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Słowo od redakcji

Ze strefy czerwonej do zielonej
Dziennikarze Kapitału Polskiego z radością uczestniczyli w Europejskim Kongresie Gospodarczym (2-4 września, Katowice). Brakowało nam bezpośredniego kontaktu z uczestnikami tego rodzaju
wydarzeń. Kongres w Katowicach zaplanowano mimo niesprzyjających warunków nasilającej się pandemii, spowolnienia gospodarczego.
W tym roku w Katowicach gościliśmy unijnych komisarzy, polityków,
ekspertów, przedstawicieli firm z Polski i Europy.
Dla ludzi polityki, biznesu, samorządowców, to wyjątkowa okazja do
bezpośrednich spotkań dyskusji o najważniejszych wyzwaniach i problemach. Tegoroczne wydarzenie miało również szerszy wymiar – stacjonarne sesje Kongresu transmitowano online.
Już na 8-10 września zaplanowano Forum Ekonomiczne w…Karpaczu, w Hotelu Gołębiewski na Dolnym Śląsku, a nie jak się do tego
już przyzwyczailiśmy, w Krynicy. Przyczyną zmiany lokalizacji słynnego wydarzenia był oczywiście koronawirus. Krynica Zdrój znalazła
się w czerwonej strefie. Niemożliwe okazało się przygotowanie odpowiedniej infrastruktury, tak aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom Forum. Karpacz natomiast znajdował się w zielonej strefie i co
tu ukrywać ma o wiele lepsze warunki infrastrukturalne do przeprowadzenia tak wielkiej imprezy. Organizatorom zależało również, aby
Forum odbywało się głównie w tradycyjnej formie, tylko niewielką
część konferencji zaplanowano w sieci. Hotel Gołebiewski ze względu
na swoje rozmiary i wyposażenie znakomicie ułatwia przeprowadzenie
takiego planu.

Partner wydania

Dla Karpacza, Dolnego Śląska – Forum Ekonomiczne jest ogromną
szansą na promocję. Być może okaże się też, że Forum zagości na dłużej w tym dolnośląskim miasteczku.
Na 14 września przesunięto również XXVII edycję Welconomy Forum In Toruń. W rozmowie z „Kapitałem Polskim”, Jacek Janiszewski
przewodniczący Rady Programowej mówił, że paradoksalnie epidemia jeszcze zwiększyła zainteresowanie Welconomy, bo przecież czasy
inne, trudne więc wszyscy potrzebują wymiany poglądów doświadczeń
i zwykłego słowa otuchy. Sesja Plenarna Welconomy przebiegnie pod
hasłem ”Pandemia i co dalej? Ekonomia oczami Świętego Jana Pawłą
II”. W marcu organizatorzy przygotowali motyw przewodni konferencji związany z setną rocznicą narodzin Świętego Jana Pawła II. Pandemia spowodowała, że Welconomy przesunięto na wrzesień i rozszerzono zagadnienia inspirujące do dyskusji o problemy związane z COVID.
Optymistycznie nastraja lektura tych tekstów w „Kapitale Polskim”,
które dotyczą inwestycji w portach morskich. Piszemy o tym, że budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia będzie jedną z największych planowanych inwestycji w formule partnerstwa publiczno - prywatnego realizowanych w Polsce w najbliższym czasie. Z kolei, w 2019
roku, Port Gdańsk przeznaczył na inwestycje prawie 390 mln złotych,
a w tym roku planuje je zwiększyć do poziomu ponad 395 mln zł.
Dużo piszemy również o wyróżniających się w Polsce samorządach.
Najlepsi włodarze gmin, podobnie jak uczestnicy wielkich konferencji
gospodarczych, zarządzający portami, czy przedsiębiorcy chętnie dyskutują o tym jak będzie wyglądało otoczenie gospodarcze po pandemii
i jak się do tej nowej rzeczywistości najlepiej przygotować. Innymi słowy, zastanawiają się jak przejść ze strefy czerwonej do zielonej. To bardzo twórcze rozważania, ale też i codzienne działania, które pozwalają
łatwiej znieść niepewne czasy pandemii.
Zapraszam do lektury Kapitału Polskiego!
Redaktor Naczelny
Ryszard Żabiński
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Zawód inżyniera zawodem zaufania publicznego
Z Romanem Lulisem, Przewodniczącym Rady MOIIB rozmawia Marcin Prynda

zwierciedla podział administracyjny kraju.
Izba w całości liczy ponad 117 tys. członków. Wraz z 12 tysiącami członków Izby
Architektów stanowimy wielką rodzinę
budowlańców.
Nasza izba (MOIIB) jest największą Izbą
okręgową, skupia ponad 22 tys. członków.
W 2019 roku przyznaliśmy ponad 1 000
nowych uprawnień budowlanych, co stanowi aż 16% wszystkich nadanych uprawnień w danym roku. Szczególne podziękowania za to należą się przewodniczącemu
naszej Komisji Kwalifikacyjnej, prof. Eugeniuszowi Kodzie. To tysiąc nowych inżynierów, którzy będą mogli wykonywać
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Bez przypływu nowych członków
rozwój budownictwa i w konsekwencji całej naszej gospodarki nie byłby możliwy.
Jak mówiła w czerwcu w Krakowie Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz Kondycja
branży budowlanej jest bardzo istotnym
elementem i wskaźnikiem tego, w jaki sposób polska gospodarka będzie wychodzić
z pandemii.
Proszę wyjaśnić naszym czytelnikom
jaka jest geneza powstania samorządu zawodowego?
Większość czytelników termin samorząd
utożsamia z samorządem terytorialnym,
który został wprowadzony w art.16 Konstytucji RP i jest szczegółowo opisany w jej
VII rozdziale. Przywracając decentralizację władzy w art. 17 ust 1. Konstytucji
zapisano istnienie samorządów zawodowych: W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby
wykonujące zawody zaufania publicznego
i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu
publicznego i dla jego ochrony. Owo wprowadzenie samorządów zawodów zaufania
publicznego do Konstytucji jest wyrazem
zaufania obywateli do określonego zawodu ze względu na jego istotną rolę w społeczeństwie.
Jakie główne zadania ma samorząd
inżynierów budownictwa?
Ustawowe zadania naszego samorządu zawodowego to przede wszystkim:
• Reprezentowanie i ochrona interesów
Członków Izby,
• Nadawanie i pozbawianie uprawnień
budowlanych,
• Doskonalenie kwalifikacji zawodowych
Członków,
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• Ustalanie zasad etyki zawodowej i nadzór nad jej przestrzeganiem,
• Współdziałanie z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego.
Czy członkostwo w Izbie inżynierów
jest dobrowolne?
Należy przypomnieć, że uprawnienia budowlane są nadawane w Polsce od ponad
90 lat, kiedy to weszło w życie rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o Prawie budowlanym i zabudowaniu
osiedli z 28 lutego 1928 roku. Obowiązek
przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – projektanta, kierownika budowy
i inspektora nadzoru istnieje jednak od 1
stycznia 2003 r., czyli faktycznego wejścia
w życie wspomnianej ustawy o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa.
Jest Pan przewodniczącym Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa (MOIIB) – jaka jest
struktura samorządu?
Struktura Izby jest dwustopniowa. Obejmuje Krajową Izbę Inżynierów Budownictwa, która przyjęła nazwę Polska Izba
Inżynierów Budownictwa oraz 16 okręgowych Izb, których obszar działalności od-

Proszę opowiedzieć o Waszej działalności.
Nie tylko my jako największa okręgowa Izba, ale także i te najmniejsze Izby,
wspólnie staramy się wskazywać kierunki działań dla izb, a także, w co głęboko
wierzymy, dla Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa. Tak było chociażby w przypadku metodologii BIM (Building Information Modeling), która jako kolejny krok
po oprogramowaniu CAD w rozwoju technologii cyfrowych dla budownictwa budziła wiele obaw. Już na początku kadencji
powołaliśmy Komisję ds. edukacji i wdrożenia BIM, której przewodniczący dr inż.
Tomasz Piotrowski zostając wkrótce przewodniczącym Zespołu ds. BIM na szczeblu krajowym, doprowadził do szybkiego
przygotowania i przyjęcia w lutym 2020
roku przez Radę Krajową strategii Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie
wdrażania BIM, miejsca i roli Izby w tym
procesie oraz od wskazania sposobów realizacji tej strategii. W dokumencie tym
omówiono kierunki działań samorządu
w podziale na cztery ważne obszary, wśród
których przed standaryzacją, legislacją
i popularyzacją BIM wymieniono cyfryzację procesu budowlanego.
W dobie pandemii COVID-19 to bardzo ważny temat.
Można by rzec, że nasza strategia była prorocza, bo ta przyspieszona i być może wy-
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muszona przez pandemię cyfryzacja staje
się faktem. 22 lipca br. GUNB podpisał
umowę na projekt nowego rejestru cyfrowego e-CRUB (elektroniczny – Centralny
Rejestr osób posiadających uprawnienia
budowlane), a 2 sierpnia br. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.
gov.pl) – rządowa aplikacja do składania
wniosków w procesie budowlanym. Jest
to wprost realizacja postulatu ze strategii
BIM, czyli prawnego dopuszczenia i upowszechnienia jako kanału wiodącego cyfrowego obrotu korespondencji z organami administracji rządowej i samorządowej,
w tym składania wniosków o zgodę na wykonywanie robót budowlanych, wydanie
materiałów urzędowych, itp.
Czy COVID-19 miał wpływ na Waszą
działalność?
Zarówno Rzecznik Koordynator Odpowiedzialności Zawodowej Ryszard Rak,
jak i przewodniczący Okręgowego Sądu
Dyscyplinarnego Radosław Sekunda
oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Leonard Szczygielski zadbali o to, by nasze organy statutowe nie przerwały swojej
działalności. Biuro pod kierownictwem
dyrektora Michała Stępnia, działało nieprzerwanie, zarówno stacjonarnie jak
i zdalnie.
Pandemia to nowa rzeczywistość. Przede
wszystkim jeśli chodzi o ROZWÓJ zawodowy i osobisty, czyli doskonalenie, naszych członków. Komisja ds. podnoszenia
kwalifikacji zawodowych, i integracji pod
przewodnictwem Dariusza Karolaka wraz
z Działem Doskonalenia Zawodowego
Biura MOIIB podjęła intensywne wysiłki,
by zwiększyć ofertę i dostępność naszych
szkoleń online. Są to zarówno szkolenia
stricte techniczne, jak i szkolenia z tzw.
kompetencji miękkich. W ostatnich miesiącach udostępniliśmy nasze szkolenia także
dla członków pozostałych Izb okręgowych
i innych zainteresowanych. Nasze szkolenia
są także retransmitowane na kanale YouTube, o czym szeroko informujemy na naszej
stronie (www.maz.piib.org.pl) oraz Facebooku MOIIB (@MazowieckaMOIIB), za
które odpowiedzialny jest Sekretarz MOIIB
Mariusz Okuń. W efekcie od połowy marca przeszkoliliśmy ponad 33 tys. osób. Jeśli
sytuacja epidemiologiczna w kraju pozwoli,
planujemy wznowienie na jesieni szkoleń:
stacjonarnych i hybrydowych.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się zawsze liczne wyjazdy techniczne na budowy, podczas których nasi członkowie mieli
okazję „dotknąć” ciekawych realizacji nie
tylko w naszym regionie, ale także w całej
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Polsce. Wyjazdy organizowane są przez
Koło Młodych, którego przewodniczącym
jest mój zastępca Radosław Cichocki. Po
okresie przerwy w czasie tzw. lockdownu wznowiliśmy także tę formę szkoleń
– oczywiście zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych.
W pandemii wprowadzane są duże
zmiany legislacyjne – czy są one istotne dla wykonywania Waszego zawodu?
W MOIIB pod kierunkiem Elżbiety Janiszewskiej-Kuropatwy byłej wiceminister
budownictwa, a obecnie członka Rady
Dostępności – dla osób ze szczególnymi
potrzebami, Sektorowej Rady do spraw
Kompetencji w Budownictwie oraz Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej działa Komisja Prawno-Regulaminowa, do której zadań należy głównie
monitorowanie obowiązujących i wprowadzanych kolejnymi tarczami antykryzysowymi przepisów dotyczących procesu
budowlanego. Niebawem, bo 19 września
br. wchodzi w życie istotna nowelizacja
Ustawy – Prawo budowlane, która całkowicie zmienia dotychczasowy ciąg zdarzeń
w projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych w Polsce. Wprowadzony trójpodział projektu budowlanego, któremu
od samego początku sprzeciwiał się nasz
samorząd, rodzi wiele zagrożeń. Dotyczą
one nie tylko czasu i kosztu realizacji inwestycji, ale także w naszej opinii bezpieczeństwa obiektów budowlanych. Jesteśmy
przekonani, że wobec tego zagrożenia
tylko poczucie odpowiedzialności i rzetelność naszych członków – inżynierów budownictwa wykonujących zawód zaufania
publicznego – uchroni obywateli od utraty
zdrowia i życia.
Aby lepiej przygotować inżynierów do tej
nowej rzeczywistości zostaliśmy partnerem głównym poradnika Prawo budowlane 2020. Uczmy się wspólnie, który został
opublikowany przez wydawnictwo Przegląd Budowlany ‑ miesięcznik Polskiego
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZiTB). Wszyscy członkowie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa otrzymają ten poradnik wraz
z wrześniowym numerem naszego biuletynu „Inżynier Mazowsza”.
To półmetek Pana czteroletniej kadencji – czy udało się zrealizować
plany?
Tuż po wyborze zadeklarowałem kontynuowanie wszystkich rozwiązań wypracowanych i sprawdzonych przez moich
poprzedników i jednocześnie zapewniłem,
że moim celem jest także wprowadzenie
nowych kierunków i metod działania.
Podczas uroczystości zeszłorocznego Mazowieckiego Dnia Budowlanych podkreśliłem, że trzy kluczowe słowa opisujące pracę
naszego samorządu pod moim przewod-

