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Słowo od redakcji

Cieszyć się należy, że na Kongresie 590 (7-8 października, 
Rzeszów/Jasionka) dużo mówiono o Przemyśle 4.0. Temat jest 
wprawdzie znany w każdym polskim większym przedsiębiorstwie, 
ale w praktyce niewielu potra�  na problem spojrzeć całościowo. 
Czy Przemysł 4.0 to tylko zakup ultranowoczesnych linii produk-
cyjnych, czy może też monitorowanie i optymalizacja łańcucha 
dostaw, umiejętność zarządzania innowacjami, przygotowania 
ludzi do tej rewolucji ( bo jest to przy okazji rewolucja w zarządzaniu) 
wykorzystania Big Data? Polecam interesującą rozmowę na ten 
temat w Kapitale Polskim z Tomaszem Haidukiem, Prezesem 
Zarządu Instytutu Industry 4.0.
W Jasionce mówiono też o kłopotach polskich eksporterów. 
Wspominano o inteligentnych regulacjach niemieckiego prawo-
dawstwa, które zwiększają koszty produkcji polskich mebli. Padła 
propozycja, że my również powinniśmy stosować tego rodzaju metody. 
Warto zapamiętać i śledzić, czy tak będzie w rzeczywistości.
Kapitał Polski był również obecny na POL-ECO SYSTEM 2019 
(9-11 października, Poznań). Było to największe spotkanie branży 
komunalnej i ochrony środowiska w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Liczby mówią same za siebie – blisko 8000 gości (15% więcej niż
w ubiegłym roku), najnowsze rozwiązania dla branży zaprezentowało 
ponad 300 � rm z 12 krajów. Wręczono 10 Złotych Medali MTP 
– najbardziej rozpoznawalnych nagród na polskim rynku przyzna-
wanych innowacyjnym produktom najwyższej jakości. Uczestnicy 
mogli wziąć udział w ponad 50 konferencjach, szkoleniach i wyda-
rzeniach towarzyszącym targom.
Podczas targów miały miejsce dwie premiery. Pierwsza to nawóz 
naturalny Biorol � rmy Ekotechnologie, który jest jedynym na 
rynku nawozem organicznym, otrzymywanym w wyniku innowa-
cyjnego procesu, przetwarzania mieszanki komunalnych osadów 
ściekowych lub przemysłowych i popiołów pochodzących ze spalania 
biomasy. Druga premiera targów, to uniwersalny szybkoobrotowy 
rozdrabniacz do drewna produkcji Komptech.
Nie mogło również zabraknąć naszej redakcji na najważniejszym 
spotkaniu sektora MSP w Europie. Chodzi o 9. Europejski Kongres 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbył się między 16 a 18 
października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym
w Katowicach. Obecny na Kongresie Jerzy Buzek, poseł do Par-
lamentu Europejskiego wskazał na największe wyzwania stojące 
przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Do jednych z nich 
zaliczył cyfryzację. W ten sposób wracamy do wątków poruszanych 
m.in. na Kongresie 590, czyli Przemysłu 4.0. Skoro cyfryzacja, 
rozumiana jako upowszechnianie informatyki w zarządzaniu jest 
wielkim wyzwaniem dla MSP, to dopiero jakim wyzwaniem może 
być Przemysł 4.0? Jak na razie jednak mali przedsiębiorcy muszą 
sobie radzić z mniejszymi wyzwaniami, jak chociażby zapowiadanym 
szybkim wzrostem płacy minimalnej. 
Na kongresach, targach spotykamy wielu wybitnych przedsię-
biorców, samorządowców, którzy dyskutują o najważniejszych 
wyzwaniach, trendach, innowacjach. Potem wielu z nich mamy 
okazję spotykać już w codziennym działaniu, w przedsiębiorstwach, 
instytucjach. Czy potra� ą realizować założenia strategiczne
i taktyczne, o których tak wiele mówi się na międzynarodowych 
i ogólnopolskich spotkaniach? W najnowszym numerze Kapitału 
Polskiego przedstawiamy tych, którym udaje się to najlepiej.

Zapraszam do lektury „Kapitału Polskiego”
i życzę przyjemnej lektury!

Redaktor Naczelny 
Ryszard Żabiński 

Przemysł 4.0 – mówi się
o nim na każdym kongresie

Gospodarka

Partner wydania
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Lasy Państwowe uczestniczące
w konferencjach o elektromobilności,
organizujące aukcje jednostek pochło-
niętego przez lasy węgla czy wykorzy-
stujące drony mogą niektórych zaska-
kiwać. Czy rewolucja technologiczna 
objęła leśnictwo? 

Jeśli ktoś wyobrażenie czerpie z bajek 
o gajowym w kapeluszu z piórkiem i ze 
sztucerem na ramieniu, to zapewne będzie 
zdziwiony [śmiech]. W rzeczywistości 
leśnictwo od dawna jest bardzo innowacyjnym 
sektorem, powstaje tu wiele nowych rozwią-
zań, adaptowane są też nowinki z innych 
branż, prowadzone ciekawe badania. 
Dotyczy to maszyn używanych w pracach 
leśnych, cyfryzacji procesów planowania 
i zarządzania, ale też pomysłów na dalszą 
ekologizację gospodarki leśnej lub nowych 
trendów w udostępnianiu lasów turystom.
Leśnik, by należycie wykonywać swą pracę, 
musi dziś dysponować wiedzą z wielu 
dziedzin, a przy tym sprawnie korzystać 
z narzędzi informatycznych. Przykładowo, 
właśnie wdrażamy Leśnika+, nową platformę 
mobilną dla pracowników terenowych. 
Brzmi może zwyczajnie, ale wyobraźmy 
sobie, że musi ona umożliwić tysiącom 
leśniczych i podleśniczych wprowadzanie 
mnóstwa różnych danych o lasach, często 
w środku głuszy, przy słabym zasięgu, 
w skrajnie trudnych warunkach pogodowych, 
co wpływa na same smartfony, jakość 
transferu, wydajność systemu. To wymusza 
kreatywność. Wykorzystujemy wszelkie 
możliwości, jakie oferuje współczesna 
technologia, by jeszcze lepiej zarządzać 
powierzonym nam majątkiem Skarbu
Państwa: drony do monitorowania zagrożenia 
pożarowego, laserowy skaning lotniczy do 
oceny zasobności lasów, fotooptyczny pomiar 
stosów drewna na terenach poklęskowych
by przyspieszyć porządkowanie takich 
obszarów. Poza tym musimy twórczo myśleć, 
by znaleźć odpowiedź na obecne i przyszłe 
wyzwania, szczególnie związane z nieko-
rzystnymi zmianami klimatu. Jak pokazał 
ubiegłoroczny szczyt klimatyczny COP24 
w Katowicach, pomysły Lasów Państwowych 
w tym zakresie spotykają się z zaciekawieniem 
i uznaniem również za granicą.

W jaki sposób Lasy Państwowe mogą 
pomóc w łagodzeniu zmian klimatycz-
nych? 

Nowoczesna gospodarka leśna, jeśli jest 
prowadzona w sposób zrównoważony jak 
w Polsce, sama w sobie jest dobrą odpowiedzią 
na zmiany klimatyczne. Korzystamy dzięki 
niej z lasów na rozmaite sposoby, od rekreacji 
po wykorzystanie drewna, w taki sposób, 
że nie zmniejsza się powierzchnia lasów ani 
ich różnorodność biologiczna. Dzięki temu, 
że odnawiamy wszystkie miejsca, gdzie 
wycięliśmy drzewa na potrzeby polskiej 
gospodarki i obywateli albo gdzie lasy 
spustoszyły klęski żywiołowe, a jednocześ-
nie zalesiamy grunty, gdzie lasu wcześniej 
nie było, lesistość kraju rośnie. Tuż po II 
wojnie światowej wynosiła w obecnych 
granicach Polski niecałe 21 proc. Do dziś, 
niemałym wysiłkiem Lasów Państwowych, 
a po transformacji także właścicieli gruntów 
prywatnych, poprawiliśmy ten wynik 
o połowę – do 30 proc. Są regiony, gdzie 
przemiana krajobrazu była jeszcze bardziej 
znacząca, np. w wielu miejscach Podkarpacia 
powierzchnia lasów wzrosła z 30 do 60 proc. 
Polska wraz z całą Unią Europejską wyróż-
nia się pod tym względem korzystnie na tle 
świata – lasów u nas przybywa, podczas gdy 
globalnym problemem jest trwały ubytek la-
sów, głównie tropikalnych. W obliczu zmian 
klimatycznych ma to ogromne znaczenie. 
Tym bardziej, że nie tylko mamy więcej 
lasów pod względem ich powierzchni, ale 
też więcej „lasu w lesie”. 

Jak to jest możliwe?
Pozyskujemy znacznie mniej drewna niż 
co roku przyrasta w lesie, dlatego rośnie 
zasobność, czyli wskaźnik ilości drewna na 
danej powierzchni lasu. Drzew jest więcej, 
są też coraz starsze, a więc wyższe i grubsze, 
bo wzrasta nam średni wiek drzewostanów. 
Mówiąc obrazowo, na gruntach w zarzą-
dzie LP tylko od roku 1989 do dziś liczba 
drzew przypadających na statystycznego 
Polaka wzrosła o ponad 60 (a liczba ludności 
praktycznie nie zmieniła się w tym czasie). 
Co roku przybywają per capita dwa nowe, 
dojrzałe drzewa - ponad to, co wycinamy. 
To oznacza, że znacznie zwiększyliśmy 
i wciąż zwiększamy ilość biomasy leśnej, 
a więc też zdolność lasów do pochłaniania 
dwutlenku węgla. Robimy konsekwentnie 
to, o czym dziś tak głośno mówią wszyscy 
na świecie. W kontekście klimatu warto 
przypomnieć, że nie tylko żywe drzewo, ale 
też drewno z niego zamienione w okre-

ślony przedmiot jest wciąż magazynem 
węgla. Dwutlenek węgla, który pochłonęła 
żyjąca sosna, z której następnie zbudo-
waliśmy dom, nadal pozostanie w postaci 
węgla wbudowany w ścianach tego domu. 
Im więcej i dłużej będziemy wykorzysty-
wać przedmioty z drewna, tym bardziej 
będziemy poprawiali bilans CO2. Wydaje 
się, biorąc pod uwagę współczesne trendy 
proekologiczne, że zapotrzebowanie na 
drewno jako naturalny, w pełni odnawialny 
materiał, może wzrastać. Na przykład po 
wprowadzeniu zakazu stosowania jedno-
razowych plastikowych talerzyków, słomek 
itp. przynajmniej doraźnie mogą je zastąpić 
papierowe, powstałe przecież na bazie drew-
na, albo po prostu drewniane. Tymczasem 
surowiec z LP jest fundamentem kluczowe-
go wręcz dla polskiej gospodarki, zwłaszcza 
eksportu, przemysłu drzewnego. Wszystko 
to dzieje się przy jednoczesnym utrzymaniu 
różnorodności biologicznej, która wyróż-
nia nasze lasy w Unii oraz zapewnieniu 
obywatelom wolnego wstępu do większości 
lasów, swobody zbierania w nich grzybów, 
jagód. Myślę, że w taki sposób, pochłaniając 
coraz więcej CO2 i łagodząc klimat, a przy 
tym godząc potrzeby przyrody i ludzi, czyli 
funkcje ekologiczne, społeczne i gospodar-
cze lasów, powinna działać zrównoważona 
gospodarka leśna XXI wieku. 

Czy jednak lasy same nie padną o� arą 
zmian klimatycznych? Wiele ostatnio 
mówi się o czekającym nas masowym 
zamieraniu drzew.

Polskim lasom mocno we znaki daje się 
wzrost średnich temperatur, a zwłaszcza 

Tworzymy klimat dla lasu i ludzi
Rozmowa z dyrektorem generalnym Lasów Państwowych dr. inż. Andrzejem Koniecznym

Gospodarka Gospodarka

susza. Osłabione przez brak wody drzewa ła-
twiej padają łupem patogenów grzybowych, 
jemioły lub szkodników owadzich i zamie-
rają albo są powalane przez coraz częstsze 
gwałtowne wichury. Dotyczy to świerków, 
zwłaszcza w Sudetach i Beskidach, ale też 
coraz częściej sosen, m.in. na Lubelszczyź-
nie, Opolszczyźnie, także innych gatun-
ków, m.in. brzozy. Leśnicy dostrzegają te 
problemy i działają. Sadząc drzewa - czy to 
w miejsce wyciętych na potrzeby gospodarki
i obywateli, usuniętych w ramach cięć 
sanitarnych, czy powalonych przez wichury 
- zmieniamy od razu skład przyszłych lasów. 
W ramach tzw. przebudowy sadzimy różno-
rodne gatunki, lepiej dopasowane do danego 
siedliska, stawiamy coraz częściej na odno-
wienia naturalne. Efektem jest m.in. stały 
wzrost udziału drzew liściastych. Poprzez 
takie działania polskie lasy z czasem będą 
bardziej odporne na różne zagrożenia.
Dzięki ingerencji leśników, w tym usuwaniu 
atakowanych przez szkodniki i zamiera-
jących drzew, a następnie sadzeniu w ich 
miejsce innych gatunków, możemy to, co 
wydaje się nieuniknione z powodu zmian 
klimatycznych, spowolnić i uczynić bardziej 
kontrolowanym. Dla lasu i dla ludzi znacz-
nie lepsza będzie w tej mierze ewolucja niż 
rewolucja. Nie powinniśmy się obawiać, 
że polskie lasy zamrą, ale na pewno się 
zmienią.

Czy wcześniej nie zniszczą naszych 
lasów choćby szalejące coraz częściej 
pożary?

Mimo potencjalnie dużego i rosnącego wraz 
z kolejnymi suchymi latami zagrożenia, 
naszym lasom nie grożą takie dramaty, jakie 
obserwowaliśmy ostatnio w Grecji, Szwecji 
albo co roku w Kalifornii. Prowadzimy 
szereg ogromnych przedsięwzięć, by zabez-
pieczyć lasy także w krótszej perspektywie. 
Przede wszystkim LP przeznaczają ponad 
100 mln zł rocznie na zabezpieczenie lasów 
przed pożarami. Mamy setki dostrzegal-
ni i punktów alarmowo-dyspozycyjnych, 
tysiące punktów czerpania wody, kilkaset 
lekkich samochodów gaśniczych, wreszcie – 
co jest ewenementem w UE - dysponujemy 
na każde zawołanie w sezonie pożarowym 
� otą ponad 40 samolotów patrolowych, 
gaśniczych i śmigłowców, których wynajem 
� nansujemy. Koszty są ogromne, ale każda 
wydana złotówka jest tego warta. Dzięki 
temu nowoczesnemu systemowi i doskonałej 
współpracy ze strażakami, na gruntach LP 
wybucha zaledwie 1/3 ze wszystkich poża-
rów lasów w Polsce, a przecież zarządzamy 
3/4 lasów. Co więcej, średnia powierzchnia 
pożaru lasu jest bardzo mała, bo szyb-
ko są one wykrywane i gaszone. Innym 
ogromnym przedsięwzięciem, odpowiada-

jącym na zagrożenia wynikające ze zmian 
klimatycznych tu i teraz, jest program tzw. 
małej retencji. Od dawna pracujemy nad 
udrażnianiem cieków wodnych w lasach, 
przywracaniem ich naturalnego biegu, 
odtwarzaniem naturalnych i budowaniem 
sztucznych zbiorników, odtwarzaniem 
wyschłych bagien i torfowisk. Wykorzy-
stując naturalne materiały budujemy lub 
modernizujemy małe urządzenia piętrzące, 
przepusty, brody, groble. Wszystko po to, 
by zatrzymać jak najwięcej wody w lesie. 
Przeciwdziałamy skutkom suszy, tworzymy 
nowe siedliska dla wielu gatunków, zwłasz-
cza ptaków i ryb, w sezonie powodziowym 
ograniczamy odpływu wody na tereny
zamieszkane, zyskujemy też dodatkowe 
zbiorniki mogące pełnić rolę przeciwpoża-
rową. Tylko w obecnej, drugiej edycji pro-
gramu małej retencji (2016-2022) za ponad 
440 mln zł w ponad 200 nadleśnictwach 
nizinnych i górskich zbudujemy, zmoderni-
zujemy lub udrożnimy ok. 1300 drobnych 
obiektów hydrologicznych. Zgromadzimy 
dzięki temu dodatkowe 2,5 mln m3 wody.

Jak do tego wszystkiego ma się zakup 
przez Lasy Państwowe aut elektrycz-
nych? 

Rzeczywiście, w pewnym momencie było 
o tym nader głośno, mimo że nabyliśmy 
tylko 16 aut. Było to pierwsze tak duże za-
mówienie publiczne na pojazdy zeroemisyj-
ne w Polsce, zresztą docenione i nagradzane 
za profesjonalne przygotowanie. Z naszych 
doświadczeń w przeprowadzeniu przetargu 
i wdrożenia aut elektrycznych w codziennej 
praktyce do dziś korzystają liczne instytu-
cje publiczne i prywatne. Będziemy nimi 
dzielić się choćby podczas Global e-Mobility 
Forum na Stadionie Narodowym w War-
szawie 21 listopada br. Zacznijmy jednak od 
początku. Nie tylko pracujemy nad tym, by 
powierzone nam ogólnonarodowe lasy lepiej 
przygotować na różne obecne i przyszłe ry-
zyka, wynikające ze zmian klimatycznych, 
ale też sami jako organizacja chcemy m.in. 
zmniejszać swój ślad węglowy. I tak nasz 
projekt Las Energii obejmuje różne działania 
na rzecz zracjonalizowania zużycia energii 
w Lasach Państwowych. Zwiększamy udział 
odnawialnych źródeł w strukturze zużycia 
energii, instalując w naszych budynkach 
ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły 
na biomasę i inne OZE. Do tego prowadzi-
my termomodernizację tych budynków. 
Dzięki tym działaniom do końca 2019 r. 
zmodernizujemy pierwszych 81 budynków, 
zmniejszając zużycie energii w sumie o 30 
tys. Gj rocznie, czyli tyle, ile zużywa średnio 
ok. 1,5 tys. gospodarstw domowych.
Wprowadziliśmy też zintegrowany, centralny 
zakup energii elektrycznej dla wszystkich 

jednostek organizacyjnych LP, dzięki czemu 
rozsądniej zużywamy energię i znacząco 
obniżamy koszty – w 2020 r. oszczędności 
mogą sięgnąć 3 mln zł. Z tych samych powo-
dów podjęliśmy pierwsze kroki w kierunku 
rozwijania własnego niskoemisyjnego trans-
portu, kupując 16 aut w pełni elektrycznych. 
To przedsięwzięcia, które będą miały zarów-
no korzystny efekt dla środowiska w postaci 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
jak i dla naszych � nansów i bezpieczeństwa 
energetycznego.
Promujemy także budownictwo drewniane 
i w ogóle wykorzystanie drewna w życiu 
codziennym, bo to surowiec ekologiczny, 
w pełni odnawialny i przyjazny, a produkty 
z niego wiążą CO2.
Tu także zaczynamy od siebie, budując 
obecnie wszystkie nowe obiekty w LP
wyłącznie w technologii drewnianej. Chce-
my być liderem działań proklimatycznych, 
dawać innym przykład w tym zakresie. 
Uważam, że to rola, do której najbardziej 
„zielona” instytucja w Polsce jest stworzona. 

Czy ten przykład inspiruje innych? 
To już działa np. w przypadku naszego naj-
bardziej innowacyjnego projektu, czyli Leś-
nych Gospodarstw Węglowych. W ramach 
LGW leśnicy na wybranych powierzchniach 
prowadzą tzw. działania dodatkowe, które 
mają zwiększyć ponad obecny poziom po-
chłanianie CO2 przed dany drzewostan.
LGW to obecnie projekt eksperymental-
ny realizowany w niewielkiej skali, bo na 
wybranych 12 tys. ha w 23 nadleśnictwach 
z różnych regionów Polski. Przedsięwzięcie 
jest obudowane wieloma pracami badawczy-
mi i to one są na tym etapie kluczowe. Tym 
niemniej udało nam się zainteresować tym 
projektem i zaangażować do współpracy 
wielu liderów polskiej gospodarki, jak PKN 
ORLEN, Lotos, PGNiG, KGHM Polska 
Miedź, Enea, Energa, Polskie Sieci Elek-
troenergetyczne, PKP Cargo, Jastrzębska 
Spółka Węglową, PLL LOT. Wielu partne-
rów nabyło Jednostki Dwutlenku Węgla, 
odzwierciedlające pochłonięte dodatkowo 
w przyszłości przez lasy ilości CO2.
Nie chodzi tu o � nansowanie samego pro-
jektu - to czynimy we własnym zakresie, lecz 
wciąganie biznesu w pozytywne, korzystne
dla przyrody i całego społeczeństwa proeko-
logiczne działania.
Środki uzyskane przez LP z tego tytułu są 
bowiem przeznaczane w całości na wska-
zane przez nabywców i uzgodnione z nimi 
projekty związane z ochroną przyrody, 
edukacją leśną, turystyką leśną. 

Dziękuję za rozmowę,
Marcin Prynda
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4. edycja Kongresu 590
Technologiczny rozwój szansą dla Polski
Ponad 7 tysięcy uczestników, ponad sto
paneli i debat, 630 akredytowanych
dziennikarzy i 147 partnerów biznesowych
– tak w największym skrócie można 
podsumować 4. edycję kongresu 590, który 
odbył się w dniach 7 i 8 października 2019 r. 
w Jasionce k. Rzeszowa.

Wydarzenie odbyło się pod honorowym
patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który 
osobiście wspiera ideę Kongresu 590 od jego 
pierwszej edycji w 2016 roku. Stałym gościem 
w Jasionce jest także Prezes Rady Ministrów 
Mateusz Morawiecki, który właśnie w Rzeszowie 
trzy lata temu ogłosił stopniowe wprowadzanie
ustaw, znoszących bariery rozwojowe dla 
polskich przedsiębiorstw, zwane zbiorczo 
Konstytucją dla Biznesu.
W czasie tegorocznej edycji Kongresu 590 efekty 
Konstytucji dla Biznesu były przedmiotem jednej 
z licznych debat panelowych w sali plenarnej 
Centrum Wystawienniczo-Kongresowego 
G2A Arena. W bogatym i komplementarnym 
programie wydarzenia istotną część zajmowały 
zagadnienia związane tzw. rewolucją 4.0 - pier-
wszym światowym przełomem technologicznym, 
w którym Polska ma szanse odegrać istotną rolę.

Wybitni goście na Kongresie
Organizatorzy wydarzenia zadbali, by wzorem 
lat ubiegłych nie zabrakło gości specjalnych 
cieszących się w świecie biznesu globalną 
renomą. W tym roku na głównej scenie
Kongresu 590 wystąpili Bent Flyvbjerg, profesor 
Uniwersytetu w Oxfordzie, uznawany dziś za 
najwybitniejszego na świecie badacza dużych 
projektów inwestycyjnych oraz Robert Enslin, 
prezes Google Cloud Business Group i członek 
Zarządu Google, jeden z najbardziej znanych 
top-menedżerów w świecie IT. 
Kongres 590 odwiedzili także znaczący 
przedstawiciele środowisk biznesowych 
i politycznych w USA: prezes Republican Main 
Street Partnership Sarah Chamberlain, były 
sekretarz bezpieczeństwa narodowego USA 
i szef kancelarii Prezydenta Stanów Zjednoczo-
nych generał John F. Kelly, były generał armii 
amerykańskiej, a obecnie prezes Spectrum 
Group George F. Close, dyrektor wykonawczy
Spectrum Group Andrew Campbell oraz 
twórca Fundstrat Global Advisers � omas J. Lee, 
uważany za jednego z najciekawszych i najbardziej 
oryginalnych analityków w Stanach Zjednoczonych.
Jednym z najbardziej podniosłych momentów 
Kongresu 590 jest tradycyjnie już zamykająca 
dzień pierwszy uroczysta gala, w czasie której 
Andrzej Duda wręcza Nagrody Gospodarcze 
Prezydenta RP najlepszym polskim � rmom. 
W tym roku nagrodę w kategorii „Lider MŚP” 
otrzymała � rma Delta Zbigniew Różycki
z Katowic, kategorię „Narodowy Sukces” wygrał
gigant odzieżowy � rma LPP, a „Międzynarodowy 

Sukces” Olimp Laboratories z Dębicy. W kategorii 
„Odpowiedzialny Biznes” zwycięzcą okazała się 
� rma Marco z Gliwic, a Ochnik z Garwolina
uznano za najlepszą w kategorii „Firma Rodzinna”. 
Kategorią dla podmiotów istniejących krócej niż 
5 lat jest „StartupPL”, którą w tym roku wygrała 
Warsaw Genomics. Ostatnią, ale bardzo istotną 
kategorię stanowią „Badania i Rozwój”,
w której uhonorowano Medical Inventi z Lublina.
Prezydent Andrzej Duda tradycyjnie już 
przyznał nagrodę indywidualną, która podczas 
tegorocznego Kongresu 590 tra� ła do rąk 
CZESŁAWA LANGA, byłego znakomitego 
kolarza i twórcy sukcesu i marki wyścigu Tour 
de Pologne.

