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Jesteśmy przygotowani
do wypłat trzynastek
mówi prof. Gertruda Uścińska,

prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
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Nowe obwodnice w całej Polsce

100 obwodnic dla ponad 100 polskich miast to przede wszystkim większe bezpieczeństwo
mieszkańców i komfort kierowców. Ale nie tylko. Lista korzyści jest długa – lepsza jakość
powietrza, mniejsze korki, szybszy rozwój przedsiębiorczości. Nowe inwestycje powstaną na
terenie całego kraju w ramach rządowego programu „100 obwodnic”.
Koniec z ciężarówkami w mieście

Rozwój!

Drogi krajowe przebiegają zwykle
przez sam środek miast. Mieszkańcom
doskwierają korki. Obwodnice oddzielą
ruch lokalny od tranzytowego – tiry ominą centra miast szerokim łukiem. Nowe
inwestycje poprawią komfort kierowców
oraz mieszkańców. Podróżujący zyskają
na czasie, a mieszkańcy będą czuli się bezpieczniej. Bo nowe obwodnice to mniejszy
ruch, mniejsze korki, a przede wszystkim
– mniej wypadków.

Rozbudowa dróg to szansa na rozwój
gospodarczy dla całego regionu. Zwłaszcza dla lokalnego biznesu. Infrastruktura
drogowa na wysokim poziomie przyciąga
nowych inwestorów i turystów. Powstają
nowe miejsca pracy, a przedsiębiorczość
kwitnie.

Będziesz zdrowszy

Budowa obwodnic to także redukcja
zanieczyszczeń. Transport samochodowy
jest bowiem jednym z głównych źródeł

Program Budowy Obwodnic 2020-2030

Słupsk/Kobylnica

Gdańsk

Smolajny
Gąski

Starogard Gdański

Temat wydania

ZUS przygotowany
do wypłaty trzynastek

zanieczyszczenia powietrza w miastach.
A to, czym oddychamy, ma wpływ na nasze
zdrowie. Dzięki budowie obwodnic miasta
będą czystsze i… mniej hałaśliwe.

Nie zapominamy o pozostałych inwestycjach
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Program „100 obwodnic” to jedno
z wielu działań rządu na rzecz poprawy
infrastruktury drogowej w Polsce. Oprócz
niego realizujemy Program Budowy Dróg
Krajowych, który przewiduje budowę 43
obwodnic o łącznej długości 447,5 km
i wartości ponad 11 mld zł. Pamiętamy
również o obwodnicach dużych miast
i aglomeracji, np. Łodzi, Częstochowy,
Bydgoszczy czy Rzeszowa. Modernizujemy
także tysiące kilometrów dróg lokalnych,
przez co zmniejszamy wykluczenie komunikacyjne polskich regionów.
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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad przedstawiła nową trasę S10
łączącą się z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej. Nowe rozwiązania nie tylko
usprawnią ruch tranzytowy w centralnej
Polsce, ale wpłyną na ruch pojazdów na
wszystkich drogach krajowych i autostradach.
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W jaki sposób wskazywaliśmy lokalizacje?

Planowane
obwodnice
powstaną
w miejscach, w których poziom wypadkowości był wysoki. Braliśmy pod uwagę stan
prac przygotowawczych i kwestię poprawy
połączeń z państwami sąsiednimi. Zadbaliśmy także o to, aby zachować zrównoważony rozwój całego kraju!
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Słowo od redakcji

CPK, czyli koło zamachowe
polskiej gospodarki

Partner wydania

Kapitał Polski mocno rozpoczął 2020 rok uczestnicząc w II Kongresie Kolejowym (29 stycznia, Warszawa PGE Narodowy). Choć to
zaledwie druga edycja tego wydarzenia, ale już zdobyło ono bardzo
wysoką rangę. W Kongresie uczestniczyli Prezydent RP, Andrzej Duda
oraz Premier RP, Mateusz Morawiecki. Padły tam bardzo ważne słowa
i deklaracje.
Centralny Port Komunikacyjny ma być dla współczesnej Polski
tym, czym budowa portu w Gdyni dla II RP. CPK ma być kołem zamachowym polskiej gospodarki, jego budowa jest największym priorytetem rządu. Podczas Kongresu zaprezentowano strategiczne studium
lokalizacyjne inwestycji, która zakłada m.in. budowę 1600 kilometrów
nowych tras kolejowych, które mają połączyć ponad 100 miast z nowym
lotniskiem w czasie do 2,5 godz. Ta liczba robi wrażenie, zwłaszcza, że
w ostatnich 20 latach nowych linii kolejowych powstało najwyżej kilkadziesiąt kilometrów.
Linie kolejowe raczej zwijano niż budowano. Aż trudno w to uwierzyć, ale pociągi pasażerskie nie dojeżdżają dziś do Łomży, Jastrzębia
Zdroju, Mielca, czy Bełchatowa. Wykluczenie kolejowe jest większe niż
by nam się mogło wydawać.
XIII Forum Europa-Ukraina (4-5 luty, Rzeszów-Jasionka) w odróżnieniu od Kongresu kolejowego ma już wieloletnią tradycję. Podczas Forum debatowano głównie o modernizacji Ukrainy i kontynuacji
procesu reform. Temat jest bardzo ważny, ale budzi dużo wątpliwości
i obaw. Zmieniły się władze w Kijowie, wzrosła ogromnie presja ze
Wschodu. Czy Ukraina wykorzysta możliwości jakie daje jej współpraca z krajami Unii Europejskiej i NATO?
Pytany przez „Kapitał Polski”, Marek Zagórski, minister cyfryzacji, stwierdził, że Forum było dobrą okazją do rozwijania dialogu
z Ukrainą. Dodał, że dzięki m.in. takim wydarzeniom widzimy, że
współpracę z Ukrainą musimy przyspieszyć i pogłębić. Jesteśmy, jako
kraje, sąsiadami i te wzajemne relacje po prostu muszą być rozwijane.
„Kapitał Polski” zawsze chętnie uczestniczy w Wielkiej Gali
„Sylwetki i Marki 30-lecia Wolności RP” (4 stycznia, Sangate Hotel
Airport w Warszawie). Podczas tego wydarzenia nagrodzone zostały
przedsiębiorstwa i ich właściciele, które świadczą o sile polskiej gospodarki: liderzy i marki, firmy i instytucje oraz ci, którzy w ciągu ostatnich
30 lat przyczynili się rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.
Organizatorem wydarzenia była Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl, Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu i Usług oraz Narodowy Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli wojewodowie
i marszałkowie poszczególnych województw, a wsparcia udzieliły izby
gospodarcze oraz organizacje regionalne i branżowe.
Udział w Gali dał nam możliwość poznaniu wielu lokalnych przedsiębiorców prowadzących swoje firmy, najczęściej rodzinne, już od początków transformacji gospodarczej w Polsce. Mimo niesprzyjających
warunków, ogromnej konkurencji ze strony zagranicznych koncernów,
potrafili obronić swoje przedsiębiorstwa i wywalczyć sobie teraz silną
pozycję rynkową. Zachęcamy do poznania tych inspirujących historii.
Zapraszam do lektury Kapitału Polskiego!
Redaktor Naczelny
Ryszard Żabiński
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ZUS przygotowany
do wypłaty trzynastek

Z danych ZUS wynika, że w 2019
roku coraz mniej osób decyduje się na
przejście na emeryturę wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego?
To prawda, innymi słowami coraz więcej osób decyduje się kontynuować pracę
jeszcze przez pewien czas po osiągnięciu
wieku emerytalnego. W 2018 r. jedynie
57 proc. osób przeszło na emeryturę od
razu po nabyciu uprawnień. 36 proc. prze-

Z prezez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Gertrudą Uścińską, rozmawia Marcin Prynda
Z kwoty świadczenia nie będą dokonywane
potrącenia i egzekucje, nie będzie też ona
wliczana do dochodu.
W tym roku rozszerzono program
„Mały ZUS”. Do kogo kierowana jest
ulga?
Do małych przedsiębiorców, którzy
istnieją już jakiś czas na rynku. „Mały
ZUS” nie jest przeznaczony dla osób, które dopiero założyły swoją działalność. One
korzystają z innych rozwiązań: najpierw
6-miesięczna ulga na start, a następnie
dwa lata pasa startowego, w czasie którego
można opłacać składki od podstawy równej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia,
zamiast 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia, jak przewidują zasady ogólne dla
przedsiębiorców.

Czy ZUS jest już gotowy na waloryzację emerytur i rent?
Do waloryzacji zawsze przygotowujemy się z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Pierwsze marcowe wypłaty zostały
zwaloryzowane już w połowie lutego, zaraz
po podpisaniu przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę ustawy z dnia 9 stycznia 2020
r. Wszystko przebiega prawidłowo. Zakład
dokonuje waloryzacji świadczeń co roku,
mamy w tym doświadczenie. Waloryzacja
obejmie ponad 8 mln naszych świadczeń
emerytalno-rentowych. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na 2020 r. wyniósł
103,56 proc.
Wszystkie emerytury zostaną podwyższone o 3,56 proc.?
W tym roku ponownie zastosowano
waloryzację kwotowo-procentową. Emerytury i renty wzrosną o 3,56 proc., jednak
nie mniej niż o 70 zł brutto. W praktyce
korzyść z gwarancji minimalnej podwyżki odczują osoby ze świadczeniem do wysokości 1966,15 zł. To jest około 54 proc.
wszystkich świadczeniobiorców. W przypadku wyższych świadczeń podwyżka
wyniesie 70 zł lub więcej już na podstawie
samego wskaźnika waloryzacji. To wynika
z matematyki. Warunkiem do skorzystania z gwarancji jest, tak jak przed rokiem,
posiadanie prawa do świadczenia w wysokości co najmniej emerytury minimalnej.
Osoby o niższych świadczeniach otrzymają waloryzację wyłącznie procentową.
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Oprócz gwarancji podwyżki co najmniej 70 zł zostanie podniesiona kwota
minimalnej emerytury, renty z tytułu
całkowitej niezdolności do pracy, renty
rodzinnej i renty socjalnej – do poziomu
1200 zł (czyli o 100 zł). Z kolei najniższe
renty z tytułu częściowej niezdolności do
pracy wzrosną z 825 do 900 zł.
Skutki waloryzacji najlepiej zobrazować na przykładach. Emeryt ze świadczeniem 1100 zł będzie otrzymywał po
waloryzacji 1200 zł, co oznacza podwyżkę
o 9 proc. Z kolei emeryt ze świadczeniem
1800 zł od marca otrzyma 1870 zł, co daje
wzrost o 3,89 proc. Na podwyżkę świadczenia o 124 zł może liczyć osoba, która
przed waloryzacją pobierała emeryturę lub
rentę na poziomie 3500 zł. W jej przypadku
wzrost świadczenia to już tylko 3,56 proc.,
czyli tyle, ile wynika ze wskaźnika.
A jak będzie z wypłatą trzynastek?
Do tego zadania również jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Należy pamiętać, że mamy już doświadczenie w wypłacie dodatkowych świadczeń. W 2019 roku
odbyło się to bardzo płynnie.
Dodatkowe świadczenia będą wypłacane z urzędu i większość osób otrzyma
je wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Trzynaste świadczenie będzie przysługiwało osobom, które miały prawo do
emerytury lub renty w dniu 31 marca br.
„Trzynastki” wyniosą w tym roku 1200 zł
brutto, czyli tyle, ile najniższa emerytura.

szło na emeryturę w ciągu roku, a 6 proc.
opóźniło tę decyzję o rok lub dłużej.
Z kolei z danych za 2019 rok wynika,
że natychmiast na emeryturę przeszło 60
proc. osób., zaś 25 proc. zrobiło to w ciągu roku, a 15 proc. podjęło taką decyzję co
najmniej rok po nabyciu uprawnień. Dla
porównania w latach 2015–2018 efekt natychmiastowości sięgał 80–90 proc. Widzimy zatem wyraźną poprawę.

nych. Dlatego przedsiębiorca powinien
korzystać z ulgi z rozwagą. Pamiętajmy
także, że osoby prowadzące działalność
gospodarczą mogą opłacać także większe
składki.

Co zmieniło się w „Małym ZUS”
w porównaniu do 2019 roku?
Nowe zasady korzystania z ulgi w opłacaniu składek dla małych przedsiębiorców
weszły w życie od 1 lutego br. Znacznie, bo
do 120 tys. zł, podniesiono maksymalny
przychód w poprzednim roku uprawniająFirmy
cy do skorzystaniaŚwiadczenia
z ulgi. Na starych
zasa- Pracujący
dach byłoby to jedynie 67,5 tys. zł. Według
szacunków z nowej formuły programu
może skorzystać nawet 320 tys. przedsiębiorców. Od 1 lutego do ulgi zgłosiło się już
kilkadziesiąt tysięcy z nich. Ponadto zmienił się sposób obliczania składek. Teraz
składki oblicza się nie od przychodu, lecz
dochodu. Podstawą wymiaru składek jest
połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku.
Bez zmian pozostały inne zasady.
Wciąż podstawa wymiaru składek w uldze
będzie się mieścić w granicach 30 proc. minimalnego wynagrodzenia w danym roku
a 60 proc. prognozowanego na dany rok
przeciętnego wynagrodzenia. W obliczaniu składek pomoże przygotowany przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych kalkulator na stronie eSkladka.pl. Od lutego
zawiera on dane potrzebne do obliczeń na
„małym ZUS” po zmianach.
Jak Pani ocenia tę ulgę?
Jest to kolejna ulga wprowadzona
w ostatnim czasie, która ułatwia prowadzenie w Polsce biznesu na niewielką skalę. Należy jednak pamiętać, że korzystanie
z ulg jest dobrowolne. Opłacanie niższych
składek wpływa na wysokość emerytury,
renty i zasiłków z ubezpieczeń społecz-
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Czym spowodowana jest ta zmiana?
Po pierwsze poprawiła się sytuacja na
rynku pracy. Niekiedy sami pracodawcy
zabiegają o to, aby doświadczeni pracownicy nie przechodzili na emeryturę. Po dru-

gie coraz więcej osób wie, od czego zależy
emerytura. Pozytywny skutek przynoszą
działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mające na celu uświadamianie naszych klientów. Pokazujemy im, ile wyniesie świadczenie, jeśli emeryturę przyznamy
dzisiaj, a ile, jeśli osoba zdecyduje się wydłużyć aktywność zawodową o rok, dwa
lata itd. To ważne, bo rok dodatkowej pracy
może oznaczać świadczenie wyższe nawet
o 10–15 proc. W lipcu 2017 r. wprowadziliśmy do naszych placówek doradców
emerytalnych. d tego czasu obsłużyli już
20 mln klientów, i wykonali ponad 2 mln
obliczeń w kalkulatorze emerytalnym.

www.zus.pl
Twój przewodnik po ubezpieczeniach społecznych

Blisko milion odwiedzających każdego miesiąca

www.zus.pl
Lekarze

Formularze i wnioski

Baza wiedzy

Zaloguj się do PUE
Platforma Usług Elektronicznych –
sprawy ubezpieczeniowe i rozliczenia
Login
przez internet
Hasło

ZALOGUJ SIĘ

>

Drugi najpopularniejszy
portal publiczny w Polsce

> Nie pamiętasz hasła?

Zaloguj się przez profil zaufany
Zaloguj się przez certyfikat
kwalifikowany
Nie masz konta w PUE?
> Zarejestruj się

Łatwe wyszukiwanie
przydatnych informacji

Lekcje z ZUS

Kwartalnik
Ubezpieczenia
Społeczne.
Teoria i praktyka

Dostępność dla osób
niepełnosprawnych

Biblioteka ZUS
Ulotki
Poradniki
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LOTOS Kolej rośnie w siłę
i bije rekordy

5,5 mln ntkm (netto tono kilometrów) pracy przewozowej
w Polsce to wynik, jakiego nie
odnotowano w całej 17-letniej
historii firmy. LOTOS Kolej to
krajowy wicelider przewozów
kolejowych, który cały czas
rozwija swoją działalność. Od
2015 roku obecny również na
rynku niemieckim, teraz wjedzie do Czech.
Trudno nie zauważyć rosnącej pozycji
LOTOS Kolej na międzynarodowym
rynku. Firma realizuje już przewozy na
stacjach granicznych z Rosją, Czechami,
Słowacją i Białorusią. W planach jest rozpoczęcie przewozów do stacji granicznej
z Litwą, co wpisuje się w trend wzmacniania siatki tak bardzo pożądanych połączeń
Wschód – Zachód. Decyzja o wkroczeniu
z własnymi składami do Czech to zdaniem
prezesa Zarządu LOTOS Kolej, Anatola
Kupryciuka, bardzo rozsądne i uzasadnione posunięcie. – Rozszerzenie działalności
na Republikę Czeską jest uzasadnione pod
względem ekonomicznym. Zamierzamy
w większym stopniu realizować międzynarodowe przewozy przez nasze zasoby.
Dzięki temu zminimalizujemy konieczność
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korzystania z podmiotów zewnętrznych –
zaznacza prezes.
W Polsce LOTOS Kolej rozbudowała sieć
swoich oddziałów regionalnych. Pociągi
towarowe należące do spółki wożą coraz
więcej i częściej. – Wyższa praca przewozowa to bardzo dobra wiadomość dla LOTOS
Kolej. Wynika to przede wszystkim z dwóch
kwestii. Po pierwsze, wzrósł średni ciężar
pociągów, w związku z czym zwiększyła się
przewożona masa towarów. Wzrosła też
średnia długość przejechanej trasy. Dzięki
temu praca przewozowa jest na rekordowym poziomie, pomimo niższej przewiezionej masy niż w 2017 roku – tłumaczy Marian Wasilewski, dyrektor ds. przewozów
LOTOS Kolej.

Lider wśród przewoźników towarów niebezpiecznych
LOTOS Kolej w kraju nie ma sobie równych, jeżeli chodzi o przewóz towarów
niebezpiecznych. Firma ma doświadczenie
w specjalistycznych i trudnych transportach. Dostarczała również paliwo lotnicze
f-34 dla sił zbrojnych. Spółka jest także inicjatorem pozytywnych zmian w polskim
prawie. Zachęcała do zniesienia niezwykle restrykcyjnych przepisów dotyczących
prędkości manewrowych dla towarów
niebezpiecznych. Szybko modernizowana
infrastruktura i coraz bardziej nowoczesny tabor dają podstawy, aby bezpiecznie
podnieść dopuszczalne maksymalne prędkości z 10 km/h do 25km/h oraz 5 km/h
do 10 km/h. LOTOS Kolej przewozi towary

niebezpieczne zarówno dla spółek Grupy Kapitałowej LOTOS, jak i dla klientów
zewnętrznych. Skonteneryzowane ładunki
tranzytowe są działalnością dodatkową,
jednak procent przewozów kontenerów
będzie dynamicznie rósł w spółce w kolejnych latach.
Rynek przewozu kontenerów w Polsce konsekwentnie rośnie i ze względu na panujące
trendy, ta tendencja powinna się utrzymywać również w kolejnych latach. Według
danych Urzędu Transportu Kolejowego, po
III kwartale 2019 roku, praca przewozowa
w tym sektorze wzrosła rok do roku o ponad 14%. To jedyny tak znacznie wzrastający segment w ubiegłych latach.
Obecnie zdecydowana większość ładunków w kontenerach przewożona jest za
pomocą transportu samochodowego.
Pozytywem jest to, że wielu klientów zaczyna dostrzegać plusy w przewozach kolejowych. Nie bez znaczenia są tu kwestie
związane z dbaniem o środowisko, gdyż
jeden pociąg wiozący kontenery, to średnio
od około 40 do nawet 80 samochodów ciężarowych mniej na polskich drogach.

Inwestycje w tabor
LOTOS Kolej posiada szerokie spektrum
usług. Oprócz obsługi bocznic kolejowych,
zajmuje się także spedycją, wynajmem
i serwisem technicznym taboru oraz czyszczeniem cystern kolejowych. Warto dodać,
że bocznica Grupy LOTOS w Gdańsku
spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Spółka inwestuje w nowe lokomotywy i ośrodki szkolenia dla maszynistów.
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Do dyspozycji LOTOS Kolej pozostaje
około 130 lokomotyw i 4000 tys. wagonów.
Spółka myśli długofalowo i realizuje strategię zakupową w oparciu o projekt „Zakup nowoczesnego taboru intermodalnego
przez firmę LOTOS Kolej” dofinansowany
ze środków Unii Europejskiej. W sumie
planuje się pozyskać 326 jednostek taboru. To wszystko ze względu na rosnące
zapotrzebowanie na przewóz kontenerów.
Polskie porty notują bardzo dobre wyniki
i z roku na rok zwiększa się liczba odwiedzających je statków. Większe zaangażowanie transportu kolejowego przyczynia
się do zmniejszenia emisji smogu do atmosfery i większego bezpieczeństwa na
drogach. Obecnie LOTOS Kolej prowadzi
przewozy intermodalne głównie w relacji
północ-południe z granicy czeskiej do rosyjskiej oraz z granicy polsko-niemieckiej
do Hamburga.
Spółka wspiera też rodzimą produkcję.
W grudniu ubiegłego roku podpisała umowę z firmą NEWAG, która dostarcza wysokiej jakości polskie lokomotywy. Nowe
nabytki to sześć lokomotyw elektrycznych
(model E6ACTab Dragon 2). To pierwsze
takie pojazdy w Europie. Cechuje je wysoka siła pociągowa, doskonały system
antypoślizgowy oraz napęd na każdą oś.
Zastosowano również technologię, która
znacząco zmniejsza ryzyko awarii w wysokich temperaturach.

