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Słowo od redakcji

Par tner z y w ydania

Kiedy kierujemy wzrok w przyszłość, świadomość tej przeszłości jest 
ważnym drogowskazem, ponieważ – jak na morzu – kierunek może-
my wyznaczyć tylko, jeśli wiemy skąd wyruszyliśmy. Tak w specjalnym 
wywiadzie dla „Kapitału Polskiego” powiedział Ambasador Niemiec 
w Polsce, Arndt Freytag von Loringhoven. Zaznaczył, że  do naszych 
wspólnych wyzwań przyszłości, w  obliczu pandemii, należy przede 
wszystkim dziedzina zdrowia. Ale również zmiany klimatyczne, cyfry-
zacja, mobilność, dostawy energii, badania naukowe i innowacje pozo-
stają dużymi wyzwaniami, którym możemy sprostać tylko wspólnie.
Dużo piszemy w „Kapitale Polskim” o tych wszystkich wyzwaniach.  
Niemcy są dla Polski najważniejszym partnerem handlowym, pozosta-
wiając inne kraje daleko w tyle; Polska na liście partnerów handlowych 
Niemiec wyprzedziła nawet Wielką Brytanię oraz Włochy i plasuje się 
na piątym miejscu. Ponadto, niemieckie firmy od wielu lat znajdują się 
wśród najważniejszych inwestorów w Polsce i tworzą wiele setek tysię-
cy miejsc pracy. Także polskie przedsiębiorstwa coraz więcej inwestują 
w Niemczech.
Odwiedziliśmy kilka niemieckich firm w  Polsce, które mogą być 
wzorem takiej współpracy. Piszemy o ROHDE & SCHWARZ, global-
nej grupie technologicznej działającej również w Polsce, o której mówi 
się, że jest częścią technologii 5 D.  Oferta R&S umożliwia m.in. opraco-
wanie i testowanie urządzeń nadawczych oraz optymalizację i produk-
cję telefonów komórkowych pracujących w technologii 5G – w szcze-
gólności testowanie anten. Firma jest wiodącym dostawcą systemów 
niezbędnych do produkcji czujników zbliżeniowych, radarowych i in-
nych umożliwiających praktyczne wprowadzenie do ruchu pojazdów 
autonomicznych. Technologia 5G to nie tylko „filmy o rozdzielczości 
4k w  smartfonie” to przede wszystkim systemy niskiej inercji, które 
umożliwiają bezpieczne prowadzenie autonomicznych pojazdów oraz 
realizacje IoT – Internetu Rzeczy.
Przedstawiamy również najlepsze polskie firmy i samorządy, które 
doskonale radzą sobie w  czasie pandemii. Zobaczmy, jak ambitne 
plany realizuje Port Gdański. W czasach wzrostu gospodarczego był 
najszybciej rozwijającym się portem europejskim, natomiast w czasach 
kryzysu traci mniej niż inni. W pierwszym półroczu 2020 roku, gdań-
ski port nawet awansował do pierwszej dwudziestki portów europej-
skich. Zobaczmy, jak radzi sobie Powiat Wrocławski, który najlepiej 
w Polsce zarządza finansami publicznymi i dzięki temu dobrze znosi 
kryzysową sytuację w gospodarce.     
Podsumowujemy w „Kapitale Polskim” rok 2020. Można powiedzieć, 
że ze względu na pandemię był to rok koszmarny, dziwny, wyjątkowy. 
Jednak my jako Czytelnicy „Kapitału Polskiego” , jak również przed-
siębiorcy, samorządowcy, naukowcy występujący na jego łamach, mó-
wiąc o pandemii używaliśmy określeń: „czas wielkiej próby”, „ wartość 
prawdziwego menedżera, przywódcy poznaje się w sytuacjach kryzy-
sowych”, „kryzys może być również szansą”. Chętnie też mówiliśmy 
o  tym jakie mamy strategiczne plany i  jak będziemy funkcjonować 
w nowej rzeczywistości, gdy pandemia już minie.
Jako Redakcja i  Wydawnictwo „Kapitału Polskiego” życzymy na-
szym Czytelnikom, Bohaterom naszych artykułów, Współpracow-
nikom wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 
a w Nowym 2021 Roku, dalszych sukcesów w zmaganiach z trudną 
rzeczywistością, zadowolenia i  satysfakcji z  podejmowanych wy-
zwań.

Zapraszam do lektury Kapitału Polskiego!

Redaktor Naczelny
Ryszard Żabiński 

Rok przykrych niespodzianek 
i wielkich wyzwań
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Jakie były początki Pana pracy jako 
ambasadora w Polsce?

Moje pierwsze dwa miesiące na stanowi-
sku ambasadora w Warszawie obfitowały 
w wiele ciekawych oraz bardzo serdecz-
nych spotkań z przedstawicielami polityki, 
gospodarki i kultury jak też społeczeństwa 

Kiedy kierujemy wzrok w przys     złość, świadomość przeszłości 
jest ważnym drogowskazem
Z Ambasadorem Niemiec w Polsce Arndtem Freytagiem von Loringhovenem, rozmawiał Marcin Prynda

obywatelskiego. Na to serdeczne przyję-
cie chciałbym odpowiedzieć przyjaźnią 
– moją własną i mojego kraju. Jednocze-
śnie mam nadzieję, że w obliczu pandemii 
również w przyszłości znajdziemy sposoby 
i formaty pozwalające kontynuować te cen-
ne spotkania.

Jakie znaczenie ma przeszłość dla 
dzisiejszych stosunków polsko-nie-
mieckich? Czy nie jest tak, że za bar-
dzo patrzymy w przeszłość, a za mało 
myślimy o przyszłości?

Przeszłość i przyszłość są ze sobą bezpo-
średnio powiązane. Tylko dzięki wraż-

liwemu podejściu do historii i na pod-
stawie prawdy historycznej przyjaźń 
polsko-niemiecka może rozwijać się trwale 
i w oparciu o zaufanie. Decyzja Bundesta-
gu popierająca utworzenie miejsca pamięci 
poświęconego polskim ofiarom niemiec-
kiej okupacji jest więc ważnym krokiem 
także w kierunku naszej wspólnej przy-
szłości.

Jednak historia opowiada nie tylko 
o okrutnych zbrodniach popełnionych 
przez Niemców wobec Polaków podczas 
II wojny światowej, lecz również o bogatej 
1000-letniej wspólnej przeszłości i wresz-
cie o wyjątkowym pojednaniu obu naszych 
krajów, którego zazdrości nam świat.

Kiedy kierujemy wzrok w przyszłość, 
świadomość tej przeszłości jest ważnym 
drogowskazem, ponieważ – jak na morzu 
– kierunek możemy wyznaczyć tylko, jeśli 
wiemy skąd wyruszyliśmy.

Co jest, Pana zdaniem, największym 
wyzwaniem jeśli chodzi o rozwój 
stosunków politycznych pomiędzy 
Niemcami i Polską? 

Do naszych wspólnych wyzwań przyszło-
ści, w obliczu pandemii, należy przede 
wszystkim dziedzina zdrowia. Ale również 
zmiany klimatyczne, cyfryzacja, mobil-
ność, dostawy energii, badania naukowe 
i innowacje pozostają dużymi wyzwania-
mi, którym możemy sprostać tylko wspól-
nie. Tematy te zajmują też priorytetowe 
miejsce na agendzie prezydencji Niemiec 
w Radzie UE. Także dla mnie osobiście 
jako przedstawiciela nauk przyrodniczych 
sprawy te, które możemy rozwiązać je-
dynie z  pomocą nauki, mają szczególne 
znaczenie. Polsko-niemiecka współpraca 
naukowa jest zresztą bardzo silna i liczę 
na to, że nasi naukowcy nadal i wspólnie 
będą wyróżniali się jako część rozwiązania 
w tym zakresie.

Polska, ale też i kraje Grupy Wyszeh-
radzkiej są przeciwne nowym planom 
azylowym Unii Europejskiej. W jaki 
sposób należałoby rozwiązać ten pro-
blem?

Polityka migracyjna i uchodźcza także na-
leży do wielkich wyzwań UE na przyszłość. 
Temat ten będzie nas wciąż zajmować, po-
nieważ konflikty w innych częściach świa-
ta, a także zmiany klimatyczne, będą raczej 
prowadzić do rosnącej presji migracyjnej. 
Wiele krajów w UE potrzebuje też imigra-
cji. Dobrze więc, że Komisja UE przedsta-
wiła we wrześniu propozycję dotyczącą 
podejścia do spraw migracji i uchodźstwa 
w przyszłości. Dotyczy to również wspól-
nej europejskiej polityki azylowej. Słowem 
kluczowym była tu – tak jak podczas pan-
demii – solidarność. Temu wyzwaniu mo-
żemy sprostać tylko wtedy, gdy pomożemy 
krajom, do których przybywa najwięcej 
uchodźców. Istnieją różne formy solidar-
ności, uwzględnia to także propozycja Ko-
misji UE i moim zdaniem jest to też w in-
teresie wszystkich państw członkowskich.

15 października w Paryżu ogłoszoną 
wspólną deklarację Ministrów Spraw 
Zagranicznych Trójkąta Weimarskie-
go. Czy jest szansa na to, że współ-
praca Niemiec z Polską, w ramach 
Trójkąta Weimarskiego, będzie miała 
coraz większe znaczenie?

Słuszne i ważne jest to, że odbyło się spo-
tkanie ministrów spraw zagranicznych na-
szych trzech krajów. Spotkanie w Paryżu 
pokazało też, jak wiele tematów znajduje 
się na wspólnej agendzie i jak efektywnie 
potrafimy współpracować. Przy tym waż-
ne jest dla mnie, by podkreślić, że Trójkąt 
Weimarski w ubiegłych latach działał ak-
tywnie także bez spotkań na szczycie: od 
spotkań młodzieży po kontakty sekretarzy 
stanu miała i ma miejsce bardzo ożywiona 
wymiana, która ściśle nas ze sobą łączy.

W Unii Europejskiej tylko wspólnie mo-
żemy iść naprzód, a wspólne decyzje po-
trzebują dobrego przygotowania. Trójkąt 
Weimarski nadaje się jako forum w cen-
trum Europy. Wraz z naszymi trzema kra-
jami w formacie tym spotykają się bardzo 
różne perspektywy i wszyscy chcemy po-
rozumieć się co do wspólnych propozycji.

Dlatego życzymy sobie, aby współpraca ta 
kontynuowana była na wszystkich szcze-

blach. W 2021 roku, w 30. rocznicę Trój-
kąta Weimarskiego, jest nawet szansa na 
spotkanie na szczycie.

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

Współpraca gospodarcza między Polską 
a Niemcami jest jednym z głównych fi-
larów naszych bilateralnych stosunków 
oraz niezwykłą historią sukcesu i przyno-
si mieszkańcom naszych krajów ogromne 
korzyści.

Od wielu lat, co roku, biliśmy nowe rekor-
dy w handlu bilateralnym. Jedynie z powo-
du pandemii korona wirusa, w 2020 roku, 
po raz pierwszy tak się nie stanie; jednak 
nawet w tym roku handel między naszy-
mi krajami rozwija się znacznie lepiej niż 
w przypadku praktycznie wszystkich in-
nych krajów. Niemcy są dla Polski najważ-
niejszym partnerem handlowym, pozo-
stawiając inne kraje daleko w tyle; Polska 
na liście partnerów handlowych Niemiec 
wyprzedziła w międzyczasie nawet Wielką 
Brytanię i Włochy i plasuje się na piątym 
miejscu.

Ponadto, niemieckie firmy od wielu lat 
znajdują się wśród najważniejszych in-
westorów w Polsce i tworzą wiele se-
tek tysięcy miejsc pracy. Także polskie 
przedsiębiorstwa coraz więcej inwestują 
w Niemczech.

Potencjał na przyszłość widzę na przykład 
w rozwoju nowych form mobilności, rów-
nież w transporcie drogowym. Niemiecki 
i polski przemysł motoryzacyjny są silnie 
ze sobą powiązane, zatem oczywiste jest, 
że wspólnie idziemy naprzód – np. w za-
kresie rozwoju elektromobilności, czy też 
zrównoważonej produkcji akumulatorów. 
Podobnie jest w przypadku przebudowy 
naszych systemów energetycznych w kie-
runku wykorzystania przyjaznych dla kli-
matu, zrównoważonych źródeł produkcji 
energii, jak np. energia wiatrowa.
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Po przemianach polityczno-gospodar-
czych w '89 roku Niemcy stały się dla Polski 
kluczowym partnerem handlowym. Akce-
sja naszego kraju do Unii Europejskiej do-
dała kolejny bodziec do zacieśniania relacji 
gospodarczych, które w ostatnich latach 
stały się na tyle silne, że Polska stała się dla 
Niemiec 6. najważniejszym partnerem pod 
kątem obrotów handlowych. W ostatnich 
latach import zaczął odgrywać coraz bar-
dziej istotną rolę. I tak, w 2019 roku nasz 
kraj uplasował się na 5. miejscu wyprze-
dzając takie potęgi gospodarcze jak Wło-
chy czy Wielka Brytania.

Koronawirus namieszał  
w łańcuchach dostaw
Pandemia koronawirusa na całym świe-
cie spowodowała istotne przemodelowa-
nie łańcuchów dostaw, na którym Polska 
może skorzystać. Gospodarka niemiecka 
od wielu lat jest silnie zinternacjonalizo-
wana, zarówno pod kątem eksportu, jak 
i importu. W wielu branżach przemysło-
wych istniało i istnieje silne uzależnienie 
od dostawców dalekowschodnich. Według 
aktualnych doniesień i analiz, z uwagi na 
potrzebę dywersyfikacji ryzyka po stronie 

Znajdź swoich klientów za Odrą,     czyli e-zakupy po niemiecku

dostaw, w dobie pandemii nasili się trend 
skracania łańcuchów dostaw. Długie łań-
cuchy dostaw wpływają negatywnie na 
szybkość reakcji na sytuacje kryzysowe 
i stanowią źródło niepewności. Firmy będą 
więc zmuszone do poniesienia większych 
nakładów, aby zminimalizować to ryzyko. 
Najłatwiejszym sposobem na uniknięcie 
zbędnego ryzyka jest znalezienie dostaw-
ców w bliskiej odległości od zakładu pro-
dukcyjnego oraz zbudowanie relacji opar-
tych na zaufaniu poprzez osobiste wizyty 
i spotkania. Dzięki bliskości geograficznej 
i połączeniom lotniczym Niemiec z naj-
ważniejszymi polskimi miastami, wizyta 
u potencjalnego dostawcy jest relatywnie 
łatwym zadaniem, które nie wymaga du-
żego nakładu czasowego. Warto w tym 
miejscu również zwrócić uwagę, że proces 
przenoszenia bazy dostawców z krajów 
wschodnioazjatyckich nie będzie automa-
tyczny. Konkurencyjność tych gospodarek 
jest na tyle duża, a atrakcyjność cenowa ich 
wyrobów na tyle wysoka, że niemieckie 
firmy nie zrezygnują z nich w pełni. Po-
zostającym problemem jest brak transpa-
rentności globalnego łańcucha dostaw oraz 
znikoma znajomość jego struktury poniżej 
bezpośredniego dostawcy, czyli pierwszego 

ogniwa. Powstały już pierwsze narzędzia 
w postaci aplikacji dokładnie śledzących 
pochodzenie produktów, które umożliwia-
ją większą kontrolę nad dostawami. Inny-
mi słowy, Chiny oraz inne kraje nie pozo-
staną bez walki o klienta europejskiego. 
Przeniesienie bazy potencjalnych dostaw-
ców należy zatem traktować jako proces 
długoterminowy. Warto jednak już teraz 
aktywnie pokazywać swoje kompetencje 
i możliwości produkcyjne niemieckim 
partnerom biznesowym.

Według badań, aż 73% niemiec-
kich przedsiębiorstw doświad-
czyło w ostatnich miesiącach 
zaburzeń w łańcuchach dostaw, 
a 25% zamierza znaleźć nowych 
dostawców bliżej swoich zakła-
dów produkcyjnych. 

Inne badania mówią z kolei o tym, że aż 
58% ankietowanych niemieckich firm za-
mierza zrewidować i przeanalizować swoje 
łańcuchy dostaw. Niemniej działania takie 
w różnym stopniu dotykają różnych branż. 
Co ciekawe, kontr intuicyjnie, aż ponad 
70% firm z branży IT i usług finansowych 
rozważa znalezienie nowych dostawców. 
Z kolei w branżach przemysłowych, czyli 
motoryzacji i budowie maszyn, odsetek ten 
wynosi niespełna 50%. Z punktu widzenia 
polskiej gospodarki w relacjach z Niemca-
mi ważniejsza jest jednak tendencja firm 
zza Odry do zacieśniania współpracy na 
płaszczyźnie europejskiej – według badań 
aż 59% z nich chce tego dokonać w rela-
cjach z podmiotami państw Unii Europej-
skiej. Warto też zauważyć silny trend do 
regionalizacji w obszarze samej Republiki 
Federalnej. Tendencja ta w Niemczech jest 
szczególnie silna, ponieważ relacje bizne-
sowe oparte są tam często na długoletniej 
współpracy, gwarantującej niezawodność 
dostaw oraz szybkie rozwiązywanie poten-
cjalnych problemów.

Czy badania te odzwierciedlają rzeczy-
wistość? Trudno na ten moment udzielić 
jednoznacznej odpowiedzi. Z jednej stro-

ny, tego typu informacje napawają opty-
mizmem, z drugiej, nie należy zapominać, 
że wiele niemieckich firm wciąż walczy 
o przetrwanie, skupia się na najważniej-
szych aspektach funkcjonowania i nie ma 
możliwości ponownego przeprowadzenia 
całego procesu poszukiwania dostawców. 
Z wielu źródeł dochodzą jednak sygnały, że 
niemieckie firmy poszukują i będą poszu-
kiwały nowych możliwości produkcyjnych 
w Europie, w tym oczywiście w Polsce. 
Najnowsze dane podsumowujące niemiec-
ki import w pierwszych trzech kwartałach 
2020 roku wskazują na to, że Polska umoc-
niła swoją pozycję wśród głównych partne-
rów handlowych Niemiec, zajmując czwar-
te miejsce w tym rankingu.

Niemieckie firmy idą na zakupy
Zakupy to bardzo ważny element działal-
ności operacyjnej niemieckich przedsię-
biorstw przemysłowych. Są one zazwyczaj 
dobrze zorganizowane, wystandaryzowa-
ne i usystematyzowane, a działy zakupów 
mają istotny wpływ na decyzje zarządcze 
i strategiczne firm. Świadczy o tym m.in. 
fakt, że bardzo duży odsetek przedsię-
biorstw, nawet tych z sektora MŚP, posiada 
działy zakupów lub choćby dedykowanych 
pracowników za nie odpowiedzialnych. 
W skrajnych przypadkach, działalnością 
związaną z zakupami zajmuje się nawet 
kilkuset pracowników (np. w koncernach 
motoryzacyjnych). To w nich wykształciły 
się wyspecjalizowane struktury zakupowe 
- zakupy strategiczne, zakupy poszczegól-
nych typów komponentów, zakupy mate-
riałów, usług itp.

Z racji dużego udziału zakupów w kosz-
tach przedsiębiorstw przemysłowych, pod-
legają one ciągłej optymalizacji. Natural-
nym krokiem jest tu m. in. informatyzacja 
i wprowadzanie systemów eProcurement, 
które umożliwiają digitalizację współpracy 
z dostawcami i automatyzację zamówień 
i dostaw. 

Zakupy 4.0 są częścią nośnej 
w Niemczech koncepcji Przemy-
słu 4.0. Stanowią one rozwinię-
cie systemów eProcurement 
i w niedalekiej perspektywie 
będą w pełni zautomatyzowane 
i „usieciowione”. 

Ta futurystyczna wizja zakłada, że maszy-
ny i linie produkcyjne będą samodzielnie 
rozpoznawały zapotrzebowanie na kom-
ponenty i automatycznie wysyłały zlecenia 
do dostawców.

Coraz częściej aktywne poszukiwanie do-
stawców odbywa się przez poszukiwanie 
internetowe. O popularności tego mode-
lu świadczyć może bardzo dynamiczny 
rozwój wyspecjalizowanych niemieckich 
portali, z „Wer Liefert Was” na czele, któ-
re oferują interaktywne poszukiwanie do-
stawcy. Ich główną wadą z punktu widze-
nia polskiego przedsiębiorcy jest jednak 
całkowity brak lub ograniczone możli-
wości rejestracji podmiotu zagranicznego 
oraz relatywnie wysokie koszty, nawet jeśli 
częściowy dostęp jest bezpłatny.

Jak współpracować z niemieckimi 
kontrahentami?
Przede wszystkim należy się odpowiednio 
przygotować do całego procesu poszuki-
wania klientów biznesowych na rynku nie-
mieckim. Po pierwsze -opracować spójną 
strategię takich działań. Należy zastano-
wić się, jakiego typu firmy są potencjalny-
mi odbiorcami. Bardzo często strukturę 
polskich klientów można w dużej mierze 
odwzorować na rynku niemieckim, jednak 
nie zawsze. Należy również odpowiednio 
dopasować profil odbiorców do istnieją-
cych możliwości produkcyjnych. Na rynku 
niemieckim ważną rolę odgrywają różnego 

rodzaju certyfikaty. Przygotowanie profe-
sjonalnych materiałów marketingowych 
w języku niemieckim będzie stanowiło 
dodatkowy atut w komunikacji z firma-
mi zza Odry. Trzeba też nastawić się na 
to, że proces poszukiwania kontrahentów 
w Niemczech jest zazwyczaj długotrwały 
i pracochłonny i przygotować się na szereg 
odpowiedzi odmownych.

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłwo-
-Handlowa, posiadając ponad 25-letnie 
doświadczenie we wspieraniu bilateral-
nych relacji handlowych między firmami 
po obu stronach Odry oraz podążając za 
aktualnymi trendami, postanowiła wyjść 
naprzeciw polskim przedsiębiorcom po-
szukującym kontrahentów w Niemczech. 
Z końcem roku 2020 ruszy dedykowany portal  
www.eksportdoniemiec.pl dla zaintereso-
wanych rynkiem niemieckim dostawców 
z Polski, reprezentujących branże: obróbki 
metalu, tworzyw sztucznych oraz drew-
na, budownictwo, IT, branżę artykułów 
spożywczych, logistykę, a także produk-
cję odzieży i tekstyliów. Ich wybór nie 
jest przypadkowy – z jednej strony są one 
bardzo silnie reprezentowane w Polsce, 
a z drugiej - odbiorcy z Niemiec są także 
mocno zainteresowani polską ofertą w tych 
segmentach rynku. Platforma zawiera za-
awansowane możliwości filtrowania, po-
zwalające na łatwe i szybkie dotarcie do 
odpowiednich kontrahentów. Będzie ona 
także językowo dopasowana do wymogów 
niemieckich użytkowników Jej niebagatel-
ną zaletą jest też brak konieczności zakła-
dania specjalnego konta przy jednoczesnej 
możliwości otrzymywania zapytań han-
dlowych bezpośrednio od firm niemiec-
kich. Zainteresowanych przedsiębiorców 
zachęcamy do kontaktu i rejestracji!

Kontakt dla firm poszukujących kontrahentów w Niemczech:
Piotr Lesiak

Manager Doradztwa Rynkowego
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska)

plesiak@ahk.pl                                                 tel. +48 22 53 10 691
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Reich-cK sp. z  o.o. jest obecne na 
polskim rynku już od 2005 roku. Ja-
kie były początki działalności firmy 
i najważniejsze etapy jej rozwoju?

Jak często w przypadku ekspansji na nowe 
rynki niemieckich przedsiębiorstw rodzin-
nych, najważniejszą rolę odegrała inicjaty-
wa pracownika by rozpocząć działalność 
w  Polsce oraz wiara w  jego umiejętności 
ze strony właścicieli firmy. Pracownikiem 
tym był pan Klaudiusz Miczka, który 
rozpoczął produkcję wybranych kompo-
nentów w  Bytomiu z  którego pochodził 
i  wyjechał na przełomie lat 80/90. Dzięki 
zaangażowaniu, znalezieniu odpowied-
nich pracowników oraz bezkompromi-
sowemu nastawieniu na jakość udało się 
przejąć coraz więcej zleceń a  także już 
w 2007 zaangażować kapitałowo właścicie-
li z  Niemiec – rodzinę Reich. Następnym 
dużym krokiem było wybudowanie w roku 
2013 nowej hali produkcyjnej z  odpo-
wiednim budynkiem socjalno-biurowym. 
W międzyczasie rozrastał się również park 
maszynowy stanowiący wyposażenie za-
kładu. Rok 2018 przyniósł następne istot-
ne zmiany z punktu widzenia firmy: pod-
wyższenie kapitału do 1 miliona PLN oraz 
przejęcie całości udziałów przez spółkę-
-matkę z Bochum. Działania te pozwoliły 
rozpocząć w roku 2019 produkcję elemen-
tów za pomocą nowych technologii – m.in. 
wtrysku – z  wykorzystaniem nowych, 
unikalnych maszyn. Po raz pierwszy prze-
kroczono również poziom obrotów wyno-
szący 10 milionów złotych. W 2020 oddano 
do użytku rozbudowany zakład, który po 
modernizacji posiada łączną powierzch-
nię produkcyjno-magazynową wynoszącą 
3000 mkw.