nictwem, to ROZWÓJ, WSPÓŁPRACA
i INTEGRACJA. Wprawdzie koronawirus nie wpłynął negatywnie (a można by
powiedzieć, że wręcz przeciwnie wpłynął
pozytywnie na ROZWÓJ zawodowy i osobisty naszych członków) ale tego samego
nie można powiedzieć o współpracy i integracji. Wiele naszych planów zostało
chwilowo wstrzymanych lub odłożonych.
Niemniej, w miarę możliwości i oczywiście z zachowaniem obowiązujących wymogów epidemiologicznych, wznawiamy
spotkania środowiskowe, aby budować
przyjacielskie i życzliwe relacje w ramach
INTEGRACJI. Te relacje budujemy od lat
podczas wszelkich naszych aktywności
koordynowanych przez Komisję ds. sportu i integracji kierowanej przez Daniela
Opokę, członka Prezydium MOIIB. Są to
m.in rozgrywki brydża, zawody narciarskie, regaty, spływy kajakowe, gra w Lidze
Siatkówki Firm, czy udział naszej drużyny
w marszu na orientację w Bieszczadach. Od
lat zachęcamy członków do aktywności,
a w szczególności zapraszamy na organizowane przez nas Międzynarodowe Zawody
Pływackie Masters w Ostrowi Mazowieckiej i nowość – Ogólnopolskie Zawody
w Strzelectwie Sportowym w siedzibie Sekcji Strzeleckiej CWKS „LEGIA” Warszawa.
Jeśli chodzi o WSPÓŁPRACĘ, to nie odbyło się niestety Regionalne Forum Inżynierskie, które w 2019 roku było zorganizowane wspólnie przez pięć Izb okręgowych
w Sierpcu, ale przełożyliśmy je na 2021
rok. Mogę też zapewnić, że kontynuowane
będą nasze cykliczne spotkania pod hasłem Usprawnienie procesu inwestycyjnego
w budownictwie kierowane do mieszkańców, powiatowych inspektoratów nadzoru
budowlanego, naczelników wydziałów infrastruktury i inwestycji oraz urzędników
powiatowych. Takie spotkania odbyliśmy
w 2019 roku m.in. w Pruszkowie, Ciechanowie, Wyszkowie, Płocku. Dyskusje na
tych spotkaniach dają nadzieję na lepszą
współpracę, realną poprawę funkcjonowania procesu inwestycyjnego i eliminowanie
trudności związanych z formalnościami
podczas realizacji inwestycji. Będziemy
także kontynuować i poszerzać rozpoczętą
współpracę międzynarodową z Litwą, Łotwą, Białorusią i Kazachstanem, a planujemy z Gruzją i Bułgarią.
Jakie ma Pan plany na przyszłość?
Nie zmienia się tego, co dobrze działa i ma
pozytywny odzew środowisku, zatem
w planach mam przede wszystkim kontynuację działań w zakresie WSPÓŁPRACY,
ROZWOJU i INTEGRACJI. W ostatnim
czasie spotkałem się w niewielkich grupach w gronie delegatów na Zjazd Okręgowy, aby omówić półmetek mojej kadencji
i przedyskutować plany i propozycje na
kolejne dwa lata i dalszą przyszłość.
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Wysokie kwalifikacje i niskie
wynagrodzenia diagnostów
Z Aliną Niewiadomską, prezesem Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych rozmawia Anna Gawlak
Środowisko diagnostów laboratoryjnych od kilku lat wnioskuje o zmianę
ustawy o medycynie laboratoryjnej.
Jakie są obecnie skutki braku nowelizacji tych przepisów?
Ustawa regulująca kwestie diagnostyki
laboratoryjnej to jeden z najbardziej oczekiwanych przez tę grupę zawodową aktów.
Ustawa dotycząca diagnostów nie była nowelizowana od 2001 r. Wiele się przez ten
czas zmieniło i inaczej funkcjonuje laboratorium teraz, a inaczej wyglądało 20 lat
temu. Te przepisy są po prostu nieaktualnie, a chcemy, żeby były jasne i czytelne.
Niedawno opublikowany został długo oczekiwany przez środowisko diagnostów projekt ustawy o medycynie
laboratoryjnej. Jak Pani ocenia projekt tej ustawy?
Z zadowoleniem przyjęliśmy fakt publikacji długo oczekiwanego przez środowisko
projektu ustawy o medycynie laboratoryjnej. Zgadzamy się z jej założeniami. Jednak
uwag do tego projektu mamy bardzo dużo
– blisko 150. W ramach konsultacji społecznych przesłaliśmy je do Ministerstwa
Zdrowia. Część zapisów wymaga doprecyzowania lub nawet zmiany.
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych od lat stoi na stanowisku, że zawód
diagnosty laboratoryjnego mogą wykonywać osoby, które ukończyły kierunek analityka medyczna na uczelni medycznej. To
jedno z kluczowych zastrzeżeń do projektu
ustawy. Tylko w ten sposób pacjenci mają
pewność, że osoby z najwyższymi kwalifikacjami wykonują ich badania.
Ustawa o medycynie laboratoryjnej będzie
historycznym dokumentem, bo od niego
będzie zależało jak będą funkcjonowały
polskie laboratoria, jaką rolę będą odgrywali w nich diagności laboratoryjni. Zależy
nam na zbudowaniu prestiżu tego zawodu,
w laboratoriach pracują specjaliści, którzy
ukończyli trudne medyczne studia i ich
wiedza jest nie do przecenienia.
Jak w pierwszych miesiącach pandemii funkcjonował system diagnostyki
laboratoryjnej?
Problemy pojawiały się, bo system ochrony
zdrowia, nie tylko w Polsce, nie był przygo-
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towany na wybuch epidemii. Na początku
wykonywaliśmy mało testów, bo wtedy tylko określone laboratoria, głównie działające przy Sanepidach wykonywały takie badania, do tego dochodziła presja społeczna,
żeby tych badań wykonywać jak najwięcej.
Z sygnałów, które otrzymywaliśmy od diagnostów laboratoryjnych widać było brak
koordynacji. Zgłaszali oni, że otrzymują
za mało próbek w stosunku do możliwości
laboratorium, czyli były moce przerobowe.
Z drugiej strony mieliśmy sygnały, że niektóre laboratoria były przeciążone.
Liczba laboratoriów wykonujących badania w kierunku koronawirusa stale rośnie,
mamy prawie 200 laboratoriów COVID,
a wraz z tym poprawia się tzw. przepustowość. Kolejnym problemem jest wycena
testów. Ciągłe i drastyczne obniżanie wyceny produktów rozliczeniowych jest niedopuszczalne. Na początku pandemii testy
na obecność wirusa SARS-CoV-2 wyceniono na 450 zł, a potem sukcesywnie NFZ obniżał wycenę testów, w tej chwili obniżono
wycenę produktów rozliczeniowych odpowiednio do wysokości 280 zł oraz 140 zł,
przy czym wyższa kwota uwzględnia zwrot
kosztów zakupu odczynników.
Do tego doszły problemy ze środkami
ochrony osobistej, a raczej z ich brakiem.
Praca w odzieży barierowej przy takich
technikach nie należy do komfortowych.
Ważne jednak, aby ta odzież była dostępna.
Ilu mamy w Polsce diagnostów laboratoryjnych, jakim dysponujemy potencjałem jeśli chodzi o laboratoria?
Mamy ponad 16,5 tys. diagnostów laboratoryjnych. Jesteśmy najmniejszą grupą
wśród zawodów medycznych. Są regiony,
w których brakuje diagnostów laboratoryjnych, m.in. w województwach: opolskim,
warmińsko-mazurskim i lubuskim. W tych
regionach nie ma kształcenia na kierunku
analityka medyczna. Problemem są niskie
zarobki – średnio diagności zarabiają 2,53,5 tys. zł. Są to dramatycznie niskie wynagrodzenia i nic się w tej kwestii od kilku lat
nie zmienia. Praca diagnostów laboratoryjnych nadal nie jest wynagradzana stosownie do posiadanych kwalifikacji. Podwyżki, jakie diagności otrzymują w ostatnich
latach są raczej symboliczne i w związku

z tym nie możemy mówić o godnej płacy
za naszą odpowiedzialną pracę. A ta pandemia pokazała, że bez zawodu diagnosty
laboratoryjnego system nie istnieje.
Aktualnie mamy ok. 2700 laboratoriów.
Średnio na 100 tys. mieszkańców przypada
7 laboratoriów.
Przed nami druga fala pandemii. Czy
branża diagnostyki laboratoryjnej
jest dobrze przygotowana do tego wyzwania?
Tak jak wspomniałam, aktualnie mamy
prawie 200 laboratoriów, które wykonują
badania w kierunku koronawirusa. Czy
jest to liczba zadowalająca? Trudno powiedzieć, bo nie wiemy tak naprawdę co
nas czeka jesienią. Trzeba poprawić koordynację. Istotne jest, żeby laboratoria były
rozmieszczone tak, aby czas transportu pobranych próbek był jak najkrótszy.
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ZUS nadal wypłaca pieniądze
z Tarczy antykryzysowej
lepiej było w sierpniu - wzrost o prawie
7 proc. Pozytywnie o przyszłości pozwalają myśleć również wpłaty na Fundusz
Ubezpieczeń Społecznych. W lipcu było
ich więcej o ok. 3,5 proc. (w porównaniu do
analogicznego okresu 2019 roku), w sierpniu o 5,4 proc.

Reforma e-ZLA pomogła w trudnych
czasach
Od 1 grudnia 2018 roku, czyli od wprowadzenia reformy elektronicznych zwolnień
polscy lekarze wystawili ponad 41 mln
e-ZLA. Rekordowy był pod tym względem
marzec br., kiedy to wystawiono 3,3 mln
zaświadczeń. Wpływ na statystyki miała
oczywiście epidemia koronawirusa. W kolejnych miesiącach sytuacja odwróciła się
i odnotowywaliśmy niższy wpływ nowych
e-ZLA: 1,9 mln w kwietniu, 1,4 mln w maju,
a w czerwcu i lipcu 1,5 mln zwolnień.

Prezes ZUS Gertruda Uścińska

Sytuacja FUS
Początek pierwszego półrocza 2020 r. to
okres w którym dynamika przychodów
FUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w ujęciu rok do roku wykazywała
tendencję wzrostową. Pokazywały to dane
za styczeń, luty i marzec. Sytuacja zmieniła
się w kwietniu, kiedy zaczął obowiązywać
tzw. lockdown. Konsekwencje pandemii
wpłynęły na obraz sytuacji finansowej
FUS. W okresie styczeń–czerwiec br. wydatki funduszu wyniosły 130,0 mld zł,
podczas gdy wpływy ze składek i ich pochodnych wyniosły 92,2 mld zł. W efekcie
stopień pokrycia wydatków wpływami ze
składek i ich pochodnych wyniósł w pierwszym półroczu br. poziom 70,9 proc. (spadek o ok. 10 proc. w stosunku do ubiegłego
roku).
Lipiec i sierpień pokazały nam, że negatywne tendencje odwróciły się. Na pewno
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wpływ na to miała Tarcza antykryzysowa.
Liczba firm zgłoszonych do ZUS wynosiła
na koniec lipca br. 2,77 mln i była większa
o 24 tys. w stosunku do czerwca oraz o 57
tys. w stosunku do lutego. To m.in. wynik
korzystnego stosunku liczby firm zarejestrowanych (32 tys. w lipcu) do wyrejestrowywanych (12 tys. w lipcu). Odbicie jest
widoczne szczególnie w zakresie ubezpieczonych cudzoziemców, których liczba na
koniec lipca wyniosła 628 tys. Liczba ta
wzrosła o 22 tys. w stosunku do czerwca.
Z kolei liczba osób ubezpieczonych ogółem
w ZUS wynosiła na koniec lipca br. 15,3
mln i spadła z powodu epidemii jedynie
o około 1 proc. Zmiana ta nie odbiega od
skali wahań sezonowych.
W ostatnich dwóch miesiącach zaobserwowaliśmy pozytywne dane dotyczące
wpłat na indywidualne rachunki składkowe (NRS). W lipcu odnotowaliśmy tutaj
wzrost (rok do roku) o ok. 5 proc. Jeszcze

Wdrożenie reformy elektronicznych zwolnień było wielkim sukcesem. Nie wszystkie kraje zdecydowały się na tak odważny krok. Chciałabym zwrócić uwagę, że
wszystkie bariery strukturalne w postaci
braku komputerów, internetu oraz umiejętności technicznych u lekarzy, o których przekonywały niektóre organizacje
przeciwne reformie, po prostu nie istnieją.
Przede wszystkim świadczy o tym opinia
naszych klientów. E-ZLA jest dla lekarza
wygodnym rozwiązaniem. Ponadto dzięki
elektronicznym zwolnieniem pracodawca
natychmiast dowiaduje się o nieobecności
pracownika i może szybciej zorganizować
zastępstwo. E-ZLA to także wygoda dla
samego pracownika. Nie musi on zanosić
zaświadczenia do pracodawcy.
Moja decyzyjność oraz ogromny wysiłek
kadry kierowniczej, pracowników ZUS
z całego kraju zaangażowanych w szkolenie lekarzy i pomoc w zakładaniu profilów
na PUE, pracowników naszego pionu informatycznego przygotowujących systemy
ZUS, osób w sztabie kryzysowym, czuwających dzień i noc w pierwszych dniach
grudnia 2018 roku, również współpraca
z Ministerstwem Rodziny, Ministerstwem
Zdrowia i NFZ – cała ta ogromna, ponad roczna kampania przyniosła efekty
w postaci sprawnego wdrożenia obowiązku e-ZLA. Dziś, po doświadczeniu stanu
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epidemii w Polsce, nie wyobrażam sobie
naszej działalności bez elektronicznych
zwolnień. Gdyby nie ta reforma mielibyśmy dużo większe trudności w terminowej
wypłacie zasiłków.

mii. Rozpatrzyliśmy prawie 200 tys. wniosków o układ ratalny lub odroczenie terminu opłacenia składek złożonych z powodu
epidemii. Ulgą objęto należności na kwotę
ok. 5 mld zł.

ZUS nadal wypłaca pieniądze z Tarczy antykryzysowej

Bon turystyczny

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już około 308 mln zł z tytułu Dodatku
solidarnościowego. Wynosi on 1,4 tys. zł
miesięcznie. Świadczenie to wprowadzono z myślą o pracownikach, którzy stracili
pracę w związku z trudną sytuacją wywołaną epidemią koronawirusa.
O dodatek można było występować do
31 sierpnia. Można go było otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba
uprawniona złożyła wniosek. Z naszych
danych wynika, że częściej o środki wnioskowały kobiety – 58 proc. Pod względem
wieku największa liczba wniosków – ok.
33 proc. – pochodziła od osób między 26.
a 35. rokiem życia.
O świadczenie mogły
wnioskować
osoby,
z którymi z powodu
COVID-19 pracodawca po 15 marca 2020
r. rozwiązał umowę
o pracę za wypowiedzeniem lub po tym
terminie ich umowa
o pracę na czas określony wygasła. Warunkiem otrzymania
dodatku solidarnościowego było podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co
najmniej 60 dni w 2020 r. Świadczenie
przysługuje również osobom bezrobotnym, czyli już zarejestrowanym w urzędzie
pracy. Otrzymanie dodatku solidarnościowego oznacza zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium na
szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji.
Za osobę pobierającą dodatek solidarnościowy opłaca się składki emerytalną i rentową, a także składkę zdrowotną. Płatnikiem składek na te ubezpieczenia jest ZUS.
Nalicza je od kwoty dodatku solidarnościowego. Jednak składki nie pomniejszają
wypłaty, ponieważ są finansowane z budżetu państwa.
ZUS w ramach Tarczy antykryzysowej
zwolnił 2 mln firm ze składek za marzec,
kwiecień i maj br. na kwotę 12,1 mld zł,
przyczyniając się do ochrony 6,5 mln
miejsc pracy. Wypłaciliśmy 2,5 mln świadczeń postojowych dla przedsiębiorców
oraz zleceniobiorców na kwotę ok. 5 mld zł
oraz dodatki solidarnościowe dla 130 tys.
osób, które straciły pracę z powodu epide-
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał
już ponad 883 tys. bonów na kwotę ponad 756 mln zł. Beneficjenci wykonali ok.
236 tys. płatności bonami na łączną kwotę ok. 172 mln zł. Do tej pory zgłosiło się
ponad 16,9 tys. podmiotów turystycznych
i organizacji pożytku publicznego, które chcą świadczyć swoje usługi w ramach
bonu. Bon Turystyczny jest ogromnym
wsparciem dla podmiotów turystycznych
oraz rodzin. Pod koniec wakacji zaobserwowaliśmy rosnące zainteresowaniem bonem. Na jego realizację jest bardzo dużo
czasu. Bon jest ważny do 31 marca 2022 r.
Co istotne, nie podlega wymianie na gotówkę, ani inne środki płatnicze.
Bon można wygenerować tylko i wyłącznie przez Platformę Usług Elektronicznych

(PUE ZUS). Bon jest dostępny na PUE ZUS
w zakładce "Ogólny". W menu bocznym
trzeba wejść w zakładkę "Polski Bon Turystyczny", a następnie "Mój bon". Bon turystyczny jest udostępniany na PUE ZUS na
podstawie danych, które pochodzą z jednostek wypłacających świadczenie Rodzina 500 plus.
Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje
pożytku publicznego, które chcą przyjmować płatności bonem za usługi hotelarskie
lub imprezy turystyczne, powinny wpisać
się na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (POT). Żeby przystąpić do programu, na PUE ZUS, trzeba
wypełnić "Oświadczenie przedsiębiorcy
turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny" (PBT).
Na PUE ZUS podmiot turystyczny może
zarządzać uprawnieniami osób, które będą
przyjmować płatności bonem. Uzyska też
dostęp do swoich rozliczeń. Aby płatności
trafiały do przedsiębiorców turystycznych
oraz organizacji pożytku publicznego, muszą one podać numer konta. ZUS apeluje
do przedsiębiorców, aby sprawdzali numer
swojego rachunku bankowego. Zdarza się

bowiem, że niektóre numery rachunków są
błędne lub zamknięte.
Od 1 września zmieniają się limity zarobkowe dla wcześniejszych emerytów,
którzy nie osiągnęli powszechnego wieku
emerytalnego oraz rencistów. Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas,
gdy przychód przekroczy 6531,90 zł
Do emerytur i rent można dorabiać, trzeba
jednak pamiętać o tym, że istnieją limity przychodów. Ich przekroczenie może
spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia. Nie dotyczy to
jednak wszystkich świadczeniobiorców.
O limitach muszą pamiętać tzw. wcześniejsi emeryci, którzy nie osiągnęli wieku
emerytalnego (60 lat dla kobiety i 65 lat dla
mężczyzny), oraz renciści.
Emeryci, którzy ukończyli powszechny
wiek emerytalny mogą dorabiać do swojej emerytury bez ograniczeń. Bez ograniczeń mogą również dorabiać niektórzy
renciści. Chodzi o osoby, które pobierają
renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do
pracy związana jest
ze służbą wojskową.
Ten przywilej dotyczy
również rent rodzinnych przysługujących
po uprawnionych do
tych świadczeń.
Jeżeli osoba pobiera
rentę rodzinną, która
jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej
emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również może
zarobkować bez ograniczeń.