Innowacyjne podejście
Grupa LOTOS prowadzi liczne badania
z ośrodkami naukowymi, które mają przyczynić się do powstania nowych rodzajów
lokomotyw. Razem z jedną z politechnik
i swoim ośrodkiem badawczym, spółka LOTOS Lab realizuje projekt budowy
dwóch prototypowych lokomotyw manewrowych o napędach hybrydowych. Zgodnie
z założeniami, do testów wykorzystane
zostały posiadane obecnie przez spółkę
LOTOS Kolej lokomotywy manewrowe,
gdyż modernizacja wysłużonych modeli
jest bardziej opłacalna niż zakup nowych.
Obie lokomotywy będą miały napęd elektryczny z baterii litowo-jonowej, natomiast
napęd alternatywny będzie w jednej z nich
spalinowy, a w drugiej wodorowy.

stanie wodoru jako alternatywnego źródła
energii lokomotyw to także udział LOTOS
Kolej w pracach nad ograniczeniem zanieczyszczeń powietrza, spowodowanych
emisją gazów spalinowych z pojazdów
wyposażonych w konwencjonalne silniki.
Wydaje się, że działania zmierzające do
budowy hybrydowej lokomotywy mogą
przyczynić się do powstania przełomowego pojazdu, który wkrótce zadebiutuje na
polskich szynach. To również dzięki takim
zabiegom LOTOS Kolej zwiększa potencjał
spółki i stawia na rozwój.

Nowoczesne szkolenia
Na duży komfort pracy w LOTOS Kolej
mogą liczyć maszyniści, którzy oprócz
nowoczesnych maszyn, dostają szeroki
wachlarz szkoleń i możliwości rozwoju.
W grudniu ubiegłego roku uroczyście
otwarto Ośrodek Szkolenia Maszynistów,
wyposażony w symulator lokomotywy
Dragon 2. Kierujący pociągami uczą się
tam jak radzić sobie w razie wypadków czy
awarii. W symulatorze zamontowano również moduł eco-driving pokazujący zużycie energii podczas próbnych jazd. Nowo-

czesny symulator wiernie odwzorowuje
kabinę lokomotywy Dragon 2, którą na co
dzień eksploatuje spółka. Jest to jedyny
stacjonarny symulator pojazdu kolejowego
z platformą ruchomą w województwie pomorskim oraz jeden z kilkunastu w całym
kraju. Maszyniści szkolący się na symulatorze szkolą się na wirtualnych trasach,
stanowiących odzwierciedlenie istniejących linii kolejowych. Jedna godzina takiego szkolenia jest równoważna z odbyciem
pięciu godzin szkolenia w zakresie pracy
przy czynnościach maszynisty. To dowód
na to, że tego typu szkolenie jest niezwykle
efektywne.
– Dzięki nowemu urządzeniu, będziemy
mogli efektywniej rozwijać umiejętności
swoich pracowników, a także szkolić kolejne
pokolenie maszynistów. LOTOS Kolej jest
liderem przewozów towarów niebezpiecznych w Polsce, dlatego szczególny nacisk
kładziemy na bezpieczeństwo przewozów.
Trening na symulatorze niewątpliwie przyczyni się do jego poprawy – mówi Jaromir
Falandysz, wiceprezes Zarządu LOTOS
Kolej.

Inwestycja LOTOS Kolej w napęd wodorowy w lokomotywach jeżdżących pod
jej marką, wiąże się przede wszystkim
z możliwością wykorzystania potencjału w dziedzinie wytwarzania czystego
wodoru w gdańskiej rafinerii. W ramach
projektu PURE H2 prowadzonego przez
Grupę LOTOS przewidziano budowę
i uruchomienie infrastruktury do produkcji i sprzedaży wodoru o wysokiej czystości
(99,999%), spełniającego wymagania norm
dla paliwa wodorowego przeznaczonego
do zasilania ogniw paliwowych. Wykorzy-
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Realizujemy największe
w historii kolejowe
inwestycje

Najpewniejszy środek transportu
Kolej jest niezwykle ważną gałęzią gospodarki – powiedział Prezydent RP, Andrzej Duda podczas II Kongresu Kolejowego w Warszawie. Wyraził podziękowanie za organizację II Kongresu
Kolejowego, twierdząc, że to wydarzenie przyczynia się do wzrostu zainteresowania kolejnictwem w Polsce i rozwojem tej tematyki.
Po 1989 roku, przypomniał Prezydent,
kolej znajdowała się w regresie, potem jednak, niczym pociąg, nabierała prędkości
i teraz już ma taki impet, że bardzo trudno byłoby go wyhamować. To stwierdzenie
mówcy spotkało się z oklaskami na sali.
Na kolej można patrzeć z różnych
punktów widzenia, np. z perspektywy
zwykłego klienta korzystającego z jej
usług. Patrząc natomiast na kolej z punktu
widzenia polityki widzimy, że jest to strategiczna gałąź gospodarki, przyczyniająca
się do jej rozwoju, mająca również znaczenie militarne. Jest też ważnym elementem
projektu Trójmorza.
Prezydent przypomniał, jak 5 lat temu
powstawała ta inicjatywa. Dyskutowano, na czym ma polegać rozwój Trójmorza? Prezydenci krajów Europy Środkowo
Wschodniej byli zgodni co do tego, że najważniejsze jest szybkie dotarcie do krajów
Trójmorza, a więc rozwój komunikacji.
Wiadomo, że połączenia komunikacyjne wschód – zachód w Europie są dobrze
rozbudowane, znacznie gorzej jest na linii
północ – południe. Ważny jest rozwój komunikacji kolejowej, samochodowej, telekomunikacyjnej, przesyłanie energii. Wia-

domo jednak, że dla przemysłu kolej jest
najważniejsza, bo koleją właściwie można
przewieźć wszystko.
Elementem Trójmorza, powiedział
prezydent jest również rozbudowa polskich portów morskich, w tym w Gdańsku
i Gdyni. Chcemy być komunikacyjnym hubem, aby towary trafiające z całego świata
do polskich portów morskich mogły być
rozprowadzane po całej Europie Środkowo-Wschodniej, ale także i Europie Zachodniej.
Prezydent RP Andrzej Duda przypomniał też, że trzeba wreszcie skończyć
z wykluczeniem komunikacyjnym w Polsce. Kolej jest najpewniejszym, najbardziej
niezawodnym środkiem transportu. Autobus może nie dojechać, ale czy zdarzyło
się kiedyś, że pociąg nie dojechał? Może
nie dojechał na czas, ale żeby w ogóle nie
dojechał? Chcemy doprowadzić nie tylko
do tego, aby miasta odzyskały połączenia
kolejowe, które kiedyś miały, ale również
planujemy budowę nowych połączeń kolejowych.
Jeżeli mówimy o zrównoważonym rozwoju, powiedział prezydent, to nie mamy
na myśli tylko przyrody, ale również roz-

wój gospodarki. Dlatego będzie wsparcie
centralne, w tym spółek kolejowych, aby
komunikacja zbiorowa była wszędzie. Nawet opłaca się wspierać finansowo niektóre
rejony, aby tylko ta komunikacja zbiorowa
była, bo to się, w ogólnym rozrachunku, po
prostu opłaca.
Andrzej Duda przypomniał również,
że kolej znajduje się w awangardzie elektromobilności. Odejście od parowozów
nastąpiło już dawno, teraz pociągi są napędzane elektrycznością, powstaje jednak
pytanie skąd ta energia się bierze, z jakich
źródeł pochodzi. I właśnie kolej nowoczesna, oparta na proekologicznych źródłach
energii jest awangardą elektromobilności.
Unowcześnianie polskiej kolei jest
również widoczne dla zwykłego obywatela.
Widoczne jest w nowoczesnych, czystych
pociągach, odrestaurowanych dworcach
kolejowych.

CPK kołem zamachowym polskiej gospodarki
Premier Mateusz Morawiecki był obecny na II Kongresie Kolejowym w Warszawie.
W czasie swojego wystąpienia podkreślił, znaczenie realizacji strategii rozwoju kolei.
To ona daje odpowiedź na pytanie jaka ma być kolej XXI wieku.
Obecny system połączeń kolejowych
jest w dużej mierze spuścizną jeszcze po
zaborcach, którzy wytyczali wiele istniejących szlaków kolejowych. Nowe założenia
rozwoju kolei realizowane są w warunkach
przełomu technologicznego.
Premier wskazał, że najważniejszym
założeniem nowej strategii budowania kolei jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Premier podkreślał, że za granicą, czy
to w Japonii, czy w szwajcarskim Davos
język Centralnego Portu Komunikacyjnego jest zrozumiały. Nie trzeba tam nikogo
przekonywać o konieczności takiego rozwiązania, wszyscy to doskonale rozumieją
jaki taki port działa i jakie jest jego znaczenie dla cywilizacyjnego rozwoju Polski.
Mateusz Morawiecki porównał CPK
do koła zamachowego polskiej gospodarki.
Wskazał, że gotowy jest już projekt Strategicznego Studium Lokalizacyjnego, które
stanowi nowy etap procesu planistycznego
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Programu Kolejowego CPK. Opracowanie
zawiera mapy korytarzy dla nowych linii
kolejowych prowadzących do planowanego lotniska i szczegółowy plan budowy
ponad 1600 kilometrów nowych linii kolejowych.
Premier wskazał, że w ciągu ostatnich
20 lat powstało zaledwie kilkadziesiąt kilometrów nowych linii kolejowych, a teraz,
w najbliższych latach powstanie ich aż 1600
kilometrów, budowanych w nowy sposób
z wykorzystaniem najnowocześniejszych
technologii. Premier wskazał, że Centralny Port Komunikacyjny ma być hubem,
nowym miastem. Dzięki budowie CPK
Polska będzie mogła awansować cywilizacyjnie. Dlatego CPK jest sercem Planu Odpowiedzialnego Rozwoju Gospodarki i ma
najwyższy priorytet ze strony rządu.
Mateusz Morawiecki stwierdził, że
należy również wpisać Centralny Port Komunikacyjny w plan TNT (Trans European
Networks – system połączeń transeuropej-

skich). Polska stanie się tym samym jednym z kluczowych centrów komunikacyjnych w Europie.
Premier zwrócił uwagę, że realizacja budowy tak wielkiej inwestycji na tak
wczesnych etapach, gdzie wymagane jest
uzyskania wszelkich rodzaju zgód środowiskowych, administracyjnych jest bardzo trudna. Później, jak już przychodzi
do budowy obiektów, jest znacznie łatwiej.
Zapewnił, że to wielkie przedsięwzięcie
zostanie doprowadzone do pozytywnego
zakończenia, tak, aby w ciągu najbliższych
kilku lat wbić już tę przysłowiową łopatę.
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Rozmowa z Ireneuszem Merchel, prezesem Zarządu
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
PKP Polskie Linie Kolejowe były
współorganizatorem II Kongresu
Rozwoju Kolei w Warszawie. Jaki był
główny cel tego wydarzenia?
IM: W tegorocznej, drugiej edycji
Kongresu Rozwoju Kolei oprócz ekspertów i przedstawicieli kolei uczestniczyły
najważniejsze osoby w państwie - prezydent Polski Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. To pokazuje znaczenie
tego wydarzenia, a także wagę dyskusji
i wymiany wiedzy oraz doświadczeń na
temat rozwoju transportu kolejowego
w Polsce. Głównym tematem rozmów były
inwestycje kolejowe. Z pewnością udało
się pokazać ich skalę, m.in. zakres prac
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., które w ostatnich latach są prowadzone na
kolei oraz ich efekty i wpływ na poprawę
konkurencyjności transportu szynowego.
Kongres to także dobra okazja do dyskusji z przedstawicielami władz krajowych
i samorządowych, ekspertami, naukowcami i reprezentantami branży. To również wyznaczanie kierunków dalszego
rozwoju transportu kolejowego w Polsce,
z uwzględnieniem rządowego programu
Kolej Plus i prac związanych z Centralnym
Portem Komunikacyjnym.
Motywem przewodnim były rekordowe inwestycje kolejowe. Jak wygląda
ich realizacja w ramach Krajowego
Programu Kolejowego?
IM: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
realizują obecnie największy w historii
program inwestycyjny - Krajowy Program Kolejowy (KPK) o wartości prawie
76 mld zł. W ramach KPK do 2023 roku
prace obejmują 9 tys. km torów. Już zostało zmodernizowanych 3,7 tys. km, czyli
ok. 40 proc. Zakończyliśmy inwestycje na
kwotę 13 mld zł. W realizacji, na placach
budowy są inwestycje za ponad 46 mld zł
(stan na luty 2020 r.). Te kwoty pokazują
zarówno jak rekordowy i ambitny jest to
program, ale także, że jest sprawnie realizowany. Bieżący rok będzie przełomowy,
bo mamy ambitniejsze plany niż w po-
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przednim. Wykorzystujemy zdobyte doświadczenia, wdrażamy do realizacji nowe
pomysły i nowe technologie, by proces
zmian na polskiej kolei nie tracił na jakości
i intensywności.
W 2019 r. PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. zmodernizowały ok. 1400 km torów, wymieniły prawie 1300 rozjazdów
i zwiększyły poziom bezpieczeństwa
na 700 przejazdach kolejowo-drogowych. Jakie są plany kolejny rok?
IM: W tym roku planujemy zrealizować
inwestycje o rekordowej wartości 15 mld zł.
To przygotowanie warunków do dobrych
podróży i sprawnego przewozu ładunków,
modernizacja ponad 1000 km torów, 200
peronów i ponad 400 przejazdów kolejowo-drogowych oraz wymiana około 950
rozjazdów. W 2020 r. rozpocznie się przebudowa jednego z największych węzłów
kolejowych w Polsce - stacji Warszawa Zachodnia. Ponadto kontynuujemy prace na
linii Rail Baltica i rozpoczniemy je na kolejnym odcinku Czyżew – Białystok, a także
na trasie od Warszawy Wschodniej do stacji
Warszawa Wawer. Prace są prowadzone m.
in. na linii z Lublina do Warszawy, czy z Poznania do Warszawy, Wrocławia i Szczecina. Trzeba tez zwrócić uwagę, że przygotowujemy Centralną Magistralę Kolejową do
jazdy z prędkością 200 – 250 km/h.
Czy podróżni mogą liczyć na efekty
prac?
IM: Oczywiście będą też kolejne efekty
prac. Dzięki zelektryfikowaniu linii łączącej Lublin ze Stalową Wolą skróci się czas
przejazdu między Lublinem a Rzeszowem.
Po ponad 20 latach, dzięki wykonanym
pracom, będą mogły powrócić połączenia
pasażerskie na trasę Lewki – Hajnówka.
Inwestycja ta umożliwi wygodny dojazd
koleją do 7 miejscowości w sąsiedztwie
Puszczy Białowieskiej i zapewni sprawniejszy ruch kolejowy do przejścia granicznego w Siemianówce. Zakończenie procedur
na linii z Warszawy do Gdańska pozwoli
zwiększyć prędkość pociągów powyżej

160 km/h i skrócić podróż. Szybciej pojedziemy z Opola do Nysy po zakończeniu
ostatniego etapu prac. Pasażerowie zyskają
oczekiwane warunki podróży na stacjach
Rzeszów Główny i Szczecin Główny, będzie nowy peron we Wrocławiu Głównym.
To tylko kilka przykładów inwestycji, które kończą się w bieżącym roku, ale warto
podkreślić, że efekty inwestycji z KPK podróżni odczuwają już w każdym regionie
Polski.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. to
nie tylko inwestycje, ale także utrzymanie linii i prowadzenie ruchu pociągów. Jakie są plany w tym zakresie?
IM: Jako zarządca kolejowej infrastruktury odpowiedzialni jesteśmy nie
tylko za realizację inwestycji, ale przede
wszystkim za codzienne sprawne i bezpieczne kursowanie pociągów pasażerskich i towarowych. To coraz liczniejsze
codzienne podróże do pracy i szkoły oraz
wyjazdy okazjonalne. W 2019 r. wzrosła
liczba podróżnych w stosunku do roku
ubiegłego o 8 proc. To zobowiązuje nas
do utrzymania infrastruktury kolejowej
na jak najwyższym poziomie. Zarządzamy ponad 18 tys. km linii, po których codziennie przejeżdżają tysiące pociągów.
Służby PLK utrzymują 14 tys. przejazdów
kolejowych, prawie 40 tys. rozjazdów,
ponad 25 tys. obiektów inżynieryjnych,
w tym blisko 6,5 tys. mostów i wiaduktów.
Dzięki stałej kontroli linii, nowoczesnemu
sprzętowi i szybkim naprawom, tworzymy warunki, by pociągi kursowały zgodnie z rozkładem.Kontynuujemy działania
utrzymaniowe w ramach przyjętego przez
rząd wieloletniego programu utrzymaniowego do 2023 roku. Dzięki programowi
możliwe jest zapewnienie wymaganej jakości infrastruktury kolejowej, a to oznacza przewidywalne, lepsze podróże dla
pasażerów i poprawę warunków przewozu
towarów. Zawieranie wieloletnich umów
pozwala na lepsze planowanie prac, a tym
samym lepsze przygotowanie rynku wykonawców do realizacji kontraktów.
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Na program inwestycyjny przeznaczymy ok. 7 mld zł

Rozmowa z Markiem Chraniukiem, prezesem PKP Intercity S.A.
PKP Intercity było współorganizatorem II Kongresu Rozwoju Kolei
w Warszawie. Jaki był główny cel tego
wydarzenia i w jakim stopniu został
zrealizowany?
Kongres był świetną okazją do rozmów na
temat przyszłości i perspektyw polskiej kolei z punktu widzenia przedstawicieli świata polityki, samorządu, nauki i kolejowych
spółek. Przyszłość ta maluje się w jasnych
barwach – zainteresowanie pasażerów
podróżami koleją cały czas rośnie. Rekor-

dowa jest skala realizowanych inwestycji,
które nie mogą zwalniać, by polska kolej
dalej się rozwijała i pozostawała motorem
napędowym gospodarki. Do tego potrzeba
ogromnych środków, ale i owocnej współpracy uczestników rynku.

gonów. Ponadto realizujemy szereg działań
inwestycyjnych polegających na modernizacji i unowocześnianiu taboru już przez
nas posiadanego. To działania ważne i potrzebne, które z pewnością docenią nasi
pasażerowie.

Spółka PKP Intercity realizuje strategię – Kolej Dużych Inwestycji. Jakie
środki są przeznaczone na realizację
tej strategii do 2023 roku? Proszę wymienić najważniejsze przedsięwzięcia
inwestycyjne w ramach tej strategii.

Ilu pasażerów skorzystało z usług
PKP Intercity w 2019 roku? Czy obecny rok będzie lepszy pod tym względem? Jakie przedsięwzięcia PKP Intercity, planowane na ten rok, mogą
wpłynąć na jeszcze większe zainteresowanie usługami PKP Intercity?

Do 2023 roku na największy w historii
PKP Intercity program inwestycyjny przeznaczymy ok. 7 mld zł. Szeroko zakrojone
inwestycje obejmują modernizację i zakup
nowych wagonów, lokomotyw oraz elektrycznych zespołów trakcyjnych. Po zakończeniu programu inwestycyjnego tabor
PKP Intercity będzie w 80 proc. nowy lub
zmodernizowany. Do tego dochodzą niezbędne inwestycje infrastrukturalne. Już
teraz możemy mówić o podpisanych umowach o wartości blisko 4,3 mld zł brutto.
Udało się nam podpisać umowy m.in. na
zakup 12 nowych elektrycznych zespołów
trakcyjnych, a także w sumie 30 lokomotyw elektrycznych czy np. 81 nowych wa-

Tylko w 2019 r. naszymi pociągami podróżowało blisko 49 mln pasażerów. To o ok.
3 mln więcej niż rok wcześniej i niemal 18
mln więcej niż w 2015 r. To oznacza wzrost
o 57% w ciągu 4 lat. Zainteresowanie
usługami PKP Intercity regularnie rośnie
i chcemy utrzymać tą tendencję również
w tym roku. Chcemy to osiągnąć konsekwentnie zwiększając komfort podróżowania, na co wpływ mają przede wszystkim
inwestycje taborowe, na których skupimy
się również w 2020 roku.
Dziękuję za rozmowę
Radosław Nosek

PKP Intercity inwestuje w komfort podróżowania
Nowe i zmodernizowane elektryczne zespoły trakcyjne, wagony i lokomotywy oraz
regularnie rosnąca liczba połączeń i zmieniająca się infrastruktura. PKP Intercity
walczy o pasażerów, podnosząc komfort podróżowania. Od 2016 roku spółka przeznaczyła na inwestycje już blisko 4,3 mld zł brutto. I nie zamierza zwalniać.