Reich-cK firma z tradycjami
Zaledwie po kilku latach działalności 
w Polsce , przedsiębiorstwo otrzyma-
ło od Prezydenta Bytomia Nominację 
w  kategorii Mikrofirma Roku za rok 
2010. Co zdecydowało o  tym wyróż-
nieniu?

Ta nominacja jest tylko jednym z  przy-
kładów naszego zaangażowania w lokalną 
społeczność przez wspieranie różnych ini-
cjatyw obywatelskich oraz aktywną współ-
pracę
z  władzami miasta Bytom. Również fakt, 
że całe nasze ciepło pochodzi ze źródeł od-
nawialnych eliminujących/redukujących 
lokalne emisje – zarówno akustyczne jak 
i inne - pokazuje, że jesteśmy przedsiębior-
stwem, które działa w  sposób zrównowa-
żony oraz perspektywiczny w tradycyjnym 
biznesie jakim jest produkcja elementów 
gumowo-metalowych do technologii napę-
dowych. Drugim istotnym elementem jest 
nasze podejście do pracowników. Koncen-
trując się na jakości naszych produktów, 
wymagamy jej także od zatrudnianych 
przez nas osób. To jednak oznacza, że sami 
musimy zrobić wszystko, by nasi pracow-
nicy mogli skoncentrować się na pracy za-
pewniając im bardzo dobre warunki.

Przedsiębiorstwo specjalizuje się 
w  wytwarzaniu elementów gumo-
wych i  gumowo-metalowych. Jacy są 
główni klienci firmy, z  jakich branż 
pochodzą?

Nasze produkty można znaleźć na wszyst-
kich kontynentach Świata – włącznie z An-
tarktyką. Wszędzie gdzie stosuje się układy 
napędowe i wprawia elementy w ruch ob-
rotowy powstają potencjalne źródła wibra-

cji oraz szarpnięć, które można eliminować 
stosując produkowane przez nas sprzęgła.
Dlatego też produkujemy dla zdecydo-
wanej większości istotnych producentów 
generatorów prądu, ale także wiodących 
producentów ciężarówek oraz maszyn 
rolniczych (tutaj nasze produkty znajdują 
zastosowanie w  odbiornikach mocy). Po-
nadto nasze produkty często instaluje się 
w  taborze kolejowym, na statkach oraz 
w  innych mobilnych urządzeniach. Na-
szym atutem jest fakt, że obok produktów 
katalogowych jesteśmy w  stanie zaofero-
wać rozwiązania indywidualnie dopaso-
wane do wymagań klientów. Ponadto dzię-
ki naszemu produkcyjnemu know-how 
potrafimy połączyć gumę z metalem, tam 
gdzie inni już składają broń.

Reich-cK wyróżnia się na rynku naj-
wyższa jakością oferowanych produk-
tów i rozwiązań dopasowywanych do 
indywidualnych potrzeb odbiorców. 
Jakie nowoczesne i innowacyjne tech-
nologie są stosowane przez przedsię-
biorstwo?

W  tym obszarze możemy pochwalić się 
zastosowaniem zintegrowanej technolo-
gii polegającej na jednoczesnym wtrysku 
i  wulkanizacji gumy w  obszarze produk-
tów spełniających wysokie wymagania co 
do jakości i trwałości. Ponadto posiadamy 
jedną z  największych pras wulkanizacyj-
nych w Polsce. Nasze metody zarządzania 
pozwalają także na ciągłe monitorowanie 
produkcji i  jakości naszych wyrobów, za-
chowując przy tym efektywność kosztową. 
Jesteśmy niewielkim przedsiębiorstwem, 
które jest jednak w  pełni profesjonalne 
i  może być idealnym partnerem dla firm 
o  różnym profilu – od biur konstrukcyj-
nych, małych przedsiębiorstw rodzinnych 
aż po międzynarodowe koncerny.

Z dr Marcinem Tyslikiem wiceprezesem zarządu, rozmawia  
Marcin Prynda
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Bertolt-Brecht-Allee 22, 01309 Dresden, Germany  
info@wfs.saxony.de, www.business-saxony.com

Posiadamy klucz do przyszłoś ci 
– są  nimi innowacje!
Każde pokolenie rozwija dziedzictwo swoich rodziców. Od ponad 
200 lat pojazdy, maszyny i instalacje z Saksonii oznaczają na całym 
świecie innowacyjność, jakość i produktywność. Region punktuje wy-
sokimi nakładami na badania i rozwój oraz wysokim odsetkiem MŚP 
posiadających własne innowacje procesowe i produktowe. To one pra-
cują dla kolejnych pokoleń. Jeśli stawiacie Państwo na rozwój, najlep-
szych partnerów znajdziecie w Saksonii - to gwarantowane!

Duet targów przemysłowych Z/Intec, 02 - 05.03.2021, Lipsk
TRAKO Polska, 21 - 24.09.2021, Gdańsk

Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH 
Saxony Economic Development Corporation 
Bertolt-Brecht-Allee 22, 01309 Dresden, Niemcy 
Kerstin Leisering, kierownik polskich projektów 
Tel: +49 351 21 38 139, Kerstin.Leisering@wfs.saxony.de

Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH 
Saksońska Agencja Wspierania Gospodarki 
Plac Wolności 4, 50-071 Wrocław, Polska 
Anna Sikorska, przedstawiciel WFS w Polsce 
Tel: +48 71 372 45 31, wfs.sikorska@saxony.pl

Polska jest dla Saksonii tradycyjnie jednym 
z głównych partnerów handlowych. Szczególnie 
bliskie partnerstwo łączy ją z sąsiadującym Woje-
wództwem Dolnośląskim. W 2019 obchodziliśmy 
jubileusz 20-lecia partnerstwa Wolego Państwa 
Saksonia i Województwa Dolnośląskiego.
WFS Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH 
(Saksońska Agencja Wspierania Gospodarki), 
jako przedsiębiorstwo administracji publicznej 
Saksonii, wspiera te bardzo dobre relacje, oferując 
saksońskim przedsiębiorstwom różne działania 
pomocowe związane z wejściem i działaniem na 
rynku polskim. 

Ponad 15 lat WFS posiada swoje biuro w Pol-
sce, z siedzibą we Wrocławiu. Biuro pośredniczy 
w nawiązywaniu kontaktów handlowych, udziela 
informacji gospodarczych i aktywnie wspiera sak-
sońsko – polską kooperację. Udziela saksońskim 
firmom bezpłatnych informacji na temat rynku 
polskiego, możliwości eksportowych, pomaga 
w znalezieniu partnerów do kooperacji. Polscy 
przedsiębiorcy mogą uzyskać kontakty do po-
tencjalnych partnerów w Saksonii, praktyczną 
pomoc w znalezieniu produktu czy technologii. 
Potencjalni inwestorzy mogą liczyć na praktycz-

Kooperacje i innowacje!
Partnerów do biznesu można znaleźć w Saksonii

ną i skuteczną pomoc w rozpoczęciu działalności 
w Saksonii.
Razem z partnerami w Polsce, przede wszystkim 
z Urzędem Marszałkowskim, izbami i organiza-
cjami gospodarczymi WFS organizuje imprezy 
kooperacyjne takie jak fora gospodarcze, branżo-
we giełdy kooperacyjne, konferencje, prezentacje 
technologii, czy misje gospodarcze. W lutym 2019 
roku odbyło się XIII. Polsko-Saksońskie Forum 
Gospodarcze, połączone z misją gospodarczą na 
Targi Lipskie, duet targów przemysłowych Z/In-
tec. „ Z” czyli Międzynarodowe Targi Poddostaw-
ców: Części, Komponenty, Moduły, Technologie/
„Intec” - Międzynarodowe Targi Obrabiarek, 
Technologii i Automatyzacji Produkcji. Tematem 
Forum była „Kooperacja. Digitalizacja. Nowe 
technologie produkcji bez granic”.
Już teraz zapraszamy firmy z Polski na kolejną 
edycję Targów Z/Intec (2-5 marca 2021), podczas 
której planujemy zorganizowanie giełdy koopera-
cyjnej.
WFS przejęła kierownictwo nad unijnym projek-
tem w ramach Programu Interreg Polska-Sak-
sonia „DigiNetPolSax – Dygitalizacja na rzecz 
wspólnego obszaru gospodarczego”. Celem 
projektu jest wzmocnienie konkurencyjności 
saksońsko-polskiego pogranicza poprzez wspar-
cie kooperacji transgranicznych oraz zdefinio-
wanie i promowanie jego kompetencji gospodar-
czych. Projekt nawiązuje do wyzwań związanych 
z czwartą rewolucją gospodarczą. Zoptymali-
zowany został cyfrowy system kojarzenia firm 
(B2B-Matchmaking-Tool), który umożliwia tran-
sgraniczną organizację giełd kooperacyjnych, 
stworzony i udostępniony został atlas kompetencji 
gospodarczych saksońsko-polskiego pogranicza 
www.triborderatlas.eu. Jednym z organizowa-
nych w ramach projektu wydarzeń to 27. Polsko-
-Niemiecko-Czeskie Forum Kooperacji Firm, 
organizowane w tym roku online z polskim part-

nerem projektu Karkonoską Agencją Rozwoju Re-
gionalnego S.A., 25.11.2020. 
Szczególnie duży potencjał do rozwoju współpra-
cy widzimy w zakresie cyfryzacji, dlatego też po 
pierwszym spotkaniu Saxon-Polish Tech Dialo-
gue w Warszawie chcielibyśmy poświęcić temu 
tematowi kolejne wydarzenia w nadchodzącym 
2021 roku, a może nawet zorganizować cały Sak-
soński Tydzień High-Tech w Polsce.
Bardzo istotne dla saksońsko-polskiej kooperacji 
stała się ostatnio branża związana z wykorzysta-
niem odnawialnych źródeł energii, szeroko poję-
tymi technikami środowiskowymi. Saksonia ma 
spore doświadczenie w tym zakresie, a Polska am-
bitne plany. Innowacyjna saksońska firma Sunfire 
GmbH otrzymała Statuetkę Zielonego Feniksa AD 
2020 za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu 
idei ekoenergetyki. Planujemy z naszymi polskimi 
partnerami w pierwszym półroczu 2021 roku or-
ganizację saksońsko – polskich warsztatów „Ener-
gia, Ochrona Klimatu, Środowisko”.
Bardzo silna jest w Saksonii branża kolejowa, 
a wybrane innowacyjne saksońskie firmy będzie 
można spotkać podczas TRAKO Międzynarodo-
wych Targów Kolejowych 2021 w Gdańsku (21-
24.09.2021).
To tylko niektóre z planowanych przez nas w naj-
bliższym czasie wydarzeń. 
Zapraszamy do kooperacji z Saksonią!

Warszawa, 1. Saxon-Polish Tech Dialogue

Sakońsko - dolnośląskie warsztaty projektowe

Kancelaria prawna DLP Dr Robert Le-
wandowski & Partners (DLP) doradza 
od ponad 20 lat na wszystkich obszarach 
prawa gospodarczego. Oferujemy naszym 
klientom obsługę prawną na najwyższym 
poziomie. Specjalizujemy się w obsłudze 
prawnej przedsiębiorców i osób prywat-
nych głównie w sektorze gospodarczym. 
Do naszych głównych pól ekspertyzy na-
leżą: M&A, prawo spółek, prawo ubezpie-
czeń, prawo nieruchomości, prawo proce-
sowe w zakresie sporów z obszaru prawa 
handlowego, a także doradztwo finanso-
we. Ponadto, świadczymy porady prawne 
w zakresie tworzenia i nabywania spółek 

zależnych, reprezentowania klientów za-
granicznych w sporach przed polskimi 
sądami, a także w zakresie egzekwowania 
transgranicznych orzeczeń. 

DLP oferuje doradztwo prawne krajowym 
i  zagranicznym przedsiębiorcom w wielu 
językach, w lokalnych i transgranicznych 
sprawach, bazując na współpracy z mię-
dzynarodowymi kancelariami partner-
skimi. 

Jesteśmy aktywnymi członkami najwięk-
szej w Europie sieci kancelarii praw-
niczych DIRO www.diro.eu z siedzibą 

w Hamburgu (Niemcy). Poza tym należy-
my do sieci IR GLOBAL z siedzibą w Lon-
dynie (Wielka Brytania), w ramach której 
uczestniczymy w  transgranicznych pro-
jektach (www.irglobal.com) a także sieci 
IsFin z siedzibą Dubaju/Kuala Lumpur  
(www.isfin.com). 

ul. Poznańska 16 lok. 3  www.drlewandowski.eu   Tel. +48221010740
PL-00-680 Warszawa office@drlewandowski.eu   Fax +48221010741

Skutki epidemii COVID-19 są odczuwalne 
w każdym obszarze życia, nie omijają też pol-
skiego rynku transakcji fuzji i przejęć, który do 
tej pory (oprócz spadku w 2018 r.) notował sta-
bilny wzrost wartości transakcji. Znaczna część 
podmiotów, które inwestują w polskie spółki 
to inwestorzy wywodzący się z rynków Europy 
zachodniej, w szczególności z Niemiec – skąd 
pochodzi niemal 1/5 wartości bezpośrednich in-
westycji zagranicznych w Polsce (ok. 166,8 mld 
zł). Najbardziej atrakcyjne branże pod wzglę-
dem inwestycji to przetwórstwo przemysłowe, 
IT, komunikacja oraz nieruchomości. 

Efekt synergii
Coraz więcej firm poszukuje strategii przetrwa-
nia kryzysu spowodowanego spowolnieniem 
gospodarczym. Jedną z atrakcyjnych możliwo-
ści jest połączenie sił z partnerami biznesowy-
mi, którzy wykorzystują efekt synergii i nowe 
technologie do wsparcia rozwoju biznesu. Za-
uważalny jest wzrost zainteresowania kapita-
łem zagranicznym 
w celu pozyskania 
strategicznego fi-
nansowania. Do-
datkowo wzrost 
z a i nt e re s ow a n i a 
u inwestorów, którzy szukają możliwości loko-
wania kapitału, a także dywersyfikacji i otwar-
cia się na nowe rynki. Z uwagi na silne powiąza-
nia gospodarcze Polski z Niemcami, naturalnie 
duża część aktualnych inwestycji pochodzi wła-
śnie od naszego zachodniego sąsiada. Rödl & 
Partner, jako firma z niemieckimi korzeniami, 
od dawna towarzyszy niemiecko-polskim in-

Niemieckie inwestycje M&A w Polsce w dobie COVID-19
westycjom w Polsce i na bieżąco analizuje jak 
kształtują się potrzeby inwestorów z obszaru 
niemieckojęzycznego (zarówno w obszarze 
green field jak i brown field).

Finansowanie z zewnątrz
Obecna sytuacja rynkowa kreuje wiele zagrożeń 
dla tradycyjnych biznesów i w tym kontekście 
atrakcyjną możliwością staje się finansowa-
nie pochodzące od zewnętrznych podmiotów. 
Spieniężenie biznesu może być optymalnym 
rozwiązaniem w szczególności dla rodzinnych 
firm, gdzie często w wyniku zmiany pokolenio-
wej brakuje osoby, która chciałaby poprowadzić 
firmę w przyszłość. Sukcesorzy mogą nie być 
zainteresowani prowadzeniem odziedziczonego 
biznesu, ale potrafią dostrzec szansę, jaką daje 
połączenie z innym przedsiębiorstwem w celu 
pozyskania kapitału, innowacyjnej strategii biz-
nesowej i sprawdzonych struktur.
Jako doradcy od dłuższego czasu obserwuje-
my wzrost zapytań o potencjalną możliwość 

kompleksowej 
obsługi trans-
akcji pod ką-
tem badania 
f inansowego, 
podatkowego, 

prawnego i IT (technologicznego), a także w za-
kresie doradztwa transakcyjnego, który – pomi-
mo panującej pandemii – nie traci na dynamice. 
Zapytania odnoszą się zarówno do tradycyj-
nych rynków typu produkcja, dystrybucja, jak 
również do innowacyjnych branż z obszaru IT 
lub nowych technologii. Część naszych klientów 

planuje też bądź wdraża restrukturyzacje w ra-
mach swoich grup kapitałowych, których celem 
jest jeszcze większa synergia usług w związku 
z rozproszoną strukturą. 

Rödl & Partner rocznie doradza przy ponad 
300 transakcjach przejęć i fuzji w Niemczech 
i na świecie.
Przy wejściu na nowe rynki oferujemy komplek-
sowe wsparcie obsługi transakcji po stronie ku-
pującego i sprzedającego oraz restrukturyzacji 
grup kapitałowych – dotyczy to kwestii zarówno 
podatkowych, prawnych, jak również ekono-
micznych. W naszym doradztwie kładziemy na-
cisk na stronę praktyczną, indywidualne potrze-
by klientów oraz interdyscyplinarne podejście.

Jarosław Kamiński, adwokat, Associate Partner, leader 
praktyki M&A w warszawskim oddziale Rödl & Partner
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Remondis działa w Polsce już od 1992 
roku, a więc od początków transfor-
macji gospodarczej w naszym kraju. 
Jak zaczęła się działalność spółki 
i jaka była oferta przedsiębiorstwa?

Czas mija bardzo szybko, bo już niedłu-
go będziemy świętowali trzydziestolecie 
naszej działalności w Polsce. Faktycznie, 
wszystko zaczęło się dokładnie 21 grud-
nia 1992 roku w Poznaniu. To była jedna 
z pierwszych w naszym kraju i pierwsza 
jeśli chodzi o Remondis, spółka utworzo-
na na zasadach partnerstwa publiczno-
-prywatnego. Poznań był prekursorem 
takich działań, ale później podobny model 
zastosowaliśmy choćby przy powstawa-
niu Górnośląskiego Centrum Recyklingu 
w Gliwicach, w Szczecinie, Tarnowskich 
Górach czy Sosnowcu. Nasze doświadcze-
nia w tej materii przenieśliśmy także na 
usługi związane z wodą. W modelu PPP 
zbudowane zostały np. oczyszczalnie ście-
ków w: Drobinie, Trzemesznie, Toszku czy 
Wyszogrodzie. Trzeba również pamiętać 
o tym, że w każdej z tych kanalizacyjnych 
spółek procentowe udziały miast czy gmin 
są większe niż Remondis, w związku z tym 
przy podejmowaniu wszystkich decyzji 
ostateczne zdanie mają ich włodarze.

Remondis, czyli ekologia i inno     wacje w gospodarce odpadami
Zaczynaliśmy od śmieci komunalnych, 
co jest podstawą działalności Remondis 
od momentu założenia rodzinnej firmy 
w 1934 roku. Nasza spółka stawia na dyna-
miczny rozwój, dlatego szybko zwiększy-
liśmy swoje spectrum usług. Dziś w całej 
Polsce to nie tylko wywóz nieczystości od 
mieszkańców, ale także odpady medycz-
ne, niebezpieczne, oczyszczanie ścieków, 
czy szeroko pojęte usługi – od zimowego 
i letniego utrzymania dróg aż po dbanie 
o kwiaty w miejskich klombach. 
Dzięki temu, że nasi pracownicy każdego 
dnia podchodzą do swojej pracy z dużą 
starannością i pasją, zapracowaliśmy na 
solidną pozycję na rynku odpadów w Pol-
sce. Daleko nam do miana lidera, bo rynek 
śmieciowy w Polsce jest mocno rozdrobio-
ny i prym wiodą na nim przede wszystkim 
podmioty samorządowe. Nie ma tu mowy 
o kontraktach, jakie zawieramy w Niem-
czech, gdzie ostatnio o 20 lat przedłuży-
liśmy współpracę z władzami Frankfurtu 
nad Menem, która trwa od 1998 roku.

Proszę wymienić najważniejsze etapy 
rozwoju Remondis w Polsce. Jaka jest 
obecnie skala działalności przedsię-
biorstwa?

Myślę, że ta działalność przebiega bardzo 
harmonijnie. Nigdy nie forsowaliśmy po-
dejścia, w którym mamy być najważniej-
szą firmą na rynku odpadowym. Od 1992 
roku jednak wiele się zmieniło. Kamienie 
milowe jeśli chodzi o Polskę to z pewnością 
przejęcie działalności grupy LOBBE czy 
RAGN SELLS, które dały nam szansę na 
dywersyfikację kontraktów. 
W tej chwili działamy w piętnastu woje-
wództwach w Polsce, zatrudniając przy 
tym ponad 3 600 pracowników, co stanowi 
około dziesięciu procent zasobów ludzkich 
całej grupy. W ubiegłym roku odebraliśmy 
nieco ponad milion ton wszystkich frakcji 
odpadowych, większość przetworzyliśmy 
w swoich instalacjach. Spośród trzydziestu 
dwóch krajów, w których Remondis pro-
wadzi działalność, polska spółka zawsze 
odgrywała szczególnie ważną rolę. Wielki 
sentyment do Polaków ma także Norbert 
Rethmann, który rozwinął Remondis do 
dzisiejszych kształtów po przejęciu firmy 
od ojca. Dziś jego wielkie dzieło konty-
nuują synowie. Jest duża szansa, że za kil-
kanaście lat polski głos będzie jeszcze do-
bitniej słyszany w siedzibie firmy, bo żoną 
najmłodszego syna Norberta Rethmanna 
- Martina jest Polka, która dba o to, żeby 
dzieci uczyły się jej ojczystej mowy.

Warte podkreślenia jest także to, że Re-
mondis w naszym kraju jest spółką cał-
kowicie polską, zatrudniającą wszystkich 
pracowników na umowę o pracę, płacącą 
w Polsce sto procent podatków. Co chyba 
nie mniej ważne – każdego roku inwestu-
jąca w nowe technologie w miejscach, gdzie 
prowadzi swoją działalność. Tym samym, 
nie tylko dzielimy się naszym know-how, 
ale dajemy też pracę w ramach naszej gru-
py, a oprócz tego tworzymy nowe możliwo-
ści dla firm, które z nami współpracują.

Jakie najnowocześniejsze technologie 
stosuje Remondis w zakresie gospo-
darki odpadami i gospodarki wodno-
-ściekowej? 

Codzienna praca Remondis to przede 
wszystkim kompleksowe usługi w dzie-
dzinie gospodarki komunalnej i wodnej. 
Każdego dnia patrzymy również daleko 
w  przyszłość. Opracowujemy nowe roz-
wiązania, które wdrażamy, żeby poprawiać 
życie mieszkańców. Mogę z dumą powie-
dzieć, że w ten sposób kreujemy także ogól-
noświatowe trendy, a nasz głos często trak-
towany jest w kategoriach doradczych, jako 
firmy z olbrzymim i wieloletnim doświad-
czeniem. Tych technologii na przestrzeni 
lat było bardzo wiele. Można wspomnieć 
chociażby: unikalną linię do recyklingu 
kapsułek po kawie, rozwiązania z zakresu 
odzyskiwania fosforu z osadów ścieko-
wych, przetwarzanie tworzyw sztucznych 
czy wdrożony niedawno na polskim ryn-
ku niezwykle innowacyjny system zabez-
pieczenia, przewozu i utylizacji baterii 
litowo-jonowych. Baterie stały się zresztą 
ostatnio naszym języczkiem u wagi. Kiedy 
jazda samochodem elektrycznym stanie się 
dla każdego codziennością, będzie ich co-
raz więcej, a przecież można je poddać re-
cyklingowi z dobrym skutkiem. Drugi, czy 
trzeci cykl życia produktu to dla nas chleb 
powszedni. Kiedy popatrzymy na pierwsze 
zlecenie Remondis w historii – wywóz po-
piołu w gminie Selm w Niemczech w 1959 
roku, pokazuje to jak wiele osiągnęliśmy 
w dziedzinie recyklingu. Zresztą położony 
na 230 hektarach powierzchni Zakład Lip-
pewerk w Lünen,w siedzibie głównej Re-
mondis, jest prawdziwym recyklingowym 
miasteczkiem i pokazuje, że każdego dnia 
bardzo poważnie podchodzimy do ekolo-
gii.

Kiedy powstał zakład przetwórstwa 
styropianu w Bierkowie i jakie nowo-
czesne technologie są w nim wykorzy-
stywane?

