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Słowo od redakcji

„Europa jutra. Silna, czyli jaka?” Krótkie pytanie, ale jakże 
trudna odpowiedź. Postarają się ją znaleźć uczestnicy XXIX 
edycji Forum Ekonomicznego w Krynicy (3-5 września) - 
najważniejszego spotkania politycznych i ekonomicznych elit 
Europy Środkowo-Wschodniej. Odbędzie się również wiele 
dyskusji o sprawach społecznych, ochronie środowiska, zdro-
wiu. 
Forum, jak zwykle, imponuje liczbami. Przyjedzie pra-
wie 5 tysięcy gości z różnych stron świata. Ponad 40% gości 
przybędzie z zagranicy. Zaplanowano 200 dyskusji panelo-
wych w ramach kilku ścieżek tematycznych. Podczas Forum 
Ekonomicznego odbędzie się również jubileuszowa 10. Edycja 
Forum Ochrony Zdrowia, na które przyjedzie prawie 500 gości: 
ministrowie zdrowia krajów europejskich, naukowcy, prezesi 
koncernów farmaceutycznych, konsultanci krajowi, dyrektorzy 
szpitali. 
Czy Polska może być atrakcyjnym pracodawcą dla powra-
cających z emigracji? To jeden z paneli, w którym będzie 
uczestniczył wicepremier Jarosław Gowin. Wprawdzie polska 
emigracja się zmniejsza, ale nadal więcej jest wyjazdów niż 
powrotów do ojczyzny. Czy program reform polskiego rządu 
jest na tyle atrakcyjny, dla rozważających powrót, że będzie 
w stanie zrekompensować im wyższy poziom życia w krajach 
zachodniej Europy?
O poziomie życia decyduje m.in. jakość opieki zdrowotnej. 
Pod tym względem, według Europejskiego Konsumenckiego 
Indeksu Zdrowia, znajdujemy się na…32 miejscu. Lekarze 
walczą o wyższe płace i lepsze warunki, pacjentom pozostają 
wielomiesięczne kolejki do specjalisty lub po prostu leczenie 
prywatne. Chwaląc się dynamiką PKB, niskim bezrobociem 
i innymi ważnymi wskaźnikami makroekonomicznymi powin-
niśmy je uzupełniać o dane pokazujące miejsce naszej służby 
zdrowia na tle krajów europejskich. 
Jak osiągnąć synergię biznesu nauki i samorządu? To temat 
jednego z paneli, szczególnie bliski nam, redakcji „Kapitału 
Polskiego”, który od wielu lat opisuje te trzy ważne obszary. Ich 
synergia na poziomie lokalnym, to jeden z kluczowych proble-
mów atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych regionów, 
poziomu ich rozwoju. Ale taka udana synergia w dużej mierze 
zależy od stopnia samodzielności samorządów ich uprawnień 
decyzyjnych, partycypacji w dochodach z tytułu wpływów 
podatkowych etc. 
Znaczną część „Kapitału Polskiego” poświęcamy też 
współpracy pomiędzy Polską a Francją. Polska jest naszym 
pierwszym partnerem gospodarczym w Europie Środkowej 
i Wschodniej – powiedział w rozmowie z „Kapitałem Pol-
ski” Pierre Lévy, ambasador Francji w Polsce. W 2018 roku 
dwustronna wymiana handlowa pomiędzy obydwoma krajami 
osiągnęła poziom 20 miliardów euro, czyli została podwojona 
w porównaniu z 2009 rokiem. W dzisiejszej Unii Europejskiej 
Polska i Francja należą do „szóstki” największych państw 
członkowskich, a niedługo do „piątki” - po wystąpieniu Wiel-
kiej Brytanii – podkreślił ambasador Pierre Lévy. 
W „Kapitale Polskim” przedstawiamy również działające na te-
renie Polski przedsiębiorstwa z udziałem kapitału francuskiego 
i ich unikatowe oferty, współpracę z polskim biznesem i nauką. 
Pokazujemy również najlepsze polskie przedsiębiorstwa i samo-
rządy i ich inspirujące modele biznesowe, strategie.

Zapraszam do lektury „Kapitału Polskiego”
Redaktor Naczelny 

Ryszard Żabiński
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W dniach 3-5 lipca w Poznaniu odbył 
się Szczyt Bałkanów Zachodnich 
z udziałem m.in. 13 szefów rządów 
z całej Europy, w tym premiera 
Francji Edouarda Philippe’a. Jak 
należy ocenić znaczenie tego Szczytu 
w procesie integracji sześciu państw 
regionu Bałkanów Zachodnich 
z Unią Europejską?

Szczyt w Poznaniu wpisuje się w ramy 
Procesu Berlińskiego, który służy wspie-
raniu transformacji politycznej, gospodar-
czej i społecznej krajów regionu Bałkanów 
Zachodnich, jako dopełnienie procesu 
rozszerzania UE. Celem jest zakotwi-
czenie tych krajów w Europie i przy jej 
wartościach do czasu, gdy będą już gotowe 

dołączyć do UE. Zostanie on w pełni 
osiągnięty pod warunkiem, że kraje tego 
regionu podejmą konieczne wysiłki, by za-
mknąć rozliczenia z przeszłością, pogłębić 
reformy i ustalić ramy współpracy zapew-
niające właściwy rozwój wzajemnych re-
lacji gospodarczych. Taka jest treść apelu, 
jaki wystosował pod ich adresem Premier 
Francji Edouard Philippe. Powodzenie 
tych wysiłków jest warunkiem europej-
skiej przyszłości tych krajów. Przed nami 
jeszcze długa droga. Trzeba natomiast 
przyjąć z zadowoleniem porozumienie 
zawarte nad jeziorem Prespa pomiędzy 
Atenami a Skopie, kończące długi spór 
wokół nazwy Macedonii Północnej.
Szczyt w Poznaniu umożliwił uzyska-
nie postępów w dziedzinie transportu 
drogowego i kolejowego, połączeń sieci 
energetycznych, przepływu osób i wymia-
ny idei w tym regionie Europy. Francja 
czynnie się w to włącza, o czym świadczy 
niedawna wizyta Prezydenta Francji 
w Belgradzie. To zresztą na szczycie w Pa-
ryżu w 2016 roku stworzono Regionalne 
Biuro Współpracy Młodzieży (RYCO) dla 
Bałkanów Zachodnich, na wzór fran-
cusko-niemieckiego Urzędu do Spraw 
Młodzieży. Prezydent Francji uczestniczył 

w szczycie w Trieście w 2017 roku, gdzie 
położył nacisk na sprawy młodzieży i bez-
pieczeństwa oraz dał początek dwóm ini-
cjatywom: to tzw. „Western Balkan Youth 
Lab” na rzecz wspierania przedsiębior-
czości wśród młodzieży oraz francusko-
-niemiecki projekt w zakresie zwalczania 
przemytu broni palnej. Szczyt w Poznaniu 
umożliwił podsumowanie tych wszystkich 
działań. Pogłębiamy współpracę, głównie 
poprzez Francuską Agencję Rozwoju, 
w celu finansowania projektów, zwłaszcza 
w dziedzinie transformacji energetycznej 
i ekologicznej.

Jak ważnym partnerem dla Francji 
jest Polska w procesie pogłębiania 
integracji europejskiej?

W dzisiejszej Unii Europejskiej oba nasze 
kraje należą do szóstki największych 
państw członkowskich, a niedługo do 
piątki - po wystąpieniu Wielkiej Brytanii. 
Wielowiekowe stosunki dwustronne, waga 
polskiej gospodarki, znaczenie instytucjo-
nalne w Brukseli i Strasburgu, strategicz-
ne położenie geograficzne sprawiają, że 
w naszym odczuciu Polska jest partnerem 
kluczowym. Polska ma przynależne jej 
miejsce w naszej ambitnej wizji Europy. 

Tematów do dialogu jest wiele. Myślę 
w szczególności o wyzwaniach gospodar-
czych sprzyjających zrównoważonemu, 
innowacyjnemu rozwojowi. Stwierdzam 
jednak, że nasze stanowisko jest nieraz źle 
rozumiane albo przeinaczane. Na przy-
kład suwerenność europejska, do której 
przywiązujemy dużą wagę, nie oznacza 
wcale zaniku suwerenności narodowych. 
Podobnie, siła Unii Europejskiej nie za-
kłada słabości krajów członkowskich. Co 
do kwestii wartości, a dokładniej tematu 
praworządności, o czym dużo się mówi, 
nie jest to spór w relacjach bilateralnych. 
Państwo prawa jest europejskim dobrem 
wspólnym, głównym filarem konstruk-
cji europejskiej. Podsumowując: jestem 
zdania, że nasza wspólna przynależność 
do Unii Europejskiej i nasze ścisłe po-
wiązania są silnymi impulsami przypo-
minającymi o potrzebie przezwyciężania 
pojawiających się rozbieżności.

Proszę ocenić charakter współpra-
cy gospodarczej pomiędzy Polską 
a Francją. W jakich obszarach ma 
ona duży, ale niewykorzystany do tej 
pory potencjał?

Polska jest naszym pierwszym partnerem 
gospodarczym w Europie  Środkowej 
i Wschodniej. Nasze relacje są bardzo 
prężne. W 2018 roku dwustronna wymia-
na handlowa osiągnęła 20 miliardów euro, 
czyli została podwojona w porównaniu 
z 2009 rokiem. W 2017 roku łączna war-
tość naszych bezpośrednich nakładów in-
westycyjnych wynosiła 18 miliardów euro, 
co oznacza 9% wszystkich bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych w Polsce. Francja 
plasuje się na drugim miejscu wśród za-
granicznych inwestorów. W Polsce działa 
około 1100 firm z kapitałem francuskim, 
od MŚP po wielkie grupy, w wielu różnych 
sektorach, zatrudniających ponad 200 000 
pracowników. Dzięki transferowi techno-
logii i postępom w dziedzinie badań i roz-
woju firmy francuskie przyczyniają się 
do zwiększenia wartości dodanej polskiej 
gospodarki. Możemy osiągnąć jeszcze 
lepsze wyniki. Większy udział polskich 
inwestycji we Francji, jak na to wskazują 
przykłady firm Nowy Styl czy Comarch, 
przyczyniłby się do zacieśniania naszych 
relacji w dobie rozwoju polskich przedsię-
biorstw i ich wchodzenia na zagraniczne 
rynki. 

Jakie są najważniejsze wyzwania 
stojące przed Unią Europejską 
w najbliższych pięciu latach? Czy 
Pana zdaniem wizja Europy dwóch 
prędkości stanie się realna?

Unia Europejska musi stawić czoła wyzwa-
niom zewnętrznym i wewnętrznym, klu-
czowym dla jej przyszłości, w perspektywie 
znacznie wykraczającej poza najbliższe pięć 
lat. Na arenie międzynarodowej, mocarstwa 
takie jak Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja, 
rywalizują o dominację na świecie. Czy 
Europa będzie jedynie daniem na uczcie 
mocarstw, czy raczej usiądzie z nimi do sto-
łu, by bronić swoich interesów i promować 
własne wartości? Taka jest stawka w grze 
o wzmocnienie Europy Obrony, w pełnym 
porozumieniu z NATO, które oczywiście 
nadal pozostaje fundamentem obrony 
kolektywnej w Europie. Jest to priorytet dla 
Francji, zaangażowanej w bezpieczeństwo 
Europy zarówno na wschodzie jak i na 
południu. Na szczeblu europejskim chodzi 
o promowanie modelu wzrostu gospodar-
czego, łączącego konkurencyjność i spójność 

społeczną w duchu konwergencji z neutral-
nością węglową w perspektywie roku 2050. 
Globalizacja jest faktem. Przeciwstawianie 
się jej jest bezcelowe. Powinna jednak podle-
gać regulacji. Rzecz w tym, by Europejczycy 
skorzystali z jej dobrodziejstw jednocześnie 
zabezpieczając się przed jej najbardziej 
szkodliwymi skutkami. Spotykamy się, by 
promować prawdziwie europejską politykę 
przemysłową w ramach inicjatyw branżo-
wych, takich jak baterie do pojazdów elek-
trycznych, oraz wokół propozycji na rzecz 
europejskiej polityki konkurencyjności 
dostosowanej do wymogów globalizacji. To 
właśnie było przedmiotem współdziałania 
Bruno Le Maire’a z Jadwigą Emilewicz oraz 
z ich niemieckim odpowiednikiem Peterem 
Altmaierem 4 lipca br. w Poznaniu. Francja 
i jej przedsiębiorstwa mają wszelkie atuty, 
by przyczynić się do podejmowania przez 
Polskę wyzwań innowacyjności na drodze 
do konwergencji. 
Zamiast „Europa dwóch prędkości” wolę 
sformułowanie „Europa zróżnicowana”. To 

już jest nasza rzeczywistość, mamy strefę 
euro, strefę Schengen. Trzeba starać się czy-
nić postępy w gronie 28 krajów tam, gdzie 
jest to możliwe, a w innych formatach tam, 
gdzie jest to konieczne. Musimy przyjąć 
podejście inkluzywne i zawsze zachowywać 
otwartą furtkę dla państw członkowskich, 
które chcą i mogą się przyłączyć. Istnieją 
gwarancje zabezpieczające integralność 
Unii Europejskiej. Czuwanie nad nimi jest 
zadaniem TSUE. Poszczególne Państwa nie 
mogą ich blokować z powodu źle pojętych 
interesów lub instrumentalizacji przez 
zewnętrzne mocarstwa. 

Ambasadorem Francji jest Pan od 
września 2016 roku. Jak może Pan 
ocenić ten prawie trzyletni okres? 
Co uważa Pan za najważniejsze 
wydarzenie w tym czasie w historii 
stosunków polsko-francuskich?

Te lata wiele dla mnie znaczą zapewne 
dlatego, że odnajduję z perspektywy 
czasu pewną logikę w przebiegu kariery 
zawodowej, którą wieńczy misja w Polsce: 
byłem absolwentem rocznika „Solidar-
ność” francuskiej szkoły administracji 
publicznej (ENA) a 39 lat później objąłem 
stanowisko ambasadora w Polsce. Po dro-
dze, od początku lat 90’, przyczyniałem się 
do jej wyjątkowego sukcesu europejskiego, 
inspirując się przyjaźnią polsko-francuską 
i angażując się na rzecz umacniania na-
szych relacji w Europie. Nie kryję, że misja 
ta była także, mówiąc dyplomatycznie, 
wymagająca. Była sprawa Caracali, były 
też merytoryczne rozbieżności, nieporo-
zumienia, napięcia wynikające z debaty 
politycznej po obu stronach, ale było także 
wiele satysfakcji w spotkaniach z Pola-
kami w tym wielkim i pięknym kraju, 
po którym wiele podróżowałem, a także 
dynamiczne relacje gospodarcze, kultu-
ralne, naukowe i edukacyjne. Wspomnę 
przy okazji o niezwykle nośnym projekcie, 
w który mocno wierzę: chodzi o tworzenie 
uniwersytetów prawdziwie europejskich. 
Włączyło się w to pięć polskich uczelni, 
każda z nich wspólnie z jedną z uczelni 
francuskich, na przykład Uniwersytet 
Warszawski współpracuje z paryską 
Sorboną a Uniwersytet Jagielloński z uni-
wersytetem Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
Miałem to szczęście, że wykonywałem 
prawdziwą pracę dyplomaty. Patrząc 
w przód jestem przekonany, że będzie-
my w stanie w jakimś momencie lepiej 
połączyć siły, by budować razem wspólną 
przyszłość, której na imię Europa.

Dziękuję za rozmowę  
Marcin Prynda

Suwerenność europejska nie oznacza    zaniku suwerenności narodowych

Ambasador Francji w Polsce 
Pierre Lévy, o wyzwaniach 
dla Unii Europejskiej, współ-
pracy politycznej i gospo-
darczej Francji i Polski, euro-
pejskich uniwersytetach

Stany Zjednoczone, Chiny 
i Rosja, rywalizują o dominację 
na świecie. Czy Europa będzie 
jedynie daniem na uczcie 
mo carstw, czy raczej usiądzie 
z nimi do stołu, by bronić 
swoich interesów i promować 
własne wartości?
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Veolia partnerem dla miast i przemysłu
Veolia jest uznaną światową 
marką specjalizującą się 
w optymalnym zarządzaniu 
zasobami naturalnymi, działa-
jącą w obszarze usług śro-
dowiskowych, efektywności 
energetycznej oraz jej podno-
szenia w kontekście konkret-
nych urządzeń i budynków. 
W Polsce istnieje od ponad 
20 lat i jest sprawdzonym 
partnerem miast i przemysłu 
na terenie całego kraju.
Inwestując w utrzymanie, rozbudowę 
i modernizację infrastruktury do produkcji 
i dystrybucji ciepła, a także rozwijając dzia-
łalność w zakresie efektywnego zarządzania 
energią (również w ramach modernizacji 
systemów ciepłowniczych swoich klientów), 
gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej, 
zapewnia najwyższą jakość usług. Wpisując 
się w model gospodarki o obiegu zamknię-
tym, Veolia tworzy i wdraża rozwiązania 
efektywne ekonomicznie i przyjazne dla 
środowiska, przyczyniając się do zrównowa-
żonego rozwoju miast i przemysłu.

Grupa Veolia w Polsce zatrudnia 4,3 tys. 
pracowników. Prowadzi działalność w 86 
miastach, w 44 zarządza sieciami ciepłow-
niczymi. Zaopatruje w ciepło 2,9 mln Pola-
ków, co czyni ją największym prywatnym 
dostawcą energii cieplnej w naszym kraju. 
Firma dostarcza ją do użytkowników pry-
watnych, ale także firm i instytucji, w tym 
samorządów, korzystając z najbardziej 
innowacyjnych rozwiązań. Veolia w Polsce 
działa także w obszarze gospodarki wodnej 
– obsługując 49 przepompowni wody, 
a także w obszarze gospodarki odpadami.

Podstawowym celem Veolii jest pozo-
stawanie partnerem dla biznesu i miast. 
Dzięki kompleksowej i zaawansowanej 
technologicznie ofercie firma nie tylko 
rozumie, ale wręcz wyprzedza potrzeby 
swoich klientów. Misją Veolii jest efektyw-
ne i optymalne wykorzystywanie zasobów 
świata, aby chronić środowisko naturalne 
przy jednoczesnym poprawieniu wydaj-
ności i obniżeniu kosztów dla swoich 
klientów. 
W ramach swojej oferty Veolia oferu-
je przemysłowi wiele innowacyjnych 

rozwiązań technologicznych z obsza-
ru mediów – począwszy od projektu, 
budowy, finansowania, a skończywszy na 
zarządzaniu instalacjami produkującymi 
ciepło, parę technologiczną, sprężone po-
wietrze, energię elektryczną, chłód i wodę 
lodową oraz zajmującymi się gospodarką 
wodno-ściekową. W ramach wdraża-
nia w Polsce mechanizmów gospodarki 
o obiegu zamkniętym Veolia zajmuje się 
również odbiorem i zagospodarowaniem 
ubocznych produktów spalania pochodzą-
cych z przemysłu energetycznego, m.in. 
popiołu, żużlu czy produktów odsiarcza-
nia spalin.

Veolia pomaga również realizować 
działania z zakresu wdrażania systemów 
zarządzania energią w celu zwiększania 
efektywności energetycznej przedsię-
biorstw, a także kompleksowe zarządzanie 
obiektami przemysłowymi, centrami 
logistycznymi i budynkami komercyj-
nymi pod kątem racjonalnego zużycia 
mediów. W portfolio firmy znajdują 
się takie usługi, jak: stały monitoring 
i optymalizacja zużycia mediów, obsługa 
instalacji produkujących i dostarczających 
media pozwalająca na obniżenie kosztów, 
doradztwo w zakresie pozyskiwania bia-
łych certyfikatów, a także odzysk energii 
i wody w procesach produkcyjnych. Veolia 
kompleksowo obsługuje wszystkie instala-
cje wewnętrzne, biorąc przy tym wszyst-
kim pełną odpowiedzialność związaną 
z przejętym zakresem działalności.

Ważnym elementem działalności Veolii 
jest również partnerstwo publiczno-pry-
watne w zakresie budowania eko-miast. 
Firma posiada niezbędne kompetencje do 

kompleksowego zarządzania miejskim sys-
temem ciepłowniczym (w tym dostawami 
ciepła), a także jego modernizacji. Wyko-
rzystuje przy tym mechanizmy gospodarki 
o obiegu zamkniętym, minimalizując 
jednocześnie wykorzystanie surowców 
pierwotnych oraz ich ponownego użycia. 
W ramach oferowanych usług Veolia stawia 
na zamianę obecnie wykorzystywanego 
paliwa węglowego na to przyjazne środo-
wisku – biomasę czy paliwa alternatywne. 
Wytwarza ciepło i energię elektryczną 
w kogeneracji, wykorzystuje ekologiczne 
źródła energii (m.in. pompy ciepła), a także 
odzyskuje ciepło z procesów technologicz-
nych. Dzięki takim rozwiązaniom klienci 
Veolii mogą cieszyć się stabilnymi cenami 
ciepła, a także zmniejszeniem nakładów na 
zagospodarowanie odpadów.

Choć zarządzanie ciepłem jest główną od-
nogą działalności Veolii, warto podkreślić, 
że firma oferuje również kompleksowe 
rozwiązania związane z funkcjonowa-
niem systemów wodno-kanalizacyjnych. 
W ramach partnerstwa publiczno-pry-
watnego Veolia buduje oczyszczalnie 
ścieków, w których następuje odzysk wody 
do jej ponownego wykorzystania, a także 
posiada niezbędne narzędzia w zakresie 
redukcji wody niesprzedanej.

Zaawansowane technologie oraz między-
narodowe doświadczenie sprawiają, że 
Veolia jest idealnym partnerem dla prze-
mysłu i miast w budowaniu efektywności 
energetycznej. Dzięki wspólnym działa-
niom firmy i jej klientów beneficjentem 
usług Veolii jest również, o ile nie przede 
wszystkim – środowisko – którego ochro-
na jest nadrzędną wartością i misją firmy.

