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Satysfakcja
z pokonywania trudności
Rok 2020 był dla nas, redakcji „Kapitału Polskiego” wyjątkowo trudny, ale możemy na niego patrzeć z pewną
satysfakcją. Mimo ogromnych przeciwności, udało nam się uczestniczyć w najważniejszych konferencjach gospodarczych w Polsce, wielu branżowych spotkaniach, utrzymywać kontakt z przedsiębiorcami, samorządowcami, ludźmi nauki borykającymi się z narastającym kryzysem wywołanym pandemią. W wielu wypadkach
stanowili oni dla nas wzór jak należy zachowywać się w sytuacjach kryzysowych, jak wyciągać wnioski z trudnych lekcji zarządzania.
Kapitał Polski mocno rozpoczął 2020 rok uczestnicząc w II Kongresie Kolejowym (29 stycznia, Warszawa
PGE Narodowy). Choć była to zaledwie druga edycja tego wydarzenia, ale już zdobyło ono bardzo wysoką rangę. W Kongresie uczestniczyli Prezydent RP, Andrzej Duda oraz Premier RP, Mateusz Morawiecki. Padły tam
bardzo ważne słowa i deklaracje. Centralny Port Komunikacyjny ma być dla współczesnej Polski tym, czym
budowa portu w Gdyni dla II RP.
Inspirujący dla nas był udział w XIII Forum Europa-Ukraina (4-5 luty, Rzeszów-Jasionka). Pod czas Forum
debatowano głównie o modernizacji Ukrainy i kontynuacji procesu reform. Temat jest bardzo ważny, ale budzi
dużo wątpliwości i obaw. Zmieniły się władze w Kijowie, wzrosła ogromnie presja ze Wschodu. Czy Ukraina
wykorzysta możliwości jakie daje jej współpraca z krajami Unii Europejskiej i NATO?
Duża część naszych publikacji dotyczyła ochrony firm przed bankructwami, pracowników przed bezrobociem.
Przecież całe branże stanęły, a ludzie przestali kupować, korzystać z usług. Pisaliśmy o zwolnieniu przedsiębiorców z obowiązku płacenia składek ZUS, a osób prowadzące działalność rolniczą - ze składek na KRUS.
Pokazywaliśmy jak duże było to wyzwanie dla ZUS-u i KRUS-u. W ramach projektów należących do Tarczy
antykryzysowej, Polski Fundusz Rozwoju uzyskał większe kompetencje, aby skuteczniej wspierać przedsiębiorców w walce z epidemią. PFR uzyskał możliwość nie tylko obejmowania nowo wyemitowanych akcji i udziałów
przedsiębiorstw, ale także nabywania akcji z obecnego kapitału zakładowego. Pomocy przedsiębiorcom udzielał Bank Gospodarstwa Krajowego. Polegało to m.in. na ułatwieniu dostępu do kredytów w bankach komercyjnych i spółdzielczych.
W pomoc w walce z koronawirusem aktywnie włączały się Spółki Skarbu Państwa. PKN Orlen maksymalnie
obniżył ceny paliwa w swoich stacjach. Lotos przekazał m.in. znaczne fundusze na paliwo dla jednoimiennych
szpitali zakaźnych w całej Polsce. Z satysfakcją obserwowaliśmy te wszystkie działania, których nie sposób
zliczyć.
Możemy być pewni, że w 2021 roku ważnych tematów nam nie zabraknie. Zapraszamy Państwa do wspólnego
ich przedstawiania.
Zapraszamy do lektury i współtworzenia „Kapitału Polskiego”!
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Pandemia nie zatrzymała infrastrukturalnych inwestycji