Zakład pracuje od 2018 roku. Przetwórstwo 
styropianu to niełatwe zadanie. Po pierw-
sze styropian jest bardzo lekki a jednocze-
śnie obszerny objętościowo, więc można go 
niewiele wagowo zapakować na ciężarów-
kę. Stąd transport na duże odległości się 
nie opłaca. Dlatego współpracujemy z fir-
mą MOWI w Ustce. Myślę, że jej łososia 
zna wielu mieszkańców Polski, ale już pew-
nie nie każdy ma świadomość, że po opróż-
nieniu paczek, w których przypływa ryba, 
myjemy je na miejscu, osuszamy i rozdrab-
niamy. W ten sposób połowa pracy jest wy-
konana i koszty transportu mocno spadają. 
Później, już w Bierkowie, podczas obróbki 
termicznej powstają małe granulki, które 
wykorzystywane są później do produkcji… 
styropianu. To bardzo nowatorskie przed-
sięwzięcie i trzeba powiedzieć, że załoga 
cały czas usprawnia działanie linii. 
Właśnie wdrażamy kolejny etap moder-
nizacji, w którym para wodna powstają-
ca podczas procesów granulacji będzie 
używana do podniesienia temperatury 
w halach, która znów jest potrzebna, szcze-
gólnie zimą, do osiągnięcia wyższej wy-
dajności urządzeń. To trudny proces także 
dlatego, że na rynku nie ma odpowiednio 
dużo produktu. Styropian musi być bardzo 
czysty, a większość dostępnego surowca 
zabrudzona jest niestety farbą czy klejem, 
które zatykają nasze linie.

Przedsiębiorstwo dużo inwestuje 
w biologiczno-mechaniczne przetwa-
rzanie odpadów. Jakie są najważniej-
sze osiągnięcia firmy w tym zakresie?

Mamy takie instalacje w siedmiu miastach 
w Polsce. To zakłady, w których sortujemy 
i rozdrabniamy śmieci, wytwarzamy pali-
wo RDF dla spalarni, produkujemy pali-
wa,za pomocą których później wypalane 
są cement czy wapno. Kiedy popatrzeć na 
nasze zakłady w znanych od wielu dekad 
z cementu Górażdżach, Bydgoszczy, gdzie 
powstała jedna z pierwszych kompostowni 
z prawdziwego zdarzenia w kraju, Łodzi, 
gdzie jest chyba najnowocześniejsza linia 
do biostabilizacji odpadów w Polsce, to wi-
dać, że idziemy pod jedno ramię z techno-
logią a drugie ekologią, co jasno pokazuje 
kierunki, w których rozwija się Remondis. 
Jednym z naszych dobrze znanych pro-
duktów na rynku, który powstaje w ta-
kim procesie jest także organiczny środek 
poprawiający właściwości gleby – REVI-
TA. Dostaliśmy wiele takich sygnałów, po 
których użytkownicy są „zdenerwowani” 
i zastanawiają się czy jeszcze raz go użyć. 
Wszystko z powodu tak wysokiego tempa 

wzrostu trawy, że muszą ją bezwarunkowo 
kosić w każdy weekend. To oczywiście taka 
ich humorystyczna rekomendacja. 
W tym momencie biologiczno-mecha-
niczne przetwarzanie odpadów to jedna 
z najlepszych dróg do skutecznego pozby-
wania się śmieci. Tych instalacji jest już 
wystarczająca liczba, ale muszę przyznać 
z ubolewaniem, że władze wojewódzkie nie 
zawsze myślą podobnie jak my. Na pozwo-
lenie zintegrowane w Warszawie czy Łodzi 
czekamy już kilka lat, mimo że spełnili-
śmy wszystkie wyśrubowane warunki. To 
wszystko przekłada się na koszty, bo śmie-
ci trzeba przetwarzać w innych miastach. 
Ostatecznie te pieniądze zapłacą miesz-
kańcy, a samorządowcy mogliby temu 
przeciwdziałać.

Jak wygląda problem rozwoju spalar-
ni odpadów w Polsce? Czy powinno 
ich powstawać więcej? Jak duży jest 
opór lokalnych społeczności przy re-
alizacji takich przedsięwzięć?

Jeśli inwestycja zaplanowana jest mądrze, 
a jej oddziaływanie na warunki środo-
wiskowe w klarowny sposób przekazane 
lokalnemu społeczeństwu, nie musi być 
wcale oporu. Wokół spalarni narosło wiele 
mitów, ale choćby zakład w Wiedniu, który 
umiejscowiony jest 3 kilometry od ścisłe-
go centrum miasta, czy nasza spalarnia we 
Frankfurcie nad Menem położona pośrod-
ku dzielnicy mieszkaniowej, pokazują, że 

to myślenie wcale nie musi być negatywne. 
Stoimy na podobnym stanowisku jak pol-
ski rząd. Spalarni w naszym kraju powinno 
być więcej, bo to nie tylko usprawni system 
gospodarowania odpadami, ale przede 
wszystkim da szansę na niższe opłaty za 
śmieci dla mieszkańców, a przynajmniej 
brak podwyżek. Widzimy też w takich 
zakładach dużą szansę na zastąpienie nie 
ekologicznych elektrowni węglowych, no-
woczesnymi systemami spalania, które 
w przyszłości będą zaopatrywać gospodar-
stwa domowe w tanie ciepło i energię.
Co rusz słyszymy o tym, że gdzieś ma po-
wstać nowy zakład i my także aktywnie 
działamy w tej dziedzinie. W tej chwili 
prowadzimy trzy takie projekty – w woje-
wództwach: śląskim, łódzkim i kujawsko-
-pomorskim. Prawda jest taka, że w Polsce 
brakuje mocy przerobowych, zwłaszcza 
w odniesieniu do zagospodarowania od-
padów pochodzenia komunalnego. Nasze 
plany wpisują się także w strategię pobu-
dzenia gospodarki w okresie pandemii po-
przez duże inwestycje. Liczymy, że każdy 
z projektów warty kilkaset milionów zło-
tych będzie pozytywnym impulsem dla 
rozwoju gospodarczego w danym regionie. 
Z drugiej strony mamy nadzieję, że te in-
westycje będą również pozytywnie wspie-
rane przez polityków, bo trzeba pamiętać, 
że tak duże przedsięwzięcie wymaga też 
zapewnienia o długoterminowym funk-
cjonowaniu.

Baza Remondis w Krakowie

Z Leszkiem Pieszczkiem członkiem zarządu, rozmawia Ryszard Żabiński
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Od kiedy ROHDE & SCHWARZ, glo-
balna grupa technologiczna, działa-
jąca w ponad 70 krajach na świecie, 
obecna jest również w Polsce? Jakie 
były etapy rozwoju przedsiębiorstwa 
w naszym kraju?

Historia firmy Rohde & Schwarz zaczyna 
się w roku 1933 w Monachium. Firma jest 
obecna w Polsce od wczesnych lat 70-tych. 
Pierwszym przedstawicielem w Polsce  
Rohde  &  Schwarz była firma UNITRO-
NEX. W tamtym okresie obsługiwaliśmy 
zarówno odbiorców wojskowych, służby 
specjalne oraz szeroko rozumiany polski 
przemysł elektroniczny w tym tak renomo-
wane zakłady jak UNITRA, METRONEX, 
Polskie Linie Lotnicze LOT, RADMOR , 
RADWAR i wiele innych. Wszędzie tam 
gdzie był potrzebny pomiar precyzyjny lub 
niezawodna łączność, instrumenty R&S 
były obecne. Bez naszych systemów pro-
dukcja popularnego w Polsce magnetofonu 
„Kasprzak” nie była by możliwa. W roku 
1993r. po zmianach ustrojowych, zostało 
otwarte niezależnie przedstawicielstwo 
Rohde & Schwarz w Polsce, które mieści-
ło się w jednym z pierwszych warszaw-
skich wieżowców, budynku INTRACO. 
Od ponad 25 lat nasze przedstawicielstwo 
obsługuje klientów w Siłach Zbrojnych 
RP, jednostkach podległych MSWiA oraz 
rzeszy odbiorców cywilnych. Obsługujemy 
międzynarodowe koncerny z oddziałami 
w Polsce, na przykład Nokia oraz wiele pla-
cówek naukowych, np. Politechnika Wro-
cławska. 

Jakie rozwiązania technologiczne, 
produkty i usługi oferowane są przez 
ROHDE & SCHWARZ w Polsce?

Oferta R&S jest podzielona na dywizje pro-
duktowe. Oferujemy sprzęt pomiarowy, 
łączność wojskową i lotniczą, systemy szy-
frujące, analizatory ruchu sieciowego, na-
dajniki radiowe i telewizyjne, laboratoria 
badawcze oraz systemy cyberbezpieczeń-
stwa. Kiedy lecicie Państwo samolotem nad 
Polską, radiostacje Rohde &  Schwarz czu-
wają nad bezpieczeństwem kontroli lotów 
– wiele stacji telewizyjnych i radiowych na-

Rohde & Schwarz  
jest częścią technologii 5G
Z Maciejem Stopniakiem dyrektorem ROHDE & SCHWARZ  
Österreich Representative Office Warsaw, rozmawia Ryszard Żabiński

daje program z naszych nadajników, w tym 
jedna z większych instalacji TV w Polsce na 
szczycie Pałacu Kultury i Nauki. Operato-
rzy telefonii komórkowej, korzystają z na-
szych systemów w celu zapewnienia wy-
dajnej i niezawodnej łączności. Marka R&S 
nie jest widoczna ale nieświadomie mamy 
z nią styczność prawie codziennie. Pracuje-
my „na zapleczu” nowoczesnej technologii 
użytkowej. 

Proszę wymienić najważniejsze osią-
gnięcia Rohde & Schwarz w zakresie 
rozwoju i wykorzystania technologii 
5G.

Technologia 5G nie może istnieć bez precy-
zyjnych pomiarów. Na wstępie chciałbym 
wyjaśnić że technologia 5G jest znacznie 
bezpieczniejsza od swoich poprzedników 
– mówiąc wprost, nadajniki mają znacznie 
mniejszą moc. Tym samym mają jeszcze 
mniejszy wpływ na nasze zdrowie i mniej 
zakłócają środowisko naturalne. Nato-
miast ten słabszy sygnał, musi być bardzo 
precyzyjnie sterowany. Oferta R&S umoż-
liwia po pierwsze opracowanie i testowanie 
urządzeń nadawczych oraz optymalizację 
i produkcję telefonów komórkowych pra-
cujących w technologii 5G – w szczegól-
ności testowanie anten. 5G to nic innego  
jak piąta generacja telefonii komórkowej 
i Rohde & Schwarz jest częścią tej tech-
nologii – rozwijamy nasza ofertę w tym 
segmencie od samego początku istnienia 
telefonii komórkowej. 

Dzięki jakim rozwiązaniom techno-
logicznym Rohde & Schwarz możliwe 
jest szybsze urzeczywistnienie idei in-
teligentnych miast?

Inteligentne miasta to przede wszystkim 
nowoczesne sensory i zwiększenie pręd-

kości transmisji danych. Szkieletem inte-
ligentnych miast ma być między innymi 
sieć 5G, ale również autonomiczne pojazdy 
hybrydowe. Rohde & Schwarz jest wiodą-
cym dostawcą systemów niezbędnych do 
produkcji czujników zbliżeniowych, rada-
rowych i innych, umożliwiających prak-
tyczne wprowadzenie do ruchu pojazdów 
autonomicznych. Technologia 5G to nie 
tylko „filmy o rozdzielczości 4k w smart-
fonie” to przede wszystkim systemy niskiej 
inercji, które umożliwiają bezpieczne pro-
wadzenie autonomicznych pojazdów oraz 
realizacje IoT – Internetu Rzeczy. Rozwią-
zania R&S urzeczywistniają dewizę naszej 
firmy: Make ideas real. 

MAKE IDEAS REAL

Od ponad 85 lat tworzymy najnowocześniejsze rozwiązania, 
które kształtują przyszłość informacji, komunikacji 
i bezpieczeństwa na całym świecie.
Nasza wizja: bezpieczny i połączony świat.

www.rohde-schwarz.com
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- Jak Eldisy Polska radzi sobie w trud-
nych warunkach pandemii jeśli chodzi 
o organizację pracy, przestrzeganie 
standardów sanitarnych? Czy przed-
siębiorstwo udziela również wsparcia 
służbom walczącym z epidemią?

W tym roku przedsiębiorcy zostali podda-
ni trudnej próbie, czyli pandemii i wywo-
łanemu przez nią zastojowi w gospodarce. 
Bardzo szybko musieliśmy dostosować się 
do zmieniających się warunków. Zmobili-
zowaliśmy wszystkie swoje zasoby, by jak 
najszybciej i jak najsprawniej przeprowa-
dzić transformację cyfrową, pozwalającą 
na możliwie normalną działalność opera-
cyjną w nowej sytuacji.

- Pandemia oznacza również trudną 
sytuację na rynku pracy, obawy lu-
dzi przed zwolnieniami. Jak problem 
tren wygląda w Eldisy Polska? Czy 
pracownicy mają poczucie stabilności 
zatrudnienia?

Zatrudniamy nawet  
więcej pracowników  
niż przed pandemią
Rozmowa z Eugenem Kostewiczem, dyrektorem Eldisy Polska
W związku z pandemią dużo zaczęło się 
mówić, że to koniec rynku pracownika. Po-
jawiło się wiele publikacji wskazujących, że 
mamy do czynienia z rynkiem pracodawcy. 
Eldisy Polska nie myślała nawet o zwolnie-
niach załogi z powodu pandemii , ale i tak 
budziło to obawy wśród pracowników.
Jednak w obecnej sytuacji w jakiej znajduje 
się firma, pracownicy mają stabilność za-
trudnienia i powinni być spokojni o miej-
sca pracy. Co więcej, pracujemy pełną parą, 
a liczba osób zatrudnionych jest w tej chwi-
li nawet większa niż na początku pandemii.

- Jakie są najważniejsze inwestycje 
rozwojowe przedsiębiorstwa zaplano-
wane na 2021 rok? Czy pandemia nie 
wpłynie na ich ograniczenie?

Na chwilę obecną jest wiele ciekawych, no-
wych projektów dotyczących w szczegól-
ności modeli aut elektrycznych . Ale tutaj 
nie mogę, na chwilę obecną, uchylać rąbka 

tajemnicy .Inwestycje na 2021 r. są zaplano-
wane jednak czekamy jak rozwinie się stan 
epidemii i co przyniesie nam nowy rok.

- Czego nauczył Pan się jako mene-
dżer w czasie tego kryzysu? Jak za-
mierza Pan wykorzystać te doświad-
czenia w okresie już po pandemii? Co 
zmieni się w sposobie funkcjonowa-
nia przedsiębiorstwa?

Pandemia spowodowała też pozytywne 
zmiany w funkcjonowaniu firmy Eldisy Pol-
ska. W kilka dni udał się wprowadzić w fir-
mie więcej pracy zdalnej niż w ciągu dwóch 
poprzednich lat. Jeszcze przed pandemią 
namawialiśmy pracowników na uczestnic-
two wirtualnych spotkania i w rozwijaniu 
home office.Praca zdalna i spotkania online 
bardzo ułatwiają nam pracę i skracają czas 
realizacji przedsięwzięć.

Dziękuję za rozmowę 
Radosław Nosek

Eldisy Polska Sp. z o.o. jest 
częścią światowej grupy firm  
Vorwerk  &  Sohn dającej pracę 
ponad sześciu tysiącom osób 
na całym świecie. Dywizja Eldi-
sy specjalizuje się w produkcji 
uszczelek dla przemysłu samo-
chodowego, budowlanego oraz 
branży AGD. We wszystkich zakła-
dach zlokalizowanych w Niem-
czech, Meksyku na Słowacji oraz 
w Polsce każdego dnia tworzymy 
elementy uszczelniające najwyż-
szej jakości.

ELDISY POLSKA Sp. z o.o.
Komorniki, ul. Polna 27
55-300 Środa Śląska

tel. +48 71 397 64 01
fax +48 71 317 31 60
biuro@eldisy.pl

Projekty Funduszu Klimatycznego Federalnego 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych  
realizowane za pośrednictwem niemieckich 
placówek dyplomatycznych w Polsce
Konsekwencje zachodzących zmian klima-
tycznych dotykają globalnie coraz więcej 
ludzi. Rok 2020 ponownie potwierdził te 
obserwacje. Ogromne pożary lasów w Au-
stralii i USA, susze i powodzie na całym 
świecie, zmiany temperatury; koszty braku 
zdecydowanych działań na tym obszarze, 
są ogromne, a zagrożenia dla bezpieczeń-
stwa, wynikające ze zmian klimatycznych 
- rosną. Dyplomacja w zakresie ochrony 
środowiska i klimatu stoi zatem w centrum 
zainteresowań niemieckiej polityki zagra-
nicznej.
Polityka energetyczna i klimatyczna stała 
się tematem jeszcze bardziej istotnym od 
czasu ogłoszenia przez przewodniczącą 
Komisji Europejskiej w roku 2020 strate-
gii Europejskiego Zielonego Ładu (Green 
Deal), której ambitnym celem jest osią-
gnięcie neutralności klimatycznej do 2050 
r. oraz redukcji emisji CO2 do roku 2030 
o co najmniej 55% w porównaniu do 1990, 
a także szeroko zakrojonej, planowanej 
promocji sprawiedliwych zmian struktu-
ralnych (Just Transition). Zwłaszcza, że 
sąsiadujące ze sobą Polska i Niemcy, stoją 
przed tym samym zadaniem, jakim jest 
niełatwa transformacja energetyczna, do 
której muszą przekonać również miesz-
kańców regionów, które wychodzą z węgla.
Skuteczna polityka klimatyczna musi być 
jednak czymś więcej; musi łączyć polity-
kę energetyczną, gospodarczą i ochronę 
środowiska oraz wykorzystywać przy tym 
mechanizmy synergii. Istnieje w tym tema-
cie wiele obiecujących i udanych inicjatyw, 
pomysłów i projektów w biznesie, polityce 
oraz społeczeństwie obywatelskim. Nie-
mniej jednak, wiele pozostaje jeszcze do 
zrobienia.
Dzięki Funduszowi Klimatycznemu Fede-
ralne Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
wspiera szereg projektów w zakresie ochro-
ny klimatu i środowiska. Nacisk położony 
jest na podejścia regionalne, ale możliwe 
jest również finansowanie projektów tran-
sgranicznych. Tematy mogą obejmować 
ochronę środowiska, zrównoważoną poli-
tykę energetyczną, czyste powietrze, trans-
port niskoemisyjny oraz walkę ze zmiana-
mi klimatycznymi, jak również rozwijanie 
świadomości i zaangażowanie obywateli 
w kwestiach ochrony klimatu.

Każdego roku Federalne Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych wyznacza specjalne 
priorytety dla projektów wspieranych w ra-
mach funduszu.
Możliwymi formatami dla tzw. projektów 
Funduszu Klimatycznego mogą być
• konferencje i wydarzenia im towarzy-

szące, warsztaty i dyskusje panelowe 
gromadzące ekspertów i decydentów

• szkolenia i zajęcia doskonalenia zawodo-
wego

• prace w zakresie public relations w for-
mie publikacji autorskich

• popularyzacja projektów w zakresie 
ochrony środowiska i klimatu

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocła-
wiu wspierał i towarzyszył do tej pory róż-
nym projektom. Warto tu wymienić takie 
projekty jak:
– Transgraniczny Kongres Rowerowy 

(Polska, Niemcy, Czechy), zorganizowa-
ny przez Instytut Rozwoju Terytorialne-
go we Wrocławiu (IRT).

 W trakcie wydarzenia zaprezentowano 
pozytywne i łatwe do wdrożenia prakty-
ki transportu rowerowego w Europie dla 
regionu przygranicznego Dolnego Ślą-
ska w oparciu o udane przykłady z kra-
jów sąsiadujących - Niemiec i Czech. 
W tym samym czasie powstała również 
sieć współpracy w ramach nowych kon-
cepcji ruchu rowerowego.

– Zorganizowane i przeprowadzone 
w roku 2018 przez Polsko-Niemiecką 
Izbę Przemysłowo-Handlową (AHK) 
w Katowicach, Poznaniu, Warszawie 
i Wrocławiu, warsztaty, które odbyły się 
w formie symulacji negocjacji COP24.

 Uczestnicy warsztatów zapoznali się 
z międzynarodowymi inicjatywami 
na rzecz ochrony klimatu i sami mogli 
przeprowadzić negocjacje w formie sy-
mulacji COP 24. Impreza pokazała jak 
złożone są te procesy i jak trudno jest 
osiągnąć ogólnie akceptowane rezultaty, 
które w ostateczności prowadzą do po-
prawy ochrony klimatu.

– Projekt teatralny „Dzieci czują klimat”, 
który został zorganizowany przez Cen-
tralę Szkolnictwa Zagranicznego we 
współpracy z polskimi szkołami i Te-

atrem Die Mimosen. Koncepcję spek-
taklu stworzyły same dzieci. Sztukę 
przedstawiono później w pięciu mia-
stach w okręgu konsularnym Konsulatu 
Generalnego Niemiec we Wrocławiu. 
Tematem przewodnim projektu były 
energie odnawialne. Federalne Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych wsparło 
projekt finansowo w ramach Funduszu 
Klimatycznego.

– Internetowe szkolenie dla działaczy na 
rzecz klimatu na Śląsku z udziałem zna-
nych naukowców i działaczy, zorgani-
zowane i przeprowadzone od września 
do grudnia br., przy wsparciu funduszu 
przez organizację pozarządową BoMia-
sto.

Właśnie tak mogą wyglądać różnorodne 
projekty wspierane w ramach Funduszu 
Klimatycznego.
Nie wiadomo jeszcze, co będzie tematem 
przewodnim funduszu w roku 2021. Jak 
tylko zostanie on ustalony, konsulat ge-
neralny opublikuje na swoich mediach 
społecznościowych warunki ubiegania 
się o dofinansowanie projektu ze środków 
Funduszu Klimatycznego 2021. Zaintere-
sowane organizacje mogą jednak już teraz 
pracować nad pomysłami i składać wnio-
ski projektowe wraz z planem finansowym 
do Konsulatu Generalnego Niemiec we 
Wrocławiu. Osobą kontaktową w sprawie 
Funduszu Klimatycznego jest pani Doris 
Wildemann, tel.: 071-3772716, e-mail: wi-
10@bres.auswaertiges-amt.de.
Wnioski o dofinansowanie projektów fun-
duszy klimatycznych można składać rów-
nież do do Ambasady Republiki Federalnej 
Niemiec w Warszawie oraz Konsulatu Ge-
neralnego Niemiec w Gdańsku.