Ile możesz dorobić do emerytury
i renty
Zmniejszeniu podlega emerytura lub renta,
gdy uzyskany przychód jest większy niż 70
procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Od 1 września kwota ta
wyniesie 3517,20 zł. Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy przychód
przekroczy górny limit tzn. 130 procent
przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 września kwota ta będzie wynosić 6531,90 zł.
Inaczej jest w przypadku renty socjalnej.
Zostanie ona zawieszona po przekroczeniu
3517,20 zł przychodu.
Jeśli przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
ale nie będzie wyższy aniżeli 130 proc. to
świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż
620,37 zł dla emerytury i renty z tytułu
całkowitej niezdolności do pracy, 465,31 zł
dla renty z tytułu częściowej niezdolności
do pracy, 527,35 zł dla renty rodzinnej, do
której uprawniona jest jedna osoba.
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Polska bardzo
się przez te 30 lat
zmieniła
Z Michałem Zaleskim, prezydentem Torunia rozmawia
Radosław Nosek
Czy zgadza się Pan z poglądem, że
w Polsce po 1989 roku najlepiej udał
się samorząd?
To, co na pewno się udało, to pobudzenie
lokalnej aktywności, przekazanie steru ludziom zarządzającym konkretnymi miejscami – miastami, miasteczkami, wsiami,
gminami i powiatami. To oni, przy aktywnym udziale mieszkańców, podejmują coraz ciekawsze inicjatywy dla swojego otoczenia. I umieją zdobywać na nie fundusze.
Polska bardzo się przez te 30 lat zmieniła.
Na każdym kroku widać nowe drogi i mosty, coraz ciekawsze architektoniczne budynki, zadbane tereny zieleni, kolorowe
miejsca rekreacji. I to, czego gołym okiem
nie widać, a często kosztuje wielokrotnie
więcej – rury kanalizacyjne, instalacje ciepłownicze, nowoczesną infrastrukturę informatyczną. Oczywiście wciąż jest w Polsce wiele miejsc, które jeszcze czekają na
swój czas, fundusze i dobrego gospodarza.
Ale dużo już za nami.
Jak wspomina Pan początki samorządu w Polsce po 1989 roku?
Był to czas wielkich oczekiwań i niestety
skromnych możliwości. Czas zdobywania
doświadczeń, uczenia się gospodarowania
w warunkach demokracji. Byliśmy pełni entuzjazmu, chcieliśmy przeobrażać
Polskę, nadrabiać wieloletnie zaległości
infrastrukturalne, a potrzeb w różnych
dziedzinach było bardzo wiele. Niestety
warunki ekonomiczne były wówczas, jakie były. Musieliśmy podejmować bardzo
karkołomne, trudne decyzje, na co przeznaczyć skromne fundusze, przemyśleć,
jak zarządzać finansami i jak organizować
mieszkańców wokół różnych inicjatyw. Na
wszystko brakowało pieniędzy, a każda inwestycja była ogromnym wysiłkiem. Trzeba było ustalić priorytety i działać w interesie ogółu, a nie poszczególnych jednostek.
Jak samorządy wypełniają swoją rolę
w tak kluczowych obszarach, jak
oświata, opieka społeczna, ochrona
środowiska, zarządzanie i wykorzystywanie środków unijnych?
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Myślę, że w skali całego kraju działamy coraz skuteczniej i lepiej. Zdarzają się jakieś
nietrafione przedsięwzięcia, ale lokalna
rzeczywistość szybko je weryfikuje. Coraz
lepiej pozyskujemy też środki zewnętrzne
na nasze projekty. W Toruniu zawsze staraliśmy się być dobrze przygotowani do
ubiegania się o środki unijne w kolejnych
okresach programowania –mieliśmy opracowaną dokumentację, kompletne i dobrze
przygotowane wnioski do aplikowania
w konkursach o fundusze unijne. To zaprocentowało!

mieszkaniec, jesteśmy odpowiedzialni za
to, jak wygląda Toruń i w jakim kierunku
się rozwija. Cieszą coraz bardziej widoczne
przejawy aktywności mieszkańców, którzy nie tylko chętnie uczestniczą w organizowanych w mieście wydarzeniach, ale
również w konsultacjach społecznych,
działają w radach osiedlowych, korzystają
z miejskich aplikacji mobilnych czy zgłaszają swoje pomysły w kolejnych edycjach
budżetu obywatelskiego. To buduje silne
poczucie identyfikacji z Toruniem i odpowiedzialności za miasto.

W Toruniu minione 30 lat to setki zrealizowanych projektów infrastrukturalnych:
mamy piękny, nowy most przez Wisłę,
który odciążył ruch śródmiejski. Zbudowaliśmy - jako jedne z pierwszych przedsięwzięć - miejską oczyszczalnię ścieków,
brakującą kanalizację dla połowy miasta
czy nowoczesną instalację do ozonowania
wody pitnej. Mamy dziś całe osiedla nowoczesnych budynków komunalnych, zmodernizowane i ocieplone niemal wszystkie
szkoły i przedszkola, wiele nowoczesnych
arterii i setki zmodernizowanych uliczek
osiedlowych. Rozbudowujemy szpitale
i ośrodki opieki, inwestujemy w ekologiczny transport. Po latach toruńscy melomani
doczekali się wspaniałej sali koncertowej,
a kibice - nowoczesnego stadionu żużlowego, hali sportowo-widowiskowej i całej sieci plenerowych miejsc uprawiania sportu
i rekreacji. Można by długo wymieniać to
wszystko, co stało się możliwe w Toruniu
dzięki odrodzeniu samorządności, a także
– co ma znaczenie pierwszorzędne – funduszom unijnym. Bez nich te inwestycje
też by pewnie kiedyś powstały, ale o wiele,
wiele później.

.Jakie są najważniejsze problemy,
z którymi boryka się samorząd
w takich obszarach, jak: stabilizacja finansowa, współpraca z rządem,
upolitycznienie władz lokalnych,
efektywność inwestycji?

Czy udało się Panu stworzyć realną wspólnotę mieszkańców gminy?
W czym ona się powinna przejawiać?
Przede wszystkim udało się zbudowanie
przekonania, że mieszkańcy mają realny wpływ na swoje otoczenie. Że wszyscy
razem, nie tylko władze miasta, ale każdy

Stabilne finanse to dla samorządu sprawa
kluczowa, ponieważ podejmujemy i realizujemy m.in. wieloletnie projekty infrastrukturalne, na które zaciągamy określone zobowiązania. Trwających zadań
nie da się przerwać czy nie zapłacić za nie
wykonawcom. Dlatego co roku przy konstrukcji budżetu z niepokojem patrzymy
na wszelkie możliwe zagrożenia związane z wpływami do budżetu, m.in. zmiany
w prawie podatkowym czy sytuacje takie,
jak obecna pandemia Covid-19, która spowodowała drastyczną obniżkę wpływów
do kasy miasta, a co za tym idzie, wymusiła rezygnację z wielu planowanych zadań
oraz rygorystyczne oszczędności w wydatkach bieżących.
Dobro Torunia stawiam ponad wszystko.
W ciągu 18 lat sprawowania urzędu prezydenta zawsze starałem się dążyć do porozumienia z wszystkimi, którzy też działali
dla dobra miasta, czy to na szczeblu rządowym czy samorządowym. Podejmowałem
też dialog z tymi, którzy się ze mną nie
zgadzali. Czasem były to trudne rozmowy,
mozolnie wypracowane kompromisy, ale
zawsze w końcu udawało się dojść do porozumienia i rozwijać miasto.
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Zainwestuj w Toruniu
Toruń to miasto z wielowiekową
historią. Każdego roku toruńskie
zabytki, pierniki i postać Mikołaja Kopernika przyciągają ponad
dwa miliony turystów. To jednak
miejsce dobre nie tylko na urlop.
Proinwestycyjna polityka władz
miasta, nowoczesna infrastruktura, strategiczna lokalizacja w
centrum kraju, wysoka jakość
rynku pracy i sprzyjający klimat
społeczny sprawiają, że kolejne
firmy lokują tu swój kapitał.
Z bogatej oferty inwestycyjnej Torunia
w ostatnich latach skorzystały już dziesiątki biznesów, a w pełni uzbrojone działki w atrakcyjnych cenach kuszą kolejne.
Prężnie rozwija się Strefa Inwestycyjno-Logistyczna Toruń-Wschód zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie węzła
autostrady A1. W niespełna półtora roku
od wbicia pierwszej łopaty pod budowę
Panattoni Park Toruń II swoją działalność
prowadzą tam już InPost (jeden z liderów
rynku przesyłek) oraz United Beverages
(jeden z największych dystrybutorów alkoholi w Polsce). W bezpośrednim sąsiedztwie swoje centrum dystrybucyjne
ulokowała także Grupa TZMO – światowy
gigant produkcji artykułów higienicznych,
kosmetycznych i wyrobów medycznych.
W lutym zakończyła się jego rozbudowa.
Już teraz obszar Strefy to jeden z najważniejszych logistycznych punktów na mapie
Kujaw i Pomorza. Został przygotowany
z myślą o działalności usługowej, składach
czy też magazynach. Władze miasta podają, że w tej lokalizacji dostępne jest jeszcze
ponad 35 hektarów terenów. Coś dla siebie znajdą tam zarówno przedsiębiorstwa
o statusie MŚP, jak i więksi inwestorzy.
Najbliższe przetargi zaplanowane są na
przełomie III i IV kwartału 2020 roku.
Północna część miasta w ostatnich latach
zmieniła się nie do poznania. Na niezagospodarowanym terenie po jednostce wojskowej w błyskawicznym tempie powstało
nowoczesne osiedle łączące w sobie funkcje mieszkalne, rekreacyjne i biznesowe.
Mowa o tzw. osiedlu JAR zlokalizowa-
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nym wzdłuż drogi wylotowej na Gdańsk.
Z jego ponad 400 hektarów powierzchni
57 przewidziano pod przemysł i usługi.
Swoje miejsce znalazło tam już 21 firm –
od mniejszych lokalnych działalności po
Grupę Neuca, jedno z największych przedsiębiorstw na rynku ochrony zdrowia
w kraju. Na chętnych do zainwestowania
czekają kolejne grunty. W tegorocznej ofercie miasta znajdziemy działkę, która może
zainteresować deweloperów. To prawie 1,5
hektara przeznaczone pod zabudowę wielorodzinną. W pobliżu dostępne są także
dwie mniejsze nieruchomości pod działalność usługową.
W innych częściach miasta również nie
brakuje miejsc, gdzie można ulokować
swój biznes. Dużym zainteresowaniem
przedsiębiorców cieszą się tereny przy ulicy
Olsztyńskiej na tzw. Bukowej Kępie, gdzie
już niedługo zostanie otwarty salon Agata
Meble. Na przyszłych nabywców czekają już tylko 2 ostatnie nieruchomości. Na
przeciwległym skraju miasta do wzięcia
jest 5 działek o łącznej powierzchni ponad 2 hektarów. To tereny zlokalizowane
przy jednej z głównych arterii komunikacyjnych w sąsiedztwie stadionu żużlowego Motoarena. Dynamicznie rozwijają
się również dzielnice położone na lewym
brzegu Wisły. Powstają tam nowe osiedla
mieszkaniowe i obiekty usługowe. Kolejni
inwestorzy także znajdą coś dla siebie –
przy ulicy Andersa miasto sprzedaje 3 duże
działki.
- Nasze tereny są w pełni uzbrojone i przygotowane do rozpoczęcia inwestycji. Ich

strategiczna lokalizacja przy drogach wylotowych również nie jest dziełem przypadku. Jako gospodarze przykładamy ogromną
wagę do tego, aby coraz więcej firm związało się z Toruniem. Każdego dnia aktywnie promujemy nasz potencjał gospodarczy
i docieramy do inwestorów. Zdajemy sobie
sprawę, że rozwój miasta jest nieodzownie związany z rozwojem biznesu – mówi
Łukasz Szarszewski, dyrektor Centrum
Wsparcia Biznesu w Toruniu.
Zespół Centrum Wsparcia Biznesu pomaga
na każdym etapie prowadzenia inwestycji
– od znalezienia lokalizacji po rekrutacje
pracowników. Przyszłe kadry kształci między innymi Uniwersytet Mikołaja Kopernika – piąty uniwersytet w kraju wg. rankingu „Perspektywy”. Co roku na rynek
pracy wchodzi około 5 tys. ich absolwentów. Dużym atutem miasta jest również
atrakcyjna lokalizacja w centrum kraju
i dobre skomunikowanie z największymi
metropoliami. Zaledwie w ciągu 2 godzin
można znaleźć się w Łodzi czy Gdańsku,
a do najbliższego międzynarodowego lotniska jest zaledwie 40 minut drogi. Od lat
pod względem jakości życia mieszkańców
Toruń jest w czołówce polskich miast za
sprawą niskich kosztów, sprawnej komunikacji oraz zaplecza edukacyjnego, kulturalnego i sportowego.
Pełna oferta inwestycyjna Torunia dostępna jest w serwisie www.torun.direct. Znaleźć można tam wszystkie szczegóły na
temat dostępnych nieruchomości, mapy,
zdjęcia, filmy oraz wirtualny podgląd
większości terenów.
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Syngenta wspiera i promuje
zrównoważony rozwój
i zrównoważone rolnictwo
Z Markiem Łuczakiem, prezesem Syngenta Polska rozmawia Ryszard Żabiński

zon byłby stracony, a ceny żywności wzrosłyby do nieakceptowalnego poziomu.
Wystąpiło nieznaczne spowolnienie w dostawach, ale w zasadzie sprzedaż zarówno
nasion jak i środków ochrony roślin była
na poziomie porównywalnym z ubiegłymi
latami. Warto w tym miejscu podkreślić,
że środki ochrony roślin stosowane są tylko w uzasadnionych przypadkach,gdy nie
ma innej możliwości ochrony danej uprawy przed szkodnikami czy chorobami. Na
tym też polega nasze doradztwo i tym kierują się rolnicy – środki ochrony roślin dla
rolnika to nie fanaberia, a swego rodzaju
inwestycja, która musi mieć uzasadnienie
ekonomiczne i praktyczne.
W maju br. Komisja Europejska ogłosiła dwie strategie: „Od pola do stołu”(F2F) i „Bioróżnorodność 2030”.
Czy i jaki ewentualnie wpływ będą
miały te strategie na rolnictwo i na
branżę ochrony roślin?

