listopadzie zapraszamy na
VI Turniej Strzelecki. Członkowie naszej
Izby reprezentują też WOIIB w różnych
dziedzinach sportowych w zawodach integracyjnych organizowanych przez inne
okręgowe izby inżynierów budownictwa
w Polsce.

Inżynier budowlany jest zawodem
zaufania publicznego. Czy Pana zdaniem świadomość tego jest w społeczeństwie wystarczająca?
Trzeba przyznać, że świadomość tego faktu wśród społeczeństwa nie jest wysoka.
A przecież bez inżyniera budownictwa
nie powstanie żaden obiekt budowlany.
Z tych obiektów każdy z nas korzysta i ma
zaufanie, że ten obiekt jest bezpieczny,
że nic nam nie grozi. Ale bardzo rzadko
zastanawiamy się nad tym jak ogromna
odpowiedzialność ciąży na tych, którzy
dany obiekt zaprojektowali, wykonali,
zadbali o jego bezpieczeństwo.
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów
Budownictwa podejmuje wiele działań,
aby pokazać jak trudny i odpowiedzialny
jest to zawód. Jesteśmy członkiem Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów
Zawodowych, grupującego przedstawicieli
różnych zawodów zaufania publicznego:
lekarzy, pielęgniarek, doradców podatkowych, diagnostów laboratoryjnych
i innych. Jednym z celów takiego porozumieniajest umacnianie w świadomości
społecznej przekonania o szczególnym
charakterze zawodów zaufania publicznego. Jako Izba aktywnie uczestniczymy
w pracach Porozumienia.
Promujemy również zawód inżyniera
budownictwa biorąc m.in. aktywny udział
w Targach „BUDMA 2019” i organizując
w tym czasie Dzień Inżyniera Budownictwa, podczas którego poruszamy aktualne
tematy zarówno merytoryczne, jak i ogólnie związane z budownictwem.
Dziękuję za rozmowę,
Ryszard Żabiński
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Rzeszów w gronie miast przyszłości
W najnowszym europejskim rankingu magazynu ekonomicznego
Financial Times „Miasta Przyszłości 2019/2020” Rzeszów zwyciężył w
dwóch kategoriach: Kreowanie Przyjaznych Warunków dla Rozwoju
Biznesu oraz Kapitał Ludzki i Styl Życia. Twórcy rankingu „Polish
Cities of the Future 2019/20” analizowali pięćdziesiąt polskich miast
pod kątem potencjału ekonomicznego, jakości życia, efektywności
kosztowej, transportu i łączności, przyjazności dla biznesu.
To już kolejne prestiżowe wyróżnienie dla
miasta, które stało się już synonimem gospodarczego sukcesu. Co ważne, ten sukces
przekłada się na jakość życia mieszkańców.
W tym roku przebadano osoby żyjące w 21
największych polskich miastach. Poproszono ich o odpowiedź na trzy pytania: jak się
mieszka, jak oceniasz jakość powietrza i jak
oceniasz jakość edukacji? Rzeszów wypadł
najlepiej, jeśli chodzi o pierwszą i ostatnią
z tych ocen. 92 proc. osób odpowiedziało,
że w Rzeszowie mieszka się bardzo dobrze
lub raczej dobrze. To najlepszy wynik
w Polsce. Na drugim miejscu uplasował się
Gdańsk, na trzecim Białystok a na czwartym Warszawa.
Miasto zostało również najwyżej ocenione pod względem jakości edukacji. 82
proc. mieszkańców oceniło Rzeszów pod
tym względem pozytywnie, co dało mu
pierwsze miejsce na tle innych miast. Drugim najlepiej ocenianym w tej kategorii
miastem jest Bydgoszcz z wynikiem 77
proc., na trzecim miejscu znalazł się Płock
z wynikiem 76 proc.
Lista podobnych wyróżnień, nagród czołowych miejsc w różnego
rodzaju rankingach jest bardzo
długa. Warto zwrócić uwagę na
wyróżnienie przyznane przez
Podkarpacką Nagrodą Startupów
2018 w kategorii Inicjator rozwoju
biznesu 2018. Nagroda została
przyznana przez Fundację Polska
Innowacyjna oraz Akademickie
Inkubatory Przedsiębiorczości
w Rzeszowie.
Nie bez powodu Rzeszów określany jest mianem stolicy innowacji – chyba
właśnie tu leży tajemnica jego sukcesu.
Miasto wyróżnia się tym, że związało
przyszłość z technologiami i konsekwentnie realizuje tę strategię. Jest także drugim
miastem w Europie, po Lizbonie, jeżeli
chodzi o zapotrzebowanie na informatyków. Jako jedno z niewielu polskich miast
może też, w najbliższych latach, spodziewać się przyrostu liczby mieszkańców.
Stawka na nowe technologie została połączona z zapewnieniem wysokiego poziomu kształcenia i to na różnych poziomach.
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Pokazał to Ranking Miast Uczących się
opracowany na podstawie badań Polityki
INSIGHT. Rzeszów zajął w nim drugie
miejsce po Warszawie.
- Ranking pokazał, że Rzeszów odznacza
się najwyższym poziomem edukacji –
mówił wówczas Tadeusz Ferenc, prezydent
Rzeszowa. - Badania przeprowadzano
m.in. w zakresie liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz wyników sprawdzianów szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego. To pokazuje na jakim poziomie
odbywa się kształcenie w naszych szkołach.
Rzeszów jest też największym ośrodkiem
akademickim w całej Unii Europejskiej. Jak
podaje Eurostat, na tysiąc mieszkańców
studiuje u nas 353 osoby. Uczelnie stawiają
coraz śmielej na naukę nowoczesnych technologii – dodał Tadeusz Ferenc.
Tak ambitna strategia jaką była stawka
na nowoczesne technologie i edukację
nie byłaby jednak możliwa do realizacji
bez solidnych, finansowych podstaw
samorządu. W 2003 roku, na początku
rządów Tadeusza Ferenca miasto miało