Copyriht: picture alliance | Sandra Finger
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Rok 2021 może przynieść wiele niespo-
dzianek, ale jedno jest raczej pewne – 
w Polsce na dobre rozpocznie się trans-
formacja energetyczna, której wynikiem 
między innymi będzie również rozwój 
kogeneracji. Zarówno samorządy jak 
i przedsiębiorcy będą inwestować w tę 
technologię coraz więcej funduszy. 
Polska gospodarka, a w szczególności - 
energetyka wkraczają w fazę gwałtownej 
i głębokiej transfoarmacji. O jej skali mó-
wił wiceminister klimatu Adam Guibo-
urgé-Czetwertyński, który stwierdził, że 
w ciągu najbliższych 20 lat w Polsce ma 
powstać drugi, niskoemisyjny system 
elektroenergetyczny, który będzie posia-
dał moce porównywalne do obecnie ist-
niejącego (czyli ok. 50 GW). Oznacza to 
ogromny wysiłek oraz szereg wyzwań dla 
państwa i działających w nim podmiotów 
– m.in. samorządów, przedsiębiorstw, czy 
nawet zwykłych obywateli.
Plany te są w dużej mierze pokłosiem poli-
tyki Unii Europejskiej (tzw. Zielony Ład), 
która zakłada dojście do poziomu neutral-
ności klimatycznej w 2050 roku. Droga do 
tego celu będzie wiodła poprzez stopniowe 
ograniczenie produkcji gazów cieplarnia-
nych, przede wszystkim zaś – dwutlenku 
węgla. Za narzędzie przy realizacji tych 
zamierzeń posłuży m.in. unijny system 
handlu emisjami, zwiększający koszty ge-
nerowania energii elektrycznej z jednostek 
zasilanych np. węglem, przełoży się to na 
wysokość polskich rachunków za prąd, co 
pokazuje m.in. ostatnia informacja Preze-
sa URE określająca stawki opłaty mocowej 
dla poszczególnych odbiorców.
Jednakże na kurs i tempo transformacji 
wpływają też wewnętrzne uwarunkowa-
nia gospodarcze Polski. Mowa tu przede 
wszystkim o działaniach związanych z sek-
torem wydobywczym – rząd w Warszawie 
planuje bowiem do 2049 roku zamknąć 

Rozpoczyna się epoka kogeneracji

wszystkie kopalnie Polskiej Grupy Górni-
czej, czyli największego producenta węgla 
kamiennego w kraju. Oznacza to gruntow-
ne przemodelowanie modelu gospodarcze-
go państwa.
Wszystkie te czynniki wskazują, że polską 
gospodarkę czekają diametralne zmiany. 
Skorzystają na tym ci, którzy będą w stanie 
szybko przystosować się do nowych wa-
runków podejmując konkretne decyzje in-
westycyjne. Pomocą w adaptacji do nowej 
rzeczywistości – zwłaszcza dla samorzą-
dów oraz przedsiębiorców – będą niewąt-
pliwie również rozwiązania na układach 
kogeneracyjnych. 
Kogeneracja, czyli współwytwarzanie, 
umożliwia jednoczesne wytwarzanie ener-
gii elektrycznej i ciepła w jednym procesie, 
dzięki czemu stanowić może zarówno spo-
sób na ograniczenie emisji, jak i wsparcie 
dla wielu form działalności gospodarczej 
poprzez własne wytwarzanie mediów, co 
obniża koszty. 
Z kolei, umiejętnie wkomponowanie ko-
generacji w profil firmy jest w stanie przy-
nieść dodatkowe korzyści wynikające 
np. ze zoptymalizowania obiegu ciepła. 
W technologii współwytwarzania zasto-
sowanie mają jednostki kogeneracyjne 
oparte na silnikach spalinowych, które za-
silane są zwykle paliwami gazowymi: ga-
zem ziemnym (LNG, CNG), biogazem oraz 
gazem zaazotowanym.
Przy doborze instalacji konkretnych roz-
wiązań warto skorzystać z usług spraw-
dzonych i doświadczonych podmiotów. 
Liderem rynku kogeneracji w Polsce jest 
spółka Eneria. Jej inżynierowie i eksperci 
oferują wsparcie na każdym etapie prowa-
dzenia inwestycji – od pomysłu i analizy 
techniczno-ekonomicznej, poprzez dobór 
poszczególnych rozwiązań w zależności 

od uwarunkowań danego projektu, aż do 
budowy i eksploatacji wraz ze wsparciem 
serwisowym.
Doświadczenie Enerii w zakresie koge-
neracji dobrze ilustruje skala projektów, 
w jakie zaangażowana jest ta firma. Tylko 
w 2020 roku spółka zrealizowała przedsię-
wzięcia inwestycyjne w branży ciepłowni-
czej o mocy łącznej 14 MWe, przekracza-
jąc tym samym łączną zainstalowaną moc 
urządzeń 75 MW. Z kolei, na rok 2021 Ene-
ria zakontraktowała wykonanie dziewię-
ciu projektów kogeneracyjnych m.in. w: 
Ciechanowie (3 MW), Brodnicy (2 MW), 
Radzyniu Podlaskim (1,2 MW), Skiernie-
wicach (8 MW), Nowej Soli (2 MW), Jaśle 
(4 MW), Bydgoszczy (2,8 MW oraz 3 MW) 
oraz dla grupy ESV (1 MW).
Eneria pokazała też, że potrafi sprostać 
oczekiwaniom nawet najbardziej wyma-
gających klientów. Potwierdzają to reali-
zacje przedsięwzięć kogeneracyjnych dla 
PEC Legionowo (zainstalowany tam układ 
kogeneracyjny zoptymalizował pracę cie-
płowni miejskiej), czy takich firm, jak JMP 
Flowers (w tym zajmującym się hodowlą 
kwiatów przedsiębiorstwie zainstalowano 
specjalny obieg wytwarzanego CO2, któ-
ry był kierowany prosto do szklarni), Za-
kładów Mięsnych „Zakrzewscy” (spółka 
ta potrzebowała obniżenia rachunków za 
prąd oraz ciepłą wodę technologiczną przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu energii 
do podtrzymania funkcjonowania pro-
dukcji w razie awarii sieci przesyłowych).
Niewątpliwie następne lata będą należeć 
do kogeneracji. Przekona się o tym wiele 
samorządów i firm. Nie należy zatem zasy-
pywać gruszek w popiele – warto już teraz 
rozważyć inwestycję w technologię współ-
wytwarzania, by skorzystać jak najwięcej 
na takich rozwiązaniach.

Dostawa układów kogeneracyjnych dla KPEC Bydgoszcz - 4,2 MWe

Dostawa układów kogeneracyjnych dla JSW S.A. 
KWK Knurów-Szczygłowice - 12MWe

Firma Exalo Drilling S.A. jest specjalistą 
w dziedzinie wierceń lądowych z ponad 
siedemdziesięcioletnim doświadczeniem 
na rynku krajowym oraz na rynkach mię-
dzynarodowych. Dzięki bogatej wiedzy 
oraz wysokiemu poziomowi kompetencji 
pracowników z sukcesem zrealizowaliśmy 
szereg projektów wiertniczych opartych 
o własne serwisy wiertnicze i otworowe. 
Posiadamy doświadczenie zbudowane 
dzięki realizacjom prac w ponad 25 krajach 
Europy, Azji i Afryki. 
Działalność spółki przez dziesiątki lat była 
skoncentrowana na wierceniach związa-
nych z poszukiwaniem węglowodorów, rud 
metali oraz budową i rozbudową podziem-
nych magazynów gazu. W ostatnim czasie, 
szczególnie w Unii Europejskiej, obserwu-
je się szybkie tempo przechodzenia państw 
na energię pochodzącą z odnawialnych 
źródeł. Wzrost zapotrzebowania na ener-
gię elektryczną oraz cieplną pochodzącą 
z OZE spowodowała tym samym wzmo-
żone działania Exalo na rzecz prowadzenia 
odwiertów geotermalnych w Polsce oraz 
w krajach ościennych.
W dobie postępujących zmian trendów 
rynku energetycznego, innowacyjność 
i konkurencyjność to kluczowe warto-
ści przyświecające działalności przed-
siębiorstw z sektora gazu, paliw i energii. 
Exalo podążając za zmieniającą się rzeczy-
wistością, stawia na dywersyfikację pro-
wadzonych działań, doceniając rolę OZE 
w świetle ograniczania emisji gazów cie-
plarnianych, a tym samym ochrony środo-
wiska naturalnego. Prowadzone projekty 
geotermalne utwierdzają nas w przekona-
niu, iż stawiane wyzwania środowiskowe 
sprzyjają rozwojowi OZE, stając się wielką 
szansą dla dalszego rozwoju naszej spół-
ki. Rządowe programy dofinansowujące, 

Exalo Drilling S.A.  
– spoglądamy w przyszłość

wskazują, że trend inwestowania w OZE 
będzie rozwijany zarówno na rynku pol-
skim jak i światowym. Przykładem jest 
ostatni program NFOŚiGW o wartości 300 
mln zł skierowany do samorządów, a dedy-
kowany odwiertom geotermalnym.
Exalo od wielu lat przygotowuje się do zmie-
niających się realiów gospodarczych i re-
gulacyjnych oraz zmiany trendów sektora 
energetycznego. Nie bez wpływu na dzia-
łania spółki pozostaje panująca pandemia 
COVID-19, przyczyniając się do wzmożo-
nej aktywności w kierunku innowacyjnych 
rozwiązań oraz zwiększenia konkurencyj-
ności marki na rynkach zarówno związa-
nych z poszukiwaniem węglowodorów jak 
i alternatywnych źródeł energii. Działania 
innowacyjne, w tym projekty badawczo- 
rozwojowe są jednymi z priorytetów spółki 
mającym na celu usprawnienie procesów 
i działań zachodzących w firmie. Projek-
towanie oraz wdrażanie innowacji wspo-
maga funkcjonowanie naszego przedsię-
biorstwa na dynamicznie zmieniającym 
się rynku naftowo-gazowym, a przewidy-
wanie kierunków zmian na rynku wierceń 
lądowych powala na szybsze dostosowanie 
rozwiązań oraz oferty do zmieniającej się 
rzeczywistości. Jesteśmy głęboko prze-
konani o słuszności wspierania rozwo-
ju procesów innowacyjnych, ponieważ 
zakładamy, że nowoczesne rozwiązania 
(produktowe, procesowe, organizacyjne 
i marketingowe) będą tym czynnikiem, 
który pozwoli skutecznie funkcjonować  
w przyszłej przestrzeni gospodarczej. 
Najczęstszymi beneficjentami programów 
wsparcia dla alternatywnych źródeł ener-
gii są jednostki samorządowe, które pra-
gną zapewnić ekologiczną energię cieplną 
dla swoich mieszkańców lub postrzegają 
szansę dla rozwoju swoich gmin w opar-

ciu o ten sposób pozyskiwania energii. 
Z myślą o nich realizujemy projekty wiert-
nicze w systemie „pod klucz”. Komplekso-
wość naszej usługi polega na zapewnieniu 
wszystkich niezbędnych prac, takich jak: 
przygotowanie placów wierceń, budowę 
tymczasowych dróg dojazdowych, wier-
cenie otworów oraz zapewnienie pełnego 
zakresu serwisów wiertniczych i otworo-
wych, po utylizację odpadów powiertni-
czych, a na rekultywacji terenów kończąc.
Dajemy przykład, jak spółka z polskim ka-
pitałem potrafi dostosować się do najwyż-
szych wymagań technologicznych i środo-
wiskowych. Exalo zapewnia nowoczesne 
urządzenia wiertnicze spełniające najwyż-
sze standardy w zakresie ochrony środowi-
ska oraz minimalizujące wpływ na komfort 
życia mieszkańców z okolicznych terenów. 
Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza pod-
czas prowadzenia prac wiertniczych przy 
projektach geotermalnych, w bezpośred-
nim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych 
oraz na terenach silnie zurbanizowanych 
(elektrociepłownie miejskie, kompleksy 
wypoczynkowe), często w granicach miast, 
gdzie ryzyko zanieczyszczenia hałasem 
i przekroczenia norm określonych przepi-
sami prawa jest szczególnie duże. 
Pomimo iż odnawialne źródła energii mają 
bez wątpienia korzystny wpływ na ogra-
niczenie emisji CO2, a tym samym pozy-
tywnie wpływają na ochronę środowiska 
naturalnego, a dla naszej spółki są szansą 
na dywersyfikację przychodów, to nadal 
naszym głównym celem jest pozyskiwanie 
nowych rynków zbytu w zakresie sektora 
„oil and gas”. Z ogromnym optymizmem 
spoglądamy w przyszłość, mając na uwa-
dze dążenia krajów europejskich do zredu-
kowania emisyjności gazów cieplarnianych 
do zera przed rokiem 2050. Dostrzegamy 
jednak w tym zakresie ogromną rolę gazu 
ziemnego, który stanie się najważniejszym 
paliwem przejściowym w procesie dąże-
nia do założonego celu. Już teraz Exalo 
Drilling S.A. jest największym dostawcą 
usług wiertniczych nie tylko w Polsce, ale 
również w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Prace wiertnicze prowadzimy na trzech 
kontynentach, a doświadczenie i jakość 
wykonywanych odwiertów jest kluczem 
do pozyskiwania nowych kontraktów, 
szczególnie na rynkach, na których pro-
wadziliśmy lub prowadzimy obecnie dzia-
łalność. Spółka jest wysoko ceniona jako 
wykonawca ze względu na wysokiej klasy 
specjalistów oraz utrzymywanie wyso-
kich standardów pracy. Modernizacja floty 
urządzeń wiertniczych, wprowadzanie no-
woczesnych technologii, zmiany organiza-
cyjne zachodzące w spółce są działaniami, 
które mają nam umożliwić zwiększenie 
konkurencyjności, zwiększenie naszego 
zaangażowania na odległych rynkach za-
granicznych oraz umożliwić dalszy rozwój 
spółki.
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W czasach wzrostu gospodarczego Port 
Gdańsk był najszybciej rozwijającym 
się portem europejskim, natomiast 
w czasach kryzysu traci mniej niż inni. 
W pierwszym półroczu 2020 roku, gdań-
ski port awansował do pierwszej dwu-
dziestki portów europejskich, wyprze-
dzając porty w Genui i Dunkierce. 
Wrzesień przyniósł 15 proc. wzrost prze-
ładunków. Praktycznie we wszystkich gru-
pach ładunkowych zanotowano zwyżki 
w porównaniu z analogicznym okresem 
ub.r. Znaczne wzrosty widać między inny-
mi w trzech grupach ładunkowych: rudzie 
(+6344 proc.), zbożu (+174,2 proc.) i innych 
masowych (+22,3 proc.). 
- Te wyniki pozwalają nam ze spokojem pa-
trzeć w przyszłość – mówi Łukasz Greinke, 
Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk 

Port Gdańsk w czołówce  
europejskich portów

S.A.- Po trzech kwartałach 2020 roku wy-
pracowaliśmy ponad 60 mln zł zysku netto. 
To wynik powyżej planu na ten rok. Ten rok 
w przeładunkach planujemy zamknąć bar-
dzo dobrym wynikiem, który szacujemy na 
poziomie 48,5 mln ton. To nasz czas, który 
chcemy w pełni wykorzystać. Wszystkie in-
westycje realizujemy zgodnie z harmono-
gramem. Pracujemy też nad nowymi pro-
jektami – dodaje Łukasz Greinke . 

Powstaje port najnowszej generacji 
W ciągu ostatniej dekady potrojono liczbę 
przeładunków i nadal dzięki inwestycjom 
i nowym kontraktom operatorzy działa-
jący w Porcie zwiększają swój potencjał 
przeładunkowy. Dzięki inwestycjom stają 
się jeszcze bardziej konkurencyjni. W cią-
gu ostatnich miesięcy widać znaczne odbi-
cie w wynikach, co pozawala ze spokojem 

patrzeć w przyszłość, a planowane na rok 
2021 przeładunki nie powinny być niższe 
niż 50 mln ton. Tej „5” z przodu chcą się 
trzymać w kolejnych 5 latach, aby następ-
nie przełamać barierę 60 mln ton.
Największą inwestycją jest Port Centralny. 
Koncepcja jego budowy obejmuje ok. 1,4 
tys. ha akwenu i ponad 400 ha powierzchni 
lądu. Jest to jeden z największych w Euro-
pie  projektów  w branży  morskiej. To jed-
nocześnie element strategii rozwoju Portu 
wskazujący na potencjalny kierunek roz-
budowy. 
Budowa nowej głębokowodnej części portu 
ma docelowo zwiększyć potencjał przeła-
dunkowy Portu Gdańsk i stworzyć real-
ne możliwości przeobrażenia go w jeden 
z wiodących portów najnowszej generacji. 
To inwestycja, która przyczyni się jedno-

cześnie do powiększenia powierzchni na-
szego kraju, poprzez zalądowienie akwe-
nów znajdujących się bezpośrednio na 
wodach Zatoki Gdańskiej. 
- Ogłosiliśmy postępowanie konkursowe 
mające na celu  wybór dzierżawców lub 
dzierżawcy przyszłych terenów w celu opty-
malnego wykorzystania potencjału ekono-
micznego Portu Gdańsk, w tym również 
obszarów objętych koncepcją Portu Central-
nego - mówi Łukasz Greinke, Prezes Zarzą-
du Morskiego Portu Gdańsk S.A. - Wyniki 
postępowania dadzą nam odpowiedź na 
pytanie, które podmioty zdecydują się za-
inwestować  i operować  w Porcie  Gdańsk. 
Ostateczny kształt Portu Centralnego zale-
żeć będzie bowiem od zapotrzebowania ze 
strony operatorów terminali. Stawiamy tu 
znak równości pomiędzy inwestorem, a ope-
ratorem. Zależy nam na partnerach, którzy 
mają bardzo silną pozycję na światowych 
rynkach. 
Z myślą o aktualnych i przyszłych kon-
trahentach Port Gdański modernizuje na-
brzeża, układ drogowo-kolejowy, buduje 
place składowe. Inwestycje drogowo-kole-
jowe poprawią zarówno dostęp do portu 
od strony lądu, jak i standard techniczny 
dróg. Większość z tych prac jest już na fi-
niszu. Powstanie lub zostanie przebudowa-
nych 7,2 km dróg, 10 km nowych torów i 7 
obiektów inżynieryjnych, w tym wiadukty 
i przepusty osłonowe. 
Powstają nowe drogi i układy torowe wy-
prowadzające ruch ze stacji Port Półno-
cy do bram poszczególnych terminali. 
W przypadku największego z nich, czyli 
terminalu DCT, będą to dwie dedyko-
wane linie. Oprócz tego powstanie droga 
w układzie 2 plus 2, która bezkolizyjnie 
wyprowadzi ruch z terminala, dalej na po-

łudnie Polski. Inwestycje te spowodują, że 
terminal kontenerowy DCT będzie posia-
dał jeden z najlepszych dostępów drogowo 
kolejowych w Europie. 

Wsparcie dla walczących z pandemią 
Od początku epidemii Port Gdański ak-
tywnie włącza się w różnego rodzaju akcje, 
mające na celu walkę z koronawirusem. 
Dotychczas przekazano 4 sztuki analizato-
rów do diagnostyki zakażeń SARS-CoV-2, 
10 namiotów, które mogą posłużyć jako 
przenośne izby przyjęć z pełnym wypo-
sażeniem,  2 tysiące przyłbic oraz środki 
ochrony osobistej. 
W związku z kolejną falą zachorowań 
planowane są też kolejne inicjatywy. Zde-
cydowano się pomóc tym, którzy są na 
pierwszej linii frontu walki z Covid-19, 
czyli ratownikom medycznym z Pomorza, 
a także osobom, które tej pomocy teraz 
bardzo potrzebują, czyli seniorom z okolic, 
Nowego Portu i Stogów. 

Żyją problemami swojego miasta
Gdański port rozwija również działalność 
w obszarze społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu. Wspiera lokalne inicjatywy, 
w szczególności te związane ze sportem 
i najmłodszymi.
- Nowy Port to piękna dzielnica, której 
czujemy się częścią - mówi Anna Drozd 
– rzecznik prasowy Portu Gdańsk. - Za-
stanawialiśmy się jak możemy włączyć się 
w życie dzielnicy i wtedy dowiedzieliśmy się 
o Portowcu. Klub powstał dzięki mieszkań-
com i dla mieszkańców. Na tą chwilę skupi-
liśmy się na wsparciu zespołu trenerskiego, 
bo to na nich spoczywa największa odpo-
wiedzialność. Zakupiliśmy także niezbędny 
sprzęt i stroje dla dzieci. 
Portowiec Gdańsk to klub piłkarski z No-
wego Portu z wieloletnią tradycją sięgającą 
1957 roku. Obecnie prowadzone są tu tre-
ningi piłki nożnej dla dzieci z roczników 
2010-2016. Twórcy klubu mówią o osobie, że 
to „Mały klub ciałem, ale wielki duchem.” 
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Panie Rektorze, to był dla uczelni me-
dycznej rok szczególny?

Nie ukrywam, że ten rok planowaliśmy 
zupełnie inaczej. Nie mogliśmy jednak 
przewidzieć epidemii i  tego jak bardzo 
zmieni ona naszą codzienność. Spotkania, 
uroczystości, gale – to wszystko musieli-
śmy odłożyć. Najważniejsza stała się walka 
z  epidemią, w  którą bardzo intensywnie 
się zaangażowaliśmy i to na każdym polu. 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny jest naj-
większą placówką leczniczą w  regionie, 
w naturalny sposób przejął odpowiedzial-
ność za zorganizowanie działań koordy-
nowanych przez wojewodę dolnośląskiego, 
z  którym bardzo blisko współpracujemy. 
Naturalną koleją rzeczy było powierzenie 
nam roli lidera medycznego w  regionie. 
Ogromnym wysiłkiem pracowników USK 

Uniwersytet Medyczny we Wro    cławiu świętuje 70-lecie
W tym roku mija dokładnie 
70 lat odkąd Uniwersytet 
Medyczny we Wrocławiu, 
wówczas Akademia 
Medyczna, rozpoczął działanie 
jako wyodrębniona uczelnia. 
Rok jubileuszu przyniósł 
kilka znaczących sukcesów 
– w tym międzynarodowych. 
W rankingu Best Global 
Universites wrocławska 
uczelnia uplasowała się jako 
6 w naszym kraju, najwyżej 
ze wszystkich uczelni 
medycznych w Polsce. 
O międzynarodowych 
ocenach i przyszłości 
zarządzanej przez niego 
uczelni rozmawiamy  
z prof. Piotrem Ponikowskim, 
rektorem Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu.

udało się przygotować szpital tymczasowy 
na Rakietowej. Mam nadzieję, ze sytuacja 
nie zmusi nas do leczenia tam chorych, ale 
jeśli przyjdzie taka konieczność, jesteśmy 
przygotowani. Dzień po dniu opiekujemy 
się chorymi na COVID, ale co równie istot-
ne, staramy się też na bieżąco zaopatrywać 
innych chorych. Jest dla nas oczywiste, 
że nie możemy pozbawić Dolnoślązaków 
wysokospecjalistycznej opieki. Jako kar-
diolog, który na co dzień obserwuje spadek 
osób zgłaszających się do nas, mam tego 
pełną świadomość. Choroby układu serco-
wo-naczyniowego, nowotwory, udary nie 
zniknęły. Po raz kolejny apeluję do Pola-
ków, by nie bali się przychodzić do szpitali, 
jeśli tylko zaobserwują u siebie niepokojące 
objawy. Jesteśmy gotowi leczyć i pomagać, 
proszę się nie bać. Pracujemy w innych wa-

runkach. Uczymy w innych niż rok temu– 
dydaktyka w  dobie pandemii to ogromne 
wyzwanie. Jestem dumny ze studentów na-
szej uczelni, że tak aktywnie angażują się 
w wolontariat, który w tym czasie jest nie-
ocenionym wsparciem w każdym szpitalu.

Nie zapominajmy też o wątku nauko-
wym.

Tu też pracujemy intensywnie – odpowia-
dając na oczekiwania społeczne. Szukamy 
rozwiązań, realizujemy projekty, które 
mają przybliżyć nas do opanowania pro-
blemu epidemii. Myślę, że warto zwrócić 
uwagę choćby na projekt związany z  po-
dawaniem chorym osocza ozdrowieńców, 
który dzięki dofinansowaniu Agencji Ba-
dań Medycznych realizuje zespół prof. 
Grzegorza Mazura. Mamy już pierwsze 

wyniki i  wydają się mocno zachęcające. 
Każdy ozdrowieniec może przyłożyć swoją 
cegiełkę do wsparcia nauki i powstrzymy-
wania epidemii oddając krew w Regional-
nym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa do czego intensywnie zachęcam.

Pana zespół także odnotował  
duży sukces naukowy na międzyna-
rodową skalę.

Jedno z  czołowych czasopism naukowych 
The Lancet opublikowało wyniki badań 
międzynarodowego zespołu, który z  prof. 
Ewą Jankowską z naszej uczelni aktywnie 
współtworzyliśmy. Wyniki badania pro-
wadzonego w  15 krajach świata były wy-
jątkowo pozytywne – podawane dożylnie 
żelazo może o  1/3 zmniejszyć liczbę cho-
rych z niewydolnością serca, którzy muszą 
wrócić do szpitala. Oznacza to, że prosta 
i tania metoda nie tylko poprawia rokowa-
nia chorych, ale też wyjątkowo korzystanie 
wpływa na jakość ich życia. To ważne ba-
danie, które uświadomiło mi parę rzeczy. 
Po pierwsze, że polska nauka nie musi mieć 
kompleksów. Doskonale odnajdujemy się 
w  międzynarodowych grupach badaw-
czych, potrafimy planować i koordynować 
badania na ogromną skalę. To właśnie ska-
la badania, była drugą kwestią, która zwró-
ciła moją uwagę. To badanie trwało 4 lata. 
Kosztowało kilkadziesiąt milionów euro. 
Musimy stworzyć w  Polsce system, który 

pozwoli na finansowanie badań o  podob-
nym formacie. To nie poziom naszych 
naukowców a  wysokość finansowania 
i uregulowania prawne stają się najczęściej 
hamulcem rozwoju polskiej nauki. Dlatego 
z dużą nadzieją obserwuję działania Agen-
cji Badań Medycznych w zakresie tworze-
nia Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. 
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu ak-
tywnie się w ten proces angażuje i wierzę, 
że będzie to nowe otwarcie dla rozwoju ba-
dań w Polsce. 

Świat zauważył osiągnięcia kierowa-
nej przez Pana Uczelni – wysoko po-
zycjonując ją w prestiżowym rankin-
gu Best Global Universites.