Polska droga do dobrobytu
Kongres 590 co roku przyciąga do podrzeszowskiej 
Jasionki coraz to większą liczbę uczestników, co 
świadczy o tym, że idea stworzenia przyjaznej
przestrzeni do spotkania świata biznesu i ad-
ministracji wpisała się w oczekiwania i potrzeby 
przedsiębiorców. Jak ważną rolę pełnią biznesmeni, 
menedżerowie i pracownicy w procesie mod-
ernizacji gospodarczej kraju podkreślił w swoim 
wystąpieniu premier Mateusz Morawiecki.

- Będziemy dmuchać i chuchać na każdego polskiego, 
uczciwego przedsiębiorcę, na wszystkich polskich 
pracowników. Bo to jest droga do realizacji 
polskiego modelu państwa dobrobytu - powiedział 
premier Mateusz Morawiecki.

Po wystąpieniu premiera nastąpiła specjalna 
sesja plenarna Wybieram 590” z udziałem 
szefa rządu i czołówki polskich menedżerów. 
O trudnościach we wchodzeniu na zagraniczne, 
a zwłaszcza zachodnie, rynki debatowali: prezes 
Zarządu Cedrob S.A. Andrzej Goździkowski, 

prezes Szynaka Meble Jan Szynaka, 
współzałożyciel i prezes Fakro Ryszard Florek, 
prezes Zarządu Poczty Polskiej Przemysław 
Sypniewski, współzałożyciel Grupy Paradyż 
Stanisław Tępiński i dyrektor � rmy Suempol 
Arkadiusz Jaworowski.
Podczas dyskusji premier Mateusz Morawiecki 
przyznał, że doskonale zna mechanizmy, 
jakie stosują np. Niemcy, by chronić swój 
rodzimy rynek i rodzimych producentów przed 
konkurencją ze strony polskich wytwórców.
- Przez inteligentne regulacje niemieckiego 
prawodawstwa, zwiększają się koszty produkcji 
polskich mebli - wyjaśnił premier Morawiecki. 
- Regulator niemiecki narzuca bowiem takie 
normy, że musimy się do nich dostosować. A to 
naprawdę dużo kosztuje. Podsumować to można 
znanym cytatem: Sąd sądem, ale sprawiedliwość 
musi być po naszej stronie. Skoro tak mówi 
niemiecki regulator, to my będziemy na naszym 
rynku iść w jego ślady! - zapowiedział premier.
Nazwa Kongresu 590 nawiązuje do pierwszych 
cyfr umieszczanych w kodach kreskowych, 
jakimi oznaczane są towary produkowane i dyst-
rybuowane przez polskie � rmy. Ideą wydarzenia 
jest wypracowywanie podczas paneli, debat, 
warsztatów i spotkań kuluarowych
najlepszych rozwiązań, służących rozwojowi
rodzimych podmiotów gospodarczych. 
Niezmiennie ta sama idea będzie przyświecała 
jubileuszowej - V edycji Kongresu 590, która 
odbędzie się w 2020 roku. Kongres 590 oferuje 
przestrzeń do partnerskiego dialogu, którego 
celem jest wypracowanie rozwiązań służących 
budowie dynamicznie wzrastającej, opartej na 
trwałych fundamentach i zaawansowanej tech-
nologicznie polskiej gospodarki.
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Nagrody Prezydenta RP
dla elity polskich przedsiębiorstw

  Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 
Andrzej Duda podczas Kongresu 590, 
w Jasionce k. Rzeszowa, na uroczystej gali 
wręczył statuetki laureatom XVII edycji 
Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

Andrzej Duda zaznaczył, że polskie � rmy 
„coraz potężniejsze, coraz mocniejsze, mające 
coraz większe możliwości inwestowania 
i zatrudniania pracowników”, to także polskie 
� rmy, które będą w stanie coraz więcej 
pracownikom płacić, które będą w stanie 
rozwijać się, będą w jeszcze większym stopniu 
niż dotychczas realizować także i ekspansję na 
zagraniczne rynki – podkreślił.
Prezydent wręczył wyróżnienia w pięciu 
kategoriach głównych i dwóch specjalnych, 
przyznał też nagrodę indywidualną. 

  W kategorii „Lider MSP” zwyciężyła 
� rma DELTA Zbigniew Różycki zgłoszona 
przez Fundację Polskiego Godła
Promocyjnego „Teraz Polska”.

Firma z Katowic, założona została przez 
Zbigniewa Różyckiego w 1992 roku. Zajmuje 
się produkcją drzwi stalowych o zwiększonej 
odporności na włamanie i izolacyjności aku-
stycznej, przeciwpożarowych, energooszczęd-
nych, a także zamków, szyldów czy akcesoriów 
drzwiowych. Dzięki innowacyjnym, opaten-
towanym produktom Delta wciąż zwiększa 
eksport, współpracując m. in. z � rmami 
chińskimi, niemieckimi, włoskimi, czeskimi 
oraz węgierskimi. Obecnie ponad 25 proc. 
produkcji przeznaczone jest na eksport.
Firma zatrudnia 66 osób.

  W kategorii „Narodowy sukces” nagrodę 
przyznano jednej z największych polskich 
� rm prywatnych – LPP S.A.
Przedsiębiorstwo zgłosił Urząd Marszał-
kowski Województwa Pomorskiego.

Spółka powstała w 1991 roku w Gdańsku, 
w czasie swojej działalności stała się jednym
z najdynamiczniej rozwijających się polskich
producentów i dystrybutorów odzieży. 
Produkty LPP sprzedawane są łącznie w 24 
krajach, ale to w Polsce rozwijane są koncepcje 
marek i podejmowane wszystkie strategiczne 
decyzje. To tu powstaje ponad 2/3 wartości 
produktu tworzonego przez LPP. Grupa LPP 
tworzy ponad 25 tys. miejsc pracy, a w 2018 
roku osiągnęła ponad 8 mld przychodu. 

  W kategorii „Międzynarodowy sukces” 
zwyciężył Olimp Laboratories Sp. z o. o.
zgłoszona przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego.  

Firma ma swoją siedzibę w Dębicy (województwo
podkarpackie). Powstała w 1990 roku.
Zajmuje się produkcją leków, suplementów
diety, dietetycznych środków spożywczych 

oraz produktów leczniczych i wyrobów 
kwali� kowanych do żywności funkcjonalnej. 
Realizuje inwestycje na poziomie 500 mln zł, 
korzystając z funduszy krajowych i europej-
skich. W swoim portfolio posiada obecnie
ponad 600 produktów, które dostarcza do 
ponad 100 krajów na świecie.

  Zwycięzcą w kategorii „Odpowiedzialny 
biznes” została Marco Sp. z o. o. zgłoszona 
przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego.

To rodzinne przedsiębiorstwo z całkowicie 
polskim kapitałem powstało w 2000 r.
w Gliwicach (województwo śląskie).
Jest niewątpliwym liderem w zakresie specjali-
stycznych elementów znakowania i identy� kacji
produktów do przemysłu. Swoje produkty 
eksportuje m.in. do Czech, Litwy, Estonii, 
Bułgarii i Hiszpanii. W 2016 roku powstała 
Fundacja Marco Pomaga, która wspomaga 
działalność społeczną spółki.

  W kategorii „Firma rodzinna” wyróżniono 
Ochnik S.A. zgłoszoną przez Urząd
Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego.

Przedsiębiorstwo rodzinne założone w 1989 
roku, z siedzibą w Garwolinie (województwo 
mazowieckie). Historia marki rozpoczęła 
się od zaprojektowania i uszycia pierwszego 
egzemplarza skórzanej kurtki. Rosnące zain-
teresowanie produktami w latach 2003-2007 
skutkowało decyzją o ekspozycji oferty � rmy 
na forum krajowych centrów handlowych. 
Pierwszy salon � rmowy OCHNIK otwarty 
został w Galerii Łódzkiej, co dało impuls do 
stworzenia własnej sieci sprzedaży. Obecnie 
� rma ma w Polsce 97 salonów własnych
i 3 salony franczyzowe oraz sklep internetowy.

  W kategorii „Startup PL” zwyciężyła
Warsaw Genomics Sp. z o. o. sp. k. zgłoszona 
przez Fundację Polskiego Godła
Promocyjnego „Teraz Polska”.

Firma została założona w 2015 roku w Warszawie.
Świadczy usługi diagnostyki genetycznej 
wykorzystując autorskie narzędzia. Poszukuje 
w genach człowieka mutacji odpowiedzialnych 
za powstawanie chorób. Spółka zatrudnia 
prawie 30 osób i wykonuje ponad 500 badań 
genomowych tygodniowo, co czyni ją
największym w Polsce podmiotem oferującym 
wielkoskalowe badania genetyczne. Warsaw 
Genomics realizuje program „BadamyGeny.pl”,
który pozwala ocenić ryzyko zachorowania 
na nowotwory dziedziczne. Wyjątkowość 
„BadamyGeny” to m.in. bardzo niska cena 
badania, wielokrotnie niższa niż standardowa 
cena europejska. W Programie przebadało się 
już ponad 21 000 osób.

  W kategorii „Badania i rozwój” nagrodę 
przyznano Medical Inventi S.A., która 
zgłosiła  Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości.

Spółka została założona w 2011 roku jako
spółka spin-o�  w wyniku połączenia środowi-
ska nauki (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 
naukowcy – autorzy patentu) z biznesem 
(inwestorzy prywatni). Siedziba spółki
znajduje się w Lublinie. Od momentu powsta-
nia, działalność MI skupiona jest na przepro-
wadzeniu skutecznego procesu komercjalizacji 
innowacyjnego kompozytu kościozastępczego, 
któremu nadano nazwę FlexiOss®. Stanowi on 
oryginalne rozwiązanie w zakresie nowoczes-
nych preparatów implantacyjnych III generacji 
pod kątem składu i właściwości, a w szczegól-
ności wspomagania procesu regeneracji kości.

  Nagrodę indywidualną Prezydenta RP 
otrzymał Czesław Lang, kolarz torowy 
i szosowy, wicemistrz olimpijski z Moskwy, 
dwukrotny medalista szosowych
mistrzostw świata, pierwszy zawodowy 
kolarz w Polsce. 

Obecnie jest dyrektorem generalnym � rmy 
Lang Team oraz największego sportowego 
wydarzenia w Polsce – Tour de Pologne.
Tour de Pologne jest wyścigiem o prestiżowym 
znaczeniu i przyciąga do Polski wiele
czołowych drużyn oraz � rm kolarskich.
W 2018 roku Czesław Lang został odznaczony 
przez Prezydenta Andrzeja Dudę Medalem 
Stulecia Odzyskanej Niepodległości. 
Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP to 
szczególne wyróżnienie dla � rm, które wnoszą 
znaczący wkład w rozwój polskiej gospodarki, 
budując jednocześnie pozytywny wizerunek 
polskiej przedsiębiorczości na arenie
międzynarodowej.

Źródło: www.kongres590.pl
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Podczas Kongresu 590 brał Pan 
m.in. udział jako prelegent w panelu: 
„Biznes na innowacjach – jak to 
robić?”. Jakie główne wnioski płyną 
z tej debaty?

Najważniejszy wniosek, jaki mogli
wyciągnąć z panelu uczestnicy, to 
świadomość, że każdy z nich może stać 
na czele innowacyjnego biznesu. Takie 
przedsięwzięcie możemy podzielić na dwa 
obszary. Pierwszym z nich jest wprowa-
dzanie innowacyjnych produktów, usług, 
czy też procesów w dobrze prosperujących 
przedsiębiorstwach. Drugim natomiast 
jest poszukiwanie własnego modelu 
biznesowego - startup. Ta opcja jest zde-
cydowanie bardziej wymagająca i często 
dochodzi do kooperacji z istniejącymi już 
na rynku � rmami.
Jako Mirror Investment w pełni wpisu-
jemy się w środowisko startupowe. Jacek 
Kubrak, Prezes Podkarpackiego Centrum 
Innowacji oraz jeden z panelistów podczas 
Kongresu 590, zwrócił uwagę na nasz 
innowacyjny projekt i co ważne, wskazał 
jako przykład � rmy, która wie, jak ten 
biznes na innowacjach robić.
Znalezienie pomysłu jest proste. Za to 
wyciągnięcie prawidłowych wniosków 
z analizy rynku i jego potrzeb - nieko-
niecznie.
Warto posiadać wiedzę, w jaki sposób 
skalować biznes oparty na innowacjach 
i pamiętać, że czas to największy wróg 
innowacyjnych rozwiązań. Dlatego już 
od najmłodszych lat warto przekazywać 
dzieciom niezbędną wiedzę, uczyć postaw 
i zachowań które zaprocentują w przy-
szłości.

Kongres 590 jest wydarzeniem
o niezbyt długiej tradycji, odbyła się 
dopiero czwarta edycja.
Jak Pan ocenia rangę tego wydarzenia, 
jego znaczenie dla rozwoju polskiej 
gospodarki?

Rangę wydarzenia w znacznym stopniu
de� niują osoby, które uczestniczą w pane- 
lach dyskusyjnych i debatują o realnych 
problemach oraz strategiach na przyszłość 
w oparciu o swoje codzienne doświad-
czenie. Mirror Investment zdecydowanie 
pojawi się na tym wydarzeniu ponownie.

W jaki sposób startup, który chce 
tworzyć i rozwijać biznes oparty 
na innowacjach, może pozyskiwać 
niezbędny do tego kapitał?

Projekty unijne dla startupów najczęściej 
działają dwuetapowo. Pierwszy etap to 
realizacja prototypu, pomoc w analizie 
rynku, doradztwo oraz mentoring. Drugi 
natomiast dotyczy pozyskania środków 
na komercjalizację rozwiązania, dzia-
łania marketingowe, czy też skalowanie 
produktu. Na rynku mamy tendencję do 
pozyskiwania prywatnego inwestora bądź 
funduszy. Nie da się jednak określić czasu, 
jaki będzie potrzebny do pozyskania fun-
duszy. Jest szansa, że spotkamy kogoś, kto 
działa w naszej branży, zna rynek i widzi 
możliwość zarobku od razu. W prakty-
ce jednak, czeka nas dużo pichów, czyli 
jedno lub kilkuosobowych prezentacji ze 
slajdami przed grupą inwestorów, niestety 
często bezskutecznych. Dlatego jeśli istnieje 

możliwość � nansowania własnego, które 
pozwoli szybciej wejść z produktem na 
rynek, zdecydowanie warto.

Na czym polega innowacyjność pro-
jektu biznesowego Mirror Investment?

Użyję prostego porównania. Mirror 
Investment jest mostem łączącym rekla-
modawców i zarządców obiektów, którzy 
chcą zarobić na innowacyjnych nośnikach 
reklamowych oraz podnieść prestiż obiektu. 
Jesteśmy zarówno producentem luster 
interaktywnych eMirror oraz dostawcą 
przestrzeni reklamowej dla domów me-
diowych, agencji reklamowych i innych 
reklamodawców. Za pomocą autorskiego 
systemu zarządzania treścią oraz reklamą 
eMI, pomagamy zarządcom obiektów kon-
trolować to, co jest wyświetlane na lustrach.
Dzisiejsza technologia pozwala nam na 
stworzenie rozwiązania, które wykorzy-
stuje autorską elektronikę. Jako Mirror 

Personalizowana reklama na lustrach interaktywnych 
- jak robić biznes na innowacjach
Rozmowa z Marcinem Trzcińskim, Prezesem Mirror Investment
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Investment zaprojektowaliśmy nośnik 
w formie lustra, dzięki czemu nie jest 
konieczna zmiana aranżacji wnętrza.
Atutem lustra eMirror są najwyższej 
jakości szkło oraz smukła i odpowiednia, 
odporna na wilgoć obudowa lustra
eMirror. To czyni nasze lustra jeszcze 
bardziej praktycznymi.
Zwieńczeniem naszej wizji jest jakość 
wyświetlanych treści oraz stworzony 
w oparciu o sztuczną inteligencję (AI) 
system eMI, który pozwala na zarządza-
nie wyświetlanymi treściami i generowa-
nie raportów dostosowanych do potrzeb 
naszych Partnerów.
Autorski system eMI, specjalnie
zaprojektowana elektronika, hardware 
i rozwiązania sprzętowe pozwalają nam 
na dostosowanie naszego rozwiązania 
nawet dla najbardziej wymagających. 
eMirror jest w stanie ustalić odbiorcę 
przy pomocy sztucznej inteligencji, dzięki 
której rozpoznaje cechy charakterystyczne 
osoby stojącej przed nim.

Jak przebiega projektowanie autor-
skich, innowacyjnych rozwiązań, 
takich jak lustra eMirror i System 
zarządzania treścią oraz reklamą 
eMI? 

Innowacyjny pomysł na rozwiązanie bądź 
usprawnienie jest odpowiedzią na potrze-
by. W dalszym ciągu żyjemy w czasach, 
gdzie widoczność naszych produktów, 
usług, czy nawet ofert pracy zwiększa 
reklama. My nie lubimy, gdy jest ona 
nachalna. Dlatego właśnie wybraliśmy 
nośnik w postaci lustra - które wzbudza 

pozytywne emocje i w sposób nieinwazyj-
ny zaprojektowaliśmy na jego podstawie 
nośnik reklamowy zachowując przy tym 
funkcjonalność powłoki lustrzanej.
Dla reklamodawców najważniejsze są 
efekty, raporty z działań i targetowanie 
reklam. Aby wyjść naprzeciw tym
oczekiwaniom, powstał system eMI.
Za pomocą wykorzystania uczenia 
ma- szynowego, sztucznej inteligencji 
(AI) i analiz Big Data jesteśmy w stanie 
udostępnić naszym kontrahentom system, 
który dystrybuuje reklamę na nośniki 
i jednocześnie w czasie rzeczywistym 
sugeruje zmiany, jakie należy wprowadzić 
w kampaniach reklamowych, aby
zwiększyć ich efektywność.

Dlaczego tak wiele startupów
technologicznych upada w ciągu
pierwszych dwóch lat działalności?
W jaki sposób można ocenić oraz 
zwery� kować pomysł na innowację 
przed podjęciem ryzyka
biznesowego?

Każdy pomysł należy najpierw przeana-
lizować pod kątem rzeczywistej potrzeby 
rynku. Następnie warto stworzyć proto-
typ rozwiązania, co ograniczy koszty i po-
kazać go innym, aby otrzymać feedback. 
Niestety nie da się całkowicie wykluczyć 
ryzyka. Jeśli nasz projekt się nie powie-
dzie, pozostaje zmiana produktu, modelu 
biznesowego lub innych parametrów oraz 
wykorzystanie wniosków z poprzedniego. 
Niestety większość startupów traci na tym 
etapie motywację lub środki � nansowe 
i porzuca projekt.

Co jest kluczem do sukcesu przy 
innowacjach? W jaki sposób należy 
zarządzać innowacjami w przedsię-
biorstwie? Jak wiele działań trzeba 
podjąć, aby pomysł przekształcił się 
w biznes? Czyją rolą jest doprowa-
dzenie do monetyzacji wartościowych 
pomysłów?

Najważniejszy jest zgrany zespół osób 
z otwartymi umysłami. Tylko taki poradzi 
sobie z przeszkodami, jakie staną na 
drodze do celu i skomercjalizuje projekt. 
Ponadto, ważne są również wspomniane 
wcześniej analizy wprowadzanej inno-
wacji, zapotrzebowanie rynkowe, a także 
określenie kamieni milowych, szybkie 
reagowanie na nieplanowane sytuacje 
i równie szybki proces decyzyjny.

Startup, aby móc się rozwijać z reguły 
musi pozyskiwać inwestorów. Czy 
inwestorzy mogą zabijać motywację 
startupów? Jak młody, innowacyjny 
przedsiębiorca może uniknąć takiej 
sytuacji?

Jeśli innowacyjny pomysł biznesowy osoby, 
która nie miała z tym wcześniej styczności 
wymaga 4 mln złotych na wdrożenie, musi 
znaleźć inwestora, który zapewni niezbędne 
środki � nansowe. Zazwyczaj jednak na tym 
kończy się pomoc. Brak wiedzy na temat 
planowania działań marketingowych, czy 
strategii ekspansji potra�  zdemotywować. 
Najgorsza jest jednak świadomość, że po-
mysłodawca pozyskał fundusze poświęcając 
większość swoich udziałów.

Kiedy warto wyjść z innowacyjnym 
produktem bądź usługą poza granicę 
Polski?

Strategia ekspansji produktu zależy od 
przeprowadzonej wery� kacji rynków 
zagranicznych, zapotrzebowania na roz-
wiązanie, badania konkurencji, dobra- 
nych kanałów dystrybucji i metod do-
tarcia do klienta. Kiedy posiadamy takie 
informacje, to na ich podstawie możemy 
oszacować budżet niezbędny do wejścia 
na rynek. Jeśli nie mamy takiej kwoty 
pozyskujemy inwestora lub tworzymy sieć 
tym samym pułap wejścia na rynek. 
W przypadku ekspansji so� ware’u, czy 
SaaS'u zmniejszane są znaczne koszty 
związane z logistyką.
W Mirror Investment wykorzystujemy 
w pełni kapitał własny. Podjęliśmy decyzję 
o tym ze względu na duże doświadczenie 
w budowaniu � rm z wykorzystaniem 
środków unijnych. Z czystym sumieniem 
mogę powiedzieć, że była to bardzo dobra 
decyzja, ponieważ w tym czasie zadbaliśmy 
o własny so� ware i hardware.

Dziękuję za rozmowę,
Ryszard ŻabińskiPrezydent RP, Andrzej Duda przy stoisku Mirror Investment podczas Kongresu 590
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Polska branża rolno-spożywcza
dostrzegła we współpracy 
z globalnymi markami szansę 
na rozwój i zwiększenie
eksportu. 

Aż 31,8 mld euro wyniosły w 2019 r. 
wpływy z eksportu w branży rolno-
-spożywczej według danych Instytutu
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej. To o 6,9% więcej niż 
w ubiegłym roku, a eksperci Instytutu 
przewidują dalszy wzrost. Eksportujemy 
głównie na rynki Unii Europejskiej,
ale nie tylko. Polską żywność chętnie
 kupują także odległe kraje azjatyckie
czy afrykańskie.
Najczęściej za granicę wysyłamy mięso, 
zboże i jego przetwory, produkty mleczne 
oraz świeże i przetworzone owoce
i warzywa. Duża część eksportu odbywa 
się dzięki współpracy krajowych produ-
centów z globalnymi sieciami handlowymi 
czy gastronomicznymi. Międzynarodowe
� rmy są ważnymi partnerami dla 
polskich przedsiębiorstw – zapewniają 
stabilny popyt i dystrybucję, wspólnie 
wypracowują wysokie standardy, których 
oczekują konsumenci –zagraniczni, 
a także polscy. 

Współpraca polskich producentów
z globalnymi � rmami oznacza nie 
tylko eksport. Międzynarodowe marki 
korzystają z lokalnych produktów także 
działając w Polsce. Pozyskując produkty 
lokalnie skracają łańcuch dostaw i otrzy-
mują towary wysokiej jakości.