Blisko 49 milionów osób przewiozło
w 2019 roku PKP Intercity. Dla kolejowego przewoźnika to kolejny pod tym względem rekordowy rok. W ciągu zaledwie 4 lat
spółka zanotowała wzrost liczby pasażerów
na poziomie 57%. U źródeł tego sukcesu
leżą konsekwentny rozwój siatki połączeń
i podnoszenie komfortu podróżowania –
na co ogromy wpływ ma realizowany przez
spółkę program inwestycyjny.

Tabor w nowej odsłonie

„PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” to największy program inwestycyjny w historii kolejowej spółki.
Plany są ambitne: 80% taboru nowego
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lub zmodernizowanego, 94% pociągów
z klimatyzacją i co najmniej 77% z WiFi
do 2023 roku. Przewoźnik na kupno
i modernizację wagonów, lokomotyw,
elektrycznych zespołów trakcyjnych i inwestycje infrastrukturalne zaplanował ok.
7 mld zł. Skala przedsięwzięcia robi wrażenie - przyjęta strategia zakłada modernizację ok. 700 wagonów i kupno 185 nowych,
kupno 118 nowych i modernizację ok. 200
lokomotyw, oraz kupno 12 fabrycznie nowych i modernizację 14 istniejących elektrycznych zespołów trakcyjnych. Pierwsze
efekty realizowanego programu już teraz
mogą oceniać pasażerowie.

Komfortowe wagony

Klimatyzacja, gniazdka elektryczne, elektroniczny system informacji pasażerskiej
czy wzmacniacze sygnału telefonii komórkowej. To tylko część udogodnień, w jakie
wyposażono 90 wagonów zmodernizowanych przez H. Cegielski Fabrykę Pojazdów
Szynowych w Poznaniu, którymi podróżują pasażerowie m.in. na trasach Szczecin-

-Białystok czy Kraków-Świnoujście. Poznańska fabryka realizuje dla przewoźnika
następne zlecenia czyli modernizację 10
wagonów 1. Klasy na wagony restauracyjne oraz produkcję 81 nowych wagonów na
potrzeby połączeń kategorii Express InterCity. Kolejne zmodernizowane wagony są
sukcesywnie przekazywane PKP Intercity
także przez PESA Bydgoszcz z umów zawartych na łączną kwotę ponad miliarda
złotych. Do tej pory przewoźnik podpisał
umowy o wartości blisko 4,3 mld zł.

Nowoczesne pociągi

Jednym z filarów programu inwestycyjnego PKP Intercity jest podpisana ze Stadler
Polska umowa na dostawę 12 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Pociągi
będą przystosowane do jazdy z prędkością
160 km/h, co pozwoli lepiej wykorzystywać
zmodernizowane szlaki komunikacyjne.
Ponadto spółka zmodernizuje 14 składów
ED74. Jednostki, które unowocześnia PESA
Bydgoszcz na mocy wartej blisko 275 mln
zł umowy, będą wykorzystywane głównie
na trasach Wrocław-Lublin i Wrocław-Kielce. Pasażerowie skorzystają w nich m.in.
z Wi-Fi, wygodnych foteli czy elektrycznych
gniazdek przy fotelach. Po zrealizowaniu
tych inwestycji, PKP Intercity będzie dysponowało flotą 86 nowoczesnych EZT.
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Pasażerowie coraz chętniej
decydują się na regularne
korzystanie z POLREGIO
Z Krzysztofem Zgorzelskim, prezesem zarządu
POLREGIO sp. z o. o., rozmawia Radosław Nosek
Uczestniczył Pan w II Konferencji
„Kolej na energię” w Warszawie. Podczas tego wydarzenia przedstawiciele
branży kolejowej zastanawiali się jaki
wpływ kolej ma i może mieć na klimat. Jakie są najważniejsze wnioski
płynące z tych debat?
Kolej jest najmniej inwazyjnym dla środowiska środkiem transportu towarów
i pasażerów pod względem emisji CO2
i hałasu. Warto wspomnieć, że pierwszy
elektryczny pociąg w Polsce kursował już
pod koniec lat 20 XX w. Osiągnięcie efektów w postaci rozwoju kolei oraz jej niskoemisyjności niesie za sobą konieczność
realizacji określonych celów. By móc się
rozwijać kolej potrzebuje nowoczesnych
rozwiązań, nowoczesnej infrastruktury,
inwestycji w pojazdy z wykorzystaniem
alternatywach paliw, jak np. LNG czy wodór oraz cyfryzacji, bez której nie można
mówić o innowacyjności i niskoemisyjnym transporcie. Bardzo ważna przy tym
wszystkim jest również efektywność finansowa podejmowanych przedsięwzięć,
bowiem innowacyjne projekty powinny
być tak skonstruowane, by mieć swoje ekonomiczne pokrycie. POLREGIO realizując
te działania ma na celu rozwój transportu
niskoemisyjnego przy jednoczesnej poprawie jakości usług dla podróżnych.
Proszę
wymienić
najważniejsze
przedsięwzięcia POLREGIO w zakresie ekologii, redukcji emisji C02.
Spółka na bieżąco prowadzi intensywne
działania zmierzające do ograniczenia
wolumenu zużywanej przez pociągi energii elektrycznej, co przekłada się w sposób
pośredni na mniejszą emisję do atmosfery
gazów cieplarnianych przez producentów
prądu. Do najważniejszych z nich można
zaliczyć np. ekoparking, monitorowanie
poprzez specjalistyczny system informatyczny ogrzewania pojazdów podczas ich
postoju wspomagający efektywne ogrzewanie. Zwiększamy świadomość maszynistów w zakresie jazdy efektywnej,
bezpiecznej a jednocześnie ograniczającej wolumen zużywanej energii. Nowo-
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czesne i odnowione pojazdy kolejowe są
wyposażone w silniki asynchroniczne i hamulec elektrodynamiczny pozwalające na
rekuperowanie energii, czyli odzyskiwanie
jej podczas hamowania pociągu i zwrot do
sieci trakcyjnej. Przy efektywnej jeździe
możliwe jest oddanie do sieci nawet 1520% pobranej energii. Od ponad 4 lat staramy się inwestować w nowe, profesjonalne
lakiernie do malowania poszycia, które są
wyposażone w wysokowydajne systemy
filtracyjne.
Liczba pasażerów POLREGIO w 2019 r.
osiągnęła poziom 88,9 mln. Oznacza
to, że z usług przewoźnika skorzystało
o 7,7 mln pasażerów więcej, niż w 2018
roku. Jakie działania POLREGIO
w największym stopniu wpłynęły na
tak dobry wynik?
Po pierwsze, dzięki dobrej współpracy
z urzędami marszałkowskimi, pociągów
jest coraz więcej. Rośnie zaufanie do oferty
i chęć korzystania z niej. Po drugie na wielu liniach skrócił się czas przejazdu dzięki
zakończonym przez PKP PLK modernizacjom, co sprawia, że kolej regionalna jest
coraz bardziej konkurencyjna. Po trzecie
odpowiednio dopasowana do potrzeb pasażerów oferta handlowa, która jest kluczowa w pozyskaniu i utrzymaniu pasażerów. Po czwarte stałe podnoszenie jakości
naszych usług. Tam gdzie pojawiają się elementy integrujące różne środki transportu
przybywa pasażerów, np. dzięki wspólnym
biletom z komunikacją miejską czy integracji infrastrukturalnej, nowoczesnemu
taborowi i nowym przystankom kolejowym. Pasażerowie coraz chętniej decydują
się na regularne korzystanie z POLREGIO
w dojazdach do szkół, uczelni i pracy, co
widać w liczbach.

Dzięki możliwości płatności kartą płatniczą w pociągach POLREGIO, wzrosła
nasza konkurencyjność i jakość obsługi. Pasażerowie coraz chętniej korzystają
z elektronicznych form płatności w ogóle,
co obserwujemy także w naszym przypadku. Jesteśmy największym przewoźnikiem
w Polsce z najszerszą siatką sprzedaży
biletów. Wprowadziliśmy innowacyjną
i przełomową na polskim rynku transportowym platformę POLREGIO „Podróż bez
barier”, która w jednym miejscu udostępnia wszystkie przydatne informacje ułatwiające osobom z niepełnosprawnościami
i o ograniczonej mobilności planowanie
podróży pociągiem oraz umożliwia zamawianie asysty w podróży. Wprowadzenie
e-formularza połączonego z rozkładem
jazdy pociągów umożliwia wyszukanie
najdogodniejszego połączenia obsługiwanego przez pociągi POLREGIO i zamówienie asysty w kilku prostych krokach, co
stanowi rozwiązanie unikatowe nie tylko
na polskim rynku, ale wręcz europejskim.
Jakie są najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne planowane przez
POLREGIO w 2020 roku?
Inwestujemy we wzmocnienie zarówno
kompetencji pracowniczych, jak i unowocześnienie stanowisk pracy poprzez
ich wyposażenie w urządzenia do zapewnienia odpowiedniej jakości wykonywanych przeglądów pojazdów. To działania
niezbędne przy coraz nowocześniejszym
taborze w dyspozycji POLREGIO. Planujemy także przeprowadzenie retrofitu 75
elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57SPOT, który zrealizujemy we własnych
zapleczach technicznych – to kolejny element unowocześnienia oferty Spółki.

Od 2019 roku, w pociągach POLREGIO
można płacić kartą. Czy dzięki temu
zwiększyła
się
konkurencyjność
POLREGIO w stosunku do regionalnych przewoźników kolejowych?
Na jakie jeszcze inne udogodnienia
mogą liczyć podróżujący pociągami
POLREGIO?
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Polska od czterech lat jedzie po dobrych torach

W ten sposób Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury podsumował swoje
wystąpienie podczas II Kongresu Kolejowego w Warszawie. Minister przypomniał najważniejsze dokonania w kolejnictwie, w 2019 roku. Nakreślił także
główne kierunki rozwoju kolei na najbliższe lata. Zaliczył do nich: kolej dużych prędkości, walkę z wykluczeniem
kolejowym oraz ekologię.
Minister wskazał, że wyniki osiągnięte
przez polską kolej, są najlepsze od 1989
roku. W 2019 roku, kolej przewiozła 335
milionów pasażerów, wobec 280 milionów
w 2018 roku. Jest to więc historyczny wynik. W polskiej kolei bardzo wyraźnie wi-

dać dobrą zmianę, o kolei mówi się coraz
lepiej. Jeśli zaś chodzi o samych kolejarzy
i całą branżę, producentów, partnerów,
wykonawców, to mogą oni już przekuwać
swoje marzenia w rzeczywistość, podkreślił minister.
Wskazał przykłady producentów m.in.
taboru kolejowego, którym jeszcze kilka
lat temu groziła upadłość z powodu braku
zleceń, a teraz mają oni już pełne portfele
zamówień. Rozwój kolei chcemy opierać
m.in. na polskich producentach taboru
kolejowego, powiedział Andrzej Adamczyk.
Była też mowa o sceptykach, o tych ekspertach którzy nie wierzyli, że taki sukces
polskich kolei będzie możliwy. Ale tacy
sceptycy są nam potrzebni, przekonywał
minister, oni byli dla nas bardzo inspirujący. Jeszcze w 2016 roku, ich narracja
była taka, że w branży kolejowej czeka nas
Armagedon i może on nastąpić w latach
2019/2020. Tymczasem udowodniliśmy,
że możemy pokonywać największe trudności. Wielkie inwestycje, które przeprowadzono w ostatnich latach na kolei, odbywały się, jak to określił minister, „pod
ruchem”, co wiązało się z ogromną odpowiedzialnością kolejarzy jak i współpracujących z nimi przedsiębiorstw.
Minister stwierdził, że rok 2019 upłynął
pod znakiem rekordowych nakładów in-

westycyjnych na kolej. Rada Ministrów,
w ubiegłym roku, zdecydowała o przyznaniu dodatkowych 16,6 miliarda złotych na
kolej. To była bardzo odważna decyzja. 10
miliardów złotych zostało m.in. przeznaczonych dodatkowo na Krajowy Program
Rozwoju Kolei. Zdecydowano również
o uruchomieniu programu Kolej Plus.
Pięć miliardów złotych przeznaczono na
przebudowę szlaków kolejowych prowadzących do portów morskich. Minister
podkreślił, że jest to bardzo ważne przedsięwzięcie, które w decydujący sposób
wpływa na konkurencyjność polskich
portów morskich, zwłaszcza w obszarze
portów bałtyckich. Właśnie koncepcja
budowy i modernizacji szlaków transportowych, w układzie południkowym przyczynia się do coraz większego znaczenia
naszych portów.
Minister wskazał też głównie kierunki
rozwoju kolei na najbliższe lata. Zaliczył
do nich: kolej dużych prędkości, walkę
z wykluczeniem kolejowym oraz ekologię.
Andrzej Adamczyk powiedział, że do końca 2023 roku powinniśmy już mieć pierwsze przejazdy kolejami dużych prędkości.
Będzie to dla nas duży skok cywilizacyjny, a następnym skokiem będzie budowa
i uruchomienie tzw. szprych kolejowych
prowadzących do Centralnego Portu Kolejowego .

Rozbudowa kolei szansą
dla H. Cegielski - Fabryki
Pojazdów Szynowych
Z Hubertem Stępniewiczem, prezes zarzadu H. Cegielski,
rozmawia Marcin Prynda
Podczas II Kongresu Kolejowego
w Warszawie przedstawiono m.in.
strategiczne założenia dotyczące budowy CPK i programu rozwoju kolei
w Polsce. Czy te wielkie plany rozbudowy i modernizacji kolei są szansą
na szybki rozwój H. Cegielski - Fabryki Pojazdów Szynowych?
Plany rozbudowy i modernizacji kolei
postrzegamy jako istotną szansę dla Spółki. Widzimy perspektywę kolejnych inwestycji taborowych, zarówno na rynku przewozów dalekobieżnych, jak przewozów
regionalnych/aglomeracyjnych, i mocno
się do niej przygotowujemy. Ostatnie trzy
lata skupialiśmy się na wdrożeniu programu restrukturyzacji, dzięki któremu
zbudowaliśmy sprawną organizację w wymiarze produkcyjnym i logistycznym. Ponad pięciokrotnie zwiększyliśmy sprzedaż,
odbudowaliśmy rentowność. Znacząco
rozszerzyliśmy nasze kompetencje w zakresie badań i rozwoju. Obecnie uczestniczymy w dialogu technicznym prowadzonym przez NCBiR oraz PKP Intercity na
opracowanie i dostawę konfigurowalnych
elektrycznych zespołów trakcyjnych, które
spełnią oczekiwania przyszłych użytkowników. Jest to projekt w wielu aspektach
bardzo innowacyjny. Widzimy w nim
szansę, by rozwinąć nasze portfel produktów. Nasze doświadczone biuro konstrukcyjne nieustannie pracuje nad nowymi
rozwiązaniami, które można będzie wykorzystać np. w tym projekcie.
Proszę
wymienić
najważniejsze
projekty realizowane przez Fabrykę z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych, w tym unijnych.
Fabryka
Pojazdów
Szynowych
w ostatnich 3 latach pozyskała zamówienia o wartości blisko 1,2 mld zł netto.
W ubiegłym roku, 5 miesięcy przed terminem, dostarczyliśmy do PKP Interci-
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ty 90 zmodernizowanych wagonów na
prędkość 160 km/h za kwotę 333 mPLN.
Obecnie pracujemy nad dostawą 5 typów
nowych wagonów pasażerskich w pełni
zgodnych z Technicznymi Specyfikacjami
Interoperacyjności, przeznaczonych do
jazdy z prędkością 200 km/h. Realizujemy
dostawę wagonów specjalnych na potrzeby Sił Zbrojnych RP, jak również modernizacją wagonów restauracyjnych oraz
lokomotyw manewrowych.
Jednocześnie rozwijamy projekt innowacyjnego zespołu trakcyjnego wyposażonego w podwójny zespół napędowy
(elektryczny i spalinowy). Pojazd PLUS jest
odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku
na nowoczesny pojazd oferujący możliwość poruszania się po wszystkich szlakach kolejowych z jednoczesnym niskim
kosztem eksploatacji, wysokim komfortem
podróży i troską o środowisko naturalne.
Dzięki poszerzeniu oferty produktowej
Spółki o pojazdy dwunapędowe zbudujemy szerokie kompetencje w zakresie całej
rodziny pojazdów trakcyjnych.
Czy produkty H. Cegielski Fabryka
Pojazdów Szynowych kierowane są
również na rynki zagraniczne ?
Tworzymy pojazdy z potencjałem
sprzedaży w Polsce i na rynkach zagranicznych. Dla przykładu, nowe wagony
TSI odpowiadają najwyższym standardom
techniki europejskiej. Wagony te będą eksploatowane w Austrii, Niemczech, Czechach, Słowacji i na Węgrzech.
Zespół trakcyjny PLUS również jest
projektowany z uwzględnieniem potrzeb
rynków zagranicznych.
Jedną z barier rozwoju, które spotykamy, są długotrwałe i kosztowne procedury
dopuszczeniowe oraz szereg indywidualnych wymagań poszczególnych krajów.
Oczekujemy jednak, że z sukcesem wejdziemy na rynki zagraniczne.