Zajęliśmy 6.miejsce wśród polskich uczel-
ni, najwyższe wśród krajowych uczelni 
medycznych. Otwieramy tam mocną staw-
kę wrocławskich uczelni – tuż za nami 
uplasowały się Uniwersytet Wrocławski 
i Politechnika Wrocławska. W tegorocznej 
edycji sklasyfikowano 1500 uczelni z  86 
krajów, w  tym 24 z  Polski. W  pierwszej 
trójce znalazły się, w  kolejności, Harvard 
University, Massachusetts Institute of 
Technology oraz Stanford University. 
Ogólna klasyfikacja nie jest dla polskich 
uczelni łaskawa. Musimy podjąć działania, 
które to zmienią. Pozycja naszej uczel-
ni w  dużej mierze wynika z  oceny badań 
układu sercowo-naczyniowego oraz medy-

cyny klinicznej, gdzie zajmujemy najlepsze 
lokaty w  Polsce. To pokazuje, że musimy 
się specjalizować i inwestować w dziedziny, 
w których mamy szansę na międzynarodo-
we uznanie. To ważne wyzwanie, przed 
którym dziś stoimy – określenie kierun-
ków rozwoju. We wszystkim nie będziemy 
najlepsi. Naszym celem są centra dosko-
nałości, które będziemy rozwijać i  dofi-
nansowywać. Liczę, że wkrótce będziemy 
mieli możliwość opowiedzieć o pierwszym 
przeszczepie serca wykonanym we Wro-
cławiu. Dzięki temu umocnimy jeszcze po-
zycję w kraju i za granicą. Obchody 70-le-
cia uświadomiły nam wszystkim spuściznę 
historyczną otrzymaną od naszych po-
przedników. Hirszfeld, Bross, Minkowski, 
żeby wspomnieć tylko dzieje powojenne –
wszyscy wyznaczali kierunki rozwoju me-
dycyny nie tylko w kraju, ale też na świecie. 
Jesteśmy im winni starania i  wysiłek, by 
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu na-
dal był marką kojarzoną z  doskonałością 
we wszystkich trzech obszarach: nauce, 
klinice i  dydaktyce. Tego proszę nam ży-
czyć na 70.urodziny – byśmy okazali się 
godni naszych Mistrzów.

Dziękuję za rozmowę 
Marcin Prynda
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Wspólnie przeciwko wirusowi
Natychmiast po wybuchu pandemii na-
ukowcy z całego świata ruszyli do labora-
toriów, by szybko rozpoznać nowego wro-
ga, a następnie znaleźć na niego lekarstwo. 
W tym wyścigu z czasem udział biorą tak-
że badacze z  Politechniki Wrocławskiej, 
zwłaszcza ci działający na Wydziale Che-
micznym.
Najgłośniej było o  pracach zespołu prof. 
Marcina Drąga, który współpracując z na-
ukowcami z  całego świata,  zidentyfiko-
wał  związki chemiczne  unieszkodliwia-
jące  wirusa SARS-CoV-2 w  zarażonych 
ludzkich komórkach.
–  Kiedy wirus wnika do komórki, wyko-
rzystuje ją do produkcji kompleksu swo-

To był rok! Przełomowe      badania na PWr

ich białek. Z niego uwalniają się proteazy, 
które dalej „tną” je na kawałki. W ten spo-
sób powstają kolejne białka umożliwiające 
namnażanie się wirusa  – tłumaczy prof. 
Marcin Drąg.
SARS-CoV-2 ma dwie  takie proteazy: PL-
pro i Mpro. Pracując jednocześnie w dwóch 
grupach naukowych prof. Marcinowi Drą-
gowi udało się zidentyfikować  inhibitory, 
czyli substancje zdolne powstrzymać dzia-
łanie obu proteaz.
–  Otrzymanie substancji neutralizującej 
działanie enzymu mogłoby całkowicie 
zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa 
w organizmie, a tym samym wyleczyć CO-
VID-19 – mówi naukowiec.
Otrzymane wyniki badań nad pierwszą 
z proteaz - PLpro, którą nasi badacze roz-

pracowali wspólnie z grupami prof. Tone-
go Huanga i Shauna Olsena z USA, zostały 
zamieszczone w „Science Advances”. Nato-
miast rezultaty badań nad proteazą Mpro 
opublikowano w  prestiżowym „Nature 
Chemical Biology”. Zespół z PWr pracował 
tutaj wspólnie z laboratorium prof. Johana 
Neytsa (KU Leuven), grupą prof. Rolfa Hil-
genfelda z Lubeki oraz zespołem prof. Woj-
ciecha Młynarskiego z Warszawy.
Wyniki badań nad substancjami zdolny-
mi pokonać  koronawirusa  zespół prof. 
Marcina Drąga udostępnia za darmo in-
nym naukowcom. Ponadto już w  sierp-
niu  Politechnika Wrocławska podpisała 
porozumienie z japońską firmą Peptide In-
stitute  Inc. na dystrybucję związków che-
micznych  opracowanych w  laboratorium 
prof. Marcina Drąga.
Nad tym,  jak zablokować wirusa SARS-
-CoV-2, pracuje także inny z badaczy Wy-
działu Chemicznego PWr. Prof. Łukasz 
Berlicki,  który kieruje Katedrą Chemii 
Bioorganicznej, bada  mechanizmy  bloku-
jące  wnikanie  koronawirusa  do komórki 
ludzkiej. – Projektujemy takie cząsteczki, 
które będą hamować oddziaływanie mię-
dzy białkami wirusa i  człowieka – mówi 
naukowiec.
Na powierzchni wirusa SARS-CoV-2 znaj-
duje się białko S, które tworzy charakte-
rystyczne struktury potocznie nazywane 
koroną. – Wirus, aby się namnażać, po-
trzebuje wejść do komórki gospodarza. 
Pierwszym etapem tego procesu w  przy-
padku SARS-CoV-2 jest kontakt korony 
wirusa – a  dokładniej białka S z  ludzkim 
białkiem o nazwie ACE2 – tłumaczy prof. 
Łukasz Berlicki.
Zadaniem badaczy  z  PWr  jest  opracowa-
nie cząsteczek, które zablokują oddziaływa-
nie pomiędzy tymi białkami. Dlatego nie-
zbędne będzie skonstruowanie związków 
chemicznych, które zwiążą się z  białkiem 
S wirusa w taki sposób, aby uniemożliwić 
jego kontakt z ludzkim białkiem ACE2.
Natomiast dr Ewelinie Węglarz-Tomczak 
z Wydziału Chemicznego, wraz z między-
narodowym zespołem, udało się zidentyfi-
kować związek organiczny, który hamuje 
aktywność kluczowego enzymu w rozwoju 
wirusa. 
– Gdy wybuchła pandemia, zaczęłam się 
zastanawiać, jakie enzymy są najważniej-
sze dla CoV2, to znaczy, bez których wirus 

nie jest w stanie się namnażać – wyjaśnia dr 
Ewelina Węglarz-Tomczak, która obecnie 
przebywa na stażu podoktorskim na Uni-
versiteit van Amsterdam w Holandii. 
Analiza zaprowadziła ich do wspomnia-
nego już wcześniej enzymu PLpro, którego 
działanie jest kluczowe w postępie choroby 
COVID-19. – PLpro jest nie tylko wyma-
gany do namnażania wirusa, ale ponadto 
pełni funkcję w oszukiwaniu systemu im-
munologicznego gospodarza – tłumaczy 
dr Ewelina Węglarz-Tomczak.

Badania ze światowym znakiem  
jakości
Jednym z  największych sukcesów na-
ukowych w  2020 roku bez wątpienia 
było Grand Prix konkursu Innovation Ra-
dar  Prize  2020  dla zespołu  naukowców 
kierowanego  przez dr inż. Joannę Bauer 
z  Wydziału Podstawowych Problemów 
Techniki. Jury nagrodziło ich projekt NA-
NOCARGO, w  którym prowadzone są 
badania  nad nanomateriałami  mogący-
mi usprawnić diagnostykę i leczenie nowo-
tworów piersi.
– Nasze wielofunkcyjne hybrydowe  na-
nonośniki, zaopatrzone w  rodzaj biolo-
gicznego detektora oraz dedykowany lek, 

rozpoznają w inteligentny sposób komórki 
rakowe. Nowotwór niszczony jest na trzy 
sposoby jednocześnie – poprzez spersona-
lizowaną chemioterapię, a  także hiperter-
mię magnetyczną i  terapię  fototermiczną, 
które powodują lokalne przegrzanie komó-
rek nowotworowych, a w efekcie ich śmierć 
– wyjaśnia dr Joanna Bauer.
Opracowana technologia promuje kom-
pleksowe podejście do leczenia nowotwo-
rów. Jest aplikowana lokalnie, a  przez to 
minimalnie inwazyjna oraz toksyczna dla 
zdrowych organów i tkanek.
W  badaniach, finansowanych z  unijne-
go programu Horyzont 2020 w  ramach 
MSCA Individual Fellowships, wziął rów-
nież udział naukowiec z Indii, dr Nanasa-
heb Thorat.

PWr zmienia świat
W  2020 roku  na listę 1000 nowoczesnych 
technologii zmieniających świat  wpisany 
został międzynarodowy projekt DISIRE 
– współtworzony przez naukowców z Poli-
techniki Wrocławskiej z Wydziału Geoin-
żynierii, Górnictwa i Geologii.
Nasi naukowcy  we współpracy z  KGHM 
Polska Miedź jako partnerem przemysło-
wym  badali możliwości aplikacyjne tech-
nologii „inteligentnej” strugi urobku.

W  procesie  produkcji miedzi  najbardziej 
energochłonnym procesem technologicz-
nym jest przeróbka urobku trafiającego 
z kopalń do zakładów wzbogacania rud.
– W czasie transportu kopalina z różnych 
miejsc miesza się i  nie wiemy, która ak-
tualnie trafia do wzbogacania i  w  związ-
ku z  tym, jaki dokładnie jest jej skład. To 
powoduje trudności w  przystosowaniu 
procesów przeróbczych idealnie pod cha-
rakterystykę surowca. Wiedząc, jaki jest 
udział procentowy poszczególnych frakcji 
takich jak piaskowiec, dolomit czy łupek, 
możliwe jest optymalne przygotowanie 
parametrów procesu, a  dzięki temu  moż-
na oszczędzić energię, zwiększyć uzysk 
i jednocześnie ograniczyć ilość odpadów – 
wyjaśnia prof. Robert Król, który kierował 
pracami na Politechnice Wrocławskiej 
w ramach tego projektu.
Naukowcy z PWr zastosowali inteligentne 
czujniki – znaczniki RFID, tzw.  pellety. 
Zapisywali w nich informacje na temat pa-
rametrów jakościowych i  ilościowych wy-
dobywanej rudy, a następnie umieszczali je 
w strudze tego surowca. Kopalina trafiała 
razem z sensorami do zakładu wzbogaca-
nia rud, ale wcześniej odpowiednie urzą-
dzenia pomiarowe mogły dzięki nim od-
czytać informacje o jej składzie.

Rok 2020 już na zawsze będzie nam się kojarzyć z pandemią ko-
ronawirusa. Dlatego to właśnie na walce z  wirusem i COVID-19 
skupiali się naukowcy z Politechniki Wrocławskiej. W minionych 
dwunastu miesiącach nie zabrakło jednak przełomowych rezul-
tatów także w innych dziedzinach naukowych.

W 2020 roku na listę 1000 nowoczesnych techno-
logii zmieniających świat wpisany został projekt 
DISIRE, którym na PWr kierował prof. Roberta Król.

Zespół prof. Marcina Drąga zidentyfikował związki chemiczne unieszkodliwiające wirusa SARS-CoV-2  
w zarażonych ludzkich komórkach.

Dr inż. Joanna Bauer: - Nasza technologia promuje kompleksowe podejście do leczenia nowotworów.  
Jest aplikowana lokalnie, a przez to minimalnie inwazyjna oraz toksyczna dla zdrowych tkanek.
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E-wizyty
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wpro-
wadził cieszące się dużym powodzeniem 
e-wizyty. To wideorozmowa z  ekspertem, 
dzięki której można załatwić swoje sprawy 
w ZUS bez wychodzenia z domu - wystar-
czy komputer lub inne urządzenie z dostę-
pem do internetu i  z  kamerą. „Z  tej bez-
piecznej formy kontaktu, skorzystało już 
kilkanaście tysięcy klientów, a  ich liczba 
systematycznie rośnie. Codziennie e-wi-
zytę umawia kilkaset osób” - mówi prezes 
ZUS prof. Gertruda Uścińska.
Aby zarezerwować e-wizytę, trzeba na 
stronie www.zus.pl uruchomić link do 
umawiania zdalnych konsultacji. E-wizytę 
trzeba umawiać w placówce ZUS, która jest 
właściwa ze względu na miejsce zamiesz-
kania. Dla płatników składek powinien 
być to oddział ZUS właściwy ze względu na 
adres firmy. W  trakcie rezerwacji podaje 
się kod pocztowy, więc system podpowia-
da, w którym oddziale taką wizytę można 
umówić.
Dzień przed spotkaniem osoba, która 
umówiła się na e-wizytę w ZUS, na wska-
zany podczas rejestracji numer telefonu 
otrzyma SMS-a z przypomnieniem o kon-
sultacji. W  dniu e-wizyty, godzinę przed 
spotkaniem, otrzyma też maila z  linkiem. 
Po kliknięciu w  link nastąpi połączenie 
z  pracownikiem ZUS. Jeśli ktoś nie może 
skorzystać z umówionej e-wizyty albo już 
nie potrzebuje spotkania z  pracownikiem 
ZUS, powinien w każdym momencie zre-
zygnować ze zdalnej konsultacji. Jeśli ktoś 
wie, że nie weźmie udziału w  e-wizycie, 
powinien ją odwołać. Dzięki temu swoją 
sprawę w ZUS będzie mogła załatwić inna 
osoba.

Zbiegi umów
Fundacja Instrat przygotowała na zlecenie 
ZUS raport pt. „Pełne dochody - niepeł-
ne składki. Zbieg tytułów do ubezpieczeń 
społecznych i  konsekwencje dla systemu 
ubezpieczeń społecznych. Nadmierne 
wykorzystywanie umów zleceń, niejasny 
i  skomplikowany system rozliczania oraz 
pogłębienie niesprawiedliwości społecznej 
- to główne wnioski płynące z tego raportu.
Obecnie obowiązujące zasady opłacania 
składek na ubezpieczenia społeczne są 
skomplikowane, generując koszty admi-
nistracyjne po stronie firm oraz państwa, 
a także przyczyniając się do błędów i uła-
twiając nadużycia. „Nigdzie indziej na 
Starym Kontynencie nie jest możliwe, aby 

Codziennie e-wizytę umawia  
kilkaset osób

umowa, która generuje dla zatrudnionego 
największy dochód, nie pracowała na jego 
emeryturę. Od lat jest jasne, że potrzeba 
kompleksowej reformy upraszczającej sys-
tem, która zwiększyłaby pewność prawa 
i  rozliczenia z  ZUS oraz ukróciłaby wiele 
schematów unikania oskładkowania” - 
wyjaśniła prof. Uścińska.
W  raporcie wskazano m.in., że potencjal-
na reforma mająca na celu ujednolicenie 
zasad naliczania i odprowadzania składek 
dla zatrudnionych ze zbiegiem tytułów do 
ubezpieczeń społecznych będzie skierowa-
na na poprawę dostępu do świadczeń krót-
koterminowych (tzw. wypadkowego oraz 
chorobowego), wyższy kapitał emerytalny 
i w konsekwencji wyższą emeryturę - pro-
wadząc do urzeczywistnienia konstytu-
cyjnej zasady sprawiedliwości społecznej. 
To - podkreślono - szczególnie ważne dla 
zatrudnionych w  branżach dotkniętych 
kryzysem, tj. kultury lub gastronomii.
Zdaniem autorów raportu, pełne oskład-
kowanie dochodów przyniosłoby szereg 
korzyści również pracodawcom, bo uwol-
niłoby ich od ryzyka rozliczania składek 
za ubezpieczonego, który pracuje w  kilku 
miejscach. Ograniczenie arbitrażu pomię-
dzy istniejącymi formami zatrudnienia 
mogłoby również przyczynić się do wy-
równania warunków konkurencji oraz 
odciążenia płatników i  administracji pu-
blicznej z ryzyka, na które dziś - wskazano 
- wszyscy są wystawieni.

Stabilna sytuacja FUS
Dane o sytuacji finansowej Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych za pierwsze trzy 
kwartały 2020 roku napawają optymi-
zmem. Sytuacja Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych jest stabilna. „Pomimo zawi-
rowań społeczno-gospodarczych związa-
nych z  pandemią koronawirusa najnow-
sze dane o  sytuacji finansowej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, za pierwsze 
trzy kwartały tego roku, napawają opty-
mizmem. Sytuacja Funduszu bezpieczeń 
Społecznych (FUS) jest stabilna, a płatnicy 
są - mimo trudności - zdyscyplinowani” – 
komentuje profesor Uścińska.
„Należy zwrócić uwagę na duży wzrost 
oświadczeń, które trafiły do ubezpieczo-
nych w  związku ze znacznym wzrostem 
liczby zwolnień lekarskich oraz dodatko-
wym zasiłkiem opiekuńczym dla rodziców 
wypłacanym niemal nieprzerwanie od 
wiosny tego roku” - dodaje szefowa ZUS.
Konsekwencje pandemii koronawirusa 
wpłynęły na obraz sytuacji finansowej 
FUS. W  okresie styczeń–wrzesień br. wy-
datki funduszu wyniosły 197,1 mld zł, 
podczas gdy wpływy ze składek i  ich po-
chodnych wyniosły 144,5 mld zł. W efekcie 
stopień pokrycia wydatków wpływami ze 
składek i ich pochodnych w trzech kwarta-
łach br. ukształtował się na poziomie 73,3 
proc. W miesiącach lipiec–wrzesień można 
już było zaobserwować „odbicie” do pozio-
mu 77,9 proc.

Rzeszów rośnie,  
również terytorialnie

Tylko w czterech miastach w Polsce w II 
kwartale 2020 roku, a więc w pierwszych 
miesiącach pandemii i  hamowania go-
spodarki, nastąpił wzrost inwestycji 
mieszkaniowych przez deweloperów. 
Oprócz Rzeszowa, wzrost taki wystąpił 
jedynie w  Katowicach, Gdańsku i  Olsz-
tynie. W  pozostałych miastach Polski 
spadki inwestycji mieszkaniowych były 
bardzo głębokie od 11% do 91 %.
Rzeszów nie po raz pierwszy zaskakuje 
wynikami świadczącymi o jego dynamicz-
nym 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. mieszkań-
ców, w  porównaniu z  2018 rokiem, liczba 
ludności wzrosła o 4,6 tys. osób. Był to trze-
ci po Warszawie (o  12,7 tys.) i  Krakowie 

(o 8,0 tys.) wzrost liczbowy wśród wszyst-
kich miast wojewódzkich. Natomiast pod 
względem wzrostu procentowego, Rzeszów 
już nie miał sobie równych (o 2,4%).

Deweloperzy nie zwalniają
Wzrost inwestycji mieszkaniowych w  wa-
runkach 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 ra-
porcie z czerwca br. o stanie rynków pracy 
w Europie ocenia też potencjał stolicy Pod-
karpacia. 
Zdywersyfikowane Obszary Metropoli-
talne  – czytamy w  raporcie, to 64 miasta 
mające mieszane zatrudnienie w  prze-
myśle i  usługach, przyciągające nowych 
mieszkańców. Należą do nich m.in. Bolo-
nia we Włoszech, Fryburg w  Niemczech, 
Plymouth w  Wielkiej Brytanii. W  Polsce 
są  to Rzeszów, Lublin i Katowice. Ich siłą 
roboczą są zazwyczaj dobrze wykształ-
ceni mieszkańcy, pomimo stosunkowo 
skromnego PKB. Raport potwierdza, że 

Rzeszów jest miastem przyciągającym no-
wych mieszkańców, którzy tutaj znajdują 
zatrudnienie. Rynek pracy jest zróżnico-
wany, nie polega jedynie na przemyśle czy 
usługach. Podkreślono także wykształce-
nie mieszkańców.
To ostatnie stwierdzenie w  raporcie nie 
może dziwić, wszak nie tak dawno Rze-
szów okazał się czarnym koniem Rankin-
gu 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. - Ba-
dania przeprowadzano m.in. w  zakresie 
liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli 
oraz wyników sprawdzianów szóstoklasi-
stów i egzaminu gimnazjalnego. To pokazu-
je 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 komuni-
kację miejską. Bezpłatna komunikacja dla 
uczniów obowiązuje od rozpoczęcia do 
ukończenia nauki w  szkole lub placówce, 
nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 
roku życia. 

W 50. rocznicę wizyty kanclerza RFN 
Willy’ego Brandta w  Warszawie w  imie-
niu Prezydentów Polski  Andrzeja Dudy 
i  Niemiec Franka-Waltera Steinmeie-
ra  wieńce poad Pomnikiem Bohaterów 
Getta złożyli Szef Gabinetu Prezydenta 
RP Krzysztof Szczerski oraz Szef Urzędu 
Prezydenta Federalnego Stephan Stein-
lein i  Ambasador Republiki Federalnej 
Niemiec w Polsce Arndt Freytag von Lo-
ringhoven.
– Uroczystość ta pokazuje, że przy całym 
dzisiejszym napięciu, które ma miejsce 
wokół dyskusji europejskiej, Prezydenci 
Polski i Niemiec chcą tę rocznicę podkre-
ślić i  widzą istotną rolę w  poszukiwaniu 
gestów pojednania, które wizyta Willy’ego 
Brandta wyrażała – powiedział minister 
Szczerski.
Prezydencki minister stwierdził, że na 
drodze polsko-niemieckiego pojednania 

Na drodze polsko-niemieckiego pojednania
można mówić o czterech „bardzo symbo-
licznych gestach”. 
– Pierwszym był list polskich biskupów 
do biskupów niemieckich, później właśnie 
wizyta w  Warszawie Willy’ego Brandta, 
następnie słynna msza w Krzyżowej i znak 
pokoju między Tadeuszem Mazowieckim 
i Helmutem Kohlem. Czwartym punktem 
bez wątpienia jest wspólne wystąpienie 
w Wieluniu Prezydentów Polski i Niemiec 
w  80. rocznicę wybuchu drugiej wojny 
światowej – powiedział.
Minister podkreślił, że aktualną kwestią 
w relacjach polsko-niemieckich jest sprawa 
polityki europejskiej i „odpowiedzialności, 
jaką Niemcy dzisiaj bez wątpienia dzier-
żą nie tylko realnie jako największy kraj 
Unii Europejskiej, ale też formalnie jako 
kraj sprawujący obecnie przewodnictwo 
w UE”.

– W  tym zakresie Niemcy mają wciąż, 
w  ciągu najbliższych trzech tygodni do 
odegrania bardzo istotną rolę. Polska – je-
śli pojawi się propozycja konsensusu – jest 
gotowa konstruktywnie z  prezydencją 
niemiecką współpracować na tym polu – 
podkreślił. Według Krzysztofa Szczerskie-
go wypracowanie kompromisu wciąż jest 
możliwe.
Jak zaznaczył, „na takie niewykluczają-
ce żadnego kraju, inkluzyjne propozycje, 
wciąż czekamy”. Minister wyraził prze-
konanie, że umiejętność zaproponowania 
takiego kompromisu w znaczącym stopniu 
wpłynie na ocenę niemieckiego przywódz-
twa w Europie i tego „czy Niemcy potrafią 
zbudować dom europejski, który jest in-
kluzywny, do którego każdy kraj UE ma 
równy dostęp i  w  którym cieszy się rów-
nymi prawami, czy będzie to wspólnota 
wykluczająca, pozostawiająca niektórych 
poza kręgiem wspólnoty”.