Polskie produkty w McDonald’s 
Przykładem marki, która opiera swoją 
działalność na krajowych produktach 
rolnych jest McDonald’s. Firma pozyskuje 
w Polsce wołowinę, warzywa, pieczywo, 
frytki i jajka. Polscy producenci zaopatrują 
nie tylko restauracje McDonald’s w Polsce, 
ale także w wielu krajach regionu. 
Partnerstwo McDonald’s z polskimi 
dostawcami jest efektem wieloletniej 
współpracy. 27 lat temu, kiedy marka 
wchodziła do kraju nad Wisłą, surowce 

były importowane z zagranicy. Dziś więk-
szość półproduktów pochodzi od polskich 
dostawców. W 2017 r. łącznie w swoich 
restauracjach i łańcuchu dostaw w 2017 r. 
sieć wygenerowała prawie 4 mld złotych 
sprzedaży, w tym aż 1,5 mld w rolnictwie 
i przetwórstwie spożywczym.

 „Przez te 27 lat zbudowaliśmy bardzo
stabilny łańcuch dostaw oparty na długo-
letniej, partnerskiej współpracy z � rmami 
zlokalizowanymi w Polsce.
Razem się rozwijamy, wprowadzamy 
innowacyjne rozwiązania, wciąż podnosimy 
standardy. Zarówno skala McDonald’s, 
jak i naszych dostawców uległa znaczą-
cemu zwiększeniu” – mówi Anna Borys-
-Karwacka, Dyrektor ds. Korporacyjnych 
w McDonald’s Polska.

Gospodarka

Polski rolnik i amerykańskie burgery

Frytki z ziemi do księżyca
Jednym z najważniejszych produktów 
McDonald’s są frytki. Od 25 lat są one 
dostarczane do restauracji przez � rmę Farm 
Frites z Lęborka, która również uprawia 
specjalną odmianę ziemniaka, z której frytki 
są produkowane. W trakcie współpracy skala 
produkcji � rmy wzrosła 5 razy, a zatrud-
nienie o 150%. 
„Według naszych wyliczeń w ciągu 25 lat 
współpracy z Farm Frites sprzedaliśmy
1 miliard 128 milionów porcji tego produktu. 
Gdyby roczną ilość sprzedanych frytek ułożyć 
w prostą linię, jej długość sięgałaby z ziemi aż 
do księżyca!” – mówi Anna Borys-Karwacka.
Frytki od Farm Frites są dostępne nie
tylko na polskim rynku. Jakość produktów 
oferowanych przez tę � rmę sprawiła, że są 
one sprzedawane w ponad 1000 restauracji 
McDonald’s w 12 krajach. 

Innym przykładem wieloletniego dostawcy 
McDonald’s jest � rma Green Factory 
z Niepruszewa, która od 1999 r. dostarcza 
do McDonald’s warzywa. Dwadzieścia lat 
temu była to niewielka � rma rodzinna. 
Dziś Green Factory dostarcza produkty 
do klientów w całej Europie. Te lata 
współpracy to wypracowywanie stand-
ardów, wprowadzanie nowych produk-
tów, stabilne kontrakty pozwalające na 
inwestycje i eksport produktów na rynki 
zagraniczne.
Bułki do burgerów McDonald’s pochodzą 
z � rmy Aryzta, która swoje piekarnie ma 
w Grodzisku Mazowieckim, Strzegomiu 
i Michałowie-Reginowie.
Firma produkuje rocznie 700 milionów 
sztuk pieczywa hamburgerowego, tortilli 
i croissantów, które są obecne między 
innymi na rynku polskim, litewskim, 
łotewskim czy estońskim.

„McDonald’s to marka globalna, ale nasza 
działalność opiera się na lokalności.
Priorytetem jest dla nas jakość, szacunek 
do polskiej żywności, zaufanie do produ-
centa oraz promocja krajowych wyrobów 
na rynkach zagranicznych” – dodaje Anna 
Borys-Karwacka 

Polska wołowina 
Jednym z najważniejszych produktów, 
z których korzysta McDonald’s jest
wołowina. Prawie 100% tego mięsa
w restauracjach ze złotymi łukami pochodzi 
z Polski. Marka rocznie odbiera od swojego 
dostawcy – OSI Food Solutions spod 
Ostródy, ponad 12 tysięcy ton wołowiny 
oraz współpracuje z kilkudziesięcioma 
hodowcami bydła w kraju. Za pośred-
nictwem systemu McDonald’s, polska 
wołowina tra� a również na inne rynki 
w regionie, m.in. do Czech czy Słowacji. 
Jako ważny odbiorca wołowiny � rma 
angażuje się w liczne inicjatywy mające 
na celu podnoszenie jakości i standardów 
produkcji. 

„Współpracujemy z branżą mięsną nad 
wypracowaniem jednolitych standardów.
Jesteśmy uczestnikiem platformy
ds. zrównoważonej produkcji wołowiny, 
której celem jest opracowanie zasad
certy� kacji uwzględniających między innymi 
dobrostan zwierząt, ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych czy kryteriów doty-
czących stosowania antybiotyków. W tym 
roku przeprowadziliśmy audyty pod tym 
kątem w 8500 tysiącach gospodarstw, 
z którymi współpracujemy.” – przekonuje 
Anna Borys-Karwacka. 
Zrównoważona hodowla będzie w mniej-
szym stopniu wpływała na środowisko 
naturalne. Jednolity, krajowy standard 
pozwoli rolnikom i producentom na pod-
niesienie konkurencyjności oraz zwięk-
szenie eksportu na zagraniczne rynki. 
System McDonald’s oparty jest na trzech 
� larach – lokalnych dostawcach i franczy-
zobiorcach oraz korporacji. Każdy z nich 
jest jednakowo ważny, a fundamentem 
współpracy jest wieloletnie partnerstwo, 
wysokie standardy oraz zaufanie. 
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Podczas Kongresu 590 w Rzeszowie/Jasionce, 
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzej 
Duda uhonorował spółkę Medical Inventi 
S.A w Nagrodą Gospodarczą w kategorii 
Badania i Rozwój. Spółka, zgłoszona do 
konkursu przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości, znalazła się w gronie 7 
zwycięzców wybranych z ponad 160 zgłoszeń.
Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP to 
wyróżnienie gospodarcze, przyznawane raz 
do roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. Inicjatywa w ciągu szesnastu 
edycji zmieniała swoją formułę, jednak cel 
przyznawania Nagród do dzisiaj pozostaje 
niezmienny – wspierać polskich przedsię-
biorców i wyróżniać tych najlepszych.
Była to XVII edycja tego wydarzenia. 
Nagroda jest kolejnym wielkim wyróżnie-
niem dla spółki i impulsem dla jej planów 
rozwojowych na najbliższe lata.12 lutego 
br. Spółka  otrzymała również nagrodę 
główną podczas XXI edycji Konkursu Polski 
Produkt Przyszłości w kategorii „Produkt 
przyszłości przedsiębiorcy”. Jest to konkurs 
promujący najbardziej innowacyjne wyroby 
i technologie, które mają szansę zaistnieć na 
rynku krajowym i globalnym.
Medical Inventi jest spółką typu spin-o� , 
powstałą w wyniku połączenia środowiska
nauki (naukowcy wynalazcy i autorzy pa-
tentu: prof. dr hab. Grażyna Ginalska
dr hab. Anna Belcarz, Uniwersytet
Medyczny w Lublinie) i prywatnego kapitału.
Działalność Spółki  skupiona jest na rynko-
wym wykorzystaniu  chronionego prawnie 
(patentami polskim oraz europejskim) 
wynalazku o nazwie handlowej FlexiOss®.
Prace nad nim trwały od 2004 roku.
Kierowała nimi profesor Grażyna Ginalska, 
kierownik Zakładu Biochemii i Biotechno-
logii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
FlexiOss® zwany popularnie „sztuczną 
kością”, to materiał kościozastępczy, który 
po wszczepieniu korzystnie integruje się 

z kością pacjenta i daje efekt tworzenia się 
kości własnej. Eliminuje to konieczność po-
wtórnej operacji w celu usunięcia implantu, 
co w szczególności oszczędza pacjentowi 
dodatkowego stresu i bólu. Kompozyt z po-
wodzeniem wszczepiono kilku pacjentom 
ratując ich przed kalectwem i amputacjami. 
Wynalazek ten już określa się mianem prze-
łomowego w medycynie. 
Sztuczna kość, podobnie jak kość naturalna, 
jest zbudowana z fosforanu wapnia. W sta-
nie suchym jest bardzo twarda, w czasie 
operacji natomiast można ją elastycznie 
formować. W ten sposób skutecznie uzupeł-
niane są ubytki w kośćcu, a nawet można 
wstawiać materiał w miejsce całkowicie  
uszkodzonych kości.
Innowacyjny materiał implantacyjny jakim 
jest FlexiOss® pozwala na skuteczne leczenie 
ubytków kostnych nie narażonych na silne 
obciążenia mechaniczne. Może pokrywać 
ubytki do długości 5-7cm. Jest to preparat 
przeznaczony do wykorzystania w szczegól-
ności jako wypełniacz ubytków powstałych 
w wyniku urazów (np. komunikacyjnych) 
w obrębie kości kończyn i kości twarzo-
czaszki, a także z usunięcia zmienionych 
nowotworowo obszarów tkanki kostnej 
i cyst pozapalnych. To preparat dla chirurgii 
urazowej, ortopedii, chirurgii twarzowo-
-szczękowej i chirurgii weterynaryjnej.

Potencjalnym zastosowaniem FlexiOss® może 
być także terapia uszkodzeń kostnych wyni-
kających z nadmiernej osteoporotycznej
łamliwości kości. Zabiegi w chirurgii 
stomatologicznej z udziałem biomateria-
łu FlexiOss® mogą dotyczyć wypełnień 
ubytków po torbielach lub leczenia przetok 
ustno-nosowych. Istnieje także potencjalne 
zastosowanie kompozytu jako wypełnienie 
rusztowań tytanowych lub poliestrowych 
stosowanych w chirurgii i implantologii.
W Klinice Chirurgii Urazowej Uniwersy-
tetu Medycznego w Lublinie w okresie od 
kwietnia 2013roku do lutego 2014roku zope-
rowano pięciu pacjentów stosując materiał 
kościozastępczy stworzony i opatentowany 
przez Zakład Biochemii UM w Lublinie. 
U wszystkich wspomnianych pacjentów 
występowały pourazowe ubytki kostne wraz 
z zaburzeniami zrostu. W wynikach badań 
pooperacyjnych nie stwierdzono u żadnego 
pacjenta odchyleń od normy, nie zaobser-
wowano odczynów alergicznych, objawów 
infekcyjnych ani innych powikłań.
Spółka aktualnie jest w trakcie procesu 
certy� kacji swojego produktu. Jest to proces 
długotrwały i bardzo wymagający. Zostanie 
on prawdopodobnie zakończony w maju 
2020 roku. Do tego czasu przed Spółką wiele 
wyzwań, również z pozyskaniem kapitału 
do realizacji dalszych planów na przyszłość.

Podczas Kongresu 590, który na początku 
października odbył się w Rzeszowie, 
wziął Pan udział w panelu dyskusyjnym 
„Polski wkład w sukces globalnych 
marek”. Jakie główne wnioski płyną 
z tej dyskusji w odniesieniu do działań 
Accenture?

Accenture, jako � rma globalna, zapewnia 
dostęp do rozwiązań i doświadczeń z całego 
świata, a także transferuje wiedzę w zakresie 
najnowszych trendów i technologii do polskiej 
gospodarki. Jednocześnie promujemy rodzime 
rozwiązania i polskich ekspertów za granicą. 
Przykładowo zbudowany w Polsce, przy udziale 
Accenture, system e-bankingu dla mBanku 
został wdrożony we francuskiej instytucji 
� nansowej. Nie bez znaczenia jest także udział 
polskich ekspertów Accenture w globalnych 
projektach. Ich wysokie kompetencje i bardzo 
dobra praca promują Polskę i sprawiają, że 
nasz kraj postrzegany jest jako godny zaufania 
partner.

Przedsiębiorcy nierzadko obawiają się 
wykorzystywania zaawansowanych
rozwiązań charakterystycznych dla
Przemysłu 4.0. Jak Pan sądzi, dlaczego?

Panuje przekonanie, że niosą one za sobą 
nierozpoznane jeszcze do końca ryzyka. Jest 
w tym sporo racji, dlatego tak ważne jest syste-
mowe i uwzględniające kwestie bezpieczeństwa 
podejście do takich wdrożeń. Realizujemy już 
takie projekty w Europie Zachodniej, zapew-
niając bezpieczeństwo na poziomie pojedyń-
czych urządzeń (Industrial IoT) czy całych 
systemów przemysłowych, które wykorzystują 
np. automatyzację procesów czy sztuczną 
inteligencję. Kluczowe jest, żeby obawy przed 
nienazwanymi zagrożeniami zastąpić rzetelną 
analizą zagrożeń i mieć na uwadze bezpieczeń-
stwo rozwiązania od fazy projektowania aż po 
utrzymanie systemu.  

Jednym z elementów tych wdrożeń jest 
skalowalny system zarządzania tożsa-
mością?
Jakie są korzyści dla � rmy, która wprowadzi 
tego rodzaju rozwiązanie?

W skalowalnym systemie zarządzania tożsa-
mością możemy, w sposób scentralizowany, 
zdecydować, który z pracowników do jakich 
obszarów działania � rmy ma dostęp i jakie 
ma uprawnienia. Możemy tym również na 
bieżąco, elastycznie zarządzać. Firmy coraz 
chętniej wykorzystują te rozwiązania, ponie-
waż zyskują w ten sposób lepszą kontrolę nad 
bezpieczeństwem, przyspieszają procesy oraz 
obniżają koszty. W warunkach Przemysłu 4.0, 

skalowalne systemy zarządzania tożsamością 
dotyczą również inteligentnych urządzeń, 
które uzyskują autonomiczność w procesach 
produkcyjnych. Trzeba więc być zdolnym do 
zarządzania tym, gdzie i jakie operację mogą 
wykonywać oraz w jaki sposób elastycznie 
mody� kować te uprawnienia.

Jak dużym wyzwaniem dla przedsiębiorstw,
w kontekście Przemysłu 4.0, jest zapew-
nienie odpowiedniego cyberbezpieczeństwa?

Przemysł 4.0 opiera się na cyfryzacji procesów 
produkcyjnych poprzez integracje systemów 
sterowania fabrykami z sieciami i systemami 
zewnętrznymi, potencjalnie niezaufanymi. 
Szereg spośród stosowanych dziś systemów 
zabezpieczeń, kiedy wdrażano te systemy, nie 
istniało. Wyzwaniem dla � rm jest zabezpieczyć
systemy, tak aby ryzyko ciągłości biznesowej
spadło na tyle, na ile jest to możliwe bez koniecz-
ności kosztownej wymiany systemu na nowy. 
Wysokopoziomowa wiedza, na temat tego jakie 
zabezpieczenia należy stosować jest publicznie 
dostępne, jednak warto wspomnieć, że wybór 
konkretnych i przede wszystkim adekwatnych 
rozwiązań oraz samo wdrożenie wymaga
doświadczenia i wykwali� kowanego zespołu.

Jakie są najczęstsze bariery we wdrażaniu 
rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa 
w � rmach?

Największą barierą jest świadomość – lub jej 
brak – dotycząca zagrożeń, jakie niesie za sobą 
w dzisiejszych czasach świat cyfrowy. Standar-
dowe mechanizmy bezpieczeństwa przestają 
wystarczać – coraz bardziej wyra� nowane 
oraz coraz intensywniej wykorzystywane 
metody ataku, wymagają skomplikowanych 
i zaawansowanych mechanizmów. Wiele 
instytucji nie ma świadomości, że stale podlega 
ryzyku cyberataków, nie zdaje sobie też sprawy 
z wynikających konsekwencji. Inną kwestią 
jest brak korelacji potrzeb z potencjalnym 
ryzykiem – często polskie � rmy kupują to, 
co nowe bez zastanowienia się czy jest im to 
w ogóle potrzebne. Poważnym problemem jest 
natomiast brak na polskim rynku wykwali-
� kowanych kadr, a każde nowe rozwiązanie 
technologiczne wymaga wsparcia od strony 
ludzkiej przy odpowiednich umiejętnościach 
w zakresie bezpieczeństwa IT.

W jaki sposób Accenture Security może 
pomóc zarówno w podjęciu decyzji, jak 
i wdrożeniu rozwiązań z zakresu
cyberbezpieczeństwa?

Przede wszystkim zacznamy od zrozumienia 
jakie zasoby � rmy należy chronić, jakie są 
najważniejsze podatności i wynikających z nich 

ryzyka dla ciągłości pracy, bezpieczeństwa 
personelu i w rezultacie biznesu klienta.
Proponujemy takie zabezpieczenia, które 
pozwolą klientowi podjąć świadomie decyzję 
o tym, na co i ile przeznaczyć środków, aby było 
to optymalne dla jego biznesu. W nasze analizy 
włączamy ekspertów z danego sektora, aby 
umożliwić klientowi jeszcze lepsze zrozumienie 
procesu zarządzania ryzykiem cyberataku na 
dany system w kontekście ryzyka biznesowego 
jego przedsiębiorstwa. Wdrażając brakujące 
rozwiązania „pod klucz”, w efekcie zapewniamy 
pełne dostosowanie organizacji do nowych 
realiów, przeprowadzając zespoły klienta przez 
niezbędne procesy transformacyjne.

Co decyduje o tym, że wdrożenie 
rozwiązań związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa jest dla przedsiębiorstwa 
nie kosztem, ale inwestycją?    

Wiele � rm nie zastanawia się, jak raz podnie-
siony poziom bezpieczeństwa utrzymać w przy-
szłości. Spora część wdrożeń bezpieczeństwa 
ciągle kończy swój żywot wraz z wyczerpaniem 
się budżetu CAPEX, a przecież ktoś je potem 
musi utrzymywać. Potrzebne są aktualizacje 
procesów pracy z systemami. Mam na myśli 
testy oraz szkolenia personelu w tym zakresie. 
Obszar OT, czyli automatyki biznesowej jest 
szczególnie narażony, ponieważ do tej pory 
zmieniał się powoli, a przynajmniej wolniej niż 
obszar biurowego IT. OT nie jest przyzwyczajany 
do wysokiego tempa zmian. Bez odpowiednio 
przeprowadzonej transformacji, wdrożone 
rozwiązania bezpieczeństwa nie dostarczą 
oczekiwanej od nich wartości. I na ten aspekt 
położyłbym największy nacisk, ponieważ jako 
inwestycja zwróci się nam w przyszłości. 

Dziękuję za rozmowę,
Ryszard Żabiński

Sztuczna kość z Lublina może uratować pacjenta 
przed kalectwem i amputacją
Medical Inventi otrzymała Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP

Inwestycja w cyberbezpieczeństwo
Rozmowa z Arturem Józefi akiem, Dyrektorem Zespołu Bezpieczeństwa
w Accenture w Polsce i Europie środkowowschodniej
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Podczas Kongresu 590 uczestniczył
Pan w panelu tematycznym
„Elektromobilność - domena dużych 
miast czy przyszłość transportu
krajowego". Jakie główne wnioski 
płyną z tego wystąpienia?

Cieszę się, że tematyka elektromobilności
 na stałe znalazła się w agendach
najważniejszych wydarzeń, które dotyczą 
rozwoju branży motoryzacyjnej, która 
może również wpłynąć na rozwój naszego 
kraju. Branża e-mobility zaznacza już 
swoją obecność w naszym kraju, ale 
jeszcze dużo pracy przed nami żeby 
dorównać takim państwom jak Niemcy, 
Holandia, nie wspominając już o Korei Płd., 
czy Chinach. 

W 2017 roku zarządzana przez Pana 
spółka wprowadziła nową usługę, 
PANEK CarSharing, czyli system
wynajmowania samochodów za 
pomocą telefonu komórkowego na 
minuty i kilometry.
Jakim zainteresowaniem cieszy się ta 
usługa i jak przyczynia się do rozwoju 
Pana � rmy? 

Jestem zwolennikiem idei sharing mobili-
ty, a więc mobilności współdzielonej. Poza 
tym kilka lat temu postawiłem sobie za 
cel stworzenie biznesu, który ułatwi życie 
innym osobom i jednocześnie nie wpły-
nie negatywnie na środowisko. Dlatego 
w 2017 uruchomiliśmy projekt wynajmu 
samochodów na minuty – PANEK Car-
Sharing. Startowaliśmy z poziomu 300 
samochodów i jednego miasta. Teraz po-
siadamy prawie 1300 samochodów współ-
dzielonych i za niedługo zwiększamy � otę 
o kolejne 1000 aut. Nie jesteśmy już tylko 
w stolicy, ale i Krakowie, Lublinie, Wroc-
ławiu, czy Trójmieście. Każdego miesiąca 
notujemy ponad 100 tys. przejazdów 
naszymi samochodami. Nasza � ota 
samochodów wkrótce będzie największa 
na świecie pod względem obecności aut 
hybrydowych. Przywiązujemy również 
uwagę do historii, stąd obecność samo-
chodów klasycznych, takich jak Polonez 
czy Maluch, które przybliżają szczególnie 
młodym kierowcom historię rozwoju 
motoryzacji w naszym kraju. 

Jest Pan również Inicjatorem
powstania UAB PANEK na Litwie 
i PANEK Mobility S.R.O
w Czechach. Jakie są efekty tych 
przedsięwzięć? 

To prawda, zdecydowaliśmy się również 
na wyjście z ofertą do naszych sąsiadów. 
Na Litwie działamy od początku 2017 
roku i na podstawie naszych doświad-
czeń z rynku polskiego udało nam się 
m.in. wygrać przetarg organizowany 
przez związek litewskich portów lotni-
czych, dzięki czemu nasze biura będą 
obecne wzorem Polski, na lotnisku 
w Wilnie, Kownie i Palandze. W tej chwili 
mamy na Litwie miesięcznie kilkaset 
wynajmów i jako jeden z niewielu pod-
miotów organizujemy wynajmy pomiędzy 
tymi krajami. 
Natomiast inicjatywa w Czechach jest 
nowa. We wrześniu o� cjalnie otworzy-
liśmy nasze biuro w porcie lotniczym 
w Pradze, natomiast plan wobec naszych 
południowych sąsiadów jest podobny jak 
w przypadku Litwy a wcześniej Polski, 
czyli stopniowe rozwijanie wachlarza 
usług i ekspansja na inne części kraju, jak 
również łączność za pomocą wynajmów 
z Polską, ale też z Litwą. 

Proszę ocenić jak rozwija się rynek
carsharingu w Polsce? Jakie są jego 
najważniejsze bariery rozwoju? 

W moim przekonaniu CarSharing rozwija
się bardzo dobrze i optymistycznie. 
Świadczą o tym chociażby liczby.
Na podstawie raportu "Jak wspierać
elektromobilność" Polskiego Instytutu
Ekonomicznego można zauważyć
tendencję wzrostową. Obecnie mamy prawie 
4 tys. samochodów współdzielonych
w Polsce, dostępnych w 12 miastach. 
Do 2025 roku liczba ta ma wzrosnąć do 
8,3 tys.Wyzwań jest wiele, tym bardziej, 
że carsharing jest usługą, która dopiero 
stawia pierwsze kroki w Polsce. Naszą 
usługą chcemy przełamać bariery mentalne 
w Polsce. Jesteśmy narodem, który lubi 
posiadać coś na własność: samochód, 
mieszkanie, dom etc. Chcemy swoją 
działalnością przekonać Polaków do 
współdzielonej mobilności i spowodować, 

że rozpoczniemy na poważnie myśleć 
o elektromobilności, a nie tylko przez 
pryzmat ciekawostki. Polska jest krajem, 
który dorósł do poważnej rozmowy
o e-mobility. Dużym wyzwaniem dla nas 
jest również przezwyciężenie stereoty-
pów oraz zwrócenie uwagi na podjęcie 
działań, które pomogą rozwinąć Car-
Sharing. To m.in. budowa dodatkowych 
miejsc parkingowych, preferencyjne ceny 
za parkowanie, możliwość jazdy buspa-
sem, rozpoczęcie budowy ładowarek dla 
samochodów elektrycznych, czy w końcu 
zachęcenie Polaków do wykorzystywania 
aut elektrycznych za pomocą m.in. dopłat 
do zakupu tych samochodów.
Zdecydowanie potrzebna jest legislacja 
i uporządkowanie kwestii współdzielonej 
mobilności w polskim prawie. Zwróćmy 
uwagę, że CarSharing można traktować 
podobnie jak taksówki, a jedyną różnicą 
jest brak dodatkowej osoby, która przewozi 
użytkownika samochodu.