Spółka H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych podpisała umowę na
modernizację 10 wagonów na wagony
restauracyjne. Na czym polega wyjątkowość tego przedsięwzięcia?
Projekt każdego wagonu restauracyjnego jest wyjątkowy ze względu na jego
złożoność i szereg wyzwań konstrukcyjnych. Dążymy do tego, by nasze wagony
wyróżniały się jakością wykonania docenianą przez przewoźników i pasażerów.
Mamy nadzieję, że podobnie jak w przypadku użytkowanych już wagonów typu
407 modernizowane przez naszą Spółkę
wagony restauracyjne zostaną pozytywnie
odebrane przez pasażerów.
H. Cegielski Fabryka Pojazdów
Szynowych i trzy inne, znane firmy
będą odbiorcami technologii dla
rozwiązań startapów, których rekrutacja rozpocznie się w ramach programu akceleracji INDUSTRYLAB
II. Na czym polega to przedsięwzięcie
i jakie korzyści płyną z niego dla fabryki?
Oczekujemy, iż w ramach Akceleratora
Innowacji Przemysłowych zetkniemy się
z ciekawymi projektami, które uzupełnią
bądź rozwiną wachlarz innowacji wprowadzanych w naszych pojazdach bądź
wesprą nas w poprawie organizacji firmy.
W szczególności interesują nas projekty
z obszarów Smart City, Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) oraz Biogospodarka.
Z drugiej strony, dla dojrzałych koncepcji
prezentowanych przez startupy stworzymy
przestrzeń do wdrożenia i komercjalizacji.
Jest to przykład kooperacji opartej na modelu win-win, gdzie młodzi twórcy nowych
technologii we współpracy z uznanym
przedsiębiorcą, takim jak FPS, mają szansą
na wdrożenie swoich pomysłów. Wówczas
obie strony przyśpieszają rozwój swoich
organizacji.
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Pasażer musi być soczewką skupiającą
wszystkie nasze działania
Z Radosławem Włoszkiem, prezesem zarządu Airport Kraków, rozmawia Marcin Prynda
W 2019 roku Kraków Airport obsłużył ponad 8,4 mln pasażerów, czyli
o 24% więcej niż w 2018 roku. Co
w największym stopniu zdecydowało
o tym sukcesie?
W dużej mierze wynika to z samej atrakcyjności Krakowa, jak i całej Małopolski.
Nasz region przyciąga turystów, przedstawicieli świata biznesu, nauki, kultury. My
ze swojej strony staramy się im zapewnić
jak najwyższą jakość podróżowania: inwestujemy w Port Lotniczy, rozwijamy siatkę połączeń. Z badań przeprowadzonych
w ubiegłym roku wynika, że jedna czwarta
pasażerów krakowskiego lotniska podróżowała w celach biznesowych. Latanie samolotem staje się więc czymś zwykłym,
codziennym, niezbędnym do wykonywania pracy zawodowej. W ubiegłym roku
wszystkie polskie porty lotnicze przewiozły 49 milionów pasażerów. Rynek lotniczy
rozwija się więc w Polsce bardzo dobrze
i ma obiecujące perspektywy. Oczywiście
ciągle musimy się mierzyć z wyzwaniami
dotyczącymi bezpieczeństwa, ochrony środowiska, a jednocześnie stale podnosić jakość obsługi pasażera.
Jakie inwestycje są planowane w 2020
roku?
Właściwie cały czas jesteśmy placem budowy. W ubiegłym roku powiększyliśmy

i przebudowaliśmy płytę postojową, powstał fragment płaszczyzny służący do
odladzania samolotów. Wspólnie z krakowskim MPWiK, zbudowaliśmy system
odprowadzania wód opadowych wraz
z przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym. W 2019 roku uzyskaliśmy decyzję środowiskową dla budowy nowej drogi
startowej. Przygotowujemy projekt terminalu Cargo, który przejmie funkcje obecnego budynku. Wszystkie przedsięwzięcia
inwestycyjne musimy wykonywać „na żywym organizmie”, bez zakłócania pracy
portu lotniczego.
Kraków Airport jest jednym z pierwszych lotnisk w Europie i pierwszym
w Polsce, który otrzymał akredytację
ACI Airport Customer Experience.
Jakie warunki trzeba spełnić, aby ją
uzyskać?
Akredytacja przyznawana jest lotniskom,
które w swojej działalności stale dążą do
podnoszenia standardów bezpieczeństwa
i obsługi podróżnych. Dla nas podstawową
sprawą jest właśnie jakość obsługi pasażera. Pasażer musi być soczewką skupiającą
wszystkie nasze działania. Staramy się
coraz bardziej podnosić jakość naszych
usług, koncentrując się przy tym na różnych grupach podróżnych: rodzicach
z dziećmi, seniorach, którym trzeba zapewnić właściwą opiekę. W tym zakresie

przełamujemy pewne bariery, proponując
na przykład pasażerom odlatującym z krakowskiego lotniska krótkie sesje ćwiczeń
krążeniowo-oddechowych, przygotowujących ich do lotu samolotem. Nowym
współpracownikiem naszego lotniska stał
się Zen, pies rasy border collie, który wraz
ze swoją opiekunką - behawiorystką Kasią,
pomaga w redukcji stresu tym wszystkim,
którzy mają obawę przed lataniem. Ten
duet można spotkać w strefie odlotów. Jest
bardzo duże zainteresowanie ze strony pasażerów takimi usługami, a my stale chcemy powiększać naszą ofertę.
W tym roku odbędzie się w Krakowie
3. edycja ACI Customer Experience
Global Summit. Jakie jest znaczenie
tego wydarzenia dla Airport Kraków?
W 2019 roku, ACI World (Międzynarodowa Rada Portów Lotniczych) uroczyście
ogłosiła, że przyszłoroczne wydarzenie,
czyli 3. edycja ACI Customer Experience Global Summit, które zaplanowano
w dniach 7-10 września 2020 r., odbędzie
się w Krakowie. To dla nas ogromne wyróżnienie, że to właśnie Kraków Airport
będzie gospodarzem jednego z najważniejszych wydarzeń branży lotniczej na
świecie. Podczas tego spotkania będziemy
m.in. dyskutować nad problemami związanymi z jakością obsługi ruchu pasażerskiego. To będzie również doskonała okazja,
aby pokazać gościom z całego świata nasze
lotnisko, Kraków i Małopolskę.
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Kraków Airport zrealizował nowy
„Program poprawy komfortu akustycznego dla mieszkańców Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla lotniska Kraków-Balice”.
Na czym on polegał?
Ten program jest adresowany do osób
mieszkających w pobliżu lotniska, w tzw.
obszarze ograniczonego użytkowania.
Mieszkańcy, którzy spełniali warunki
określone w regulaminie, otrzymali dofinansowanie na wymianę okien i drzwi.
W trakcie naboru przeprowadzonego na
przełomie marca i kwietnia 2019 r., wpłynęło aż 208 wniosków z których 112 otrzymało pozytywną ocenę i zostało zakwalifikowanych do realizacji.. Cieszymy się, że
program spotkał się z akceptacją mieszkańców. Pomysł jego powstania powstał
właśnie po licznych spotkaniach z mieszkańcami. W tym miesiącu rozpoczęliśmy
nabór wniosków do jego kolejnej edycji.

Centrum Edukacji Lotniczej jest jedyną
tego typu placówką w Polsce. W 2019 roku
odwiedziło ją aż 11 tysięcy osób, co świadczy o tym, że była to potrzebna inicjatywa.
Głównym celem Centrum jest zaszczepienie najmłodszym, a także młodzieży pasji
do lotnictwa. Chcemy pokazać czym jest
lotnisko, na czym polega praca na lotnisku,
jak wielkiej wymaga odpowiedzialności. .
Liczymy na to, że ci młodzi ludzie w przyszłości pokochają pracę w lotnictwie i być

może trafią do naszego Portu Lotniczego.
Pod koniec ubiegłego roku powstały nowe,
wyjątkowe ekspozycje - to interaktywna
mapa CITES, sala samolotowa, będąca
wierną repliką prawdziwego samolotu,
czy VR Marchaller Room - nowa odsłona
instalacji, prezentująca w wirtualnej rzeczywistości realia pracy koordynatorów
naziemnego ruchu lotniczego, potocznie
zwanych marszałkami.

Na terenie Kraków Airport znajduje
się Centrum Edukacji Lotniczej, które w 2019 roku otrzymało specjalny
certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej w konkursie na „Najlepszy
Produkt Turystyczny”. Jaką ofertę ma
centrum?
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Rozwój siatki połączeń
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej
Z prezesem Januszem Malinowskim rozmawia Ryszard Żabiński

Uczestniczył Pan w II Kongresie Kolejowym w Warszawie. Proszę ocenić
merytoryczna wartość tego wydarzenia. Jakie ma ono znaczenie dla branży kolejowej?
Kongres Kolejowy jest jednym z najważniejszych wydarzeń dla branży kolejowej. Przedstawiony został zakres inwestycji obejmujący infrastrukturę, tabor,
dworce, przewozy pasażerskie i towarowe.
Obecne nakłady inwestycyjne są najwyższe
w historii polskiej kolei i bardzo ważne jest,
aby te środki wydatkować efektywnie.
W 2019 roku, z przejazdów Łódzką
Koleją Aglomeracyjną skorzystało
ponad 6 mln pasażerów, o 27 % więcej
niż w 2018 roku. Jakie najważniejsze
działania firmy zdecydowały o tym
sukcesie?
Wzmocnienie poolu taborowego pozwoliło na rozwój siatki połączeń i zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów. Dodatkowo zastosowaliśmy, na
skalę nie stosowaną dotąd w kraju, integrację różnych środków transportu. Zintegrowane zostały rozkłady jazdy przewoźników kolejowych i autobusowych oraz
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wprowadzono jeden zintegrowany bilet na
przejazd, dzięki czemu podróż jest o około 20 % tańsza. Od września 2019 roku
zintegrowaniem objęte zostały połączenia obsługiwane przez PKS Sieradz, PKS

Skierniewice, PKS Łęczyca, a od grudnia
2019 roku przez PKS Tomaszów Mazowiecki, w tym 36 autobusowych linii komunikacyjnych, których organizatorem
jest Samorząd Województwa Łódzkiego.

Schemat połączeń
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W aglomeracji łódzkiej, wzajemnie honorowane są bilety pomiędzy wszystkimi przewoźnikami kolejowymi tj. PKP
Intercity, Przewozy Regionalne i ŁKA.
Natomiast, w granicach administracyjnych miasta Łodzi, przewozy kolejowe
zintegrowane zostały z komunikacją miejską. Ponadto sukcesywnie rozwijamy sieć
sprzedaży biletów. Właśnie dzięki takim
działaniom liczba pasażerów korzystających z usług ŁKA stale rośnie.
Łódzki przewoźnik, jako pierwszy
otrzymał flagowy produkt nowosądeckiego producenta NEWAG S.A.
- pociąg Impuls II generacji. Czym
wyróżnia się ten pociąg?
Impuls II jest pociągiem najnowszej
generacji. Charakteryzuje się mniejszą
masą, niższym zużyciem energii, większą
pojemnością i niezawodnością sięgającą 99%. Pociągi osiągają prędkość eksploatacyjną do 160 km/h. Liczba miejsc
siedzących w każdym składzie to 160,
w tym 154 stałe. Wyposażono go we
wszystko, co powinien posiadać nowoczesny skład, m.in. klimatyzację, gniazdka
elektryczne i USB, monitory, nowoczesny
system informacji pasażerskiej, biletomaty, bezpłatne wifi oraz miejsca na rowery,
wózki inwalidzkie i dziecięce. Bezpieczeństwo i komfort podróży zapewniają znajdujące się w pociągu defibrylatory, pętle
indukcyjne, numerowane miejsca, stoliki
podokienne w układzie foteli vis a vis oraz
strefa dziecięca ze stołem z nadrukiem gry
planszowej i kostką do gry.
Jakim obecnie taborem dysponuje
Łódzka Kolej Aglomeracyjna? Jakie
są możliwości firmy w zakresie tworzenie nowych połączeń i zwiększenia
częstotliwości kursowania pociągów?
Łódzka Kolej Aglomeracyjna obecnie
posiada 34 pociągi, tj. 20 pojazdów typu
FLIRT firmy Stadler Polska oraz 14 pojazdów Impuls2 firmy Newag S.A. Jednak,
przy stale rosnącej frekwencji w pociągach, koniecznością stało się zwiększenie
liczby miejsc. Odpowiadając na potrzeby
rynku, Spółka podpisała z firmą Stadler
Polska umowę na rozbudowę dziesięciu
dwuczłonowych elektrycznych pojazdów
typu FLIRT o dodatkowy, trzeci człon,
w ramach projektu „Budowa Łódzkiej
Kolei Aglomeracyjnej Etap III”. Długość
dodatkowego przedziału pasażerskiego
wyniesie 16 metrów, a całego rozbudowanego pojazdu 64 metry. W członie znajdzie
się 66 miejsc siedzących i dwie pary drzwi.
Wyposażony zostanie w klimatyzację,
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wifi, gniazdka elektryczne i urządzenia
bezpieczeństwa, zgodnie ze standardem
obecnych pociągów FLIRT. Dzięki inwestycji liczba miejsc siedzących w pojazdach
zwiększy się ze 120 do 186. Realizację projektu umożliwiło wsparcie z Regionalnego
Projektu Operacyjnego WŁ.

uruchomione przewozy na liniach – z Łodzi do Piotrkowa Trybunalskiego i Radomska oraz do Tomaszowa Mazowieckiego.
Wraz z nowym rocznym rozkładem jazdy
2019/2020, łódzka kolej rozpoczęła obsługę nowych relacji oraz zwiększyła liczbę dotychczasowych połączeń. Zostały

W połowie 2020 roku ŁKA przekaże do
rozbudowy producentowi pierwszy pojazd.
Rozbudowa pozostałych Flirtów będzie
realizowana sukcesywnie do końca 2021
roku.
ŁKA na zamówienie organizatora
przewozów, Samorządu Województwa
Łódzkiego, w grudniu 2019 roku zwiększyła liczbę połączeń o 32 %, z 241 do 330
pociągów w dobie. W marcu 2019 r. zostały

uruchomione nowe relacje Zgierz – Łódź
Chojny – Łódź Widzew przez Łódź Olechów Wiadukt oraz Skierniewice – Kutno.
Od 14 czerwca br., czyli od wprowadzenia
aktualizacji rocznego rozkładu jazdy, zostaną uruchomione połączenia kolejowe
do Drzewicy, obszaru województwa łódzkiego, który był do tej pory wykluczony
komunikacyjnie.
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Obiecujący wynik w niedługim czasie –
PPK z 39% partycypacją
W styczniu 2020 roku program Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
obchodził swoje 1. urodziny. A każde
urodziny to świetna okazja do spojrzenia
wstecz, dokonania analizy, porównania
wyników, zastanowienia się nad przyszłością. Nie inaczej jest z programem
dobrowolnego, prywatnego systemu długoterminowego oszczędzania (PPK), który – chociaż młody – może pochwalić się

szybkim tempem rozwoju i pierwszymi
sukcesami. A to dopiero początek!
PFR Portal PPK realizuje swój obowiązek informowania o Pracowniczych Planach Kapitałowych i promowania ich na
wiele różnych sposobów. Spółka prowadzi
przede wszystkim zakrojoną na szeroką
skalę działalność edukacyjną – organizuje
i prowadzi szkolenia otwarte dla pracodawców i pracowników, szkolenia wewnętrzne
w zakładach pracy oraz konsultacje. Ekspertów Regionalnych PPK w roli prelegentów można także spotkać podczas kongresów i konferencji w całej Polsce.
Rok 2019 był pierwszym rokiem działalności programu i jednocześnie I etapem
wdrożenia PPK w firmach zatrudniających
co najmniej 250 osób. Przyniósł on 1376
szkoleń, w tym: 944 szkolenia wewnętrzne
i konsultacje, 203 szkolenia otwarte, 185
konferencji partnerów oraz 44 konferencje i kongresy branżowe. Średni wynik to
prawie 5,5 szkolenia dziennie! W efekcie
w 2019 roku w trakcie wszystkich spotkań
przeszkolono 43 771 osób reprezentujących 4 322 firmy. Finalnie ponad milion
osób (1 128 tys.) rozpoczęło oszczędzanie w PPK. A partycypacja wyniosła
39 proc.
1 stycznia 2020 r. drzwi do Pracowniczych Planów Kapitałowych otworzyły
się dla kolejnych uczestników. W tej turze do programu dołączyły zakłady pracy,
które według stanu na 30 czerwca 2019 r.
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miały co najmniej 50 osób zatrudnionych.
Liczba tych podmiotów jest imponująca,
ponieważ według szacunków jest to ok.
19,5 tysiąca firm, czyli ok. 2 mln osób.
W związku z tym PFR Portal PPK
rozpoczął nowy etap szkoleń otwartych
dla pracowników i pracodawców, aby
wesprzeć przedsiębiorców w procesie
wdrażania programu Pracowniczych
Planów Kapitałowych w ich firmach.

Szkolenia prowadzą trenerzy PFR Portal –
Eksperci Regionalni PPK
Zaproszenie do udziału w szkoleniach
kierowane jest w sposób szczególny do osób
zarządzających przedsiębiorstwami oraz
odpowiedzialnych za wdrożenie PPK w swoich firmach: zarządów firm, dyrektorów
finansowych, dyrektorów zarządzających
oraz przedstawicieli działów HR. Celem
spotkań jest wyjaśnienie zasad funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitało-

wych oraz przygotowanie pracodawców do
wprowadzenia programu w swoich firmach
– wyjaśnia Robert Zapotoczny, prezes PFR
Portal PPK.
Dlatego podczas szkoleń uczestnicy
dowiadują się czym są Pracownicze Plany Kapitałowe, jakie są korzyści płynące
z uczestnictwa w programie, zapoznają
się z najważniejszymi punktami Ustawy
o PPK oraz mają szansę wyjaśnić wątpliwości i uzyskać odpowiedzi na pytania

Autobusy elektryczne umocnią naszą
pozycję na rynku

podczas bezpośrednich rozmów z trenerami PPK.
Szkolenia organizowane są w formie
warsztatów na terenie całej Polski. Udział
w nich jest bezpłatny. Obowiązuje jednak
rejestracja. Pełna lista szkoleń na temat
PPK wraz z formularzem zgłoszeniowym
dostępna jest na stronie internetowej:
www.mojeppk.pl/szkolenia.
Portal PPK jest jedynym oficjalnym
źródłem informacji na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych. Na stronie
znajduje się nie tylko oferta szkoleniowa, ale także odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania, kalkulator kosztów
i korzyści, najnowsze informacje na temat programu oraz lista instytucji finansowych, które mogą prowadzić Pracownicze Plany Kapitałowe i nimi zarządzać.
Nowością na stronie jest zakładka „Odpowiedzialny i przyjazny pracodawca”,
czyli lista firm, które zaangażowały się
we wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), wykorzystały PPK jako element systemu benefitów
pracowniczych i osiągnęły wysoką partycypację wśród pracowników.
Ponadto na portalu znajdują się gotowe do pobrania materiały informacyjne,
w tym stanowiska wypracowane we współpracy z Ministerstwem Finansów i Komisją
Nadzoru Finansowego. Materiały informa-

cyjne są podzielone na sekcje: dla pracownika, dla pracodawcy i dla instytucji finansowych.
Więcej informacji na temat programu Pracowniczych Planów Kapitałowych znajduje się na stronie internetowej: www.mojeppk.pl
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Z Eugeniuszem Szymonikiem
prezesem Autosan sp. z o.o.
rozmawia Radosław Nosek

AUTOSAN jest jednym z najstarszych przedsiębiorstw w Polsce. Jaka
jest obecnie pozycja firmy na rynku
autobusów w Polsce?
Tradycje naszej fabryki sięgają 1832 roku,
więc nasza historia to 188 lat produkcji
różnego rodzaju sprzętu, maszyn i urządzeń od kotłów poprzez tramwaje do autobusów. W chwili obecnej jesteśmy spółką
należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej,
polskim producentem nowoczesnych, ekologicznych autobusów, jednym z głównych
dostawców tego typu pojazdów na polski
rynek. W 2019 r. nasza Spółka wyprodukowała dla krajowych odbiorców 119 szt.
autobusów przeznaczonych zarówno do
komunikacji miejskiej jak i międzymiastowej. Autobusy miejskie dostarczyliśmy do
większych i mniejszych miast w całej Polsce takich jak np. Olkusz, Dębica, Krosno,
Brodnica, Rzeszów, Tychy, Wałcz oraz nasz
rodzimy Sanok. Trzeba równocześnie podkreślić, że oprócz autobusów produkujemy
i sprzedajemy również kabiny oraz kontenery przeznaczone dla sił zbrojnych, a także człony pojazdów szynowych.
Czy AUTOSAN stawia na produkcję
pojazdów elektrycznych ?
Rok 2019 był nie tylko rokiem, w którym
zanotowaliśmy kolejny wzrost produkcji.
Niezwykle ważne i niewątpliwie przełomowe wydarzenie minionego roku dla naszej
Spółki to wyprodukowanie pierwszego,
bezemisyjnego autobusu z napędem elektrycznym AUTOSAN SANCITY 12LFE,
przeznaczonego na polski rynek. Prezentacja pojazdu miała miejsce w jesieni 2019.
Z autobusami elektrycznymi wiążemy
spore nadzieje, jeżeli chodzi o umocnienie
naszej pozycji na rynku. Konsorcjum firm,
w którym liderem jest Spółka AUTOSAN
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uczestniczy w postępowaniu ogłoszonym
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na opracowanie i dostawę innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu
publicznego. Zwycięzcy postępowania
otrzymają łącznie zamówienie na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu
publicznego w liczbie max. do 1083 sztuk
autobusów, które zostaną skierowane do
eksploatacji w komunikacji publicznej na
terenie największych ośrodków miejskich
w Polsce. AUTOSAN sp. z o.o.wspólnie
z pozostałymi konsorcjantami zamierza
poważnie powalczyć o otrzymanie zamówienia NCBiR.

Proszę przestawić najważniejsze plany na 2020 rok.
Nasze plany sprzedaży na 2020 rok obejmują ponad 200 szt. autobusów. W chwili
obecnej jesteśmy w trakcie realizacji dużego kontraktu na 60 szt. niskoemisyjnych
autobusów z napędem gazowym przeznaczonych dla MPK Rzeszów. Umowa podpisana została pod koniec ubiegłego roku.

Aktualnie podpisujemy kolejne umowy na
dostawy naszych produktów, startujemy
w wielu przetargach, nasze biuro konstrukcyjne pracuje nad uzupełnieniem naszej
oferty handlowej o kolejne autobusy, również pod względem zastosowanego napędu, zgodnie z wymaganiami rynku.