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska
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Samorządowe wsparcie 
Głównym problemem ostatnich miesięcy 
stała się skuteczna ochrona zdrowia i życia 
mieszkańców. Samorządy już od miesięcy 
cyklicznie wspomagają walkę z koronawi-
rusem, starając się działać na wielu płasz-
czyznach. Nie tylko wyposażają jednostki 
i służby odpowiedzialne za walkę z pande-
mią w niezbędne środki ochrony osobistej, 
ale również wspierają je finansowo. 
W dniu 24 listopada br. w  Starostwie Po-
wiatowym we Wrocławiu miało miejsce 
uroczyste, symboliczne przekazanie cze-
ków dla wrocławskich szpitali. Na walkę 
z  Covid-19 Powiat Wrocławski przekazał 
tym razem 700 tysięcy złotych. W spotka-
niu udział wzięli  Marcin Krzyżanowski 
- Wicemarszałek Województwa Dolnoślą-
skiego, któremu  Roman Potocki - Staro-
sta Powiatu Wrocławskiego  wręczył czek 
na kwotę 300 tys. zł - z przeznaczeniem dla 
Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu 
oraz  dla Szpitala Specjalistycznego im. A. 
Falkiewicza, gdzie powstanie oddział dla 
kobiet ciężarnych zakażonych Covid-19. 
Symboliczny czek na kwotę 400 tys. zł z rąk 
Piotra Chmurzyńskiego - Przewodniczą-
cego Rady Powiatu Wrocławskiego oraz 
Andrzeja Szawana Wicestarosty Powiatu 
Wrocławskiego odebrał Piotr Pobrotyn - 
Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Kli-
nicznego – z przeznaczeniem na wsparcie 
dla tymczasowego szpitala przy ul. Rakie-
towej, w którym leczyć się będą osoby za-
każone COVID-19.
Przypomnijmy, że wiosną Powiat Wro-
cławski wraz z gminami udzielił wsparcia 
na walkę z COVID- 19 w wysokości 680 
tys. złotych. W sumie więc na ten cel prze-
znaczono już prawie 1,5 mln złotych. 
W celu zapewnienia skutecznego działania 
służb jeszcze pod koniec kwietnia pomoc 
w postaci materiałów i  środków dezynfe-
kujących dotarła do seniorów, policji oraz 
jednostek powiatowych oraz zawodowej 
pieczy zastępczej. W celu zapewnienia 
ciągłości funkcjonowania placówki środki 
ochrony osobistej oraz środki do dezynfek-
cji zostały dostarczone również do Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej w Małkowicach 
oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 
w  Wierzbicach. Powiat pomaga również 
szkołom i placówkom oświatowym, które 
musiały przejść na zdalne nauczanie, a tak-

Być blisko ludzi i wspierać 
mieszkańców

że przedsiębiorcom. Po zamknięciu cmen-
tarzy, w Dniu Wszystkich Świętych i Dzień 
Zaduszny, w geście solidarności z przedsię-
biorcami handlującymi kwiatami, z inicja-
tywy Starosty Powiatu Wrocławskiego – 
Romana Potockiego, zakupiono ponad 100 
doniczkowych chryzantem, które ozdobiły 
budynek starostwa. 
- Wiele sektorów gospodarki mocno odczu-
wa kryzys spowodowany pandemią korona-
wirusa – tłumaczył Roman Potocki. - Uru-
chomienie przez samorząd takiego wsparcia 
jest tylko symbolicznym gestem, który po-
kazuje, że pamiętamy o misji samorządów- 
powinniśmy być blisko ludzi i wspierać na-
szych mieszkańców.

Samorządy łączą siły w walce  
z koronawirusem
Pogarszająca się sytuacja epidemiologiczna 
zmusiła samorządowców do pogłębionych 
analiz potrzeb służb walczących z pande-
mią i zwiększania wsparcia. Aby móc je 
wspólnie rozwiązywać cyklicznie odby-
wają się spotkania w formie wideokon-
ferencji. W ten sposób wójtowie i  burmi-
strzowie oraz starosta omawiają na bieżąco 
problemy na terenie powiatu. W związku 
z dynamicznym wzrostem zakażeń koro-
nawirusem COVID-19 są też zwoływane 
częste posiedzenia Konwentu Powiatów 
Województwa Dolnośląskiego. W spotka-
niach uczestniczą starostowie dolnośląscy, 
prezydenci miast na prawach powiatu oraz 
goście, którzy są zapraszani, by szczegó-
łowo omawiać sytuacje w poszczególnych 
branżach i obszarach życia społecznego. 
-  Głównym tematem naszych spotkań jest 
omawianie problemów pojawiających się 
w związku z pandemią– wyjaśnił starosta. – 
Pracy jest naprawdę dużo, dla przykładu 
4 listopada odbyło się zdalne posiedze-
nie Zarządu Związku Powiatów Polskich. 
W tym samym dniu miało miejsce spotka-
nie z wójtami i burmistrzami, podczas któ-
rego przedstawiciele służb mundurowych 
oraz  sanitarnych przekazali informacje 
dotyczące sytuacji epidemicznej w powie-
cie wrocławskim. Godzinę później odbył 
się z już Konwent Powiatów Województwa 
Dolnośląskiego, podczas którego na pytania 
odpowiadał  Wicemarszałek Marcin Krzy-
żanowski, Wicewojewoda Bogusław Szpyt-
ma oraz Dolnośląski Kurator Oświaty, Ro-

man Kowalczyk. Pytania dotyczyły głównie 
szpitali powiatowych, testów oraz edukacji 
w dobie pandemii. 
Mimo pandemii starano się utrzymywać 
kontakty zagraniczne. Do października od-
były się już trzy wideokonferencje z udzia-
łem władz Powiatu Borkem w  Niemczech 
i  Powiatu Wrocławskiego. Za każdym 
razem wiodącym tematem spotkań była 
walka z  pandemią. W połowie paździer-
nika zorganizowano wideokonferencję 
z francuskim partnerem – samorządem 
Górnego Renu. O ile sytuacja epidemio-
logiczna na  to pozwoli, już w  przyszłym 
roku w powiecie wrocławskim planowana 
jest organizacja Forum Małych i Średnich 
Przedsiębiorców  z  udziałem przedstawi-
cieli partnerów zagranicznych Powiatu 
z Francji i Niemiec.

Żadna inwestycja nie jest zagrożona
Pandemia nie zniszczyła finansów powia-
tu. Żadna z realizowanych przez samorząd 
inwestycji nie jest zagrożona. Nie ma rów-
nież zagrożenia budżetu. W początkowym 
okresie pandemii, w ramach tzw. tarczy 
finansowej, powiat otrzymał 7,7 mln zło-
tych, co wykorzystano m.in. na realizację 
wielu wcześniej zaplanowanych działań. 
Jeszcze raz okazało się jak ważne jest dobre 
zarządzanie finansami powiatu. Pod tym 
względem powiat wrocławski okazał się 
najlepszy w Polsce! Zwyciężył w Rankingu 
Finansowym Samorządu Terytorialnego 
w Polsce za 2019 rok. Eksperci z Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uni-
wersytetu Jagiellońskiego analizowali fi-
nanse prawie 2800 polskich gmin, miast 
i powiatów. W poprzednim Rankingu Fi-
nansowym powiat wrocławski zajął drugie 
miejsce ustępując jedynie powiatowi po-
znańskiemu.
Dobre zarządzanie finansami pozwala na 
realizację wielu inwestycji przyspieszają-
cych rozwój powiatu i dobrze służących 
mieszkańcom. Całe szczęście, że pandemia 
nie zahamowała tego procesu.

Ryszard Żabiński 
Wykorzystano dane  
z www.powiatwroclawski.pl 

Epidemia koronawirusa COVID-19 w równym stopniu dotknęła już wszystkich. Staty-
styki są nieubłagane, a potrzeba zacieśnienia współpracy i wzajemnej pomocy stała się 
potrzebą i znakiem tych trudnych czasów.

Wybuch pandemii koronawirusa w Pol-
sce i na świecie bardzo mocno wstrząsnął 
rodzimym rykiem powodując wśród 
przedsiębiorców coraz więcej obaw i nie-
pewności nie tylko o nadchodzące dni, 
ale nadchodzący nowy rok. Rozprze-
strzeniająca się pandemia i jej tragiczny 
w skutkach wpływ na wiele obszarów 
powoduje, że coraz częściej zgłaszają się 
do naszej kancelarii klienci z prośbą o po-
moc gdyż nie są w stanie wywiązać się ze 
swoich zobowiązań. Pacta sunt servanda, 
czyli umów należy dotrzymywać – czy to 
stwierdzenie w czasach panującej epidemii 
w ogóle obowiązuje?! Takie pytania coraz 
częściej kierowane są do naszego zespołu. 
Niejednokrotnie przedsiębiorcy zawierali 
kontrakty, których treść nie pozwala na 
zmianę czy rozwiązanie umowy bez pocią-
gania za sobą negatywnych konsekwencji. 
Każdy przypadek wymaga indywidualne-
go podejścia, zbadania wszystkich okolicz-
ności i chociaż kodeks cywilny mówi, że za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania nie ponosi się konsekwencji, 
jeśli wynika to z okoliczności, które nie są 
zależne od niego to przedsiębiorcy muszą 
pamiętać, że pomiędzy niewykonaniem 

Jak przedsiębiorcy radzą sobie 
ze zobowiązaniami z umów  
w czasach pandemii COVID-19  
- dobre rady na zły czas od 
Kancelarii Prawnej 
Tywoniuk & Lewandowski 
z Rzeszowa w pigułce.

umowy, albo nienależytym wykonaniem 
umowy, a sytuacją związaną z wybuchem 
epidemii musi istnieć związek przyczyno-
wy. Obecnie wiele sektorów gospodarki zo-
stało sparaliżowanych a problemem jest nie 
tylko zamknięcie lub ograniczenie dostępu 
do szeregu usług, ale również nieobecność 
pracowników z powodu choroby, kwaran-
tanny lub opieki nad dziećmi w konse-
kwencji, czego uniemożliwione jest prowa-
dzenie normalnej działalności i realizacja 
zobowiązań. Niewątpliwie w obecnym sta-
nie rzeczy również czynnik siły wyższej za-
sługuje na uwzględnienie i pomimo braku 
w umowie uregulowań pozwalających na 
powołanie się na zjawisko siły wyższej to 
w niektórych przypadkach można powołać 
się na zasady ogólne kodeksu cywilnego 
mówiące o odpowiedzialności w przypad-
ku, gdy dłużnik nie spełnia świadczenia 
w następstwie okoliczności, za które nie 
ponosi odpowiedzialności czy idąc dalej 
w niektórych przypadkach możemy mówić 
o niemożliwości świadczenia, które skut-
kuje wygaśnięciem zobowiązania.
Oparcia prawnego dla przedsiębiorców 
w tej trudnej sytuacji doszukać możemy się 
również w klauzuli nadzwyczajnej zmiany 

stosunków tzw. rebus sic stantibus przewi-
dującej, że jeżeli z powodu nadzwyczajnej 
zmiany stosunków spełnienie świadczenia 
byłoby połączone z nadmiernymi trudno-
ściami albo groziłoby jednej ze stron rażą-
cą stratą, czego strony nie przewidywały 
przy zawarciu umowy, sąd może po rozwa-
żeniu interesów stron, zgodnie z zasadami 
współżycia społecznego, oznaczyć spo-
sób wykonania zobowiązania, wysokość 
świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu 
umowy a nawet w miarę potrzeby orzec 
o rozliczeniach stron. 
Czas pandemii wzmaga konieczność stwo-
rzenia rozwiązań dla przedsiębiorców, 
które ustabilizują prowadzoną przez nich 
działalność i wesprą w obecnym czasie. 
Sytuacja, z jaką zetknął się świat, jest nie-
wątpliwie zjawiskiem nowym, na które nie 
ma jednej złotej rady i jak zostało wskazane 
powyżej wszystko zależy od indywidual-
nego podejścia do sprawy i indywidualnej 
opinii prawnej w danej sprawie. Do cza-
su dopóty nie mamy jasnych wytycznych 
przedsiębiorcy winni działać wg prawa 
i na zasadzie tak zwanych wzajemnych 
ustępstw, które umożliwią przetrwanie 
aktualnej mocno kryzysowej sytuacji. Nie-
stety, opóźnienia czy brak realizacji umów, 
w obecnej sytuacji mogą mieć charakter 
globalny. Podejmowanie prób tzw. renego-
cjacji umów, szczególnie w zakresie usta-
lenia dalszego sposobu ich realizacji daje 
szanse zarówno jednej jak i drugiej stronie. 
Zjawisko, z którym przyszło się nam zmie-
rzyć jest czasowe i po pewnym czasie minie, 
dlatego warto podjąć mediacje czy nego-
cjacje z partnerami w celu wprowadzenia 
ewentualnych zmian warunków umowy 
już teraz, nie czekając na rozwój wydarzeń, 
aby ustabilizować sytuację zarówno obec-
ną jak i na najbliższe miesiące. Pamiętajmy 
również, że ugoda zawarta w trakcie me-
diacji zatwierdzona przez sąd traktowana 
jest jak ugoda zawarta przed sądem, zatem 
warto rozważyć taką opcję. Pomocą w tym 
zakresie służy partner naszej Kancelarii, 
prowadzony przez Fundację Iustus - Re-
gionalny Instytut Mediacji. 
Reasumując, wzajemne zrozumienie 
i komunikacja pomiędzy przedsiębior-
cami, pozwala minimalizować negatyw-
ne skutki dla obydwu stron a wzgląd na 
zdarzenia nadzwyczajne, trudne do prze-
widzenia, tak jak obecnie panująca epide-
mia wystawia przedsiębiorców nie tylko 
na utratę płynności finansowej, ale straty 
w postaci kontraktów, niejednokrotnie 
opracowywanych i negocjowanych wiele 
miesięcy. Zanim zdecydujemy się na spor 
sądowy warto udać się do specjalistów 
w zakresie prawa obrotu gospodarczego 
i rozważyć inne opcje w tym alternatywną 
metodę rozwiązania sporu, jaką jest me-
diacja.
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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 mają wpływ ograniczenia 
związane z  pandemią. Ale jest to czas in-
tensywnej 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 roz-
wiązania mające na celu ograniczenie bez-

Mimo pandemii gmina nie     rezygnuje z inwestycji
pośrednich kontaktów zarówno pomiędzy 
pracownikami (praca zdalna, praca w sys-
temie zmianowym), jak i na linii pracow-
nik – klient, w taki sposób, aby nie miało 
to wpływu na tempo i sposób załatwienia 
sprawy. 
Mówimy tu głównie o możliwości kontak-
tu i załatwianiu spraw mieszkańców Gmi-
ny poprzez kontakt telefoniczny, poprzez 
skrzynki elektroniczne, listownie. Jedno-
cześnie, w  samym budynku zastosowano 
środki ostrożności dbając by nie zabrakło 
rękawiczek, maseczek, przyłbic i  środków 
dezynfekujących, z  których mogą korzy-
stać pracownicy i  petenci. Zakupiliśmy 
10 000 maseczek wielorazowego użytku, 
które przy współpracy z  sołtysami, stra-
żakami z  Ochotniczych Straży Pożarnych 
na terenie Gminy zostały dostarczone do 
wszystkich gospodarstw domowych na te-
renie Gminy Żelazków.
Świadomy zarówno wyzwań, przed któ-
rymi stoi obecnie personel medyczny, jak 
również problemów z  sprzętem medycz-
nym i  środkami ochrony osobistej zwią-
zanych z  pandemią, podjąłem decyzję 
o  wsparciu finansowym dwóch szpitali: 
jednego na terenie powiatu kaliskiego, 
drugiego w Kaliszu. 

Jaki wpływ ma pandemia na sytuację 
finansową gminy? 

Z  pewnością, na kondycję finansową bę-
dzie miał wpływ głównie czas trwania 
pandemii, jestem jednak dobrej myśli po-

nieważ Gmina Żelazków przed pojawie-
niem się koronowirusa była w bardzo do-
brej kondycji finansowej, stąd też nie grozi 
nam spektakularna katastrofa. Nie ulega 
wątpliwości, że wraz z pandemią na Gminę 
spadły dodatkowe wydatki związane np. 
z organizacją zdalnego nauczania, spadną 
dochody wynikające z  sytuacji gospodar-
czej przedsiębiorców, wzrosną wydatki 
związane z  pomocą społeczną, stopniowo 
zacznie pojawiać się coraz więcej wniosków 
o umorzenie zaległości podatkowych. Że-
lazków jest gminą, w której prowadzone są 
liczne inwestycje. 

Z  jakich przedsięwzięć, w  związku 
z epidemią, trzeba było zrezygnować? 

Nie rezygnowaliśmy z  zaplanowanych 
na ten rok inwestycji, tym bardziej, że na 
ich realizację Gmina pozyskała środki ze-
wnętrzne lub zamierza je pozyskać. Do 
najważniejszych należą: rewitalizacja za-
bytkowego parku w Żelazkowie, adaptacja 
zabytkowej oficyny z  przeznaczeniem na 
cele kulturalne w m. Żelazków, przebudo-
wa dróg, przebudowa oświetlenia ulicznego 
na solarne, budowa zbiorników wodnych 
małej retencji, przygotowanie dokumen-
tacji budowy nowej szkoły podstawowej, 
przebudowa istniejących budynków szkoły 
na przedszkole i żłobka w Żelazkowie. Na 
2020 rok, w budżecie Gminy Żelazków za-
planowanych zostało na inwestycje ponad 
8 mln złotych. 

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 Że-
lazkowie, Klub Rodziny, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej i szkoły oferują telefo-
niczne wsparcie psychologiczne i  pedago-
giczne. 

W  jakiej sytuacji znajdują się funk-
cjonujący na terenie gminy przedsię-
biorcy? Jak radzą sobie z  kryzysem? 
Czy mogą liczyć na wsparcie samo-
rządu? 

Panujący w Polsce koronawirus ograniczył 
kontakty międzyludzkie do niezbędnego 

minimum, przez co utrudnione zostało 
świadczenie usług wymagające bezpo-
średniego kontaktu na linii usługodaw-
ca-usługobiorca. Nałożone zakazy doty-
kają najbardziej gastronomię, fryzjerów, 
kosmetyczki, transport osobowy, ale do-
tyczą też usług branży budowlanej, ogrod-
niczej, czy rzemieślniczej. Powoduje to 
ograniczenia działalności lub ich zupełne 
zawieszanie. Największe problemy będą 
dotyczyć tych małych firm, które już wcze-
śniej walczyły z problemami natury finan-
sowej, a obecna sytuacja jedynie pogłębiła 
ten stan. Na chwilę obecną współpracująca 
z  Gminą Kancelaria Prawna SCBP Piotra 
Barteckiego z Sopotu przygotowała porad-
nik dla przedsiębiorców w  praktyce doty-
czący Tarczy antykryzysowej. Działania 
samorządu będą zależały od szeregu czyn-
ników i z pewnością ukierunkowane będą 
na faktyczną pomoc poprzez indywidualne 
podejście do każdego przedsiębiorcy. 

Trudno nie zgodzić się ze stwierdze-
niem, że naszą gospodarkę czeka 
kryzys. Jak Pan sobie wyobraża funk-
cjonowanie gminy, przedsiębiorców 
działających na jej terenie, gdy pan-
demia 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 ta-
kie samo, okres pandemii i  kwarantan-
ny zmusił nas do chwili zastanowienia, 
przewartościowania priorytetów. Zwróci 
naszą uwagę na kwestie zupełnie dotych-
czas lekceważone. Obawiam się, że skutki 
pandemii odczuwać będziemy jeszcze dłu-
go, 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 przedsię-
biorcy dadzą radę, część z  nich przysto-
sowuje się do nowej rzeczywistości i prze-
branżawia. Z  pewnością, znoszone wraz 
z wygasaniem pandemii ograniczenia będą 
siłą napędową dla przedsiębiorstw, a trud-
ny czas z  COVID -19 wskazał im nowe 
możliwości, kierunki rozwoju, promocji.

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości i rodzinnego ciepła.
Są też okazja do refleksji nad mijającym czasem i snuciem planów na nadchodzący rok.

W tych wyjątkowych dniach chcemy złożyć Państwu
najserdeczniejsze życzenia miłości,spokoju i wszystkiego dobra.

Abyśmy mogli z nadzieja patrzyć w przyszłość
a dla siebie nawzajem byli pełni zrozumienia i życzliwości.

Sylwiusz Jakubowski  
Wójt Gminy Żelazków

Józef Leśny  
Przewodniczący Rady Gminy

Z Sylwiuszem Jakubowskim wójtem gminy Żelazków, rozmawia Ryszard Żabiński



3534 Kapitał POLSKI

Samorządy Samorządy

1 2  2020

pewni wsparcie. Dlatego nieomal natych-
miast, z myślą o mieszkańcach, powstał 
gminny zespół pomocowy. Równocześnie 
wdrożyliśmy program wsparcia dla przed-
siębiorców w postaci zwolnień, umorzeń 
i odroczeń płatności podatkowych, zor-
ganizowaliśmy dyżury specjalistów w za-
kresie programów antykryzysowych oraz 
rozpoczęliśmy akcje promujące lokalny 
biznes. Bo jako samorząd jesteśmy zawsze 
blisko mieszkańców i przedsiębiorców. 
Pandemia miała jednak bezpośrednie 
przełożenie na stan gminnych finansów. 
Wsparcie dla przedsiębiorców to mniejsze 
o ponad 1,1 mln zł wpływy, najważniejsze 
działania zapewniające bezpieczeństwo 
kosztowały nas kolejne ponad pół miliona 
zł, ponadto gmina przekazała dla Wielo-
specjalistycznego Szpitala im. J Strusia 
w Poznaniu (jednoimiennego) 100 tys. zł… 
Jestem przekonany, że w tej trudnej sytu-
acji takie kroki finansowe były konieczne. 
Ubolewam jednak, że nie zostały one zre-
kompensowane przez rząd – bo to decyzje 
obecnie rządzących na tygodnie zamknęły 
wiele branż, którym pomagały samorządy. 

Gmina Tarnowo Podgórne nie zawie-
siła kontynuowania realizowania za-
planowanych inwestycji. Najważniej-
szą z nich była budowa Zespół Szkół 
Technicznych.

Budowa i uruchomienie Zespołu, który 
tworzą Technikum i Szkoła Branżowa I st. 
było największym inwestycyjnym zada-
niem oświatowym, zrealizowanym przez 
Gminę. Wpisuje się ono w trend promo-
wania nowoczesnego szkolnictwa zawodo-
wego. To nasza samorządowa odpowiedź 
na potrzeby lokalnego rynku pracy: od 

Kończy się 2020 rok. Takiego roku 
nikt nie planował i nikt nie przewidy-
wał. Jak może Pan, jako samorządo-
wiec, ten czas podsumować?

Cóż, na 2020 rok zaplanowaliśmy wiele 
wydarzeń związanych z obchodami 30-le-
cia samorządu gminnego. To bardzo waż-
na rocznica dla naszej społeczności. Przez 
ostatnie trzy dekady, dzięki naszej wspól-
nej samorządowej pracy, bardzo zmieni-
ło się oblicze Gminy Tarnowo Podgórne. 
Dzisiaj jesteśmy podawani za wzór nie-
zwykle przedsiębiorczej Gminy – wystar-
czy wspomnieć, że funkcjonuje u nas ok. 
6000 firm (z czego ok. 80% firm to mikro 
i małe przedsiębiorstwa), które generują 
ok. 55 000 miejsc pracy. Z drugiej strony 
cały czas inwestujemy na rzecz podnosze-
nia komfortu życia mieszkańców: najpierw 
nasze wysiłki były skupione na poprawę 
i rozbudowę infrastruktury drogowej, 
teraz mocniej rozwijamy możliwości re-
kreacji i wypoczynku – wybudowaliśmy 
Park Wodny Tarnowskie Termy, powstają 
place zabaw, boiska sportowe, siłownie ze-
wnętrzne, ścieżki rowerowe, pięknieją też 
plaże, parki i skwery... 
W 2020 roku chcieliśmy wspólnie cieszyć 
się z naszych sukcesów. Niestety plany po-
krzyżowała pandemia. Mam nadzieję, że 
pokonamy koronawirusa i wtedy zaprosi-
my mieszkańców do świętowania. 

Jak Gmina Tarnowo Podgórne do-
tychczas radzi sobie w czasach pan-
demii?

Uważam, że ten egzamin z solidarności 
społecznej zdajemy bardzo dobrze. Już 
pierwsze dni pandemii pokazały, jak waż-
ne w kryzysowych sytuacjach jest wzajem-
ne zaufanie. Mieszkańcy i przedsiębiorcy 
oczekiwali, że Gmina sprosta sytuacji i za-

Mimo pandemii Gmina Tarnowo Podgórne oddała do użytku Zespół Szkół Technicznych. To nowoczesny  
budynek z pracowniami zawodowymi, halą sportową i kompleksem boisk.

Rok pełen wyzwań
lat przedsiębiorcy poszukują dobrze wy-
kształconych pracowników, a mieszkańcy 
chcą, by młodzież mogła w Gminie konty-
nuować naukę na poziomie ponadpodsta-
wowym. 
Zainteresowanie ofertą edukacyjną było 
ogromne, wystarczy powiedzieć, że tech-
nikum było na drugim miejscu pod wzglę-
dem liczby kandydatów na jedno miejsce 
w naborze do szkół poznańskich i powiatu 
poznańskiego! 
1 września 2020 r. w Zespole Szkół Tech-
nicznych Tarnowo Podgórne naukę rozpo-
częło 152 uczniów. Pięcioletnie technikum 
oferuje naukę w zawodach: technik proce-
sów drukowania, technik logistyk, technik 
informatyk, technik mechatronik, technik 
elektronik. Z kolei zawody w 3-letniej szko-
le branżowej możemy podzielić na dwie 
grupy: te współczesne jak mechatronik czy 
elektromechanik oraz te, które dotychczas 
postrzegane były jako bardziej tradycyjne, 
ale u nas są nauczane we współczesnym 
wydaniu: stolarz, krawiec, tapicer, piekarz 
czy cukiernik.

W to przedsięwzięcie zaangażowali 
się także przedsiębiorcy.

O tak, ich obecność i wsparcie są dla nas 
bardzo ważne. Wspólnie określiliśmy listę 
zawodów i tworzyliśmy klasy patronackie. 
Przedsiębiorcy wspierają nas przy wypo-
sażaniu pracowni zawodowych, przy or-
ganizacji praktyk i stażów, pomogli skom-
pletować zespół nauczycieli przedmiotów 
zawodowych. Podpisaliśmy ok. 40 umów 
z firmami na temat konkretnej współpra-
cy – to gwarancja, że uczniowie Zespołu 
Szkół Technicznych mogą realizować swoje 
marzenia o budowaniu kariery. 