W Polsce mamy wyraźne sygnały spowolnienia gospodarczego. Jak ta sytuacja odbija się na popycie na środki
ochrony roślin?
Pandemia i ponad dwumiesięczne zamknięcie (lockdown) różnie wpłynęły na
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poszczególne branże. Z oczywistych powodów produkcja żywności i obrót środkami
do produkcji żywności działały bez większych przeszkód. Rolnicy nie mogli sobie
pozwolić na odłożenie prac polowych,
w tym zasiewów, na później, ponieważ se-

Zielony Ład i idące za tym dwie strategie
są bardzo mocno powiązane z produkcją
rolną i będą miały duży wpływ na branżę
chemiczną. Syngenta wspiera i promuje
zrównoważony rozwój i zrównoważone
rolnictwo. Zgadzamy się z kierunkiem wytyczonym przez KE, jednak mamy kilka
zastrzeżeń co do samych celów określonych w strategii F2F. Naszym podstawowym zastrzeżeniem, które zresztą podziela
wiele innych firm z branży, jest brak oceny
skutków realizacji założonych celów i ich
merytorycznego uzasadnienia. Jeśli chodzi
o rolnictwo, a konkretnie o wpływ strategii Komisji Europejskiej na produkcję,
to dwóch rzeczy można oczekiwać z całą
pewnością: trudności w dopasowaniu
technologii uprawy roślin do nowych wymagań w kontekście ograniczonego wyboru dostępnych rozwiązań oraz spadku
konkurencyjności rolnictwa w Unii Europejskiej w porównaniu do krajów spoza
Unii. Sama branża ochrony roślin będzie
się musiała przystosować do nowej sytuacji
poprzez dalsze inwestycje w badania i roz-
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wój, czyli innowacje oraz rozwój nowych
obszarów technologicznych, wykraczających poza konwencjonalną ochronę roślin,
takich jak m.in. digitalizacja, pojmowana
w sensie praktycznych potrzeb rolników.
Mówiąc o zrównoważonym rolnictwie
muszę wspomnieć o drugiej edycji The
Good Growth Plan – naszym projekcie,
który z powodzeniem realizujemy od
2014 r., gdzie kluczową sprawą jest wspieranie rolnictwa w zakresie wprowadzania
innowacji, nowych rozwiązań i narzędzi,
które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa w gospodarstwach, poprawy
różnorodności biologicznej oraz ochrony
środowiska naturalnego czy mniejszego
wykorzystania zasobów naturalnych. Zobowiązania, które podjęliśmy w tym roku
na kolejnych sześć lat, powstały w wyniku
konsultacji z różnymi środowiskami, od
rolników zaczynając, poprzez świat nauki, po organizacje prośrodowiskowe. Postanowiliśmy skoncentrować się na 3 obszarach: po pierwsze, na opracowywaniu
nowych rozwiązań w oparciu o potrzeby
nie tylko rolników, ale także społeczeństwa i przyrody. Po drugie, na dążeniu do
obniżania pozostałości środków ochrony
roślin w uprawach i środowisku. Po trzecie, postanowiliśmy zwiększyć inwestycje w zakresie zrównoważonego rozwoju
– 2 miliardy USD przez najbliższe 5 lat.
Dodatkowo zobowiązaliśmy się do 2030 r.
zredukować ślad węglowy swoich działań
operacyjnych o 50%, wspierając postanowienia Porozumienia Paryskiego w sprawie klimatu. Postępy w realizacji naszych
celów będą przedmiotem niezależnego
audytu.
Jakie są główne kierunki inwestowania Syngenty? Jaka jest pozycja
Syngenty w naszym kraju, jeśli chodzi o nasiona i środki ochrony roślin
w głównych uprawach rolniczych, takich jak kukurydza, rzepak i zboża?
Jesteśmy firmą zajmującą się badaniami
i rozwojem, w które inwestujemy rocznie
ponad 1,3 mld dolarów. To oznacza, że
innowacje to podstawa naszego działania.
Dotyczy to działu środków ochrony roślin,
gdzie pracujemy nad nowymi substancjami czynnymi, które będą odpowiadały na
zapotrzebowanie ze strony producentów
rolnych i konsumentów oraz będą spełniały bardzo wyśrubowane wymagania ze
strony rejestracji, prawdopodobnie wyższe
niż w odniesieniu do leków.
Dotyczy to również działu nasion – inwestujemy w nowe odmiany, testujemy je na
różnych obszarach i w odmiennych warunkach, aby potem móc dostosować naszą
ofertę nasienną do różnych warunków klimatycznych czy wyzwań klimatycznych.
Prowadzimy hodowlę pod kątem utrzymania plonu, a zmniejszenia zapotrzebowania
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roślin na zasoby naturalne jak np. woda.
Kontynuując pracę nad nowymi odmianami kukurydzy, rzepaku i jęczmienia
mieszańcowego, przygotowujemy się do
wprowadzenia wkrótce na rynek pszenicy
mieszańcowej, co będzie miało przełomowe znaczenie dla wydajności tej uprawy.
Nasze inwestycje, jak wspomniałem wcześniej, dotyczą także zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego rolnictwa. Dodatkowo od dłuższego czasu pracujemy
nad nowymi rozwiązaniami w zakresie
biologicznej ochrony roślin. Biologiczne
środki ochrony roślin same w sobie nie są
nowością, ale by wykorzystać je na większą
skalę, konieczne jest wprowadzenie takich
rozwiązań, które sprawią, że będą skuteczne i łatwe w stosowaniu.
W trzech głównych uprawach rolniczych,
czyli zbożach, kukurydzy i rzepaku, Syngenta dysponuje szeroką ofertą odmian nasion i środków ochrony roślin. W układzie
skonsolidowanym jesteśmy liderem wśród
firm obecnych na obu tych rynkach. Potencjał na dalszy wzrost jest w kukurydzy,
a także w zbożach i rzepaku – tam właśnie
kierujemy największe nakłady inwestycyjne.
W jaki sposób Syngenta dystrybuuje
materiał siewny i wspiera polskich
rolników w stosowaniu innowacyjnych produktów?
Oprócz sprzedaży materiału siewnego
i środków ochrony roślin służymy rolnikom doradztwem w zakresie doboru
właściwych odmian, agrotechniki i bezpiecznego postępowania z produktami.
Nasz rozbudowany dział Wsparcia Technicznego prowadzi liczne doświadczenia,
a wynikami dzielimy się w trakcie spotkań
z rolnikami. Tegoroczny sezon wymusił wiele zmian w komunikacji z powodu
ograniczeń w organizowaniu imprez polowych i konferencji. Imprezy te cieszyły się
ogromną popularnością wśród rolników,
którzy odwiedzali je tłumnie, aby poznać
wszystkie nowości i wyniki wspomnianych wcześniej doświadczeń, badań czy
techniki stosowania środków ochrony
roślin. Dlatego też wciąż rozwijamy nowe
kanały komunikacji z naszymi klientami,
przenosząc nasze doradztwo w dużej mierze do sieci. Rozbudowaliśmy nasze kanały
na YouTube i Facebooku, i stale rozwijamy
obecność online.
Czy w związku ze spowolnieniem
gospodarki, wywołanym pandemią,
nie obserwuje się większego wykorzystywania przez rolników taniego
materiału siewnego, niskiej jakości,
kosztem produktów nowoczesnych,
innowacyjnych, ale droższych?
W Polsce użycie nasion certyfikowanych,
tzw. kwalifikowanego materiału siew-

nego, było zawsze na niskim poziomie.
W najlepszym okresie wynosiło ok. 22%.
Niestety od kilku lat obserwujemy spadek
zużycia kwalifikowanego materiału siewnego, a dodatkowo rozwija się szara strefa
nielegalnego handlu materiałem siewnym. Pandemia na pewno może się przyczynić do stagnacji w tym obszarze, choć
większy wpływ ma tu ogólna opłacalność
produkcji determinowana przez ceny płodów rolnych oraz osiągane plony. Te były
w ostatnich latach (szczególnie w 2018
i 2019 roku) niższe z powodu długich okresów suszy. Obowiązujące obecnie regulacje
prawne również raczej ograniczają wzrost
udziału kwalifikowanego materiału siewnego w zasiewach, konserwując status quo
w obrocie materiałem siewnym niepewnej
proweniencji. Ma to szereg negatywnych
konsekwencji dla samych rolników, firm
hodowlanych i nasiennych oraz dla skarbu państwa. Wraz z Polską Izbą Nasienną
zastanawiamy,jak temu zaradzić, wykorzystując rozwiązania stosowane w innych
krajach Unii; prowadzimy też rozmowy
z Ministerstwem Rolnictwa. Liczymy, że
działania te przyniosą w najbliższym czasie pozytywne rezultaty i rolnicy jednak
przekonają się, że kwalifikowany materiał
siewny znacząco wpływa na poprawę plonu, jego jakości i pewność.
Czy istnieją szacunki dotyczące skali nielegalnego obrotu materiałem
siewnym w Polsce? Czy jest to duże
zagrożenie dla rolników i firm hodowlanych?
Szara strefa handlu materiałem siewnym
jest duża. Tak jak i w przypadku innych
towarów, a szczególnie w przypadku dóbr
wysokiej jakości,istnieje ogromna pokusa,
aby szukać tańszej oferty, która najczęściej
jest ofertą nielegalnego lub podrobionego
produktu. W przypadku nasion mamy do
czynienia z nielegalnymi rozmnożeniami
i nielegalnym handlem takimi rozmnożeniami – kupując taki materiał siewny rolnik naraża się na ryzyko, że rośliny, które
wyrosną, nie będą odpowiadały jakościowo temu, co otrzymałby kupując certyfikowane nasiona.
W przypadku nielegalnego handlu środków ochrony roślin, gdzie mamy do czynienia z podrobionymi produktami, zagrożenie jest jeszcze większe, bo w grę wchodzą
kwestie bezpieczeństwa środowiska i osób,
które wykonują zabiegi przy użyciu takiego
nielegalnego i podrobionego produktu.
Nasza branża problem nielegalnego handlu
dostrzegła już wiele lat temu i prowadzimy
szereg działań, aby przekonać rolników
do unikania takich ofert, niekorzystania
z niepewnego źródła, a z władzami pracujemy nad rozwiązaniami powstrzymującymi obrót nielegalnymi i podrobionymi
produktami.
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Welconomy zbliża Polskę do świata

Świat pogrążony w pandemii to olbrzymie
wyzwanie dla gospodarki i koncernów.
Grupa LOTOS to przykład spółki, która zoptymalizowała swoją produkcję dostosowując
ją do nowych okoliczności. W pierwszym
półroczu 2020 roku wykorzystanie nominalnych mocy wytwórczych gdańskiej rafinerii wyniosło 98%. LOTOS wykorzystał także
swoje nadmorskie położenie i zwiększył
eksport w czasie, kiedy popyt krajowy drastycznie spadał. Dzięki takiej elastyczności
i łatwości adaptacji osiągnięto wysoki poziom stabilności i bezpieczeństwa. Jednocześnie Grupa LOTOS dba, aby bezpiecznie
czuli się również polscy obywatele.

Z Jackiem Janiszewskim, przewodniczącym Rady Programowej Welconomy Forum In Toruń
rozmwia Radosław Nosek.
Jak dużym wyzwaniem była organizacja XVII edycji Welconomy Forum
In Toruń w dobie pandemii? Czy było
zainteresowanie udziałem w tym
przedsięwzięciu ze strony przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, przedsiębiorców i naukowców?
Mam wrażenie ze epidemia jeszcze zwiększyła zainteresowanie XXVII Welconomy,
bo przecież czasy inne, trudne więc wszyscy potrzebują wymiany poglądów doświadczeń i zwykłego słowa otuchy. Raczej
problem tkwi w tym, że musimy bardzo
ograniczyć ilość uczestników by zwiększyć ich bezpieczeństwo. Chyba i z tego
właśnie wynika to, że rząd i samorządy
lokalne wykazują duże zainteresowanie, by
właśnie teraz doszło do wymiany doświadczeń i analizy dobrych pomysłów. Mamy
więc raczej problem jak usatysfakcjonować
tych, którzy ze względów bezpieczeństwa
na Welconomy się nie dostaną. Dla nich
szykujemy wiec nagrania niektórych paneli oraz cały drugi dzień on-line
Sesja Plenarna Welconomy przebiegnie pod hasłem ”Pandemia i co dalej? Ekonomia oczami Świętego Jana
Pawłą II.” Czy to oznacza, że głównym motywem wydarzenia będzie
problem pandemii, sposoby radzenia
sobie z tym ogromnym zagrożeniem
dla społeczeństw i gospodarek?
W marcu przygotowaliśmy motyw przewodni konferencji związany z setną rocznicą narodzin Świętego Jana Pawła II oraz
tym, że właśnie On jest patronem naszego kujawsko-pomorskiego województwa.
Pandemia spowodowała, że przesunęliśmy Welconomy na wrzesień i rozszerzyliśmy zagadnienia inspirujące do dyskusji
o problemy związane z COVID. Jest nowe
wyzwanie, które dotyczy nas wszystkich
więc trzeba taktycznie szybko do niego się
dostosować nie zapominając o rocznicach
i szukając odpowiedzi na teraźniejszość
w przeszłości.
Podczas Welconomy odbędzie się prezentacja ofert gospodarczych takich
krajów jak: Chiny, Kolumbia, Indie,
Brazylia, Bośnia i Hercegowina. Czy
podczas Welconomy poruszana będzie również problematyka międzynarodowa?
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Odpowiedzialnie rozwijany biznes

Problematyka międzynarodowa, to nasze oczko w głowie, dlatego że to kolejne
wyzwanie dla Stowarzyszenia Integracja i Współpraca, które już 27 lat podąża
w jasno określonych zagadnieniach związanych z bieżącym życiem gospodarki
i polityki Polski, Europy i świata. Najpierw
uczyliśmy się Unii Europejskiej. Potem jak
już do niej weszliśmy pomagaliśmy znaleźć
godne miejsce dla Polski. Dziś Polska i Europa, to już bułka z masłem dla naszego
biznesu. Musimy zacząć ekspansję na świat
z naszym produktem, technologią, myślą.
To Welconomy stawia sobie za cel na najbliższe lata zbliżyć Polskę do świata i świat
do Polski. Między innymi dlatego tak się
cieszymy ze wsparcia urzędów, w tym marszałkowskiego, poprzez organizacje Giełdy
Kooperacyjnej on-line, która mimo pandemii będzie wymianą doświadczeń międzynarodowego biznesu
Jakie znaczenie ma Welconomy dla
Torunia, w jaki sposób może przyczyniać się do jego rozwoju?
Myślę, że dla Torunia i naszego województwa Welconomy ma duże znaczenie
o charakterze gospodarczym biznesowym
kulturalnym i naukowym. Z pewnością,
wielu przedsiębiorców z kraju i zagranicy
po wizycie na Welconomy zainteresowało
się naszym miastem i regionem. Z tego wynikły dalsze wizyty, znajomości wreszcie

wspólne inwestycje Nie do przecenienia
jest też fakt, że ci którzy przyjeżdżają na
Welconomy do Torunia, a wcześniej tu nie
bywali, prawie zawsze wracają z rodziną na
weekend, a potem na weekendy. To wielka
wartość dodana dla miasta i regionu.
Proszę przedstawić najbliższe plany
odnośnie Welconomy Forum In Toruń? Co może się zmienić jeśli chodzi
o organizację tego wydarzenia w najbliższej przyszłości i jaki wpływ na to
może mieć obecna pandemia koronawirusa?
Wydaje się, że na stałe pandemia zmienia
nasze życie. To co przewidywaliśmy, że
stanie się za ileś lat, czyli zdalna praca, nauczanie, zakupy , planowanie, a nawet spotkania dzieje się już i nikt tego nie zmieni.
Zatem i Welconomy jak i inne tego rodzaju konferencje będą musiały się dostosować. Zaczynamy już w tym roku takimi
hybrydowymi rozwiązaniami. Pierwszy
dzień z ograniczoną ilością uczestników ze
względu na pandemię, nagrywanie paneli
później dostępnych i drugi dzień w całości
on-line. Cóż, świat się zmienia warunki
zaskakują, a my musimy sobie radzić, bo
życie dalej się toczy. Trzeba jak zwykle
znaleźć złoty środek, bo samo on-line nie
rozwiąże najważniejszej rzeczy w życiu
człowieka tzn. kontaktów i bezpośredniej
wymiany poglądów.
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Grupa LOTOS niezwykle szybko wprowadziła odpowiednie procedury do walki z koronawirusem, które pozwoliłby
zatroszczyć się o zdrowie pracowników
i klientów. Sprawnie działający sztab kryzysowy, system zmianowy oraz regularna
dezynfekcja stacji paliw to tylko niektóre
z elementów strategii. Istotny jest również
fakt, że spółka poprzez swoją fundację
przeznaczyła niemal 8 milionów złotych
na wsparcie polskich służb medycznych
oraz mundurowych. Nowoczesny sprzęt
do ratowania życia pacjentów oraz środki ochrony osobistej trafiły do placówek
medycznych w całej Polsce. Ufundowano
m.in. respiratory, łóżka szpitalne czy termometry bezdotykowe. Nie zapomniano
również o specjalnych samochodach do
transportu chorych na COVID-19 oraz
kartach paliwowych, dzięki którym ratownicy mogli darmowo tankować na stacjach
pomorskiego koncernu. Z bezpłatnego
paliwa mogli skorzystać również żołnierze WOT, którzy także pomagają w czasie
pandemii.