Stawka na rozwój

Rok 2020 był wyjątkowo trudny. Wybory prezydenckie,

„Kapitał Polski” mocno rozpoczął 2020 rok

reorganizacja rządu, odczuwalna przez wszystkich

uczestnicząc w II Kongresie Kolejowym

pandemia koronawirusa. Wiele ważnych wydarzeń

(29 stycznia, Warszawa PGE Narodowy). Choć

gospodarczych, z udziałem Prezydenta RP,

to zaledwie druga edycja tego wydarzenia, ale

Andrzeja Dudy zostało odwołanych, albo zorganizowano je w

już zdobyło ono bardzo

nowej dostosowanej do pandemii formie. Chcemy

wysoką rangę. W Kongresie uczestniczyli

przypomnieć dwa wydarzenia w których uczestniczył

Prezydent RP, Andrzej Duda oraz Premier RP,

Prezydent RP i które jako „Kapitał Polski” szczegółowo

Mateusz Morawiecki.

opisywaliśmy.
Pierwszym z nich był II Kongres Kolejowy
(29 stycznia, Warszawa PGE Narodowy).
Po 1989 roku, przypomniał Prezydent, kolej znajdowała się w regresie, potem jednak,
niczym pociąg, nabierała prędkości i teraz
już ma taki impet, że bardzo trudno byłoby go wyhamować. To stwierdzenie mówcy
spotkało się z oklaskami na sali. Na kolej
można patrzeć z różnych punktów widzenia, np. z perspektywy zwykłego klienta
korzystającego z jej usług. Patrząc natomiast na kolej z punktu widzenia polityki
widzimy, że jest to strategiczna gałąź gospodarki, przyczyniająca się do jej rozwoju,
mająca również znaczenie militarne. Jest
też ważnym elementem projektu Trójmorza – mówił Prezydent.
Prezydent przypomniał, jak 5 lat temu
powstawała ta inicjatywa. Dyskutowano, na czym ma polegać rozwój Trójmorza? Prezydenci krajów Europy Środkowo
Wschodniej byli zgodni co do tego, że najważniejsze jest szybkie dotarcie do krajów
Trójmorza, a więc rozwój komunikacji.
Wiadomo, że połączenia komunikacyjne wschód – zachód w Europie są dobrze
rozbudowane, znacznie gorzej jest na linii
północ – południe. Ważny jest rozwój komunikacji kolejowej, samochodowej, telekomunikacyjnej, przesyłanie energii.
Elementem Trójmorza, powiedział prezydent jest również rozbudowa polskich portów morskich, w tym w Gdańsku i Gdyni.
Chcemy być komunikacyjnym hubem,
aby towary trafiające z całego świata do
polskich portów morskich mogły być rozprowadzane po całej Europie Środkowo-Wschodniej, ale także i Europie Zachodniej.
Prezydent RP Andrzej Duda przypomniał
też, że trzeba wreszcie skończyć z wykluczeniem komunikacyjnym w Polsce. Kolej
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jest najpewniejszym, najbardziej niezawodnym środkiem transportu. Autobus
może nie dojechać, ale czy zdarzyło się kiedyś, że pociąg nie dojechał? Może nie dojechał na czas, ale żeby w ogóle nie dojechał?
Chcemy doprowadzić nie tylko do tego,
aby miasta odzyskały połączenia kolejowe,
które kiedyś miały, ale również planujemy
budowę nowych połączeń kolejowych. Jeżeli mówimy o zrównoważonym rozwoju, powiedział prezydent, to nie mamy na
myśli tylko przyrody, ale również rozwój
gospodarki. Dlatego będzie wsparcie centralne, w tym spółek kolejowych, aby komunikacja zbiorowa była wszędzie. Nawet
opłaca się wspierać finansowo niektóre
rejony, aby tylko ta komunikacja zbiorowa
była, bo to się, w ogólnym rozrachunku, po
prostu opłaca.
Andrzej Duda przypomniał również, że
kolej znajduje się w awangardzie elektromobilności. Odejście od parowozów nastąpiło już dawno, teraz pociągi są napędzane
elektrycznością, powstaje jednak pytanie
skąd ta energia się bierze, z jakich źródeł
pochodzi. I właśnie kolej nowoczesna, oparta na proekologicznych źródłach energii
jest awangardą elektromobilności. Unowcześnianie polskiej kolei jest również widoczne dla zwykłego obywatela. Widoczne
jest w nowoczesnych, czystych pociągach,
odrestaurowanych dworcach kolejowych.
To wystąpienie Prezydenta Andrzeja Dudy
było przed wybuchem pandemii. Patrzymy
więc na nie z trochę innej perspektywy.
Pocieszające jest, że zawirowania gospodarcze 2020 roku nie spowodowały zahamowania infrastrukturalnych inwestycji.
Wręcz przeciwnie, wydają się one być pomocne w walce z dekoniunkturą.
Bez przeszkód, mimo że już w czasie pandemii, odbyła się Jubileuszowa 30. edycja