w budżecie 387 mln zł, w tym 54 mln zł na
inwestycje. Dziś budżet Rzeszowa wynosi
już cztery razy więcej, a na inwestycje
zarezerwowano aż dziesięć razy więcej.
Inwestorzy, w tym wielkie globalne firmy
po prostu uznali, że Rzeszów jest doskonałym miejscem do robienia interesów,
gdzie można liczyć na wykwalifikowaną
kadrę. Od początku rządów Tadeusza
Ferenca w Rzeszowie przybyło ponad dwa
tysiące nowych firm, a w mieście i najbliższej okolicy swoje oddziały otworzyli tacy
giganci jak Heli-One, Goodrich, Asseco

Poland, MTU, i BorgWarner. A wiadomo,
że nowi inwestorzy oznaczają znaczne
poszerzenie tzw. bazy podatkowej i tym
samym wzrastające wpływy do miejskiej
kasy. To z kolei stwarza samorządowi
coraz większe możliwości działania.
Inwestorzy, zwłaszcza wielcy są bardzo
wybredni jeśli chodzi o wybór miejsca,
w którym mają robić interesy. Dlaczego
wybrali właśnie Rzeszów? To, że znaleźli
tu znakomitych, wykwalifikowanych
pracowników nie było dziełem przypadku lecz konsekwentnych działań
samorządu ukierunkowanych m.in. na
to, aby dostosowywać system kształcenia,
zwłaszcza zawodowego, inżynierskiego
do ich potrzeb i w ogóle rozwijającej się
gospodarki.
Rzeszów i region mają olbrzymie tradycje
lotnicze sięgające czasów powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego. Rzeszów,
Mielec, Stalowa Wola to były główne
ośrodki lotnicze w Polsce. Logicznym więc
było, że to właśnie na tym terenie musi się
odbudować współczesny przemysł lotniczy.
Przede wszystkim należało zadbać
o kadry. Politechnika od lat kształciła w tym kierunku inżynierów
oraz pilotów. Dołączyły też inne
uczelnie, w tym prywatne kształcąc
m.in. w dziedzinach menadżerów
portów lotniskowych. W szkołach też pojawiły się też kierunki
kształcące pod potrzeby przemysłu
lotniczego. Był to jeden z powodów,
dla których firmy lotnicze chciały
budować swoje fabryki w Rzeszowie i okolicach.
Przed miastem kolejne, wielkie wyzwania
wynikające częściowo z jego dotychczasowych sukcesów. Chodzi o wzrost gospodarczy, zamożności, a tym samym zwiększającą się liczbę samochodów. Wielkim
zadaniem są inwestycje drogowe: Trasa
północna, Wisłokostrada oraz obwodnica południowa z mostem na Wisłoku,
których zadaniem będzie komunikacyjne
odciążenie centrum miasta. Jak wielkie
są to zadania świadczy to, że koszt samej
tylko obwodnicy południowej szacowany
jest na około 450 mln złotych.
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Mamy Termy – mamy i inne atuty
Tarnowo Podgórne jest jedną z najbogatszych gmin w Polsce. Na terenie
gminy działa ponad 5 tysięcy firm
w tym 250 z kapitałem zagranicznym. Gmina jest też największym,
po Poznaniu, rynkiem pracy dla
dojeżdżających w Wielkopolsce.
Co legło u podstaw tego sukcesu?
Bez wątpienia na początku przemian
społeczno-gospodarczych skorzystaliśmy
z dobrego położenia – na międzynarodowej wówczas trasie łączącej Warszawę
z Berlinem i na bliskości dużego miasta
– Poznania. Ale to nie wszystko. Uważam,
że wtedy naszą przewagę zbudowaliśmy na
opracowaniu i konsekwentnym wdrażaniu
planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy. Ten dokument – wyznaczając
w długiej perspektywie czasu strefy przeznaczone pod działalność gospodarczą
– od początku gwarantował inwestorom
stabilność samorządowych decyzji.
Chciałbym także podkreślić odwagę
ówczesnych samorządowców. Mimo braku
doświadczenia, często jedynie intuicyjnie
wyczuwali, że tworzenie klimatu sprzyjającego rozwijania lokalnej przedsiębiorczości
zaowocuje przyciąganiem kolejnych inwestorów. To dlatego dzisiaj w Gminie Tarnowo
Podgórne mamy ponad 5 000 podmiotów
gospodarczych, które generują 55 000 miejsc
pracy. Kluczem do naszego sukcesu były i są
dobre relacje na linii biznes – administracja:
jako samorząd zawsze zasiadamy do rozmów
z potencjalnymi inwestorami, a następnie
towarzyszymy im przez cały proces inwestycyjny. Ta dobra opinia procentuje kolejnymi
kontaktami z przedsiębiorcami.