W szczególnie nowej sytuacji znalazła się
także grupa polskich przedsiębiorców.
Lockdown, zakaz grupowych spotkań czy
zamrożenie niektórych transakcji to tylko
niektóre aspekty koronawirusowej rzeczywistości. Naprzeciw oczekiwaniom swoich
kontrahentów wyszła spółka LOTOS Oil.
Producent i dystrybutor wysokiej klasy
smarów oraz olejów wprowadził program
„Razem w przyszłość”. W praktyce oznaczało to m.in. wprowadzanie korzystnych
zmian w umowach dystrybutorskich, czy
łatwy dostęp do potrzebnego w tej sytuacji
płynu do dezynfekcji. Wprowadzono nowe
produkty oraz niższe ceny, a także wydłużono przedsiębiorcom czas potrzebny na
zapłatę.
Kolejnym niezwykle ważnym społecznie
działaniem było wdrożenie produkcji płynu do dezynfekcji. LOTOS Oil najpierw
wprowadził produkt przeznaczony do
oczyszczania rąk o nazwie LOTOSEPT.
Trafił on na rynek już w połowie kwietnia.
Krótko potem pojawił się LOTOSEPT F,
który był przeznaczony do dezynfekowania różnych powierzchni. Spółka cały
czas zwiększa dostępność tych niezwykle
potrzebnych artykułów, które w znaczący
sposób przyczyniają się do ochrony naszego zdrowia.
– Staramy się na bieżąco dostosowywać nasze działania do zmieniającej się sytuacji
w kraju. Na początku pandemii wsparliśmy
służby medyczne i mundurowe, bo tam ta
pomoc była wtedy najbardziej potrzebna.
Kolejnym krokiem było rozpoczęcie przez
LOTOS Oil produkcji płynów do dezynfekcji, które w pierwszej kolejności zostały zaoferowane klientom spółki. Płyny, w formie
darowizny, przekazaliśmy również do wielu
miejsc w całej Polsce. Trafiły one również do
najmłodszych – mówi Paweł Jan Majewski,
prezes Zarządu Grupy LOTOS. Chodzi
o współpracę z Urzędem Miasta Zakopane,
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dzięki której ponad 2 tys. dzieci otrzymało
płyn do dezynfekcji rąk w nowych opakowaniach o pojemności 100 ml na początku
roku szkolnego.
Szerokie spektrum działań pozwalających
na skuteczną walkę z rozprzestrzenianiem
się koronawirusa oraz zabezpieczenie procesów produkcyjnych spółki skutkuje tym,
że Grupa LOTOS nadal realizuje swoją
strategię na kolejne lata. Kluczowe jest tutaj wzmocnienie swojej pozycji jako lidera
w obszarze paliw alternatywnych. Spółka
w ramach projektu Pure H2 zamierza zostać pierwszym producentem bardzo czystego wodoru przeznaczonego do transportu zarówno osobowego jak i publicznego.
W planach jest również otworzenie pierwszych dwóch stacje tankowania tzw. paliwa przyszłości. Grupa LOTOS podpisała
również stosowne umowy z samorządami,
dzięki którym będzie dostarczać wodór do
komunikacji miejskiej. Nieustannie modernizuje się również rafineria, która już
teraz wyróżnia się swoimi innowacyjnymi
rozwiązaniami. W planie inwestycyjnym
przewidziano stworzenie kolejowego nalewaka bramowego oraz hydrocrackingowego bloku olejowego.
Pomimo obecnie trudnej sytuacji LOTOS
nie zwolnił tempa również w sprzedaży
paliw, jeżeli chodzi o porównanie pierwszego półrocza w skali rok do roku. Jego
przychody z tytułu sprzedaży wyniosły aż
10,3 mld złotych. Spowolnienie gospodarcze wywołane pandemią koronawirusa nie
zahamowało także spółki LOTOS Oil, która zanotowała 9% wzrost ilości sprzedaży
za pierwsze półrocze 2020 r. w porównaniu
do analogicznego okresu w roku ubiegłym.
Na uwagę zasługuje również parametr wyniku na działalności operacyjnej, który po
pierwszych sześciu miesiącach bieżącego
roku wzrósł o 42% względem I półrocza
2019 roku.
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Biznes potrzebuje rozmowy,
zwłaszcza w trudnych czasach
Fot. Materiały prasowe organizatora

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach jest największym spotkaniem gospodarczym Europy Centralnej.
Katowice 2-4 września – to już XII edycja
Europejskiego Kongresu Gospodarczego.
Wielkie wydarzenie odbywa się mimo
wyjątkowo niesprzyjających warunków
– nasilającej się pandemii, spowolnienia
gospodarczego. W tym roku gościmy
unijnych komisarzy, polityków, ekspertów, przedstawicieli firm z Polski i Europy.
Dla ludzi polityki, biznesu, samorządowców, to wyjątkowa okazja bezpośrednich
spotkań dyskusji o najważniejszych wyzwaniach i problemach. Tegoroczne wydarzenie ma również szerszy wymiar – stacjonarne sesje Kongresu transmitowane są
online.

Nieoczekiwane wyzwanie
Nieoczekiwanie jednym z największych
wyzwań stała się sama organizacja i zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom spotkania. W Międzynarodowym Centrum
Kongresowym na jednego uczestnika
przypada nie mniej niż 4 mkw. powierzchni. Każdy z gości powinien nosić maseczkę
lub przyłbicę oraz utrzymywać w stosunku
do innych osób zalecany dystans społeczny, również w trakcie rozmowy. Przed wejściem do obiektu każdy ma mieć mierzoną
temperaturę.
Organizatorzy wprowadzili nowe procedury dla serwisu sprzątającego. Obowiązuje
większa częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji. Wprowadzono specjalne procedury
dla dostawców cateringu i punktów sprze-
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daży. Zapewniono też zespół ratownictwa
medycznego przeszkolonego w zakresie
COVID-19 i dysponującego pełnymi środkami ochrony osobistej. Dla uczestników
spotkania, z symptomami choroby przygotowano specjalne pomieszczenie do czasowej izolacji.
Uczestnicy Europejskiego Kongresu Gospodarczego pracowicie spędzają czas.
Tylko w ciągu trzech dni (2-4 września)
zaplanowano aż 86 sesji tematycznych oraz
wydarzenia towarzyszące, m.in. 5. European Tech and Start-up Days.

Planowanie w czasach pandemii
Kongres rozpocznie się od sesji pt. „Europa przyszłości”. Jest to obecnie najbardziej
aktualny problem - jakie są cele i narzędzia
kompleksowej odbudowy europejskiej gospodarki w czasie pandemii? Jakie będą
priorytety unijnej polityki do roku 2024
– jak działać w realiach kryzysu? W jaki
sposób należy skutecznie wykorzystywać
nowe instrumentarium finansowe Green
Deal? Poruszono też będzie problem Europy w erze cyfrowego przyspieszenia oraz
pozycji Europy na świecie – jak należy jak
najlepiej spełniać rolę odpowiedzialnego,
globalnego lidera.
O tych problemach dyskutować będą m.in.:
Jerzy Buzek, poseł do PE, przewodniczący
Parlamentu Europejskiego w latach 20092012, Prezes Rady Ministrów w latach
1997-2001, przewodniczący Rady EEC;
Jakub Chełstowski marszałek wojewódz-

twa śląskiego; Marcin Krupa prezydent
Katowic; Wojciech Kuśpik, prezes zarządu,
PTWP SA, inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego; Jerzy Kwieciński,
prezes zarządu, PGNiG; Hans-Gert Pöttering, poseł do Parlamentu Europejskiego,
przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2007-2009.

Zanim powstanie Zielony Ład
W drugim dniu wydarzenia uwagę zwraca sesja „Europejski Zielony Ład w obliczu
nowych wyzwań i nowych możliwości”.
Dyskutowane będą m.in. kwestie unijnego
wsparcia dla społeczności i regionów, które najbardziej odczują skutki przeobrażeń.
Przedstawiony zostanie mechanizm sprawiedliwej transformacji w regionach węglowych w Polsce.
Te trudne problemy omawiać będą m.in.
Jadwiga Emilewicz, wicepremier, minister rozwoju, Polska; Frans Timmermans,
wiceprzewodniczący wykonawczy ds. Europejskiego Zielonego Ładu, European
Commission; Dawid Jakubowicz, prezes
zarządu, Ciech SA.
W ostatnim dniu Kongresu przewidziano
24 sesje tematyczne, w tym poświęconą
kadrom dla cybergospodarki. Paneliści
zmierza się z problematyką zmian w systemie kształcenia. Będą szukali odpowiedzi
na pytanie jak kształcić ludzi kreatywnych,
elastycznych, wszechstronnych? Poruszone będą zagadnienia deficytu kompetencji
cyfrowych w obliczu przyspieszenia digitalizacji, kompetencji „pracownika przyszłości”, sztucznej inteligencji na rynku pracy.
Pozostałe debaty Kongresu poruszają m.in.
zagadnienia dotyczące: cyfryzacji, nowych
technologii, transportu, rynku i marketingu, ekonomii, ochrony zdrowia.
Europejski Kongres Gospodarczy jest
największym spotkaniem gospodarczym
Europy Centralnej. Jest to wydarzenie,
którego prestiż i rolę w przestrzeni europejskiego dialogu budowano przez ponad
dekadę. Kongres stał się szerokim i otwartym forum wymiany doświadczeń, opinii
i wiedzy o polskiej i europejskiej gospodarce, o ekonomicznych, społecznych
i technologicznych uwarunkowaniach jej
rozwoju.
Oprac. na podstawie: eecpoland.eu/pl/
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Hala Stulecia - serce branży eventowej
w czasach pandemii
Z Magdaleną Piasecką, Prezesem Hali Stulecia rozmawia
Marcin Prynda
brała ludziom radość z obcowania ze sobą
i przeżywania wspólnych emocji. Kompleks Hali Stulecia, który na co dzień dostarcza pozytywnych emocji poprzez organizację wydarzeń, na moment wstrzymał
oddech. Ten trudny czas wykorzystaliśmy
na przeprowadzenie niezbędnych remontów i napraw, jak również odświeżenie
kompleksu. Wszystkie aktywności Hali
Stulecia zostały przeniesione do mediów
społecznościowych.

Funkcję prezesa Hali Stulecia objęła Pani w trudnym 2019 roku, kiedy
to kończono jej wielomiesięczny remont. Co zmieniło się w obiekcie?
Remont zakończył drugi i ostatni etap historycznej renowacji Hali Stulecia, czyli
obiektu wpisanego na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO, a zarazem największej i najstarszej hali widowiskowej
we Wrocławiu. Najważniejszym efektem
prac jest wylanie zupełnie nowego stropu
w sali widowiskowej Hali Stulecia, dzięki
czemu możemy teraz organizować wydarzenia o szerokim spektrum tematycznym,
również takie wymagającego dużego tonażu, jak np. targi samochodowe. Podczas
remontu wymieniono również 256 rolet
okiennych, które umożliwiają całkowite
zaciemnienie sali widowiskowej, a także
zakupiono nowe, mobilne trybuny. Efektem tej inwestycji jest powstanie przestrzeni na poziomie -1, która będzie służyła jako
dodatkowa powierzchnia wystawienniczo-eventowa i znacząco zwiększy atrakcyjność kompleksu Hali Stulecia.

Jako obiekt eventowy szczególnie mocno
odczuliśmy skutki pandemii. Już w marcu
wprowadziliśmy plany optymalizacji kosztów, kolejnym krokiem była reorganizacja
w Spółce, w wyniku której część pracowników została przekierowana do zupełnie
nowych obszarów. Ponadto, stworzyliśmy
własne strefy gastronomiczne na terenach zewnętrznych, w tym kawiarnię na
letnim tarasie przy Pergoli. Obsługi gości
podjęli się pracownicy wszystkich działów
i wszystkich szczebli. Sama również, jako
pracownik gastronomii, podawałam gościom kawę, gofry i ciasta wypieku naszych
kucharzy. Mimo przeciwności robimy
wszystko, aby w tym szczególnym czasie
zaoferować relaks i rozrywkę naszym gościom, a pracownikom – którzy tworzą to
miejsce – zapewnić bezpieczeństwo.

W ubiegłym roku uważała Pani, że
Hala Stulecia wraz z całym kompleksem obiektów powinna rozwijać się
i jeszcze bardziej otworzyć na mieszkańców Wrocławia, ale z drugiej strony powinno się organizować przedsięwzięcia o międzynarodowym
znaczeniu, promujące brand Wrocławia. Jak dzisiaj wyglądają te plany?
Nadal uważam, że Hala powinna być
miejscem tych największych, najbardziej
spektakularnych wydarzeń we Wrocławiu
– z takim przecież założeniem powstała
ponad 100 lat temu. Niestety pandemia
pokrzyżowała nasze plany i wielkie, międzynarodowe wydarzenia będą musiały
poczekać. Oby niedługo!
Proszę wymienić najważniejsze wydarzenia w Hali Stulecia planowane
na ten rok.
Należy pamiętać, że w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19
sytuacja na rynku spotkań jest zarazem
niepewna, jak i bardzo dynamiczna. Mam
jednak nadzieję, że wszystkie zaplanowane
wydarzenia odbędą się zgodnie z planem.
Tym bardziej, że jeszcze we wrześniu przed
nami m.in. Wielka Trasa Stand Up, Lotny
Festiwal Piwa oraz Last Minute Summer
Festiwal. Jesień z kolei zapowiada się koncertowo – czekamy m.in. na występy Katie
Melua, Taco Hemingwaya, Pezeta i Scootera.

W ciągu 30-letniej działalności przedsiębiorstwo Hermex opracowało wiele
innowacyjnych technologii, wcześniej
nieznanych w Polsce jak i zagranicą, potwierdzonych licznymi patentami uzyskanymi na całym świecie. Są to technologie przerobu zgarów aluminiowych.
Hermex został zakwalifikowany do elitarnego grona wystawców Polskiej Wystawy Gospodarczej „Od Centralnego
Okręgu Przemysłowego do Gospodarki
4.0”, która odbyła się w styczniu br.
Podczas wystawy zaprezentowało się 70
firm, wybranych przez Prezydencką Kapitułę Gospodarczą, są to te przedsiębiorstwa, których produkty wyróżniają się
nowoczesnymi rozwiązanymi, ale również
nawiązują do tradycji polskich producentów. Na stalowowolskiej ziemi znaleźli się
wystawcy od przemysłu ciężkiego, innowacyjnego, po branże lekkie, spożywcze, czy
start-upy.

Pionierskie rozwiązania
- W produkcji aluminium w procesie termicznego przetwarzania czyli przetapiania, rafinacji i odlewania na powierzchni
ciekłego metalu powstają odpady w postaci
żużli, tzw. zgary – mówi Adam Czech, prezes firmy Hermex. - Stanowią one do 12%
topionego metalu. Zgary zawierają różnego rodzaju substancje, które ze względu na
swój skład i właściwości chemiczne czynią je
często 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.

Obecny rok okazał się jeszcze trudniejszy ze względu na pandemię. Jak
wpłynęło to na model funkcjonowania Spółki?

Na bazie wielu eksperymentów technicznych i badań naukowych opracowano
korzystną dla środowiska i ekonomicznie
opłacalną technologię zagospodarowania
odpadów przemysłowych.

Pandemia wytworzyła poczucie strachu
o zdrowie, życie oraz miejsca pracy. Za-
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Patent na zagospodarowanie odpadów
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- Wszystko to było możliwe dzięki naszym
pracownikom – mówi prezes Adam Czech.
- 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.

żelaznych w Gliwicach, Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych oddział
Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach,
Politechniką Śląską – mówi Adam Czech.
- Współpraca z ośrodkami naukowymi była
motywacją do rozwoju firmy i do wdrożenia
wielu technologii.