Ponad 70% francuskich firm w Polsce planuje 
dalej rozwijać się na polskim rynku
Rozmowa z Moniką Constant,  Dyrektor Generalną  
Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej

W maju, Francusko - Polska Izba Gospo-
darcza obchodziła 25-lecie istnienia. Jak 
wiele zmieniło się w działalności Izby 
w ciągu minionego ćwierćwiecza, co na-
leży uznać za największe osiągnięcia Izby 
w tym okresie?

Rok 2019 należy zdecydowanie do symbo-
licznych, 25 lat to bowiem niezwykła, okrągła 
rocznica obrazująca bliskość relacji francu-
sko-polskich i przede wszystkim ich trwałość. 
Z perspektywy czasu widać, jak stabilnie i line-
arnie rozwijała się ta współpraca ekonomiczna, 
ale także społeczna i kulturowa. Rolą Izby było 
od samego początku stworzenie solidnego fun-
damentu dla implementacji przedsiębiorców na 
nowym rynku, będąc więc bezpiecznym mostem 
pomiędzy dwoma krajami. Jako CCIFP braliśmy 
udział w rozpoczęciu działalności, czy rozwoju 
na polskim rynku nowych inwestorów, wspiera-
jąc ich w rozmaitych działaniach biznesowych, 
przeprowadziliśmy wiele firm przez moment 
wejścia Polski do UE. Francuscy przedsiębior-
cy utworzyli przez te 25 lat ponad 200 tysięcy 
miejsc pracy w Polsce, każdego roku zwiększa 
się liczba podmiotów obecnych w Polsce (w 2017 
roku mieliśmy blisko 1100 firm z udziałem kapi-
tału francuskiego w Polsce), a wartość inwestycji 
także stale rośnie (81 mld zł w 2017r.). Niezwykle 
istotne jest to, że wiele firm, które pojawiło się na 
polskim rynku po okresie transformacji nadal 
obecne są na rynku planując kolejne inwestycje.

Jak wielu członków zrzesza Francusko-
-Polska Izba Gospodarcza? Jakiego rodza-
ju są to przedsiębiorstwa?

Obecnie grono firm stowarzyszonych we Fran-
cusko-Polskiej Izbie Gospodarczej przekracza 
liczbę 450, a liczba ta cały czas rośnie. Wśród nich 
są przedstawiciele dużych grup i ważnych graczy 
na arenie międzynarodowej, ale zrzeszamy także 
coraz więcej MŚP. Możemy zdecydowanie mówić 
o różnorodności także pod kątem sektorów 
działalności, znajdziemy bowiem reprezentantów 
praktycznie wszystkich możliwych gałęzi gospo-
darki. Dzięki temu jako CCIFP zyskujemy każ-
dego roku nowe inspiracje do działań w nowych 
obszarach, by zapewnić wszystkim członkom 
pakiet interesujących aktywności.

Proszę wymienić korzyści dla przedsię-
biorców wynikające z członkostwa w Izbie.

Działalność CCIFP opiera się głównie na ak-
tywnościach mających na celu wsparcie rozwoju 
firm stowarzyszonych, zarówno pod kątem 
stricte biznesowym i operacyjnym, jak i spo-
łecznym, poprzez tzw. networking. Priorytetem 
jest stworzenie platformy do dyskusji, spotkań 
i wymiany biznesowej pomiędzy stowarzyszony-
mi firmami – nasze wydarzenia są doskonałym 
sposobem na poszerzenie sieci kontaktów, ale 
także po prostu są okazją do aktywnego udziału 
we współtworzeniu polsko-francuskiej rzeczy-
wistości biznesowej. Wachlarz możliwości jest 

zdecydowanie bardzo szeroki – proponujemy 
regularne spotkania biznesowe, tzw. Rendez-vo-
us biznesu, czy Speed Business Meeting, które są 
wyjątkowo ciekawą formułą, także skierowaną 
do firm spoza CCIFP. Każdego roku nasze 
Centrum Szkoleniowe przygotowuje we współ-
pracy z ekspertami firm stowarzyszonych cykle 
szkoleń, seminariów, czy kursów językowych 
o rozmaitej tematyce, tak, by każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Prowadzone są również stałe 
spotkania komitetów sektorowych, pracują-
cych nad redakcją rekomendacji czy propozycji 
legislacyjnych kierowanych do odpowiednich 
instytucji administracji publicznej. Dotyczy to 
obszarów takich jak akcjonariat pracowniczy, 
elektromobilność, podatki, nieruchomości, czy 
cały sektor związany z rozwojem PPP. Wreszcie, 
wspieramy firmy w ich działaniach komuni-
kacyjnych i wizerunkowych, oferując spójny 
przekaz poprzez redagowane raporty biznesowe, 
a bardziej szczegółowe analizy rynku i misje 
handlowe oferowane przez Centrum Rozwoju 
Biznesu to bardzo cenione przez firmy usługi 
wspomagające rozwój biznesowy. Wprowadzili-
śmy również całkowicie nową ofertę inkubatora 
biznesowego, proponując przedsiębiorcom 
nowoczesną przestrzeń biurową i tym samym 
ułatwiony dostęp do samego centrum francu-
skiego biznesu w Polsce.

Izba już po raz czwarty przeprowadziła 
badania „CSR w praktyce – barometr 
Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej”. 
Jakie są najważniejsze wnioski płynące 
z tych badań?

CSR jest zdecydowanie obszarem, który zyskuje 
coraz istotniejsze miejsce w przedsiębiorstwach, 
sposób planowania i finansowanie tych projektów 
wydaje się ulegać zmianie. Z jednej strony jedynie 
36% firm deklaruje, że projekty bazowane są 
na długofalowej strategii CSR, choć z drugiej 
strony w ponad 80% z nich zarząd i/lub dyrekcja 
jest zaangażowana w tworzenie planu działań. 
Ciekawie przedstawiają się wyniki jeśli zestawimy 
je dodatkowo z wnioskami badania przeprowa-
dzonego przez Havas Media Group, które pytało 
konsumentów o ich wiedzę, podejście i potrzeby 
związane z CSR-em w biznesie. Wyraźnie widać, 
że świadomość na temat odpowiedzialnego roz-
woju szybko rośnie, konsumenci mają dość jasno 
sprecyzowane oczekiwania, co także jest czynni-
kiem z pewnością kształtującym sposób i zakres 
realizowanych przedsięwzięć CSR przez firmy. 
Ważną przesłanką jest z pewnością potrzeba 
prowadzenia coraz bardziej aktywnego i stałego 
dialogu pomiędzy biznesem, a odbiorcami  - 
działania są w końcu w większości przypadków 
dedykowane właśnie społecznościom lokalnym 
i środowisku (79%), niezwykle ważne jest zatem, 
by wsłuchać się w ich konkretne potrzeby. 

Proszę ocenić stan współpracy gospodar-
czej pomiędzy polskimi i francuskimi 

przedsiębiorstwami? Jakie znaczenie ma 
jej wzmacnianie dla budowy większej kon-
kurencyjności europejskiej gospodarki?

 Jeśli spojrzymy z perspektywy czasu na ewolucję 
relacji między Francją a Polską, zobaczymy, że 
nasze partnerstwo tylko zyskało na sile i w mojej 
ocenie także na jakości. Wymiana handlowa, zde-
cydowanie ułatwiona od czasu dołączenia Polski 
do Unii Europejskiej, z roku na rok wzrasta, za-
cieśniając nasze więzi pod względem ekonomicz-
nym. Mamy także wskaźniki dotyczące inwestycji 
francuskich w Polsce, które wyraźnie pokazują, 
że firmy mają tu doskonałe podłoże do rozwoju 
– ponad 70% francuskich firm w Polsce planuje 
dalej rozwijać się na polskim rynku i zwiększyć 
nakłady na przestrzeni co najmniej najbliższych 
3 lat. Francja to trzeci największy inwestor za-
graniczny w Polsce, a według raportu wydanego 
wspólnie przez CCIFP i KPMG „25 lat polsko-
-francuskiego partnerstwa” wartość inwestycji 
tych firm w ciągu ostatnich 5 lat uległa zwiększe-
niu. Aż 95% francuskich przedsiębiorców dekla-
ruje ponadto pozytywne odczucia związane ze 
współpracą z polskimi firmami. Z drugiej strony 
zaś, polskie firmy również prężnie rozwijają się na 
francuskim rynku, zwłaszcza w sektorze przemy-
słowym i handlowym. Oba nasze kraje stawiają 
dziś na współpracę ze startupami, zauważalny jest 
także coraz większy nacisk na wdrażanie nowych 
technologii i rozwój obszaru rozwojowo-badaw-
czego R&D. Przebyliśmy wspólnie bardzo długą 
drogę i cieszy mnie przede wszystkim to, że ta 
współpraca dziś oznacza stałe wzajemne wsparcie 
w realizowanych przedsięwzięciach.

Dziękuję za rozmowę 
Ryszard Żabiński
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W I półroczu 2019 rynek faktoringo-
wy w Polsce zanotował aż 21-procen-
towy wzrost obrotów. Jaką pozycję 
zajmuje na nim BGŻ BNP Paribas 
Faktoring Sp. z o.o.?

Jesteśmy liderem tego dynamicznie rozwija-
jącego się rynku. W 2018 roku nastąpiła fuzja  
BGŻ BNP Paribas Faktoring z wydzieloną 
częścią faktoringową Raiffeisen Polbank. 
W efekcie, mamy 20-procentowy udział 
w rynku, obsługujemy około dwóch tysięcy 
klientów, współpracujemy z 80 tys. ich kon-
trahentów.  Jesteśmy spółką  faktoringową, 
należącą do Grupy BNP Paribas Factoring, 
lidera na międzynarodowym rynku fakto-
ringu, dysponującego 50-letnim doświad-
czeniem oraz siecią spółek funkcjonujących 
w 17 krajach Europy, Azji i Afryki. BGŻ BNP 
Paribas Faktoring Sp. z o.o. w Polsce działa 
od 2006 roku. Korzystając z doświadczeń 
światowej grupy oferujemy rozwiązania dla 
globalnych firm, których celem jest jedno-
lite podejście do faktoringu we wszystkich 
podmiotach. Jednocześnie, w swojej ofercie 
mam też propozycje dla małych i średnich 
przedsiębiorstw. Mamy wydzielone linie 
biznesowe do obsługi różnych grup klientów 
od międzynarodowych korporacji do mi-

kroprzedsiębiorstw. Nasza oferta jest pod tym 
względem uniwersalna.
Korzystając z usług faktoringowych przedsię-
biorca poprawia płynność finansową firmy, 
stabilizuje i uporządkowuje przepływy finan-
sowe dzięki skróceniu okresu spływu należ-
ności, minimalizuje  ryzyko niewypłacalności 
kontrahentów. Wielu klientów przyznaje, że 
po skorzystaniu z naszych usług ma wreszcie 
przejrzyście prowadzone finanse, co znacznie 
zwiększa ich możliwości biznesowe.

Chyba nie każdego przedsiębiorcę stać 
na faktoring?

Duże i stabilne firmy świadczące usługi fakto-
ringowe, będące częścią grup bankowych, mają 
stabilne i dostępne ceny tych usług. Poza tym, 
zawsze można wybrać sobie ściśle dopasowany 
do potrzeb przedsiębiorstwa zakres świadczo-
nych usług. Opinia o wysokich cenach fakto-
ringu, to m.in. efekt rozwoju oferty startupów 
fintechowych na tym rynku, których oferta jest 
rzeczywiście dość droga.

Jakie trendy będzie wyznaczał nowy 
lider rynku faktoringowego w Polsce?

Fuzja z Raiffeisenem była tylko pierwszym 
etapem naszej strategii rozwoju. Teraz głów-

nym celem jest dalsza digitalizacja działalności 
umożliwiająca nam stworzenie i doskonalenie 
oferty w oparciu o rozwój relacji z klientem, 
jego doświadczenia i opinie. Innymi słowy, 
będziemy działać jak małe, zwinne fintechy, ale 
w odróżnieniu od nich, będziemy dyspono-
wać rozwiniętą siecią lokalnych doradców, 
wyposażonych w coraz doskonalsze narzędzia 
informatyczne. Tym samym, możemy idealnie 
dopasować naszą ofertę nawet dla najmniejsze-
go odbiorcy. Zbudowanie takiego, pierwszego 
w Polsce, systemu wymaga stworzenia nowej 
architektury technologiczno - informacyjnej 
(ICT). Jesteśmy właśnie na etapie jej tworzenia.

Dziękuję za rozmowę 
Marcin Prynda
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Proszę wymienić główne obszary 
działalności firmy ATDI w Polsce

Na rynku polskim wyodrębniamy trzy 
główne aspekty działalności: sprzedaż 
programów cywilnych i wojskowych 
z grupy HTZ communications i HTZ 
warfare, czyli wykorzystanie narzędzi 
obliczeniowych i zarządzających bezpo-
średnio przez naszych Klientów. Wśród 
nich mogę zacytować Urząd Komunikacji 
Elektronicznej, Ministerstwo Obrony, 
Polskie Radio, Motorolę, Orange, Polsat, 
Komendę Główną Policji czy PKP PLK. 
Rozszerzamy ofertę często o doradztwo 
lub usługę. Drugim działem jest współpra-
ca z Thalesem i Nokią w zakresie realizacji 
narodowego planu Budowy infrastruktury 
systemu ERTMS/GSM-R dla PKP PLK. 
Obecnie realizujemy projekt budowy sieci 
szkieletowej oraz światłowodu dla konsor-
cjum Nokia Wasko Pozbud.
Trzecim pionem działalności jest realiza-
cja w Polsce Aplikacji Zarządzania Plana-
mi Częstotliwości, która weszła właśnie do 
katalogu grupy ATDI i jest już rozpo-

wszechniana w Europie, a od października 
na całym świecie.
Bardzo blisko współpracujemy z uczelnia-
mi : Politechniką Warszawską, Politechni-
ką Łódzką, Politechniką Wrocławską oraz 
WAT-em. Z Centrum Studiów Zaawanso-
wanych PW zorganizowaliśmy w 2017 roku 
jedną z pierwszych na świecie, konferencję 
naukową o Odziaływaniu fal radiowych na 
człowieka „Human and Field”.

Na czym polega unikatowość oferty 
przedsiębiorstwa?

Stworzone w 1988 roku narzędzie „HTZ” 
było pierwszym komercyjnym oprogra-
mowaniem na świecie do planowania 
radiowego, 1990 – rozszerzone o wal-
kę radio-elektroniczną. Dzisiaj ATDI 
łączy doświadczenie ponad 30 lat pracy 
i wymagań ponad 2,5 tys. Klientów na 
świecie z naszą dewizą wybiegania zawsze 
naprzeciw nowym wyzwaniom technicz-
nym, naukowym oraz ewolucji rynku 
i społeczeństwa. Byliśmy z NASA na 
Marsie, pierwsi uwzględniliśmy dane „On 

the mouv” czyli aktualizowane w trakcie 
obliczeń, oddziaływanie fal na człowieka. 
Aktualnie opracowujemy mapy pokrycia 
dla pierwszych miast inteligentnych, sieci 
łączności dla IoT czyli Internetu Rzeczy. 
Mamy już też opracowane i przetestowane 
przez Klientów funkcje dla 5G.

Naprzeciw nowym wyzwaniom technologicznym
Z Agnieszką Slosarską, Vice President of ATDI Group 
and CEO Poland, rozmawia Marcin Prynda

planowanie radiowe
zarządzanie widmem
monitoring
inżynieria widma
dynamiczny przydział częstotliwości
łączność i telekomunikacja
walka radioelektroniczna 
kartografia cyfrowa

Z nami zawsze jesteś na fali
ATDI – światowej rangi wydawca oprogramowań
do planowania radiowego i zarządzania widmem.
www.atdi-group.com

Rozwój na bazie doświadczeń klienta
Rozmowa z Mariuszem Łukasiewiczem, Prezesem Zarządu 
BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o 
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Rośnie popularność średnioterminowego wynajmu aut  
– to nowy trend w przechodzeniu firm na mobilność alternatywną
Rozmowa z Maciejem Przyborowskim, szefem działu wynajmu 
średnioterminowego (MTR) w Arval Service Lease Polska, należącym 
do Grupy BNP Paribas

Arval Service Lease Polska standardowo 
oferuje firmom długoterminowy wynajem 
samochodów, który trwa 36, 48 lub 60 mie-
sięcy wraz z pełną obsługą auta. Dlaczego do 
swojego portfolio dołączyli Państwo usługę 
średnioterminowego najmu aut? Czym 
w ogóle jest usługa MTR?

MTR (Mid Term Rental) to wynajem średnioter-
minowy samochodu, trwający od 1 miesiąca do 24 
miesięcy, który wypełnia rynkową lukę pomiędzy 
wynajmem na dni lub minuty, a wynajmem 
długoterminowym. Obsługa kierowcy i samo-
chodu w wynajmie średnioterminowym, mimo 
krótszego czasu trwania usługi, jest tak samo 
atrakcyjna, jak w przypadku wynajmu na kilka lat. 
Przykładowo, w Arval Service Lease Polska auta 
w pięciu kategoriach (B, C, D, E i LCV) można 
wypożyczyć już za kilkadziesiąt złotych netto na 
dobę, a czas dostawy pojazdu nie przekracza 48 
godzin. Wynajem średnioterminowy to wyjście 
naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, dla 
których wynajem dzienny byłby nieefektywny 
biznesowo, a wynajem długoterminowy zbyt mało 
elastyczny. Firmy potrzebują przecież elastycznego 
podejścia i możliwości reagowania „na gorąco" na 
potrzeby klientów. 
MTR to również usługa, która pomaga uelastycz-
nić firmową logistykę dzięki możliwości szybkiej 
reakcji na doraźne zapotrzebowania, np. w szczy-

cie sezonu lub gdy oczekujemy na docelowy samo-
chód, który ma dopiero „wyjechać z fabryki".

Arval Service Lease Polska promuje usługę 
MTR jako usługę idealną w sytuacji, gdy na 
przykład  angażuje się pracownika na kilku-
miesięczny kontrakt, zatrudnia na umowę 
próbną, czy chociażby czeka na odbiór 
samochodu w wynajmie długoterminowym. 
Dlaczego?

Użytkownik może szybko rozpocząć pracę, nie 
koncentrując się na technicznych i administra-
cyjnych sprawach związanych z pojazdem. Do-
datkowo, MTR to opcja, która pozwala nam 
maksymalnie ograniczyć formalności, a jedno-
cześnie zapewnia pełen zakres opieki nad autem, 
standardowo oferowany przez Arval Service Lease 
Polska. Zakres obsługi nie różni się w tym przy-
padku od tego, który oferujemy naszym klientom 
w ramach umowy wynajmu długoterminowego, 
a nawet jest bardziej atrakcyjny, ponieważ standar-
dowo obejmuje Assistance na terenie całej Europy. 
Użytkownik ma zapewnione wsparcie w sytuacjach 
kryzysowych, takich jak uszkodzenie auta, zatrza-
śnięcie kluczyków, czy zamarznięcie paliwa w baku.

Jak duże jest zainteresowanie usługą wynaj-
mu średnioterminowego świadczoną przez 
Arval Service Lease Polska? 

Liczba klientów korzystających z tego rozwiązania 
wzrosła od 2015 roku kilkunastokrotnie. W tym 
roku Arval Service Lease Polska przewiduje 
prawie dwukrotny wzrost floty przeznaczonej do 
realizacji tej usługi w porównaniu do roku po-
przedniego. Nasze auta przeznaczone do obsługi 
wynajmu średnioterminowego odnotowują prawie 
stuprocentowe obłożenie, a zapotrzebowanie na tę 
usługę rośnie. 
Ta rosnąca popularność może też wynikać ze 
zmieniającego się pojmowania usługi wynajmu 
auta – usługą już nie jest sam samochód, ale 
mobilność – umożliwienie przemieszczania się 
bez skomplikowanych formalności dotyczących 
pozyskania auta, czy związanych z jego admini-
stracyjną obsługą. Dlatego w usłudze MTR Arval 
Service Lease Polska dostarcza auto w uproszczo-
nej procedurze – w ciągu 48 godzin od złożenia 
zamówienia.

Klienci chętnie do nas wracają

Grupa B&B Hotels zarządza blisko 
500 hotelami i jest trzecią co do wiel-
kości siecią hoteli ekonomicznych 
w Europie. Na czym polegała stra-
tegia ekspansji Grupy w ostatnich 
latach, która pozwoliła na uzyskanie 
tak wysokiej pozycji na rynkach 
międzynarodowych?

Naszym kluczem do sukcesu jest dbałość 
o zadowolenie klientów i zapewnienie im 
maksimum komfortu przy atrakcyjnej ce-
nie. Przemyślane zarządzanie doświadcze-
niami odwiedzających nas gości sprawia, 
że chętnie do nas wracają i polecają nas 
innym. Hotele B&B są funkcjonalne oraz 
nowocześnie zaprojektowane, a przede 
wszystkim doskonale zlokalizowane. Moż-
na je znaleźć w centrach miast, w okolicach 
portów lotniczych, w pobliżu ważnych 
ośrodków biznesowych oraz atrakcji tury-
stycznych. Chcemy być tam, gdzie chcą być 
nasi goście. 

Od kiedy datuje się i jak przebiegał 
rozwój Grupy B&B Hotels na terenie 
Polski?