Jakie korzyści przynosi AUTOSAN-owi przynależność do Polskiej Grupy Zbrojeniowej?
Przynależność do Polskiej Grupy Zbrojeniowej daje nam gwarancję stabilnego
rozwoju w każdej sytuacji, a szczególnie
w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zawirowań na niezwykle konkurencyjnym rynku autobusowym. Trzeba
pamiętać, że produkcja autobusów jest kapitałochłonna, a sam proces produkcyjny
trwa wiele miesięcy. Pomimo zapewnienia
rentowności produkcji trzeba jeszcze dysponować ogromnymi środkami obrotowymi, aby przetrzymać wszelkie zakłócenia
w rytmice zamówień, dostaw komponentów i odbiorów wytworzonych autobusów.
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Powiat Elbląski

Samorządem 30-lecia Polskiej Transformacji
Decyzją Rady Programowej i Organizatorów Ogólnopolskiego Programu Umacniania Wiarygodności „Sylwetki i Marki 30-lecia Wolności RP” Powiat Elbląski otrzymał
tytuł Samorząd 30-lecia Polskiej Transformacji.
Starosta Elbląski, Maciej Romanowski
i Przewodnicząca Rady Powiatu w Elblągu, Genowefa Kwoczek składają serdeczne podziękowania dla obecnych i byłych: Członków Zarządu
Powiatu w Elblągu, Radnych Rady
Powiatu w Elblągu oraz Pracowników wszystkich Jednostek Organizacyjnych powiatu za wyróżnienie Powiatu Elbląskiego tytułem Samorządu
30-lecia Polskiej Transformacji.
Nagroda ta została przyznana Powiatowi Elbląskiemu, decyzją Rady
Programowej i Organizatorów Ogólnopolskiego Programu Umacniania
Wiarygodności „Sylwetki i Marki
30-lecia Wolności RP”, w oparciu
o analizę działań naszego samo-
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Przewodnicząca Rady Powiatu w Elblągu,
Genowefa Kwoczek i Starosta Elbląski,
Maciej Romanowski

rządu w całym okresie jego funkcjonowania.
To dzięki Waszej pracy, zaangażowaniu, nieszablonowym
pomysłom i innowacyjnym rozwiązaniom mieliśmy zaszczyt i przyjemność odebrać ten wyjątkowy laur 24
stycznia 2020 roku, podczas Wielkiej
Gali w Warszawie.
Zdajemy sobie sprawę, jak wiele jeszcze mamy do zrobienia i wyróżnienie to
traktujemy jako zobowiązanie do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Dziękujemy również Marszałkom Województw
i Wojewodom, którzy objęli honorowym
patronatem to wydarzenie, w szczególności Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu, Panu Arturowi Chojeckiemu.

Rozmowa z Henrykiem Kamińskim, prezesem Grupy Kon-Plast.

Proszę
wymienić
najważniejsze
przedsięwzięcia firmy związane z automatyzacją produkcji. Jakie są zalety takiego rozwiązania dla firmy i czy
nie prowadzi to do zmniejszenia zatrudnienia?
Dzięki licznym inwestycjom tworzę
nowe miejsca pracy, jednocześnie staram
się zawsze inwestować w nowoczesne energooszczędne maszyny, roboty do obsługi
wtryskarek, automatyczne podajniki. Wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie
całej załogi, to przepis na sukces. Jakość
to nasz priorytet, ponieważ wytworzony
przez nasz produkt, to nasza wizytówka.

Podczas Wielkiej Gali „Sylwetki
i Marki 30-lecia Wolności RP, Grupa Kon- Plast została uhonorowana
nagrodami : „Diament 30-lecia Polskiej Transformacji” i „Lider 30-lecia
Wolności RP”. Jakie najważniejsze
osiągnięcia firmy zdecydowały o tych
wyróżnieniach?
Grupa Kon-Plast Sp. z o.o. Sp.k., od
1992 roku wytrwale pracuje na obecną pozycję krajowego lidera w branży tworzyw
sztucznych. Przedsiębiorstwo rozpoczynało swoją działalność w pierwszych latach
transformacji ustrojowej jako niewielki
rodzinny zakład produkcyjny. Pozycja
w jakiej obecnie się znajdujemy to zasługa
tego, że zawsze staraliśmy się wyczuwać
potrzeby naszych klientów i wychodzić im
naprzeciw. To założenie pozwoliło utrzymać firmie stabilną pozycję rynkową, nieustannie podejmować kolejne działania
i wyzwania w celu doskonalenia oferowanych produktów i usług.
Początki firmy sięgają 1992 roku,
a więc początków transformacji gospodarczej w Polsce. Jakie były najważniejsze etapy rozwoju firmy?
Na rynku jesteśmy obecni od 28 lat.
Początkowo produkowaliśmy artykuły
AGD. Znakomicie wykorzystaliśmy fakt,
że w Polsce otwierały się sklepy wielkopowierzchniowe, więc ofertę poszerzy-

DOŁĄCZ DO NAS
A ZYSKASZ:
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Firma rodzinna liderem na
rynku tworzyw sztucznych
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liśmy o artykuły do wyposażenia lokali
handlowych. W 2002 roku rozpoczęliśmy,
jako pierwsi w Polsce, produkcję profili
cenowych metodą wytłaczania. Nieustannie rozwijamy się poszerzając naszą ofertę
i grono zadowolonych klientów w kraju
i za granicą. W konsekwencji tego rozwoju, firma prywatna Kon-Plast Henryk
Kamiński - bo taka była pierwsza nazwaw maju 2012 roku, została przekształcona
w spółkę z o.o. i od tego czasu pełna nazwa
brzmi: Grupa Kon-Plast Sp. z o.o. Sp.k. Od
2007 roku dysponujemy nowoczesną halą
produkcyjno-magazynową o powierzchni
5000 metrów kw. i planowana jest jeszcze
dalsza rozbudowa.
Jak wygląda obecnie portfolio produktowo-usługowe
Kon-Plast-u.
Jaki jest flagowy produkt firmy?
Niezmiennie od lat oferujemy artykuły
POS do wyposażenia lokali handlowych,
takie jak: kosze sklepowe, profile cenowe, ramki plakatowe, przegrody regałowe
i wiele innych. Od 2015 roku, nasza oferta
została poszerzona o artykuły AGD.
W 2016 roku, mając na uwadze zapotrzebowanie rynku, w naszej ofercie
pojawiła się skrzyniopaleta - to produkt,
z którego jesteśmy szczególnie dumni,
ponieważ jej produkcja odbywa się na największej wtryskarce w Polsce o sile zwarcia
4000 ton.

Grupa Kon-Plast jest firmą rodzinną?
Tak, Kon-Plast, to firma rodzinna. Od
samego początku mam przyjemność zarządzać firmą, jestem pełen pasji w tym co
robię. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu
i zrozumieniu wszystkich członków mojej Rodziny konsekwentnie realizujemy
wspólnie założone plany. Kierujemy się zasadami etyki, staramy się dbać o naszych
pracowników. Stworzenie dla wszystkich
pracowników miejsca przyjaznego do pracy, to nasz priorytet.
Grupa Kon-Plast zdobyła wiele nagród. Które z nich są szczególnie
Panu bliskie?
Każda ze zdobytych nagród i wyróżnień, to zawsze powód do wielkiej radości
i dumy z dobrze wykonanego zadania, czemu zawsze towarzyszy wzruszenie. Otrzymaliśmy nagrody za utrzymanie pozycji
lidera na rynku tworzyw sztucznych, za
działania na rzecz lokalnej społeczności, za
efektywne wykorzystanie funduszy unijnych, za wzrost innowacyjności i poziomu
technologicznego. Nie sposób wymienić
ich wszystkich, ale szczególnie bliskie są
mi nagrody: „Osobowość 30-lecia RP”
w Plebiscycie Orły Polskiej Przedsiębiorczości otrzymane w 2019 roku oraz „Firma
Roku 2015”, również w plebiscycie Orły
Polskiej Przedsiębiorczości.
Dziękuję za rozmowę,
Ryszard Żabiński.
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Oferta produkcyjno-handlowa firmy
Szatkowski Technological Group:
• pneumatyczne i automatyczne komory śrutownicze
• śrutownice rzutnikowe
• systemy zgarniania podłogowego
• systemy recyrkulacji ścierniwa
• systemy odpylania
• kabiny do malowania i metalizacji
• kabinki ręczne
• oczyszczarki/piaskarki
• urządzenia do metalizacji natryskowej
• agregaty i akcesoria malarskie
• sprężarki przemysłowe
• urządzenia pomiarowe
• akcesoria i osprzęt do obróbki strumieniowo-ściernej, metalizacji i malowania
• sprzęt BHP dla operatorów
• ścierniwa (śrut staliwny, korund, kulki szklane i ceramiczne, soda…)

Automatyzacja przyszłością procesu
przygotowania powierzchni
Firma Szatkowski pomaga
swoim klientom wprowadzić
proces obróbki strumieniowo-ściernej w erę rewolucji
przemysłowej, której hasłami
przewodnimi są optymalizacja
i automatyzacja procesu.
Obchodząca w tym roku swoje 25-lecie firma z Bydgoszczy, od momentu powstania koncentruje się na udoskonalaniu
swoich produktów i usług. W sferze komór
śrutowniczych, firma Szatkowski wprowadziła wiele rozwiązań, które z czasem
stawały się standardem rynkowym oraz
wzorem do naśladowania dla innych. Dowodem tego niech będzie fakt ponad 200
realizacji komór śrutowniczych na terenie
Polski oraz innych krajów oraz długa lista
zadowolonych klientów, pracujących na
urządzeniach tego producenta.
Dzisiaj polem do popisu dla dostawców
rozwiązań antykorozyjnych jest oferowanie
urządzeń maksymalizujących wydajność
pracy oraz takich, które są w najwyższym
stopniu zautomatyzowane. Oprócz produkcji pneumatycznych komór śrutow-

24

niczych, gwarantujących wysoką kulturę
pracy i bezawaryjność, Szatkowski Technological Group ma w swojej ofercie śrutownice rzutnikowe oraz zrobotyzowane
stanowiska pracy w komorach śrutowniczych. W obu przypadkach podstawowym
celem jest zmniejszenie udziału ludzkiego
w procesie przygotowania powierzchni poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną (doprowadzenie do odpowiedniego rozwinięcia powierzchni oraz klasy czystości przed
nałożeniem odpowiednich powłok ochronnych), co znacząco wpływa na wzrost efektywności i powtarzalności pracy. Co więcej,
kluczową kwestią jest również dostępność
zdalnego monitorowania procesu. Urządzenia dostarczane przez firmę Szatkowski
zapewniają stały nadzór nad urządzeniem
w sposób zdalny, przy wykorzystaniu łączności internetowej.
Ciężka praca oraz wytrwałość stały się
fundamentem, na którym firma Szatkowski zbudowała swoją pozycję jednego z liderów w obszarze dostawy komór śrutowniczych w Polsce. Dzięki konsekwentnemu
dążeniu do udoskonalania produktu, najwyższa jakość stała się wizytówką i znakiem rozpoznawczym firmy na Polskim
rynku, ale również pozwoliła otworzyć się
na rynki zagraniczne. Te w coraz większym
stopniu dostrzegają potencjał drzemiący

w ofercie niedużej, rodzinnej firmy prowadzonej przez trzech braci – Leszka, Mirosława i Wiesława Szatkowskich. Ponieważ
ilość rynków zagranicznych, na które dostarczane są rozwiązania antykorozyjne,
systematycznie rośnie, już niedługo za ich
promocję odpowiadać będzie nowa – międzynarodowa marka STG. O istnieniu nowego „brandu” na światowym rynku antykorozji klienci dowiedzą się już niedługo,
gdyż pod tą nową nazwą polski producent
pojawi się jako wystawca na dwóch najważniejszych imprezach targowych w Niemczech w tym roku – na Hannover Messe
oraz Karlsruhe Paint Expo!

Oferta usługowa:
• obróbka strumieniowo-ścierna (śrutowanie,
korundowanie, szkiełkowanie, sodowanie…)
• malowanie
• metalizacja natryskowa
• serwis i modernizacja urządzeń
• szkolenia

Przedsiębiorstwo nie osiągnęłoby sukcesu, gdyby nie wsparcie zaufanych oraz
doświadczonych pracowników – ich wysokie zaawansowanie techniczne gwarantuje
wysoką jakość produkowanych urządzeń,
co w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem zapewnia wysoką jakością dostarczanego serwisu oraz usług. Prawdziwym
motorem napędowym są jednak klienci,
którzy poprzez okazanie zaufania dostarczają energii do jeszcze cięższej pracy. Swoim klientom firma Szatkowski s.c. dedykuje otrzymywane wyróżnienia i zdobyte
nagrody oraz zapewnia ciągły postęp procesów związanych z antykorozją.
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Szatkowski s.c.,
Leszek, Miroslaw, Wieslaw Szatkowscy, STG Sp. z o.o.
ul. Przemyslowa 34, 85-758 Bydgoszcz
tel. +48 52 322 31 61
biuro@szatkowski.pl
www.szatkowski.pl
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Firma rodzinna skutecznie konkuruje na rynku gazów
technicznych
Rozmowa z Tadeuszem Skajewskim
właścicielem TEMIS Gazy Techniczne, Medyczne, Spożywcze
TEMIS&SPAWMET zostały uhonorowane nagrodami Diament Polskiej
Jakości 2019 oraz Diament 30-lecia
Polskiej Transformacji. Jakie najważniejsze osiągnięcia zdecydowały
o przyznaniu tych prestiżowych wyróżnień?
Firma TEMIS znajduje się na rynku
od ponad 27 lat. Od początku jej trwania
w błyskawicznym tempie reagowała na
transformację gospodarczą w kraju, dostosowując swoje usługi i produkty do
zapotrzebowania i możliwości rynku.
Pierwotnie, jako hurtownia gazów technicznych i przedstawiciel EUROGAZU,
rozpoczęliśmy wytwarzanie gazów we własnym zakresie. Niestety do produkcji były
potrzebne gazy skroplone, a stacje ich wytwarzania znalazły się w posiadaniu koncernów zachodnich i nie było z ich strony
zainteresowania współpracą.
Wykorzystano, więc firmę SPAWMET,
która jako nowa i nieznana firma mogła
bez trudu pozyskiwać surowiec w postaci
gazów skroplonych. Działalność obu firm
jest ściśle powiązana, a wręcz nierozerwalna. Producentem jest SPAWMET, który za
pośrednictwem TEMIS sprzedaje swoje
produkty.Oba zakłady do tej pory prężnie
działają w zakresie produkcji i dystrybucji
gazów technicznych, spożywczych i medycznych. Naszym priorytetem jest dostarczenie klientowi produktów najwyższej
jakości, spełniających wszelkie stawiane
im wymagania prawne i jakościowe. Obrót tym asortymentem, a w szczególności
gazami medycznymi obostrzony jest szeregiem rygorów jakościowych. Stąd na prze-
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strzeni lat SPAWMET poddał się surowym
ocenom jednostek certyfikujących i uzyskał certyfikaty zarządzania jakością ISO
9001, ISO 22000 oraz ISO 13485, wprowadzając do firmy Zintegrowany System Jakości. Posiadanie certyfikatów w zakresie
jakości przyniosło naszej organizacji wiele
korzyści. Przede wszystkim, zwiększyło
szansę na rozwój firmy, pozyskiwanie kolejnych odbiorców, wpłynęło na poprawę
konkurencyjności i wiarygodność firmy wśród kontrahentów.Warto również
wspomnieć, że firmy TEMIS i SPAWMET
zostały ujęte w publikacji książkowej pt.
„Zarządzanie jakością i innowacyjnością”,
opracowanej przez pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego, jako jeden z przykładów zakładów szczycących
się skutecznymi działaniami w zakresie
zarządzania jakością.
Firma obecna jest na polskim rynku
już od 1992 roku, a więc od początków
transformacji gospodarczej w Polsce.
Jakie były najważniejsze etapy rozwoju przedsiębiorstwa?
Początkowo istniała jedynie firma
ZPUH TEMIS świadcząca usługi ślusarsko-spawalnicze. Podczas prac w zakładzie
sporym utrudnieniem był dostęp do gazów
technicznych. Przyczyną tego była sprzedaż polskich zakładów koncernom zagranicznym, które produkowały te gazy. Nie
mając doświadczenia, wyposażenia technicznego oraz surowców, postanowiono
konkurować z największymi koncernami.
Utworzenie firmy SPAWMET spowodowało, że staliśmy się niezależni od wszelkich

innych dostawców. Dodatkowo poszerzenie oferty gazów technicznych o gazy spożywcze i medyczne było sporym krokiem
naprzód w kwestii naszej pozycji na rynku.
W chwili obecnej TEMIS posiada status hurtowni farmaceutycznej, ponadto
w dalszym ciągu prowadzimy hurtownię
spawalnictwa i stali oraz świadczymy usługi z zakresu cięcia i gięcia. Dysponujemy
własnym transportem i dowozimy nasze
produkty prosto do klienta. Firma TEMIS
w kooperacji z firmą SPAWMET tworzy
zgrany duet, który pozwala nam stawać na
wysokości zadań i spełniać wymagania naszych klientów.
Jaka jest pozycja firmy na rynku gazów technicznych, medycznych i spożywczych w Polsce?
Szeroka gama produktów, którą nasza
firma oferuje, spowodowała, że znajdujemy
się w czołówce firm w Polsce zajmujących
się nie tylko dystrybucją, ale i również produkcją gazów. Jakość oferowanych produktów i usług potwierdzona certyfikatami
umacnia naszą pozycję na rynku. Co więcej, starania na rzecz doskonalenia jakości,
potwierdzane systematycznie przez kolejne
nagrody i wyróżnienia otworzyły przedsiębiorstwu, w tak trudnej, niszowej branży
szansę na umocnienie i zapewnienie sobie
dobrej pozycji i prestiżu na rynku.
Mimo wielu zagranicznych koncernów, działających na polskim rynku
w przemyśle gazowym, nasza firma nie
ustępuje im w ilości oferowanych produktów jak i w kwestii konkurencyjności cen.
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Portfolio produktowe i usługowe
przedsiębiorstwa jest bardzo szerokie. Co jest flagowym produktem
przedsiębiorstwa?
Najbardziej flagowym produktem
firmy jest tlen medyczny. Jako pierwsza
polska firma, zakład SPAWMET uzyskał
zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów
leczniczych – w tym właśnie tlenu medycznego. Wiele podmiotów leczniczych
jak i prywatnych praktyk zawodowych lekarzy, stomatologów zaopatruje się w nasz
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produkt. Można śmiało powiedzieć, że
dzięki niemu mamy wielu stałych klientów,
którzy zaufali nam w kwestii najwyższej
jakości produktu.
TEMIS jest firma rodzinną. Jakie atuty ma taka forma własności w porównaniu np. z korporacjami?
Przede wszystkim firmy rodzinne, jak
nasza, odznaczają się silnymi relacjami
z pracownikami, opartymi na zaufaniu,
przez co wzrasta ich poziom identyfikacji
z firmą, a to z kolei przekłada się na jakość

pracy. Za plusy małych organizacji należy
uznać: otwartość, efektywność i często tradycję, która pozwala trwać nawet w chwilach kryzysów ekonomicznych.W małej rodzinnej firmie łatwiej przebić się z dobrym
pomysłem i natychmiast go zrealizować.
W korporacjach system potrafi być dużo
bardziej brutalny, w którym stawia się na
pierwszym miejscu zysk, a człowiek jest na
drugim planie.
Dziękuję za rozmowę
Radosław Nosek