Dziękuję za rozmowę,
Ryszard Żabiński 

Elektromobilność czyli biznes z wielką 
przyszłością
Rozmowa z Maciejem Pankiem, prezesem zarządu i właścicielem, PANEK S.A.

Gospodarka Gospodarka



1918 Kapitał POLSKI11  2019   

Gospodarka Gospodarka

Podczas Kongresu 590 wygłosił Pan 
prelekcje „Polska Kolej Przyspiesza” 
oraz „Potencjał kolei – więcej niż pociągi 
i dworce”. Jakie główne wnioski płyną 
z tych wystąpień?

Obecnie na kolei trwa największy program
inwestycyjny w historii - strategia taborowa 
PKP Intercity to wartość 7 mld zł, Program 
Inwestycji Dworcowych z � nansowaniem 
rzędu 1,5 mld zł, Krajowy Program Kolejowy 
z rekordową kwotą blisko 76 mld zł. Dzięki temu 
modernizujemy tabor, dworce, przystanki, stacje, 
tory oraz wprowadzamy przyjazne pasażerom
rozwiązania takie jak Wspólny Bilet. Skracamy 
czasy podróży oraz ułatwiamy dostęp do kolei 
dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.
Wszystkie te inwestycje rysują przyszły obraz 
nowoczesnej i komfortowej kolei, która przez 
ostanie dwie dekady była w Polsce zapomniana 
i marginalizowana. Teraz się to zmienia.
Kolej to także nowoczesne systemy teleinforma-
tyczne, nieruchomości oraz potencjał logistyczny. 
PKP S.A. posiada wiele nieruchomości, które przy 
racjonalnym zagospodarowaniu oraz wykorzysta-
niu innowacyjnych metod mogą zostać wykorzy-
stane na inne niż kolej ważne potrzeby lokalne. 

Jak Pan ocenia realizację krajowego pro-
gramu kolejowego. Co jest największym 
wyzwaniem?

Obecnie zakończonych i w realizacji jest 75% 
wartości KPK. Dla porównania w kwietniu 2016 
r. było to 17%. W samym okresie 2016-2019 
zawarto umowy na łączną kwotę 45 mld zł. 
Efektem tych prac jest m.in. uzyskanie dostępu 
do kolei pasażerskiej przez 11 miast w całej 
Polsce, jak chociażby Lubin. Fakty te pokazują, 
że realizacja Programu w ostatnich czterech 
latach postępuje w znakomitym tempie. Program 
rozpisany jest do 2023 r. i przy tak szeroko 
zakrojonych planach wyzwań nigdy nie brakuje. 
Naszym celem jest trwałe i ścisłe połączenie 
komunikacyjne Polski, tak aby sprawnie działająca 
kolej była trzonem publicznego transportu 
naszego kraju. Dzisiaj możemy powiedzieć, że 
nie ma zagrożenia utraty środków unijnych na 
modernizację sieci kolejowej. 

Co oznacza pojęcie wykluczenie komu-
nikacyjne w Polsce? Jaka jest skala tego 
problemu?

Wykluczenie komunikacyjne to sytuacja, w której 
dany obszar nie posiada dostępu do komunikacji 
zbiorowej w stopniu, który zapewniałby zaspo-
kojenie podstawowych potrzeb mieszkańców. 
Brak możliwości dotarcia bez samochodu do 
pracy, lekarza, urzędu, szkoły, czy sklepu to 
zjawisko szczególnie widoczne w mniejszych 
miejscowościach w relacjach z ośrodkami 
powiatowymi. Według badań PAN z 2016 r. do 

ponad 20% sołectw w Polsce nie docierał żaden 
transport publiczny. W przypadku kolei szacunki 
wskazują, że gminy nieposiadające dostępu do 
sieci kolejowej zamieszkuje ok. 8 mln osób. 

Czy kolej może być konkurencją dla trans-
portu kołowego skoro jest de� cytowym 
środkiem transportu ?

Podstawowym atutem kolei w stosunku do 
transportu kołowego jest jej ekologiczny charakter. 
Polska zmaga się z problemem smogowym, 
korkami w dużych miastach oraz emisją CO2. 
W świetle tych wyzwań kolej to jedno z najlepszych 
rozwiązań – jest czystą alternatywą. De� cytowy 
charakter kolei, nie zmienia jednak faktu, że 
Grupa PKP zarobiła w ostatnich 2 latach miliard
złotych, a liczba pasażerów w okresie 2015-2018
wzrosła o ponad 10%, czyli aż o 31 mln
podróżnych. Liczby te pokazują, że Polacy coraz 
chętniej korzystają z kolei i doceniają jej zalety 
względem samochodów, czy busów.

Kolej jest ekologiczna, to jej podstawowy atut
Z Andrzej Bittelem, Sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury,
pełnomocnikiem rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu,
rozmawia Radosław Nosek

Czym zajmuje się Instytut Industry 4.0?
Instytut świadczy usługi doradcze z zakresu
Industry 4.0, Lean Management / Kaizen, 
zarządzania zmianą. Przygotowujemy przed- 
siębio rstwa do tego, aby rozwijały się w środo-
wisku cyfrowym, wykorzystywały możliwości 
jakie dają technologie cyfrowe, umiały funkcjo-
nować w Przemyśle 4.0.
Od początku kariery zawodowej związany 
jestem z sektorem przemysłowym. Przez wiele 
lat związany byłem z � rmą Siemens, gdzie 
jako Członek Zarządu i Dyrektor Sektora 
Industry odpowiadałem za rozwój sprzedaży 
dla polskich przedsiębiorstw. Zespół Insty-
tutu Industry 4.0 stanowią również eksperci 
związani ze środowiskiem naukowym m.in. 
Politechniki Warszawskiej. Kieruje nimi prof. 
Mariusz Bednarek.

Czy przedsiębiorstwa działające
w naszym kraju są dobrze przygotowane 
do czwartej rewolucji przemysłowej?

W dużych międzynarodowych korporacjach, 
nie ma z tym problemu. Grupy niemieckie, 
francuskie, japońskie, czy hiszpańskie budują 
nowoczesne fabryki w naszym kraju i od razu 
przenoszą do nich nową kulturę korporacyjną 
, sposoby zarządzania stosowane w Przemyśle 
4.0. Doskonale wiedzą o tym, że same, choćby 
najnowocześniejsze rozwiązania, linie tech-
nologiczne, robotyzacja, wymagają również 

rewolucji w zarządzaniu.
W polskich, zwłaszcza małych i średnich przedsię-
biorstwach, dominuje niestety inne podejście.
Obserwujemy, że inicjatywę przejmują technokracji. 
Uważa się, że samo zakupienie najnowocześniej-
szych linii technologicznych wystarczy. Widzimy 
w takich � rmach zapał, chęć uczestniczenia
w czwartej rewolucji przemysłowej, ale nie zauważa 
się ogromnej bariery w postaci obawy ludzi przed 
zmianą, tego że nie będą umieli odnaleźć się 
w nowym środowisku Przemysłu 4.0.
Niestety zdaża się, że� rma decyduje się na zakup 
ultranowoczesnej linii technologicznej za 5-8 mln 
euro, a nie inwestuje 100 tys. złotych w przygoto-
wanie menedżerów do pracy w zupełnie nowym 
środowisku. 

Jak można pomóc takim � rmom?
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych trzeba 
przygotować pracowników . Oferujemy pakiet 
szkoleniowy Menedżer 4.0 przeznaczony dla 
wybranych przez kierownictwo grupy 8-12 
menedżerów, którzy będą później ambasadorami 
Przemysłu 4.0., będą umieli wdrażać nowoczesne 
systemy zarządzania, przekonywać ludzi do 
zmiany. 
Z naszych badań wynika, że w wielu � rmach, 
które zastosowały najnowocześniejsze narzędzia 
technologiczne Przemysłu 4.0., ale nie przygo- 
towały do tego pracowników, nie osiągano 
zamierzonych efektów. Na drugim biegunie 

mamy przykłady � rm dobrze przygotowanych 
do takich zmian, w których pracownicy nawet 
aktywnie uczestniczyli we współtworzeniu 
zamawianych dla ich przedsiębiorstw linii techno-
logicznych. Później nie mogli się doczekać kiedy 
wreszcie przyjedzie do ich � rmy zamówiona linia. 
Przy drugim podejściu, gdy ludzie są zaangażo-
wani i przygotowani, efekty ekonomiczne jakie 
osiąga przedsiębiorstwo są imponujące.
Z naszych doświadczeń wynika, że np. docho-
dzenie do pełnego wykorzystania zdolności 
produkcyjnych nowoczesnej linii technolo-
gicznej można skrócić o połowę. Warto zatem 
zainwestować w ludzi, w przygotowanie ich do 
Przemysłu 4.0, bo nie kosztuje to wiele,
a bardzo się opłaca.

Chcesz być w Przemyśle 4.0 – najpierw zainwestuj w pracowników
Z Tomaszem Haidukiem, prezesem zarządu Instytutu Industry 4.0 rozmawia Ryszard Żabiński
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Obsłużą cały cykl życia nowoczesnej infrastruktury kolejowej
Z Mirosławem Gilarskim, prezesem zarządu PKP TELKOL, rozmawia Radosław Nosek

Niedawno rozpoczęła kolejna Pańska 
kadencja na stanowisku prezesa PKP 
TELKOL. Co było największym wyzwaniem 
poprzedniej?

Dla każdego menadżera koniec kadencji 
i konkurs jest swego rodzaju sprawdzianem, 
dla mnie również. Cieszę się, że obrana strategia 
rozwoju � rmy zyskała uznanie i zostałem 
powołany na nową kadencję. Tym bardziej, że 
rozpoczęcie przeze mnie pełnienia funkcji na 
stanowisku Prezesa jeszcze wówczas w PKP 
Utrzymanie wiązało się z koniecznością 
ustabilizowania sytuacji w � rmie. W związku 
z faktem, że w procesie wydzielania PKP 
Utrzymanie ze spółki TK Telekom doszło do 
wadliwego podziału majątku TK Telekom, 
w wyniku czego w PKP Utrzymanie znalazł 
się majątek, który powinien być przynależny 
do Netia, a w TK Telekom pozostał majątek, 
który powinien być przeniesiony na rzecz PKP 
Utrzymanie. Spółce, a także PKP S.A. groziły 
procesy sądowe na blisko kilkadziesiąt
milionów złotych z powództwa Netia doty-
czące własności infrastruktury technicznej. 
Również w procesie prywatyzacji TK Telekom 
nie zadbano o interes spółki PKP Utrzymanie 
przy zawieraniu umów długoletniej dzierżawy 
łączy. Obie � rmy w rezultacie prowadzonych 
negocjacji w sprawie uregulowania spraw 
majątkowych i rozliczeniowych podpisały 
w styczniu 2017 roku porozumienie regulujące
przynależność majątku trwałego, dzięki 
czemu zniesiono trzy sprawy sądowe. Również 
ostatni rok działalności PKP TELKOL był 
dla niej kluczowy. Mówię tutaj o połączeniu 
dwóch spółek, które na rynku ze sobą konku-
rowały. Dzięki połączeniu dwóch odrębnych 
� rm – PKP Utrzymanie i PKP Budownictwo 
w jedną - PKP TELKOL poszerzyliśmy 
zaplecze kadrowe oraz zakres kompetencji. 
Świadczymy teraz usługi już nie tylko typowo 
utrzymaniowe, lecz z powodzeniem bierzemy 
udział w przetargach utrzymaniowo-budow-
lanych, a dzięki efektowi synergii kompetencji 
możemy zająć się nowymi, innowacyjnymi 
projektami. Spółka osiągnęła stabilizację 
i równomierny rozwój na co dowodem są 
przychody – w roku 2016 na poziomie blisko 
68 milionów, w 2017 –86 milionów, a w ubiegłym 
roku 154 milionów złotych. 

Jakie projekty w Pana opinii są najważniejsze 
i najbardziej innowacyjne?

PKP TELKOL za dwa miesiące obchodzić będzie 
swoje drugie urodziny, to dobry moment na 
podsumowanie dotychczasowych osiągnięć 
spółki. Od początku formalnego istnienia 
w nowych barwach PKP TELKOL krystalizuje 
swoją tożsamość, aby być rozpoznawalną 
i precyzyjnie kojarzoną marką na rynku kole-
jowym. Projekty, które znacząco determinują 
postrzeganie spółki to przede wszystkim elek-
tromobilność, budowa sieci FTTH w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 1.1. 
oraz „Kompleksowy Dworzec”. Ten ostatni, 
najmłodsze dziecko PKP TELKOL był spraw-
dzianem umiejętności i potencjału dla nas 

oraz naszego klienta – PKP S.A. Po blisko pół 
roku od formalnego rozpoczęcia świadczenia 
kompleksowej obsługi dworca PKP Bydgoszcz 
Główna pozytywny odbiór usług świadczonych 
przez naszych pracowników, daje możliwość 
rozpoczęcia rozmów z PKP S.A. na temat 
kolejnych dworców, na których kompleksowa 
usługa utrzymaniowa mogłaby być świadczona. 
Ponadto, aby wzbogacić katalog naszych usług 
we wrześniu rozpoczęliśmy certy� kowane 
szkolenia naszych pracowników między 
innymi w zakresie utrzymania klimatyzacji 
i wentylacji w budynkach.
Już wkrótce zaangażujemy się także w cztery 
przedsięwzięcia – projekty dotyczące poprawy 
dostępu kolejowego do portów morskich 
w Gdyni, Szczecinie oraz Świnoujściu oraz 
projekt utrzymania i serwisowania obecnie 
budowanej sieci GSM-R. 
Budujemy sieci FTTH w ramach POPC 1.1. na 
terenie trzech obszarów: kujawsko-pomorskim, 
jeleniogórskim i zachodniopomorskim na 
łączną kwotę ponad kilkudziesięciu milionów 
złotych. Uczestniczymy w programie jako 
podwykonawca między innymi dla Nokia 
i Orange Polska. Dodatkowo kompleksowo 
wykonujemy sieć szerokopasmową FTTH 
w obszarze płockim. Także łączna wartość 
projektów, w których PKP TELKOL bierze 
udział w Programie Polska Cyfrowa przekracza 
100 milionów złotych. 

Wspominał Pan Prezes o elektromobilności. 
Jaki jest zakres prac PKP TELKOL w tym 
projekcie? 

W ramach podpisanej z PKP S.A. w październiku 
2018 roku umowy, PKP TELKOL w systemie 
projektuj/buduj wykonała zewnętrzne linie 
zasilające do stacji ładowania samochodów 
elektrycznych przy Dworcach PKP w Kato-
wicach, Katowicach Ligocie, Częstochowie, 
Gliwicach, Opolu, Wrocławiu, Bydgoszczy 
i Warszawa Wschodnia, a do końca roku 
planujemy realizację stacji na Warszawie 
Centralnej i Gdańsku Głównym. W dalszych 
planach jest budowa stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych przy wszystkich Dworcach PKP 
„premium”. 
PKP TELKOL również prężnie działa w zakresie 
elektromobilności i rozwoju dostępu do syste-
mów ekologicznych. W celu wsparcia
pasażerów wybierających jednoślady elek-
tryczne już w przyszłym roku staną nowe 
stacje ładujące rowery elektryczne na dwóch 
dworcach w Warszawie. Rozważamy również 
możliwość rozszerzenia projektu na kolejne 
dworce w Polsce. Chcemy aby osoby, które 
trasę między stacją kolejową a miejscem pracy 
czy domem pokonują takim rowerem miały 
możliwość naładowania swojego jednośladu. 
Projekt realizujemy z akceleratorem
techBrainers, który współpracuje ze startu-
pami w ramach pilotażu Elektro ScaleUp, 
wpisującym się w rządowy plan rozwoju 
elektromobilności w projekcie pilotowanym 
przez Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 
PKP TELKOL zdecydowała się na współ-

pracę z łódzkim startupem – TrybECO, który 
wykazuje ogromne zaangażowanie i prezentuje 
naprawdę wysoki poziom swoich rozwiązań.
W najbliższych dniach będziemy rozważać 
możliwość poszerzenia projektu o udostepnienie 
pasażerom nie tylko stacji ładujących do ich 
prywatnych pojazdów jednośladowych, ale 
również właśnie tych jednośladów i mam tu 
na myśli głównie rowery elektryczne, które 
zdobywają tak ogromną popularność na 
całym świecie. 

Panie Prezesie, a w jakie nowe projekty 
planujecie się zaangażować?

Nie o wszystkich jednak mogę powiedzieć już 
teraz. To działania dotyczące projektu elektro-
mobilności, to plan rozbudowy usług związa-
nych z obsługą nieruchomości należących do 
podmiotów z Grupy PKP i PKP PLK.
W październiku uruchomiliśmy pilotaż 
usługi kontroli dostępu do budynków dwor-
cowych. Na ten moment jest to jeden dworzec 
wytypowany wspólnie z PKP S.A.- Żukowo 
Wschodnie, który będzie zdalnie zamykany
i otwierany o wyznaczonych godzinach i mo-
nitorowany przez pracowników naszego service 
desk. W listopadzie przedstawimy zupełnie 
nową usługę związaną z optymalizacją
i kontrolą zużycia energii cieplnej, której 
zalety klient zauważy przede wszystkim w po-
staci istotnego obniżenia ponoszonych kosztów 
ogrzewania. Zarówno usługa optymalizacji 
energii cieplnej, jak i kontroli dostępu w naszej 
ocenie dają potencjał do wygenerowania zna-
czących oszczędności dla całej Grupy PKP.
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Poza powyższymi usługami, warto abym 
wspomniał także o projekcie, który przetesto-
waliśmy jako PKP TELKOL na dworcu 
Bydgoszcz Główna jeszcze wiosną tego 
roku. Mowa tutaj o możliwości lokalizacji 
i nawigacji wewnątrz budynku z dokładnością 
do 2/3 metrów z wykorzystaniem urządzeń 
„beacon”. Sygnał GPS nie pozwala na tak 
dokładne pozycjonowanie użytkownika 
wewnątrz pomieszczenia. Beacony to małe 
urządzenia zasilane bateriami, łączące się np. ze 
smartfonem czy tabletem za pomocą techno-
logii Bluetooth. W połączeniu z dedykowaną 
aplikacją beacony mogą stanowić świetne 
narzędzie wspierające podróżnych w korzy-
staniu z infrastruktury dworcowej. Obecnie 
jesteśmy w trakcie pilotażu rozwiązania na 
dworcu Warszawa Centralna. We współpracy 
z PKP S.A. przetestujemy kilka funkcjonal-
ności, które w niedalekiej przyszłości wesprą 
podróżnych z niepełnosprawnościami – na 
początek ruchowymi. Naszą intencją jest, aby 
osoba poruszająca się na przykład na wózku 
inwalidzkim mogła za pomocą aplikacji 
w telefonie odnaleźć w rozkładzie jazdy swój 
pociąg, ustalić peron z którego odjeżdża 
i do tego właśnie peronu wyznaczyć ścieżkę 
dojścia z uwzględnieniem na przykład wind 
czy pochylni. 
Poza funkcją nawigacyjną i lokalizacyjną, 
testujemy także potencjał informacyjny 
beaconów, począwszy od udostępnienia mo-
bilnej mapy dworca (ze wskazaniem punktów 
usługowych, toalet, kas biletowych) aż do 
wysyłania krótkich powiadomień np. o aktu-
alnych opóźnieniach pociągów, utrudnieniach 
na dworcu, promocjach (np. zniżki na bilet).
PKP TELKOL obecnie dąży do zwiększenia 
portfela zamówień w zakresie prac budow-
lano – montażowych instalacji urządzeń 
i systemów telekomunikacyjnych w zakresie 
realizacji kluczowych dla gospodarki krajowej 
projektów infrastrukturalnych dotyczących 
poprawy dostępności kolejowej do portów 
w Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. To część 
szerszych działań Rządu polegających na 
zwiększeniu kolejowego dostępu do portów 
morskich, które mają skrócić czas załadunku 
i rozładunku towarów, a tym samym mają 
służyć zwiększeniu konkurencyjności polskich 
portów na rynku europejskim. Spółka dysponuje 
odpowiednim doświadczeniem oraz personelem 
pracowniczym, które pozwolą w pełni realizo-
wać jednocześnie te trzy inwestycje. 
Dodatkowo prowadzimy szeroko zakrojone 
rozmowy z partnerami biznesowymi w zakresie  
wyceny i realizacji prac budowlano - monta-
żowych instalacji urządzeń i systemów teleko-
munikacyjnych oraz systemów dynamicznej 
informacji pasażerskiej w zakresie ogłoszonego 
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
przetargu  na  przebudowę stacji Warszawa 
Zachodnia, który to dworzec jest największy 
w Polsce pod względem ruchu pasażerskiego. 
W ciągu doby obsługuje około 1000 pociągów 
aglomeracyjnych i dalekobieżnych. 
W marcu 2018 r. PKP Polskie Linie Kolejowe 
zawarły umowę na realizację cyfrowej sieci 
łączności kolejowej w zharmonizowanym, 
europejskim standardzie GSM-R. Wraz 
z innymi wdrożeniami nowy standard ma 
funkcjonować na 15 200 km najważniejszych 
linii kolejowych. Zamówienie ma zostać

zrealizowane w 65 miesięcy, a zatem w sierpniu 
2023 r. sieć powinna być gotowa. 
Od 2025 roku podstawowym systemem 
łączności na kolei będzie GSM-R. Dotychczas 
używane radio działające w paśmie 150 MHz 
będzie można wykorzystać jedynie w pracy 
manewrowej oraz w sieciach wyodrębnionych 
z systemu kolei. 
Zasady migracji do GSM-R zawarte zostały 
w Suplemencie do Krajowego planu wdrażania 
technicznej specy� kacji interoperacyjności 
„Sterowanie”. Suplement, oprócz warunków 
migracji, zawiera harmonogram przejścia 
z analogowego systemu VHF 150 MHz do 
cyfrowego GSM-R. Proces przechodzenia 
z systemu VHF 150 MHz do systemu GSM-R 
powinien zostać zakończony najpóźniej do 
końca 2024 r. Od 1 stycznia 2025 r. łączność 
w paśmie 150 MHz na liniach objętych sygnałem 
sieci GSM-R zostanie wyłączona.
Oznacza to, iż w latach 2020 r. – 2024 r. koniecz-
nym jest praca na radiach dwusystemowych, 
bądź podwójnych, a od 2025 możliwym praca 
na radiach dwusystemowych.
PKP TELKOL świadczy usługi radiołączno-
ści dla większości podmiotów związanych 
z ruchem kolejowym, przewoźników i nie 
przewoźników. Model świadczenia usług 
przez PKP TELKOL oparty jest w bardzo 
dużym stopniu na sektorze kolejowym i spółek 
działających na tym rynku. Rola Spółki 
w utrzymywaniu w sprawności elementów
infrastruktury telekomunikacyjnej niezbędnej 
do bezpiecznego prowadzeniu ruchu pociągów 
jest traktowana jako priorytetowa.
Jako jedyna spółka w kraju mamy ponad 70 
wysokiej klasy specjalistów, podzielonych 
na, 14 zespołów roboczych, umiejscowionych 
w całym kraju. Tym samym jako jedyni na 
rynku zapewniamy najszybszy czas reakcji 
pozwalający na zapewnienie bezpieczeństwa 
ruchu.
Warto wspomnieć, iż w ramach prowadzonego 
projektu Holding PKP wyznaczono spółki 
odpowiedzialne w wielu obszarach, wskazując 
PKP TELKOL jako Koordynatora grupy
ds. Telekomunikacji w tym radiokomunikacji. 
W ramach zespołu podjęto prace mające na 
celu doprowadzenie do ujednolicenia radioko-
munikacji w ramach Holdingu PKP.