Do Polski zawitaliśmy w 2010 r., otwie-
rając hotel B&B w Toruniu. Pod koniec 
kolejnego roku pierwszych gości przyjął 

hotel B&B Warszawa-Okęcie. Dwa lata 
później swój debiut miał B&B Wrocław 
Centrum. Rok 2016 był dla nas przeło-
mowy - we wrześniu otworzyliśmy dwa 
kolejne obiekty – B&B Łódź Centrum oraz 
B&B Katowice Centrum, którymi zapo-
czątkowaliśmy nowy koncept aranżacji 
wnętrz, inspirowany lokalną scenerią i od-
zwierciedlający całkowicie nowy lifestyle. 
Naszym najmłodszym „dzieckiem” jest 
hotel B&B Kraków Centrum, który przyj-
muje gości od kwietnia 2018 r. W tym 
samym roku nabyliśmy teren pod inwe-
stycję w Lublinie. Rozpoczęliśmy również 
modernizację naszego warszawskiego 
obiektu, który od czerwca br. przyjmuje 
gości już w odmienionych wnętrzach.

Jakie są dalsze plany rozwoju Grupy 
B&B Hotels w Polsce?

Polska jest atrakcyjnym regionem inwe-
stycyjnym, stwarzającym duże możliwości 
dla rozwoju sieci B&B Hotels. Plany mamy 
bardzo ambitne, jednak wiele zależy od 
tego czy uda nam się w danym mieście 
znaleźć odpowiednią lokalizację, do 
której w Grupie B&B Hotels od początku 
przykładamy dużą wagę i za którą cenią 
nas nasi goście. Aktualnie pracujemy 

nad inwestycją w Lublinie. Jednocześnie 
przyglądamy się nowym lokalizacjom, 
w których mogłyby stanąć nasze ho-
tele. Interesują nas zarówno duże, jak 
i mniejsze miasta, w których dostrzegamy 
potencjał gospodarczy oraz turystyczny. 
Robimy wszystko, by zapewnić gościom 
jeszcze szerszy dostęp do naszych usług. 

Proszę ocenić perspektywy rozwo-
ju branży hoteli ekonomicznych 
w Polsce.

Liczba hoteli ekonomicznych w Polsce sta-
le rośnie, ale wciąż jeszcze można wskazać 
miejsca, gdzie takich obiektów brakuje. 
Coraz trudniej jednak o dobrze wyeks-
ponowaną lokalizację pod inwestycję, 
co może spowolnić nasz proces. Rozwój 
sieci stawiających na dobre położenie 
swoich hoteli może być przez to wolniej-
szy niż pierwotnie zakładano. Natomiast 
stale rosnąca konkurencja spowoduje, że 
operatorzy jeszcze większą uwagę będą 
przykładali do jakości oferowanych usług, 
co jest oczywiście znakomitą informacją 
dla gości. Przemyślana strategia guest 
experience będzie w najbliższych latach 
tym, co przesądzi o sukcesie działań 
w branży hotelowej.

Z Beatrice Bouchet, Prezes Zarządu B&B Hotels Polska, rozmawia Marcin Prynda
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Lubusko-francuski most   biznesowy
Regionalne wina i sery, zarówno 
te lubuskie, jak i te z regionu 
partnerskiego le Lot we 
Francji, smakują wyśmienicie, 
a w biznesie przysłowiowa 
lampka wina wieńczy dzieło. 
Pielęgnowanie tradycji 
winiarskich jest jednym z mostów 
łączących Lubuskie i francuski 
Departament le Lot. Owocem 
tego partnerstwa jest współpraca 
na wielu płaszczyznach. 

Współpraca Województwa Lubuskiego 
z francuskim Departamentem le Lot 
trwa od lat 90-tych XX wieku. Oficjalne 
porozumienie o współpracy międzyre-
gionalnej podpisano 17 października 
2008 roku. To był prawdziwy przełom 
w relacjach między partnerami. Przy-
jacielskie kontakty zmieniły się w kon-
kretne działania na rzecz rozwoju nauki, 
kultury i gospodarki, a to wzmocniło 
współpracę na poziomie samorządu 
regionalnego i samorządów lokalnych. 
Wzajemna kooperacja koncentrowała się 
na wyminie uczniów i kadry pedagogicz-
nej. Od 1990 roku do teraz trwa wymiana 
młodzieży ze szkół zawodowych z Polski 
oraz z Francji. W sumie 750 Polaków 
i 250 Francuzów, w tym 500 osób w ra-
mach programów Leonardo da Vinci 
i Erasmus Plus, odbyło praktyki i staże 
zawodowe z gastronomii i hotelarstwa 
oraz usług turystycznych (partnerem 
projektu jest Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Gubinie) oraz staże z zakresu 
rolnictwa. Lubuskie i le Lot podejmują 
także działania w zakresie rewitalizacji 
miasteczek atrakcyjnych turystycznie, 
promocji lokalnego dziedzictwa naro-

dowego oraz współpracy między Izbami 
Rolniczymi obu regionów. Z czasem 
strony wyraziły ogromne zainteresowa-
nie działaniami w zakresie stowarzyszeń 
winiarskich, turystyki rzecznej, ochrony 
środowiska, w tym energii odnawialnej 
oraz parków krajobrazowych. 

Wino, turystyka rzeczna 
i zielona energia  
Ostatnia dekada to regularne spotkania 
strony polskiej i francuskiej. W 2015 Lu-
buska delegacja na czele z marszałek Elż-
bietą Anną Polak uczestniczyła w wizycie 
studyjnej, poświęconej winiarstwu. Le 
Lot słynie z produkcji wina, wizyta była 
więc okazją do wymiany doświadczeń 
w tym zakresie w kontekście budowanego 
wówczas Lubuskiego Centrum Winiar-
stwa. Francuzi utworzyli spółdzielnię 
winiarską Cahors, która obejmuje 5 
tys. hektarów. Sama eksperymentalna 
struktura zajmuje obszar 9 hektarów. 
Winnica jest własnością Departamentu 
i Stowarzyszenia, które zarządza obiek-
tem. Trzecim zarządzającym jest gmina, 
na terenie której funkcjonuje winnica. 

Podobny wariant przyjęło województwo 
lubuskie. Dzięki inicjatywie i staraniom 
marszałek Elżbiety Anna Polak na Ziemi 
Lubuskiej powstała największa winnica 
samorządowa w Polsce. - Tak długo, jak 
dojrzewa dobre wino – tyle lat trwały 
moje starania o utworzenie winnicy 
w Zaborze. Teraz to jedna z wizytówek 
regionu, która jest przykładem wzorowej 
promocji autentycznej tradycji winiar-
skiej, unikalnej w skali kraju. Związano 
partnerstwo, na mocy którego 13 wi-
niarzy podpisało umowy i dba o rozwój 
35 ha winnicy. Winiarstwo jest jednym 
z priorytetów zapisanych w dokumentach 
strategicznych województwa: Strategii 
Rozwoju Turystyki oraz Strategii Roz-
woju Województwa Lubuskiego. W 2012 
zarząd przyjął Program Rozwoju Lubu-
skiego Winiarstwa. – wyjaśnia marszałek 
Elżbieta Anna Polak
Poza winiarstwem, partnerzy z Fran-
cji, podobnie jak zarząd województwa 
lubuskiego, wiele uwagi poświęcają 
rozwojowi infrastruktury i turystyki 
rzecznej. W le Lot samorządowcy z Pol-
ski poznali rozwiązania, jakie stosują 
Francuzi w obszarze promocji usług 

i produktów poprzez turystykę rzecz-
ną. - Takie doświadczenia procentują. 
Wizytówką turystyki rzecznej na Odrze 
w naszym regionie są dwa wycieczkow-
ce Laguna i Zefir. Od kilku lat wożą 
pasażerów od Głogowa po Frankfurt. 
Dodatkowo w ramach projektu „Lubu-
skie aktywne i turystyczne" powstało 
kilkanaście przystani nad samą Odrą 
m.in. w Kostrzynie nad Odrą, Górzycy, 
czy Krośnie Odrzańskim. W sezonie 
statki przewożą nawet 30 tys. tury-
stów. Ale to dopiero początek turystyki 
rzecznej w naszym regionie, dlatego 
poszukujemy inspiracji -  podkreśla 
marszałek Elżbieta Anna Polak.

Odnawialne źródła energii i gospo-
darka odpadami to kolejne zagadania, 
które zarówno dla Lubuszan, jak i part-
nerów z le Lot, są niezwykle istotne - 
Lubuskie konsekwentnie buduje „Zielo-
ną Krainę Nowoczesnych Technologii". 
W tym celu szuka ciekawych rozwiązań 
oraz kreuje działania proekologiczne 
– wskazuje marszałek Elżbieta Anna 
Polak. Taki był również cel kolejnej wi-
zyty studyjnej we Francji. Członkowie 
delegacji poznali praktyczne rozwią-
zania stosowane m.in. w gospodarce 
odpadami komunalnymi, w szczególno-
ści związane z recyklingiem. Samorzą-
dowcy zapoznali się także z działalno-
ścią centrali energetycznej opartej na 
wykorzystaniu ogniw fotowoltaicznych 
Valeco w Cahors.

Paryż i rozmowy B2B
W czerwcu ubiegłego roku Lubuskie 
W czerwcu ubiegłego roku Lubuskie zor-
ganizowało misję gospodarczą do Francji. 
Dzięki finansowej dotacji z UE w misji 
mogli uczestniczyć lubuscy przedsiębiorcy 

zainteresowani nawiązaniem nowych kon-
taktów biznesowych. Jednym z najważ-
niejszych punktów wizyty w Paryżu było 
spotkanie lubuskiej delegacji z dyrektorem 
Paris Region Entreprises, Lionelem Grot-
to. Podczas wizyty w Agencji Promocji 
Przedsiębiorczości i Inwestycji Aglomera-
cji Paryża, marszałek Elżbieta Anna Polak 
przedstawiła potencjał regionu lubuskiego. 
Podkreślała, że Lubuskie specjalizuje się 
w takich dziedzinach jak: biogospodarka, 
zdrowie i jakość życia, produkty regio-
nalne oraz branże tradycyjne takie jak IT, 
budownictwo czy przemysł drzewny. - 
W misji gospodarczej do Paryża uczest-
niczyły firmy, które poszukują partnerów 
do kooperacji. Nasz region jest zaintereso-
wany pozyskaniem kapitału francuskiego. 
Mamy 3 tys. ha przygotowanych uzbro-
jonych lokalizacji, strefy aktywności go-
spodarczej, gdzie przygotowaliśmy dobre 
warunki do biznesu dla kapitału zagra-
nicznego. Możliwa jest również współpra-
ca w ramach projektów ponadnarodowych 
współfinansowanych z UE. Mamy także 
bazę naukowo-technologiczną i Agen-

cję Rozwoju Regionu. Do dyspozycji są 
także instytuty energetyki, budownictwa, 
agrotechniki i biogospodarki. W tej chwili 
budujemy Park Technologii Kosmicznych, 
którego partnerem jest Centrum Badan 
Kosmicznych w Warszawie – tłumaczy 
marszałek.

Realizacja misji dla lubuskich przed-
siębiorców pozwoliła przygotować im 
konkretną ofertę biznesową w celu po-
tencjalnego wejścia na rynek francuski. 
Uczestnicy zebrali informacje umoż-
liwiające nawiązanie kontaktów han-
dlowych z partnerami i kontrahentami, 
a spotkania B2B pozwoliły na nawiązanie 
bezpośrednich kontaktów handlowych. 
– W ten sposób nie tylko wymieniamy 
się doświadczeniami, ale nawiązujemy 
realną współpracę. Dzięki naszemu 
zaangażowaniu lubuscy przedsiębiorcy 
są obecni na zagranicznych rynkach, a co 
równie ważne - inwestorzy z zewnątrz 
coraz częściej pukają do Lubuskiego. Tak 
budujemy przyszłość – podkreśla mar-
szałek Elżbieta Anna Polak.

Spotkanie w ambasadzie w Paryżu

Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego

Paryż – spotkanie marszałek Elżbiety Anny Polak z 
Agencją Promocji Przedsiębiorczości i Inwestycji 
Aglomeracji Paryża

Lubuska delegacja z wizytą w ParyżuSpotkanie w ambasadzie w Paryżu
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Jakość trudna do skopiowania 
Rozmowa z Mariuszem 
Zawadzkim, Prezesem  
i Adamem Jeżem, 
Wiceprezesem carSolutions

carSolutions jest laureatem nagrody 
Orła Przedsiębiorczości w  kategoriach: 
Menedżer Roku 2019 dla Zarządu: 
Pana Prezesa Mariusza Zawadzkiego 
i  Pana Wiceprezesa Adama Jeża oraz 
Wybitna Firma 2019. Jak Panowie 
przyjęliście te wyróżnienia? Czy były one 
zaskoczeniem? 

W  codziennej pracy staramy się dawać 
z  siebie 110% i  poświęcamy pełną uwagę 
zadowoleniu naszych Klientów i  świadczeniu 
usług na najwyższym poziomie, co uważamy 
za naturalne dla prowadzenia własnej 
firmy. Ta nagroda jest dla nas dużym 
zaskoczeniem, ponieważ do swojej pracy 
zawsze podchodzimy krytycznie, a do nagród 
i wyróżnień z pokorą. Wyróżnienia te stanowią 
dla nas nagrodę za naszą ciężką pracę oraz są 
mobilizacją dla nas i  całego naszego zespołu 
do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji 
i  nieustawaniu w  dążeniu do doskonałości 
w procesie obsługi Klienta! Wyróżnienie to jest 
zasługą całej firmy i wszystkich pracowników, 
gdyż tworzymy jedną drużynę i  gramy do 
jednej bramki! 

Jakie były początki firmy carSolutions, jaka 
jest jej struktura własnościowa? 
Firmę założyliśmy w  2015 roku łącząc 
wspólne nasze doświadczenia zdobyte na 
rynkach: polskim i  niemieckim. Początkowo 
zatrudnialiśmy dwie osoby posiadając jedną 
lokalizację, dzisiaj nasz team liczy piętnaście 
osób, posiadamy trzy biura w Polsce i dwa na 
rynku niemieckim. 

Proszę przedstawić zakres oferty i  skalę 
działalności przedsiębiorstwa. 
carSolutions posiada w  swojej ofercie 
samochody nowe oraz używane nie starsze 
niż dwanaście miesięcy z  przebiegami do 20 
tysięcy kilometrów. W  swojej ofercie mamy 
samochody takich marek jak VW, Skoda, 
Audi, Ford, Mercedes i  wiele innych, zawsze 
odpowiadając na zapotrzebowanie rynku 
w  danym momencie, dostarczając najlepszą 
cenę i  rozwiązania. Obsługujemy rynki Unii 
Europejskiej w  tym głównie: niemiecki, 
belgijski, szwajcarski i holenderski. 

carSolutions, mimo, że istnieje na rynku 
od  2015 roku, już odnosi znaczące sukcesy. 
Jaka jest tajemnica powodzenia firmy, które 
elementy modelu biznesowego, sposoby 
obsługi klienta, są trudne do skopiowania 
dla konkurencji? 
Bardzo mocne ukierunkowanie na Klienta, 
przepływ informacji i  procesy składające się 

na realizację całej obsługi wedle ustalonego 
harmonogramu i podziału obowiązków powodują 
skuteczne i  profesjonalne zwiększanie skali 
naszej działalności. Najważniejszymi elementami 
jest transparentność, partnerstwo i  uczciwość 
w  trakcie całego procesu realizacji kontraktów, 
co przy jednoczesnym bardzo skrupulatnym 
i  dokładnym przepływie informacji do Klienta 
tworzy unikatową mieszankę składającą się na 
sukces firmy. To jest właśnie ten wyznacznik 
jakości trudny  do skopiowania dla innych. 
Ludzie, którzy tworzą carSolutions, to najlepsi 
specjaliści w  swoich dziedzinach, co pozwala 
nam na tworzenie rozwiązań dopasowanych 
do wymagań i  oczekiwań Klientów dając nam 
przewagę konkurencyjną w wielu aspektach pracy 
na rynku automotive. 

Jakie trendy panują na rynkach 
nowych i  używanych aut dla odbiorców 
indywidualnych? Które segmenty aut, marki, 
cieszą się największym powodzeniem? 
Klienci bardzo chętnie wybierają samochody 
marek VW i  Skoda, a  z  marek premium 
Mercedes i  Audi. Z  roku na rok widzimy 
zwiększające się zainteresowanie samochodami 
nowymi oraz w  małym stopniu używanymi, 
które wciąż posiadają fabryczną gwarancję 
producenta, a  są w  bardziej przystępnej cenie 
niż samochody fabrycznie nowe. Największy 
kawałek tortu stanowią segmenty w  klasach 
B i  C oraz zwiększający się udział klasy D 
głównie w nadwoziu Kombi. 

Jakie znaczenie dla carSolutions mają klienci 
instytucjonalni? Jaką firma ma dla nich 
ofertę? 
Klienci instytucjonalni to w  zasadzie 100% 
naszego portfela Klientów. Zaopatrujemy 

zarówno salony autoryzowane danych 
marek, jak również te nieautoryzowane, 
wielomarkowe sprzedające po kilka tysięcy aut 
rocznie i  te mniejsze sprzedające od kilku do 
maksymalnie kilkunastu miesięcznie. 

W jaki sposób firma rozszerza swoje portfolio 
produktowe i  usługowe? Jaki jest jej model 
ekspansji? 
Portfolio produktowe i usługowe rozszerzamy 
poprzez zwiększanie liczby współpracujących 
z nami  dostawców z różnych rejonów Europy,  
nie opierając się jedynie o  rynek rodzimy. 
Modelem ekspansji jest zwiększanie obecności 
naszej Firmy na obszarach stanowiących 
znaczący udział w naszym portfelu zamówień; 
poprzez otwieranie nowych oddziałów 
w  krajach Unii Europejskiej, zatrudniając 
przy tym najlepszych fachowców w  swoich 
dziedzinach. 

Proszę wymienić najważniejsze wyzwania 
stojące przed firmą w najbliższych latach i jak 
są one realizowane? 
Najważniejsze wyzwania, to stabilizacja 
polityki kursowej w budowaniu długofalowego 
planu sprzedaży wraz z  niwelacją ryzyka 
fluktuacji kursów walutowych. Realizujemy 
ten proces poprzez dywersyfikację dostaw 
od dealerów walutowych współpracując 
z bankami i instytucjami o zasięgu globalnym 
jak Barclay's Bank, Goldman - Sachs itp.

Dziękuję za rozmowę, Ryszard Żabiński. 

Europa jutra. Silna, czyli jaka?
Jeśli początek września, to Forum Ekonomiczne. Jeśli Forum 
Ekonomiczne, to Krynica. Od dwudziestu dziewięciu lat to 
najważniejsze spotkanie politycznych i ekonomicznych elit 
Europy Środkowo-Wschodniej. W tym roku hasło przewod-
nie konferencji brzmi – „Europa jutra. Silna, czyli jaka?”
Z początkiem września biznes i polityka nabiera-
ją rozpędu po wakacyjnym spowolnieniu. Mało 
jest miejsc, w których można to poczuć równie 
dobrze, jak w Krynicy. Organizowane od ponad 
ćwierćwiecza, Forum Ekonomiczne w Krynicy 
zyskało sobie renomę najważniejszego spotkania 
elit Europy Środkowo-Wschodniej.
Przez trzy dni w tym 10-tysięcznym miasteczku 
uzdrowiskowym Beskidu Sądeckiego bije serce 
Europy. Tam toczą się rozmowy i zapadają 
decyzje dotyczące nie tylko na Polski, lecz całej 
Europy. Tam zjeżdżają głowy państw i rządów, 
ministrowie, parlamentarzyści, liderzy biznesu 
i eksperci trzeciego sektora. Wszyscy zgodnie 
podkreślają, że klimat tego miejsca sprzyja pro-
wadzeniu merytorycznej rozmowy i osiąganiu 
wzajemnego zrozumienia. Swój udział w forum 
potwierdzili już między innymi Jerzy Kwie-
ciński, minister inwestycji i rozwoju, Witold 
Bańka, minister sportu i turystyki, Andrzej 
Adamczyk, minister infrastruktury, Dariusz 
Piontkowski, minister edukacji narodowej, 
Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury, Tālis Linkaits, minister trans-
portu Łotwy, Wołodymyr Omelyan, minister 
infrastruktury z Ukrainy, Péter Szijjártó, mi-
nister spraw zagranicznych i Handlu z Węgier, 
Petr Koblic, prezes Giełdy Papierów Wartościo-
wych w Pradze, Przewodniczący Rady Federacji 
Europejskich Giełd Papierów Wartościowych 
(FESE), Tanja Miščević, szefowa zespołu ne-
gocjacyjnego ds. przystąpienia Republiki Serbii 
do Unii Europejskiej, Mary O’Connor stojąca 
na czele Federacji Sportów Irlandzkich i Jorge 
Delgado, sekretarz stanu ds. infrastruktury 
z Portugalii. 

Silni wspólnotą interesów 
czy wartości?
Zgodnie z mottem – „Europa jutra. Silna, czyli 
jaka?” – tegoroczne forum będzie poszukiwać 
odpowiedzi na pytanie o to, jak Europa poradzi 
sobie w nadchodzącej dekadzie w zderzeniu 
z globalnym układem sił politycznych oraz 

ekonomicznych. „Europa od dłuższego czasu nie 
może uporać się z wewnętrznymi problemami, 
wśród których na pierwszy plan wychodzi Brexit. 
Rozwija się natomiast współpraca w ramach Gru-
py Wyszehradzkiej. Rozwój przeżywa również 
Inicjatywa Trójmorza, jakkolwiek nie budzi ona 
entuzjazmu w Europie Zachodniej. W polityce 
globalnej mamy do czynienia z amerykańsko-
-chińską wojną handlową i wzrastającym napię-
ciem na linii Stany Zjednoczone-Iran. Wydarze-
nia te mogą mieć olbrzymi wpływ na światową 
politykę i ekonomię w najbliższym czasie, a ich 
konsekwencje mogą dawać o sobie znać latami” 
– mówi Zygmunt Berdychowski, Przewodniczą-
cy Rady Programowej i pomysłodawca Forum 
Ekonomicznego w Krynicy. „Tylko wspólny 
głos Europy może pokazać jej siłę. Rozbieżności 
w sprawach zasadniczych dają pole do forsowa-
nia własnych interesów krajom o największym 
potencjale gospodarczym i militarnym.  
A przecież europejscy liderzy potrafią rozmawiać, 
czego doskonałym przykładem może być sprawa 
Macedonii Północnej i Grecji. Konflikt o nazwę 
udało się zażegnać po bardzo wielu latach. Tylko 
zjednoczenie, charakteryzujące się wspólnym 
spojrzeniem w przyszłość, poszanowaniem od-
rębności historycznych i interesów każdego, jest 
zdolne zapewnić Europie siłę i konkurencyjność 
wobec innych kontynentów. Kierowanie się ego-
izmem ostatecznie do niczego nas nie zaprowadzi. 
Choć ekonomicznie stoimy dobrze, to społeczeń-
stwo europejskie starzeje się i prędzej czy później 
ten wyścig przegra” – dodaje Berdychowski.