27

Gospodarka

Gospodarka

Sława – idealne miejsce
do wypoczynku i rozwoju biznesu
Podczas Wielkiej Gali „Sylwetki i Marki
30-lecia Wolności RP” gmina Sława została
nagrodzona w kategorii Samorząd 30-lecia
Polskiej Transformacji. Statuetkę odebrał
Burmistrz Sławy Cezary Sadrakuła. Gala
odbyła się 24 stycznia w Sangate Hotel Airport w Warszawie pod hasłem „1989 -2019
zaczęło się w Polsce…”. Zaszczytny tytuł
Samorządu 30-lecia to wielkie wyróżnienie dla gminy Sława, docenienie zmian,
które zaszły przez ostatnie trzy dekady.
Organizatorem była Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców oraz
Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług. Gmina jest także laureatem
innych prestiżowych nagród i wyróżnień,
m.in. „Top 10 Polskiego Samorządu 2018”
czy „Wzorowa Gmina”.
Sława jest piękną, malowniczą miejscowością położoną nad brzegami Jeziora Sławskiego, na styku województw lubuskiego,
wielkopolskiego i dolnośląskiego. Jak na
gminę o bogatych walorach przyrodniczych przystało Sława dba o ekologię. Od
dwóch lat realizowany jest gminny program wymiany pieców. Przy współudziale środków unijnych gmina inwestuje

w termomodernizację i wymianę źródeł
ciepła w kolejnych obiektach użyteczności
publicznej.
Gmina jest dobrym miejscem do rozwijania biznesu. Określa się ją mianem „Zagłębia mięsnego” z racji licznie działających
tam zakładów mięsnych. W Sławie swoje
siedziby mają znane w całej Polsce firmy:
Balcerzak Sp. z o.o., Zakład Przetwórstwa
Mięsnego „Sława” Sp. z o.o., Hodowla
i Ubój Indyka Bodama Sp. z o.o., Lema
Food Company Sp. z o.o. Poza działalnością licznych masarni znana jest również
firma Hajduk Grupa Producentów Pieczarek Sp. z o.o.
Najbardziej rozpoznawalnym atutem
gminy jest Jezioro Sławskie, które jest największym akwenem w południowo-zachodniej Polsce (powierzchnia 854 ha),
zwane przez wielu Śląskim Morzem. Już
od wielu lat przyciąga turystów jak magnes. Akwen cechuje się także jednym
z najdłuższych sezonów kąpielowych
w Polsce. Samorządowcy sporo inwestują
w rozwój tych terenów. Najlepszym przykładem jest miejska plaża w Sławie. Pojawiły się tam nowe parasole trzcinowe,
przebieralnie, ławki, ale przede wszystkim
wiele ton nowego piasku. W 2016 r. oddano
do użytku elektryczny wyciąg do nart wodnych WakePark Sława. Kapitalny remont
przeszedł pomost. Ku końcowi zmierza
budowa nowej plaży o długości ponad 200
metrów wraz z kamienną promenadą oraz
ponad 50-metrowym pomostem. Wszystko ma kosztować prawie 5 milionów złotych. W 2019 r. ruszyła kolejna inwestycja
pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego
w Sławie”, w ramach której zostaną wymienione nawierzchnie alejek parkowych,
przeprowadzony zostanie remont części
infrastruktury oraz nasadzenia i pielęgnacja zieleni, monitoring, oświetlenie i wiele
innych. Koszt tej inwestycji to 3,6 miliona
złotych.
Gości, turystów i sportowców przyciągają
do Sławy także różnorodne atrakcje i wydarzenia, jak na przykład: Międzynarodowy Kongres Brydża Sportowego, Triathlon
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Sława, czy Ogólnopolski Festiwal Bluesowy Las, Woda & Blues.
Międzynarodowy Kongres Brydża Sportowego to 10-dniowy turniej z wieloletnią tradycją. W 2019 r. turniej odbył się
w Sławie już po raz 62. Jest najstarszą tego
typu imprezą w Polsce. Co roku przyciąga pasjonatów brydża z Polski i zza granicy. Triathlon Sława jest organizowany
w Sławie od 22 lat przez Jerzego Górskiego
(bohater filmu „Najlepszy”), to jedna z najważniejszych aren triathlonowych zmagań
w Polsce.
W ubiegłym roku odbyła się już XIII edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Bluesowego Las, Woda & Blues. Impreza ta co
roku ściąga do Sławy fanów z całej Polski.
Na sławskim rynku powstała pierwsza
w Polsce Aleja Gwiazd Bluesa, gdzie swoje
dłonie odciskają największe polskie gwiazdy bluesowe. Oprócz muzycznych atrakcji,
podczas festiwalu Las Woda & Blues odbywają się również liczne zloty motoryzacyjne. Inną imprezą kulturalną o ponadregionalnej randze jest Lubuskie Święto Pieśni
Festiwal Muzyki Chóralnej. W 2019 r. miała miejsce VIII odsłona Festiwalu, w którym udział wzięły chóry z całej Polski i zza
granicy.
Do Sławy warto zajrzeć szczególnie
w pierwszy weekend sierpnia, kiedy organizowane są „Dni Sławy - Lato bez Granic”. W tych dniach odbywają się liczne
zawody sportowe, regaty żeglarskie, wernisaże. W sobotnie popołudnie ulicami
miasta przechodzi barwny korowód – jedna z wizytówek „Lata bez granic”, a zwieńczeniem obchodów są występy kabaretowe
i koncerty największych gwiazd, a na zakończenie - pokaz fajerwerków na plaży
miejskiej.
Liczba i różnorodność organizowanych tu
imprez usatysfakcjonuje najbardziej wymagających turystów, a malownicze położenie miasta i urokliwy nastrój sprawią, że
Ci, którzy raz zasmakują w Sławie, wrócą
tutaj ponownie.
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Diament 30-lecia Transformacji
Diament 30-lecia Transformacji
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Certyﬁkat jakości ISO 9001:2002
Certyﬁkat jakości ISO 9001:2015
Nagroda III stopnia w konkursie Budowa Roku 2009
Nagroda II stopnia w konkursie Budowa Roku 2010
Wyróżnienie w konkursie Budowa Roku 2012
Nagroda III stopnia w konkursie Budowa Roku 2013
Nagroda II stopnia w konkursie Budowa Roku, 2016
Nagroda II stopnia w konkursie Budowa Roku, 2018
I Nagroda w konkursie Prezydenta Wrocławia „Piękny Wrocław”
w 2011 r.
II miejsce w rankingu Diamenty Forbesa w 2011 r.
Wyróżnienie Państwowej Inspekcji Pracy w konkursie „buduj
bezpiecznie” w 2011 r.
Wyróżnienie w konkursie Prezydenta Wrocławia „Piękny
Wrocław” w 2012 r.
Wyróżnienie w konkursie Orły Polskiego Budownictwa 2010
Złoty medal za najlepszy produkt na Międzynarodowych Targach
Paliw w 1999 r.
Liczne wyróżnienia w rankingach Gazele Biznesu w 2008, 2009,
2015, 2016, 2017 r.
I miejsce w rankingu miesięcznika Forbes „Diamenty Forbesa
2017” w sektorze średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku
Wyróżnienie Orły Polskiego Budownictwa w 2010 r. dla Arkop
w kategorii Generalny Wykonawca
Nagroda specjalna Zasłużony dla Polskiego Budownictwa
przez Kapitułę Orły Polskiego Budownictwa w 2015 r.
Nagroda BRYLANTY POLSKIEJ GOSPODARKI w 2017 r.
VIP Biznesu 2017, 2018 r. oraz Osiedle VIPA dla Inwestycji
Rodzinne Maślice 2019 r.
Orły Biznesu 2018 Tygodnika Wprost
Diamenty FORBES w kategorii ﬁrm na poziomie przychodów
od 50 do 250 mln na Dolnym Śląsku– wyróżnienie 2009 r.
II miejsce w 2011 r., wyróżnienie w 2016r. I miejsce 2017 r.
Osiedla VIP-a 2019 za inwestycję Rodzinne Maślice II
Diament 30-lecia Polskiej Transformacji - Sylwetki i Marki
30 – lecia Wolności RP” – 2020 r.

ORION II przy ul. Buczackiej. W 2020 roku Firma rozpocznie budowę
Osiedla Aleja Róż, przy Alei Róż we Wrocławiu oraz nowy wymiar
mikroapartamentowca MIKROPLUS, przy ul Żernickiej. Arkop
Deweloper działa także w innych miastach w Polsce, realizując
również inwestycje mieszkaniowe poza Wrocławiem m.in: Osiedle
Verde w Warszawie. Dla innego inwestora zrealizowała Także
w Warszawie dwie inwestycje mieszkaniowe.
To wszystko co osiągnęła Firma Arkop oraz Arkop Deweloper najlepiej świadczy o jej potencjale, wartości, wysokiej marce i nowoczesności w podejściu do budownictwa ogólnego oraz mieszkaniozmieniła, zmienia i będzie zmieniać na lepsze krajobraz naszego
zamieszkania.

Firma także rozpoczęła ponad 14 lat temu Nowe przedsięwzięcie. Stała
Pierwszą inwestycją były budynki przy ul. Żernickiej we Wrocławiu
później „Zacisze Krzemienieckie” przy ul. Krzemienieckiej, następnie
była „Panorama Zatorska” na wrocławskim Zakrzowie, „Osiedle Orion”
przy ul. Rakietowej i „Zacisze Krzemienieckie II” „Parkowe Złotniki”
przy ul. Małopolskiej, Osiedle Rodzinne Maślice I, Paryski Zakątek
przy ul. Komuny Paryskiej. Obecnie Arkop DEWELOPER realizuje kilka
najnowszych inwestycji mieszkaniowych: Rodzinne Maślice II oraz
Rodzinne Maślice III, Osiedle Polana Miłoszycka na Swojczcach, Osiedle

Biuro Sprzedaży Mieszkań

ul. Jerzmanowska 18; 54-530 Wrocław,
Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 18:00
Sobota: 9:00 – 15:00

Kontakt

+48 71 715 93 81
sprzedaz@arkop.com.pl
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Prezydent RP Andrzej Duda podczas
wizyty na Podkarpaciu otworzył Polską
Wystawę Gospodarczą „Od COP do Gospodarki 4.0”. Na wystawie ponad siedemdziesiąt firm z całego kraju zaprezentowało
swoje dokonania. Byli to krajowi liderzy
z różnych branż – od przemysłu ciężkiego,
po branże lekkie, spożywcze, czy start-upy.
Prezydent zwiedził wystawą i wręczył
przedstawicielom prezentujących się firm
pamiątkowe certyfikaty.
– Dzisiaj potrzebny nam jest kolejny
skok, skok w nową erę gospodarczą – w erę
gospodarki 4.0, gospodarki nowoczesnej,
gospodarki, która będzie kolejną erą rozwoju przemysłowego świata, ale w którym
to rozwoju przemysłowym świata my chcemy wziąć odważny udział. Chcemy być
w awangardzie tego rozwoju – zaznaczył
Prezydent.
Wystawa odbyła się w nowej hali produkcyjno-magazynowej Agencji Rozwoju
Przemysłu S.A., zlokalizowanej na terenie
podstrefy Stalowa Wola w Tarnobrzeskiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej „EURO-PARK WISŁOSAN”, zarządzanej przez
Agencję Rozwoju Przemysłu. W tej podstrefie przedsiębiorcy zainwestowali już
ponad 1,2 mld złotych i zatrudnili około 8

tys. osób. Organizatorem wydarzenia był
Urząd Miasta Stalowej Woli.
Wystawę podzielono na strefy: Polskiej
Wystawy Gospodarczej, Województwa
Podkarpackiego, Urzędu Miasta Stalowa
Wola, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Na
stanowisku wystawowym województwa
podkarpackiego pokazano potencjał lotniczy, motoryzacyjny i ekologiczny regionu.
Na stoisku Podkarpacia znalazł się m.in.
LOT AMS i BorgWarner jak również lokalne firmy.
Polska Wystawa Gospodarcza jest wyjątkowym przedsięwzięciem wystawienniczym, powstałym z inicjatywy Prezydenta
RP, jako wyraz uznania dla dorobku najlepszych polskich przedsiębiorstw oraz ich
wkładu w rozwój polskiej gospodarki. Wydarzenie inaugurujące wystawę odbyło się
pod koniec 2018 r. w Warszawie. Wystawę
zapowiadano też na Kongresie 590 w Jasionce k. Rzeszowa. 16 stycznia br. podczas
wydarzenia w Stalowej Woli wystawcy
Polskiej Wystawy Gospodarczej zaprezentowali się w specjalnej strefie. Główna
odsłona Polskiej Wystawy Gospodarczej
planowana jest natomiast na 2021 rok.
PWG nawiązuje do Powszechnej Wystawy Krajowej, która odbyła się 16 maja–

FOT. archiwum UM Stalowa Wola

Polska chce być w czołówce rozwoju technologii 4.0

30 września 1929 w Poznaniu. Zorganizowano ją z okazji dziesięciolecia odzyskania
niepodległości, aby zaprezentować dorobek odrodzonego państwa. Protektorat
nad wystawą objął wówczas Ignacy Mościcki, a na czele Komitetu Honorowego
stanął Józef Piłsudski
Podczas wydarzenia w Stalowej Woli
odbyła się również debata poświęcona polskiej gospodarce. Nawiązując do Centralnego Okręgu Przemysłowego i jego znaczenia dla rozwoju przedwojennej Polski,
zastanawiano się jak obecnie polski przemysł może wykonać kolejny skok w przyszłość.

UNI-BUD pomaga w ekspansji na zagraniczne rynki
Korporacja Przedsiębiorstw Budowlanych UNI-BUD organizuje konferencję
pt. ,,Wsparcie ekspansji zagranicznej
polskich firm na przykładzie rynku niemieckiego - z uwzględnieniem problematyki przejęć i sukcesji’’. Wydarzenie
zaplanowano na 20-21 marca w Warszawie, w hotelu InterContinental.
Celem tej Konferencji jest przedstawienie aktualnych uwarunkowań prawnych
i finansowych transgranicznego świadczenia usług oraz zaprezentowanie nowych
rozwiązań legislacyjnych, finansowych
i organizacyjnych wspierających ekspansję
zagraniczną polskich firm i wzmacniających je na rynku europejskim.
Korporacja Przedsiębiorców Budowlanych UNI-BUD jest organizacją ogólnopolską, (stowarzyszeniem) zrzeszającą
przedsiębiorców – osoby fizyczne jako
członków zwyczajnych oraz przedsiębiorstwa jako członków wspierających. Korpo-

racja od 29 lat wspiera polskie firmy, działające w obszarze szeroko rozumianego
budownictwa i w branżach pokrewnych.
Stowarzyszone firmy oferują bardzo
szeroki zakres usług i posiadają bogate
doświadczenie w realizacji usług eksportowych na rynkach europejskich i pozaeuropejskich. Od lat w wielu krajach europejskich są cenionymi partnerami realizując
prestiżowe obiekty z zakresu budownictwa
mieszkaniowego i użyteczności publicznej.
Szkolenia i promocja polskich firm za
granicą, to także podstawowa działalność
KPB UNI-BUD. Od 1991 roku zorganizowano ponad 200 konferencji, seminariów
i szkoleń oraz kilkanaście misji gospodarczych (Niemcy, Francja, Norwegia, Irlandia, Finlandia, Australia).
W prowadzonej działalności szkoleniowej Korporacja korzysta z wiedzy
i doświadczenia znakomitych ekspertów.
Współpracuje z polskimi i europejskimi organizacjami branżowymi, renomowanymi
kancelariami adwokackimi i biurami doradztwa podatkowego w kraju i za granicą.

www.kpbunibud.pl
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Systematycznie prowadzona od lat
działalność
informacyjna,
doradcza
i szkoleniowa adresowana głównie do MSP
przynosi pożądane rezultaty, gdyż przygotowuje firmy do bezpiecznego, zgodnego z prawem i efektywnego prowadzenia
działalności w wybranych krajach UE,
EOG i krajach pozaeuropejskich.
UNI-BUD wspiera i promuje firmy członkowskie reprezentując ich
interesy, szkoląc kadrę, ułatwiając
nawiązywanie kontaktów, oraz podejmując wszelkie działania mające na celu
wzmocnienie ich pozycji i konkurencyjności w kraju i za granicą. Jest organizacją nowoczesną i otwartą na zachodzące
w polskiej i europejskiej gospodarce zmiany
i elastycznie reaguje na potrzeby i oczekiwania zrzeszonych przedsiębiorców.

biuro@kpbunibud.pl
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Hermex, czyli patent na innowacyjne
zagospodarowanie odp adów metalurgicznych
Z Adamem Czechem, prezesem firmy Hermex, rozmawia Agata Garstecka
kreślić, że wszystko to było możliwe dzięki
naszym pracownikom. Firma zatrudnia
ok. 50 osób i to dzięki ich zaangażowaniu
możliwe było zrealizowanie wszystkich
pomysłów i rozwiązań technologicznych.
Szczególną rolę pełnią także pracownicy
działu handlowego, dzięki którym sprzedajemy nasze produkty nie tylko w kraju,
lecz także za granicą.
Hermex działa na polskim rynku już
od 30 lat. Proszę przedstawić najważniejsze etapy rozwoju firmy.

Przedsiębiorstwo Hermex zostało zakwalifikowane do grona wystawców
Polskiej Wystawy Gospodarczej. Jakie najważniejsze osiągnięcia firmy
zdecydowały o udziale w tej prestiżowej wystawie?
Przyjęcie nas do grona wystawców Polskiej
Wystawy Gospodarczej zawdzięczamy
30-letniej działalności firmy HERMEX
i opracowaniu wielu innowacyjnych technologii, wcześniej nieznanych w Polsce jak
i zagranicą, potwierdzonych licznymi patentami uzyskanymi przez nas na całym
świecie. Są to technologie przerobu zgarów
aluminiowych. W produkcji aluminium
w procesie termicznego przetwarzania
czyli przetapiania, rafinacji i odlewania na
powierzchni ciekłego metalu powstają odpady w postaci żużli, tzw. zgary. Stanowią
one 12% topionego metalu. Zgary zawierają różnego rodzaju substancje, które ze
względu na swój skład i właściwości che-
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miczne czynią je nieprzydatnym, a nawet
niebezpiecznym odpadem. W swoim składzie mają one jednak także pewne ilości
cennego metalu, który przy użyciu odpowiedniej technologii może być odzyskany
i przywrócony do obiegu gospodarczego.
Na pierwszy rzut oka jest to oczywiste,
ale w praktyce okazuje się, że taki proces
często jest trudny do przeprowadzenia
i bardzo kosztowny. W firmie Hermex
opracowano pionierskie i zarazem unikatowe na skalę światową rozwiązanie, które
pozwala bezodpadowo wyprodukować ze
zgarów aluminium różnego rodzaju produkty znajdujące zastosowanie w przemyśle metalurgicznym. W tym sensie nasze
osiągnięcie jest wielowymiarowe. Na bazie
wielu eksperymentów technicznych i badań naukowych opracowano korzystną dla
środowiska i ekonomicznie opłacalną technologię zagospodarowania odpadów przemysłowych. Pragnę jednak wyraźnie pod-

Rzeczywiście, w rozwoju firmy Hermex możemy mówić o pewnych etapach.
Wszystko zaczęło się w roku 1990. Początkowo firma zajmowała się wyłącznie
skupem i sprzedażą złomów metali. Pozyskiwany surowiec po wstępnym przesortowaniu trafiał do hut i odlewni w Polsce.
Dostarczając złom do Hutmenu we Wrocławiu zauważyłem kiedyś zalegające tam
duże ilości żużla. Były to zgary mosiądzu
i brązu. Okazało się, że z tych żużli metodą mechaniczną można odzyskać całkiem
duże ilości cennego stopu metali zawierającego miedź. Pierwsze próby przerobu
przeprowadziłem przy użyciu zwykłej małej betoniarki. Można więc powiedzieć, że
to we Wrocławiu narodziła się idea przerobu tych odpadów. W następnym etapie podobne próby przeprowadziliśmy ze zgarami aluminium. Pojawił się jednak problem,
bo okazało się, że w czasie przerobu tych
odpadów powstają duże ilości pyłów bardzo trudnych do zagospodarowania. Rozpoczęliśmy serię prób i eksperymentów
zmierzających do znalezienia metod ich
wykorzystania. Tym oto sposobem działalność firmy zmieniła trochę kierunek
z handlu na badania zmierzające do tego,
aby pozyskać z odpadów metalurgicznych
metal, a w następnym etapie z pozostałości
wytworzyć jeszcze inne produkty. Współpraca z wieloma ośrodkami naukowymi
w Polsce zaowocowała licznymi wynalazkami i patentami. Posiadanie własnej
technologii pozwoliło nam z powodze-
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niem konkurować z firmami zagranicznymi działającymi w tej branży. Dzięki
nieźle działającej w firmie logistyce wypracowaliśmy również dobre stosunki z wieloma firmami za granicą, co spowodowało
w ostatnim czasie kilkakrotne zwiększenie
sprzedaży na te rynki.
Jak wygląda portfolio produktowe
Hermexu? Jaki jest flagowy produkt
firmy?
HERMEX jest obecnie przedsiębiorstwem
prowadzącym recykling odpadów metalurgicznych oraz producentem materiałów
pomocniczych dla hutnictwa i odlewnictwa. Do hut i odlewni dostarczamy przede
wszystkim odtleniacze w postaci granulatów i gąsek aluminium. Produkujemy
również zasypki izolujące i egzotermiczne
oraz granulowany żużel syntetyczny służący do rafinacji stali. Wszystko na bazie
opatentowanej technologii, o której cały
czas jest tu mowa. Oferujemy też usługi
przerobu i recyklingu innych odpadów
zawierające inne metale nieżelazne, w tym
również wolfram.
Przedsiębiorstwo prowadzi własne badania, a także współpracuje
z ośrodkami naukowo-badawczymi.
Proszę wymienić korzyści dla firmy
wynikające ze współpracy z nauką.
Firma HERMEX opatentowała w Polsce
wiele rozwiązań i sposobów zagospodarowania odpadów. Najnowsze z nich polegało na skonstruowaniu urządzenia do
czyszczenia i separacji drobnoziarnistych
odpadów metalurgicznych. Przebadaliśmy
pozyskane frakcje i złożyliśmy wniosek
patentowy. Otrzymaliśmy patent na to
rozwiązanie w Polsce i w większości kra-

jów europejskich, a także w USA, Japonii,
Chinach, Rosji i innych. Należy wyraźnie
podkreślić, że współpraca z ośrodkami
naukowymi była motywacją do rozwoju
firmy i to właśnie tej współpracy zawdzięczamy wynalezienie naszych technologii.
Od wielu lat współpracujemy z jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowymi,
między innymi z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Instytutem Metalurgii Żelaza w Gliwicach, Instytutem
Ceramiki i Materiałów Budowlanych oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, Politechniką Śląską, Politechniką

Częstochowską. Z drugiej strony Hermex
ma pewien wkład w badania nad wykorzystaniem odpadów. W dobie kurczenia
się zasobów naturalnych i rosnących cen
surowców opracowanie technologii, pozwalających wykorzystać odpady i uzyskać
z nich pełnowartościowe materiały zdatne
do użytku ponownie w różnych procesach
produkcyjnych jest bardzo ważne. Tym samym firma HERMEX stała się pionierem
w procesach ponownego zagospodarowania odpadów powstałych w hutach i odlewniach. Mamy więc swój mały wkład w rozwój polskiej gospodarki.
Biuro i zakład:
42-290 Blachownia
ul. 1 Maja 5
tel./fax +48 (34) 320 51 87
tel. +48 (34) 320 50 11
hermex@hermex.pl
Siedziba:
42-284 Herby
ul. Zielona 2
tel./fax +48 (34) 357 40 15
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SŁOMA – ekonomia w ogrzewaniu
MetalERG Sp. z o.o. Sp.K. w produkcji
kotłów i nagrzewnic powietrza EKOPAL
specjalizuje się od 1993 r. Urządzenia znajdują odbiorców nie tylko w Polsce, ale także w większości krajów europejskich, jak
i w Kazachstanie, Rosji, Chinach, USA,
Kanadzie czy na Ukrainie .