Współpraca z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce zaowocowała licznymi patentami. Posiadanie własnej technologii
pozwoliło przedsiębiorstwu z powodzeFirma Hermex opatentowała w Polsce wieniem konkurować z firmami zagraniczle rozwiązań i sposobów zagospodarowanymi działającymi w tej branży. Dzięki
nia odpadów. Najnowsze z nich polegało na
nieźle działającej w firmie logistyce wypraskonstruowaniu urządzenia do czyszczecowano również dobre stosunki z wieloma
nia i separacji drobnoziarnistych odpadów
przedsiębiorcami za granicą, co spowodowało w ostatnim
czasie kilkakrotne
zwiększenie sprzeSami stworzyli technologię
daży na te rynki.
HERMEX jest przedsiębiorstwem prowadzącym recykling odpadów metalurHermex ma takgicznych oraz producentem materiałów pomocniczych dla hutnictwa i odlewże pewien wkład
nictwa. Do hut i odlewni dostarcza przede wszystkim odtleniacze w postaci
w badania nad
granulatów i gąsek aluminium. Produkuje również zasypki izolujące i egzoterw y kor z y s t a n iem
miczne oraz granulowany żużel syntetyczny służący do rafinacji stali. Wszystko
innych odpadów
na bazie opatentowanej technologii. Oferuje też usługi przerobu i recyklingu inmeta r u lg icznych
nych odpadów zawierających inne metale nieżelazne, w tym również wolfram.
zawierających
metale
nieżelazne, w tym miedź, wolfram, cynk, ołów
metalurgicznych. Firma otrzymała patent
i inne. W dobie kurczenia się zasobów
na to rozwiązanie w Polsce i w większości
naturalnych i rosnących cen surowców
krajów europejskich, a także w USA, Japoopracowanie technologii, pozwalających
nii, Chinach, Rosji i innych.
wykorzystać odpady i uzyskać z nich peł- Od wielu lat współpracujemy z jednostnowartościowe materiały zdatne do użytku
kami badawczo-rozwojowymi i naukoponownie w różnych procesach produkcyjwymi, między innymi z Akademią Górninych jest bardzo ważne. Tym samym firma
czo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką
Hermex stała się pionierem w procesach
Częstochowską, Instytutem Metalurgii Żeponownego zagospodarowania odpadów
laza w Gliwicach, Instytutem Metali Niepowstałych w hutach i odlewniach.

Udana współpraca z nauką
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Kongres 590: Hybrydowa formuła
i pełne bezpieczeństwo

Fot. Piotr Kucza/FotoPyK

nym. To integralna część przemyślanej całości. W ramach biletu uczestnicy będą mieli
dostęp nie tylko do debat, ale również do całej
społeczności przedsiębiorców, zarejestrowanych na K590. Firmy będą mogły prezentować swoje produkty i usługi na wirtualnych
stoiskach, a poszczególne osoby brać udział
w spotkaniach networkingowych. Nawet
w przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej tak przygotowany Kongres będzie
w stanie obsłużyć wszystkie oczekiwania
partnerów, gości i uczestników. A zdalne
uczestnictwo pozwoli zbudować zupełnie
nowe grupy odbiorców, szczególnie wśród
mniejszych przedsiębiorców czy studentów – mówi Łukasz Gontarek, wiceprezes
Kongresu 590.

Kongres 590 zapowiada innowacyjną, hybrydową formułę wydarzenia. Będą mu
towarzyszyły zaawansowane środki bezpieczeństwa epidemiologicznego. 5. edycja Kongresu 590 odbędzie się w dniach
21-23 października br. w Jasionce k. Rzeszowa. Szczegóły przedstawiliśmy dziś na
konferencji prasowej.
Tematem przewodnim 5. Kongresu 590
będzie „Polska 2030”. - 10 lat to tylko
pozornie odległa perspektywa. Zamiast
wybiegać zbyt daleko w przyszłość, chcemy koncentrować się na decyzjach i trendach, które już za chwilę będą kształtowały polską i światową gospodarkę.
Jednocześnie chcemy dać przykład jak
reagować na trendy i wyzwania – dlatego tegoroczny Kongres 590 będzie pierwszym w Polsce wydarzeniem hybrydowym.
Uczestnikom zapewnimy także najwyższe
normy bezpieczeństwa. Pragniemy pokazać, że trudne okoliczności mogą być szansą,
a ludzka inwencja w połączeniu z nowoczesnymi technologiami pozwalają takie szanse
wykorzystać – tłumaczy Remigiusz Kopoczek, prezes Kongresu 590.
Założenia tegorocznego Kongresu powstały pod kierunkiem dr. hab. Michała
Łuczewskiego z Instytutu Socjologii UW.
- Pandemia przemeblowała świat, jaki znamy. Widzimy tu potrzebę budowania solidarności w obliczu zagrożenia, niepewności
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i lęku. Chcemy też szukać nowej definicji
nowoczesnego patriotyzmu gospodarczego,
który już dawno wykroczył poza proste hasło „kupuj polskie produkty”. W oparciu o te
cele damy impuls do integracji społeczności
polskich przedsiębiorców i budowania ich
realnego wpływu na prawodawstwo i kierunki zmian. Nazwaliśmy ten tryb pracy
„gospodarczym hackatonem”. Uczestnicy
w grupach warsztatowych będą pracować
nad konkretnymi rekomendacjami i deklaracjami na przyszłość. W ten sposób Kongres ma szansę tworzyć podwaliny pod realną, oddolną przemianę polskiej gospodarki
– dodaje dr hab. Michał Łuczewski z UW.
Hybrydowa formuła Kongresu 590 oznacza
przenikanie się form stacjonarnych z narzędziami online. Na potrzeby wydarzenia
stworzyliśmy autorską platformę. Oprócz
obecności w wirtualnych audytoriach, pozwoli ona nawiązać kontakty i umawiać
spotkania z innymi uczestnikami, prowadzić rozmowy networkingowe, czy zwiedzać wirtualne ekspozycje w ramach tzw.
wirtualnego lobby. Dodatkowo aplikacja
mobilna Kongresu będzie w czasie rzeczywistym informować o szczegółach odbywających się wydarzeń. Przewidzieliśmy
także możliwość dystrybucji cyfrowych
upominków i materiałów promocyjnych.
- Komponent online nie jest dodatkiem dla
Kongresu, ani tym bardziej planem awaryj-

Skorzystamy ze wszystkich aktualnych
wytycznych w celu przygotowania podrzeszowskiej G2A Arena pod względem sanitarnym. Odwiedzający Kongres będą przechodzili przez specjalne bramki mierzące
temperaturę i identyfikujące uczestników.
Panele i dyskusje plenarne będą odbywać
się w pełnym reżimie sanitarnym, w specjalnie przygotowanych kopułach, zapewniających bezpieczeństwo oraz telewizyjną
jakość realizacji online. W salach uruchomione zostanie zautomatyzowane liczenie osób i limitowanie dostępu w oparciu
o nowoczesną technologię skanowania 3D.
Uczestnicy Kongresu będą mieli dostęp do
środków ochrony osobistej, a wszystkie
powierzchnie, pomieszczenia i instalacje
wentylacyjne będą regularnie odkażane.
Platforma online Kongresu i aplikacja pozwoli również wysyłać odpowiednie komunikaty i alerty uczestnikom.
- Dla chętnych przewidujemy możliwość
poddania się testom medycznym.
W specjalnym punkcie będzie można skorzystać z pobrania materiału i zbadania
obecności wirusa SARS-CoV 2 metodą
RT-PCR. Chcemy, by również pod tym
względem Kongres 590 był zorganizowany w sposób modelowy. Wykorzystujemy
sprawdzone procedury medyczne, ale sięgamy też po nowe rozwiązania i technologie.
Bezpieczeństwo uczestników jest naszym
priorytetem – mówi Justyna Orłowska,
rzecznik prasowy Kongresu 590.
Bilety na Kongres będą dostępne w sprzedaży w pierwszej połowie września. Będą
w zróżnicowanych wariantach cenowych,
które umożliwią udział każdemu zainteresowanemu.
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Jak realizować plany rozwoju
bez zaciągania kredytów
Z Krzysztofem Rymuzą, Starostą Pruszkowskim rozmawia Anna Gawlak
W Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce za
2019 rok, powiat pruszkowski znalazł
się na 9 miejscu w grupie 314 powiatów ziemskich oraz na 1 miejscu na
Mazowszu. Jakie działania zdecydowały o tak dobrych wynikach?
Jest to niewątpliwy sukces całego zespołu.
Na tak wysoką lokatę powiatu w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego wpłynęło przede wszystkim: właściwe
i oszczędne gospodarowanie zasobami finansowymi, które pozwoliło zrealizować
wszystkie zamierzenia bez zaciągania kredytu. Na koniec 2019 roku, zadłużenie powiatu było najniższe od 10 lat. Przyczyniło
się do tego również efektywne pozyskiwanie środków zewnętrznych. Tym samym,
budżet zamknął się nadwyżką w kwocie
ok. 7,5 mln zł przy planowanym deficycie
ok. 4,5 mln zł.
Czy wysoka lokata w Rankingu Finansowym buduje prestiż w środowisku samorządowym i pomaga w przyciąganiu inwestorów?
Wysoka pozycja w rankingu nie tylko
buduje prestiż w środowisku samorządowym, ale przede wszystkim daje satysfakcję z dobrze wykonanej pracy dla dobra
mieszkańców naszego powiatu. Jest również motywacją do dalszych wytężonych
działań. Dobra lokalizacja, położenie w sąsiedztwie Warszawy oraz wysokie nakłady
na inwestycje w infrastrukturę drogową
sprawiają, że inwestorzy chętnie lokują na
terenie powiatu swoje inwestycje. Przoduje
tutaj branża logistyczna. Jedna z największych firm (Panattoni) posiada na terenie
powiatu 13 hal o łącznej powierzchni 289
tys. mkw.
Czy dobre zarządzanie finansami publicznymi zwiększa możliwości inwestycyjne powiatu? Jakie najważniejsze
wyzwania inwestycyjne stoją przed
Państwem w najbliższym czasie?

Kapitał POLSKI

Tak, oczywiście rozsądne i gospodarne zarządzanie finansami publicznymi
znacznie zwiększa możliwości inwestycyjne powiatu. Staramy się maksymalnie
wykorzystać wszystkie możliwości dofinansowań i dotacji zewnętrznych. W 2019
roku, powiat pruszkowski pozyskał ponad
7 mln zł dofinansowania, co pozwoliło na
realizację 20 projektów. Współpracujemy także przy konkretnych inwestycjach
z gminami. Świetnym przykładem takiej
współpracy jest realizowana aktualnie
budowa bardzo potrzebnego ronda w Pruszkowie,
przy ulicach: Komorowskiej i Pogodnej – gmina Miasto Pruszków
wsparła
finansowo
koszt realizacji tej inwestycji w 30%.
Dwa największe wyzwania, które stoją
przed nami są już
w zaawansowanej
fazie
realizacji.
Pierwszym z nich
jest rozbudowa Szpitala Powiatowego na Wrzesinie, gdzie powstanie nowoczesny blok operacyjny, blok
porodowy z salą cięć cesarskich, Centralna
Sterylizatornia, Zakład Diagnostyki Obrazowej (RTG i USG) i pracownia badań
endoskopowych (gabinety gastroskopii
i kolonoskopii).
Drugie to budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ulicy
Wapiennej – kolejny dobry przykład wykorzystania możliwości płynących z dofinansowań zewnętrznych. Na realizację
tego przedsięwzięcia, którego koszt wyniesie ponad 40 mln zł, powiat pruszkowski
otrzymał 4 mln zł z budżetu województwa
mazowieckiego oraz deklarację pokrycia
50% kosztów inwestycji ze strony Fundacji
Pruszyńscy.

Na Mazowszu, powiat pruszkowski
jest najmniejszym i najgęściej zaludnionym powiatem. Musi też odprowadzać duży podatek wyrównawczy
zwany „janosikowym”. Jak Pan ocenia tę sytuację?
Jest to bardzo groźna sytuacja dla budżetu
powiatu, „janosikowe” to danina wyliczana
na podstawie budżetu sprzed 2 lat, w czasie
kryzysu to bardzo dotkliwe zmniejszenie
możliwości inwestycyjnych, to ubytek naszego potencjału o ponad 30 mln złotych
rocznie. Gdybyśmy nie musieli płacić „janosikowego” nie musielibyśmy aspirować
po środki unijne i dotacje rządowe.
Obecnie wygląda to tak, że wpłacamy daninę, a potem stajemy do konkursu po jej
odzyskanie w postaci dotacji. Trochę to
dziwne, ale to nie zależy już od nas.
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Zainwestuj w przyszłość

– zainwestuj w Powiecie Wrocławskim
Z Romanem Potockim, Starostą Powiatu Wrocławskiego rozmawia Ryszard Żabiński
logiczna, oświata, pomoc społeczna i promocja zdrowia, a także sport, rekreacja
i integracja oraz rozwój gospodarczy.
Dynamiczny rozwój gospodarczy,
to jeden z niewątpliwych atutów Powiatu Wrocławskiego, jak wyglądają
Państwa działania w tym zakresie?
Od lat podejmujemy kompleksowe działania w ramach tworzenia przyjaznego
klimatu dla biznesu, czego efektem jest postrzeganie obszaru powiatu wrocławskiego
jako jednego z najatrakcyjniejszych lokalizacji inwestycyjnych w Polsce. Potwierdzeniem zasadności takich działań jest ulokowanie na tym terenie wielu rodzimych
gigantów i największych międzynarodowych korporacji tj. Amazon, LG Chem,
Mondelez, IKEA, ProLogis, NestléPurina,
Selgros, Makro i wiele innych.
Co przyczynia się do tak dużego zainteresowania inwestorów?

Powiat Wrocławski plasuje się w czołówce najlepiej rozwijających się powiatów w Polsce, co wpływa na taki
sukces?
Ostatnie lata to wyjątkowo dobry czas
dla Powiatu Wrocławskiego. Obecnie jest
on pozycjonowany jako jeden z najlepiej
rozwijających się powiatów w Polsce, czego potwierdzeniem jest zajęcie I miejsca
w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce za 2019 rok. Jesteśmy niezwykle dumni z tego prestiżowego
wyróżnienia, jednak dowodem tak dobrej
kondycji Powiatu Wrocławskiego są również liczne słowa uznania i certyfikaty jakości przyznane samorządowi.
Jakie obszary rozwoju są dla Państwa
priorytetowe?
Stabilny, silny, sprawnie funkcjonujący
i otwarty na rozwój samorząd terytorialny, to fundament nowoczesnej demokracji
oraz państwa przyjaznego obywatelom.
Dostrzegamy potrzebę rozwoju w wielu
obszarach takich jak infrastruktura drogowa, ochrona środowiska i edukacja eko-
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Niewątpliwym atutem tego obszaru jest
atrakcyjne położenie w aglomeracji wrocławskiej, bliskość granicy z Niemcami
i Czechami, wysokie standardy lokalnej
infrastruktury, dostęp do wykwalifikowanej i dobrze wykształconej kadry oraz
proinwestycyjne nastawienie władz lokalnych. Czynnikiem zachęcającym inwestorów jest również profesjonalna i skuteczna
administracja. Bezpośrednie sąsiedztwo
Wrocławia i wieloletnia współpraca z wrocławskimi uczelniami wyższymi również
podnosi atrakcyjność Powiatu Wrocławskiego w oczach inwestorów.
Potencjał powiatu ma odzwierciedlenie
w korzystnych danych makroekonomicznych, liczbie i skali dotychczasowych inwestycji, a także wysokiej pozycji lokalnych
samorządów w rankingach atrakcyjności
gospodarczej. Dolny Śląsk posiada jedną
z najlepiej rozwiniętych lądowych, wodnych i powietrznych sieci komunikacyjnych w kraju, a teren powiatu wrocławskiego stanowi obszar przecinania się
i przebiegu najważniejszych szlaków komunikacyjnych regionu. Te główne przebiegają przez gminy: Kobierzyce,Długołęka i Kąty Wrocławskie, łącząc je ze stolicą
województwa.