Forum wielkich liczb
Blisko 5 tysięcy gości z najdalszych zakątków 
świata to najlepsza wizytówka konferencji. 
W tym roku organizatorzy szykują się na kolejny 
rekord frekwencji. Już ponad 40% jej uczestni-
ków pochodzi z zagranicy. Dominuje wśród nich 
pogląd, że Forum Ekonomiczne to doskonała 
platforma wymiany poglądów, gdzie można 
poradzić konstruktywny dialog o sprawach 
kluczowych dla kontynentu.
Program tegorocznego Forum obejmuje pięć 

sesji planarnych, a także ponad 200 dyskusji 
panelowych w ramach kilku ścieżek tematycz-
nych. Goście będą poruszać się po zagadnieniach 
z obszarów: biznesu i zarządzania, inwestycji 
i rozwoju, Europy i świata, makroekonomii, 
nowej gospodarki, państwa i reform, społe-
czeństwa a także polityki międzynarodowej, 
bezpieczeństwa, energetyki oraz innowacji. 
Tradycyjnie odbędą się także Fora Ochrony Zdro-
wia i Regionów. Wśród przyznawanych nagród 
nie zabraknie na pewno tej dla „Człowieka Roku”. 
W ubiegłym roku laureatem został premier 
Litwy Saulius Skvernelis. „Forum Ekonomiczne 
w Krynicy to marka sama w sobie, która znana 
jest w całej Europie, a nawet daleko poza nią. Co 
roku tak układamy program, aby jego różno-
rodność dawała szansę na szerokie spektrum 
możliwości w zapraszaniu najważniejszych gości. 
Przygotowania do tegorocznej edycji zaczęliśmy 
wyjątkowo wcześnie. Wszystko za sprawą bardzo 
ambitnych planów i pierwszych przymiarek do 
Forum w 2020 roku, które jednocześnie będzie 
trzydziestym w historii” – podkreśla Kinga Red-
łowska, dyrektor programowa Forum.

Przyszłość zaczyna się dzisiaj
W agendzie konferencji, która odbędzie się 
w dniach 3-5 września, znajdzie się wiele 
zagadnień dotyczących najbardziej palących 
problemów i wyzwań, przed którymi stoi 
Polska i Europa. Część polityczną zdominują 
z pewnością rozmowy na temat wyborów 
parlamentarnych, które zaplanowane są na 
późną jesień. Wiele uwagi skupią też kwestie 
zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem 
onkologii, a wszystko w ramach odrębnej 
ścieżki tematycznej - Forum Ochrony Zdrowia. 
Wśród podejmowanych tematów należy się 
spodziewać także omówienia perspektyw 
rozwoju komunikacyjnego, wykorzystywania 
nowoczesnych technologii, migracji czy proble-
matyki  międzynarodowej. Początek września 
w Krynicy będzie z pewnością gorący, nawet 
jeśli górska pogoda okaże się bardziej kapryśna, 
niż w ubiegłym roku.

Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady 
Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy 
o wydarzeniu:

„Pierwszy i najważniejszy cel organizowania tych spo-
tkań,  to  stworzenie przestrzeni do rozmowy, tak, aby 
stereotypy mogły być zastąpione wymianą poglądów, 
abyśmy mogli uczyć się na błędach, które popełniają 

nasi sąsiedzi, ale i wykorzystywać i adaptować dobre rozwiązania, które są 
ich udziałem.  Kiedy rozmawiamy o reformach, na przykład o reformach 
w systemie zdrowotnym, czy o mierzeniu się ze współczesnymi zagroże-
niami, np. wojną informacyjną czy cyberatakami, to warto zwrócić uwagę 
na doświadczenia tych, którzy z tym problemem zmagali się przed nami. 
Po to, aby te rozwiązania wdrażać szybciej, lepiej i bardziej efektywnie. 

Ci, którzy chcą słuchać i się uczyć, wracają do swoich krajów bogatsi 
o doświadczenia innych i w związku z tym podejmują lepsze, bardziej 
efektywne decyzje. Mają tez szansę nawiązać cenne kontakty, które będą 
owocować w przyszłości. 
W ubiegłym roku motto forum brzmiało „Interesy czy wartości”, a tego-
roczne jest organizowane pod hasłem „Europa jutra. Silna, czyli jaka?”
Na pewno dzisiejsza optyka wobec wspólnego   europejskiego projektu 
jest bogatsza o wiele lat doświadczeń. Od dobrych kilku lat wieszczy 
się rozpad Unii, a jako zapalnik tego procesu wskazuje Brexit. Mimo to 
trzeba poszukiwać tej wspólnoty i dlatego  podczas forum staramy się 
wskazywać takie elementy, które mogą łączyć kraje wobec wspólnych 
projektów w mniejszych formatach. Wystarczy wspomnieć Inicjatywy po-
dejmowane w ramach tzw. Europy Karpat czy przez państwa Trójmorza. 
To istotny obszar, wokół którego będą się toczyć krynickie debaty.” 
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PKP Intercity Remtrak – nowe logo i rozwój  
w ekspresowym tempie
Rozmowa ze Zbigniewem Ciemnym prezesem zarządu  
PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o.

Z Adamem Laskowskim, członkiem zarządu PKP Intercity,
rozmawia Radosław Nosek

PKP Intercity Remtrak w krótkim cza-
sie stał się liczącą się firmą naprawczą 
taboru. Jakie były najważniejsze etapy 
rozwoju firmy?

PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. (dawniej 
Zakład Usług Taborowych „REMTRAK” Sp. 
z o.o.) powstała w 2000 roku. W tymże roku 
rozpoczęto świadczenie usług naprawczych 
w Oddziale w Idzikowicach. W 2004 roku 
rozpoczęto świadczenie usług napraw 
głównych jednostek elektrycznych (EZT). 
Pod koniec 2009 roku nastąpiła gruntowna 
zmiana strategii i reorientacja działalności 
Spółki PKP Intercity Remtrak na ścisły 
związek z „PKP Intercity” S.A. w zakresie 
naprawy wagonów osobowych.  
W 2014 roku „PKP Intercity” S.A. zakupiła 
pozostałe udziały Spółki od PKP S.A., stając 
się jej wyłącznym udziałowcem. Kolejnym 
kluczowym punktem w historii Spółki Rem-
trak był rok 2015, kiedy dla Spółki, w po-
rozumieniu i współpracy z „PKP Intercity” 
S.A. opracowano program naprawczy. Wtedy 
podjęto też – strategiczną dla perspektywy 
rozwoju– decyzję o rozbudowie zaplecza 
Oddziału w Idzikowicach. W maju 2016 roku 
REMTRAK rozpoczął inwestycję polega-
jącą na rozbudowie istniejącej hali napraw, 
warsztatów produkcyjnych, budowie
malarni oraz wyposażeniu w nowoczesny 
park maszynowy. W lutym 2017 roku ogło-
szono pisemny przetarg na II etap rozbu-
dowy Oddziału Idzikowice Łączny koszt II 
etapu rozbudowy wyniósł 9 244 191,54 zł 
netto. Spółka została wyposażona w szereg 
specjalistycznych stanowisk naprawczych.
W wyniku zakończenia II etapu rozbudowy 
jeszcze bardziej uniezależniono się od pod-
miotów zewnętrznych, nastąpiło zwiększe-
nie ilości napraw na poziomie P4 wagonów 
osobowych. Nastąpiło też zwiększenie za-
trudnienia. Na koniec 2017 roku w Oddziale 
Idzikowice Spółka zatrudniała 309 osób, na 
koniec 2018 roku było to 349 osób, natomiast 
na koniec czerwca 2019 roku - 348 osób.
Najważniejszymi etapami w trakcie rozwoju 
Spółki Remtrak było więc skierowanie 
produkcji w stronę wykonywania napraw 
wagonów osobowych pod koniec 2009 roku, 
a także zacieśnienie współpracy z „PKP 
Intercity” w latach kolejnych. Bezpośred-
nim efektem tych decyzji było wdrożenie 
programu naprawczego dla Spółki i realiza-
cja pierwszych dwóch etapów rozbudowy, 
które diametralnie zmieniły jej pozycje na 
rynku firm zajmujących się naprawą taboru 
kolejowego. 
Jeszcze w 2014 roku Spółka Remtrak zano-
towała stratę netto w wysokości 4,27 mln zł, 
a 2018 roku osiągnęła zysk netto na poziomie 

5,42 mln zł. Potwierdza to słuszność obranej 
strategii działania. 
Planowany jest kolejny III etap rozbudo-
wy spółki. Uruchomienie linii naprawy 
zestawów kołowych pozwoli na unieza-
leżnienie się od dostawców zewnętrznych. 
Powstanie również wiele innych warsztatów 
specjalistycznych, co spowoduje dalsze 
uniezależnianie się zakładu od podmiotów 
zewnętrznych, redukcję kosztów napraw. 
Rozszerzenie oferty o poziom utrzymania P5 
wagonów osobowych, P4 lokomotyw elek-
trycznych znacząco zwiększy atrakcyjność 
Spółki na rynku napraw taboru kolejowego. 
Plan rozbudowy Oddziału w Idzikowicach 
w ramach III-go Etapu będzie wymagał 
zatrudnienia pracowników fizycznych wyko-
nujących naprawy na poziomie utrzymania 
P4 wagonów i lokomotyw i P5 wagonów. 
W szczególności będą to specjaliści tokarze, 
spawacze, inżynierzy z zakresu m. in. 
automatyki, elektryki, a także pracownicy 
nadzoru.
Zakończenie III etapu rozbudowy pozwoli 
przede wszystkim na zwiększenie elastycz-
ności Spółki w przypadku nagłych dyspo-
zycji Właściciela dotyczących np. zmiany 
harmonogramu napraw, potrzeby wyko-
nania pilnej naprawy, nieujętej pierwotnie 
w harmonogramie itp. 

Od kwietnia spółka ma nowe logo – 
PKP Intercity Remtrak. Jakie to ma 
znaczenie dla firmy?

Nowe logo nawiązuje do logotypu Spółki 
„matki”, tj. narodowego przewoźnika kole-
jowego – „PKP Intercity” S.A. Poza wspólną 
częścią logotypu Spółki „córki” jak i Spółki 
„matki”, zachowano tożsamość Spółki Rem-
trak, przez pozostawienie jej nazwy także 
w logotypie, gdyż nazwa „REMTRAK” jest 
bardzo rozpoznawalna regionie opoczyń-
skim. Nowe logo ma za zadanie zwiększyć 
rozpoznawalność Spółki poprzez identyfi-
kowalność z narodowym przewoźnikiem 
kolejowym, a także ma na celu „tchnięcie” 
nowej „siły i energii” potrzebnych do dalsze-
go jej rozwoju. 

Jeszcze w 2014 Oddział Idzikowice za-
trudniał 145 osób, po koniec I półrocza 
br. liczba ta wzrosła do 349. Czy nie 
występują kłopoty z pozyskiwaniem 
wykwalifikowanej kadry?

Problem z zatrudnieniem z uwagi na specy-
fikę i konkurencję na lokalnym rynku pracy 
Spółka odnotowuje wyłącznie w oddziałach 
produkcyjnych w Warszawie i Piotrkowie 
Trybunalskim. W tych lokalizacjach posił-
kujemy się okresowo tymczasową siłą robo-

czą, głównie zza naszej wschodniej granicy. 
Znamienna jest również dobra opinia 
o naszej Spółce wśród lokalnej społeczności. 
Pewność zatrudnienia, bardzo dobre warun-
ki socjalne, atrakcyjny system premiowy, 
który zachęca do aktywności zawodowej 
i premiuje uczciwych pracowników. Dla 
pracowników istotne jest również zaplecze 
socjalne, jakie zapewnia Spółka. Jest to m.in. 
finansowanie wypoczynku, dodatki premio-
we na Święta Bożego Narodzenia i Wielkiej 
Nocy, atrakcyjne warunki ubezpieczenia 
grupowego.
Koncepcja rozbudowy Oddziału w etapie III 
wymaga dalszego zwiększenia zatrudnie-
nia. W zależności od przyjętego wariantu 
produkcji potrzebnych będzie docelowo 400 
nowych pracowników. 

Firma objęta patronatem szkoły tech-
niczne: Zespoły Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Drzewicy i Opocznie. Jakie 
korzyści ma przedsiębiorstwo z takiej 
współpracy?

Spółka zobowiązała się do pomocy w kształ-
ceniu młodych techników, którzy w przy-
szłości mogliby zasilić kadry Oddziału 
w Idzikowicach, po zakończeniu III-go etapu 
rozbudowy. PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. 
udzieli szkołom wsparcia zarówno od strony 
dydaktycznej, jak i finansowej, które pole-
gało będzie na m.in. przyjęciu grup uczniów 
do odbywania praktycznej nauki zawodu 
na terenie PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. 
Oddziału Idzikowice. Objęcie patronatem 
szkół technicznych daje nam nie tylko 
uzasadnioną satysfakcję oraz umożliwia po-
zyskanie nowych kadr do pracy w Remtraku, 
lecz przed wszystkim daje to szansę młodym 
ludziom na zdobycie wiedzy i umiejętności.

Dziękuję za rozmowę, 
Radosław Nosek

Klimatyzacja, strefy wygody, wagony konferencyjne  
– PKP Intercity szybko zdobywa biznesowych klientów

W ramach strategii do 2023 roku, PKP 
Intercity zmodernizuje ponad 700 
wagonów i kupi 185 nowych. Jakiego 
rodzaju będą to składy, na jakie dalsze 
udogodnienia mogą liczyć pasażero-
wie? Do jakich prędkości będą przysto-
sowane te wagony?

PKP Intercity stale podnosi komfort podróży 
inwestując w swój tabor. Do 2023 r. na ten 
cel spółka przeznaczy około 7 mld zł. Wiele 
zadań realizowanych jest przy aktywnym 
wykorzystaniu funduszy unijnych oraz we 
współpracy z Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych oraz Narodowym Centrum 
Badań i Rozwoju. Dotychczas zawarliśmy 
umowy z polskimi producentami, którzy są 
głównymi odbiorcami naszych zamówień, 
na realizację projektów inwestycyjnych w ra-
mach strategii taborowej na kwotę 3,2 mld 
złotych brutto. W III kwartale br. planujemy 
zawrzeć umowę ze Stadler Polska na dostawę 
12 nowych elektrycznych zespołów trakcyj-
nych, wartą ponad 1 mld złotych brutto.
W efekcie prowadzonych inwestycji pasaże-
rowie wkrótce będą mogli korzystać z jeszcze 
wygodniejszych pociągów. Już za 4 lata, czyli 
po zakończeniu trwającego programu, tabor 
PKP Intercity będzie w 80 proc. nowy lub 
zmodernizowany. Dodatkowo w 94 proc. 
pociągów pasażerowie skorzystają z klima-
tyzacji, a w co najmniej 77 proc. z nich także 
z bezprzewodowego internetu. W każdym 
pociągu przewidziana będzie również prze-
strzeń przystosowana dla osób poruszających 
się na wózkach oraz wydzielone miejsce na ro-
wery, co dodatkowo ułatwi podróż pasażerom 
posiadającym różne potrzeby. Nowe pojazdy 
będą dostosowane do prędkości 160 km/h, 
pozwolą więc efektywnie wykorzystywać 
zmodernizowane linie kolejowe. 
Zupełną nowością na polskich torach będzie 
60 wagonów typu COMBO, z wszelkimi 
udogodnieniami dla opiekunów podró-
żujących z dziećmi oraz osób z niepełno-
sprawnościami, które zostaną dostarczone 
przez PESA Bydgoszcz. To pierwsze tego 
typu pojazdy w Polsce. Przybywa nam też 
elektrycznych zespołów trakcyjnych. Obec-
nie przewoźnik posiada 20 składów typu 
Pendolino, 20 składów typu PesaDart oraz 
20 typu Flirt³. 
Ponadto w czerwcu br. spółka podpisała 
wartą blisko 275 mln zł brutto umowę z kon-
sorcjum spółek Zakłady Naprawcze Taboru 
Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” oraz PESA 
Bydgoszcz. na modernizację 14 „pojazdów 
ED74, które mają planowo być wykorzysty-
wane głównie na trasach Wrocław-Lublin 
i Wrocław-Kielce. Po wypełnieniu umowy 
przez Stadler Polska na wspomniane wcze-

śniej 12 EZT-ów PKP Intercity będzie dyspo-
nowało flotą 86 nowoczesnych elektrycznych 
zespołów trakcyjnych.

Jak dużo PKP Intercity inwestuje 
w podniesienie jakości obsługi pasaże-
rów? Proszę wymienić najważniejsze 
przedsięwzięcia z tego obszaru.

Pasażerowie coraz częściej decydują się na 
podróże naszymi pociągami. Od kilku lat 
możemy mówić o stałym wzroście liczby 
podróżnych. W pierwszym półroczu 2019 
roku z usług PKP Intercity skorzystało 22,8 
mln pasażerów, czyli o ponad 1,3 mln osób 
więcej niż w tym samym okresie ubiegłego 
roku. Tym samym, było to najlepsze od 10 lat 
pierwsze półrocze spółki. 
Te liczby to potwierdzenie, że prowadzone 
przez nas działania zmierzają we właści-
wym kierunku, a oferta, którą udostępnia-
my, spełnia oczekiwania wszystkich grup 
klientów. Podejmujemy wiele inicjatyw na 
rzecz pasażerów o ograniczonej mobilności, 
naszym priorytetem jest nieustanne zwięk-
szanie dostępności taboru oraz inwestowanie 
we wszelkie rozwiązania, które zapewnią 
im sprawną i komfortową podróż. We 
współpracy z Fundacją Integracja szkolimy 
pracowników drużyn konduktorskich w za-
kresie obsługi osób z niepełnosprawnością. 
W marcu br. spółka uruchomiła dodatkowy 
numer telefonu: 42 205 45 31 przeznaczony 
tylko i wyłącznie dla osób z niepełno-
sprawnościami i o ograniczonej sprawności 
ruchowej. Podróżni, dzwoniąc na dedyko-
wany numer, mogą zgłosić przejazd osoby 
z niepełnosprawnością, wypełnić z pomocą 
konsultanta formularz zgłoszeniowy, a także 
otrzymać kompleksową informację.
Rozwijajmy i udoskonalamy także kana-
ły sprzedaży biletów. W maju w systemie 
sprzedaży biletów PKP Intercity wprowa-
dziła funkcję koszyka zakupowego, która 
umożliwia zakup wielu biletów w czasie 
jednej transakcji. Jesienią planujemy nato-
miast wprowadzenie nowego rozwiązania 
w systemie internetowej sprzedaży biletów. 
Kupując bilet przez Internet na pociągi 
Pendolino, kursujące w kategorii Express 
InterCity Premium oraz składy Dart i Flirt, 
obsługujące połączenia w ramach kategorii 
InterCity, będzie mógł skorzystać z wizuali-
zacji kupowanego miejsca. To oznacza, że 
podczas dokonywania transakcji w systemie 
klient zobaczy schematycznie przedstawiony 
wagon i samodzielnie będzie mógł wybrać 
konkretne siedzenie. 
PKP Intercity rozpoczęło również hono-
rowanie aplikacji mObywatel w swoich 
pociągach, dzięki temu podróżni mogą po-

twierdzać swoją tożsamość podczas kontroli 
biletów imiennych przy pomocy smartfona. 
To kolejne ułatwienie, które sprawi, że 
podróże naszymi pociągami będą jeszcze 
prostsze. 

Jaką ofertę ma PKP Intercity dla biz-
nesu i w jakim kierunku będzie się ona 
rozwijała?

Oferta PKP Intercity jest coraz bardziej 
atrakcyjna, a co za tym idzie konkurencyjna 
w stosunku do innych środków transportu. 
Wyniki ostatnich badań pokazują, że blisko 
co trzeci pasażer na najpopularniejszych 
trasach podróżuje naszymi pociągami 
w celach zawodowych. Najwięcej takich osób 
korzysta z pociągów kategorii Express Inter-
City Premium i Express InterCity. Klienci 
podróżujący biznesowo indywidualnie lub 
w mniejszych grupach w wybranych wago-
nach klasy 1. pociągów EIC mogą skorzystać 
z przedziałów menadżerskich, tzw. Stref 
Wygody. Są one klimatyzowane, znajdują się 
w nich cztery komfortowe fotele, gniazdka 
elektryczne, stół, szafa oraz dodatkowa prze-
strzeń na bagaż. 
Ponadto PKP Intercity umożliwia wynaję-
cie dwóch typów nowoczesnych wagonów 
przystosowanych do organizacji konferen-
cji, szkoleń lub spotkań biznesowych. Są 
one klimatyzowane, wyposażone w sprzęt 
audiowizualny, w tym mikrofony, system 
nagłośnienia oraz stół konferencyjny dla 25-
30 osób, dzięki czemu pozwalają efektywnie 
wykorzystać czas spędzony w podróży. 
Dla osób, które często odbywają wyjazdy 
służbowe, szczególnie atrakcyjna jest oferta 
Kolorowych Kart Intercity – rocznych, 
półrocznych, kwartalnych i miesięcznych, 
pozwalających dopasować ofertę do indywi-
dualnych potrzeb podróżnego. Dzięki nim 
można znacząco obniżyć miesięczny koszt 
podróży.
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Skutecznie realizować Wizję Zero 
– strategię prewencji w rolnictwie
Rozmowa z dr Aleksandrą Hadzik, Prezesem Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego przystąpiła do międzynarodowej 
kampanii popularyzującej Wizję Zero 
w sektorze rolniczym w Polsce. Czym jest 
Wizja Zero i dlaczego Kasa zaangażowa-
ła się w ten projekt?