Spółka wspiera także środowiska kolejar-
skie, które takiego wsparcia potrzebują…

Działalność charytatywna jest bardzo ważna. 
Zawsze jeśli to jest możliwe chcemy pomagać
potrzebującym. W związku z tym, że Grupa 
PKP ma specjalnie dedykowaną do tego 
fundację to w pierwszej kolejności z nią 
współpracujemy.
Przekazujemy zarówno środki pieniężne jaki 
i materialne np. meble o łącznej wartości blisko 
30 tysięcy złotych z poprzedniej siedziby 
spółki, która mieściła się przy ulicy Okrzei 
w Warszawie. Meble zostały przekazane na 
rzecz Kolejowego Ośrodka Wypoczynkowego 
w Łącku mieszczącego się niedaleko Płocka. 
Do potrzebujących tra� ły meble biurowe, które 
ułatwiły zorganizowanie nowej przestrzeni 
do nauki, wypoczynku i rozwijania pasji 
tamtejszej młodzieży. Aktywnie włączamy 
się w akcje charytatywne organizowane przez 
Fundację Grupy PKP, między innymi w ogól-
nopolską zbiórkę krwi Kolej na Ciebie - uratuj 

życie! gdzie rok w rok zbierane jest w trakcie 
wakacji blisko 100 litrów krwi. Pomagamy 
również Fundacji Pomoc Transportowcom 
dokładając cegiełkę w jej funkcjonowanie
w postaci dopłaty do czynszu siedziby
Fundacji. Spółka PKP TELKOL wspiera 
działalność narodową Polaków na Kresach 
poprzez współpracę z lokalnymi inicjatywami 
– pomagamy Lwowskiemu Klubowi Sporto-
wemu Pogoń Lwów, który niedawno obchodził 
115. rocznicę założenia oraz 10. rocznicę 
reaktywacji.Wspieramy również integrację 
środowisk kolejarskich - ostatnio drużyna 
PKP TELKOL wzięła udział w XX Turnieju 
Piłki Nożnej organizowanym przez Regionalną 
Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność”
w Krakowie. Co prawda nie zdobyliśmy tym 
razem podium (wróciliśmy do Warszawy
z pucharem Fair Play), ale wsparliśmy
towarzyszącą turniejowi loterię charytatywną
z której dochód przeznaczony został na 
pomoc doświadczonym przez los kolejarzom 
i ich najbliższym.

Jakie wyzwania stoją przed Panem i spółką 
u progu Pana drugiej kadencji?

Realizowane przez PKP TELKOL dla kolei 
projekty budowlane mamy nadzieję przeobrażą 
się po ich zakończeniu w projekty utrzyma-
niowe, dzięki czemu spółka będzie dysponowała 
kompleksowym portfolio. Będzie to również 
swoistym potwierdzeniem tego, że PKP 
TELKOL poza rozszerzaniem zakresu swojej 
działalności o nowe obszary nie porzuca 
korzeni, swojej tożsamości, na której została 
zbudowana.
Dążymy także, by na rynku zewnętrznym, 
z którym współpraca jest możliwa dzięki 
synergii kompetencji po połączeniu PKP 
Utrzymanie i PKP Budownictwo w najbliższej 
przyszłości spółka postrzegana była jako 
sprawdzony i rzetelny dostawca innowacyjnych 
rozwiązań.
Oferta � rmy jako stabilnego partnera 
świadczącego kompleksowe usługi utrzyma-
niowo-budowlane i dostawcy nowoczesnych 
technologii, da PKP TELKOL stałą i optymalną 
ścieżkę rozwoju. 
PKP TELKOL ma być nowoczesną organizacją
rozpoznawalną na rynku kolejowym i poza 
nim. Organizacją efektywną kosztowo i w pełni 
dostosowaną do otoczenia. Firmą, która dąży 
do stałego rozwoju sukcesywnie rozszerzając 
portfolio świadczonych usług, partnerem 
z którym warto współpracować, rozwijać 
nowe technologie. PKP TELKOL ma być wy-
bierany przez klientów dzięki konkurencyjnej, 
kompleksowej ofercie począwszy od projekto- 
wania, poprzez budowę, aż do świadczenia 
usług utrzymania, dzięki wysokiej jakości 
świadczonych usług, jakości obsługi klienta oraz 
wykorzystywanym technologiom.
Działalność biznesowa � rmy ma być proakty- 
wna, opierająca się na innowacyjnych rozwią-
zaniach biznesowych oraz technologicznych, 
starając się nie tylko nadążać za rynkiem, 
ale przewidywać i być o krok przed jego 
potrzebami. PKP TELKOL będzie obsługiwać 
cały cykl życia nowoczesnej infrastruktury, 
począwszy od procesu inwestycyjnego
(projektowanie, budowa, uruchomienie infra-
struktury), do eksploatacji, utrzymania aż po 
optymalizację kosztów operacyjnych.
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Branża gier losowych i zakładów 
sportowych na świecie jest jednym
z najbardziej dynamicznie rozwijają-
cych się sektorów gospodarki. Jakie 
są perspektywy na przyszłość i gdzie 
na tej mapie jest Polska?

Branża loteryjna od zawsze była istotną 
gałęzią gospodarki, bez wględu na to
o jakim kraju mówimy. W jednych rozwija 
się ona szybciej, w innych wolnej. Ma na 
to wpływ wiele czynników, ale ustawo-
dawstwo na pewno jest jednym z najistot-
niejszych. W Polsce dzięki zmianie ustawy 
hazardowej w 2017 roku, rozwój tego 
obszaru nabrał tempa. Potwierdzają
to bardzo dobre wyniki Totalizatora 
Sportowego.
Odpowiadając na pytanie gdzie na światowej
mapie gamingowej jest Polska, staram się ni-
gdy nie porównywać wyników jednego kraju 
do drugiego, bo to tak specy� czna branża, że 
nie można robić zestawień 1:1. 
W jednym kraju loterie są własnością 
prywatnych � rm, posiadających państwowe 
licencje (np. w Czechach), w innym to 
państwo jest wyłącznym właścicielem (tak 
jak w Polsce). Już sam fakt własności po-
woduje zupełnie inne podejście do biznesu 
i zawsze są tego dobre i gorsze strony.
Warto jednak podkreślić, że przychody 
światowego rynku gamingowego wyniosły 
w 2018 roku blisko 400 mld euro, a szacunki 
dalszego wzrostu są bardzo optymistyczne. 
Dlatego branża ta rozwija się i w mojej 
ocenie, dalej będzie się intensywnie roz-
wijała. Również, a może głównie, dzięki 
nowym technologiom. 

Gaming kojarzy się tylko z... młodymi 
ludźmi grającymi w gry komputerowe 
lub na konsolach PlayStation, co jest 
przecież dużym uproszczeniem.
Jak wygląda to w branży loteryjnej?

To prawda, że typowy gaming kojarzy 
się głównie z młodymi ludźmi. Przede 
wszystkim dlatego, że jest mocno związany 
z nowymi technologiami, a duża część 
pokolenia 60+ dorastała w czasach, kiedy 
nie były one dostępne. Stąd zupełnie inne 
hobby niż np. gry komputerowe.
Ale sama branża loteryjna jest już zupeł-
nie inaczej postrzegana. Są gracze, którzy 
regularnie grają od samego początku 

Rozwój branży loteryjnej na świecie
nabiera tempa
Rozmowa z Wojciechem Włodarczykiem prezesem IGT Poland Sp. z o.o.
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początku istnienia Totalizatora Sportowego, 
czyli od lat 50tych. Trzeba podkreślić, że 
dzięki ostatnim zmianom i ogólnej trans-
formacji technologicznej jaką przechodzi 
polska loteria– np. wprowadzeniu gry 
przez internet - przedział wiekowy klientów 
rozszerza się o młodszych graczy.

Jakie są przeszkody i zagrożenia
w dalszym rozwoju tej branży
w naszym kraju?

W Polsce wyłącznym właścicielem loterii 
jest państwo. Jeśli nie pojawią się restryk-
cyjne rozwiązania prawne, hamujące rozwój 
polskiego rynku loteryjnego, to raczej 
upatrywałbym jego dalszego rozwoju,
a nie obawiał się zagrożeń. Szczególnie przy 
tak intensywnych działaniach biznesowych, 
jakie prowadzi obecnie Totalizator Sportowy 
– między innymi niedawne uruchomienie 
kasyna internetowego i sprzedaży gier 
loteryjnych przez internet.

Pracował Pan w oddziałach IGT 
między innymi w Czechach, Irlandii 
i Portugalii, biorąc udział w tworzeniu 
systemów dla tamtejszych loterii,
w tym dla najbardziej zaawansowa-
nej technologicznie � ńskiej loterii 
OY Veikkaus AB. Czy stosowane 
tam rozwiązania implementujecie 
obecnie w Polsce i czy daleko nam do 
innych loterii?

Kieruję polskim oddziałem IGT od 2010 
roku. Wcześniej pracowałem na rzecz
zagranicznych Klientów � rmy, ale siłą 
rzeczy zawsze bacznie obserwowałem nasz
rodzimy rynek. Mogę z całą odpowiedzia-
lnością powiedzieć, że nie mamy się czego
wstydzić. Polska zawsze była w czołówce 
loterii pod względem rozwiązań technolo- 
gicznych i wprowadzanych gier. Przykła-
dem, który już przytaczałem, jest choćby 
wprowadzenie gry przez internet.
Niektórym może się wydawać, że to 
bardzo późno, bo rynek gier hazardowych 
przenosi się z kanału tradycyjnego do sieci 
już od jakiegoś czasu. Ale musimy pamiętać, 
że jest to proces bardzo powolny (w ogóle 
wszystkie zmiany w branży loteryjnej są 
raczej ewolucyjne, a nie rewolucyjne), bo 
przepisy zarówno w Europie, jak i na
innych kontynentach, ściśle regulują ten 
obszar i znacząco ograniczają tempo 
rozwoju. Głównie obawiając się obniżenia 
standardów w zakresie stosowania zasad 
odpowiedzialnej gry. Dla porównania, 
wiodący w dziedzinie loterii rynek amery-
kański, rozpoczął proces zmian mających 
na celu umożliwienie graczom gry przez 
internet (tzw. iGaming) w poszczególnych 
stanach, dopiero w 2011 roku. 

Jeśli to nie tajemnica, jakie przedsię-
biorstwa z branży gier losowych

i zakładów sportowych obecnie 
obsługuje IGT Poland i w jakim 
zakresie?

IGT dostarcza swoje rozwiązania tech-
nologiczne do większości loterii i kasyn 
na świecie (szacujemy, że obsługujemy 
jakieś 80% rynku). Mogę stwierdzić bez 
fałszywej skromności, że dzięki wielolet-
niemu doświadczeniu i dużym nakładom 
na rozwój, jesteśmy potentatem w tym 
obszarze. 
W Polsce naszym jedynym Klientem jest 
Totalizator Sportowy. Ale to tylko część 
działalności naszego warszawskiego
biznesu. Kilka lat temu � rma zainwesto-
wała w naszym kraju miliony dolarów 
w jedno z największych na świecie centrów 
technologicznych dla branży loteryjnej. 
Zatrudniamy w nim obecnie ponad 300 
osób. Co roku eksportujemy z niego do 
loterii na całym świecie usługi IT warte 
ponad 80 mln złotych(ostatnio wygrali-
śmy przetarg na dostawę systemu on-line 
dla loterii w Brazylii i częściowo projekt 
ten będzie realizowany właśnie z Warszawy).
W ślad za tym sukcesem, 2 lata temu 
IGT otworzyło także w Polsce unikalne 
centrum usług wspólnych – Europejskie 
Centrum Operacyjne. Jest to jedyne
w Europie centrum, z którego zarządzamy 
zdalnie systemami on-line dla kilku loterii 
(między innymi w Belgii, Szwecji,
Luksemburgu i oczywiście w Polsce). 

Czy zadania, które Państwo realizują,
oznaczają również konieczność 
postawienia specjalnych wymogów 
pracownikom? Obowiązuje ich
np. tajemnica służbowa?

Jesteśmy � rmą technologiczną więc przede 
wszystkim poszukujemy osób z wykształ-
ceniem technicznym. Ale ze względu na 
specy� kę naszej branży, równie ważny jest 
dla nas wysoki etos pracy. Tutaj nie ma 
miejsca na zaniedbania czy brak dokład-
ności w wykonywaniu obowiązków. Moim 
ulubionym porównaniem jest, że jeśli 
w banku „ginie” 3 zł, to brakuje 3 zł. Jeśli
w systemie loteryjnym „zaginąłby” kupon 
kupiony za 3 zł, to zawsze mógłby być on 
tym wygranym, wartym np. kilkanaście 
milionów. To nie ma prawa się wydarzyć.
Dlatego precyzja i odpowiedzialność to 
główne cechy naszych pracowników.

Czy istnieje potrzeba kształcenia 
kadr stricte dla branży gamingowej? 

Rozwój rynku gamingowego jest ściśle 
związany z rozwojem nowych technologii. 
Mówiąc więc o kształceniu liderów tej 
branży, powinniśmy się skupić przede 
wszystkim na kształceniu w obszarach 
STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics).
Już nie tylko Europa, ale cały świat 

zmaga się z niedostatkiem kadr w nowych 
technologiach. Z każdym rokiem będzie 
coraz gorzej, dlatego należy podejmować 
szerokie działania, by zachęcać dzieci już 
na wczesnym etapie szkolnym do rozwoju 
swoich zainteresowań w tym obszarze. 
Warto również „zagospodarować” ciągle 
niedoceniany potencjał kobiet w IT
i zachęcać je do planowania swojej kariery 
w tej branży. 

Jest Pan jednym z wykładowców na 
otwartym przez Akademię Leona 
Koźmińskiego kierunku studiów pod 
nazwą 'Zarządzanie na rynku gier 
losowych i zakładów sportowych'. 
Jak duże jest zainteresowanie tymi 
studiami? 

Przede wszystkim gratulacje dla organiza-
torów tych studiów za trafne zidenty� ko-
wanie zapotrzebowania rynku na wiedzę 
z tego zakresu. Pierwsza edycja spotkała 
się z ogromnym zainteresowaniem i chyba 
przekroczyła oczekiwania nas wszystkich. 
Stąd decyzja o ich kontynuacji. Słuchacze 
to osoby zarówno z naszej branży jak
i spoza niej. Dużą zaletą tych studiów jest 
szczególny nacisk na zapoznanie się
z praktycznymi elementami funkcjonowania 
rynku hazardowego w Polsce, a nie na 
samym ustawodawstwie.

Jak Pan sam tra� ł do tego zawodu? 
W 1991 roku, kiedy zaczynał Pan
karierę zawodową, rynek tego rodzaju 
usług nie był chyba jakoś szczególnie 
rozwinięty? A może wręcz odwrotnie? 
I to chyba też początki � rmy IGT
w Polsce?

Faktycznie tak się złożyło, że początki 
działalności polskiego oddziału IGT
(wówczas jeszcze GTECH), to i początek
mojej kariery zawodowej. Lata 90te, 
zagraniczna � rma robi nabór do powsta-
jącego działu operacyjnego. Przyznaję, że 
wysłałem CV głównie po to, by sprawdzić 
swój angielski w praktyce. Nigdy bym nie 
przypuszczał, że po blisko 30 latach będę 
w tej samej � rmie. Zaczynałem pracę jako 
operator komputerowy. Później byłem 
odpowiedzialny za kierowanie projektami 
między innymi dla loterii w ówczesnej 
Czechosłowacji. Kolejny etap to praca 
w dziale Quality Assurance w Irlandii, 
a potem zarządzanie grupą programi-
styczną w Finlandii. Można więc powie-
dzieć, że spróbowałem wszystkiego
w strukturach � rmy. To bardzo cenne
doświadczenie, które pomaga mi teraz 
sprawnie działać w pionie biznesowym. 
Oferując klientom konkretne rozwiązanie, 
dokładnie wiem, jakie są możliwości jego 
technicznego przygotowania.

Dziękuję za rozmowę,
Marcin Prynda
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Jak Pan Minister ocenia zakończone nie-
dawno targi POL-ECO SYSTEM 2019 jedno 
z największych i najważniejszych wydarzeń 
dla branży ochrony środowiska w Europie 
Środkowo-Wschodniej?

Targi POL-ECO SYSTEM to doskonałe miejsce do 
debaty o bieżących wyzwaniach oraz o przyszłych 
kierunkach rozwoju w sferze ochrony środowiska. 
Gospodarka o obiegu zamkniętym, recykling, czy 
walka ze smogiem, to niezwykle istotne tematy za-
równo dla Ministerstwa Środowiska, ale również 
dla samorządów i całego kraju.

Czy temat przewodni tegorocznej edycji 
targów POL-ECO SYSTEM „Zrównowa-
żona gospodarka odpadami – dla ludzi, 
zdrowia i środowiska" wpisuje się w podjęte 
przez Ministerstwo Środowiska działania, 
które przyczyniają się do poprawy systemu 
gospodarki odpadami?

Tegoroczny temat przewodni targów POL-ECO
SYSTEM doskonale wpisywał się w działania, które 
Ministerstwo Środowiska podjęło w celu poprawy 
stanu środowiska, w tym gospodarki odpadami. 
Wprowadzane przez nas rozwiązania legislacyjne
 mają na celu uszczelnienie przepisów oraz poprawę 
skuteczności ich egzekwowania.
W ciągu ostatnich dwóch lat dokonaliśmy m.in. no-
welizacji ustawy o odpadach i o Inspekcji Ochrony 
Środowiska. Wśród najważniejszych zmian znalazły 

się m.in.: wzmocnienie sankcji dla podmiotów, które 
wielokrotnie naruszają przepisy z zakresu gospodar-
ki odpadami; wprowadzenie obowiązku wizyjnego 
systemu kontroli miejsc gromadzenia odpadów oraz 
zdecydowane wzmocnienie uprawnień Inspekcji 
Ochrony Środowiska.
Z kolei, nowelizacja ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach wpłynie na poprawę 
funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 
oraz jakość surowców, w szczególności przez prze-
pisy promujące selektywne zbieranie odpadów. Jej 
celem jest zachęcenie mieszkańców do selektywnej 
zbiórki odpadów. Osoby, które segregują odpady za-
płacą za ich zagospodarowanie od dwóch do cztery 
razy mniej niż osoby, które nie będą realizowały tego 
obowiązku. Nowela przewiduje także możliwość 
obniżenia opłaty dla tych mieszkańców, którzy mają 
przydomowe kompostowniki, czyli zagospodarowu-
ją sami część wytwarzanych
przez siebie bioodpadów. Ponadto, zmiana ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to 
również koniec nieuzasadnionych podwyżek opłat 
za odpady dla mieszkańców.

Jak Pan ocenia dotychczasową realizację 
programu ‘Czyste Powietrze”?

Program „Czyste Powietrze” ma zachęcać do wy-
miany starych pieców i kotłów domowych na paliwo 
stałe oraz usprawnić termomodernizację budynków 
jednorodzinnych. Naszym celem jest zdecydowana 

poprawa jakości powietrza w Polsce w ciągu najbliż-
szych kilku lat. Dotychczas, w ramach programu 
złożono 90 tys. wniosków na łączną kwotę ponad
2 mld zł, a zarządy WFOŚiGW podjęły już ponad
55 tys. uchwał o udzieleniu do� nansowania na
ponad 1 mld zł. Program „Czyste Powietrze”
nabiera rozpędu. Obecnie składanych jest od 2 do 
3 tysięcy wniosków tygodniowo, a jeszcze pół roku 
temu było to ok. 1 tys. wniosków. Jestem przekonany, 
że do końca roku przekroczymy liczbę 100 tysięcy 
wniosków. W celu podniesienia efektywności tego 
programu od lipca 2019 r., na zasadzie pilotażu,
do programu zostały włączone gminy. Stosowne
porozumienia zostały podpisane już blisko z 600
samorządami. Dzięki temu dotrzemy do większej 
liczby mieszkańców. Trwają też rozmowy nad
możliwością zaangażowania banków komercyjnych
w realizację programu „Czyste Powietrze”.

Temat przewodni POL-ECO SYSTEM dobrze wpisywał się w działania, ministerstwa 
na rzecz poprawy stanu środowiska
Z Henrykiem Kowalczykiem, Ministrem Środowiska rozmawia Ryszard Żabiński

Czy na targach POL-ECO SYSTEM 2019 
dyskutowano o realizacji programu
Czyste Powietrze? 

Każda okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń
w zakresie działań proekologicznych, to ważna 
lekcja dla takich instytucji jak Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Na tegorocznych targach w Poznaniu zarówno 
nasi eksperci dzielili się wiedzą z uczestnikami 
tego wydarzenia, jak i my mogliśmy posłuchać 
głosów ekspertów i praktyków, szczególnie 
podczas organizowanych przez nas spotkań na 
temat programu „Czyste Powietrze”. Dyskutowa-
liśmy na temat współpracy z bankami w ramach 
tego programu oraz o tym, jakie wyzwania stawia 
„Czyste Powietrze” przed samorządami.
Na POL-ECO SYSTEM 2019 mieliśmy też sposob-
ność podsumować dorobek 30-lecia NFOŚiGW 
oraz przedstawić perspektywy rozwoju 
Narodowego Funduszu i systemu � nansowania 
ochrony środowiska w Polsce.

Jak Pan ocenia dotychczasową realizację 
programu ochrony powietrza?

To program, który jest bardzo potrzebny Polakom 
i dlatego pracujemy nad tym, żeby do 2029 r.
objąć termomodernizacją ponad 3 mln budynków 
w Polsce, uwzględniając w tym wymianę tzw. kop-
ciuchów. To proces, który rozpoczął się w 2018 r. 

i jest rozłożony na lata, dlatego na ocenę programu 
przyjdzie jeszcze czas. Obecnie pracujemy nad 
rozszerzeniem i zdynamizowaniem programu 
„Czyste Powietrze”.
Obecnie mamy dwa strumienie inwestowania 
w termomodernizację: wnioski składane do 
WFOŚiGW i gmin oraz ulga termomoderniza-
cyjna, której efekty poznamy w kwietniu 2020 
r. Ale prowadzimy też zaawansowane rozmowy 
z sektorem bankowym, który zaprosiliśmy do 
współpracy, żeby ułatwić Polakom � nansowanie 
termomodernizacji. Planujemy też rozszerzyć 
program o placówki oświatowe.

Jakie działania podejmuje NFOŚiGW w celu 
poprawy gospodarki odpadami?

Zdajemy sobie sprawę z tego, że problemy 
zagospodarowania odpadów stanowią poważne 
i narastające wyzwanie cywilizacyjne. Dlatego 
strategia NFOŚiGW na najbliższe lata poświęca 
wiele uwagi ochronie ziemi i gospodarce 
odpadami, szczególnie gospodarce o obiegu 
zamkniętym. Mamy realny wpływ na poprawę 
systemu gospodarki odpadami poprzez 
nasze programy priorytetowe: Racjonalna 
gospodarka odpadami, Gospodarka o obiegu 
zamkniętym, Usuwanie porzuconych odpadów, 
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej. Zmniej-

szenie uciążliwości wynikających z wydobywania 
kopalin, Ogólnopolski program � nansowania 
usuwania wyrobów zawierającychazbest. Ich 
łączny budżet to prawie 2,5 mld zł ze środków 
krajowych. Trzeba dodać, że NFOŚiGW jest Insty-
tucją Wdrażającą unijne działanie 2.2 Gospodarka 
odpadami komunalnymi w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020. Zawarliśmy dotychczas 42 umowy 
na kwotę do� nansowania z Funduszu Spójności
ok. 866 mln zł. Stanowi to 67% preliminowanych 
środków i zaowocuje realizacją projektów 
o wartości ok. 1,75 mln zł.
Nie zapominamy też o działaniach edukacyjnych, 
które realizujemy także przez program Edukacja 
ekologiczna.