Słoma jest obecnie jednym z najpopularniejszych rodzajów biomasy wykorzystywanym jako odnawialne źródło energii.
1,5 tony słomy daje tyle energii, ile ze
spalenia tony węgla czy 500 litrów oleju.
Przy wciąż szybujących w górę cenach
tradycyjnych paliw to najbardziej ekonomiczne rozwiązanie. Zakup kotła na
słomę to inwestycja na lata, dlatego firma
MetalERG Sp. z o.o. Sp.K. z Oławy, wiodący polski producent kotłów i nagrzewnic EKOPAL, stawia na długowieczność
i funkcjonalność swoich rozwiązań.
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EKOPAL to typoszereg kotłów opalanych
słomą o mocach od 25 kW do 1,5 MW.
Stosując automatyczny system załadowczy
słomy można osiągać moce cieplne ponad
2 MW. Kotły te są wykorzystywane zarówno do ogrzewania gospodarstw rolnych,
ferm drobiu, chlewni, szklarni, suszarni
zbóż, a odpowiedniej wielkości instalacja
jest w stanie ogrzać kilka bloków wielorodzinnych, osiedle czy małą wieś. Obsługa
kotłów jest maksymalnie uproszczona.
Sterowniki w całości zarządzają procesem
spalania według zaprogramowanych parametrów spalania. Całe wytworzone ciepło
jest magazynowane w zbiorniku akumulacyjnym, dzięki któremu nie jest wymagana
obsługa całodobowa.

Termet tworzy ciepło już od 75 lat

a inwestycja może się zwrócić już nawet
po 2-3 latach, w porównaniu ze stosowaniem tradycyjnych paliw. Najważniejszym
czynnikiem przemawiającym za kotłami
na słomę, pomijając fakt ekonomiczny, jest
ekologia. Roślina do swojego wzrostu pobiera z otoczenia dwutlenek węgla. Podczas
procesu jej spalania do atmosfery oddawana jest taka sama ilość dwutlenku węgla, co
podczas jej wzrostu, czyli nie dodajemy do
atmosfery dodatkowej ilości zanieczyszczeń.

Dobrze dobrany kocioł na biomasę EKOPAL potrzebuje zaledwie 2-3 załadunków
słomy na dobę, która spala się całkowicie,
nie pozostawiając zbędnego odpadów,
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Firma TERMET S.A., polski producent nowoczesnych urządzeń grzewczych, działa
nieprzerwanie od 1945 roku. W tym roku
świętujemy 75-lecie istnienia firmy. Siedemdziesiąt pięć lat działalności to bardzo długi okres czasu, dlatego jesteśmy dumni, że
mimo szeregu transformacji gospodarczych
i ustrojowych oraz procesu restrukturyzacji
udało nam się zbudować stabilną i solidną
firmę, cieszącą się uznaniem klientów.
Przedsiębiorstwo istnieje na rynku od dziesiątków lat, ale niewątpliwie przełomowym
momentem był rok 1996,w którym doszło
do przekształceń własnościowych. W momencie transformacji ustrojowej podjęto
decyzję o prywatyzacji firmy w formie akcjonariatu pracowniczego – w efekcie czego pracownicy TERMET S.A. stali się jej
współwłaścicielami. Taka forma własności
została wprowadzona w roku 1996 i funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
Dzisiaj TERMET to nowoczesna, europejska firma o ugruntowanej pozycji rynkowej
i marce znanej na całym świecie. Prowadzimy działalność produkcyjną w oparciu
o światowe standardy jakości i ochrony
środowiska, dostarczając wyroby do ponad
30 krajów, za każdym razem pamiętając
i uświadamiając naszym kontrahentom, że
jesteśmy firmą ze Świebodzic z olbrzymim
doświadczeniem i silnym przywiązaniem
do tradycji. Szanujemy swoją historię i ludzi, którzy ją tworzyli.
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Gwarantem sukcesu jest dla nas przede
wszystkim słuchanie „głosów rynku”
dlatego rozwijamy się z myślą o naszych
klientach, wspierając tym samym rozwój
technologii grzewczej przez systematyczne
udoskonalanie istniejących produktów, jak
również prace nad nowymi urządzeniami.
Aktualnie firma Termet posiada certyfikat
Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
który łączy wymagania polityki jakości
ISO 9001:2015 oraz polityki środowiskowej
14001:2015. Prowadzenie polityki środowiskowej w oparciu o w/w normę jest szczególnie ważnym elementem strategii funkcjonowania firmy zarówno ze względu na
jej położenie – w otoczeniu Książańskiego
Parku Krajobrazowego, jak również pod
kątem produkcji ekologicznych urządzeń,
których technologia wykonania pozwala
na ich użytkowanie ze szczególną dbałością o środowisko. Obecnie marka Termet
kojarzy się z polskimi produktami o bardzo
wysokiej jakości, spełniającymi najwyższe
standardy europejskie. Jest symbolem rzetelności i niezawodności. Oferujemy naszym klientom wysokiej jakości produkty,
w których zastosowano nowoczesne rozwiązania technologiczne. Oferta handlowa
obejmuje zarówno gazowe kotły centralnego ogrzewania, jak i gazowe przepływowe
podgrzewacze wody oraz pompy ciepła.
Miniony rok, to w branży instalacyjno-grzewczej okres intensywnego rozwoju

sprzedaży – głównie w sektorze gazowych
kotłów kondensacyjnych oraz rozwiązań
z obszaru OZE. Możemy się pochwalić, iż
jako firma Termet S.A. po raz kolejny odnotowaliśmy kilkudziesięcioprocentowy
wzrost sprzedaży w tym niezwykle wymagającym segmencie rynku.
Nasze najnowsze rozwiązania w zakresie
kotłów kondensacyjnych zostały pozytywnie przyjęte przez środowisko dystrybutorów, a przede wszystkim instalatorów
– m.in. kotły z rodziny Ecocondens Slim,
Ecocondens Integra II Plus, czy Solid Plus.
Bardzo dużym uznaniem wśród użytkowników cieszyły się również nasze sztandarowe produkty tj. Ecocondens Gold Plus
i Ecocondens Silver.
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Międzynarodowe sukcesy rodzinnej firmy Lubas

Firma Lubas uczestniczyła w ogólnopolskiej
Wystawie Gospodarczej „Od COP do Gospodarki 4.0”, która odbyła się 16 stycznia w Stalowej
Woli, z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Prezydent wręczył osobiście Lubomirowi Lubasowi podziękowanie za uczestnictwo w wystawie. Przedsiębiorstwo Lubas jest liderem w produkcji wyrobów z poliuretanu.
Obecnie jest to nowoczesny, wielowydziałowy zakład. Sercem firmy jest odlewnia
elastomerów poliuretanowych oraz autonomiczny wydział inżyniersko/konstrukcyjny z zaawansowanymi technologiami
3D i wydziałem mechanicznym z obrabiarkami CNC.

Firma sukcesywnie podbija zagraniczne
rynki. Pod koniec 2019 roku eksport towarów stanowił już 30 procent sprzedaży całej działalności firmy Lubas. Nie byłoby to
możliwe bez wielotorowego rozwoju wielu
rynków, takich jak Ameryka Południowa
(Chile, Peru), Ameryka Północna (USA)
oraz Bliski Wschód (ZEA). Wyroby firmy
Lubas trafiają obecnie aż na 36 rynków zagranicznych. Firma jest obecna na wielu
międzynarodowych targach, tylko w 2020
roku będzie uczestniczyć w sześciu takich
wydarzeniach (2 razy w Niemczech, w Czechach, Wielkiej Brytanii, Włoszech i Rosji).
Dokonania firmy na rynkach zagranicznych
docenione zostały na uroczystej Gali XVII
Kongresu Eksporterów Polskich zorganizowanej 5 grudnia ub.r. w Ministerstwie
Rozwoju w Warszawie. Kapituła Konkursu
przyznała marce Lubas List Gratulacyjny
i Medal „Wybitny Eksporter Roku 2019”.
Na początku lutego przedstawiciele firmy
Lubas uczestniczyli w Polsko-Francuskim
Forum Przemysłu Przyszłości. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Klimatu, Francusko-Polską Izbą

Gospodarczą oraz Konfederacją Lewiatan.
Towarzyszyło ono wizycie w Polsce Prezydenta Francji Emmanuela Macrona.
Sukcesy firmy na rynkach zagranicznych,
pozycja lidera w produkcji wyrobów z poliuretanu w Polsce, cieszą tym bardziej, że
Lubas jest firmą rodzinną z wyłącznie polskim kapitałem. Początki Spółki sięgają lat
siedemdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy
założyciel, Wiesław Lubas, prowadził prace badawcze na Politechnice Warszawskiej
na Wydziale Inżynierii Materiałowej zdobywając wiedzę z wdrożeń i zastosowań
poliuretanów w przemyśle wydobywczym.
Przedsiębiorstwo Lubas założył na początku lat 90-tych. Do dziś Spółka pozostaje
firmą rodzinną, której prezesem jest Mariusz Lubas (syn). Przedsiębiorstwo było
pionierem we wdrażaniu poliuretanu na
polskim rynku i do chwili obecnej, dzięki
stałemu rozwojowi, zagranicznej ekspansji
utrzymało pozycję lidera w tej branży.

Niech „po polsku” znaczy mądrze

Grupa Kapitałowa Transition Technologies dla wzrostu ekonomicznego kraju / nauka, która tworzy biznes
Patriotyzm gospodarczy jest wpisany
w DNA Grupy Kapitałowej Transition
Technologies. Opieramy się w całości na
najcenniejszych krajowych zasobach –
polskich naukowcach, a także krajowym
kapitale finansowym.

Optymalizator immunologiczny SILO,
który będziemy prezentować na Polskiej
Wystawie Gospodarczej, jest programem
komputerowym służącym do optymalizacji ciągłych procesów technologicznych,
w szczególności procesu spalania zachodzącego w kotłach energetycznych dużej
skali, wykorzystywanych w sektorze energetycznym w kraju i na świecie. Jesteśmy
dumni z tego, że przyczyniamy się do
zwiększania sprawności polskiego sektora
energetycznego i zmniejszania emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i wsparcie
realizacji polskich celów klimatycznych
w skali europejskiej leży w interesie nas
wszystkich. Nasze flagowe rozwiązanie,
docenione przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, wspiera cały sektor z rozbudowującą się infrastrukturą OZE włącznie.
Tworząc oprogramowanie SILO inspirowaliśmy się pracą układu immunologicznego człowieka. Wzięliśmy to, co
naukowcy przed nami odkryli w zakresie
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odporności i ubraliśmy w międzynarodowy język matematyki opracowując program komputerowy.

Matematyka jest wszędzie
Silne zaplecze badawcze i zaufanie pokładane w nauce stanowią punkt wyjścia dla
Transitoin Technologies także na innych
polach. Szczególnie bliskie i traktowane
jako nadrzędne są przez nas kwestie wykorzystania innowacyjnych technologii,
jak sztuczna inteligencja czy uczenie maszynowe (machine learning) dla poprawy dobrostanu społecznego w obszarze
ochrony zdrowia. Dzięki zaawansowanym
metodom matematycznym udało nam się
wesprzeć międzynarodowe konsorcjum
lekarzy w programie EPISTOP w wypracowaniu metody prewencyjnego leczenia
padaczki u dzieci ze stwardnieniem guzowatym i zapobieganie tym samym niepełnosprawności u tych pacjentów.
Technologie informatyczne wykorzystywane w biznesie adaptujemy do potrzeb
instytucji opieki zdrowotnej. MedStream
Designer, autorskie rozwiązanie Transition
Technologies, wykorzystujące Medical Intelligence zbudowaliśmy po wielu latach
współpracy z czołowymi krajowymi instytucjami medycznymi, jak Instytut Gruźli-

cy i Chorób Płuc. Zebrane doświadczenia
pozwalają nam z dumą wspierać naszym
rozwiązaniem Krajową Sieć Onkologiczną.
Zdigitalizowana ochrona zdrowia będzie
oznaczać dziś niższe koszty i sprawniejsze leczenie dla większej liczby pacjentów,
a prewencję chorób w przyszłości.

Reprezentacja Polski w innowacyjnych technologiach – Transition Technologies na rynkach
globalnych
Nasze rozwiązania i doświadczenie są wykorzystywane dla potrzeb krajowego przemysłu w Europejskiej Agencji Kosmicznej.
W Stanach Zjednoczonych zajmujemy się
m.in. cyberbezpieczeństwem reaktorów
atomowych najnowszej generacji. Innowacyjne rozwiązania VR/AR dostarczamy
dla duńskiego, światowego lidera produkcji turbin wiatrowych. W Niemczech
odpowiadamy za bezpieczeństwo i funkcjonowanie krajowych magazynów gazu.
Jesteśmy także certyfikowanym przez
poszczególne rządy dostawcą usług i produktów dla biznesu w Unii Europejskiej.
Nasze usługi i spółki w Kuala Lumpur
i Tajpej wygrywają z chińską konkurencją
na Dalekim Wschodzie. Made in Poland
to dla naszych partnerów na świecie znak
jakości.
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OPTIMUM CONSULTING GROUP LIDEREM
ALTERNATYWNYCH METOD ROZWIĄZYWANIA
KONFLIKTÓW CZYLI CO TO JEST RIM ?
Grupa wyspecjalizowanych, połączonych
jednakże niezależnych spółek czyli OCG
złożone z doskonale wyspecjalizowanej
kadry profesjonalistów doradzających
inwestorom, przedsiębiorcom zarówno rodzimym, krajowym poszukującym
dobrego miejsca na lokalizację swojego biznesu na rynkach światowych czy
napływającym z zagranicy inwestorom,
eksporterom którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z prowadzeniem biznesu na
rynku polskim a także podmiotom istniejącym już na rynku które potrzebują
wsparcia w procesach restrukturyzacji,
przekształceń czy w procesach takich
jak sukcesja przedsiębiorstwa. Fachowe
wsparcie jakie pozwala uzyskać synergia
kilku połączonych podmiotów pozwala na
optymalizacje usług i skupienie ich w jednym miejscu co dla wielu przedsiębiorców
zwłaszcza w początkowym etapie prowadzenia działalności jest elementem kluczowym. Wieloletnie doświadczenie podczas
którego przeprowadzonych zostało wiele
niezwykle trudnych i czasochłonnych procesów pokazało jak ważne w tego rodzaju
działalności jest poszukiwanie drogi która
pozwoli przyspieszyć działania nie namnażając wysokich kosztów dla klientów. Doskonałym odzwierciedleniem idei dbałości
o jak najwyższą i najlepszą jakość usług
świadczonych dla klientów jest kilkaset
spółek w bieżącej obsłudze prawnej, księgowej, kadrowej wspieranej przez usługi
podmiotów przynależnych, współpracujących ze sobą. Grupa OCG nie zamierzając
spoczywać na lurach postanowiła wyjść
na przeciw potrzebom przedsiębiorców,
instytucji ale również osób prywatnych
i jako kolejną niezależną strukturę powołała Regionalny Instytut Mediacji (RIM
prowadzony przez Fundację IUSTUS).
Podążając za oczekiwaniami środowiska
ale także mocno uwidaczniającym się trendem promowanym na całym świecie gdzie
formuła mediacji i mediatorów jest bardzo
rozpowszechniona jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów zarówno
tych pomiędzy osobami prywatnymi ale
również przedsiębiorcami, instytucjami,
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Grupa OCG postanowiła przygotować narzędzie w postaci Regionalnego Instytutu
Mediacji który tworzą doskonale przygotowani i wykształceni mediatorzy doskonale
rozumiejący ideę alternatywnych metod
rozwiązywania sporów, wskazujących iż
mediacja pozwala na osiągnięcie porozumienia poprzez akceptowalne i uznane
przez każdą ze stron konfliktu rozwiązanie
a nie wyrok czy rozstrzygnięcie sędziego
w którym z reguły zakres czynnego uczestnictwa stron jest zdecydowanie mniejszy
niż przy formule posiedzenia mediacyjnego. Martin Wright, ekspert Rady Europy
ds. mediacji i sprawiedliwości naprawczej
wskazuje że mediacja to proces ludzki,
nie sądowy, który unowocześnia proces
karny i budzi szacunek dla sprawiedliwości. RIM taką właśnie formułę przekazuje wszędzie tam gdzie połączenie pozytywnych aspektów alternatywnych metod
rozwiązywania sporów (ADR) oraz wiedza
i kwalifikacje naszych mediatorów, partnerów, patronów pozwalają na zapewnienie
najwyższej jakości świadczonej obsługi
i głębokiego zakorzeniania mediacji jako
kompleksowego działania w niemalże każdej sferze życia. Odzew ze strony naszych
Klientów, którzy mają do dyspozycji grupę
mediatorów wyspecjalizowanych w różnego rodzaju dziedzinach – mediacja gospodarcza, cywilna, rodzinna, karna którzy
prowadząc mediację są tylko swoistego
rodzaju łącznikiem pomiędzy skonfliktowanymi stronami służącymi do wsparcia
formalnego w celu wypracowania satysfakcjonującego obydwie strony porozumienia.
Niezwykle pozytywne reakcje utwierdziły
Grupę OCG w tym że działania promujące ideę mediacji zwłaszcza wśród przed-

siębiorców są prawidłowym kierunkiem.
RIM stworzony został nie tylko jako miejsce w którym można skorzystać z mediacji lecz jako Instytut w którym skupiamy
różnorakie środowiska, wymieniając
poglądy oraz realizując różnego rodzaju
szkolenia podnoszące kwalifikacje mediatorów a także szkolenia branżowe dla menagerów, księgowych, pomocy społecznej,
terapeutów i wiele innych. Połączenie pozytywnych aspektów alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR), wiedzy
i kwalifikacji naszych mediatorów, partnerów, patronów pozwala nam zapewniać
najwyższą jakości świadczonych usług tym
samym zakorzeniając coraz głębiej i mocniej ideę mediacji jako kompleksowego
działania w niemalże każdej sferze życia.
OCG to szersze spojrzenie nie na biznes
i alternatywne metody rozwiązywania
konfliktów.
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w dobrą stronę i obiecujący początek, ale
wiele wyzwań wciąż przed nami.