Wizja Zero to światowa strategia prewencji 
w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, której 
głównym celem jest wyeliminowanie wypad-
ków przy pracy i chorób zawodowych pracow-
ników. Opiera się na: 3 filarach - bezpieczeń-
stwie, zdrowiu i dobrostanie oraz  
7 złotych zasadach:
1. Przejmij inicjatywę – zaangażuj się
2. Zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj ryzyko
3. Zdefiniuj cele- stwórz program
4. Zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy 

– bądź dobrze zorganizowany
5. Zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodar-

stwie: maszyny, narzędzia i stanowisko pracy
6. Poszerzaj wiedzę na temat zasad bezpieczeń-

stwa w gospodarstwie
7. Daj dobry przykład i motywuj innych.
Od 2018 roku  KRUS jest partnerem kampa-
nii Międzynarodowego Stowarzyszenia Za-
bezpieczenia Społecznego (ISSA) pod nazwą 
Wizja Zero. 13 czerwca 2019 r., pod Honoro-
wym Patronatem Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, 
zainaugurowaliśmy w Polsce Strategię Wizji 
Zero. Kasa jest zaangażowana we wdrożenie 
tej kampanii w sektorze rolniczym.
Wprawdzie od początków naszej działalności 
realizujemy szereg działań prewencyjnych, 
skierowanych do rolników. Udział w Wizji 
Zero dodatkowo je wzmocni i zwiększy ich 
potencjał, ale udział w Wizji Zero pozwala na 
jeszcze lepsze ich wykonywanie. Cieszę się, 
że przy realizacji Strategii możemy dzielić 
się i korzystać z doświadczeń zagranicznych 
partnerów. Bardzo ważnym elementem stra-
tegii jest wspomniany przeze mnie wcześniej 
dobrostan rolnika. Często się o tym zapomina, 
że organizacja pracy, zdrowie psychiczne mają 
wpływ na bezpieczeństwo i komfort pracy. 
Kasa będzie przypominać, jak ważny jest to 
filar w całościowym spojrzeniu na prewencję 
wypadkową. Ważne są też dobre, bezpośrednie 
relacje pracowników Kasy z rolnikami i nad 
tymi pracujemy od lat. Dzięki zaangażowaniu, 
nowym pomysłom i wdrażanym rozwiązaniom 
gospodarstwa naszych beneficjentów są coraz 
bardziej bezpieczne i innowacyjne. Za najważ-
niejsze w tym obszarze uważam zmniejszenie 
liczby wypadków śmiertelnych. Tutaj żadna 
liczba nie powinna nas zadawalać, tych wypad-
ków po prostu w ogóle nie powinno być. 

Niedawno zaprosiła Pani młodzież ze 
szkół ponadpodstawowych oraz uczelni 
wyższych, w szczególności o profilu rolni-
czym, do udziału w konkursie, dotyczącym 

wdrażanej przez Kasę międzynarodowej 
kampanii Strategia Wizji Zero w sektorze 
rolniczym w Polsce. Jaki jest cel tego kon-
kursu i na czym ma on polegać?

I Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży odbę-
dzie się w dniach 2 września - 3 października br. 
pod hasłem: „Moja Wizja Zero – Strategia 
Prewencji w Rolnictwie”. Kierujemy go do mło-
dzieży szkół średnich oraz studentów wyższych 
uczelni, w szczególności o profilu rolniczym, 
w wieku 15-24 lat. Brakowało nam inicjatywy 
bezpośrednio skierowanej do młodzieży, a prze-
cież spośród tych młodych osób wiele, mamy 
nadzieję, zostanie rolnikami odpowiedzialnymi 
za bezpieczeństwo w swoich gospodarstwach.
Zadanie konkursowe będzie polegało na wyko-
naniu krótkiego, maksymalnie  
2-minutowego filmu prewencyjnego. Tematyka 
filmu ma nawiązywać do wymienionych 
przeze mnie wcześniej 7 złotych zasad, których 
zastosowanie pomaga zaprojektować środo-
wisko pracy w taki sposób, aby nikt nie został 
w niej pozbawiony życia lub zdrowia. Każdy 
uczestnik konkursu może przedstawić własną 
wizję realizacji tych zasad w praktyce.  
Jeszcze w czerwcu, tuż przed wakacjami, 
zwróciłam się listownie do dyrektorów 52 
szkół rolniczych o przekazanie uczniom 
informacji nt. planowanego konkursu. Pod 
koniec sierpnia chcemy spotkać się z nimi 
osobiście i poprosić o zamieszczenie informa-
cji na ten temat w ich placówkach. Mamy teraz 
okres wakacyjny, ale wiemy, że młodzież także 
w czasie wypoczynku jest aktywna w mediach 
społecznościowych, więc skorzystamy również 
z tego sposobu komunikacji. 
Patronat honorowy nad konkursem objął 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dla naszej 
inicjatywy udało nam się pozyskać - jako 
współorganizatorów - partnerów instytucjo-
nalnych: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
i Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa oraz 
biznesowych: Pocztowe Towarzystwo Ubezpie-
czeń Wzajemnych i Fundację Polskiej Grupy 
Energetycznej. Partnerem kampanii wdrożenia 
Strategii Wizji Zero została również Państwowa 
Inspekcja Pracy, ponadto wydarzenie zostało 
objęte patronatem medialnym TVP INFO.  Dla 
laureatów konkursu przewidujemy bardzo atrak-
cyjne nagrody.

KRUS od 25 lat aktywnie prowadzi dzia-
łania prewencyjne w zakresie bezpieczeń-
stwa pracy w gospodarstwach rolnych, 
jakie są najważniejsze osiągnięcia Kasy 
w tym zakresie?

Od początku naszej działalności wypadkowość 
w gospodarstwach rolnych spadła aż o 70% do 
poziomu ok. 18 tys. wypadków w skali roku. 
W I kwartale 2019 r. do KRUS zgłoszono 3432 
zdarzenia wypadkowe, czyli o 556 (13,9%) 
mniej niż w I kwartale 2018 r.  

Co  roku organizujemy wykłady, szkolenia, 
prezentacje dotyczące bezpiecznego korzy-
stania ze środków ochrony roślin, pomocy 
przedmedycznej i wielu innych zagadnień.  
W 2018 roku zorganizowaliśmy ok. 20 tys. 
takich spotkań, dotarliśmy do 500 tys. osób. 
Kasa od wielu lat prowadzi też konkursy pre-
wencyjne. Najbardziej znaczące to: Ogólno-
krajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne oraz Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 
dla Dzieci.
Spośród 1153 gospodarstw rolnych zostali już 
wyłonieni laureaci XVII Ogólnokrajowego 
Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. 
Jego kolejne edycje są doskonałą okazją do mo-
nitoringu bezpieczeństwa pracy w gospodar-
stwach czy analizy zagrożeń. Czasem wystar-
czą naprawdę niewielkie środki i działania, aby 
znacznie zwiększyć poziom bezpieczeństwa 
pracy. Finałowa gala tego konkursu odbędzie 
się 20 września podczas XXI międzynarodo-
wej wystawy rolniczej AGRO SHOW 2019 w 
Bednarach koło Poznania.
Tegoroczna, IX już edycja Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego dla Dzieci, odbywała 
się pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi: maszyna 
pracuje a dziecko obserwuje” i była poświęcona 
zapobieganiu wypadkom z udziałem maszyn 
i urządzeń rolniczych. Uczestniczyło w nim ok. 
50 tys. uczniów z klas 0-3 i 4-8, z  prawie 3,5 
tys. szkół podstawowych. Komisja wyłoniła 96 
laureatów, którym wręczono nagrody podczas 
uroczystej gali w Centralnej Bibliotece Rolniczej 
w Warszawie 14 czerwca 2019 r.

Dziękuję za rozmowę 
Radosław Nosek

KRUS – jeden z europejskich liderów 
bezpieczeństwa w rolnictwie
Z Szymonem Giżyńskim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rozmawia Radosław Nosek

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan 
Krzysztof Ardanowski objął honoro-
wym  patronatem  wdrażaną przez Kasę 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
międzynarodową kampanię Strategia Wizji 
Zero w sektorze rolniczym w Polsce. Jakie 
znaczenie ma realizacja tej strategii dla 
polskiego rolnictwa?

W praktyce, koncepcje zawarte w Strategii „Wizja 
Zero” realizujemy od wielu lat i bez problemu 
możemy obecnie włączyć się w ten program. 
Sprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie 
rolnym uważaliśmy zawsze za priorytetowe. 
Służy temu wiele działań, od tych codziennych, 
jak szkolenia, doradztwo czy wydawnictwa 
poświęcone bezpieczeństwu pracy, po ogól-
nopolskie konkursy promujące rolnicze bhp, 
w tym także tworzenie optymalnych warunków 
bezpieczeństwa w gospodarstwach, czemu służy 
Ogólnopolski Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne. W bieżącym roku mamy już siedemnastą 
edycję tego konkursu. Oczywiście włączenie się 
w międzynarodową strategię wzmacnia nasze 
wysiłki i nadaje im jeszcze istotniejszy charak-
ter. Nie wątpię jednak, że nasze dotychczasowe 
doświadczenia będą stanowiły znaczący wkład 
w całość tego przedsięwzięcia. Spodziewamy się 
również, że dzięki międzynarodowej współpracy 
będziemy doskonalili i rozszerzali wszystko to, 
co robiliśmy dotąd. Troski o bezpieczeństwo 
nigdy za wiele, a przecież nawet wtedy, kiedy 
zredukujemy wypadkowość do minimum, czyli 
jak w założeniu Strategii, do zera, nadal będziemy 
musieli podejmować wysiłki, żeby taki pożądany 
stan utrzymać. Jako jeden z największych sekto-
rów rolniczych w Europie jesteśmy, dla Strategii 
„Wizja Zero”, bardzo ważnym partnerem i mamy 
nadzieję wypełnienia szczególnej roli, jaką w tym 
programie mamy do odegrania.

Jak Pan ocenia sytuację w polskim rolnic-
twie w obszarze warunków bezpieczeństwa 
pracy i działań prewencyjnych w tym 
zakresie?

Wieloletnie działania w tym obszarze przy-
noszą wymierne efekty w postaci spadających 
wskaźników wypadkowości. Warto zauważyć, że 
prowadzimy je kompleksowo, to znaczy obejmu-
jemy prewencją wszystkie aspekty rolniczej pracy. 
Współczesne rolnictwo to, poza tradycyjnymi 
działaniami, skomplikowany park maszynowy 
czy środki chemiczne, co wymaga szczególnej 
i dodatkowej ostrożności. Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego prowadzi takie dzia-
łania od początku swojego istnienia, czyli już od 
niemal trzydziestu lat. Przeznaczony jest na ten 
cel specjalny fundusz ze środków budżetowych. 
Nie ustajemy w stałym doskonaleniu środków 
bezpieczeństwa, bo świat nie stoi w miejscu, 
a nowoczesne rolnictwo stawia przed nami wciąż 
nowe zadania. Zawsze jest więc coś do popra-
wienia i udoskonalenia, ale mogę powiedzieć, że 
nadążamy za nowymi wyzwaniami. Rolnicza pre-

wencja wypracowała cały system działań na rzecz 
bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, z czego mo-
żemy być dumni. Mamy sprawdzone narzędzia 
prewencyjne, co pozwala nam z optymizmem 
patrzeć w przyszłość i zmierzyć się z ambitnymi 
założeniami Strategii „Wizja Zero”.

Jaka jest pozycja polskiego rolnictwa w po-
równaniu z sektorami rolnymi w innych 
krajach Unii Europejskiej jeśli chodzi o po-
ziom bezpieczeństwa pracy, wypadkowości 
przy pracy, skuteczności podejmowanych 
działań prewencyjnych?

Według statystyk unijnych, rolnictwo jest jednym 
z pięciu najbardziej niebezpiecznych sektorów 
gospodarki. Ten fakt potwierdzają również pol-
skie statystyki oparte na danych pochodzących 
z gospodarstw indywidualnych, zbierane przez 
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.  
Dlatego tak ważne jest podejmowanie wysiłków 
i propagowanie rozwiązań, które pozwolą wy-
raźnie zmniejszyć liczbę wypadków oraz chorób 
zawodowych w rolnictwie. Ważna jest przede 
wszystkim ciągła edukacja rolników i budowanie 
świadomości zagrożeń występujących w środowi-
sku pracy rolniczej, a także wskazywanie  nowych 
zagrożeń, które związane są z nowoczesnymi 
technologiami, nowymi sposobami upraw i ho-
dowli, zmianami demograficznymi i klimatycz-
nymi, a także migracją ludności; czynniki te  
przyczyniają się do powstania ryzyka nowych 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
w rolnictwie. 
Polska jest doskonałym przykładem na to, że sys-
tematycznie prowadzone działania prewencyjne, 
a także postęp technologiczny i techniczny w rol-
nictwie przynoszą doskonałe efekty. Kiedy w 1990 
r. powstawał KRUS, wypadkowość w rolnictwie 
indywidualnym była bardzo wysoka. Dzisiaj, po 
prawie 30 latach działań na rzecz zmniejszenia 
liczby wypadków i chorób zawodowych rolników 
przez edukację rolników oraz szereg innych dzia-
łań prewencyjnych, prowadzonych na obszarach 
wiejskich osiągnęliśmy: ponad 4-krotny spadek 
liczby zgłaszanych wypadków z 66 tys. w 1993 
do 15 tys. w 2018 roku, tj. o 70%,  a także   spadek 
liczby wypadków śmiertelnych w analogicznym 
okresie z 300 do 81. Równocześnie zmniejszył 
się wskaźnik wypadkowości w ciągu tego okresu 
czasu z 24,6 do 9,5 wypadków na 1 000 ubezpie-
czonych. W rolnictwie indywidualnym w Polsce, 
w zakresie kryteriów wypadkowości, cały czas 
obserwujemy utrzymujący się trend spadkowy. 
Oznacza to również wymierną skuteczność 
podejmowanych działań prewencyjnych na wsi, 
promowania bezpiecznej pracy w rolnictwie 
–  mi.in. poprzez Ogólnokrajowy Konkurs 
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne organizowany 
od 2003 roku przez KRUS oraz Ogólnopolski 
Konkurs Plastyczny dla Dzieci Bezpiecznie na 
wsi prowadzony przez Kasę od 2011 roku, a także 
popularyzacja Wykazu czynności szczególnie 
niebezpiecznych związanych z prowadzeniem 

gospodarstwa rolnego, których nie wolno 
powierzać dzieciom poniżej 16 lat, wskazującego 
na prace szczególnie zagrażające bezpieczeństwu 
najmłodszych mieszkańców wsi.
W wielu krajach europejskich podejmowane 
są działania prewencyjne, polegające głównie 
na szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy, skierowanych do rolników. Na 
przykład w Szwecji w latach 2009-2013 uru-
chomiono narodowy program interwencyjny, 
propagujący bezpieczeństwo pracy w rolnictwie 
(poprzez szkolenia, wizytacje gospodarstw przez 
inspektorów ds. prewencji itp.), który miał na 
celu zmniejszenie liczby wypadków śmiertelnych 
w rolnictwie. W porównaniu do 5-letniego okresu 
2004-2008, ze średnią liczbą wypadków śmier-
telnych na poziomie 8, osiągnięto 50% poprawę, 
tzn. średnia liczba wypadków śmiertelnych 
rocznie w okresie 2009-2013 wyniosła 4, ale już 
w następnych 5-letnim okresie badawczym 2014-
2018, kiedy zakończono prowadzenie programu 
interwencyjnego, odnotowano wzrost wypadków 
śmiertelnych – do średniej wartości rocznej 7 
wypadków śmiertelnych. 
To szwedzkie doświadczenie dowodzi, iż aby 
utrzymać trend zmniejszania się  liczby wypad-
ków w rolnictwie  konieczne są nowe działania 
prewencyjne oraz ciągłe uświadamianie rolników 
o potencjalnych zagrożeniach i sposobach ich 
eliminowania. Takie działania polska Kasa podej-
muje od początku swojej działalności prewencyj-
nej. Mam nadzieję, iż popularyzowaniu  działań 
prewencyjnych Kasy oraz edukowaniu polskich 
rolników na temat zasad ochrony zdrowia i życia 
w gospodarstwie rolnym służyć będzie również 
promowana przez KRUS, międzynarodowa kam-
pania społeczna wdrażająca strategię Wizji Zero 
w  polskim rolnictwie.
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Udana transformacja, lider nowoczesności, 
wyłącznie polski  kapitał – anatomia sukcesu OPEC Gdynia

Podczas Wielkiej Gali „30 lat wol-
ności RP”, OPEC Gdynia zostało 
uhonorowane nagrodą „Firma 30-le-
cia Wolności PR” Plebiscytu „Orły 
Polskiej Przedsiębiorczości”. Za jakie 
najważniejsze osiągnięcia uhonoro-
wano przedsiębiorstwo?

Przełomowym momentem w historii 
rozwoju firmy był okres transforma-
cji gospodarczej. Początek lat 90. był 
okresem zmian własnościowych w całym 
sektorze ciepłowniczym. Jak większość 
przedsiębiorstw cierpieliśmy na brak 
kapitału, a z drugiej strony występowała 
pilna konieczność modernizacji, rozwoju, 
dopasowania się do nowych warunków 
rynkowych. 
Ówczesna Pani Prezydent Gdyni, Francisz-
ka Cegielska nie była zwolenniczką wy-
przedaży majątku. Zadała nam pytania, czy 
możemy, jako przedsiębiorstwo, podjąć się 
zadania rekonstrukcji technologiczno-or-
ganizacyjnej, ile to będzie kosztowało i jak 
długo będzie trwało? Były to bardzo trudne 
pytania, udzieliliśmy na nie pozytywnej 
odpowiedzi, określając jednocześnie okres 
potrzebny na te zmiany na 5 lat. 
OPEC Gdynia był wtedy w gronie najlep-
szych w Polsce przedsiębiorstw ciepłow-
niczych. To dało nam możliwość ubie-
gania się o kredyt w Banku Światowym. 
Gwarantem spłaty tego kredytu miało 
być Ministerstwo Finansów. Pierwotnie 
mogliśmy liczyć na 12 mln dolarów, potem 
okazało się, że kwota ta może się zwięk-
szyć do 25 mln dolarów. Na tamte czasy 
była to ogromna suma pieniędzy.
Plan modernizacji zakładał nie tylko trans-
fer technologii, zakup produktów i usług, 
lecz także inwestycje w kapitał ludzki – 
transfer wiedzy. Pamiętam, że sam, chcąc 
uzupełnić swoją wiedzę podjąłem studia 
na Uniwersytecie w Kopenhadze, nasi pra-
cownicy korzystali też ze szkoleń i specja-
listycznych kursów w krajach skandynaw-
skich i Europy Zachodniej.  
Cały, ogromny program transformacji 
przedsiębiorstwa był realizowany z pomo-
cą zagranicznych specjalistów. Realiza-
cję tego projektu ogromnie utrudniał 
wprowadzony w tym czasie tzw. popiwek 
Balcerowicza, czyli podatek od ponadnor-
matywnych wynagrodzeń oraz zamroże-
nie cen energii. 
W końcu, w 1997 roku, po 7 latach 
wielkiego transferu technologii i wiedzy, 
cały plan został wykonany. Powstał jeden 
z pierwszych w Polsce zintegrowany 
system  nadzoru i telemetrii sieci ciepłow-

niczej. Dysponowaliśmy ogromnymi, nie-
znanymi dotąd, możliwościami w zakresie 
programowania temperatur, zmienności, 
monitoringu. 

Jakie były dalsze etapy rozwoju 
przedsiębiorstwa?

W latach 1997 – 2000, w ramach umo-
wy zawartej z Fundacją EkoFunduszu, 
dokonaliśmy modernizacji systemu 
ciepłowniczego w Wejherowie. W 2010 
roku, OPEC Gdynia uzyskał dofinanso-
wanie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2007-2013, na „Budowę źródła wy-
twarzającego energię elektryczną w sko-
jarzeniu z ciepłem w kotłowni Nanice na 
terenie Wejherowa. Otwarcie elektrocie-
płowni gazowej w Wejherowie odbyło się 
w 2013 roku. Wykorzystano w niej silnik 
gazowy Rolls Royce’a wraz z generatorem. 
W 2011 roku  nastąpiło podpisanie umo-
wy z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na reali-
zację projektu termomodernizacji sieci 
ciepłowniczej na terenie Gdyni i Rumi.

Czy rozważano sprzedaż OPEC Gdy-
nia zagranicznemu inwestorowi?

Naszym największym sukcesem jest wła-
śnie to, że OPEC Gdynia przeszedł wielki 
program transferu wiedzy i technologii, 
stał się jednym z najlepszych i najnowo-
cześniejszych przedsiębiorstw ciepłow-
niczych w Polsce i pozostał w całości 
w polskich rękach. Mieliśmy bardzo liczne 
delegacje zagranicznych koncernów, które 
przekonywały nas, że z nimi będziemy 
mogli się znacznie łatwiej rozwijać. Wy-
braliśmy jednak inną drogę.