Targi POL-ECO okazją do podsumowań 30-letniego dorobku NFOŚiGW
Z Piotrem Woźnym, Prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
rozmawia Ryszard Żabiński

Inwestycje w pojazdy elektryczne są 
najważniejszym kierunkiem rozwojowym 
w światowym przemyśle motoryzacyjnym, 
napędzanym przez coraz ostrzejsze normy 
emisji spalin obowiązujące w Unii Europej-
skiej. Jednym z pionierów polskiej elektro-
mobilności wśród instytucji publicznych są 
Lasy Państwowe. Działania PGL LP wpisują 
się w coraz popularniejszy na świecie trend 
rozbudowy zeroemisyjnej � oty przez parki 
narodowe i podmioty zarządzające terenami 
leśnymi. 
Według danych Europejskiej Agencji
Środowiska, od 1990 do 2016 r. emisje gazów 
cieplarnianych z obszaru transportu w Unii 
Europejskiej wzrosły o 26,1%, zaś w Polsce 
o 162,4%.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) z dnia 17 kwietnia 
2019 r., średni poziom emisji parku nowych 
samochodów osobowych będzie musiał zostać 
zredukowany o 15% od 2025 r. i o 37,5% od 2030 r.
względem poziomu z 2021 r. W przypadku 
lekkich pojazdów użytkowych ograniczenie 
emisji ma wynieść 15% od 2025 r. oraz 31% 
od 2030 r. W lipcu 2018 r. Państwowe Gospo-
darstwo Leśne Lasy Państwowe rozstrzygnęło 
przetarg na zakup pojazdów elektrycznych. 
W wyniku postępowania � ota PGL LP została 
uzupełniona o piętnaście osobowych BMW 
i3 oraz jeden egzemplarz dostawczego Nissana 
e-NV200. Przez wiele miesięcy był to najwięk-
szy przetarg na dostawę pojazdów całkowicie 
elektrycznych ogłoszony w Polsce. 

Rozstrzygnięte postępowanie miało charakter 
pilotażowy. Jednocześnie stanowiło jeden 
z pierwszych w Polsce przykładów dobrych 
praktyk realizowanych przez instytucje pub-
liczne w obszarze elektromobilności.
Tym śladem podąża coraz więcej państwowych 
przedsiębiorstw, organów administracji 
i samorządów. Ustawa o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych, która weszła 
w życie 22 lutego 2018 r., nakłada na jednostki 
samorządu terytorialnego oraz centralne 
i naczelne organy administracji państwowej 
liczne obowiązki w zakresie rozwoju nisko- 
i zeroemisyjnej � oty. 
Pojazdy elektryczne we � ocie Lasów Państwo-
wych wykorzystywane są przede wszystkim 
do obsługi tras pomiędzy siedzibami Regio-
nalnych Dyrekcji LP a siedzibami nadleśnictw. 
Samochody zostały oznakowane charaktery-
stycznym obrandowaniem, które nawiązuje do 
ich ekologiczności. Elektryczne BMW i3 poja-
wiły się m.in. w Katowicach podczas szczytu 
klimatycznego COP24, gdzie odpowiadały za 
przewożenie uczestników tej konferencji. 
Po rozstrzygnięciu przetargu Lasy Państwowe 
rozpoczęły program jazd testowych dla
pracowników. Instytucja planuje rozwój 
publicznie dostępnej infrastruktury ładowania 
pojazdów elektrycznych poprzez zakup stacji 
naściennych typu wallbox oraz urządzeń 
wolnostojących. Co więcej PGL LP zamierza 
udostępniać grunty innym podmiotom instalu-
jącym punkty ładowania EV. 
Lasy Państwowe zaangażowały się również 
w realizowany przez Polskie Stowarzyszenie 
Paliw Alternatywnych cykl szkoleń
„Elektromobilność w Praktyce”, adresowany 
do jednostek samorządu terytorialnego oraz 
przedsiębiorstw komunalnych. W ramach 
pierwszej edycji projektu, która trwała przez
6 miesięcy, przeszkolono łącznie 1121 urzęd-
ników w 23 największych miastach w Polsce. 
Kroki podejmowane przez Lasy Państwowe 
na rzecz rozwoju elektromobilności stanowią 
nowość na gruncie polskim lecz korespondują 
z działaniami podobnych podmiotów w Europie 
Zachodniej oraz w USA. Liczne instytucje 
zarządzające lasami i innymi terenami
o walorach przyrodniczo-turystycznych 
inwestują zarówno w pojazdy elektryczne, jak 
i infrastrukturę ładowania. Przykładami

takich praktyk są projekty realizowane przez 
zagraniczne parki narodowe jak
np. Yellowstone (USA), Yorkshire Dales 
(Wielka Brytania), Schwarzwald, Bayerischer 
Wald i Harzu (Niemcy) czy Krka (Chorwacja). 
Samochody elektryczne, jako pojazdy zeroe-
misyjne, idealnie komponują się działalnością 
podmiotów gospodarujących lasami, podkre-
ślając ich zaangażowanie w ochronę środowiska. 
Inwestycje w elektromobilność realizowane 
przez wspomniane podmioty pełnią zatem 
ważną funkcję edukacyjną – z jednej strony 
uświadamiają turystów na temat zalet pojazdów 
elektrycznych, a z drugiej stanowią przykład 
dobrych praktyk dla pozostałych instytucji 
publicznych.

autor artykułu: Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający, 
Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych 

Lasy Państwowe stawiają na elektromobilność

Inwestycja w elektromobilność to tylko jeden z przykładów społecznie 
odpowiedzialnych działań Lasów Państwowych.
W ramach kompleksowego projektu „Las energii” realizowane są 
działania w celu poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii. Równolegle promuje się budownictwo 
drewniane, w ponad 80 obiektach Lasów Państwowych już zrealizowano

termomodernizację a w ponad 100  jednostkach organizacyjnych
powstały nowoczesne  instalacje OZE. Doskonałym przykładem
energooszczędnego budynku w t.zw. technologii drewnianej prefabry-
kowanej jest biuro Nadleśnictwa Oleśnica Śląska.
Nadleśnictwo Czarna Białostocka zastosowało do ogrze wania
pomieszczeń i wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynkach 
nowoczesne pompy ciepła, oraz uruchomiło pierwszą w białostockich 
lasach i jedną z największych na wschód od Wisły elektrownię
fotowoltaiczną.
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System Indywidualnej Segregacji 
Odpadów T – Master został wyróż-
niony w tym roku Złotym Medalem 
Międzynarodowych Targów
Poznańskich. Na czym polega wartość 
i unikatowość tego rozwiązania?

System Indywidualnej Segregacji Odpadów 
T-Master jak już sama nazwa wskazuje 
niesie ze sobą największą zmianę w gospo-
darce odpadami tj. znosi anonimowość 
w temacie segregacji odpadów komunalnych 
i pozwala wskazać indywidualne wyniki 
segregacji dla każdego gospodarstwa 
domowego objętego systemem. Aktualny 
stan prawny oraz wymogi Unii Europej-
skiej spowodowały, iż selektywna zbiórka 
odpadów to już nie moda czy trend.
To konieczność zmiany naszych przyzwy-
czajeń, mentalności oraz zintensy� kowania 
działań edukacyjnych. Cała sztuka polega 
na zrozumieniu, iż worek śmieci to nie 
odpad, a cenny surowiec. Nasz system to 
jedyne dostępne w Europie narzędzie do 
skutecznej segregacji odpadów. Dzięki niemu 
wiemy jaka ilość i rodzaj odpadu czeka 
na odbiór przez � rmę komunalną, jaki 

poziom segregacji osiągnęło dane miasto, 
osiedle, blok czy gospodarstwo domowe 
w określonym czasie. Wdrożenie systemu 
T-Master SISO daje władzom miasta, a nawet 
zarządcom spółdzielni/osiedli miesz-
kaniowych możliwość monitorowania 
dopełnienia obowiązku segregacji przez 
gospodarstwa domowe, premiowania za 
poprawną postawę lub wskazania do po-
prawy w przypadku stwierdzenia błędów 
w segregacji. Kontrola jakości segregacji 
to istotny element naszego rozwiązania. 
A wszystko to indywidualnie dla każdego 
gospodarstwa domowego. Stworzenie 
bazy danych o odpadach wraz z ich loka-
lizacją czyli tzw. ‘mapa śmieci’ dostępna 
w trybie on-line to bezdyskusyjna rewo-
lucja w porównaniu do dotychczasowych 
informacji jakie były w posiadaniu gmin. 
Prognozowanie kosztów, planowanie 
inwestycji w oparciu o rzetelne i aktualne 
dane pozwoli optymalizować wydatki na 
odbiór śmieci w mieście. Rozliczanie się 
przez miasto z � rmą odbiorową na podsta-
wie dokładnie określonej masy odpadów 
z rozróżnieniem na frakcje to tylko jedna 

z wielu możliwości wprowadzenia w życie 
zapisów nowelizacji ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminie, która 
umożliwia przyjęcie innej formy rozliczania 
niż ryczałtowa. 
W 2020 roku każda gmina powinna
osiągnąć średni poziom recyklingu 
o wartości 50% w stosunku do całkowitej 
masy zebranych odpadów. Aktualnie, to 
oznacza wielomilionowe kary jakie władze 
miasta muszą przewidzieć w planachbu-
dżetowych na 2021 rok. Jak widać, czasu 
na działanie czy edukację jest niewiele, 
ale nigdy nie jest za późno, aby poczynić 
kroki skutecznie redukujące te gorzkie 
konsekwencje. Jako autor rozwiązania 
jestem świadomy, iż czekają nas czasy 
solidnej pracy u podstaw, ale po wynikach 
pilotażowego uruchomienia systemu 
w Ciechanowie wiemy, że jest to możliwe.

Grupa T4B rozpoczęła działalność 
na rynku w 2003 roku. Jak bardzo 
od tego czasu rozwinęło się przedsię-
biorstwo, proszę podać najważniej-
sze etapy tego rozwoju.

Nagroda dla Systemu T-Master SISO ode-
brana na MTP w Poznaniu przypomniała 
mi początki działalności Grupy T4B. 
W 2008 roku, w Poznaniu podczas XVII 
Międzynarodowej Wystawy Zabezpieczeń 
SECUREX najważniejsze wyróżnienie 
targów, Złoty Medal MTP został przy-
znany jednej z naszych spółek, � rmie IPP 
za System Sterowania i Kontroli Ruchu 
TCS wdrożony pierwszy raz w 2003 na 
Przejściu Granicznym w Kuźnicy Biało-
stockiej. Był to � agowy produkt Grupy, 
który wyszedł spod ręki naszych inżynie-
rów i programistów – wspomina Robert 
Szczepankowski, Prezes Zarządu spółek 
T4B, IPP. Niektórzy z Nich są aktualnie 
zaangażowani w projekt T-Master. Było 
to ponad 11 lat temu. Przez ten czas nasz 
autorski system TCS został wdrożony 
na wszystkich przejściach granicznych 
wschodniej ściany Polski (system CAIFS II) 
zwiększając bezpieczeństwo i skuteczność 

T-Master SISO najlepiej sprawdzi jak
segregujemy odpady
Z Robertem Szczepankowskim prezesem zarządu T4B Sp. z o.o.,
rozmawia Radosław Nosek
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kontroli granicznych. Dynamicznie roz-
wijał się i dostosowywał do zmieniających 
się potrzeb i wymogów prawnych.
Dokładnie tak samo jak nasza Grupa. Przez 
lata zdobywanych doświadczeń i kompeten-
cji otworzyliśmy się na działalność związaną 
z rynkiem budowlanym, inżynierią środowi-
ska oraz energetyką. Mamy na swoim koncie 
realizacje największych systemów bezpie-
czeństwa technicznego m.in. na Lotnisku 
Chopina i dworcach Warszawskiego Węzła
Kolejowego. Przełomowe dla nas lata 2011 – 
2015 w branży zabezpieczeń uplasowały 
spółkę T4B na dobrej pozycji lidera tej 
branży. Dynamika rozwoju grupy 5 spółek 

o całkowicie polskim kapitale realizująca 
projekty dla największych publicznych 
zamawiających w kraju napawa dumą 
i satysfakcją. W swojej działalności 
poszukujemy często nisz, w które dzięki 
wiedzy i doświadczeniu potra� my się 
wpasować i dostarczyć produkt uszyty 
na miarę dla każdego zamawiającego. 
Aktualnie jesteśmy w trakcie realizacji 
największego w historii naszej grupy 
projektu zastępując wspomniany system 
CAIFS II nowoczesnym rozwiązaniem 
dedykowanym wszystkim służbom granicz-
nym w kraju. Cyfrowa Granica to projekt 
o wartości blisko 74 mln PLN brutto. 

Ważna w tym wszystkim jest pewna
analogia- zaznacza Prezes Szczepankowski
– dzięki systemowi TCS skutecznie 
uszczelniliśmy polskie przejścia gra-
niczne. Obecnie oferujemy rozwiązanie 
uszczelniające proces segregacji śmieci. 
Po prostu znamy się na tym. 

Od kiedy Grupa rozpoczęła inter-
nacjonalizację i jakie są jej efekty 
działania na rynkach zagranicznych?

Od 1,5 roku T4B posiada swoje przed-
stawicielstwo w Kijowie. Jest to nie jako 
konsekwencja naszej działalności po 
polskiej stronie granicy. Przeniesienie 
naszych kompetencji i pomoc sąsiadom 
w zbudowaniu systemu odpraw celnych to 
pierwszy zagraniczny projekt jaki pozyska-
liśmy w 2018r. Ujednolicenie systemów 
operacyjnych po ukraińskiej stronie 
z pewnością uprości i przyspieszy procedury 
dla przekraczających granicę na przejściu 
Hrebenne - Rawa Ruska. 
Widzę natomiast również duży potencjał 
w naszym nowym projekcie. Temat ekologii 
i walki o lepsze środowisko ma wymiar 
globalny. Zastosowana technologia daje 
możliwość zastosowania produktu Systemu 
Indywidualnej Segregacji Odpadów
T-Master w dowolnym kraju europejskim. 
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Na kongresie w Katowicach o wyzwaniach dla małych i średnich fi rm
W 9. edycji Europejskiego Kongresu Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw, wzięło udział blisko 
8 tys. uczestników. Organizator wydarzenia, 
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach 
zapewnił im bardzo atrakcyjny program 
merytoryczny, 100 paneli, prowadzonych przez 
ekspertów w swoich dziedzinach. 

Problematyka zawarta w 12 ścieżkach tematycz-
nych obejmowała zagadnienia, z którymi każdy 
świadomy, nowoczesny przedsiębiorca powinien 
być zaznajomiony. Od kwestii prawnych, przez 
prawa pracownicze, � nansowanie, rozwój, mar-
keting po właściwe zarządzanie czasem wolnym. 
Formuła sesji panelowych dopuszczała możliwość 
zadawania pytań, wiele osób z tej możliwości 
korzystało. 
Podczas konferencji prasowej rozpoczynającej 
pierwszy dzień 9. EKMŚP współgospodarzy
reprezentowali Kazimierz Karolczak
- Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-
-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Jarosław
Wieczorek – Wojewoda Śląski. Zaproszenie przy-
jęli także prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek – Poseł 
do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący 
Komitetu Honorowego EKMŚP.
Prof. Jerzy Buzek zwracał również uwagę 
na wyzwania stojące przed sektorem MŚP i UE, 
takie jak konieczność bardziej zaawansowanej 

cyfryzacji, czy Europejski Zielony Ład, czyli plan 
stopniowej dekarbonizacji. Elementem tego ostat-
niego ma być Fundusz Sprawiedliwej Transfor-
macji Energetycznej. Buzek wzywał do przygo-
towania na Śląsku programu, który dałby szansę 
na sięgnięcie po środki z tej puli – we współpracy 
biznesu (również MŚP), środowisk naukowych,
samorządów, związków zawodowych, organizacji 
obywatelskich i świata kultury.
Uczestnicy sesji dostali spory zastrzyk wiedzy. 
Poznali nowe przepisy i obostrzenia prawne, 
mogli skorzystać z podpowiedzi dotyczących 
poszukiwania środków � nansowych na rozwój. 
Mieli szansę porozmawiać z przedstawicielami 
instytucji – kancelarii prawnych, banków, od 
których często zależy być lub nie być � rmy. 
Otwarcie na nowoczesne technologie, rewolucja
w transporcie zbiorowym, rozwój nauki czy 
współpraca z biznesem – to niektóre z obszarów,
w jakich działa Górnośląsko-Zagłębiowska 
Metropolia. O realizowanych przez nią projektach 
można było usłyszeć na 9. Europejskim Kongresie 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Uczestnicy mogli także spotkać się także z samo-
rządowcami. Podczas Kongresu odwiedzili obecni 
byli, a także brali udział w dyskusjach panelo-
wych, przedstawiciele m.in. Katowic, Zabrza, 
Chorzowa, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej,

Jaworzna, Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej, 
a także goście z Województwa Dolnośląskiego 
i Małopolski. 

Podczas debaty – Miasto. Dobry klimat dla 
biznesu, wiceprezydent Katowic, Bogumił 
Sobula stwierdził, że katowiczanie są niezwykle 
przedsiębiorczy. Katowice mają około 300 tys. 
mieszkańców, zarejestrowanych jest 50 tys. 
działalności gospodarczych. Prowadzenie własnej 
� rmy w miejscu zamieszkania umacnia więź 
z miejscem, dlatego samorządowcy będą robić 
wszystko, aby ta tendencja się utrzymała. Z tym 
zdaniem powinni zgodzić się wszyscy włodarze 
mniejszych i większych miejscowości. 
Uwagę zwracała liczna grupa zagranicznych gości 
z Unii Europejskiej, a także spoza granic naszego 
kontynentu. Zmiany na polskim
rynku � nansowym były przedstawiane
w świetle globalnych trendów. Nowych partnerów 
biznesowych można było poznać podczas
rozmów B2B, odbywających się na Targach Biznes 
Expo, które są nieodłączną częścią
Kongresu. Międzynarodowy wymiar wydarzenia 
podkreśla podpisanie dwóch porozumień, doty-
czących współpracy międzynarodowej
z Białorusią i Ukrainą. 

Źródło: ekmsp.eu 
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Podczas Europejskiego Kongresu Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw wziął Pan 
udział w sesji tematycznej „Kierunki 
rozwoju rynku pracy w erze robotyzacji 
i automatyzacji". Jakie główne wnioski 
płyną z debaty na ten temat? 

Aotu w przemyśle zbrojeniowym. Przejęcie 
większościowego pakietu udziałów przez WBE 
było kamieniem milowym w rozwoju spółki 
Flytronic. Profesjonalny ośrodek badawczo – 
rozwojowy, jakim stał się Flytronic, już w 2010 
roku opracował i wdrożył do produkcji
pierwszą wersję systemu bezzałogowego 
FlyEye. Współpraca z polskim wojskiem 
i realizacja dostaw systemów bezzałogowych 
klasy mini  otworzyła drogę do współpracy ze 
Strażą Graniczną w Polsce oraz z klientami 
zagranicznymi. Flytronic dostarczył komplet-
ne systemy bezzałogowe a także komponenty 
do ich produkcji dla liczących się partnerów 
zagranicznych. Grupa WB stała się rozpozna-
walnym w świecie producentem
systemów bezzałogowych. System FLYEYE 
uzyskał wiele nagród i wyróżnień w tym tytuł 
Defenderai nagrodą Straży Granicznej.
Po znaczących mody� kacjach FlyEye w wersji 
3.0 uzyskałobecnie aprobatę natowskiej agencji 
zakupowej NSPA. Równolegle w spółce
Flytronic dzięki konsekwencji i zgromadzo-
nym zasobom merytorycznym doprowadzono 
do powstania kolejnych produktów unikalnych 
w skali światowej w tym BSL w klasie taktycz-
nej FT-5, również nagrodzonego Defenderem,
a także Warmate 2 – samolotem w kategorii 
latającej amunicji. Oferowane aktualnie przez 
Grupę WB profesjonalne i konkurencyjne 
systemy obserwacyjne i uderzeniowe są przed-
miotem zainteresowania klientów na całym 
świecie. 

Jakie są najważniejsze produkty
Flytronic S.A.?

Sztandarowym produktem spółki Flytronic 
S.A. | GRUPA WB , jest bezzałogowy system 
powietrzny FlyEye. Obecnie do klientów 
dostarczana jest już trzecia, zmodernizowana 
wersja tego systemu. System FLYEYE swój 
chrzest bojowy przeszedł podczas misji 
w Afganistanie, gdzie dzięki niemu prowa-
dzono misje obserwacyjno-rozpoznawcze na 
rzecz polskiego kontyngentu ISAF. Obecnie 
BSP FLYEYE, oprócz polskiej armii, znajduje 

się również na wyposażeniu Straży Granicznej 
oraz armii ukraińskiej. System FlyEye służy do 
prowadzenia obserwacji i rozpoznania na polu 
walki a dzięki integracji z system zarządzania 
walką TOPAZ ICMS, również do wskazywania 
celów dla jednostek artyleryjskich.
Drugim sztandarowym produktem spółki 
Flytronic jest system bezzałogowy klasy tak-
tycznej FT5 „Łoś”. System został zaprojektowa-
ny zgodnie z wymaganiami programu „Orlik” 
ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony 
Narodowej.
W porównaniu do systemu FlyEye, FT 5
charakteryzuje się znacznie większym zasię-
giem oraz dłuższym czasem lotu. Podobnie 
jak jego mniejszy brat, może realizować misje 
obserwacyjno – rozpoznawcze oraz dodatkowo 
przenosić uzbrojenie w postaci bomb szybują-
cych podwieszonych pod skrzydłami. Dzięki 
stosunkowo dużej - 30 kg masie ładunku,
BSP „Łoś” może zostać zabudowany różnego 
rodzajami sensorami. Mogą to być zarówno 
standardowe głowice obserwacyjne, jak
również różnego typu sensory pomiarowe
np. do badania skażeń chemicznych lub radio-
aktywnych, systemy nasłuchu radioelektro-
nicznego oraz systemy radarowe.
Jednak gliwicka spółka Grupy WB to nie tylko 
kompleksowe systemy bezzałogowe, lecz rów-
nież cała niezbędna elektronika umożliwiająca 
wzbicie się dronów w powietrze.
Firma specjalizuje się w projektowaniu 
i produkcji całej gamy  urządzeń i systemów 
do kontroli i sterowania lotem dla oferowa-
nych systemów bezzałogowych. Od stacji do 
transmisji danych zapewniających łączność 
z platformą bezzałogową w powietrzu, przez 
stacji kontroli lotów i awionikę aż po systemy 
lokalizacyjne. 

Jaka jest rola dronów w zakresie
monitorowania powietrza, wykrywania 
niskiej emisji i tym samym w rozwiązy-
waniu  problemu smogu?

Wykorzystanie technologii bezzałogowych 
Flytronic S.A. | GRUPA WB do monitorowa-
nia powietrza z pewnością stanowiło istotny 
przełom w walce z coraz powszechniejszym 
zanieczyszczeniem powietrza. Drony znacznie 
przyspieszają kontrole prowadzone przez sa-
morządy i są w stanie w krótkim czasie wykryć 
więcej źródeł zanieczyszczeń. Ponadto, dzięki 

temu, że wyniki pomiarów z naszych urządzeń 
są dostępne od ręki, służby miejskie mogą od 
razu przeciwdziałać potencjalnym źródłom 
skażeń powietrza. O skuteczności systemu do 
monitorowania niskiej emisji świadczy 95% 
wykrytych i potwierdzonych przypadków. 
Z naszych usług skorzystały już zarówno duże 
miasta jak i małe gminy w całej Polsce. Co 
ważne, w zakresie monitorowania środowiska 
współpracujemy nie tylko z samorządami, 
w których działa straż miejska. Prowadzimy 
również patrole w tych gminach, w których 
straży nie ma.  Drony oczywiście pomagają 
w rozwiązaniu problemu smogu, ale w celu 
ograniczenia tego problemu potrzebne są rów-
nież inne systemowe rozwiązania. Tak samo 
jest w przypadku monitorowania wysypisk 
i składowisk śmieci gdzie również z powodze-
niem wykorzystujemy systemy bezzałogowe.

Dziękuję za rozmowę,
Marcin Prynda

Systemy bezzałogowe fi rmy Flytronic | 
GRUPA WB sprawdzone na polu walki
Rozmowa z Jarosławem Zającem, prezesem Flytronic S.A.

Naczelna Rada Adwokacka po raz kolejny 
uczestniczyła w Europejskim Kongresie
Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowi-
cach. Jak Pan ocenia to wydarzenie?