Plany są ambitne, ale nie wszystko zależy wyłącznie od nas
Jak Strzelin radzi sobie podczas dru-
giej fali epidemii koronawirusa? Co 
zmieniło się w  sposobie funkcjono-
wania Urzędu?

Nasi mieszkańcy są już zmęczeni tą całą 
nienormalną sytuacją i  widać u  nich tę-
sknotę za wydarzeniami kulturalnymi 
i  spotkaniami. Nam też tego bardzo bra-
kuje. Generalnie mieszkańcy stosują się 
do aktualnych obostrzeń i  myślę, że jako 
społeczność zdajemy ten trudny egzamin 
z  odpowiedzialności i  samodyscypliny. 
Cieszą mnie też bardzo liczne przejawy so-
lidarności i powszechna chęć niesienia po-
mocy tym najbardziej zagrożonym miesz-
kańcom – chorym i seniorom. Jeśli chodzi 
o  funkcjonowanie urzędu to od początku 
staraliśmy się, aby pomimo obostrzeń sa-
nitarnych realizować bez większej zwłoki 
nasze zadania. Oczywiście mieszkańcy 
musieli zaakceptować konieczne ograni-
czenia związane np. z możliwością wejścia 
na teren urzędu. Aktualnie umożliwili-
śmy mieszkańcom wejście na parter urzę-
du, gdzie mieszczą się m.in. urząd stanu 
cywilnego, kasa, wydział podatków oraz 
meldunki. To właśnie tam mamy najwięcej 
klientów. Ograniczyliśmy wejście na gór-
ne kondygnacje budynku, ale oczywiście 
pracownicy są do dyspozycji mieszkańców 
mailowo, telefonicznie, a kiedy to niezbęd-
ne - również osobiście. Wprowadziliśmy 
rotacyjny, zdalny system pracy. Staramy 
się, aby w biurach było jak najmniej osób, 
a  część pracowników realizuje swoje za-
dania w  trybie zdalnym. Oczywiście są 
na bieżąco rozliczani przez swoich prze-
łożonych. Obostrzenia były konieczne, bo 
mieliśmy w  urzędzie duży problem z  ko-
ronawirusem. Zakażona została znaczna 
część pracowników, włącznie ze mną. Na 
szczęście przechorowaliśmy to stosunkowo 
łagodnie i teraz jako ozdrowieńcy chcemy 
oddać osocze, aby wesprzeć tych, którzy 
gorzej przechodzą Covid 19.   

W  jaki sposób pandemia wpłynęła 
na finanse gminy? Z jakich przedsię-
wzięć trzeba było zrezygnować lub je 
ograniczyć?

Niestety pandemia negatywnie odbija się 
na finansach naszego samorządu, dlatego 
konieczne było ograniczenie gminnych 
wydatków. Podobnie jak wiele innych 
polskich samorządów musieliśmy wpro-
wadzić oszczędności i  skupić się na naj-
ważniejszych potrzebach. To „zaciskanie 
pasa” przejawia się np. w rezygnacji z wie-
lu wydarzeń kulturalnych, sportowych 
i  rekreacyjnych. Ograniczenia dotknęły 
również nasze sołectwa, które ze zrozu-
mieniem przyjęły naszą prośbę o rezygna-
cję z wydarzeń integracyjnych. Po długim 

namyśle postanowiliśmy nie rezygnować 
z  wcześniej zaplanowanych, ważnych in-
westycji. Dotyczy to np. trwającej obecnie 
odbudowy strzelińskiego ratusza, na którą 
przetarg otwieraliśmy już wiosną, podczas 
pandemii. Pojawiały się głosy, aby zrezy-
gnować, ale wykonaliśmy już zbyt wiele 
działań, aby się z  tego wycofać  Ta decy-
zja okazała się trafna, bo udało się wybrać 
bardzo korzystną ofertę. Władze gminy, 
a zwłaszcza skarbnika, bardzo cieszy to, że  
praktycznie na każdym przetargu mamy 
oszczędności. Firmy proponują bardzo 
korzystne ceny i okres pandemii okazał się 
całkiem dobrym czasem dla inwestorów. 
Myślę, że nasza decyzja była trafna, a inwe-
stując w  tym trudnym okresie wspieramy 
polską oraz naszą lokalną gospodarkę.  

Wygrała Pani wybory na stanowisko 
Burmistrza Strzelina w  latach: 2010, 
2014 i 2018. Proszę przypomnieć naj-
ważniejsze cele, które udało się Pani 
zrealizować na tym stanowisku? 

Jestem dumna z  wielu zrealizowanych 
działań w  wielu dziedzinach samorzą-
du. Oczywiście najbardziej wymierne są 
przedsięwzięcia inwestycyjne.  Cieszę się 
ze zwiększenia atrakcyjności turystycznej 
gminy, któe udało nam się osiągnąć po-
przez kompleksową modernizację Ośrod-
ka Wypoczynkowego w  Białym Kościele 
oraz budowę sieci tras rowerowych single-
track. Ośrodek przeszedł w  ostatnich la-
tach niezwykłą przemianą, a  w  ramach 
modernizacji powstały tam m.in. 22 no-
woczesne domki, wypożyczalnie sprzętu 
wodnego i rowerów, duża piaszczysta plaża 
oraz baza gastronomiczna i  nowoczesne 
zaplecze socjalne. W  pobliżu, na malow-
niczych Wzgórzach Strzelińskich, zaczyna 
się sieć naszych singletracków. Rowerzyści 
z Dolnego Śląska i niedalekiej Opolszczy-
zny już doceniają walory naszych ścieżek. 
Bardzo dobrze funkcjonuje  Strzelińska 
Komunikacja Publicznej, którą uruchomi-
liśmy w 2018 roku dzięki środkom z Unii 
Europejskiej.  To była  reakcja na rady-
kalne ograniczanie połączeń przez PKS 
Oława, a  wprowadzenie komunikacji za-
pobiegło wykluczeniu komunikacyjnemu 
mieszkańców 36 naszych sołectw. Chce-
my rozwijać naszą komunikację i  dlatego 
inwestujemy m.in. w  budowę węzła prze-
siadkowego. Trzecim ważnym tematem, 
który realizujemy obecnie,  jest końcowy 
etap  rewitalizacji strzelińskiego starego 
miasta. Jak już wcześniej wspomniałam 
obecnie trwa odbudowa ratusza, zniszczo-
nego podczas II wojny światowej. Przy-
pomnę, że rewitalizacja starego miasta to 
nasz wielki i   długoletni projekt, zainicjo-
wany  jeszcze przez mojego poprzednika. 
Na przestrzeni kilkunastu lat obudowano 

wieżę ratuszową, zrewitalizowano kilka 
ulic starego miasta i dwie pierzeje rynku, 
a  odbudowa ratusza powinna się zakoń-
czyć we wrześniu 2022 roku. Ważnym za-
daniem, które konsekwentnie realizujemy 
od lat jest rozbudowa lokalnych dróg oraz 
sieci kanalizacji sanitarnej. Jeśli tylko jest 
to możliwe to chętnie i  skutecznie pozy-
skujemy zewnętrzne środki.  Nie da się 
ukryć, że bez wsparcia Unii Europejskiej 
na wiele zadań nie moglibyśmy sobie po-
zwolić. Jako burmistrz jestem też bardzo 
dumna z niezwykle ożywionej aktywności 
obywatelskiej realizowanej zarówno przez 
lokalne organizacje, fundacje i  stowarzy-
szenia, jak i przez zwykłych mieszkańców 
sołectw i osiedli. Wprowadzenie funduszu 
sołeckiego i osiedlowego okazało się świet-
nym rozwiązaniem. 

Co jeszcze chce Pani osiągnąć jako sa-
morządowiec, zwłaszcza teraz w  tak 
trudnym dla nas wszystkich czasie? 
Jakie są najważniejsze zamierzenia 
samorządu na przyszły rok? 

Plany są ambitne, ale nie wszystko zależy 
wyłącznie od nas. Do realizacji wielu na-
szych pomysłów są konieczne zewnętrzne 
środki. Dlatego wiele sobie obiecuję po 
nowej unijnej perspektywie finansowej. 
Wspólnie z  licznymi dolnośląskimi sa-
morządami nawiązaliśmy współpracę, 
która ma zaowocować m.in. skutecz-
nym pozyskaniem środków. Robimy 
wszystko, żeby tak się stało, ale bardzo 
ważna jest także polityka władz central-
nych wobec samorządów. Liczę, że bę-
dzie ona bardziej przychylna, co przeło-
ży się również na rozwój naszej gminy.   
2021 rok to przede wszystkim kontynuacja 
odbudowy ratusza, która jest największą 
inwestycją ostatnich lat. Oczywiście jest 
też wiele innych zadań, a w projekcie bu-
dżetu zapisano ich ponad 40. Na pewno 
będziemy poprawiać naszą infrastrukturę 
drogową oraz modernizować, na energo-
oszczędne, oświetlenie drogowe. Wspólnie 
z samorządem wojewódzkim zamierzamy 
poprawić bezpieczeństwo przy drodze wo-
jewódzkiej nr 395.  Przy szkole w Białym 
Kościele powstanie nowoczesne boisko 
wielofunkcyjne i już wszystkie nasze szko-
ły będą miały do dyspozycji takie obiekty. 

Z Tadeuszem Czajką wójtem Gminy Tarnowo Podgórne, rozmawia Marcin Prynda

Z Dorotą Pawnuk burmistrzem miasta i gminy Strzelin, rozmawia Ryszard Żabiński
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To kolejny rok, w którym Polkowice przo-
dują w  rankingu inwestycji czasopisma 
„Wspólnota” w  swojej kategorii miast po-
wiatowych. Ranking „Wydatki inwestycyj-
ne samorządów” uwzględniał całość wy-
datków majątkowych poniesionych przez 
samorządy w  latach 2017-2019, które dla 
Polkowic wyniosły ok. 200 mln zł.
Wysoki poziom dochodów nie powinien 
zwalniać nas z gospodarnego podejścia do 
budżetu – uważa Łukasz Puźniecki, bur-
mistrz Polkowic. Miasto pozyskuje środki 
zarówno z  Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Dolnośląskiego, 

Kolej na Polkowice
Zrównoważony rozwój, ochrona klimatu, bezpieczeństwo energetycz-
ne i kolej aglomeracyjna Zagłębia Miedziowego – to główne kierunki 
działań inwestycyjnych podejmowanych przez samorząd Polkowic 
w tej kadencji. Realizując te założenia miasto stało się liderem w po-
zyskiwaniu środków zewnętrznych.

jak i Funduszu Dróg Samorządowych oraz 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z  FDS 
i  FIL przez dwa ostatnie lata otrzymało 
blisko 30 mln zł. W efekcie wskaźnik wy-
datków inwestycyjnych w  przeliczeniu na 
mieszkańca liczony za trzy ostatnie lata jest 
tutaj najwyższy. 
Te środki przekazywane są na dwa główne 
kierunki działań. Pierwszy to duże inwe-
stycje infrastrukturalne, drugi – zrówno-
ważony rozwój, ochrona klimatu i bezpie-
czeństwo energetyczne. Przede wszystkim 
kontynuowane są duże przedsięwzięcia 
drogowe w  tym sztandarowa inwestycja 

czyli budowa alei Jana Pawła II. To war-
ta 34 mln inwestycja, która poprawi do-
jazd do polkowickiej podstrefy Legnickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Powstaje 
duża, dwupasmowa aleja ze ścieżkami ro-
werowymi, przy której zasadzonych zosta-
ło ponad pół tysiąca drzew. 
– Równolegle realizujemy wiele drobnych 
inwestycji na obszarach wiejskich, takich 
jak chodniki, drogi, oświetlenie. Trwa też 
modernizacja stadionu miejskiego, na któ-
rym gra mój ukochany klub Górnik Polko-
wice – wylicza burmistrz Polkowic. 

Równie ważnym, a może ważniejszym ele-
mentem działań władz miasta są działania 
na rzecz budowy Kolei Aglomeracyjnej Za-
głębia Miedziowego. To strategiczny pro-
jekt komunikacyjno-rozwojowy dla całej 
półmilionowej konglomeracji, realizowany 
we współpracy ze stroną rządową, Woje-
wództwem Dolnośląskim oraz samorząda-
mi z terenu Zagłębia Miedziowego. Koleją 
miejską mają być połączone Legnica, Lu-
bin, Polkowice i Głogów. 
– W  mijającym właśnie roku podpisali-
śmy z  innymi samorządami oraz Woje-
wództwem Dolnośląskim porozumienie 
o  przystąpieniu do sporządzania studium 
wykonalności oraz uzyskaniu decyzji śro-
dowiskowej dla budowy Kolei Aglomera-
cyjnej Zagłębia Miedziowego – informuje 
Łukasz Puźniecki.
W  Polkowicach takie hasła jak: ekologia, 
„zielona gmina” i  zrównoważony rozwój, 
nie są tylko sloganami. Komunikacja miej-
ska jest tu od kilku lat darmowa i  coraz 
częściej realizowana pojazdami elektrycz-
nymi. Na zakup kolejnych dziewięciu no-
wych elektryków miasto pozyskało rekor-
dową kwotę 14,3 mln zł z  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego. To 75 proc. wartości ca-
łego zamówienia! Podpisana niedawno 
umowa na zakup nowych autobusów o na-
pędzie elektrycznym oznacza, że wkrótce 
połowa floty Zakładu Komunikacji Miej-
skiej będzie bezemisyjna. Warto pochwalić 
się także sukcesem roweru miejskiego, któ-
ry uruchomiony został w 2019 r. W ciągu 
jednego sezonu na 50 rowerach miejskich 
przejechane zostało ponad 40 tys. km.
Impulsem do przesiadania się na ekolo-
giczne, „zielone” środki transportu jak np. 
rower czy zelektryfikowana komunikacja 
zbiorowa, jest także program burmistrza 
Polkowic „Bezpiecznie na szychtę”. Za-
kłada on przebudowę 8 km dróg dojazdo-
wych do zakładów pracy na terenie gmi-
ny należących do KGHM „Polska Miedź” 
S.A.. Dodatkowo zbudowanych zostanie 
przy nich ponad 4 km nowych ścieżek ro-
werowych, a  przy kopalniach powstanie 
100 miejsc parkingowych. Projekt otrzy-
mał już wsparcie z  Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w  kwocie 4,5 mln 
zł. Zmodernizowane drogi to także bez-
pieczniejsze podróżowanie do i z pracy, co 
w  przypadku Polkowic, „Serca Zagłębia 
Miedziowego”, można określić jako dojaz-
du i powrotu „z szychty”. 
Miasto jest też inicjatorem Klastra Energii 
Zagłębia Miedziowego, którego celem jest 
osiągniecie samowystarczalności ener-
getycznej wchodzących w  jego skład sa-
morządów i  przedsiębiorstw oraz jeszcze 
większa dbałość o  czyste powietrze i  śro-
dowisko poprzez promocję odnawialnych 
źródeł energii, np. fotowoltaiki. Członkiem 

klastra została również Uczelnia Jana Wy-
żykowskiego, która ma pełnić rolę ośrodka 
badawczo-rozwojowego dla tej inicjatywy. 
W  Polkowicach działa zespół ds. Zaziele-
nienia Gminy Polkowice na lata 2020-2030. 
Jego prace mają doprowadzić do znalezie-
nia sposobów na integrację rozproszonej 
struktury zieleni w ciągły system, poszuki-
wania i tworzenia nowych terenów zieleni 
na terenie gminy, czy też zachowania ist-
niejących terenów zieleni oraz określenia 
kształtu ich dalszego rozwoju. 
Jednym z pierwszych działań zespołu było 
wskazanie miejsc na powstanie parków 
kieszonkowych. To niewielkich rozmiarów 
obszary zielone, których zaletą jest bliskość 
dla mieszkańców, ogólna dostępność i wy-
posażenie w  elementy małej architektury 
do odpoczynku, rekreacji i  zabaw. Choć 
prace zespołu mają być skupione na mie-
ście, to nie zapomina się o  terenach wiej-
skich (Polkowice są gminą miejsko-wiej-
ską). Na terenach poza miastem zespół 
skupiać się będzie na zazielenianiu pasów 
przydrożnych, placów zabaw i  terenów 
sportowo - rekreacyjnych. Zespół prowa-
dzi także inwentaryzację drzew i  parków 
na terenie gminy. 
Do wszystkich tych działań dołącza gmin-
ny program na rzecz poszanowania ener-
gii, z  którego wynika potrzeba termomo-
dernizacji budynków mieszkaniowych. 
– Polkowice mają być dobrym miejscem 
do zamieszkania, z  szeroką ofertą pracy, 
edukacji i kultury oraz dobrze skomuniko-
wane z innymi miejscowościami i ze stoli-
cą regionu. Z dużą ilością parków, skwerów 
i  zieleńców, żeby można było powiedzieć, 
że jesteśmy zielonymi płucami Zagłębia 
Miedziowego. Z  rozwiniętą siecią dróg 
rowerowych – do końca tej kadencji po-
wstanie ich 50 km – podsumowuje Łukasz 
Puźniecki, burmistrz miasta.

Celując w duże inwestycje infrastruktural-
ne miasto nie zapomina o  swoich korze-
niach. Program rewitalizacji pomników 
historii obejmuje m. in. całkowitą odbu-
dowę holenderskiego wiatraka z  XIX w. 
oraz współpracę z  lokalnymi parafiami 
w  zakresie współfinansowania w  renowa-
cji sakralnych dzieł sztuki. Wiatrak prze-
budowano w  ten sposób, że zachowując 
historyczny kształt wypełniono jego wnę-
trze ultranowoczesnymi urządzeniami 
multimedialnymi, które opowiadają za-
równo najstarsze dzieje miasta jak i  jego 
historii związaną z  wydobyciem miedzi. 
Miastu udaje się także aplikować o  środ-
ki na konserwację i  zabezpieczenie dzieł 
sztuki, które – choć zdeponowane w zabyt-
kowej świątyni św. Michała – są wspólną, 
miejsko-kościelną schedą i  pamiątką po 
najważniejszych wydarzeniach w  dziejach 
Polkowic.
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MPEC Rzeszów wpisuje się  
w koncepcję smart city
Z Lesławem Bącalem prezesem zarządu MPEC Rzeszów, rozmawia Ryrzard Żabiński

Jak MPEC Rzeszów radzi sobie w trud-
nych warunkach pandemii jeśli chodzi 
o organizację pracy, przestrzeganie 
standardów sanitarnych? Czy przed-
siębiorstwo udziela również wsparcia 
służbom walczącym z epidemią?

Czas pandemii to test odporności i profe-
sjonalizmu firmy. Zarządzanie w czasach 
dobrej koniunktury jest z pewnością znacz-
nie łatwiejsze. To właśnie kiedy pojawiają 
się wyzwania, pokazujmy swoje rzeczywiste 
kompetencje. Potwierdzamy też respektowa-
nie kluczowych wartości.  Zdrowie i bezpie-
czeństwo pracowników MPEC-u i ich rodzin, 

a także naszych odbiorców i lokalnych spo-
łeczności, w których działamy, są dla mnie 
najważniejsze. Dlatego podjęliśmy aktywne 
działania w celu zminimalizowania zagro-
żenia zakażeniem chorobą COVID-19 wpro-
wadziliśmy wewnętrzne procedury bezpie-
czeństwa, zapewniając pracownikom środki 
ochrony osobistej i dostosowaliśmy sposób 
pracy do nowych warunków zapewniając tym 
samym ciągłości działania MPEC-u. Podjęte 
działania pozwoliły zapewnić niezawodność, 
stabilność, i tym samym bezpieczeństwo do-
staw ciepła do naszych Odbiorców - Miesz-
kańców Rzeszowa, budynków użyteczności 

publicznej, a w tym szpitali i  placówek  me-
dycznych.

Obecna sytuacja jest dla wszystkich ogrom-
nym wyzwaniem. Zarówno dla mieszkań-
ców, jak i szpitali oraz personelu medycznego 
zabezpieczającego nasze zdrowie. Rozumie-
my ich trud i wysiłek i staramy się ich w tym 
wesprzeć przede wszystkim finansowo. Wie-
my, że wobec ogromnych potrzeb, spowodo-
wanych pandemią, taka pomoc jest dla szpi-
tali ważna. Lekarze, pielęgniarki, ratownicy 
medyczni, pracownicy laboratoriów przyzna-
ją, że bez pomocy prywatnych przedsiębior-
ców i tysięcy indywidualnych darczyńców 
walka ze skutkami epidemii byłaby o wiele 
trudniejsza, a może nawet niemożliwa, dla-
tego nie pozostajemy obojętni na ich potrze-
by i dołączyliśmy do wielu firm i instytucji 
wspierających walkę z koronawirusem, gdyż 
solidarność i odpowiedzialność społeczna 
jest teraz najważniejsza.

Pandemia oznacza również trudną 
sytuację na rynku pracy, obawy ludzi 
przed zwolnieniami. Jak problem ten 
wygląda w MPEC Rzeszów ? Czy pra-
cownicy mają poczucie stabilności za-
trudnienia?

 Nowa i niecodzienna sytuacja gospodarcza 
związana z epidemią COVID-19 zachwiała 
rynkiem pracy również na podkarpaciu. Pan-
demia koronawirusa sprawia, że gospodarki 
na całym świecie nieustannie notują ogrom-
ne straty. Pracodawcy szukają oszczędności, 
w tym w kosztach pracowniczych. Na pewno 
obecny kryzys w wielu zawodach zakończył 
przynajmniej na jakiś czas etap ,,rynku pra-
cownika”. 

My jesteśmy dojrzałą organizacją, dobrze 
przygotowaną nawet do takich dużych i zu-
pełnie niespodziewanych wyzwań. Ponadto 
solidne wyniki finansowe i wysoka płynność, 
odnotowane w poprzednim roku obrachun-
kowym zapewniają komfortową podusz-
kę bezpieczeństwa, dlatego obecny kryzys 
póki, co udało nam się przejść suchą stopą. 
Nie chcieliśmy zwalniać pracowników, obni-
żać pensji, ale rozważamy różne scenariusze 
i staramy się przygotowywać wariantowo do 
każdego z nich. Wierzymy, że profesjonalizm 
wypracowany przez lata pomoże nam podjąć 
mądre decyzje.

Praca w MPEC- Rzeszów to przede wszyst-
kim służba Mieszkańcom Rzeszowa. Wiedzą 
o tym nasi pracownicy, którym bardzo dzię-
kujemy za zaangażowanie i wytrwałość. To 
dzięki nim nawet w czasie pandemii MPEC 
może sprawnie i z poszanowaniem zasad bez-
pieczeństwa kontynuować swoje działania. 

Jakie są najważniejsze inwestycje roz-
wojowe przedsiębiorstwa zaplanowane 
na 2021 rok? Czy pandemia nie wpłynie 
na ich ograniczenie? 

Cele na 2021 r., jakie stawia sobie przedsię-
biorstwo MPEC-Rzeszów Sp. z o.o. to reali-

zacja zadań inwestycyjnych i remontowych 
polegających przede wszystkim na dalszej 
sukcesywnej rozbudowie systemu ciepłow-
niczego miasta Rzeszowa poprzez budowę 
nowych sieci i przyłączy cieplnych wraz z wę-
złami cieplnymi, utrzymanie wysokiej nieza-
wodności dostaw ciepła do Odbiorców oraz 
nieustanne zwiększanie efektywności ener-
getycznej całego systemu ciepłowniczego.

W przedsiębiorstwie, już na wiosnę wpro-
wadzone zostały potwierdzone na chwilę 
obecną w praktyce, procedury postępowania 
w czasie pandemii, dlatego też nie przewiduje 
się utrudnień ani ograniczeń w realizacji za-
dań w związku z panującą pandemią. 

Dominujące, zaplanowane do realizacji 
w 2021 roku zadania, poza wspomnianą już 
rozbudową sieci ciepłowniczej, to przede 
wszystkim wymiana wyeksploatowanych, 
nieefektywnych energetycznie odcinków sie-
ci wykonanych w technologii tzw. tradycyjnej 
kanałowej na nowoczesne rury preizolowane. 
Szczególna uwaga zwracana jest również na 
budowę nowoczesnych węzłów cieplnych wy-
posażonych w automatykę pogodową oraz na 
instalowanie modułów węzłowych służących 
przygotowaniu ciepłej wody użytkowej w bu-
dynkach, w których likwidowane są niebez-
pieczne dla zdrowia i życia ludzkiego wyeks-
ploatowane tzw. piecyki gazowe. 