W Ogólnopolskim Rankingu Przed-
siębiorstw Energetyki Cieplnej 2019, 
OPEC Gdynia zajęło trzecie miejsce 
w kraju. Dzięki jakim osiągnięciom 
przedsiębiorstwo jest w ścisłej czo-
łówce branży ciepłowniczej w Polsce?

Organizatorzy tego rankingu brali przede 
wszystkim pod uwagę rozwój ocenianych 
przedsiębiorstw, sukcesy w zakresie po-
zyskiwania funduszy z Unii Europejskiej, 
osiągnięcia w zakresie ograniczania emisji 
C02. 
Przedsiębiorstwo cały czas skutecznie 
pozyskuje środki zewnętrzne na realizację 
kolejnych inwestycji infrastrukturalnych. 
W najbliższych latach na rozbudowę 
i modernizację sieci ciepłowniczych 
przeznaczonych zostanie ponad 120 mln 

złotych. Do roku 2023 zaplanowano 
realizację 5 projektów infrastrukturalnych 
w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych i 3 projektów konkurso-
wych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej 
wyniesie ponad 50 mln złotych. Dzia-
łania te mają na celu przede wszystkim 
zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła 
i aktywną walkę ze smogiem.

Organizatorzy rankingu oceniali także 
działania przedsiębiorstw  w obszarze spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu. 
Jako przedsiębiorstwo jesteśmy „oblegani” 
m.in. przez stowarzyszenia, organizacje 
zajmujące się kultywowaniem pamięci 
historycznej, kształtowaniem patriotycznych 
postaw. Bardzo chętnie działamy w tym 
obszarze kultywując pamięć historyczną, 
od wielu lat wspieramy Światowy Związek 
Żołnierzy Armii Krajowej (sam jestem 
z „akowskiej” rodziny), chcemy mieć wpływ 
na wychowanie młodzieży w duchu patrio-
tyzmu historycznego, ale nie politycznego.
Oprócz tego wspieramy sport amatorski, 
kulturę, osoby z niepełnosprawnościami. 
Wspólnie z Rotary Club Gdynia  i Lions 
Club realizujemy projekt „Zobaczyć świat 
rękoma” przeznaczony dla osób niedowi-
dzących i niewidomych. Projekt polega na 
budowie makiet z brązu najbardziej zna-
nych zabytków historycznych Trójmiasta. 
W  2016 roku wykonano makietę zabytko-
wego niszczyciela ORP Błyskawica, w 2017 
r. makietę statku pasażerskiego  M/S 
Batory, a ostatnio Daru Pomorza.

Dziękuję za rozmowę  
Radosław Nosek

Rozmowa z Januszem Różalskim, Prezesem Zarządu OPEC Gdynia Sp. z o.o.
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Pasy bezpieczeństwa dla dziecka  
– ten produkt podbija zagraniczne rynki
Rozmowa z  Norbertem 
Gałuszewskim, 
Prezesem Zarządu, 
Maciejem Łuczakiem, 
Wiceprezesem Zarządu 
i Krzysztofem Markowskim, 
Przewodniczącym Rady 
Nadzorczej Smart KID S.A

Uczestniczyliście Panowie w Kon-
ferencji  WallStreet w Karpaczu, 
w największym w Polsce spotkaniu 
inwestorów. Jakie najważniejsze wnio-
ski płyną z tego spotkania?

Rynek kapitałowy w Polsce nie jest w naj-
lepszej kondycji z czego wszyscy sobie 
zdajemy sprawę i jest to mocno odczuwalne 
w nastrojach inwestorów. Nawet  takie 
spółki jak nasza, która ma już od pierwszego 
roku sprzedaży dodatni wynik finansowy, 
odczuwa brak zaufania ze strony inwesto-
rów. Inwestorzy zagraniczni natomiast są 
bardzo zainteresowani polskimi pomysłami. 
Konferencja  Wall Street jest niewątpliwie 
najlepiej zorganizowaną i prowadzoną 
konferencją rynków kapitałowych w Polsce, 
bardzo wysoka jest również jakość paneli 
eksperckich, co daje nam przedsiębiorcom 
szersze spojrzenie na wiele zagadnień.

Jakie były początki firmy Smart KID 
S.A.? Co było momentem przełomo-
wym w jej rozwoju?

W 2016 roku Maciej Łuczak i ja założyli-
śmy spółkę Braxx. W początkowej fazie 
rozwoju zajmowała się ona wykonywaniem 
analiz bezpieczeństwa oraz testowaniem 
urządzeń przeznaczonych do przewozu 
dzieci w pojazdach.  W wyniku tych prac 
powstał Smart Kid Belt, który jest całkowi-
cie polskim wynalazkiem, produkowanym 
w naszym kraju.
Od początku wiedzieliśmy, że Smart Kid 
Belt będzie przełomem w branży foteliko-
wej. Bardzo wysokie parametry bezpie-
czeństwa, małe gabaryty i niska cena są 
dokładnie tym, czego branża na świecie 
nie jest w stanie dostarczyć  przez ostatnie 
25 lat… a nam się to udało.

Kim są czołowi menedżerowie Smart 
KID S.A.? Jaka jest struktura właści-
cielska firmy?

Norbert Gałuszewski jest Prezesem 
Zarządu, zarządzał  rynkami Centralnej 

i Wschodniej Europy w obszarach sprzeda-
ży i marketingu m.in. w Red Bull, Pernod 
Ricard, CEDC, Maciej Łuczak - Wice-
prezesem, zarządzał firmami w branży 
fotelikowej oraz jest twórcą wielu rozwią-
zań dotyczących poprawy bezpieczeństwa 
dzieci w pojazdach. Krzysztof  Markowski 
jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej -  
zarządza aktywnie  rynkami Litwy, Łotwy 
i Estonii w Red Bull. Jesteśmy też właści-
cielami kontrolnego pakietu akcji Smart 
Kid S.A.

Czym jest Smart Kid Belt, flagowy 
produkt firmy? Na czym polega 
unikatowość i innowacyjność tego 
produktu?

Smart Kid Belt ma wszelkie walory pro-
duktu masowego - jest bezpieczny, każdy 
kto ma kontakt  z transportem dziećmi, 
powinien go mieć, jest tani, dzięki czemu 
każdy może chronić swoje dziecko, a nie 
tylko osoby o wyższych przychodach, które 
mogą sobie pozwolić na zakup innego 
urządzenia przytrzymującego typu fotelik.
Idea Smart Kid Belt opiera się o systemy 
biernego bezpieczeństwa w pojazdach.  
Montuje się go do pasów bezpieczeństwa, 
a dziecko siedzi wygodnie na kanapie 
pojazdu, a nie na kawałku plastiku z gąbką 
tapicerską szumnie zwanym „bezpiecz-
nym" fotelikiem. Gdyby fotelik rzeczy-
wiście był bezpieczny, ich producenci 
już dawno nie wstydziliby się pokazać 
wyników testów zderzeniowych, tak jak 
pokazuje to Smart Kid Belt. Ale jakoś od 
dwóch lat nikomu z rynku fotelików na 
świecie "nie udało się" pokazać publicznie 
wyników takich testów.

Kiedy rozpoczęła się internacjonali-
zacja firmy? Jakimi kanałami produk-
ty firmy sprzedawane są na rynkach 
zagranicznych?

Smart Kid Belt obecny jest na ponad dwu-
dziestu  rynkach zagranicznych, m.in. USA, 
Japonii, Unii Europejskiej, Panamy, Korei 
Południowej. Współpracujemy z dystrybu-
torami w tych krajach, w celu jak najszybszej 
budowy dystrybucji numerycznej Smart Kid 
Belta w handlu nowoczesnym i tradycyj-
nym. Największymi rynkami dla Smart Kid 
Belt  jest teraz Japonia i USA.

Jakie jest tempo rozwoju firmy i jej 
możliwości pozyskiwania kapitału na 
rozwój?

Smart Kid S.A. rozwija się szybciej niż 
sami to zakładaliśmy. W pierwszym roku 
działalności przy przychodach ok. 3 mln zł 
i realizacji pierwszej kampanii w TV, Spół-
ka miała na koniec roku 400 tys. zł zysku. 
W  2019 roku prognoza zakłada 10 mln zł  
przychodu i ok. 2 mln zł zysku.

Proszę przedstawić plany rozwojowe 
firmy na najbliższe lata. Jaki  firma 
ma model ekspansji na rynkach: pol-
skim i zagranicznym?

Smart Kid Belt w Polsce osiągnął już dosyć 
dużo. W następnych latach skupiamy się 
na rozwoju eksportu i dostępności naszego 
produktu w  kolejnych krajach, gdzie 
obowiązuje nasz patent - a tych rynków jest 
ponad  sto trzydzieści, więc mamy pełne 
ręce roboty.

Dziękuję za rozmowę  
Ryszard Żabiński

Po lewej Norbert Gałuszewski, w środku Maciej Łuczak, po prawej Krzysztof Markowski

Gospodarka
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programów: Word, Excel, Outlook, Power 
Point, OneNote, Publisher, Access, One 
Drive, Exchange, Skype, Teams, Sway, 
Forms oraz Stream.

Kolejnym krokiem w ramach porozu-
mienia będzie uruchomienie mode-
lowej „Szkoły w Chmurze” w jednej 
z rzeszowskich placówek w ramach 
programu prowadzone przez Micro-
soft w całej Polsce. Nadrzędną ideą 
przyświecającą programowi Szkół 
w Chmurze Microsoft jest kształce-
nie uczniów w taki sposób, by rozwi-
jali swoje umiejętności w obszarze 
wykorzystania technologii w różnych 
dziedzinach. 

Na czym polegały warsztaty edukacyjne 
Minecraft Demo Day w Rzeszowie?
17 czerwca br. uczniowie rzeszowskich 
szkół wzięli udział w warsztatach eduka-
cyjnych Minecraft: Education Edition – 
w wirtualnym świecie gry zbudowali przy-
szłe oblicze miasta Rzeszów. Wydarzenie 
realizowane było przez Urząd Miasta ze 
współpracy z Microsoft oraz partnerską 
szkołą programowania dla dzieci MindC-
loud, przy wsparciu firmy DELL, która 
dostarczyła laptopy do przeprowadzenia 
warsztatów. Celem wydarzenia była 
promocja projektu Innowacyjna Edukacja, 
w ramach którego już od września 2019r. 
w szkołach podstawowych w Rzeszowie 
dla chętnych uczniów zostaną zorgani-
zowane zajęcia pozalekcyjne z informa-
tyki, których przedmiotem będzie nauka 
programowania w oparciu o popularną 
grę Minecraft. Dzięki współpracy Urzędu 
Miasta z Microsoft ponad 50 rzeszowskich 
uczniów szkół podstawowych będzie 
mogło spróbować swoich sił w programo-
waniu w Minecraft jeszcze w tym roku 
szkolnym. 

Sieć 5G
W jaki sposób w Rzeszowie będzie 
wdrażana publiczna sieć 5G i jakie 
stwarza to możliwości rozwoju 
współczesnego miasta typu Smart 
City?

5 lipca br. Prezydent Rzeszowa Tadeusz 
Ferenc podpisał list intencyjny z przed-
stawicielami trzech firm (Exatel, Fibrain, 
Varioedge) w sprawie partnerstwa, które-
go celem są prace badawcze i wdrożeniowe 
technologii 5G w Rzeszowie - pierwszej 
funkcjonującej w Polsce publicznej sieci 
5G.Pierwszym projektem będzie auto-
nomiczny autobus, który będzie woził 
rzeszowian na jednej z tras. Pojazdy auto-

nomiczne wymagają sieci o szczególnych 
parametrach – musi ona być niezawodna, 
elastyczna, o krótkim czasie opóźnienia 
i zawsze dostępna. Żeby pojazd mógł 
poruszać się samodzielnie i bezpiecznie po 
drogach publicznych, musi wykorzysty-
wać m.in. komunikację V2X (ang. vehicle 
to everything). Za jej pomocą zbiera on 
informacje o trasie, innych uczestnikach 
ruchu drogowego, oraz wysyła dane 
diagnostyczne i kontrolne do systemu 
zarządzania ruchem.Sieć 5 generacji to 
narzędzie niezbędne do funkcjonowania, 
a przede wszystkim szybkiego rozwoju 
współczesnego miasta typu SMART CITY. 
Pozwala ściągać dane z co najmniej 10 
krotnie większą prędkością niż obecnie 
4 generacji LTE, znane nam z komórek. By 
to było szybko możliwe miasto udostępni 
własne zasoby, przede wszystkim miejsca 
do umieszczania mikronadajników 5G 
wraz z zasilaniem – które mają niewiel-
ką moc promieniowania ale i niewielki 
zasięg – około 200 – 300 metrów.Bardzo 
istotny jest aspekt pełnej kontroli przez 
merytoryczne komórki samorządowe 
miejskie nad wszystkimi nadajnikami 5G 
tak, by żaden z parametrów ich pracy nie 
przekroczył dopuszczalnych wartości. Ta 
ciągła i pełna kontrola sieci bezpośred-
nio przez społeczeństwo gwarantuje, że 
instalacja 5G w Rzeszowie będzie przede 
wszystkim w pełni bezpieczna dla wszyst-
kich mieszkańców.

Dziękuję za rozmowę Marcin Prynda

Rzeszów w ścisłej czołówce najbardziej   innowacyjnych miast w Polsce
Rozmowa z Tadeuszem 
Ferencem, prezydentem 
Rzeszowa

Jedni mówią, że Rzeszów jest stolicą, 
inni, że czarnym koniem innowacji w Pol-
sce. Ale czy zwykli mieszkańcy na co 
dzień odczuwają tę innowacyjność? Co na 
przykład zrobiono dla podniesienia jako-
ści podróżowania komunikacją miejską?

W latach 2012 – 2015 zakupiono 80 kom-
fortowych, nowoczesnych i ekologicznych 
autobusów miejskich, w tym 30 pojazdów 
zasilanych gazem ziemnym. Pojazdy 
wyposażone są w monitoring, system 
zliczania pasażerów wsiadających i wysia-
dających, biletomaty, system multimedial-
nej informacji pasażerskiej prezentujący 
informacje o kolejnych przystankach oraz 
ogłoszenia kulturalne i społeczne. Zasto-
sowano także system zapowiedzi głoso-
wych wewnętrznych i zewnętrznych oraz 
napisy w języku Braille’a dla niedowidzą-
cych. Wprowadzono również Elektronicz-
ny Pobór Opłat (E-Bilet). Podróżni mają 
do dyspozycji 44 biletomaty stacjonarne, 
130 biletomatów mobilnych zamonto-
wanych w autobusach, jak również sklep 
internetowy, a także aplikacje mobilne 
służące do zdalnego zakupu biletów. 

Czy miasto stawia na autobusy elek-
tryczne w komunikacji miejskiej?

W tym roku na rzeszowskie ulice wy-
jechały pierwsze autobusy elektryczne. 
Przedmiotem umowy pomiędzy Miastem 
Rzeszów a firmą Solaris była dostawa 10 
sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogo-
wych zasilanych energią elektryczną auto-
busów komunikacji miejskiej Solaris Urbi-
no 12 oraz budowa stacji do ich ładowania 
– wolnego przy ul. Lubelskiej (10 stano-
wisk) oraz szybkiego przy ul. Grottgera (2 
stanowiska).Autobusy te przeznaczone są  

do obsługi linii miejskich o numerach linii 
0A i 0B charakteryzujących się układem 
zamkniętej pętli długości 9,2 km każda 
i odpowiednio 20 i 19 przystankami na 
danej linii.

Jak działa Rzeszowski Inteligentny 
System Transportowy (RIST)?

Jego centralnym informatycznym punk-
tem jest Zintegrowany System Zarządza-
nia Ruchem i Transportem Publicznym. 
Jego zadaniem jest bieżący nadzór nad 
prawidłowym przebiegiem wykonywania 
zadań przewozowych MPK. Dzięki loka-
lizacji GPS autobusów uzyskano wgląd 
w aktualną sytuację na drogach i dosto-
sowanie transportu do ruchu na ulicach 
miasta. W trakcie jazdy i na każdym przy-
stanku System zbiera pełne dane z ponad 
20 różnych czujników w autobusach m. in.  
lokalizacji pojazdu i jego prędkości.

Zadbano również o pasażerów ocze-
kujących na przystankach…

Rzeszów jako pierwsze miasto w Polsce 

wprowadził innowacyjne i nowoczesne 
wiaty przystankowe klimatyzowane 
latem i ogrzewane zimą, których zasilanie 
wspomagają ogniwa fotowoltaiczne, co 
obniża koszty ich eksploatacji. Jako ele-
menty szklane (wypełnienie ścian i dachu) 
zastosowano szyby zespolone wykonane 
z laminowanego szkła hartowanego. Na 
dachu i w gablocie na rozkłady jazdy 
umieszczone jest oświetlenie LED. Wpro-
wadzono również pasy ruchu przeznaczo-
ne dla autobusów (bus-pasy).

Jakie korzyści dla mieszkańców 
płyną z porozumienia podpisanego 
przez Miasto Rzeszów z firmą Micro-
soft na rzecz nowoczesnej edukacji 
w mieście?

W ramach podpisanego porozumienia 
Miasto Rzeszów i firma Microsoft podej-
mują współpracę mającą na celu polep-
szenie warunków i sposobu nauczania we 
wszystkich rzeszowskich szkołach poprzez 
wprowadzenie najnowszych rozwiązań 
informatycznych zarówno w obszarze na-
uczania jak i zarządzania placówkami. Od 
października 2018 roku każdy z 3600 na-
uczycieli oraz 30 tysięcy uczniów wszyst-
kich szkół publicznych w Rzeszowie uzy-
ska bezpłatny dostęp do oprogramowania 
Office 365 oraz prawo do jego instalacji na 
5 komputerach, 5 tabletach oraz 5 smart-
fonach. Dzięki temu młodzież i pedagodzy 
mają możliwość swobodnego korzystania 
z najnowszych rozwiązań chmurowych 
Microsoft w szkole, w domu i w każdym 
innym miejscu, z którego przychodzi im 
się uczyć bądź pracować. Jest to pierwszy 
efekt wspólnego wdrażania Pakietu Inno-
wacyjna Edukacja w mieście.W ramach 
pakietu Office 365 uczniowie i nauczyciele 
z Rzeszowa mają dostęp do następujących 
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Wykorzystać jak najlepiej 
naukowy potencjał regionu
Rozmowa z Jackiem 
Kubrakiem, Prezesem 
Zarządu Podkarpackiego 
Centrum Innowacji

Jakie są główne zadania Podkarpac-
kiego Centrum Innowacji i jakimi 
środkami ono dysponuje?

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. 
to wielokontekstowy projekt, który poprzez 
łączenie nauki z biznesem i facylitację 
współpracy pomiędzy interesariuszami 
podkarpackiego ekosystemu innowacji 
i startupów stawia sobie za cel zwiększenie 
poziomu komercjalizacji wyników działal-
ności naukowo-badawczej oraz wykorzy-
stania infrastruktury naukowo-badawczej 
podkarpackich jednostek naukowych, 
a w szczególności Politechniki Rzeszow-
skiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz 
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania 
z siedzibą w Rzeszowie. 

Projekt jest wynikiem inicjatywy Catching-
-up Regions Poland realizowanej we współ-
pracy z Komisją Europejską, Ministerstwem 
Inwestycji i Rozwoju, lokalnymi interesariu-
szami oraz ekspertami Banku Światowego. 
Założenia projektu zostały przekształcone 
w projekt, który za zgodą Komisji Europej-
skiej został wprowadzony, jako projekt po-
zakonkursowy do Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpac-
kiego na lata 2014-2020 i uzyskał wsparcie 
w kwocie 90 mln zł.

Proszę wymienić najważniejsze przed-
sięwzięcia PCI w zakresie  wspierania 
podkarpackich projektów badawczo-
-rozwojowych.  

Jednym z najważniejszych działań jest 
wsparcie projektów badawczo-rozwojo-
wych realizowanych przez podkarpackich 
naukowców na wczesnych poziomach 
gotowości technologicznej, a jednocześnie 
takich, w których jest duży potencjał do 
komercjalizacji. 
W dniu 31.07.2019 r. zakończony został 
nabór projektów, w ramach którego złożone 
zostały 103 wnioski. Wynik ten obrazuje 
zarówno potencjał tkwiący w kadrze na-
ukowej, jak też ich proaktywne podejście do 
realizacji prac B+R. 
Kolejnym ważnym przedsięwzięciem jest 
prowadzona analiza potencjału badaw-
czego podkarpackich jednostek nauko-
wych i laboratoriów. W wyniku tych prac 
zainicjowano utworzenie Regionalnej Sieci 

Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących, 
która ma pełnić rolę regionalnego centrum 
informacyjnego nt. możliwości zlecania prac 
badawczych.
Nawiązaniem współpracy w ramach sieci 
zainteresowani są zarówno laboratoria 
publiczne, jak i niepubliczne, co jest dla nas 
sygnałem, że realizowana praca odpowiada 
realnym potrzebom regionu.

Powstanie PCI było poprzedzone 
diagnozą potencjału rozwojowego 
województwa. Jakie były wyniki tych 
analiz, jakie są główne atuty rozwojo-
we województwa?