Dobrze rozwinięta infrastruktura
drogowa, to czynnik sprzyjający napływowi inwestycji, czy w tym obszarze Powiat Wrocławski jest równie
aktywny?
Najbardziej rozwinięte gospodarczo tereny
leżą w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnic Wrocławia i autostrad. Sztandarowym
przykładem wykorzystania szans, jakie
stwarza takie położenie jest tzw. „węzeł
bielański” przy autostradzie A4.
Inwestycja ta wciąż przyciąga nowych inwestorów. Właśnie w tej okolicy w miejscowości Krzyżowica – Wierzbica / Małuszów
ulokowany jest także jeden ze sztandarowych terenów inwestycyjnych Powiatu
Wrocławskiego ok. 115 - hektarowy grunt,
którego blisko 83 ha objęte jest granicami
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Powiat Wrocławski rozpoczął już
realizację budowy drogi publicznej wraz
z przebudową ronda w Małuszowie w ciągu drogi krajowej nr 35 w celu skomunikowania przyległych do nowo budowanej
drogi terenów inwestycyjnych.
Zaufanie tak wielu inwestorów z pewnościąjest zachętą do dalszych, proinwestycyjnych działań?
Władze Powiatu podejmują szereg czynności z myślą o obecnych i przyszłych inwestorach, m.in. poprzez rozwój infrastruktury,
integrację lokalnych środowisk gospodarczych, czy regularne dostosowywanie oferty
edukacyjnej szkół Powiatu Wrocławskiego
do potrzeb lokalnego rynku pracy.
Nie tak dawno miałem okazję spotkać się
z Dyrektorem LG Chem Wrocław Energy
Sp. z o.o. ds. Biznesu Yong Girl Lee, partnerem biznesowym Powiatu na rzecz nowoczesnego kształcenia dualnego. W trakcie
spotkania poruszyliśmy kwestię możliwości pozyskania przygotowania pedagogicznego przez pracowników firmy umożliwiającego szkolenie uczniów dla zapewnienia
kontynuacji rozpoczętego programu dydaktycznego, rozmawialiśmy również
na temat wymiany dotychczasowych doświadczeń we współpracy, określenia dalszych działań na rzecz już funkcjonującej
klasy patronackiej utworzonej w poprzednim roku szkolnym, a także możliwości
rozwoju i kierunków dalszej współpracy.
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Rzeszów rośnie,
również terytorialnie
Tylko w czterech miastach w Polsce w II
kwartale 2020 roku, a więc w pierwszych
miesiącach pandemii i hamowania gospodarki, nastąpił wzrost inwestycji
mieszkaniowych przez deweloperów.
Oprócz Rzeszowa, wzrost taki wystąpił
jedynie w Katowicach, Gdańsku i Olsztynie. W pozostałych miastach Polski
spadki inwestycji mieszkaniowych były
bardzo głębokie od 11% do 91 %.

Rzeszów nie po raz pierwszy zaskakuje
wynikami świadczącymi o jego dynamicznym i wszechstronnym rozwoju. W 2020
roku, budżet Rzeszowa ma przekroczyć,
kolejny już raz, 1,8 mld zł. Na inwestycje
przeznaczono 750 mln złotych. W 2019
roku Rzeszów liczył 196,2 tys. mieszkańców, w porównaniu z 2018 rokiem, liczba
ludności wzrosła o 4,6 tys. osób. Był to trzeci po Warszawie (o 12,7 tys.) i Krakowie
(o 8,0 tys.) wzrost liczbowy wśród wszystkich miast wojewódzkich. Natomiast pod
względem wzrostu procentowego, Rzeszów
już nie miał sobie równych (o 2,4%).

Deweloperzy nie zwalniają
Wzrost inwestycji mieszkaniowych w warunkach spowalniania gospodarki można
również tłumaczyć tym że, jak wynika
z danych Narodowego Banku Polskiego,
działa tam najwięcej firm deweloperskich
w Polsce. W większości są to firmy lokalne.
Znana na całym świecie firma doradcza
McKinsey Global Institute klasyfikuje
Rzeszów jako zdywersyfikowany obszar
metropolitalny. McKinsey w swoim raporcie z czerwca br. o stanie rynków pracy
w Europie ocenia też potencjał stolicy Podkarpacia.
Zdywersyfikowane Obszary Metropolitalne – czytamy w raporcie, to 64 miasta
mające mieszane zatrudnienie w przemyśle i usługach, przyciągające nowych
mieszkańców. Należą do nich m.in. Bolonia we Włoszech, Fryburg w Niemczech,
Plymouth w Wielkiej Brytanii. W Polsce
są to Rzeszów, Lublin i Katowice. Ich siłą
roboczą są zazwyczaj dobrze wykształceni mieszkańcy, pomimo stosunkowo
skromnego PKB. Raport potwierdza, że
Rzeszów jest miastem przyciągającym nowych mieszkańców, którzy tutaj znajdują
zatrudnienie. Rynek pracy jest zróżnicowany, nie polega jedynie na przemyśle czy
usługach. Podkreślono także wykształcenie mieszkańców.
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To ostatnie stwierdzenie w raporcie nie
może dziwić, wszak nie tak dawno Rzeszów okazał się czarnym koniem Rankingu Miast Uczących się wraz z indeksem
opracowanym na podstawie badań Polityki
INSIGHT zajmując w nim drugie miejsce
po Warszawie.
- Ranking pokazał, że Rzeszów odznacza
się najwyższym poziomem edukacji – mówi
Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa. - Badania przeprowadzano m.in. w zakresie
liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli
oraz wyników sprawdzianów szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego. To pokazuje na jakim poziomie odbywa się kształcenie
w naszych szkołach.
Do tego gmina jest już na tyle zasobna, że
może na przykład zafundować wszystkim
rzeszowskim uczniom bezpłatną komunikację miejską. Bezpłatna komunikacja dla
uczniów obowiązuje od rozpoczęcia do
ukończenia nauki w szkole lub placówce,
nie dłużej jednak niż do ukończenia 21
roku życia.

Stolica innowacji
Zasobność samorządu wynika nie tylko
z silnie rozwiniętego przemysłu lotniczego,
farmaceutycznego, ale przede wszystkim
z innowacyjności. Rzeszów określany jest
jako stolica innowacji, staje się synonimem
nowoczesności oraz jakości, a także umiejętności stwarzania biznesowi dobrych warunków do rozwoju.
Według miesięcznika Forbes, Rzeszów
znalazł się w gronie najbardziej aktywnych
biznesowo samorządów w Polsce. W zestawieniu miast przyjaznych dla biznesu,
Rzeszów został sklasyfikowany na 2. miejscu w gronie miast od 150 do 299 tys.
mieszkańców. Autorzy rankingu, tworząc
go pod uwagę brali takie aspekty, jak saldo nowych firm zagranicznych, migracje
firm oraz saldo nowych spółek (liczba nowych spółek pomniejszona o liczbę spółek
zlikwidowanych) w sztukach oraz na 1000
mieszkańców.

nie tak dawno, bo w roku 2005 miasto miało powierzchnię 54 km kw. i liczyło 154 tys.
mieszkańców. Było najmniejszym miastem
wojewódzkim o największym zagęszczeniu
mieszkańców na 1 km kw. Brakowało terenów pod inwestycje, pod budownictwo
mieszkaniowe, czy utworzenie strefy ekonomicznej. Jedynym wyjściem było poszerzenie miasta o sąsiednie sołectwa.
– Ten pierwszy krok był najtrudniejszy mówi Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa. - Było sporo obaw wśród mieszkańców.
Część protestowała, część była przychylna.
Gdy przyłączyliśmy pierwsze sołectwa – Załęże i Słocinę – i gdy rozpoczęliśmy tu inwestycje okazało się, że mieszkańcy innych
sołectw zdali sobie sprawę, że właśnie dzięki
włączeniu do Rzeszowa mają szansę na rozwój tych terenów. Budżety poszczególnych
gmin nie pozwalały na to. M.in. to właśnie
spowodowało, że w sąsiednich sołectwach
zaczęły powstawać komitety społeczne, które przekonywały mieszkańców do słuszności
decyzji o przyłączeniu się do Rzeszowa.

I właśnie w tym ostatnim kryterium (saldo nowych spółek na 1000 mieszkańców)
Rzeszów wypada szczególnie dobrze, gdyż
pod względem przyrostu liczby firm ustępuje wśród dużych miast tylko czterem
głównym aglomeracjom w Polsce.

Od tego czasu Rzeszów powiększał się kilkakrotnie i obecnie liczy ponad 194 tys.
mieszkańców i ma powierzchnię 126 km
kw. Na nowych terenach, które były włączane do Rzeszowa począwszy od 2006
roku, miasto zainwestowało do tej pory
łącznie ponad 2,2 mld zł.

Dynamiczny rozwój Rzeszowa oznacza ma
również swój wymiar terytorialny. Jeszcze

Oprac. na podstawie erzeszów.pl
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Czas pandemii – czas intensywnej pracy
Z Sylwiuszem Jakubowskim, wójtem gminy Żelazków rozmawia Ryszard Żabiński

Jak funkcjonuje gmina Żelazków
w czasie pandemii? W jaki sposób
działa samorządowa administracja,
jak obsługiwani są petenci, którzy
chcą załatwić urzędowe sprawy?
Urząd Gminy funkcjonuje normalnie,
oczywiście tak jak na każdą instytucję
na pracę urzędu ma wpływ ogólnopolska
kwarantanna i pewne ograniczenia, ale jest
to czas intensywnej pracy. Kiedyś ten trudny czas się skończy i musimy być przygotowani do rozliczenia się z dotychczasowych
działań i normalnego funkcjonowania .

W trosce o bezpieczeństwo pracowników
urzędu i mieszkańców, wprowadzono
rozwiązania mające na celu ograniczenie bezpośrednich kontaktów zarówno
pomiędzy pracownikami (praca zdalna,
praca w systemie zmianowym), jak i na linii pracownik – klient, w taki sposób, aby
nie miało to wpływu na tempo i sposób
załatwienia sprawy. Mówimy tu głównie o możliwości kontaktu i załatwianiu spraw mieszkańców Gminy poprzez
kontakt telefoniczny, poprzez skrzynki
elektroniczne, listownie. Jednocześnie,
w samym budynku zastosowano środki
ostrożności dbając by nie zabrakło rękawiczek, maseczek, przyłbic i środków dezynfekujących, z których mogą korzystać
pracownicy i petenci.
Zakupiliśmy 10 000 maseczek wielorazowego użytku, które przy współpracy z sołtysami, strażakami z Ochotniczych Straży
Pożarnych na terenie Gminy zostały dostarczone do wszystkich gospodarstw domowych na terenie Gminy Żelazków .
Świadomy zarówno wyzwań, przed którymi stoi obecnie personel medyczny, jak
również problemów z sprzętem medycznym i środkami ochrony osobistej związanych z wybuchem pandemii, podjąłem
decyzję o wsparciu finansowym dwóch

szpitali: jednego na terenie powiatu kaliskiego, drugiego w Kaliszu.
Jaki wpływ może mieć pandemia na
sytuację finansową gminy?
Z pewnością na kondycję finansową będzie
miał wpływ głównie czas trwania pandemii, jestem jednak dobrej myśli ponieważ
Gmina Żelazków przed pojawieniem się koronowirusa była w bardzo dobrej kondycji
finansowej, stąd też nie grozi nam spektakularna katastrofa. Nie ulega wątpliwości,
że wraz z nadejściem pandemii na Gminę
spadły dodatkowe wydatki związane np.
z organizacją zdalnego nauczania, spadną
dochody wynikające z sytuacji gospodarczej
przedsiębiorców, wzrosną wydatki związane z pomocą społeczną, stopniowo zacznie
pojawiać się coraz więcej wniosków o umorzenie zaległości podatkowych.
Żelazków jest gminą, w której prowadzone są liczne inwestycje. Z jakich
przedsięwzięć, w związku z epidemią, trzeba będzie zrezygnować lub je
przesunąć, a które koniecznie muszą
być realizowane zgodnie z harmonogramem?
Na chwilę obecną nie zamierzamy rezygnować z zaplanowanych na ten rok inwestycji, tym bardziej, że na ich realizację
Gmina pozyskała środki zewnętrzne lub
zamierza je pozyskać. Do najważniejszych
należą: rewitalizacja zabytkowego parku
w Żelazkowie, adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne
w m. Żelazków, przebudowa dróg, przebudowa oświetlenia ulicznego na solarne, budowa zbiorników wodnych małej retencji,
przygotowanie dokumentacji budowy nowej szkoły podstawowej, przebudowa istniejących budynków szkoły na przedszkole
i żłobk aw Żelazkowie. Na 2020 rok, w budżecie Gminy Żelazków zaplanowanych
zostało na inwestycje ponad 8 mln złotych.
W gminie odbywa się wiele atrakcyjnych wydarzeń społeczno- kulturalnych. Które z nich trzeba będzie odwołać, a co do których jest szansa, że
mogą się odbyć w tym roku?
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To czy imprezy się odbędą będzie zależało
od zniesienia zakazów i sytuacji epidemicznej. Na chwilę obecną nie potrafimy wskazać kiedy okres społecznej kwarantanny
się skończy i kiedy organizacja imprezy
nie będzie stanowiła zagrożenia zdrowia
i życia mieszkańców, bo to jest dla mnie
najważniejsze.
Jak Pan ocenia postawę mieszkańców
gminy w trudnym czasie pandemii?
Jak znoszą obostrzenia, czy stosują
się do rygorów związanych z sytuacją
epidemiczną?
Daję bardzo wysoką ocenę mieszkańcom
Gminy Żelazków, w tym trudnym czasie
wykazują się dużym zdyscyplinowaniem,
empatią i solidarnością. Aby łagodzić
skutki kryzysu psychicznego związanego
z COVID-19, Dzienny Dom Senior + w Żelazkowie, Klub Rodziny, Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej i szkoły oferują telefoniczne wsparcie psychologiczne i pedagogiczne.
W jakiej sytuacji znajdują się funkcjonujący na terenie gminy przedsiębiorcy? Jak radzą sobie z kryzysem?
Czy mogą liczyć na wsparcie samorządu?
Panujący w Polsce koronawirus ograniczył
kontakty międzyludzkie do niezbędnego
minimum, przez co utrudnione zostało
świadczenie usług wymagające bezpośredniego kontaktu na linii usługodawca-usługobiorca. Nałożone zakazy dotykają najbardziej gastronomię, fryzjerów,
kosmetyczki, transport osobowy, ale dotyczą też usług branży budowlanej, ogrodniczej, czy rzemieślniczej. Powoduje to
ograniczenia działalności lub ich zupełne
zawieszanie. Największe problemy będą
dotyczyć tych małych firm, które już wcześniej walczyły z problemami natury finansowej, a obecna sytuacja jedynie pogłębiła
ten stan. Na chwilę obecną współpracująca
z Gminą Kancelaria Prawna SCBP Piotra
Barteckiego z Sopotu przygotowała poradnik dla przedsiębiorców w praktyce dotyczący Tarczy antykryzysowej. Działania
samorządu będą zależały od szeregu czyn-
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ników i z pewnością ukierunkowane będą
na faktyczną pomoc poprzez indywidualne
podejście do każdego przedsiębiorcy.
Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że naszą gospodarkę czeka
kryzys. Jak Pan sobie wyobraża funkcjonowanie gminy,przedsiębiorców
działających na jej terenie, gdy pandemia będzie wygasać? Czy jest Pan
optymistą, czy uważa Pan że uda się
w gminie szybko odrobić wszystkie
straty związane z pandemią i szybko
przejść do normalności?
Moim zdaniem, nic już nie będzie takie
samo, okres pandemii i kwarantanny zmu-

sił nas do chwili zastanowienia, przewartościowania priorytetów. Zwróci naszą uwagę
na kwestie zupełnie dotychczas lekceważone. Obawiam się, że skutki pandemii odczuwać będziemy jeszcze długo, po jej wygaśnięciu, ale życie wróci do normy, musi.
Gmina funkcjonować będzie normalnie,
realizować nakładane na nią zadania i odpowiadać na potrzeby swoich mieszkańców. Wierzę, że nasi przedsiębiorcy dadzą
radę, już teraz część z nich przystosowuje
się do nowej rzeczywistości i przebranżawia. Z pewnością, znoszone wraz z wygasaniem pandemii ograniczenia będą siłą napędową dla przedsiębiorstw, a trudny czas
z COVID -19 wskazał im nowe możliwości,
kierunki rozwoju, promocji.
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Inwestorzy doceniają
zrównoważony rozwój
Jelcza-Laskowic
Jelcz-Laskowice uzyskał prawa miejskie 1 stycznia 1987 r. Jest więc miastem młodym, ale szybko się rozwijającym pod względem gospodarczym
i urbanistycznym. Tworzy lokalny ośrodek przemysłowy, specjalizujący się
w branży motoryzacyjnej.
Dzięki wysokim dochodom gminy burmistrz Bogdan
Szczęśniak realizuje szereg różnorodnych inwestycji
Rozwój miasta umożliwiają też dobre połączenia komunikacyjne z odległym o 25
kilometrów Wrocławiem. Jednak najważniejszym czynnikiem przesądzającym
o rozwoju jest wysoka dynamika wzrostu
dochodów. W latach 2017-2019 wynosiła ona odpowiednio: 12,9 % 16,4% oraz
12,7%. Gmina jest atrakcyjnym miejscem
dla inwestorów zlokalizowanych m.in.
w podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej „Invest Park” , jak również
indywidualnych osób, które coraz częściej
tu się osiedlają.
Doceniają oni prowadzoną przez władzę
samorządu politykę zrównoważonego rozwoju, rosnące inwestycje w oświatę, infrastrukturę drogową , wodno-kanalizacyjną
oraz mieszkaniową i komunikacyjną. Napływ mieszkańców i inwestorów przekłada
się na wpływy z CIT i PIT oraz podatku od
nieruchomości .Wpływy z CIT i PIT stanowią 25 % wszystkich dochodów gminy.
W latach 2017 - 2019 wzrosły one z 23,8 do
30,8 mln. zł., a z podatku od nieruchomości z 20,5 do 24,3 mln. zł.