Istotną rolę odegrają kolejne przewidziane 
do realizacji zadania polegające na likwidacji 
wymiennikowni grupowych i  zewnętrznych 
instalacji odbiorczych tzw. sieci ciepłowni-
czych niskich parametrów, poprzez budowę 
nowych sieci i przyłączy cieplnych oraz indy-
widualnych węzłów cieplnych w poszczegól-
nych budynkach. 

Na realizację powyższych zadań w latach 
2013 – 2020 poniesiono nakłady finansowe 
w  wysokości ponad 214 mln zł. W okresie 
tym wybudowano oraz zmodernizowano 
blisko 90 km sieci ciepłowniczej, podłączono 
306 nowych budynków do systemu ciepłow-
niczego, zainstalowano 628 nowych indywi-
dualnych węzłów cieplnych, w tym 312 wę-
złów c.w.u. 

Tak duży wachlarz realizowanych zadań nie 
byłby możliwy gdyby nie środki finansowe, 
które MPEC-Rzeszów Sp. z o.o. pozyskuje 
z  programów operacyjnych współfinanso-
wanych z Unii Europejskiej. Wymienić tu 
należy Zintegrowany Program Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Regional-
ny Program Operacyjny Województwa Pod-
karpackiego (RPO WP), czy też największy 
Program Operacyjny Infrastruktura i Śro-
dowisko (POIiŚ). Środki finansowe były rów-
nież pozyskiwane z programu likwidacji ni-
skiej emisji KAWKA II. Sumaryczna wartość 
brutto realizowanych projektów inwestycyj-
nych współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej to kwota 150,3 mln zł. Progno-
zowana łączna kwota dofinansowania wynie-
sie prawie 61,4 mln zł. Zakończenie realizacji 

projektów w ramach obecnej perspektywy 
unijnej nastąpi w 2022 roku. 

W 2021 r. kontynuowana będzie realizacja 
zadań, które wpisują się w koncepcję miasta 
inteligentnego, tzw. modelu smart city. Wy-
mienić tutaj należy modernizację i rozbudo-
wę telemetrii systemu ciepłowniczego, która 
umożliwia monitoring jego podstawowych 
parametrów technicznych. Stanowi ona duże 
wsparcie dla służb eksploatacyjnych prowa-
dzących 24 godzinny ruch sieciowy przez 
cały rok, tak by dostawa ciepła dla miasta 
Rzeszowa była niezawodna i efektywna ener-
getycznie.

Nie bez znaczenia jest rozbudowywany 
w sposób ciągły system zarządzania zasoba-
mi przestrzennymi GIS, który jest wsparciem 
procesu projektowania, planowania zadań 
inwestycyjno – remontowych oraz prowadze-
nia bieżącej eksploatacji.

Istotnym ogniwem jest także system zdalne-
go odczytu liczników ciepła, który obejmuje 
swym zasięgiem blisko 100 % układów po-
miarowych. Dodatkowo na wniosek Odbior-
ców ciepła tj. np. administratorów, zarząd-
ców budynków, spółdzielni mieszkaniowych 
istnieje możliwość udostępnienia zdalnie da-
nych z liczników ciepła tj. bieżącego zużycia 
ciepła, mocy, temperatur.

Myśląc o przyszłości, realizowane są progra-
my pilotażowe związane z wprowadzeniem 
systemu zdalnego monitoringu i sterowania 
wszystkimi węzłami cieplnymi stanowią-
cymi majątek przedsiębiorstwa. Będzie on 
umożliwiał zdalny monitoring i regulację 
parametrów eksploatacyjnych węzła ciepl-
nego w zakresie centralnego ogrzewania, 
technologii, czy też przygotowania ciepłej 
wody użytkowej. Dodatkowym celem jest 
utworzenie tzw. panelu abonenckiego, któ-
ry umożliwiałby Odbiorcom ciepła syste-
mowego, odczyt w/w parametrów. Program 
pilotażowy to również system zdalnego mo-
nitoringu i  wykrywania stanów awaryjnych 
rur preizolowanych. W testach uczestniczą 
specjalistyczne firmy zajmujące się wprowa-
dzaniem innowacyjnych rozwiązań w tym 
zakresie. W przyszłym roku planowane jest 
przeprowadzenie testów dot. zdalnego ste-
rowania armaturą odcinającą w komorach 
ciepłowniczych, tzw. telemechaniki poprzez 
zastąpienie istniejących przekładni mecha-
nicznych przepustnic odcinających nowocze-
snymi napędami elektrycznymi. 

Wszystkie działania inwestycyjne, remon-
towe czy też eksploatacyjne podejmowane 
przez przedsiębiorstwo mają na celu przede 
wszystkim rozwój i utrzymanie systemu 
ciepłowniczego naszego miasta na wysokim 
poziomie, tak by charakteryzował się on 
wysoką efektywnością energetyczną, był za-
wsze niezawodny, funkcjonalny, oszczędny, 
ekologiczny i  zarządzany z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii informacyjno – 
komunikacyjnych.

Samorząd województwa konsekwentnie 
wspiera dolnośląskich przedsiębiorców

Dolnośląski Pakiet Gospodarczy to 
program pomocy adresowany do 
mikro-, małych i średnich przed-
siębiorstw działających w naszym 
regionie. Samorząd wojewódz-
twa już od ponad pół roku real-
nie wspiera ich funkcjonowanie.  
Do tej pory z pakietu skorzystały 
tysiące dolnośląskich firm.

W ramach Dolnośląskiego Pakietu Gospodar-
czego (www.dolnoslaskipakiet.pl) wartość róż-
norodnych działań oferowanych w jego zakre-
sie przekracza miliard złotych. Przygotowany 
przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego 
Pakiet Gospodarczy nieprzerwanie od ponad 
pół roku łagodzi ekonomiczne i gospodarcze 
skutki epidemii wywołanej wirusem SARS-
-CoV-2. Pomoc oparta jest na dwóch filarach: 
finansowym oraz koordynacyjno-doradczym. 
W tym celu zaangażowane zostały podległe sa-
morządowi województwa instytucje oraz agen-
cje współpracy gospodarczej. 
- Naszym podstawowym zadaniem jest monito-
rowanie sytuacji gospodarczej i podejmowanie 
adekwatnych i możliwych działań. W tym celu 
zbieramy dane, prowadzimy analizy i konsul-
tacje. Nasze instytucje, nie tylko bezpośrednio 
wdrażają różne formy wsparcia, ale także pro-
wadzą analizy sektora MŚP oraz monitorują 
sytuację na rynku pracy. Dodatkowo uwzględ-
niamy działania pomocowe w ramach Tarczy 
Rządowej, tak aby szukać komplementarności 

prowadzonych form wsparcia – mówi Cezary 
Przybylski, marszałek województwa dolnoślą-
skiego. 
Celem pakietu jest dotarcie do dolnośląskich 
przedsiębiorców z szeroką ofertą działań osło-
nowych pozwalających na zachowanie miejsc 
pracy i wsparcie funkcjonowania ich firm. 
Program od pierwszych dni swojego funkcjo-
nowania podlega ciągłej weryfikacji i jest przy-
stosowywany do zmieniających się warunków 
gospodarczych.
- Oprócz działań stricte pomocowych, nie 
możemy zapominać o wspieraniu inwestycji 
służących rozwojowi. Nasze plany nie odno-
szą się wyłącznie do aktualnej sytuacji, ale są 
wypadkową wielu czynników finansowych 
i organizacyjnych. Dlatego z jednej strony bę-
dziemy dokonywać korekt kierunków wspar-
cia, a także organizować kolejne. Przykładowo, 
analizujemy wprowadzenie grantów w postaci 
bonów technologicznych na rozwój cyfryzacji 
w firmach, czy chociażby wprowadzamy pre-

ferencyjną pożyczkę branżową dla działalno-
ści hotelarskiej i noclegowej, gastronomicznej, 
turystycznej, sportowej i rekreacyjnej – mówi 
Marek Ignor, prezes Dolnośląskiego Funduszu 
Rozwoju i koordynator Dolnośląskiego Pakietu 
Gospodarczego.
Do tej pory złożono 50 tysięcy wniosków w ra-
mach bezpośredniego wsparcia finansowego na 
łączną kwotę miliarda złotych, z czego zatwier-
dzono już blisko 40 tysięcy wniosków na łącz-
ną kwotę ponad 600 milionów złotych. Pomoc 
w tym działaniu przeznaczona jest m.in. na do-
finansowanie do wynagrodzeń i części kosztów 
prowadzenia działalności. Warto wspomnieć, 
że część tych środków pochodzi z Unii Euro-
pejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, 
a reszta z programów krajowych, w tym m.in. ze 
środków Funduszu Pracy. Bezpośrednie wspar-
cie finansowe objęło również preferencyjne po-
życzki i poręczenia. Z kolei z tytułu pośredniego 
wsparcia finansowego pomoc objęła do tej pory 
półtora tysiąca firm na kwotę ponad 350 milio-
nów złotych.

Na zdjęciu od prawej: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego  
we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzej Kaleta, Prezes Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Marek Ignor.
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IGT Poland współpracuje z  Totali-
zatorem Sportowym od 1991 roku. 
W  ramach nowego kontraktu, obo-
wiązującego do grudnia 2028, kie-
rowana przez Pana firma dostarczy 
loterii nowy system. Jak patrzy Pan 
z  dzisiejszej perspektywy, na zaini-
cjowane ponad 30 lat temu wdrożenia 

Technologie loteryjne – polska    specjalność

Z Wojciechem Włodarczykiem prezesem zarządu IGT Poland, 
firmy będącej liderem w projektowaniu oraz dostarczaniu in-
nowacyjnych systemów loteryjnych i rozwiązań IT dla kasyn, 
rozmawia Milena Zarabska.

dla TS? Jakie były początki nowych 
technologii w branży loteryjnej?

W 1980 roku polski emigrant Wiktor Mar-
kowicz założył w USA firmę, zajmującą się 
dostarczaniem rozwiązań IT dla loterii. 
Wykorzystując swoją wiedzę z  zakresu 
matematyki i  teorii gier, napisał oprogra-
mowanie pozwalające na zawieranie trans-

akcji loteryjnych on-line. Przejście od ręcz-
nego wypełniania kuponów do transakcji 
przeprowadzanych w  sieci było krokiem 
milowym w  rozwoju rynku loteryjnego. 
Spółka nazywała się GTECH – obecnie 
IGT. Tak właśnie powstała nasza firma 
i chyba nie będzie przesadą, jeśli powiem, 
że od tego momentu możemy mówić o po-
wstaniu branży nowych technologii dla 
loterii, w odniesieniu do całego świata, nie 
tylko naszego regionu. 
Polska była jednym z  pierwszych krajów 
w Europie, w którym wdrożono system on-
-line do sprzedaży zakładów loteryjnych. 
Czechy, Słowacja czy Belgia zrobiły to do-
piero po Totalizatorze Sportowym. Pamię-
tam, jak otwieraliśmy polski oddział i or-
ganizowaliśmy wsparcie technologiczne 
polskiej loterii – niemalże od podstaw. Na 
początku mieliśmy w  Warszawie czterech 
programistów (Polaków), którzy wcześniej 
spędzili w USA kilka miesięcy na specjal-
nym szkoleniu, aby móc wszelkie zmiany 
systemowe robić na miejscu. Pozwoliło to 
na pełne dostosowanie wdrażanej techno-
logii do potrzeb rynku i  oczekiwań pol-
skich graczy. W naszej branży to niezwy-
kle istotne. Tutaj nie zadziała stworzenie 
produktu gdzieś na drugim końcu świata 
i  implementacja gotowego rozwiązania. 
Wszystko musi być „uszyte na miarę”, bo 
klient loterii ma swoje nawyki, które nie-
rzadko zrozumieć może tylko osoba, która 
pochodzi z tego samego kraju czy regionu. 
Dlatego począwszy od 1991 roku do dziś 
polską loterię obsługujemy w  pełni z  Pol-
ski. Stąd są nasi programiści, testerzy czy 
kierownicy projektów. 

Jak przez ten czas zmieniała się tech-
nologia, systemy i w ogóle koncepcja 
funkcjonowania loterii?

30 lat temu wykorzystywaliśmy technolo-
gie, które dziś nie są już praktycznie uży-
wane. Od tego czasu zmieniły się języki 
programowania, procedury prowadzenia 
projektów wdrożeniowych, w ślad za zmia-
nami demograficznymi poszły zmiany 
preferencji co do kanałów dystrybucji gier 
– z kolektur do internetu – czy też wreszcie 
zmieniły się same gry. Ale to nie jest tak, 
że dzisiejsze loterie to zupełnie inny świat. 
Koncepcja i  modele biznesowe są prak-
tycznie takie same. Zmienia się otoczenie 
technologiczne i  organizacyjne. Do tego 
trzeba również dodać aspekt uwarunko-
wań prawnych. Każdy kraj ma odmienne 
przepisy, jeśli chodzi o rynek loteryjny/ha-
zardowy. Dlatego nie wszędzie wszystkie 
zmiany są możliwe.

Mógłby Pan przedstawić osobom 
niewdrożonym w  temat, jakie nie-
widoczne dla klienta informatyczne 
mechanizmy i  technologie kryją się 
za popularnymi systemami loteryjny-
mi? Innymi słowy, opowiedzieć nam 
trochę o  technologicznych kulisach 
Lotto?

Pewnie niewiele osób wie, że od momen-
tu wprowadzenia do terminala wybranych 
przez gracza liczb (lub skorzystania z me-
tody chybił trafił), do czasu otrzymania 
kuponu potwierdzającego zawarcie trans-
akcji, upływają maksymalnie 2 sekundy. 
W tym czasie, jeśli sam skreślam numery, 
to terminal sprawdza czy blankiet jest wy-
pełniony poprawnie i jeśli uzna, że tak, to 
transakcja jest przesyłana dalej poprzez 
sieć komunikacyjną, łączącą wszystkie ter-
minale, do systemu centralnego. Tam ko-
lejny raz jest sprawdzana poprawność za-
kładu, ale dodatkowo kontrolowane są też 
inne parametry – na przykład czy sprzedaż 
na dane losowanie jest nadal prowadzona. 
Jeśli wszystko się zgadza, transakcja jest 
zapisywana równolegle w  przynajmniej 
dwóch kopiach. Dopiero wtedy termi-
nal otrzymuje potwierdzenie jej przyjęcia 
i  następuje wydruk kuponu. Wszystkie te 
czynności trwają łącznie mniej niż 2 se-
kundy. Są praktycznie niezauważalne dla 
klientów.

Jaki jest zakres zmian i jakie nowe wy-
zwania – technologiczne, personalne, 
organizacyjne i  inne – stoją obecnie, 
w  związku z  odnowionym kontrak-
tem z  TS i  wdrożeniami, przed IGT 
Poland? 

Przede wszystkim mówimy o  wymianie 
obecnie funkcjonującego systemu on-
-line na nowy. W  ramach podpisanego 
kontraktu zobowiązaliśmy się także do 
wymiany terminali loteryjnych i  innego 
sprzętu w  ponad 18 tysiącach kolektur. 
Oprócz tego, dostarczymy oprogramo-
wanie wspierające zarządzanie biznesem 
w segmencie gier liczbowych i loterii pie-
niężnych. 
To wszystko wymaga od nas niezwykle 
precyzyjnego zaplanowania każdego z eta-
pów wdrożenia i takiego doboru kadr, żeby 
prace przebiegały sprawnie, bez jakich-
kolwiek zakłóceń. Pamiętajmy, że loteria 
będzie cały czas działała i  nie ma mowy 
o zatrzymaniu sprzedaży (wszystkie zmia-
ny, wymagające jakiekolwiek przestoju, 
będą wykonywane w nocy). Dlatego zajmą 
się tym nasi najbardziej doświadczeni pra-
cownicy, którzy doskonale znają zarówno 

obecny system, jak i nowe funkcjonalności, 
które będą stopniowo implementowane. 

Jakie obecnie na świecie obowiązu-
ją trendy technologiczne w  zakresie 
systemów loteryjnych? Celowo nie 
wyszczególniam Polski, ponieważ 
podkreśla Pan, że rodzime wdrożenia 
w żaden sposób nie odbiegają od tych 
w  państwach uważanych za wysoko 
rozwinięte pod kątem informatycz-
nym i technologicznym.

Mówiąc o zmianach na rynku loteryjnym 
należy pamiętać, że zachodzą one w sposób 
ewolucyjny, a  nie rewolucyjny. Zazwyczaj 
są następstwem ogólnych trendów techno-
logicznych, jakie pojawiają się na świecie. 
Przy czym chcę podkreślić, że nie wyni-
ka to z  zaniechań czy niechęci do zmian, 
a tylko i wyłącznie ze specyfiki tej branży. 
Gracze jednego kraju chętnie korzystają ze 
wszystkich nowinek, a  innego bardzo nie 
lubią nawet drobnych korekt na przykład 
w szacie graficznej danej zdrapki. 
Gdybym miał w  kilku słowach odpowie-
dzieć, gdzie będziemy za kilka czy kil-
kanaście lat, to na pewno wymieniłbym: 
wykorzystanie sieci 5G do komunikacji 
z kolekturami czy też bezpośrednio z gra-
czami oraz sztuczną inteligencję, która 
z  poziomu smartfona lub poprzez „cyfro-
wego asystenta” pomoże nam w  kupieniu 
ulubionej gry albo przypomni, że np. jutro 
jest duża kumulacja. Ale to wszystko też 
będzie zależało od danego kraju i regionu. 
Zupełnie inny odbiór takiego „cyfrowego 
asystenta” będzie np. w Finlandii, gdzie lo-
teria implementuje niemalże natychmiast 
wszystkie nowe rozwiązania technologicz-
ne (bo jej klienci tego oczekują), a  inaczej 
choćby w  Izraelu, gdzie gra w  tradycyjnej 
kolekturze jest niemalże częścią kultury 
tego kraju, bo opiera się na relacjach towa-
rzyskich.
Podstawą powodzenia wprowadzania 
zmian w  tym biznesie jest znajomość 
preferencji naszych klientów, sprostanie 
ich oczekiwaniom, poszanowanie różnic 
i  umiejętność współpracy z  osobami po-
chodzącymi z  różnych kręgów kulturo-
wych.

Czy w dobie pandemii można mówić 
o  wzroście zainteresowania grami 
liczbowymi i  loteriami? Zarówno 
w Polsce, jak i na świecie.

Odpowiedź na to pytanie należałoby raczej 
rozpatrywać w kontekście tego, jak z nową 
sytuacją zmierzyły się loterie. Nikt na świe-
cie nie był przygotowany na pandemię, ale 
firmy – w tym oczywiście loterie, które in-
westowały wcześniej w  nowe technologie 
i rozwijały inne kanały sprzedaży, nie tyl-
ko naziemne (kolektury) – poradziły sobie 
świetnie. Bez względu na sytuację, ludzie 
chcą grać, chcą spełniać swoje marzenia. 

Jeśli nie mogą zawrzeć zakładu w kolektu-
rze, to cieszą się, że mają taką możliwość 
w  sieci. Totalizator Sportowy był bardzo 
dobrze do tego przygotowany, ponieważ 
już w  2018 roku wprowadził możliwość 
gry w Lotto przez internet oraz uruchomił 
kasyno on-line. Jak już wspominałem na 
początku naszej rozmowy, polska loteria 
praktycznie od zawsze była w  czołówce 
najlepiej rozwijających się pod względem 
technologicznym. W  obecnej sytuacji za-
procentowało to podwójnie.

Wiodącymi działami IGT Poland są: 
Warszawskie Centrum Technologicz-
ne i  Europejskie Centrum Operacyj-
ne. Jak pandemia wpłynęła na pracę 
obu tych działów?

Dzięki odpowiednim procedurom, któ-
re wdrożyliśmy niemalże natychmiast po 
pojawieniu się pierwszych zakażeń w Pol-
sce, znacznie ograniczyliśmy zagrożenie 
w  naszych biurach. W  ciągu praktycznie 
24 godzin udało nam się prawie całkowi-
cie zmienić tryb pracy i przejść na zdalne 
funkcjonowanie. Działamy bardzo spraw-
nie bez jakiegokolwiek uszczerbku dla 
naszych klientów. Przykładem może być 
projekt dla loterii izraelskiej Mifal Ha-
payis. Zaczął się pod koniec ubiegłego roku 
i  przez parę pierwszych miesięcy realizo-
waliśmy go w  standardowy sposób (nasz 
zespół regularnie latał do Tel Awiwu). Nie-
stety od marca musieliśmy przejść w 100% 
na pracę zdalną, ale nie przeszkodziło to 
nam w uruchomieniu z sukcesem nowego 
systemu we wrześniu br. 
Natomiast zorganizowanie pracy centrum 
operacyjnego w  pandemii było chyba naj-
większym wyzwaniem, głównie ze względu 
na specyfikę jego działalności. Powołali-
śmy wewnętrzny komitet ds. COVID, który 
w bardzo krótkim czasie zorganizował pra-
cę tak, by odbywała się ona płynnie, ale bez 
narażania zdrowia naszych pracowników. 
Wprowadziliśmy pracę w  trybie hybrydo-
wym, z  ograniczoną do niezbędnej liczbą 
operatorów w centrum, aby jak najbardziej 
ograniczyć ich kontakty bezpośrednie. 
Uzgodniliśmy procedury i  procesy bez-
piecznych połączeń do pracy zdalnej. Udało 
nam się to zorganizować w sposób niezau-
ważalny dla naszych klientów (pamiętajmy, 
że nasze centrum sprawuje nadzór na pracą 
kolektur nie tylko w Polsce).

Ten rok był trudny chyba dla wszyst-
kich. Czego życzyłby Pan polskim 
graczom w przyszłym roku?

Myślę, że nie ma teraz odpowiedniejszych 
życzeń niż te, dotyczące zdrowia, które 
jest najcenniejsze. Ale oczywiście życzę 
również wszystkim graczom wysokich wy-
granych, bo pomagają one zarówno w speł-
nianiu największych marzeń, jak i w spra-
wianiu sobie małych przyjemności. 
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Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe 
Partner swoją działalność rozpoczęło 
w 1990 roku założone przez małżeństwo 
Państwa Adama i Grażynę Wiącek. Spół-
ka początkowo zatrudniała 4 osoby zaj-
mujące się dystrybucją gazu.

W 1991 roku firma rozszerzyła swoją dzia-
łalność o import urządzeń grzewczych 
z Hiszpanii, tworząc sieć dystrybucyjno-
-serwisową na terenie całej Polski i w nie-
długim czasie uzyskując wyłączność na 
import urządzeń wiodącej marki do Euro-
py Wschodniej.  

Podążając dalej w tym kierunku, firma do-
starczała produkty importowe z Hiszpanii, 
Włoch, Niemiec oraz Chin. Wraz z rozwo-
jem firmy powstał nowy sektor przedsię-
biorstwa zajmujący się transportem mię-
dzynarodowym dostarczający produkty do 
różnych zakątków Europy. W tym czasie 
firma była członkiem Zrzeszenia Między-
narodowych Przewoźników Drogowych.

 W 1996 roku, firma zajęła się działalnością 
budowlaną i deweloperską, rozpoczyna-
jąc długoletni proces zmiany architektu-
ry krajobrazu rodzinnego miasta Mińska 

PHU Partner – firma rodzinna 
z sukcesami i tradycją

Mazowieckiego. Dzięki konsekwentnej 
działalności firmy w samym tylko Mińsku 
powstała pierwsza Galeria Handlowa sku-
piająca największe sieci handlowe, hotel, 
stacje benzynowe, budynki mieszkalno-
-usługowe, a na obrzeżach w miejscowości 
Stojadła park handlowy oraz magazyny 
wielkopowierzchniowe.  

Aktualnie firma istnieje na rynku blisko 
30 lat, zatrudnia ok. 100 osób. Ma za sobą 
realizacje mieszkalno-usługowe na tere-
nie Warszawy, Mińska Mazowieckiego, 
Legionowa oraz Grzebowilka. W ramach 
dotychczasowej działalności oddała do 
użytku ponad 2700 mieszkań.

W portfolio firmy znajdują się także inwe-
stycje komercyjne: galerie handlowe, su-
permarkety, hotel, partnerskie stacje paliw, 
magazyny wielkopowierzchniowe.

Spółka jest w trakcie realizacji kolejnych 
projektów, których efekty będą mogli Pań-
stwo zobaczyć już wkrótce. 

Firma Partner jest bardzo mocno zaanga-
żowana we wspieranie imprez lokalnych, 
sportowych oraz dobroczynnych. Partner 
został doceniony wieloma nagrodami, 
między innymi Gazelami Biznesu czy pre-
stiżową nagrodą Filary Polskiej Gospo-
darki, Lodołamacza za bycie zakładem 
pracy chronionej, nagrodą Orła tygodnika 
„Wprost”, a ostatnio nagrodą Orła Pol-
skiej Przedsiębiorczości 30 lat Wolności 
RP. Ponadto jesteśmy członkiem Polskiego 
Związku Firm Deweloperskich. Zobowią-
zania zobowiązują.