Jak wskazano w diagnozie zawartej w ra-
porcie Banku Światowego pn. Tworzenie 
Regionalnego Centrum Transferu Tech-
nologii: Podkarpackie Centrum Innowa-
cji, ekosystem innowacji województwa 
podkarpackiego wykazuje pięć konkretnych 
obszarów, w ramach których  intensywność 
procesów transferu  technologii i współpra-
cy B+R między uczelniami i firmami może 
ulec wzmocnieniu. 
Zaliczamy do nich: wzrost wskaźnika 
tworzenia technologicznych startupów 
(opartych o prace B+R realizowane na 
lokalnych uczelniach), wzrost poziomu 
dochodów licencyjnych generowanych 
wskutek komercjalizacji wiedzy, poprawę 
poziomu wykorzystania aparatury B+R 
lokalnych uczelni do celów komercyjnych 
oraz zwiększenie zaangażowania lokal-
nych  przedsiębiorstw we  współpracę 
na linii uczelnia-biznes, a także two-
rzenie systematycznych mechanizmów 
pozwalających na przełożenie sukcesów 
studentów lokalnych uczelni w krajowych 
i międzynarodowych konkursach na 

sukces w dziedzinie przedsiębiorczości. 
Klamrą spinającą wdrożenia wniosków 
będzie zbudowanie platformy komunikacji 
pomiędzy wszystkimi interesariuszami 
Województwa Podkarpackiego w ramach 
rozwijanego obecnie Regionalnego Eko-
systemu Innowacji i Startupów (REIS).
Z powstałego niedawno ProtoLab – wypo-
sażonego m.in. w narzędzia do zaawanso-
wanego projektowania prototypów, studenci 
rzeszowskich uczelni mogą korzystać za 
darmo. 

Dlaczego zdecydowano się na takie 
rozwiązanie, jakie ono może przynieść 
korzyści?

Rozwiązanie to zostało oparte o najlepsze 
rozwiązania na świecie, w tym o formu-
łę funkcjonującą w Alto Design Factory 
w Finlandii, gdzie zapewniono studentom 
i młodym badaczom swobodną i dostępną 
dla nich przestrzeń wyposażoną w podsta-
wowe narzędzia do prototypowania. Takie 
podejście pozwoliło im realizować własne 
pomysły projektowe budowane w oparciu 
o interdyscyplinarne zespoły. 
Założenia modelu Design Factory  zostały 
zaimplementowane obecnie w ponad 20 
lokalizacjach na świecie przez różne instytu-
cje. Efektem takiego podejścia jest tworzenie 
pomysłów, a następnie przekształcanie ich 
części w start-upy. Ufam, że na Podkar-
paciu uda się nam w ten sposób wygene-
rować,w najbliższych latach co najmniej 
kilkanaście startupów wspomaganych o roz-
wiązania stworzone przez nasz uzdolniony 
kapitał ludzki młodych innowatorów.

Dziękuję za rozmowę  
Radosław Nosek

GospodarkaGospodarka

Inteligentne specjalizacje województwa podkarpackiego

Województwo podkarpackie dysponu-
je szczególnymi atutami rozwojowymi, 
wyróżniającymi pozytywnie region na tle 
innych województw Polski. Kapitał spo-
łeczny regionu jest wysoki o czym świadczą 
wysokie poziomy partycypacji społeczeń-
stwa w wyborach.  Dobra jakość kształcenia 
w województwie stanowi istotny potencjał, 
wymagający konsekwentnego pielęgnowania. 
Wartością jest rozwój ośrodka akademickie-
go oraz sieci wyższych szkół zawodowych. 
W obowiązującej obecnie Regionalnej 
Strategii Innowacji trafnie zostały dobrane 
inteligentne specjalizacje regionalne. Zarów-
no związana z doliną lotniczą, nowoczesna 
ale zarazem tradycyjna specjalizacja, a także 
nowa związana z informatyką, stanowią 
dobrą podstawę szybkiej ekspansji gospo-
darczej regionu i tworzenia wartościowych 
miejsc pracy. 
Te dwie istotne nawet w skali ponad woje-
wódzkiej inteligentne specjalizacje są dobrze 
zakotwiczone w koncepcji przemysłu 4.0. 

Generuje to wiodącą pozycję województwa 
w Polsce w zakresie wielkości nakładów na 
B+R pochodzących z sektora prywatnego.
Województwo podkarpackie osiąga rela-
tywnie dobre wyniki w zakresie niektórych 
kluczowych wskaźników innowacji. W roku 
2014, nakłady na działania badawczo-roz-
wojowe na mieszkańca były porównywalne 
z poziomem krajowym (90 EUR) i blisko pię-
ciokrotnie wyższe niż w roku 2007 (20 EUR).
W tej kategorii województwo zajmuje czwar-
te miejsce w kraju. W kategorii prywatnych 
nakładów na działalność B+R województwo 
podkarpackie zajmuje trzecie miejsce w Pol-
sce za województwami mazowieckim i ma-
łopolskim. Pomimo negatywnych trendów 
krajowych, liczba studentów (a w szczególno-
ści studentów politechnik) w województwie 
podkarpackim w okresie ostatnich kilku lat 
znacznie wzrosła plasując Rzeszów na szczy-
cie listy europejskich miast w kategorii liczby 
studentów na 1 tys. mieszkańców (blisko 50 
tys. studentów w mieście posiadającym blisko 

190 tys. mieszkańców).
W Podkarpackiem jest wiele ciekawych 
inicjatyw wspierających rozwój nowocze-
snych branż i pobudzających innowacyjność. 
Jednym z nich jest  Podkarpackie Centrum 
Innowacji (PCI) – efekt współpracy współ-
pracy Województwa Podkarpackiego, Komi-
sji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju 
w ramach inicjatywy Catching-up Regions. 
Przy udziale ekspertów Banku Światowego, 
a także Politechniki Rzeszowskiej, Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego oraz Wyższej Szkoły 
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 
zdiagnozowano potencjał rozwojowy wo-
jewództwa i wypracowano koncepcję Biura 
Transferu Technologii(BTT).
Działalność PCI opiera się na łączeniu nauki 
z biznesem, oraz na rozwijaniu kluczowych 
umiejętności wśród badaczy i personelu ad-
ministracyjnego. Do kluczowych priorytetów 
należy wspieranie podkarpackich projektów 
badawczo-rozwojowych, a także pobudza-
nie przedsiębiorczości wśród studentów.  
Działania PCI są uzupełnieniem i wsparciem 
dla działań uczelnianych centrów transferu 
technologii (CTT) i spółek celowych(SC).
PCI ma być finansowane ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
na lata 2014-2020, do końca 2022 r. Kwota 
dofinansowania to około 85 mln zł.

Źródło: podkarpackie.pl, pcinn.org

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął  Raport z konsul-
tacji społecznych projektu Założeń Strategii rozwoju wojewódz-
twa – Podkarpackie 2030 oraz Założenia Strategii. Konsultacje 
rozpoczęły się w czerwcu, w trakcie ich trwania 80 podmiotów 
zgłosiło ogółem 334 uwagi.
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Rzeszów ma system ciepłowniczy, którego 
może mu pozazdrościć wiele polskich miast 
Obydwa źródła ciepła dla mia-
sta: EC – Rzeszów i EC– Fenice 
Poland pracują na wspólną sieć. 
Układ sieciowy jest pierścienio-
wy i praktycznie każda dzielnica 
miasta ma dwustronne zasilanie. 
Dzięki temu zaopatrzenie miasta 
w ciepło jest bezpieczne, ekono-
miczne i ekologiczne.

– W przypadku awarii można dokonać wyłączeń 
tak aby zminimalizować uciążliwości – mówi 
Lesław Bącal – prezes Zarządu MPEC – Rzeszów 
Sp. z o.o. – Co roku powstaje następny pierścień. 
Mało które miasto ma tak skonstruowaną sieć. 
Pod tym względem nie ustępujemy nawet rozwią-
zaniom stosowanym w najbardziej rozwiniętych 
krajach Europy.

Rozwój sieci nadąża za rozwojem miasta
W Rzeszowie bardzo szybko rozwija się 
budownictwo mieszkaniowe i towarzysząca 
mu infrastruktura. Inwestycji na podobną 
skalę nie realizowało w ostatnich latach żadne 
większe miasto w Polsce. Podczas gdy, cały kraj 
zmaga się ze zjawiskiem smogu,  MPEC-Rze-
szów wychodzi naprzeciw tym zagrożeniom. 
Jedynym sposobem wyeliminowania smogu 
pochodzącego z niskiej emisji jest zaopatrzenie 
jak największej liczby gospodarstw domowych 
w ciepło systemowe. 
– Ostatnie lata do duży sukces firmy w tej 
dziedzinie – podkreśla prezes Lesław Bącal – 
Przyłączenia do systemu ciepłowniczego nabrały 
dynamiki. Budujemy coraz więcej sieci, głównie 
dlatego, że powstają nowe osiedla. Zapotrzebowa-
nie podwoiło się, a gdzieniegdzie nawet potroiło. 
20 lat temu  budowaliśmy 20 – 30 nowych węzłów 
ciepłej wody rocznie, a teraz około 150. To bardzo 
duży wysiłek finansowy dla naszej firmy, ale 
radzimy sobie z tym wyzwaniem. Program ciepłej 
wody rozwija się. 
W 2018r. przyłączonych zostało do miejskiej 
sieci ciepłowniczej 37 obiektów, o łącznej 
docelowej mocy cieplnej 11,62 MW oraz 38 
węzłów c.w.u. w związku z likwidacją piecyków 

gazowych o mocy 2,12 MW. Wykonano 43 
węzły, z czego 15 w nowo przyłączonych 
obiektach oraz 28 w ramach zamiany sposobu 
zasilania. Praktycznie wszystkie nowopowstałe 
obiekty leżące w zasięgu sieci miejskiej są do 
niej przyłączone.
MPEC Rzeszów uzyskał również certyfikat 
redukcji emisji PreQurs dla całego systemu cie-
płowniczego. Jest to dokument potwierdzający 
w przejrzysty sposób wpływ produkcji i dys-
trybucji ciepła systemowego na środowisko, 
w porównaniu do innych sposobów ogrzewania 
w zakresie emisji substancji szkodliwych do 
powietrza.
Silne wsparcie unijnymi funduszami
MPEC Rzeszów umiejętnie wykorzystuje  ze-
wnętrzne fundusze, w tym unijne do zwiększa-
nia skali inwestycji. W 2017 roku w Warszawie, 
w siedzibie NFOŚiGW podpisano umowy 
o dofinansowanie dla trzech projektów w ra-
mach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020.
Na projekt „Poprawa efektywności energetycz-
nej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci 
ciepłowniczych ETAP 1” o wartości ponad 19,3 
mln zł uzyskano dofinansowanie przekraczające 
8 mln zł. Projekt „Poprawa efektywności ener-
getycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację 
sieci ciepłowniczych” miał wartość ponad 24,6 
mln zł, dofinansowanie przekroczyło 6,1 mln zł. 
Z kolei, na projekt „Zwiększenie efektywności 
energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania 
w ciepło polegającą na likwidacji grupowych wę-
złów cieplnych i zamianie ich na indywidualne 
węzły cieplne wraz z budową nowych przyłączy 
cieplnych”, o wartości ponad 6,7 mln zł uzyska-
no dofinansowanie w wysokości przekraczającej 
4,4 mln zł. 
W grudniu 2017 roku w Warszawie, w siedzibie 
NFOŚiGW, MPEC Rzeszów podpisał również 
umowę z NFOŚiGW na realizację projektu pn: 
„Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do 
nowych obiektów”. Projekt jest realizowany 
w ramach działania 1.6 Promowanie wykorzy-
stywania wysokosprawnej Kogeneracji ciepła 
i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowa-
nie na ciepło użytkowe. 
Łącznie w ramach czterech wspomnianych 
projektów, zaplanowanych

do realizacji do roku 2022, planuje się wybudo-
wać, zmodernizować sieć ciepłowniczą o długo-
ści ponad  27 km oraz wybudować 69  węzłów 
cieplnych. Wartość brutto czterech projektów 
przekracza 80,5 mln zł, wartość netto, to ponad 
68,7 mln zł, a wysokość dofinansowania wynosi 
ponad  30,7 mln zł. 
W 2017 r. MPEC Rzeszów zawarł również 
porozumienie w sprawie współpracy w zakresie 
rozwoju sieci ciepłowniczej z PGE Górnictwo 
i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna– 
Oddział Elektrociepłownia Rzeszów. Polegało 
ono na dofinansowaniu przez PGE zadań 
inwestycyjnych prowadzonych przez MPEC 
Rzeszów w latach 2017-2018. Zadania inwesty-
cyjne obejmowały: budowę nowych sieci wraz 
z przyłączami oraz wymianę węzłów cieplnych 
na dwufunkcyjne i skutkowały zamówieniem 
dodatkowej mocy cieplnej w PGE.
Skutecznie walczą ze smogiem
W ciągu ostatnich lat MPEC Rzeszów zanotował 
wiele znaczących osiągnięć. Do najważniejszych 
z nich możemy zaliczyć:
•  ciągłą rozbudowę systemu ciepłowniczego 

w kierunku nowych terenów inwestycyjnych,
•  tworzenie nowoczesnej sieci ciepłowniczej 

w większości wykonanej w technologii rur 
preizolowanych z systemem wykrywania 
nieszczelności i lokalizowania awarii, z po-
grubioną izolacją termiczną oraz nowoczesną 
armaturą sieciową, 

•  ciągłe zwiększanie niezawodności i bezpie-
czeństwa oraz jakości dostaw ciepła poprzez 
tworzenie nowych pierścieni w układzie sieci 
(dwustronne zasilanie wszystkich osiedli 
Rzeszowa).

•  niską awaryjność sieci ciepłowniczej.
•  znaczący udział w likwidacji lokalnych kotłow-

ni węglowych w mieście (głównie w Śródmie-
ściu) poprzez podłączenie budynków do sieci 
ciepłowniczej,  

•  objęcie zdalnym odczytem liczników ciepła 
u wszystkich odbiorców,

•  ciągłą rozbudowę systemu monitoringu sieci, 
polegającego na telemetrycznym zbieraniu 
informacji, 

•  wdrożenie i realizację programu ,,Centralna 
ciepła woda podgrzewana ciepłem systemo-
wym w miejsce piecyków gazowych”.

GospodarkaGospodarka
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Inwestycje dobrze służące mieszkańcom
Gmina Żelazków znalazła się 
na 64 miejscu wśród 1548 
gmin wiejskich w rankingu 
opracowanym na podstawie 
wstępnych danych Regio-
nalnych Izb Obrachunko-
wych oraz GUS za 2018 rok. 
Dane te ogłoszono podczas 
V Europejskiego Kongresu 
Samorządów w Krakowie.

Warto zwrócić uwagę na wysoki poziom 
merytoryczny i obiektywizm tego rankin-
gu. Przygotował go Uniwersytet Jagielloń-
ski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krako-
wie oraz Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Krakowie. Eksperci wzięli pod uwagę 
dane ze wszystkich samorządów teryto-
rialnych w Polsce. Na ostatecznej ocenie 
zarządzania finansami zaważyły następu-
jące wskaźniki: udział dochodów własnych 
w dochodach ogółem, relacja nadwyżki 
operacyjnej do dochodów ogółem, udział 
wydatków inwestycyjnych w wydatkach 
ogółem, obciążenie wydatków bieżących 
wydatkami na wynagrodzenia i pochodne 

od wynagrodzeń, udział środków europej-
skich w wydatkach ogółem – bez porę-
czeń, relacja zobowiązań do dochodów 
ogółem, udział podatku dochodowego od 
osób fizycznych w dochodach bieżących. 
Był więc to ranking zbudowany na bardzo 
dobrze dobranych kryteriach. 
– Dobre zarządzanie  finansami pu-
blicznymi w gminie  oznacza, że wła-
dze samorządowe  potrafią doskonale 
gospodarować swoim finansami, tworząc 
przestrzeń do realizacji zadań publicz-
nych na najwyższym poziomie – mówi 
Sylwiusz Jakubowski, wójt gminy 
Żelazków. – Pozwala ono  uzyskać  efekty 

w kilku priorytetowych dla rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego obszarach: budowę 
społeczeństwa obywatelskiego, wzmocnie-
nie kapitału ludzkiego i lokalnej gospo-
darki oraz budowę nowoczesnej i sprawnej 
administracji.

Dofinansować przydomowe 
oczyszczalnie ścieków
Dobra sytuacja finansowa gminy Żelaz-
ków pozwala na planowanie i realizację 
wielu inwestycji poprawiających jakość 
życia mieszkańców. 
W każdym roku wiele środków finanso-
wych przeznaczanych jest na inwestycje 

służące potrzebom społecznym, dzięki 
którym zmienia się wygląd i estetyka 
otoczenia. Dzięki dofinansowaniu ze 
środków z Unii Europejskiej w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007 – 2013 wyremontowano 
świetlice wiejskie w: Żelazkowie, Czart-
kach, Goliszewie, Złotnikach Małych, 
Kolonii Skarszewek, Kokaninie. Przy 
wsparciu funduszy unijnych pobudo-
wano: chodniki i parkingi biegnące od 
boiska sportowego Orlik  w kierunku 
Ośrodka Zdrowia, kompleks eduka-
cyjno – rekreacyjny w Kokaninie, sieć 
kanalizacyjną w miejscowości Żelazków, 
stację uzdatniania wody wraz ze studnią 
w Kokaninie, studnię głębinową na Pól-
ku, przebudowano nawierzchnię placów 
przed Ochotniczymi Strażami Pożarny-
mi w Russowie i Skarszewie, wymieniono 
stolarkę okienną i drzwiową w budynku 
Urzędu Gminy.
Gmina dofinansowuje również mieszkań-
com budowę indywidualnych, przydo-
mowych oczyszczalni ścieków. Na terenie 
Gminy powstały dwa nowe publiczne 
Przedszkola Samorządowe: w Dębem 
i w Russowie. Utworzono także Szkołę 
Podstawową w  Kokaninie. 
Poprzez fundusz sołecki wykonano szereg 
działań, stanowiących odpowiedź na 
potrzeby mieszkańców poszczególnych 
sołectw: doposażano świetlice wiejskie, 
kluby, place zabaw itp. 
– Najważniejsze przedsięwzięcia inwesty-
cyjne  przeprowadzane obecnie w gminie to 
rewitalizacja  zabytkowego  parku  wokół 
urzędu gminy w Żelazkowie, budowa sieci  
wodociągowej i  kanalizacyjnej   do tere-
nów inwestycyjnych wraz z przebudową 
oczyszczalni ścieków, przebudowa  
dróg i oświetlenia ulicznego – mówi Syl-
wiusz Jakubowski. 
Do największych wyzwań stojące przed 
gminą Żelazków w najbliższych latach  
wójt Sylwiusz Jakubowski zalicza: budowę 

zbiornika melioracyjnego w m. Dębe, któ-
ry pozwoli  uregulować  stan wody rzeki 
Swędrni, wiosną zabezpieczy  okoliczne  
uprawy przed  podtapianiem, a latem po-
zwoli na niwelację skutków   nawiedzającej  
gminę od kilku lat suszy.

Dobre miejsce do robienia interesów
– Cały czas podejmujemy działania, mają-
ce na celu utrzymanie i  ich pozyskiwanie 
nowych inwestorów – mówi Sylwiusz 
Jakubowski, wójt gminy Żelazków. – Na 
terenie Gminy znajdują się grunty, które 
zostały wydzielone wyłącznie pod aktywi-
zację gospodarczą. Dużym sukcesem jest 
pozyskanie 14 inwestorów, którzy wyku-
pili ponad 30 ha gruntów przeznaczonych 
pod przemysł. Jakie to ma znaczenie 
w kontekście przyszłości Gminy, chyba nie 
trzeba nikomu tłumaczyć.
Gmina ma charakter nizinny, rolno – 
przemysłowy. Dominują gospodarstwa 
rolno – ogrodniczo – kwiaciarskie, upra-
wy kukurydzy i buraków, sadownictwo 
oraz gospodarstwa zajmujące się hodowlą 
zwierząt. Na terenie gminy  Żelazków 
nie występują duże zakłady i fabryki, ale 
funkcjonują różnego rodzaju zakłady 
usługowe i produkcyjne. Głównym źró-
dłem gospodarki jest przetwórstwo rolno 
– spożywcze.

Docenili pracę samorządu
W 218 roku Gmina Żelazków została 
ponownie nagrodzona tytułem „Gmina 
Roku 2017”, ponadto otrzymała Znak 
jakości ,,Przyjazny Urząd ” oraz miano 
,,Gminy Fair Play”. Wszystkie te odzna-

czenia przyznawane są przez zewnętrzne, 
niezależne kapituły i  komisje konkurso-
we. 
– Przyznane nagrody świadczą o tym, że 
należymy do najlepszych samorządów 
w Polsce, a nasza promocja i wspieranie 
sprawdzonych rozwiązań oraz nowych 
projektów w zakresie gospodarczym, 
społecznym i ekologicznym jest na bardzo 
wysokim poziomie – mówi Sylwiusz 
Jakubowski. – Sprzyjamy inwestorom 
i dbamy o potrzeby mieszkańców. Osobi-
ście dużą wagę przywiązuję do certyfikatu 
,,Laur Społecznego Zaufania”, z uwagi na 
wyjątkowy sposób jego przyznawania. To 
nagroda, którą nadaje się wyłącznie na 
wniosek klientów i konsumentów. Stanowi 
ona zatem swoiste podziękowanie za rzetel-
ność, uczciwość i otwartość w stosunku do 
potrzeb klientów danej instytucji. Jednak 
wyróżnienia, to także bodziec do dalszej 
pracy i rozwoju. 
Gmina Żelazków może też pochwalić się 
atrakcyjną ofertą  wydarzeń kultural-
no-społecznych. Największym kultural-
nym wydarzeniem i  świętem są zawsze 
Dożynki Gminne, w  których organizację 
angażuje się społeczność lokalna, rolnicy 
i przedsiębiorcy. Ponadto, na terenie gmi-
ny organizowanych jest wiele lokalnych 
festynów: w Goliszewie, Dębem, Russo-
wie, Kokaninie, Biernatkach, Żelazkowie 
i Skarszewie. Organizowane są również 
wydarzenia dedykowane najmłodszym, 
jak chociażby Gminny Dzień Dziecka, 
czy dwutygodniowy wypoczynek letni, 
którego 50% kosztów pokrywa Gmina. 
Organizowane są też półkolonie, zarówno 
letnie, jak i zimowe. 