Inwestycje służące mieszkańcom

Wydatki gminy na zadania inwestycyjne
w latach 2017 - 2019 kształtowały się na
poziomie 24,5 mln. zł. Rocznie wydatki na
rozwój infrastruktury drogowej pochłaniają 5 mln zł, na budownictwo mieszkaniowe ok. 900 tys. zł. W 2019 roku realizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
gminy w dziedzinach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska kosztowała
7 mln zł.
Przykładem na rozwój infrastruktury drogowej w ostatnich latach jest realizacja projektu „park & ride”, obejmującego budowę
dróg dojazdowych do stacji kolejowych
w Jelczu-Laskowicach i Miłoszycach wraz
z parkingami dla samochodów, wiatami
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dla rowerów oraz chodnikami i ścieżkami
rowerowymi. Duży nacisk położono na
zwiększanie liczby miejsc parkingowych.
W planowaniu inwestycji władze samorządowe nie zapominają o tworzeniu siłowni
plenerowych, boisk , placów zabaw, rozbudowie i budowie świetlic wiejskich, oświetlenia solarno-wiatrowego.
Z długiej listy służących mieszkańcom
inwestycji można jeszcze wymienić: intensywny rozwój budownictwa społecznego i systematyczne oddawanie do użytku
kolejnych budynków wielorodzinnych,
rozbudowę sieci dróg w rozwijającym się
śródmieściu, budowę remizy strażackiej
w Jelczu-Laskowicach; sieć wodociągową,
sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i sieć energetyczną
w „Ośrodku nad stawem”; boisko wielofunkcyjne w Chwałowicach czy boiska do
siatkówki plażowej w Jelczu-Laskowicach.

Stać ich na unijne projekty

Istotnym warunkiem rozwoju gminy jest
również charakteryzująca się względną
stałością absorpcja środków unijnych. Dochody z tego tytułu kształtują się na poziomie 3,5 mln. rocznie.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na
lata 2014-2020 rekultywowano trzy zbiorniki wodne w Miłoszycach, Chwałowicach,
i Jelczu-Laskowicach, przeprowadzono
termomodernizację budynków Publicznej
Szkoły Podstawowej w Miłoszycach oraz
Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego w Jelczu-Laskowicach, zbudowano
ścieżki rowerowe, utworzono 6 pracowni
cyfrowych w szkołach podstawowych, zakupiono lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z podstawowym wyposażeniem dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Minkowicach Oławskich.

Ważny dla mieszkańców był projekt
„Bezpieczne przejścia dla pieszych przy
ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach”, dofinansowany ze środków budżetu państwa,
w ramach narodowego programu „Razem
bezpieczniej”.
Wydarzeniami, które w ostatnich latach
były istotne dla miasta, było zorganizowanie w Centrum Sportu i Rekreacji zawodów
w ramach Igrzysk Sportów Nieolimpijskich
„The World Games 2017”, wprowadzenie
budżetu obywatelskiego w 2017 roku, przystąpienie do międzygminnego związku
„Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe”,
dzięki czemu poprawiła się komunikacja
w gminie i powiecie, czy odsłonięcie z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości
pomnika „Do Wolnej i Niepodległej” oraz
muralu patriotycznego..
W Gminie Jelcz-Laskowice są bardzo dobre
warunki do prowadzenia biznesu i osiedlania się. Jest to również wymarzone miejsce
dla miłośników aktywnego wypoczynku.
Aż 32% obszaru gminy pokrywają lasy. Jelcz-Laskowice przylega do zachodniej ściany Borów Stobrawskich, mając w bezpośredniej bliskości historyczne koryto Odry.
Nadodrzańskie okolice to raj dla turystów,
wędkarzy czy amatorów przyrodniczych
zdjęć. Dla miłośników historii gratką będą
pochodzące z różnych wieków, dwa pałace
i ruiny zamku, a także Izba Historii Marki Jelcz, z eksponatami przypominającymi o czasach prosperity firmy oraz nową
ekspozycją, poświęconą więźniom obozu
pracy „Fünfteichen”. Izba zlokalizowana
jest w przemysłowej części miasta, gdzie
w okresie powojennym funkcjonowała jedna z największych polskich fabryk motoryzacyjnych - Jelczańskie Zakłady Samochodowe - dzięki której powstało miasto.
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Bezpieczeństwo przede wszystkim
Bezpieczeństwo to dziś jedna z najważniejszych wartości i wyróżnik, którego
szukamy w ofertach elektronicznych
produktów i cyfrowych usług. Może wydawać się to zaskakujące, ale właśnie pandemia koronawirusa ujawniła, że chronić
musimy nie tylko własne zdrowie, ale
i nasze dane...
Co pandemia może mieć wspólnego z bezpieczeństwem cyfrowych danych? – Ta
katastrofalna wręcz sytuacja z marszu
wymusiła na przedsiębiorcach i społeczeństwie zmianę trybu pracy. Multum zadań
przenieśliśmy do sieci, a ograniczenia związane z lockdownem sprawiły, że wszelkie
spotkania służbowe zastąpione zostały
przez telekonferencje. Wszystko to zaowocowało wzmożonym, wręcz niespotykanym
dotąd ruchem w cyberprzestrzeni. Ruchem,
dodajmy, narażonym na ataki hakerów –
wyjaśnia Paweł Paluchowski, Wiceprezes
KORBANK SA.
Ciężko zliczyć, jak wiele aktywności przeniesionych zostało na platformy służące
do komunikowania się przez sieć. Pośród
najważniejszych wymienić jednak należy zajęcia szkolne, warsztaty zajęciowe,
uczelniane wykłady, spotkania integracyjne i różnej maści konferencje branżowe.
Niestety, szybko okazało się, że wszystkie
te aktywności zaczęły być wręcz bombardowane przez działających w sieci sabotażystów określanych mianem trolli, którzy
nie wahali się na przykład wyświetlać dzieciom treści pornograficznych.
Bodaj najsłynniejszym przykładem pozostaje afera związana z powszechnie używanym oprogramowaniem Zoom, które
realizuje rocznie około 200 milionów wideokonferencji! Już na początku kwietnia
tego roku koncern Google zabronił pracownikom korzystania z tej platformy.
Dlaczego?

Kapitał POLSKI

Okazało się, że oprogramowanie ma niebezpieczne luki zagrażające prywatności
i bezpieczeństwu użytkowników. Hakerzy
mogli dzięki nim wykradać dane uwierzytelniające, przejmować kontrolę nad kamerami w macbookach, a nawet instalować
złośliwe oprogramowanie. Sabotaż polegający na zasypywaniu konferencji treściami nazistowskimi i pornograficznymi stał
się więc nie największym problemem tego
systemu. Dość powiedzieć, że walką z procederem, znanym obecnie jako "zoombombing" (bombardowanie Zooma), zajęło się
w Stanach Zjednoczonych FBI, a brytyjskie
ministerstwo obrony zaczęło przestrzegać
przed korzystaniem z tego narzędzia, choć
wcześniej używał go nawet gabinet premiera Borisa Johnsona.
W odpowiedzi na takie problemy wrocławska firma KORBANK SA zaimplementowała rozwiązanie alternatywne – system
telekonferencji online stawiający akcent
na prostotę obsługi i bezpieczeństwo właśnie. Co ważne, nie wymaga on instalacji,
a działa poprzez przeglądarkę internetową. – W pierwszej fazie przekazaliśmy
nasze rozwiązanie, znane dziś jako Akademia KORBANK, polskim szkołom i innym
placówkom dydaktycznym – mówi Paweł
Paluchowski. – W czasie polskiego lockdownu skorzystało z niego kilkaset podmiotów
w całej Polsce, a wprowadzone zabezpieczenia sprawiły, iż żaden z użytkowników nie
został narażony na jakikolwiek wyciek danych czy atak niechcianymi treściami.

Firma wdrożyła niedawno komercyjną
edycję systemu – KORMEETING. Platforma dostępna z poziomu komputerów
stacjonarnych, laptopów, notebooków, tabletów i smartfonów, korzysta ze zbioru
serwerów KORBANK gotowych przyjąć
ruch tysięcy użytkowników. Wszystkie
serwery znajdują się na terytorium Polski i zapewniają zgodność z wytycznymi
RODO. Całość infrastruktury jest monitorowana i w przypadku usterki lub przeciążenia naprawiana bez zwłoki.
KORBANK stawia jednak na bezpieczeństwo kompleksowe, dlatego inwestuje też
w rozwiązania zabezpieczające sprzęt.
Spółka wprowadziła do oferty własne
routery pozwalające na filtrowanie niechcianych treści stosownie do preferencji
użytkownika. Tymoteusz Biłyk, Prezes
KORBANK SA przypomina, że wiele dostępnych na rynku urządzeń firm trzecich
nie posiada wsparcia bezpieczeństwa –
Oznacza to, że gdy zostanie ujawniona luka
w oprogramowaniu, router pozostaje niezabezpieczony latami. Obecnie można znaleźć
w sieci setki tysięcy tego typu urządzeń, które narażone są na atak przestępczych botów
wykradających dane i hasła nie tylko do
skrzynek pocztowych, ale i kont bankowych.
KORBANK tymczasem oferuje routery
z funkcją OTA (over the air) pozwalającą
na automatyczną aktualizację i usuwanie
luk, a także z tzw. provisioningiem – systemem zdalnego zarządzania routerem.
Więcej na stronach korbox.pl i kormeeting.com.
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System wsparcia Polskich Przedsiębiorców – gigantyczny sukces w czasie pandemii
Wydarzenia ostatnich miesięcy mogłyby sugerować, że był to ciężki okres dla
przedsiębiorców na całym niemalże świecie. Nic bardziej mylnego! Pomimo, iż
sfera biznesowa w dobie koronowirusa została wystawiona na próbę, ogromną
pomocą i wsparciem pod każdym względem okazał się KWP – Klub Wsparcia
Przedsiębiorców, którego jestem również częścią. Czym zatem jest ten Klub
i dlaczego tak dużą rolę odegrał w tak trudnym dla Nas wszystkim czasie? O tym
w dzisiejszym artykule…
Pamiętam to jakby to było dzisiaj. Niespełna 4 lata temu, dwóch młodych przyjaciół,
pasjonatów sprzedaży - Adam Przemyk
oraz Jacek Szwed - wpadło na genialny pomysł o założeniu Klubu Przedsiębiorców.
Ich najważniejszą misją i myślą przewodnią była szeroko pojęta edukacja biznesowa. KWP stało się miejscem spotkań
przedsiębiorców na całym świecie, którzy
dzielą się tym, czego sami doświadczyli
oraz konkretnymi, praktycznymi rozwiązaniami. Ta grupa przedsiębiorców zrzesza
tylko zweryfikowanych praktyków, którzy
mają już swoje sukcesy w biznesie, którzy
poruszają wszystkie najważniejsze tematy
z punktu widzenia przedsiębiorcy, który
chce odnieść sukces: skuteczna sprzedaż,
marketing, wystąpienia publiczne, personal branding, optymalizacja podatkowa,
prawo czy bezpieczne inwestowanie. Dużą
wartość Klubu podkreślają i widzą milionerzy, którzy chętnie organizują spotkania
stacjonarne i online, gdyż wierzą, że tylko
połączenie sił w dobie kryzysu jakim jest
koronawirus, może przynieść zamierzony
efekt. W tym momencie powinnam wspomnieć o ludziach, którzy odgrywają w tej
edukacji biznesowej bardzo istotną i elementarną rolę. Wśród nich znajdziemy takie nazwiska jak:
•

Lech Kaniuk

•

Rafał Brzóska

•

Marcin Lewandowski

•

Wito Kosetti

To właśnie oni pieczołowicie dbają o potrzeby wszystkich zrzeszonych przedsiębiorców. Na każdym poziomie zaawansowania
biznesu pomagają w jego udoskonalaniu
i rozwoju – nie tylko w aspekcie międzynarodowym ale również lokalnym.
A więc w wielkim skrócie czym jest
Klub Przesiębiorczości?
Klub Przedsiębiorczości tworzy zgrany zespół kilkunastu osób, których najważniejszym celem jest dostarczanie uczestnikom
naszych spotkań konkretnej WARTOŚCI.
Dlatego do grona prelegentów w naszym
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Klubie zapraszamy tylko ekspertów w swojej dziedzinie i praktyków biznesu, którzy
chcą podzielić się swoją wiedzą i konkretnymi umiejętnościami, dzięki którym
zwiększysz swoją inteligencję finansową
i po prostu zaczniesz zarabiać więcej.
Mam to szczęście, że przyglądam się działalności Klubu już od samego początku
jego istnienia. Tym samym stałam się
naocznym świadkiem jego rozwoju i największego rozkwitu. Dzisiaj patrzę na ten
Klub już z innej perspektywy – z perspektywy osoby, która go współtworzy tj. prelegenta. Efektem współpracy z Klubem jest
stworzenie przeze mnie nowego projektu
„Zdrowy Przedsiębiorca”, który realizuje
w oparciu o współtowarzyszący projekt
„Time for Detox”. Oba projekty spotkały
się z ogromnym zainteresowaniem i będą
częścią jednego największego zobowiązania jakiego podjęli się przedsiębiorcy.
Z niekrytą dumą mogę poinformować, że
w fazie realizacji jest jeden z największych
projektów tego Klubu, w który zaangażowały się również jednostki i samorządy
lokalne, oferując wsparcie w jego rozwoju.
Projekt ten nazywa się „EKO MAZURIA”.
Sam pomysł zrodził się we Flomborku i będzie dotyczył Kompleksu hotelowo – wypoczynkowego przy mierzei wiślanej. Na
tych pięknych terenach, w których bryluje
natura, powstanie miejsce, które w każdym niemalże aspekcie będzie nastawiony
na ekologię i szeroko pojęty styl „EKO”.
Jestem niezmiernie szczęśliwa, gdyż łączy
się to z tym czym się zajmuje na co dzień,
a temat „eko” jest mi bardzo bliski. Czas
pandemii i kryzysu gospodarczego uświadomił przedsiębiorcą, że warto mieć alternatywę i postawić na dywersyfikację ryzyka. W wyniku wielu debat na temat tego,
co można zrobić by wesprzeć siebie wzajemnie. To wszystko uświadomiło mi, że
kierunek który obrałam jest słuszny i ja dla
siebie znalazłam miejsce w tym projekcie.
Podczas okresu pandemii w spotkaniach
uczestniczyło codziennie tysiące ludzi. Stałych klubowiczów jest już ponad 500 osób!

Ten trudny okres pokazał, że Klub ten wyróżnił się na tle innych Klubów. Inicjatywa darmowej edukacji biznesowej, z którą
wyszli przedsiębiorcy okazała się strzałem
w dziesiątke. Darmowe porady, edukacja,
praktyczna wiedza oparta na doświadczeniu. Spotkania te przyniosły wiele rozwiązań na nurtujące przedsiębiorców problemy i trudności. Dzisiaj jestem również
świadkiem dużej transformacji dziesiątek
osób, które wznoszą się na wyżyny swoich
kompetencji biznesowych. Cieszę się, że
jako prelegent i mówca także dołożyłam
do tego swoje przysłowiowe „trzy grosze”
i również się do tego przyczyniłam.
Drodzy czytelnicy…
Napisałam ten artykuł bo czuję, że razem
możemy więcej i że dołączyłam do czegoś
co czyni dobro. Chciałabym zwrócić Wam
uwagę na to, że nawet podczas pandemii,
możemy znaleźć miejsca, w których otrzymamy ogromne wsparcie i gotowe rozwiązania. W chwili obecnej tworze warsztaty
stacjonarne dla przedsiębiorców, które pomogą nabrać wiatru w żagle i być może oni
również staną się w przyszłości częścią projektu „EKOMAZURIA”.
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