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsię-
biorstw jest jednym z najważniejszych wydarzeń 
biznesowych w kraju. Adwokatura chętnie włącza się 
w tego typu inicjatywy. Jako adwokaci sami bardzo 
często tworzymy swoje małe przedsiębiorstwa, 
prowadząc kancelarie adwokackie. Jako prawnicy wi-
dzimy też jak skomplikowane jest prawo gospodarcze, 
podatkowe i cywilne w zakresie biznesu i chcemy 
wspierać przedsiębiorców w staraniach o lepsze, 
bardziej przejrzyste prawo, sprzyjające polskim 
biznesmenom. Jako samorząd chcemy propagować 
– szczególnie wśród przedsiębiorców małego i śred-
niego szczebla – zwyczaj korzystania z pomocy ad-
wokata. Adwokat wielu osobom kojarzy się z sądem 
i sprawami karnymi, ale nasze kompetencje są szer-
sze. Doskonale znamy się na prawie gospodarczym. 
Tworzymy opinie prawne, które są niezbędne przy 
podejmowaniu istotnych decyzji w przedsiębiorstwie, 
dokonujemy analizy zabezpieczeń � nansowych, 
wykonujemy audyty prawne, doradzamy w zakresie 
prawa pracy i prawa administracyjnego, opracowu-
jemy, opiniujemy i negocjujemy umowy. Adwokat 
zajmie się również postępowaniem zmierzającym do 
wykonania wyroku i sprawdzi wiarygodność kontra-
hentów.  Wydarzenia takie jak EKMiSP wpływa na 
zwiększenie świadomości prawnej przedsiębiorców. 

Jakie korzyści ma adwokat z faktu przynależ-
ności do samorządu zawodowego?

Adwokat, zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze, ma 
obowiązek przynależeć do samorządu adwokackiego.
Jest to głównie gwarancja dla obywateli, ponieważ 
samorząd stoi na straży świadczenia pomocy prawnej 
na najlepszym poziomie, dba o wysokie standardy 
etyczne swoich członków, a w razie konieczności 
prowadzi postępowania dyscyplinarne. Na pierwszy 
rzut oka samorząd przede wszystkim nakłada 

obowiązki na adwokata, ale jest też dla niego wspar-
ciem. Adwokat może liczyć na wsparcie samorządu 
w przypadkach, gdy dochodzi do prób zwolnienia go 
z tajemnicy zawodowej. Historia adwokatury i Polski 
daje wiele przykładów, jak istotna jest przynależność 
do samorządu. Doświadczyli tego na przykład adwo-
kaci represjonowani w czasach komunizmu – w ich 
obronie zawsze stawała adwokatura. 

Proszę wymienić najważniejsze przedsięwzię-
cia zorganizowane przez Naczelną Radę Adwo-
kacką w tym roku.

Jednym z ostatnich najważniejszych przedsięwzięć są 
zmiany w kodeksie etyki dotyczące łączenia zawodu 
adwokata z aktywnością w biznesie. Nadal nie wolno 
łączyć pracy adwokata z zajęciami, których wykony-
wanie uwłaczałoby godności zawodu adwokata lub 
ograniczało jego niezależność, czy też podważało 
zaufanie do zawodu. Zmiany te mają ułatwić pracę 
adwokatom, ale są też korzystne dla klientów – dają 
możliwość zapewnienia pomocy w szerszym zakresie. 
Adwokat może teraz na przykład działać w organach 
spółek kapitałowych. 
Innym przedsięwzięciem jest kampania informa-
cyjna „Adwokat w każdym przypadku”. Jej celem 
jest zwiększenie świadomości prawnej Polaków 
oraz zachęcenie do korzystania z porad adwokatów 
jeszcze przed podjęciem działania o charakterze 
prawnym. Dotyczy to również przedsiębiorców, 
którzy nierzadko zwracają się o pomoc do adwokata 
zbyt późno, kiedy pewnych decyzji biznesowych nie 
można już zmienić. Na stronie adwokatwkazdym-
przypadku.pl znajdziemy podstawowe wskazówki 
nie tylko dotyczące spadków, prawa do opieki nad 
dzieckiem, ale też informacje na temat skutecznego 
rozwiązania umowy o pracę, założenia działalności
gospodarczej oraz czego się wystrzegać przy podpisy-
waniu umów cywilno-prawnych.   

Czy istnieje problem bezrobocia wśród mło-
dych adwokatów? 

Obecnie młodzi adwokaci mają bardzo trudny start 
w zawodzie. Rynek jest ograniczony, a prawników 
udzielających pomocy prawnej, czyli adwokatów, 
radców prawnych, notariuszy, doradców podatkowych 
jest bardzo dużo. Z każdym rokiem rośnie tendencja, 
że aplikanci, po ukończonej trzyletniej aplikacji, 
zdanym, bardzo ciężkim, egzaminie adwokackim, 
złożonym ślubowaniu adwokackim, składają do rad 
adwokackich wnioski o wpis na listę adwokatów nie 
wykonujących zawodu.Najzwyczajniej w świecie nie 
stać ich na to, żeby założyć własną kancelarię.
Z badań przeprowadzonych dla Naczelnej Rady
Adwokackiej przez � rmę badań opinii wynika, że aż
87 proc. Polaków nie widzi potrzeby korzystania z po-
mocy prawnej. Zatem kilkudziesięciotysięczna rzesza 
prawników obsługuje zaledwie 13% polskiego społe-
czeństwa. Szansą dla tym młodych ludzi jest to, o czym 
wspominałem już wyżej – łączenie działalności ściśle 
zawodowej z innymi dozwolonymi zajęciami, a także 
budowanie świadomości prawnej w społeczeństwie.  

Wielu przedsiębiorców zbyt późno korzysta z pomocy adwokata
Rozmowa z adw. Jackiem Trelą, prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej
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Dolnośląskie Gryfy dla najlepszych fi rm i samorządów
Podczas Wielkiej Gali Biznesu 2019 która 
odbyła się w Narodowym Forum Muzyki
we Wrocławiu wręczono najważniejsze trofea 
gospodarcze w regionie -„Dolnośląskiego 
Gryfa – Nagrodę Gospodarczą”.
W � nale tegorocznej XVI edycji Konkursu ” 
znalazło się dwadzieścia dwie � rmy
i samorządy z Dolnego Śląska. Wręczono
siedem statuetek oraz dwa wyróżnienia.
Grzegorz Dzik, Prezes Zarządu Impel S.A., 
Honorowy Członek Kapituły Konkursu 
„Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza 
stwierdził w trakcie Gali, że na początku
istnienia konkursu Dolnośląski Gryf był 
wręczany wielkim przedsiębiorstwom
z tradycjami i dużym budżetem.
Teraz nagrody otrzymują również � rmy, 
których nie było jeszcze trzy lata temu.
Ci, którzy są nowocześni, rozwinięci cyfrowo 
i często w bardzo krótkim czasie zdobywają 
pozycję globalnego dostawcy.

Wyróżnieni za innowacyjność
Nagrodę za innowacyjny pomysł na biznes 
otrzymała Infermedica Sp. z o.o. – prekursor 
implementacji nowoczesnych technologii do 
systemów opieki zdrowotnej. Laparo
Sp. z o.o. – projektanta oraz producenta

symulatorów do nauki laparoskopii 
wyróżniono nagrodą Dolnośląski Produktu 
Roku. Wizjonerem Przestrzeni została � rma 
Atlas Ward Polska Sp. z o.o., specjalizująca się
w budowie parków logistycznych, hal 
magazynowych i produkcyjnych oraz obiektów 
biurowych i ekologicznych. 
CCC S.A. – największa detaliczna spółki 
obuwniczej w Europie Środkowej otrzymała 
nagrodę w kategorii Pionier Wieku
Cyfrowego. Gryf w kategorii Skuteczna
Kampania Marketingowa powędrował
do Vantage Development S.A. – jednej 
z największych dolnośląskich spółek  dewelop-
erskich. Ultimo S.A.- jedna z czołowych � rm 
zarządzających wierzytelnościami, zdobyła 
statuetkę za działania proekologiczne, 
a Gmina Miasto Świdnica dostała Nagrodę 
dla samorządu za przedsięwzięcie angażujące 
społeczność lokalną. W kategorii Start-up 
Roku, zamiast Gryfa wręczono dwa równoległe 
wyróżnienia � rmom Smartech-IT Sp. z o.o. 
oraz BIOTTS.

Nagroda za najważniejsze
osiągnięcia w regionie
Organizatorami przedsięwzięcia są:
Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy

i Przedsiębiorcy, Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego, Związek
Pracodawców Polska Miedź, Pracodawcy 
RP oraz partner merytoryczny – � rma PwC. 
Mecenasem konkursu jest mBank.
Partnerem Generalnym wydarzenia jest 
KGHM Polska Miedź. 
Pierwsza edycja Konkursu odbyła się
w 2004 roku. Od tamtej pory wyróżnienie 
to stało się jedną z najbardziej prestiżowych 
Nagród z dziedziny gospodarki i biznesu
w regionie. Od pierwszej edycji w szranki 
Konkursu stanęło ponad 1500 dolnośląskich 
� rm i samorządów. Wielkie Gale Biznesu
w Narodowym Forum Muzyki
we Wrocławiu w 2015, 2016, 2017, 2018 roku 
przyciągnęły blisko 4000 gości.
Jednocześnie każda edycja Konkursu jest 
promowania w najważniejszych mediach 
regionalnych i ogólnopolskich.

Nagroda Gospodarcza – Dolnośląski Gryf 
promuje i nagradza najważniejsze osiągnięcia 
gospodarcze regionu.
Docenia innowacyjność i zaangażowanie
inwestycyjne, zauważa działania na rzecz 
lokalnej społeczności i wymierne korzyści 
jakie naszemu regionowi przynosi 300 tysięcy 
dolnośląskich podmiotów gospodarczych.

Podczas Kongresu 590 wygłosiła Pani 
prelekcję pt. "Współpraca producentów 
i przetwórców szansą dla rozwoju sektora 
rolno-spożywczego". Jakie główne wnioski 
płyną z tego wystąpienia?

Musimy się chwalić naszymi dokonaniami i po-
głębiać współpracę w ramach branży. To, jaką 
pozycję udało nam się wypracować w Europie, 
świadczy o naszym potencjale: 3 miejsce w Unii 
Europejskiej w produkcji owoców z ponad
5 mln ton i 4 miejsce w produkcji warzyw -
ponad 5 mln ton. Należy zaznaczyć, że nie
tylko świeże produkty są naszą domeną, 
ogromny potencjał i perspektywy dalszego roz-
woju i ekspansji mogą zapewnić takie produkty, 
jak zagęszczony sok jabłkowy, gdzie w pro-
dukcji i eksporcie zajmujemy drugą pozycję na 
świecie. Dzięki doskonałemu zapleczu i jakości 
surowca, jesteśmy w stanie zapewnić wysokiej 
jakości produkt gotowy, atrakcyjny dla kontra-
hentów w Polsce, Europie i na świecie. Ważne 
jest także to, aby każde ogniwo łańcucha,
tj. producenci, przetwórstwo i handel, nadal 
podążało za trendami i starało się dopasować 
produkty do coraz bardziej świadomych kon-
sumentów. W mojej opinii, pod tym względem 
utrzymujemy się na bardzo wysokim poziomie, 
dzięki współpracy w branży rolno-spożywczej 
oraz otwartemu dialogowi.

Stowarzyszenie KUPS realizuje szereg 
aktywności promocyjnych, skupiających 
się na promocji konsumpcji krajowych 
owoców i warzyw oraz ich przetworów 

w ramach cyklu kampanii „5 porcji 
warzyw, owoców lub soku". Jaka jest skala 
tego przedsięwzięcia i jego główne cele?

Różnorodność tych polskich produktów oraz 
ich dostępność jest niezrównana w skali euro-
pejskiej, mimo to statystyczny Polak spożywa 
ich mniej niż mieszkańcy większości krajów 
europejskich. Chcemy rozbudzać apetyt na 
krajowe produkty, które wyróżniają się wysoką 
jakością, różnorodnością i wartością odżywczą, 
odgrywającą coraz większą rolę w podejmowa-
niu decyzji zakupowych.
Poprzez stronę www.apetytnapolskie.com pro-
mujemy krajowe owoce, warzywa, ziemniaki 
i grzyby oraz ich przetwory, podkreślając ich 
atrakcyjność oraz prozdrowotne właściwości. 
Jest to miejsce, gdzie konsument odnajdzie 
wiele interesujących informacji popartych ba-
daniami naukowymi, dotyczących wartości od-
żywczej i prozdrowotnej polskich produktów. 
Serwis będzie również prezentować sylwetki 
sadowników, rolników oraz wielu innych osób, 
dzięki którym powstają polskie produkty rolne 
o najwyższej jakości.

Stowarzyszenie KUPS wprowadziło 
System Jakości Certy� kowany Produkt 
(CP). Kto może ubiegać się o przyznanie 
tego Certy� katu, jakie trzeba spełnić wy-
mogi i jak system ten może wspierać pro-
ducentów branży owocowo-warzywnej?

System Jakości Certy� kowany Produkt (CP) 
jest skierowany do producentów, posiadających 
w swojej ofercie wysokiej jakości produkty 

warzywno-owocowe. Nie mogą one zawierać 
żadnych konserwantów, sztucznych barwni-
ków, aromatów czy cukrów dodanych. Ważna 
jest też wysoka wartość odżywcza, pozwalająca 
oznaczyć je minimum dwoma oświadczeniami 
zdrowotnymi i/lub żywieniowymi. Znak CP to 
wyróżnienie jakościowych produktów owoców 
i warzyw o prozdrowotnych właściwościach na 
sklepowych półkach.

Dziękuję za rozmowę, Ryszard Żabiński

Rozbudzić apetyt na krajowe owoce i warzywa
Rozmowa z Barbarą Groele, Sekretarzem Generalnym Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków
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DOSTARCZAMY MATERIAŁY:
Substraty wulkaniczne
Systemy drenażowe
Systemy retencyjne
Materiały do izolacji

ŚWIADCZYMY USŁUGI:
Projekty ogrodów dachowych
Doradztwo projektowe i wykonawcze
Ekspertyzy i badania
Serwis dachów zielonych

Lorem 

Dachy zielone bez ryzyka!
Od projektu do serwisu z gwarancją do 10 lat!

Prowadzimy szkolenia dla projektantów, wykonawców i inżynierów budownictwa
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Dni Dewelopera 2019 - miasta szczęśliwe, rynek pełen wyzwań
Dni Dewelopera 2019, to kolejna już edycja 
konferencji, którą wrocławski Oddział 
Polskiego Związku Firm Deweloperskich 
zorganizował w stolicy Dolnego Śląska.
Wydarzenie odbyło się 16. października 
w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.
Zgromadziło ponad 800 gości w tym
z zagranicy.

Wśród nich był Charles Montgomery, światowej 
sławy ekspert w dziedzinie współczesnej urba-
nistyki, autor bestsellera „Miasto szczęśliwe”.
To jego prelekcja na temat budowania miast 
i planowania przestrzeni przez pryzmat więzi 
międzyludzkich otworzyła tegoroczne
Dni Dewelopera. W rozpoczętej później 
dyskusji głos zabrał, między innymi, prezydent 
Wrocławia Jacek Sutryk. 
Innymi zagranicznymi ekspertami, którzy po-
jawili się podczas konferencji w roli prelegentów, 
byli Rachelle Alterman, profesor urbanistyki 
i prawa w Israel Institute of Technology i Inaki 
Azaldegui, wiceprezes � rmy doradczej McKinsey, 
odpowiedzialny za koncepcję i realizację inno-
wacyjnego projektu Masdar. 
Podczas tegorocznych Dni Dewelopera duże 
emocje budziły dyskusje na temat Deweloper-
skiego Funduszu Gwarancyjnego. Zdaniem 
PZFD, poziom składki na DFG nie powinien 
przekraczać 0,3% wartości wpłaty nabywców 
mieszkania w przypadku otwartego rachunku 
powierniczego. Eksperci Związku podkreślali 
także, że funkcjonująca od 2012 roku ustawa 

deweloperska funkcjonuje bez zarzutu, chroniąc 
nabywców. 
Tymczasem kolejna wersja projektu ustawy 
dotyczącej Deweloperskiego Funduszu
Gwarancyjnego zakłada opłaty na poziomie 
do 3% wartości wpłat nabywców na otwarty 
rachunek mieszkaniowy powierniczy oraz
z 1 do 0,6% w przypadku rachunków
zamkniętych. 
Zagadnienia na styku ekologii i planowania 
przestrzennego były także przedmiotem rozmów 
w debacie o nowych trendach w rozwoju miast, 
gdzie w odniesieniu do koncepcji Happy City 
Charlesa Montgomery swoje opinie mogli
wymienić reprezentanci władz miasta, analitycy 
i sami inwestorzy. 
Jeden z najbardziej kontrowersyjnych tematów 
poruszanych na tegorocznych Dniach
Dewelopera dotyczy liczby miejsc parkingowych,
jakie należy budować przy nowo powstających 
inwestycjach mieszkaniowych. Deweloperzy są 
zgodni, że realny koszt budowy miejsca posto-
jowego znacznie przewyższa cenę późniejszej 
sprzedaży

Dla kupującego oznacza to tyle, że nawet jeżeli 
kupujemy mieszkanie bez miejsca postojowego, 
to de facto dotujemy to miejsce postojowe, które 
w tym garażu musiało być wybudowane.
– tłumaczył Konrad Płochocki, Dyrektor 
Generalny PZFD. dodając, że narzucane na 
deweloperów normy związane z liczbą miejsc 
postojowych często są zawyżone, a oni sami 

niejednokrotnie mają problem z ich sprzedażą. 
W świetle nowych trendów w mobilności, miast 
coraz bardziej zwartych i lepiej skomuniko-
wanych, dialog publiczno-prywatny dotyczący 
ilości budo- wanych miejsc postojowych musi 
zostać kontynuowany. 
Organizatorem Dni Dewelopera 2019 był
Oddział Polskiego Związku Firm
Deweloperskich we Wrocławiu, a współor-
ganizatorem - Zachodnia Izba Gospodarcza. 
Partnerami wydarzenia byli mBank, Fortum, 
Xella, Upper Finance, KODO, Schindler, 
Obido, PFRN. 

Gospodarka

Łączymy świat nauki 
ze światem biznesu

Rozmowa z dr. inż. Waldemarem Grzebykiem, dyrektorem 
Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej

Ośrodek Współpracy Nauki z Gospodarką Politechniki Wrocławskiej, 
powołany w 2014 r., ma koordynować oraz organizować współpracę 
uczelni z podmiotami gospodarczymi. Czym konkretnie się zajmuje?  
Waldemar Grzebyk: Ośrodek zajmuje się transferem wiedzy i nawiązywa-
niem współpracy z podmiotami gospodarczymi. Polega ona przede wszyst-
kim na obsłudze napływających do uczelni zleceń z przemysłu, odpowiada-
niu na zapytania dotyczące oferty badawczej i usługowej, udostępnianiu  
i aktualizowaniu bazy wynalazków, pośrednictwie w komercjalizacji wiedzy, 
łączeniu zespołów naukowych, czy też wspieraniu ich w przygotowywaniu 
ofert do przetargów. 
Ponadto koordynujemy wszystkie działania na uczelni związane z inicjowa-
niem i przebiegiem umów zawieranych z podmiotami gospodarczymi. 
Zajmujemy się również przygotowywaniem oferty laboratoriów 
Politechniki Wrocławskiej (w tym posiadających akredytację), 
promocją uczelnianej oferty badawczej oraz promocją specja-
listów z różnych dziedzin, którzy posiadają wiedzę przydatną  
w biznesie. Nasze bazy danych aktualizowane są na bieżąco i udo-
stępniane na stronie biznes.pwr.edu.pl oraz w formie papierowej.    

Jakie podejmujecie Państwo działania inicjujące taką współ-
pracę? 
WG: Bierzemy między innymi udział w targach i różnego rodzaju 
konferencjach, na których prezentujemy naszą ofertę oraz moż-
liwości współpracy. Organizujemy spotkania z przedsiębiorcami 
i instytucjami zrzeszającymi przedsiębiorców, w tym w strefach 
ekonomicznych czy parkach technologicznych. Pomagamy także pojedyn-
czym przedsiębiorcom zainteresowanym współpracą z uczelnią.
Odpowiadamy na zapytania ofertowe, które wpływają do uczelni w różnych 
formach. Rejestrujemy takie zapytania i staramy się odpowiedzieć w postaci 
konkretnej oferty.  

Na Politechnikę Wrocławską przychodzi przedsiębiorca – ma pieniądze, 
ale nie ma pomysłu, jak je mądrze zagospodarować. Na co może liczyć?
Na wsparcie w poszukiwaniu rozwiązania. Potrafimy umiejętnie łączyć świat 
nauki ze światem biznesu. Umiemy też działać w drugą stronę, czyli szukamy 
naukowcom partnerów biznesowych do realizacji ich pomysłów. 

Przykładem może tu być współpraca uczelni z konsorcjum IATI (Instytut Au-
tostrada Technologii i Innowacji). Mamy w tym konsorcjum swoje centra 
kompetencji i organizujemy spotkania, na które zapraszamy przedsiębior-
ców i naukowców. Każda ze stron przedstawia swoje pomysły na wspólne 
działania oraz prezentuje sposoby ich realizacji.

Do jakich celów służy Punkt Kontaktowy ds. Transferu Technologii? 
To miejsce, w którym naukowiec lub przedsiębiorca otrzyma wyczerpującą 
odpowiedź na pytanie, jak nawiązać wzajemną współpracę oraz jak i gdzie 
szukać na uczelni wsparcia przy realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz ko-
mercjalizacji wiedzy i technologii. Może się do nas zwrócić mailowo lub oso-

biście, a my krok po kroku poprowadzimy go przez cały proces  
i będziemy wspierać w jego działaniach.

Do wspomnianego punktu tylko w ubiegłym roku wpłynęło 
ponad 700 zgłoszeń od przedsiębiorców. Czego dotyczyły? 
Głównie prac badawczo-rozwojowych, komercjalizacji oraz róż-
norakich wdrożeń. Przedsiębiorcy proszą o wsparcie przy opra-
cowaniu konkretnego rozwiązania technicznego czy technolo-
gicznego, zadają również pytanie czy możemy wykonać dla nich 
specjalistyczną ekspertyzę. 

Najczęściej jednak chcą nawiązać bliższą współpracę z naszymi 
naukowcami. I takich zapytań mamy najwięcej.  

W skład ośrodka wchodzi też Zespół Laboratoriów Naukowo-Badawczych. 
Jak biznes może z nich skorzystać?
Laboratoria te mają charakter multidyscyplinarny, są dostosowywane  
do potrzeb i realizacji konkretnych badań czy przedsięwzięć. Posiłkujemy 
się naukowcami, którzy są zatrudnieni na wydziałach, ale to u nas tworzą 
multidyscyplinarne zespoły. W laboratoriach opracowywane są ekspertyzy 
dotyczące unikalności czy interdyscyplinarności danych rozwiązań.

Warto podkreślić, że średnio w ośrodku obsługujemy ok. 400 projektów 
rocznie. Ich realizacja przynosi uczelni wymierne korzyści, stanowiąc znaczny 
procent budżetu całej uczelni.  

Punkt Kontaktowy ds. Transferu Technologii 
Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej

Politechniki Wrocławskiej
e-mail: transfer.technologii@pwr.edu.pl
biznes.pwr.edu.pl 

Plac Grunwaldzki 11
50-377 Wrocław, wejście A, pokój 002
tel.: 71 320 47 42
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24 września 2018 r. globalna agencja 
indeksowa FTSE Russell przekwali-
� kowała Polskę z Emerging Markets 
do Developed Markets. Jak wpłynęło 
to na funkcjonowanie Giełdy Papie-
rów Wartościowych w Warszawie?

Niezmiernie cieszy nas fakt, że dotychcza-
sowy rozwój warszawskiej giełdy i całego 
rynku kapitałowego znalazły uznanie 
w oczach międzynarodowej organizacji 
świadczącej usługi w zakresie indeksów 
i wskaźników giełdowych dla ponad 350 
instytucji � nansowych na całym świecie. 
FTSE Russell klasy� kując rynki kapitałowe
dzieli je na frontier, secondary emerging, 
advanced emerging i developed biorąc pod 
uwagę głównie kryteria instytucjonalne.
Dziś rozmawiając z zagranicznymi inwe-
storami, czy potencjalnymi emitentami 
nie musimy tłumaczyć jak działa nasz 
rynek – wystarczy wspomnieć, że jesteśmy 
rynkiem rozwiniętym wg FTSE Russell. 
Wszyscy wiedzą, że mamy najwyższe, 
światowe standardy działania. 