Konkursu „Teraz Polska”. Podczas finałowej gali, 9 czerwca 2020 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie nagrodzono 14
produktów, 9 usług i jedną innowację.
– Jubileusz trzydziestej edycji Konkursu to szczególna okazja, aby z satysfakcją
podsumować znakomity dorobek polskiej
przedsiębiorczości i spojrzeć ku wyzwaniom
jutra – zwrócił się do zebranych na gali finałowej Prezydent RP Andrzej Duda, Patron Honorowy Konkursu „Teraz Polska.”
– Z serdecznymi gratulacjami zwracam się
do Laureatów i Wyróżnionych. Państwa
osiągnięcia stanowią wspaniały wzór do
naśladowania. To właśnie ludziom takim
jak Państwo, reprezentowanym przez Państwa firmom i tworzonym przez Państwa
dziełom zawdzięcza nasza Ojczyzna podziwiany przez wszystkich sukces ekonomiczny. Państwa umiejętności, doświadczenie
i śmiałe ambicje składają się na gwarancję,
że hasło „Teraz Polska” pozostanie stale aktualne. Dają Państwo piękny przykład patriotyzmu gospodarczego. Życzę wszelkiej
pomyślności na biznesowych drogach – dodał Prezydent.
Na uroczystości obecna była również
Pierwsza Dama, Agata Kornhauser-Duda,
która nawiązała do pięknej tradycji tego
Konkursu.
– W imieniu mojego męża oraz własnym
chciałam skierować słowa uznania dla organizatorów Konkursu i złożyć najserdeczniejsze gratulacje wszystkim laureatom.
Przez 3 dekady Konkursu „Teraz Polska”
nagrodą zostało uhonorowanych ponad 700
laureatów. To państwa dokonania i państwa sukcesy bezsprzecznie przyczyniają się
do prężnego rozwoju naszej gospodarki, co
jest naszą wspólną radością i wspólną dumą
– powiedziała podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie Pierwsza
Dama Agata Kornhauser-Duda.

Padły tam bardzo ważne słowa i deklaracje. Centralny Port Komunikacyjny ma być
dla współczesnej Polski tym, czym budowa portu w Gdyni dla II RP. CPK ma być
kołem zamachowym polskiej gospodarki,
jego budowa jest największym priorytetem
rządu.
Premier Mateusz Morawiecki w czasie
swojego wystąpienia podkreślił, znaczenie
realizacji strategii rozwoju kolei. To ona
daje odpowiedź na pytanie jaka ma być kolej XXI wieku.