Z Markiem Borowskim, prezesem
Federacji Polskich Banków Żywności rozmawia Milena Zarabska
Podczas Forum Przemysłowego w Karpaczu uczestniczył Pan w debacie poświęconej przeciwdziałaniu marnowania żywności. Jakie są najważniejsze
wnioski płynące z tej dyskusji?
Gospodarka bez śmieci i filozofia zero
waste to już nie tylko domena niszowych
przedsiębiorstw czy środowisk zorientowanych na tematykę ekologiczną. To
zjawisko, które przeszło do mainstreamu
i dotyczy nas wszystkich. Kupujący są coraz bardziej świadomi i zwracają uwagę na
odpowiedzialność społeczną firm, które
zasilają swoimi pieniędzmi. To mobilizuje biznes do podejmowania realnych kroków w stronę ograniczania marnowania
żywności. A jest z czym walczyć – w Polsce w ciągu roku marnujemy około 9 mln
ton żywności. W całej Unii to średnio 173
kg na osobę, ale wiele źródeł wskazuje, że
może to być zaniżony wynik. Coraz więcej
dzieje się także w obszarze systemowym –
w ostatnim czasie w Polsce wdrożono ustawę o zapobieganiu marnowania żywności
w handlu. Duże sieci handlowe zostały
zobligowane do przekazywania żywności
organizacjom charytatywnym. To krok
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Czy znamy skalę marnotrawstwa
żywności w Polsce w obszarach produkcji, dystrybucji i konsumpcji?
Bazując na zbiorczych danych z całej Unii
Europejskiej możemy wskazać, że za 53
proc. strat żywności odpowiadają gospodarstwa domowe. Kolejne miejsca na tym
niechlubnym podium zajmuje przetwórstwo (19 proc.), 12 proc. przypada na gastronomię, a 5 proc. na sprzedaż i dystrybucję. Ci ostatni jednak w bardzo dużym
stopniu wpływają na głównych marnotrawców – konsumentów, skłaniając ich
do zakupowej rozrzutności. Klient jest też
bardziej wymagający, chce przez cały dzień
mieć wybór świeżych owoców i warzyw,
świeżego pieczywa. W efekcie więc producent, dostawca wytwarza za dużo, sklep
zamawia z nadwyżką, a klient kupuje więcej niż jest w stanie zjeść – i w ten sposób
koło się zamyka. Właściwie głównym problemem w walce z marnowaniem jedzenia
jest brak dokładnych danych – mówi się
o marnowaniu od 30 do 50% produkowanej globalnie żywności, od 170 do niemal
250 kg wyrzucanych rocznie przypadających na konsumenta – to bardzo duże
i mało precyzyjne zakresy. Żeby coś zmienić, trzeba to wcześniej zmierzyć, dlatego
trwający właśnie pierwszy w Polsce Projekt
Racjonalizacji i Ograniczania Marnowania
Żywności (PROM), którego jako Federacja
Polskich Banków Żywności jesteśmy liderem, jest tak ważny. W najbliższych dniach
poznamy pierwsze wyniki tych badań.
Jakie są założenia tej unikatowej
w Polsce inicjatywy badawczej i dotychczasowe efekty projektu?
Projekt PROM ma na celu zbadanie, ile
żywności marnuje się w Polsce w całym
łańcuchu produkcji – tzw. „od pola do
stołu”. To pierwsza tego typu inicjatywa
badawcza w naszym kraju. W tej chwili
kończymy już szacowanie strat i marnotrawstwa m.in. w przetwórstwie żywności,
jej transporcie, magazynowaniu, dystrybucji oraz u konsumentów. Wyniki dostarczą

nam informacji, o skali marnowanego jedzenia, najwrażliwszych punktach w całym łańcuchu oraz w jaki sposób możemy przeciwdziałać marnowaniu jedzenia.
Dzięki tym wynikom instytucje publiczne
będą miały możliwość stworzenia trafnego
i skutecznego programu racjonalizacji strat
i ograniczania marnotrawstwa żywności.
Z pewnością ogromnym atutem projektu
jest udział czołowych podmiotów badawczych w kraju, które gwarantują wysoką jakość i merytoryczną wartość opracowania.
Takie działanie nie powinno jednak być
jednorazowe – ważne, żeby uzyskane wyniki weryfikować i w ten sposób monitorować efektywność obranej strategii ograniczania marnotrawstwa żywności. Dlatego
kontynuacja obecnego projekt będzie kluczowa jeśli chodzi o trwałość zmiany.
W jaki sposób można skutecznie przeciwdziałać marnotrawstwu żywności?
Czy istnieją skuteczne rozwiązania,
wykorzystujące nowoczesne technologie, w tym zakresie, system eliminujący marnotrawstwo żywności?
Banki Żywności nieustannie dążą do
usprawniania procesów ratowania żywności korzystając z najnowszych technologii
służących do zarządzania przekazywaniem nadwyżek żywnościowych od sklepów do organizacji charytatywnych, np.
FoodCloud. Takie udogodnienia wpływają na efektywność świadczonej przez nas
pomocy, ułatwiają komunikację i proces
przekazywania darowizn oraz jej późniejszą inwentaryzację. Planujemy wdrożenie
tego rozwiązanie we wszystkich 31 Bankach Żywności. Technologia odgrywa niemałą rolę także w walce z marnowaniem
jedzenia wśród konsumentów. Aplikacje
promujące postawy zero waste czy nowoczesne sprzęty AGD ułatwiające poprawne
przechowywanie jedzenia - to wszystko ma
szansę pozytywnie wpłynąć na zachowania i wybory każdego z nas. Warto pamiętać, iż jesteśmy w procesie ciągłej zmiany
i poszukiwaniu rozwiązań, które mogą
ograniczyć skalę zanieczyszczenia środowiska, marnowana żywność też ma w tym
obszarze ogromne znaczenie. Innowacyjność w tworzeniu nowych produktów z tak
zwanych części niejadanych jest już normą,
rozwiązania usprawniające łańcuch dostaw, czy optymalizacja opakowań, to tylko
niektóre mające wpływ na skuteczne przeciwdziałanie marnowaniu, nie tylko jedzenia. Osobiście więc bardzo wierzę w to, że
technologia i korzystanie z nowoczesnych
rozwiązań jest odpowiedzią na zmniejszenie skali marnowania żywności na każdym
polu - zarówno w domach, jak i w przemyśle czy handlu.

Przekaż 1 procent
podatku
potrzebującym
Do 30 kwietnia 2020 roku musimy rozliczyć się z fiskusem składając
w urzędzie skarbowym formularze podatkowe: PIT-36, PIT-36L, PIT37, PIT-38, lub PIT-39. Składając zeznania możemy również przekazać
1 procent naszego podatku na rzecz dowolnie wybranej organizacji
pożytku publicznego. Obdarowanie takiej organizacji nic nas nie
kosztuje, po prostu część naszego podatku nie trafia do Skarbu Państwa, ale właśnie do wybranej przez nas organizacji.
Bardzo chętnie korzystamy z takiej możliwości. Po raz pierwszy
1 procent podatku można było przekazać w 2004 roku. Zrobiło to 80
tysięcy podatników przekazując niebagatelną kwotę 10,4 mln złotych
na cele społeczne. W 2019 roku, darczyńców było już 14,5 miliona!
Składając zeznania podatkowe za 2018 rok przekazali oni organizacjom pożytku publicznego ogromną kwotę 875 milionów złotych.
W roli darczyńcy może wystąpić każdy podatnik rozliczający się
poprzez skalę podatkową, czyli poprzez formularz PIT z opodatkowaniem 18% i 32%, ale także poprzez podatek liniowy, ryczałtem od
przychodów ewidencjonowanych, jak również podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o PIT tzn. zbycie nieruchomości, kapitały pieniężne, prawa majątkowe.
Przekazanie 1 procenta jest bardzo proste. Wystarczy wypełnić dwa
pola w formularzu PIT wpisując: numer KRS organizacji pożytku
publicznego oraz przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć
1% naszego podatku. W formularzu możemy również zaznaczyć, że
chcemy również przekazać swoje dane osobowe obdarowywanej
organizacji, choć oczywiście nie musimy tego robić.

Wesprzyj nas
1% podatku.
KRS 00000587321
nr konta:
46 1050 1373 1000 0022 3009 3821

Projekt PROM jest finansowany przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach programu GOSPOSTRATEG.
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Samorząd wyczulony na problemy społeczne
Z Romanem Potockim, starostą wrocławskim rozmawia Ryszard Żabiński
Rok 2020 dla wielu samorządów będzie trudny jeśli chodzi o sytuację budżetową. A jak problem ten wygląda
w powiecie wrocławskim?
Od czasu gdy jestem starostą, budżet
powiatu wrocławskiego systematycznie rośnie, od poziomu ok. 100 mln złotych do
prawie 160 mln złotych w tym roku. Ponad 20 procent tego budżetu przeznaczamy na cele inwestycyjne, w tym najwięcej
na infrastrukturę drogową. Największą
inwestycją drogową w tym roku będzie
przebudowa drogi powiatowej w Kiełczowie-Kiełczówku, w gminie Długołęka.
Koszt tej inwestycji wyniesie ok. 10 mln
złotych, jednak mamy szanse na uzyskanie
dofinansowania do tego przedsięwzięcia na
poziomie ok. 60 procent. Na ten rok planowanych jest 15-17 projektów drogowych.
W tym roku chcemy zarezerwować w budżecie milion złotych na duże
przedsięwzięcie jakim jest rozbudowa
siedziby
starostwa,
polegająca
na
dobudowie jeszcze jednego skrzydła C, do
dwóch już istniejących. Przedsięwzięcie
jest fazie dokumentacyjnej, w tym roku
powinien już być gotowy projekt, na przełomie lat 2020 i 2021odbędzie się przetarg
na wykonawcę robót, a cała inwestycja
powinna być zakończona w czerwcu
2022 roku. Koszt wyniesie ok. 20 milionów
złotych, chcemy jednak z różnych źródeł,
m.in. z Krajowego Funduszu Ochrony Środowiska, uzyskać aż 50 procent dofinansowania.
Ta inwestycja jest bardzo potrzebna, dość powiedzieć, że według różnych
źródeł, zajmujemy pierwsze lub trzecie
miejsce w Polsce (po powiatach gdańskim
i kartuskim) jeśli chodzi o przyrost liczby ludności. Kiedy w 2009 roku powstała
nowa siedziba, powiat wrocławski miał
ok. 100 tysięcy mieszkańców, teraz ta liczba
zwiększyła się do prawie 150 tysięcy.Mimo
rozwoju programu e-usług, bez tej inwestycji, po prostu nie moglibyśmysprawnie
obsłużyć coraz większej liczby petentów.
Możliwości inwestycyjne powiatu
wrocławskiego wynikają z dobrego
zarządzania finansami publicznymi.
Z opublikowanego w 2019 roku ogólnopolskiego rankingu wynika, że
wśród polskich powiatów, wrocławski
zajmuje drugie miejsce w Polsce. Czy
obecny rok będzie równie dobry pod
tym względem?
Wspomniany, ogólnopolski ranking
jest przygotowywany przez Uniwersytet
Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie. Bierze się w nim

42

pod uwagę m.in.: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relację nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem,
udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków
europejskich w wydatkach ogółem – bez
poręczeń, relację zobowiązań do dochodów ogółem, udział podatku dochodowego
od osób fizycznych w dochodach bieżących.
W tym roku będziemy dobrze wypełniać te kryteria, zachowamy dynamikę
wzrostu budżetu, dynamikę inwestycyjną,
wszędzie gdzie możemy aplikujemy o środki unijne i co najważniejsze, kondycja
finansowa powiatu pozwala nam na partycypowanie udziałem własnym w przedsięwzięciach dofinansowanych z Unii Europejskiej.
Charakterystyczną cechąsamorządowej polityki starostwa wrocławskiego
jest wyczulenie na problemy społeczne, troska o osoby z niepełnosprawnościami. Jak duża jest skala tego
problemu w powiecie, ile jest takich
osób?
Według ogólnopolskich statystyk, takie osoby stanowią 10-15 procent populacji. W powiecie wrocławskim szacujemy
ich liczbę na 4,5-5 tysięcy osób. Może to
być wielkość zaniżona, bowiem wiele takich osób nie jest ujętych w statystykach.
W każdym razie, jest to bardzo poważny
problem. Pod koniec marca chcemy, wspólnie z samorządowcami powiatu wrocławskiego, gminami, organizacjami pozarządowymi zorganizować dużą debatę na ten
temat. Pozwoli to nam jeszcze lepiej zdiagnozować problem, potrzeby i oczekiwania
jakie mają gminy w tym obszarze.
W ubiegłym roku zakończyliśmy generalny remont dwóch Placówek Opiekuńczo
– Wychowawczych byłego Domu Dziecka
w Kątach Wrocławskich, któryw styczniu
2018 roku przejęliśmy od Caritasu. Powstało tam także nowe boisko wielofunkcyjne,
siłownia na świeżym powietrzu i wiata do
zajęć integracyjnych.W tym miejscu jest
też utworzony przez nas Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób
z niepełnosprawnościami, Powiatowy
Klub Seniora, Mieszkanie Chronione dla
wychowanków opuszczających pieczę zastępczą oraz Powiatowe Centrum Usług
Społecznych. Chciałbym, aby w tym roku
zostało przygotowane tzw. mieszkanie wytchnień przeznaczonego dla opiekunów
osób z niepełnosprawnościami. Chcemy,

aby takie placówki powstawały w różnych
częściach powiatu wrocławskiego, tak aby
były bardziej dostępne dla mieszkańców.
Powiat wrocławski znany jest z wielu udanych wydarzeń promujących
region i integrujących mieszkańców.
Na jakie wydarzenia w tym roku
chciałby Pan zwrócić szczególną
uwagę?
Już w marcu mamy zaplanowane ważne wydarzenie jakim jest Forum Kobiet
Powiatu Wrocławskiego, w którym co
roku uczestniczy ok. 300 pań z całego powiatu. Bardzo udanym przedsięwzięciem
są „Białe Niedziele w powiecie wrocławskim” – akcje medyczne z zakresu profilaktyki chorób serca, podczas których dotychczas udało się przebadać już kilkaset
osób. Warto zwrócić uwagę na odbywający
się co roku Kulinarny Powiat Wrocławski,
wydarzenie, którego celem jest propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kulinarnych gospodarstw domowych na terenie
powiatu wrocławskiego, promocja tradycji
kulinarnych pielęgnowanych i przekazywanych z pokolenia na pokolenie oraz promowanie społecznej aktywności mieszkańców
powiatu wrocławskiego.
W tym roku będziemy
obchodzić ważny jubileusz
– 30 lecia samorządów
w Polsce, zastanawiamy
się jak zorganizować
obchody tego jubileuszu w powiecie. Trudno wymienić wszystkie
planowane na ten rok
wydarzenia, wiele z nich
ma już bogatą tradycję i na
stałe wpisało się
w powiatowy
kalendarz
imprez. Zapraszam
serdecznie
na wszystkie.
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Klimat inwestycyjny na Ukrainie
– nowe możliwości czy stare problemy
Podczas XIII Forum Europa-Ukraina
nie mogło zabraknąć dyskusji na temat
klimatu oraz uwarunkowań dotyczących
możliwości inwestycyjnych na Ukrainie.
Szczególną uwagę poświęcono zmianom
w otoczeniu prawnym, która ma niejako
służyć polepszaniu wizerunku Ukrainy
wśród przedsiębiorców z zagranicy. Panel
dyskusyjny poprowadził wydawca Kapitalu Polskiego – Marcin Prynda.
Pierwsze pytanie dotyczące ogólnych
warunków klimatu inwestycyjnego na
Ukrainie zostało skierowane do Pana mecenasa Maksyma Ferenca. Według niego obecne realia gospodarcze na Ukrainie są doskonałe, nie ma najmniejszej
wątpliwości, że rynek ukraiński wchłonie
każdą inwestycję zagraniczną. Odniósł
się również do zapowiedzianego przez
prezydenta Ukrainy Wołodymira Żełenskiego programu wspierającego dużych inwestorów, potocznie nazywanego
„nianią inwestora”. Program ten między
innymi polega na tym, że każdy kto zainwestuje na Ukrainie co najmniej 100 mln
USD uzyska szczególną opiekę i ochronę
prawną. Pytanie brzmi co w takim razie
będzie z małymi i średnimi przedsiębiorcami, którzy nie mają takich możliwości
inwestycyjnych ? Ferenc przywołał szereg przykładów statystycznych w oparciu
o dane pozyskane z Ministerstwa Gospodarki Ukrainy. Między innymi dane za
rok 2018, które obejmują małe, średnie
i duże przedsiębiorstwa, wskazujące na to,
że Ukraina przyciągnęła 8,5 mld dolarów
bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
W porównaniu z Polską to całkiem dobry
wynik, ponieważ my możemy pochwalić
się wynikiem 12 mld USD. Głównymi inwestorami na Ukrainie byli przedsiębiorcy
z Niderlandów, Wielkiej Brytanii, Cypru
oraz Wysp Dziewiczych.
Marcin Święcicki – pełniący obowiązki Rzecznika Praw Przedsiębiorców na
Ukrainie, uważa, że klimat inwestycyjny
na Ukrainie w ostatnich nie tylko latach,
ale nawet miesiącach, bardzo się poprawił. Zadłużenie publiczne spadło poniżej
60%. Gospodarka rośnie w tempie 3%-4%
rocznie. W 2020 r. ma zostać sprywatyzowanych ponad 300 przedsiębiorstw. Prowadzi się szereg prac mających stworzyć
ulgi w podatku dochodowym. Niestety,
Ukraina wciąż słabo wypada w ogólnoświatowych rankingach pod względem
walki z korupcją Transparency International. Zajmuje dalekie, 120 miejsce. Wizja

Kapitał POLSKI

zmian w tym kierunku powinna zwiastować poprawę, chociażby ze względu na
utworzenie wielu organizacji rangi państwowej, służących zwalczaniu skorumpowanych podmiotów.
Partner zarządzający z kancelarii
SDM Partners – Dmytro Syrota. przedstawił statystyki, które pokazują, że w 2019
r. Ukraina przyciągnęła 1,8 mld dolarów
inwestycji. Pojawia się więc pytanie – dlaczego zagraniczni przedsiębiorcy nie chcą
inwestować na Ukrainie? W ocenie Syroty
do głównych czynników warunkujących
taką sytuację należą przede wszystkim:
obawa przed korupcja oraz nieefektywny system sądownictwa, który ma służyć
ochronie interesów przedsiębiorców. Nie
należy negować szeregu dobrych zmian,
wśród których wprowadzono: obowiązek
składania deklaracji majątkowych przez
sędziów czy regularnego podnoszenia
kwalifikacji zawodowych. Przykładowo
6-7 lat na Ukrainie wśród przedsiębiorców
panowało niepodważalne przekonanie, że
skorumpowane sądy to absolutnie normalna rzecz.
Joanna Mularczyk – ekspertka ds.
sprzedaży i finansowania handlu z Banku
Gospodarstwa Krajowego, wśród najbardziej jaskrawych graczy na rynku ukraińskim stanowiących inwestycje zagraniczne
bank PKO BP dobrze sobie radzi. Powinno

to stanowić przykład udanych inwestycji
dużych podmiotów, a jednocześnie zachętę
dla innych firm do wejścia na ten rynek.
Bank Gospodarstwa Krajowego w latach
2010 – 2019 wsparł sporą część polskich
inwestycji w tym kraju na kwotę 638 mln
złotych. Należy dodać, że 2/3 wskazanej
kwoty zostało zrealizowane w roku 2019!
Wśród kolejnych przykładów jest współpraca polskiej spółki Ferum z ukraińskim
EpiCentrem w zakresie dostawy silosów,
a także sfinansowanie budowy centrum
handlowego przez spółkę Unibep w Charkowie na kwotę 54 mln euro.
Pawłeł Wuttke – dyrektor spółki informatycznej Future Processing Ukraine, to
jeden z inwestorów na ukraińskim runku.
Jego firma z Dolnego Śląska działa w Tarnopolu, gdzie zatrudnia 24 informatyków.
Do końca roku planuje powiększyć swój
zespół dwukrotnie. Spółka stanowi dobry
przykład transferu kultury organizacyjnej
z Polski na Ukrainę. Jednocześnie efektywnie wykorzystuje ogromny potencjał
ukraińskich specjalistów. Firma współpracuje również z władzami miasta Tarnopol
w zakresie realizacji projektu „Tarnopil IT
City”, która ma na celu pozyskanie programistów z wewnętrznego rynku ukraińskiego i zabezpieczenie regionu przed emigracją zarobkową do bardziej zamożnych
krajów.
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Partner w automatyzacji

Festo – lider innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie automatyki przemysłowej
Oferta Festo zawiera dedykowane produkty i rozwiązania dla taboru kolejowego,
spełniające specyficzne dla tego segmentu wymagania, normy i certyfikaty.
- siłowniki i napędy pneumatyczne
- manipulatory i systemy handlingowe
- certyfikowane moduły napędowe drzwi
- czujniki i systemy wizyjne
- sterowniki elektroniczne

- napędy elektryczne
- silniki i pozycjonery
- zawory i wyspy zaworowe
- zespoły przygot. sprężonego powietrza
- złączki i przewody pneumatyczne
www.festo.pl