Po upływie 12 miesięcy od przekwa-
li� kowania Polski można faktycznie 
mówić, że staliśmy się rynkiem 
rozwiniętym?

Zostaliśmy zakwali� kowani do rynków 
rozwiniętych, bo faktycznie nasz rynek 
kapitałowy jest jednym z 25 najwyżej 
rozwiniętych na świecie. Niezwykłym jest 
to, że udało nam się osiągnąć ten poziom 
rozwoju w ciągu niespełna 30 lat. Izrael 
czy Korea Płd. na swoje przeklasy� kowanie 
musiały pracować dwa razy dłużej. 
Oczywiście, sama zmiana klasy� kacji do 
developed nie jest warunkiem wystar-
czającym do przyciągnięcia globalnego 
kapitału. Za taką operacją muszą iść 
również działania giełdy, jako miejsca 
zapewniającego pozyskiwanie kapitału 
w ramach rynku pierwotnego, dostawcy 

zaawansowanej technologii na potrzeby 
funkcjonowania rynku wtórnego, ale 
również zapewniającego bezpieczne 
otoczenie regulujące, które jednocześnie 
nie ogranicza rozwoju tego rynku. Takie 
kryteria spełnia GPW, która charakteryzuje 
się dużą bazą emitentów i inwestorów oraz 
posiada kompatybilny z rynkami Europy 
Zachodniej system transakcyjny. Proces 
ten może nabrać w przyszłości dodatkowej 
dynamiki w wyniku wdrożenia realizo-
wanych działań strategicznych, wśród 
których można wymienić projekt budowy 
nowej platformy obrotu instrumentami
� nansowymi, akwizycję nowych emitentów, 
czy udostępnienie narzędzi wspierających 
inwestowanie bazujących na metodach 
sztucznej inteligencji. 

W swojej strategii rozwojowej na 
najbliższe lata Giełda zakłada
wchodzenie w nowe obszary biznesowe 
i tworzenie nowych rozwiązań tech-
nologicznych. Proszę ocenić mijające 
10 miesięcy 2019 roku pod względem 
realizacji inicjatyw strategicznych.

Stawiamy na mocniejszy rozwój
warszawskiego parkietu, m.in. poprzez 
inicjatywy strategiczne, które są na różnych 
etapach wdrażania. Wśród naszych prio-
rytetów znalazły się nowe technologie, bez 
dwóch zdań - przyszłość rynków kapitało-
wych. Stworzenie własnej platformy trans-
akcyjnej pozwoli dostarczać rozwiązania 
technologiczne rodzimemu rynkowi, jak 
również klientom zagranicznym.
Platforma ma być gotowa w 2023 r.
Ponadto, uruchomiliśmy projekt GPW 
Data, który ma tworzyć usługi informacyjne 
i analityczne bazujące na nowoczesnych 
technologiach wspierających emitentów
i inwestorów giełdowych. Obydwa projekty, 
budowy Platformy Transakcyjnej GPW 
i GPW Data, będą realizowane dzięki 
do� nansowaniu NCBiR. Niedawno 
poinformowaliśmy także o uruchomieniu 
programu crowdfundingowego dla branży 
maklerskiej, który z kolei przybliży nas 
do inicjatywy Private Market (stworzenia 

platformy do � nansowania społecznościo-
wego). We wrześniu tego roku konsorcjum 
GK GPW podpisało memorandum
w sprawie współpracy z Elewarr (spółka 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa) 
na stworzenie sieci magazynów autoryzo-
wanych do przechowywania zbóż. Zboża 
będą przedmiotem obrotu giełdowego na 
platformie żywnościowej. Takie magazyny 
są gwarantem i wykonawcą rozliczenia 
transakcji w towarze zawieranych właśnie 
na giełdowym rynku rolnym. Wśród 
uruchomionych w tym roku inicjatyw 
strategicznych jest także GPW Growth, 
projekt nastawiony na wspieranie rozwoju 
małych i średnich � rm. W jego ramach 
działa Akademia – cykl szkoleń dla preze-
sów, członków zarządów i dyrektorów
odpowiedzialnych za realizację kluczowych 
celów w � rmach. Przed nami wiele planów 
i kolejne etapy wdrażania inicjatyw stra-
tegicznych, których efekty, również mamy 
nadzieję niedługo się pojawią.

Rozwinięty rynek giełdowy bardziej 
przyciąga inwestorów
Rozmowa z  Markiem Dietlem, Prezesem GPW

Od prywatnej poradni do nowoczesnego szpitala
Rozmowa z Leszkiem Berezowskim prezesem zarządu 
Beskidzkiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Na Forum Ekonomicznym w Kry-
nicy Beskidzkie Centrum Medyczne 
zostało laureatem konkursu „Najcen-
niejsze Firmy Zdrowia 2018” w kate-
gorii: Szpitale i Przychodnie. Dzięki 
jaki osiągnięciom Centrum otrzyma-
ło tak zaszczytne wyróżnienie?

Dwadzieścia dwa lata działalności pozwo-
liły nam zdobyć doświadczenie i zyskać 
renomę na rynku usług medycznych. 
Dobra opinia pacjentów o naszej placów-
ce skutkuje zwiększającą się z każdym 
rokiem liczbą osób, które wybierają Be-
skidzkie Centrum Medyczne jako miejsce 
swojego leczenia. W 2018 roku w szpitalu 
wykonaliśmy 9531 zabiegów operacyj-
nych. Pod względem liczby wykonywa-
nych operacji zaćmy jesteśmy na drugim 
miejscu w Polsce. W naszych poradniach 
udzieliliśmy w zeszłym roku ponad 100 
tysięcy porad specjalistycznych. Każdy 
operowany u nas pacjent ma swobodny 
dostęp do świadczeń pohospitalizacyj-
nych. Każdemu też staramy się zapewnić 
najwyższą jakość usług oraz szacunek 
i troskę personelu.
Jesteśmy zaszczyceni, że Kapituła doceniła 
nasze starania a wyróżnienie jest tym cen-
niejsze, że przyznane ex aequo ze znako-
mitym szpitalem publicznym – Centrum 
Onkologii w Bydgoszczy.

Beskidzkie Centrum Medyczne 
działa w Bielsku Białej od 1997 roku. 
Jak bardzo od tego czasu zmieniło się 
Centrum, jakie były jego najważniej-
sze etapy rozwoju?

Początkowo były to jedne z pierwszych 
w Bielsku-Białej prywatnych poradni specja-
listycznych, które szybko zaczęły zyskiwać 

uznanie pacjentów, oczekujących poprawy 
jakości i dostępności usług medycznych.
W 2001 r. powstał nowoczesny szpital 
zabiegowy z zapleczem diagnostycznym 
i poradniami specjalistycznymi, rozbudo-
wany następnie w 2011 roku. Zaczynali-
śmy od wykonywania drobnych zabiegów 
w ramach tzw. „chirurgii jednego dnia”. 
W kolejnych latach w miarę rozwoju 
bazy lokalowej, pozyskiwania specjali-
stów i doposażenia w sprzęt i aparaturę 
stopniowo rozszerzaliśmy zakres operacji. 
Obecnie, w ramach hospitalizacji planowej 
wykonujemy zabiegi z zakresu okulistyki, 
chirurgii ogólnej, ginekologii, urologii 
i ortopedii. W poradniach specjalistycz-
nych udzielamy świadczeń w ponad 20 
specjalnościach, a pod opieką mamy 220 
tysięcy stałych pacjentów.

Jak Beskidzkie Centrum Medyczne 
radzi sobie z brakiem na rynku pracy 
lekarzy i przedstawicieli średniego 
personelu medycznego?

Mamy stosunkowo stały zespół współ-
pracowników. Większość jest z nami 
od początku funkcjonowania � rmy lub 
kolejnych etapów jej rozwoju. Natomiast 
pozyskanie nowych współpracowników 
jest bardzo trudne. Również u nas narasta 
luka pokoleniowa. Pracowników medycz-
nych staramy się odciążać od zadań nie 
związanych bezpośrednio z leczeniem 
poprzez rozwój stanowisk pomocniczych.

Proszę wymienić najważniejsze pla-
nowane przedsięwzięcia rozwojowe 
Centrum.

Dzięki do� nasowaniu ze środków unij-
nych, wymieniamy urządzenia analogowe 

na cyfrowe. Już w październiku będziemy 
mogli zaprosić pacjentki i pacjentów do 
zmodernizowanych pracowni mammo-
gra� i i RTG. Wymieniamy też ultraso-
nografy we wszystkich poradniach na 
najnowocześniejsze modele. Inwestujemy 
stale w sprzęt okulistyczny, nasz najbliższy 
zakup to nowy laser femtosekundowy i la-
ser ekscymerowy do korekcji wad wzroku 
oraz leczenia stożka rogówki.
A co najważniejsze, aby stworzyć warunki 
do dalszego podnoszenie jakość obsłu-
gi pacjentów i rozwoju zakresu usług 
medycznych, opracowujemy projekt 
rozbudowy budynku szpitala i przychodni 
w jednej z lokalizacji. 

Dziękuję za rozmowę,
Radosław Nosek

Przychodnia nr 1: ul. Młodzieżowa 21 | 43-300 Bielsko-Biała | tel. +48 33 82 63 400
Przychodnia nr 2: ul. Dąbrowskiego 3/1 | 43-300 Bielsko-Biała | tel. +48 33 82 63 400
Szpital: ul. Młodzieżowa 21 | 43-300 Bielsko-Biała | tel. +48 33 82 63 400
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Nowa jakość usług społecznych
w Powiecie Wrocławskim
Zakończył się generalny remont dwóch 
budynków dawnego Domu Dziecka
w Kątach Wrocławskich, w których 
mieszczą się obecnie Placówki Opiekuńczo-
-Wychowawcze prowadzone przez Powiat 
Wrocławski. Zmiany widać także w bez-
pośrednim otoczeniu placówek –
wybudowano nowe boisko wielofunkcyjne, 
siłownię na świeżym powietrzu i wiatę do 
zajęć integracyjnych. 
Tak gruntowna metamorfoza tego miejsca 
jest zasługą projektu realizowanego przez 
Powiat Wrocławski. Projekt pn. „Zwięk-
szenie dostępu do usług społecznych 
poprzez przebudowę, remont i wyposażenie 
Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich”
został do� nansowany ze środków unijnych 
EFRR w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020 (RPO WD); Poddziałanie 6.1.2 
- Inwestycje w infrastrukturę społeczną – 
ZIT WROF. Całkowity koszt inwestycji
to prawie 3,4 mln zł, a kwota dotacji
wyniosła 2,6 mln zł. 
Okazją do podsumowania efektów realizacji 
projektu była konferencja zorganizowana 
w dniu 22 października 2019 r. w siedzibie 
Powiatowego Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Kątach Wrocławskich, 
z udziałem m.in. władz miasta Wrocławia, 
gminy Kąty Wrocławskie oraz Powiatu 
Wrocławskiego.
- Realizacja projektu stanowi ważny krok 
w rozwoju usług społecznych w powiecie 

wrocławskim – mówił podczas konferencji
starosta Roman Potocki. - Dzięki przepro-
wadzonej inwestycji zwiększy się komfort 
pobytu wychowanków Placówek Opiekuńczo-
-Wychowawczych oraz warunki pracy 
tutejszej kadry. Powstała baza umożliwi 
dalsze działania władz Powiatu Wrocław-
skiego w obszarze rozwoju tzw. integracji 
międzypokoleniowej. Pamiętajmy bowiem, 
że w tym miejscu swoją siedzibę ma także 
utworzony przez nas Powiatowy Środowi-
skowy Dom Samopomocy dla osób z nie-
pełnosprawnościami oraz Powiatowy Klub 
Seniora. Jest tu także Mieszkanie Chronione 
dla wychowanków opuszczających pieczę 
zastępczą oraz Powiatowe Centrum Usług 
Społecznych, które zapewnia kompleksową 
obsługę dla części ww. placówek. Działalność 
tych placówek wprowadziła bez wątpienia 
nową jakość do dotychczasowej oferty 
usług społecznych świadczonych przez 
Powiat Wrocławski – tłumaczył podczas 
konferencji starosta Roman Potocki. 
W ramach projektu przeprowadzono 
prace remontowe wewnątrz i na zewnątrz 
budynków wraz z działaniami termomo-
dernizacyjnymi i wymianą sieci. Elewacje 
ponad 100- letnich budynków zostały
wyczyszczone i odrestaurowane.
Wyremontowano pokoje wychowanków 
oraz części wspólne: łazienki, sanitariaty, 
aneksy kuchenne i jadalnie oraz klatki 
schodowe. Wygospodarowano pomiesz-
czenia na sale komputerową oraz prowa-
dzenie zajęć socjotechnicznych i socjo-
terapeutycznych. Swój wygląd zmienił 
także teren obok obiektów – pojawiło 
się tu boisko wielofunkcyjne, wiata na 
zajęcia integracyjne i zewnętrzna siłownia. 
Wytyczono nowe ścieżki, zamontowano 
odpowiednie oświetlenie, monitoring 
i ogrodzenie. Dzięki do� nansowaniu pla-
cówki mogły wymienić również wyposa-
żenie kuchni i łazienek, kupić nowe meble, 
urządzenia AGD oraz materiały do zajęć 
socjotechnicznych i socjoterapeutycznych. 

Powstała tu także sala komputerowa. 
Wyremontowana w ramach projektu 
infrastruktura wraz z zagospodarowaniem 
terenu będzie służyć wychowankom 
Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych 
do godnego życia, nauki, wypoczynku 
i zabawy oraz wzajemnej integracji. Boisko 
i siłownia wpłyną korzystnie na uprawianie 
sportów i rekreację oraz bezpieczne spę-
dzenie czasu wolnego. 
- Ważnym elementem wspierającym nasze 
działania w obszarze pomocy społecznej 
i wsparcia rodziny są liczne, realizowane 
przez nas projekty unijne, zarówno te 
o charakterze społecznym, adresowane do 
konkretnych grup odbiorców (seniorzy, osoby 
z niepełnosprawnościami, wychowankowie 
instytucjonalnej pieczy zastępczej), jak 
i projekty o charakterze inwestycyjnym, 
których przykładem jest zakończony 
właśnie projekt związany z przebudową, 
remontem i wyposażeniem Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych w Kątach 
Wrocławskich – mówił podczas konferencji 
podsumowującej projekt starosta Roman 
Potocki.
Warto podkreślić, że w obecnej perspek-
tywie � nansowej Unii Europejskiej Powiat 
Wrocławski otrzymał unijne do� nansowa-
nie aż dla 22 projektów w łącznej kwocie 
ponad 35 mln zł. Wśród do� nansowanych 
przedsięwzięć znalazło się sześć projektów 
z zakresu pomocy społecznej i wsparcia 
rodziny.

Samorządy

Toruń - dobre miejsce do życia i robienia interesów
Miasto sprzedaje atrakcyjne tereny
o powierzchni ponad 48 hektarów. 
Większość wystawionych do sprzedaży 
działek przeznaczona jest pod inwestycje, 
takie jak: usługi, produkcja oraz składy 
i magazyny. Jest to więc zróżnicowana, 
ciekawa oferta skierowana do przedsię-
biorców, deweloperów, indywidualnych 
inwestorów. Całkowita kwota wywoławcza 
oferowanych działek przekracza
60 milionów złotych.

W pierwszej kolejności na sprzedaż wysta-
wiono dwie zabudowane nieruchomości 
w centrum Torunia, działki usługowe dla 
małych i średnich przedsiębiorców, tereny 
pod zabudowę jednorodzinną. W grudniu 
zaplanowano sprzedaż 20 działek pod 
usługi, produkcję, składy i magazyny oraz 
zabudowę wielorodzinną. Nieruchomości 
te są doskonale położone i skomunikowane. 
Znajdują się na tzw. Jarze, w Stre� e inwe-
stycyjno - logistycznej Toruń – Wschód, 
na lewobrzeżu oraz w północnej części 
osiedla Mokre.

Pod usługi przeznaczono działki:
  ul. Gen. Andersa 18 (powierzchnia – 
0,2983 ha, cena wywoławcza: 600 tys. zł;

  ul. Watzenrodego 33/Heweliusza 4 – 6
(5 działek o łącznej powierzchni 2,3158 ha, 
cena wywoławcza: 5,2-5,3 mln zł).

Pod zabudowę wielorodzinną będzie można 
kupić działki:

  ul. Watzenrodego 32-34/Rybińskiego 5, 
2 działki, łączna powierzchnia – 2,5915 ha, 
cena wywoławcza 5,2-5,3 mln zł;

  ul. Poznańska 26, powierzchnia – 0,1556 ha, 
cena wywoławcza: 550 tys. zł;
przy ul. Strobanda 4, powierzchnia 
2,0556 ha, cena wywoławcza: 900 tys. zł.

Tereny przeznaczone pod usługi, produkcję, 
składy, magazyny, znajdują się:

  w Stre� e inwestycyjno-logistycznej 
Toruń – Wschód Obszar nr 5, (2 działki, 
łączna powierzchnia – 4,8190 ha. cena 
wywoławcza: 2-2,4 mln zł);

  przy ul. Kociewskiej 33-41/Równinnej 34,
(11 działek, łączna powierzchnia – 
28,7563 ha, cena wywoławcza: od 910 tys. 
zł do 5 mln zł).

Toruń jest miastem, które intensywnie się 
rozwija, oferując przedsiębiorcom dosko-
nałe zaplecze do inwestowania. Położone 
w centralnej części Polski miasto posiada 
dostęp do autostrady A1, skąd w ciągu 
niespełna 2 godzin można się znaleźć 
w Gdańsku, czy Łodzi. Komunikację ułatwia 
też dobrze rozwinięta sieć kolejowa oraz 
oddalony o niecałe 50 km międzynarodowy 
Port Lotniczy w Bydgoszczy.
Wysoka jakość rynku pracy, nowoczesna 
infrastruktura techniczna oraz sprzyjający 
inwestowaniu klimat społeczny wyróżnia 
Toruń spośród polskich miast. Ponadto 
jest to ważny ośrodek akademicki, co jest 
istotne zwłaszcza dla przedsiębiorców 
poszukujących dla swoich � rm dobrze
wykwali� kowanej kadry. Uniwersytet
Mikołaja Kopernika, to najważniejszy 
ośrodek naukowy w obszarze Polski 
Północnej, gdzie kształci się ponad 22 000 
studentów na 113 kierunkach.

Ponad 5 000 absolwentów opuszcza 
rokrocznie mury uczelni wyższych. Jest to 
też miasto innowacji, stwarzające idealne 
warunki do rozwoju kreatywnych � rm. 
Współpraca nauki, samorządu, biznesu 
skutkuje tworzeniem ośrodków wspierają-
cych nowoczesne technologie. W mieście 
działa wiele ośrodków, które wspierają 
przedsiębiorczość oraz inicjują i rozwijają 
różne kanały transferu wiedzy oraz tech-
nologii między sektorem nauki a biznesu.
Z racji swoich walorów Toruń jest otwarty 
na przedsięwzięcia związane z sektorem 
usług, kulturą, turystyką oraz nieuciąż-
liwych dla środowiska. Dzięki licznym 
inwestycjom komunalnym, przedsięwzię-
ciom gospodarczym i kontaktom między-
narodowym Toruń jest obecnie nowoczes-
nym i ważnym ośrodkiem, należącym do 
czołówki najszybciej rozwijających się
miast polskich. Szczególnie dynamiczny
rozwój obserwowany jest w ośmiu obszarach: 
farmaceutycznym, medycznym, spożyw-
czym, metalowym, tworzyw sztucznych, 
chemicznym, logistycznym i turystycznym.

Informacje dotyczące nieruchomości:
Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu
ul. Marii Konopnickiej 13
87-100 Toruń
www.torun.direct
kontakt@torun.direct
+ 48 56 611 89 30

Samorządy
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Potencjał inwestycyjny kluczem do sukcesu
„Niewykorzystany potencjał inwestycyjny. 
Jak sprawić, aby procedury administra-
cyjne wspierały przedsiębiorców?” – to
temat jednego z paneli dyskusyjnych, podczas 
Kongresu 590, który odbył się w dniach 7-8 
października br. w podrzeszowskiej Jasionce.
W dyskusji udział wzięli m.in.: Andrzej
Śliwiński - Członek Zarządu Cedrob S.A., 
Małgorzata Walczak - Dyrektor PFR Ventures,
Zbigniew Warmuz - Prezes Zarządu Synthos,
Grzegorz Muszyński - Wiceprezes Polskiego
Funduszu Rozwoju Nieruchomości oraz
Paweł Grzybowski – Burmistrz Miasta 
Rypin, który podczas panelu zwracał uwagę 
na niestabilność prawa, niejasne przepisy 
i ich ilość. Poruszył również temat długich 

i skomplikowanych procedur zamówień 
publicznych np. związanych z opracowa-
niem raportów środowiskowych, a także 
utrudnień w ustalaniu i dotarciu do stron 
postępowania, wynikających z nieuporząd- 
kowanych spraw spadkowych i trudnościach 
w ustalaniach adresów osób pozostających 
za granicą. Włodarz Rypina zwrócił przy 
tym uwagę, że widoczna jest dobra zmiana 
w kierunku poprawy niejasnych procedur, 
jednak jest to proces długotrwały. Ponadto 
podkreślał, że ważna jest służebna rola samo-
rządu. To właśnie Rypin stawiany jest jako 
wzór miasta przyjaznego przedsiębiorcom 
i jest przykładem, na to jak skutecznie po-
zyskiwać inwestorów. Świadczy o tym m.in. 
nagroda Izby Przemysłowo - Handlowej 
w Toruniu oraz udział burmistrza w jednym 
z paneli Narodowej Rady Rozwoju, czyli 
gremium konsultacyjno-doradczym przy 
Prezydencie RP. 
W grodzie nad Rypienicą z powodzeniem 
inwestują przedsiębiorcy i panuje tu dobry 
klimat biznesowy. By stworzyć dogodne wa-
runki do inwestowania i wychodząc naprze-
ciw potrzebom lokalnych przedsiębiorców 

oraz inwestorów z zewnątrz, Uchwałą Rady 
Miasta Rypin zagwarantowano zwolnienia
podatkowe, w związku z utworzeniem no- 
wych miejsc pracy i rozwojem istniejących 
już przedsiębiorstw. Obecnie w Rypińskim 
Obszarze Gospodarczym, w którym znajduje 
się Podstrefa Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej z powodzeniem inwestują 
lokalni przedsiębiorcy tj. � rma Damix, Rejs, 
Hadepol, Piekarnia - Cukiernia Pati, a także 
inwestorzy zewnętrzni, w tym lider w branży 
rolno – spożywczej Cedrob S.A. (jeden 
z partnerów strategicznych Kongresu 590). 
– Cieszę się że działania, które podejmujemy są
skuteczne i w naszym mieście z powodzeniem 
inwestują lokalni i zewnętrzni przedsiębiorcy. 
Receptą na biznesowy rozwój miasta jest 
przede wszystkim służebna rola samorządu 
i pomoc potencjalnym inwestorom na każdym 
etapie realizacji zadania inwestycyjnego, 
w tym również na etapie procedur admini-
stracyjnych. Staramy się słuchać przedsiębior-
ców, wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom 
i reagować w tych obszarach, gdzie jest to 
możliwe – komentuje Burmistrz Miasta 
Rypin Paweł Grzybowski.
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5 lat Rejestru Gwarancji 
Pochodzenia na TGE

RGP jako element polityki 
środowiskowej UE

• RGP umożliwia obrót gwarancjami 
pochodzenia energii elektrycznej 
wytwarzanej w OZE i wysokosprawnej 
kogeneracji 

• 36,2 TWh - łączny wolumen obrotu 
gwarancjami pochodzenia 

• 29,0 TWh - wolumen gwarancji 
przekazanych odbiorcy końcowemu 

• ponad 540 Członków

Gwarancje pochodzenia promują określoną 
metodę wytwarzania energii elektrycznej, 
potwierdzają zużycie „zielonej” energii                       
oraz ujawniają źródła i paliwa, z których                  
ona powstaje.

www.tge.pl 