Urząd Gminy Żelazków
Żelazków 138, 62-817 Żelazków
tel.: 62 769-10-08, 62 769-10-09, 62 752-18-50   |   fax: 62 752-18-81
e-mail: ug@zelazkow.pl   |   www.zelazkow.pl
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Dużo inwestować, ale bez zaciągania kredytów
Powiat Wrocławski plasuje się w ścisłej czołówce polskich powiatów pod względem zarzą-
dzania finansami publicznymi, kondycji finansowej, poziomu życia mieszkańców, inwestycji 
oraz sytuacji demograficznej. Od wielu lat obserwujemy szybki wzrost liczby ludności w po-
wiecie, spadek stopy bezrobocia, wzrost liczby inwestycji.
Jednak dynamika zmian demograficznych 
nakłada na samorządowców ciągle nowe 
zadania w takich obszarach jak edukacja, 
polityka społeczna, infrastruktura drogowa, 
czy administracja architektoniczno-budow-
lana. Jak samorządowcy radzą sobie z tymi 
wyzwaniami?

Pierwszy taki raport  
o stanie powiatu
W tym roku po raz pierwszy przedstawiono 
„Raport o stanie Powiatu Wrocławskiego 
w roku 2018 r.” W myśl nowych przepisów 
każdy prezydent miasta, starosta, burmistrz, 
czy wójt musi taki dokument przedstawić. 
Nie ma jednak jednolitego wzorca jak ma on 
wyglądać. Z prezentowanych statystyk wynika, 
że powiat bardzo szybko się rozwija, a rok 2018 
był przełomowy pod tym względem. 
– Jeśli chodzi o finanse publiczne, demografię, 
poziom bezrobocia, inwestycje, to osiągamy re-
zultaty plasujące nas w ścisłej czołówce polskich 
powiatów – mówi Roman Potocki, Starosta 
Powiatu Wrocławskiego. – W latach 2016 -2018 
dochody budżetowe Powiatu Wrocławskiego 
zwiększyły się aż o 32 mln złotych, do poziomu 
138 mln zł w roku 2018. Dochody z tytułu PIT 
wzrosły, z 44 mln złotych w 2016 roku, do 60 
mln zł w 2018 r. Znacząco zwiększyły się też 
wydatki budżetowe powiatu, z poziomu 100 
mln zł w 2016 r. do 153 mln zł w 2018.
Na koniec 2018 roku dochody powiatu ukształ-
towały się na poziomie 137 mln 664 tysięcy 
złotych. W stosunku do roku 2016 (ponad 
105 mln zł) oznacza to wzrost dochodów 
budżetu o prawie 32 mln zł w ciągu 3 ostatnich 
lat. Tak widoczny postęp jest zasługą racjonal-
nej, dobrze prowadzonej polityki finansowej, 
która w dużej mierze opiera się na skutecznym 
pozyskiwaniu środków zewnętrznych. 
W latach 2016-2018 budżet powiatu zasiliło 
prawie 34 mln zł z Unii Europejskiej. Pozwoliło 
to na realizację 18 ważnych projektów strate-
gicznych, których wartość wyniosła ponad 41 
mln zł.  

Sztuka zarządzania finansami
Powiat Wrocławski jest też bardzo wysoko 
oceniany za zarządzanie finansami. Podczas 
V Europejskiego Kongresu Samorządów 
w Krakowie wyróżniono najlepsze w gminy 
i powiaty pod tym względem. Powiat wrocław-
ski zdobył drugie miejsce w Polsce. Należy 
zwrócić uwagę na wysoką jakość merytoryczną 
i obiektywizm tego ogólnopolskiego rankingu. 
Przygotowały go: Uniwersytet Jagielloński, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie. 
Eksperci wzięli pod uwagę dane ze wszystkich 
samorządów terytorialnych w Polsce.
– Dokładamy wszelkich starań, aby rozsądnie 
dysponować budżetem i wydawać mądrze środki 

– mówi Roman Potocki, Starosta Wrocławski. – 
Inwestujemy dużo, to prawda, ale odkąd jestem 
starostą, nigdy nie zaciągaliśmy kredytów. Na 
terenie powiatu mamy grunty, które sprzedaje-
my (roczne wpływy to ok. 6-10 mln zł), co daje 
nam większą swobodę w planowaniu budżetu. 
Umiejętnie pozyskujemy środki unijne. Inwe-
stujemy więc dużo, ale nie zaciągając kredytów, 
pozyskując środki zewnętrzne nie wpadamy 
w pułapkę nadmiernego zadłużenia. To pozwala 
nam na realizację wielu przedsięwzięć istotnych 
dla jakości życia mieszkańców.

Dobre miejsce do życia
Odzwierciedleniem sukcesów powiatu jest 
też jego sytuacja demograficzna. Pod tym 
względem, Powiat Wrocławski znajduje się na 
1 miejscu w Polsce wyprzedzając Powiat Gdań-
ski. Liczba mieszkańców wzrosła ze 137 tys. 
w 2016 r. do 146 tys. w 2018 r. Liczba zarejestro-
wanych podmiotów gospodarczych sięgnęła 21 
tys., a bezrobocie osiągnęło wyjątkowo niski 
poziom 1,9%. 
– Ludzie bardzo chętnie się tu osiedlają, zakła-
dają firmy, co nas cieszy, bo zwiększają się tym 
samym wpływy podatkowe, ale oznacza to też 
zwiększony wysiłek dla administracji – mówi 
Roman Potocki, starosta wrocławski. – W 2016 
r. w powiecie wydano 35,5 tys. decyzji admini-
stracyjnych, a w 2018 r. już 59 tysięcy. W sys-
temie e-urzędu, w 2016 r., mieliśmy złożonych 
przez mieszkańców 7,5 tys. wniosków, a w 2018 
r. już 23 tysiące. Pod względem liczby wydawa-
nych decyzji administracyjnych, znajdujemy 
się na drugim miejscu w naszym regionie, po 
Wrocławiu.

Udany program Bezpieczna droga 
Samorządowcy mając coraz większe możliwo-
ści finansowe starają się coraz lepiej wypełniać 
nasze zadania w zakresie podnoszenia jakości 
życia mieszkańców. 
– Dużo inwestujemy w oświatę, doposażenie 
szkół, pomoc społeczną, infrastrukturę drogową 
– mówi Roman Potocki. W kwietniu, w Kątach 
Wrocławskich dokonaliśmy uroczystego 
otwarcia Powiatowego Środowiskowego Domu 
Samopomocy, Powiatowego Klubu Seniora 
oraz Mieszkania Chronionego. Budynek, 
w którym mieszczą się te placówki został 
gruntownie wyremontowany oraz pozba-
wiony barier architektonicznych. Całko-
wity koszt realizacji inwestycji wyniósł 
2 mln 150 tys. zł. Cały czas realizujemy 
bardzo udany program „Bezpieczna droga”, 
w ramach którego, wspólnie z gminami, 
współfinansujemy budowę chodników przy 
drogach powiatowych. Rocznie będziemy wy-
dawać na ten cel ok. 4 mln złotych. Mnożąc to 
przez 5 lat otrzymujemy kwotę 20 mln złotych, 
a trzeba pamiętać, że w ubiegłych latach na ten 
cel wydaliśmy już 16 mln złotych. W sumie, 

otrzymujemy kwotę prawie 40 mln złotych 
wydawanych tylko na budowę chodników. Pod 
tym względem będziemy chyba najbardziej 
„bezpiecznym” powiatem w Polsce. 
Na uwagę zasługują cykliczne imprezy mające 
na celu integrację mieszkańców oraz konty-
nuację promocji regionu. W 2018 roku, po raz 
pierwszy zorganizowano akcje medyczne pn. 
„Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim”. 
Mieszkańcy mogli nieodpłatnie przebadać się 
pod kątem choroby niedokrwiennej serca, zro-
bić EKG, zbadać poziom cholesterolu i cukru, 
zmierzyć ciśnienie krwi, a potem skonsultować 
swoje wyniki z lekarzem. Mogli skorzystać 
także z punktów konsultacyjnych przygotowa-
nych przez Partnerów akcji, w tym m.in. NZF, 
Rzecznika Praw Pacjenta, DCO, RCKiK i wielu 
innych. W tym roku ta udana akcja jest konty-
nuowana.  Sukcesem cieszy się także cyklicznie 
przeprowadzany konkurs 
„Kulinarny Powiat 
Wrocławski”, 
którego celem 
jest propago-
wanie wiedzy 
o tradycjach 
kulinarnych 
powiatu.
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Samorządy

Wielka atrakcja dla rowerzystów 
– 10 kilometrów singletracków
Turystyka, inwestorzy i atrakcyjne 
działki budowlane
Mocno stawiają na turystykę, ale nie 
zapominają też o inwestorach i przedsię-
biorstwach przyczyniających się do rozwoju 
miasta i gminy. Sprawdziliśmy co nowego 
dzieje się w Strzelinie, którym od trzech ka-
dencji zarządza burmistrz Dorota Pawnuk.
W ostatnich latach strzeliński samorząd 
zdecydowanie zainwestował w rozwój 
turystyki. Kompleksowo zmodernizowano 
Ośrodek Wypoczynkowy Nad Stawami 
w Białym Kościele (owbialykosciol.pl). 
Miejsce, chętnie odwiedzane przez tury-
stów z regionu i kraju, przeszło całkowitą 
metamorfozę. Oprócz 22 nowych, świetnie 
wyposażonych domków, ośrodek wzboga-
cił się m.in. o nowe zaplecze, szeroką piasz-
czystą plażę i wypożyczalnię rowerów, 
z której chętnie korzystają liczni pasjonaci 
rowerów. Ośrodek to świetna, całoroczna 
baza wypadowa dla rowerzystów, wędka-
rzy oraz zwykłych turystów zwiedzają-
cych malownicze Wzgórza Strzelińskie. 
Gmina Strzelin postawiła na rozbudowę 
ścieżek rowerowych. Do licznych i dobrze 
oznakowanych tras dołączył w 2018 roku 
3,6- kilometrowy singletrack, zlokalizowa-
ny w okolicach leśnego wzniesienia – Kopy 
Nowoleskiej. Już jesienią 2019 r. zostaną 
oddane do użytku kolejne trzy singletrac-
ki, a długość gminnej sieci singletracków  
przekroczy wtedy 10 kilometrów. Ma-
lownicze leśne wzniesienia i atrakcyjne 
trasy sprzyjają również organizacji dużych 
wydarzeń sportowych, a najlepszym tego 
przykładem jest Strzeliński Maraton Ro-
werowy, w którego ostatniej edycji uczest-
niczyło ok. 400 rowerzystów.  Dodajmy, że 
w lipcu 2019 r. w Strzelinie uruchomiono 
punkt informacji turystycznej, który działa 
w wyremontowanym budynku dworca 
kolejowego. 

Powstają nowe zakłady
Turystyka to oczywiście nie jedyna dzie-
dzina, w którą inwestuje gmina Strzelin. 
Lokalny samorząd sukcesywnie poprawia 
infrastrukturę: drogową, edukacyjną, 
sportową, rekreacyjną i kulturalną. Gmina 
stawia też na nowych inwestorów. Niedawno 
w Strzelinie ruszyła budowa zakładu produ-
kującego meble, który na zlecenie inwestora 
stawia łódzka firma CoBouw Polska Sp. z 
o.o., mająca w swoim portfolio już blisko 250 
zrealizowanych obiektów i ponad 1.000.000 
m2 wybudowanej powierzchni. Dodajmy, 
że CoBouw jest nie tylko  generalnym 
wykonawcą, ale  również projektantem tej 
inwestycji. Gmina wcześniej uzbroiła teren, 
budując drogę i doprowadzając do działki 
inwestycyjnej niezbędne media. W Strze-
linie rozwijają się również lokalne zakłady 
dużych międzynarodowych firm. Produkcję 
i zatrudnienie zwiększa np. Antolin Silesia, 
który produkuje części plastikowe dla 
wiodących klientów z przemysłu motory-
zacyjnego. Hiszpański koncern wybudował 
niedawno w Strzelinie nową halę o po-
wierzchni 13 tys. metrów kwadratowych. 
Rozbudowę swojego  zakładu o nową halę 
zrealizowała niedawno również firma 
TECE Industrial. W strzelińskiej podstrefie 
z powodzeniem działają firmy Lowara Vogel 
(producent pomp) oraz Inoxveneta (produ-
cent elementów ze stali nierdzewnej). Gmina 
wspiera też mniejsze przedsiębiorstwa, a już 
niebawem w Strzelińskim Gminnym Inku-
batorze Przedsiębiorczości znajdzie swoją 
siedzibę i wsparcie samorządu kilka nowych, 
lokalnych firm.   

Ekologia i nowi mieszkańcy
W Strzelinie nie zapomina się także o ochro-
nie środowiska, a już wkrótce w kolejnym 
sołectwie zostanie oddana do użytku kana-
lizacja sanitarna. W najbliższych latach będą 

kanalizowane następne sołectwa. Samorząd 
oraz podległe mu jednostki (np. szkoły) od lat 
realizują różne pomysłowe akcje ekologiczne. 
Niebawem gmina we współpracy z lokalnymi 
firmami przeprowadzi akcję „Strzelin dla 
Środowiska”, zachęcającą mieszkańców do 
rezygnacji z foliowych opakowań.  
Gmina jest zawsze otwarta na nowych 
mieszkańców. Dla szukających miejsca 
zamieszkania strzeliński samorząd ma 
ciekawą propozycję – niedrogie i atrak-
cyjnie położone działki budowlane. Sporo 
działek jest dostępnych np. w Białym Ko-
ściele, w którym działa wspomniany już 
zmodernizowany ośrodek wypoczynkowy. 
Aktualna oferta nieruchomości gminy 
Strzelin jest dostępna na stronie nieru-
chomosci.strzelin.pl. Gorąco zachęcamy 
do skorzystania z oferty i zamieszkania 
w gminie Strzelin.

W gminie odbywają się cykliczne wydarzenia rowerowe W Strzelinie powstają nowe zakłady pracy

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk
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Dofinansowania i rekompensaty dla przedsiębiorców 
w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej
Polityka klimatyczna oraz zmiany w handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych 
wpłynęły na wzrost cen energii elektrycz-
nej na rynku hurtowym. W  konsekwencji 
zdecydowano o  wprowadzeniu nadzwyczaj-
nych rozwiązań legislacyjnych mających na 
celu ochronę odbiorców końcowych przed 
nagłym wzrostem kosztów zaopatrzenia 
w  energię. Szczególne uprawnienia w  tym 
zakresie przyznane zostały przedsiębiorcom. 
Rodzaj uprawnień związanych ze wzrostem 
cen energii elektrycznej uzależniony został od 
kategorii prowadzonej przez przedsiębiorców 
działalności. Odmienne uprawnienia nadane 
zostały mikro i małym przedsiębiorcom, śred-
nim i  dużym, a  także podmiotom prowadzą-
cym działalność w sektorze energochłonnym.

I. Zachowanie dotychczasowych cen prądu 
przez mikro i małych przedsiębiorców
Przedsiębiorcom zatrudniającym mniej niż 
50 pracowników, których roczne obroty nie 
przekraczają 10 mln Euro, przyznane zosta-
ło uprawnienie do zachowania w II półroczu 
2019 r. cen prądu w wysokości nie wyższej niż 
te istniejące w dniu 30 czerwca 2018 r.
Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia 
było złożenie oświadczenia potwierdzające-
go status odbiorcy końcowego w terminie do 
dnia 13 sierpnia 2019 r.

II. Dofinansowanie dla średnich 
i dużych przedsiębiorców
Pozostałym przedsiębiorcom niezmiennie 
przysługuje jednak prawo do wystąpienia 
z wnioskiem o wypłatę dofinansowania z ty-
tułu wzrostu cen energii elektrycznej za okres 
od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 
2019 r. 
O wypłatę dofinansowania mogą zwrócić się 
przedsiębiorcy zatrudniający średniorocznie 
więcej niż 50 pracowników oraz osiągający 
roczny obrót przekraczający 10 mln Euro. 
Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis, 
zatem wysokość wsparcia nie może przekro-
czyć równowartości 200 tys. Euro w  ciągu 
trzech lat kalendarzowych.
Wniosek o wypłatę dofinansowania z tytułu 
wzrostu cen energii elektrycznej należy zło-
żyć w  terminie do dnia 30 czerwca 2020  r. 
pod rygorem utraty prawa do otrzymania 
dofinansowania. W  przypadku pozytywnej 
weryfikacji wniosku zarządca rozliczeń cen 
zatwierdza wniosek i dokonuje wypłaty dofi-
nansowania w terminie 40 dni od dnia otrzy-
mania wniosku.

Do ubiegania się o  dofinansowanie nie są 
uprawnieni przedsiębiorcy wykonujący dzia-
łalność gospodarczą w sektorze energochłon-
nym, którym nadane zostały odrębne upraw-
nienia w tym zakresie.

III. Rekompensaty dla podmiotów 
z sektora energochłonnego
Przedsiębiorcom z sektora energochłonnego, 
których rentowność oraz konkurencyjność 
jest istotnie zagrożona w wyniku wzrostu cen 
energii elektrycznej, przyznawane są rekom-
pensaty pieniężne. 
Do ubiegania się o rekompensaty uprawnio-
ne są podmioty wykonujące działalność go-
spodarczą w  sektorze lub podsektorze ener-
gochłonnym (tj. m.in. górnictwie, produkcji 
metali, chemikaliów, papieru, odzieży, włó-
kien i tworzyw sztucznych), które:
1)  posiadają tytuł prawny do instalacji 

(tj. urządzenia, którego eksploatacja może 
spowodować emisję do powietrza, wody, 
gleby lub ziemi substancji, energii, ciepła, 
hałasu, wibracji lub pola elektromagne-
tycznego) i eksploatują tę instalację;

2)  posiadają wdrożony system zarządzania 
środowiskowego i  system zarządzania 
energią;

3)  nie zostały postawione w  stan likwidacji 
lub wobec których nie jest prowadzone po-
stępowanie upadłościowe;

4)  nie zalegają z zapłatą podatków i należno-
ści z tytułu składek na ubezpieczenia spo-
łeczne.

Wniosek o  przyznanie rekompensaty nale-
ży złożyć w terminie do dnia 31 marca roku 
następującego po roku kalendarzowym, za 
który są one przyznawane. Rekompensaty 
są wypłacane jednorazowo, z zastrzeżeniem, 
że podmiot, któremu zostały przyznane, jest 
obowiązany do prowadzenia produkcji w in-
stalacji przez okres kolejnych 2 lat.

IV. Zwrot części zapłaconej akcyzy 
od energii elektrycznej przez zakłady 
energochłonne
Niezależnie od powyższych uprawnień 
przepisy ustawy o podatku akcyzowym prze-
widują możliwość zwolnienia od akcyzy re-
alizowanego poprzez zwrot części zapłaconej 
akcyzy od energii elektrycznej wykorzysty-
wanej przez zakłady energochłonne.
Ze zwolnienia skorzystać mogą zakłady 
energochłonne, czyli podmioty, u  któ-
rych udział kosztów wykorzystanej ener-

gii elektrycznej w  wartości produkcji 
sprzedanej w roku podatkowym, za który 
składany jest wniosek, wynosi ponad 3%, 
które:
1)  wykonują działalność gospodarczą 

m.in. w zakresie górnictwa, produkcji i od-
lewnictwa metali, produkcji tekstyliów, 
chemikaliów i tworzyw sztucznych;

2)  prowadzą księgi rachunkowe;
3)  nie korzystają w  stosunku do tej ener-

gii elektrycznej z  innego zwolnienia od 
akcyzy (tj.  zwolnienia od akcyzy energii 
elektrycznej wykorzystywanej do celów 
redukcji chemicznej, w procesach elektro-
litycznych, metalurgicznych lub mineralo-
gicznych). 

Zwrot dokonywany jest na wniosek za okres 
roku podatkowego. Wniosek złożony powi-
nien zostać w  terminie do dnia 31 grudnia 
roku następującego po roku podatkowym, 
którego dotyczy. Do wniosku należy dołączyć 
dokumenty, na podstawie których określono 
koszty wykorzystanej energii elektrycznej 
oraz opinię biegłego rewidenta potwierdzają-
cą prawidłowość wyliczeń.

V. Wysokość dofinansowań i rekompensat
W  przypadku spełnienia powyższych wa-
runków przedsiębiorcy będą mogli ubiegać 
się o  udzielenie dofinansowania, pomocy 
publicznej w formie rekompensaty lub zwrot 
części zapłaconej akcyzy od energii elek-
trycznej. Wartość dofinansowania z  pań-
stwowego funduszu celowego dla średnich 
i dużych przedsiębiorców może sięgać nawet 
200 tys. Euro. Limit środków finansowych 
przeznaczony na przyznanie rekompensat 
pieniężnych dla średnich i  dużych przed-
siębiorców za 2019 i  2020 r. wynosi łącznie 
1 780 000 000 zł. Natomiast, możliwa kwota 
zwrotu akcyzy od energii elektrycznej zapła-
conej przez zakłady energochłonne nie zo-
stała ograniczona.

Wszystkich przedsiębiorców zaintereso-
wanych pozyskaniem dofinansowana bądź 
rekompensaty z  tytułu wzrostu cen energii 
elektrycznej, a  także zwrotu akcyzy, zapra-
szamy do kontaktu.

THE VIEW Kancelaria Prawna 
ul. Piłsudskiego 12 lok. 4  |  50-049 Wrocław
Radca prawny Dominik Putz: dominik.putz@viewlegal.pl 
Adwokat Joanna Pokryszka: joanna.pokryszka@viewlegal.pl
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TOYOTA Centrum Wrocław
Legnicka 164-168
T: 71 359 85 90
E: salon@toyota-centrum.pl
www.toyota-centrum.pl

Gospodarka



40 8  2 0 19   

Ekologia to nie pusta idea, lecz przedmiot 
�aktywnego�działania.�Bank�BNP�Paribas�
�wspiera�Cię�w�staraniach�o�lepszy�świat.
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