Gmina postanowiła wykorzystać
zasoby wody termalnej i zdecydowała
się na budowę Tarnowskie Termy.
Jakie są efekty tego najważniejszego
projektu samorządowego ostatnich
lat? Czy ta inwestycja pobudzi jeszcze
bardziej rozwój przedsiębiorczości
w gminie?
Tarnowskie Termy obchodzą w tym
roku czwarte urodziny. Budowaliśmy ten
obiekt z myślą o mieszkańcach – dziś to
dla nich miejsce rekreacji i aktywnego
wypoczynku. Ale nie tylko: na bezpłatne lekcje nauki i doskonalenia mogą
uczęszczać wszystkie dzieci z naszych
szkół podstawowych. Co więcej ofertę
Term uzupełnia strefa saun i klub fitness
Piwnica pod Termami. Widzę, że mieszkańcy bardzo polubili to miejsce – co
roku, zwłaszcza w sezonie letnim, padają
kolejne rekordy liczby gości. Z drugiej
strony odpowiada ono naszym potrzebom: obiekt jest dostosowany wielkością
do lokalnych potrzeb, ma bardzo ciekawą
ofertę, atrakcyjną również dla gości spoza
Gminy.
Mam nadzieję, że Termy będą punktem
wyjścia dla kolejnych inwestycji – w bezpośrednim otoczeniu chcemy stworzyć
Termalny Park Zdrowia. Jesteśmy zatem
otwarci na rozmowy z przedsiębiorcami,
którzy chcieliby zainwestować w nowoczesną kosmetologię, spa czy w inny nowatorski sposób wykorzystać lecznicze walory
wód termalnych.
Funkcjonowanie Tarnowskich Term jest
również argumentem w rozmowach z potencjalnymi inwestorami. Dzisiaj, kiedy
oferty samorządów są bardzo do siebie
podobne, my możemy zaproponować
zarówno kadrze kierowniczej, jak i pracownikom, atrakcyjne formy wypoczynku
– właśnie w Tarnowskich Termach, ale
także wypoczynek na plaży w Lusowie
czy w Pałacu Jankowice. To nasze bardzo
ważne atuty!

Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne – uczniowie rozpoczną tu naukę 1 września 2020 r.
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Wójt Tadeusz Czajka
Co przeciętny mieszkaniec gminy ma
z tego, że gmina odniosła gospodarczy sukces? Jak to się przełożyło na
jakość życia?
Bez wątpienia gospodarczy sukces Gminy
ma bezpośrednie przełożenie na komfort
życia. Nowe inwestycje i rozwój już funkcjonujących przedsiębiorstw sprawiają, że
rośnie wielkość budżetu Gminy, a to pozwala na zaspokajanie kolejnych potrzeb
mieszkańców. Oczywiście zmieniały się
one na przestrzeni lat – najpierw musieliśmy poprawiać, a nierzadko budować od
podstaw infrastrukturę drogową, obecnie
priorytetem jest poszerzanie możliwości
rekreacji i aktywnego spędzania czasu
wolnego.
Ważnym zadaniem, będącym także
odpowiedzią na sygnały mieszkańców
i lokalnych przedsiębiorców, jest uruchomienie Zespołu Szkół Technicznych
Tarnowo Podgórne. Obecnie trwa budowa
obiektu, a od września 2020 roku rozpoczną tam naukę uczniowie szkoły branżowej
I st. i technikum. Szkołę poprowadzimy
samodzielnie (mamy już zgodę powiatu
poznańskiego na przejęcie tego zadania).
Bardzo się cieszę się, że w tworzenie
oferty nauczania licznie włączają się nasi
przedsiębiorcy, deklarujący organizację
praktyk i stażów, wsparcie przy wyposażaniu pracowni zawodowych czy pomoc
w zatrudnianiu nauczycieli-specjalistów.
Budowa, a potem prowadzenie szkoły
będą ambitnym zadaniem finansowym dla
naszego budżetu, jednakże duże zainteresowanie wśród potencjalnych uczniów
i ich rodziców pokazuje już dziś, że ta
samorządowa inwestycja jest bardzo oczekiwana. Kierowani tą myślą podjęliśmy się
realizacji tak ambitnego wyzwania.
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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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