Skończyć z komunikacyjnym
wykluczeniem
Podczas Kongresu zaprezentowano strategiczne studium lokalizacyjne inwestycji,
która zakłada m.in. budowę 1600 kilometrów nowych tras kolejowych, które mają
połączyć ponad 100 miast z nowym lotniskiem w czasie do 2,5 godz. Ta liczba robi
wrażenie, zwłaszcza, że w ostatnich 20
latach nowych linii kolejowych powstało
najwyżej kilkadziesiąt kilometrów. Linie
kolejowe raczej zwijano niż budowano.
Aż trudno w to uwierzyć, ale pociągi pasażerskie nie dojeżdżają dziś do Łomży,
Jastrzębia Zdroju, Mielca, czy Bełchatowa.
Wykluczenie kolejowe jest większe niż by
nam się mogło wydawać.
Obecny system połączeń kolejowych jest
w dużej mierze spuścizną jeszcze po zaborcach, którzy wytyczali wiele istniejących szlaków kolejowych. Nowe założenia

rozwoju kolei realizowane są w warunkach
przełomu technologicznego.
Premier wskazał, że najważniejszym założeniem nowej strategii budowania kolei
jest właśnie budowa Centralnego Portu
Komunikacyjnego. Podkreślał, że za granicą, czy to w Japonii, czy w szwajcarskim
Davos język Centralnego Portu Komunikacyjnego jest zrozumiały. Nie trzeba
tam nikogo przekonywać o konieczności
takiego rozwiązania, wszyscy to doskonale
rozumieją jaki taki port działa i jakie jest
jego znaczenie dla cywilizacyjnego rozwoju Polski. Mateusz Morawiecki porównał
CPK do koła zamachowego polskiej gospodarki. Wskazał, że gotowy jest już projekt
Strategicznego Studium Lokalizacyjnego,
które stanowi nowy etap procesu planistycznego.

Pomoc dla przegranych gmin
Z tym wydarzeniem, z początku 2020 roku,
koresponduje jedno z ostatnich przedsięwzięć rządu z końca ub. roku. Chodzi
o uruchomienie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który ma na celu wyrównywanie szans popegeerowskich gmin.
Już wkrótce do gmin, w których niegdyś
funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR-y), trafi w sumie 250 milionów zł. Środki te pozwolą na
realizację inwestycji tzw. pierwszej potrzeby, takich jak oczyszczalnie ścieków, drogi
czy place zabaw. Nabór wniosków ruszył
4 stycznia 2021 r.

Komentując ten program premier Mateusz
Morawiecki zwrócił uwagę, że od dłuższego czasu zadajemy sobie pytanie o jak będzie wyglądać polska gospodarka po ustąpieniu pandemii, co trzeba zrobić, żeby się
móc rozwijać.
Rozwój w Polsce musi się charakteryzować
także dbałością o obszary popegeerowskie
uważa premier. Te tereny w III RP zostały
opuszczone. Charakteryzowało je bieda,
ubóstwo, brak perspektyw, ograniczano
usługi publiczne. Teraz rząd chce naprawić
tę niesprawiedliwość.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
(RFIL) z którego przeznaczono wspomniane 250 mln złotych dla gmin, w których
działały PGR-y jest programem, w ramach
którego rządowe środki trafiają do gmin,
powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
W sumie, Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego ponad 12 mld złotych:
6 mld zł – środki, które trafiły latem 2020
roku do wszystkich gmin i powiatów w całej Polsce (wsparcie wyliczone przez algorytm); 4,35 mld zł – środki przyznawane
jednostkom samorządu terytorialnego
w ramach konkursu w grudniu 2020 roku;
1,65 mld zł – środki przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach konkursu. Nabór na te środki ruszył
10 grudnia 2020 r. Wnioski składano do
28 grudnia 2020 r.
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Rozmowa z Adamem Niedzielskim, Ministrem Zdrowia
Osobiście cieszy mnie znaczący wzrost liczby
chętnych do zaszczepienia się. O ile jeszcze
w listopadzie 2020 r. około 43 proc. Polaków
deklarowało zamiar zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi, to w styczniu już 68
proc. naszego społeczeństwa deklaruję taką
chęć. Znaczącą rolę odgrywa w tej kwestii
bieżąca komunikacja, zarówno w mediach,
jak i za pośrednictwem rządowej strony internetowej, dotyczącej procesu szczepień.

Proszę ocenić dotychczasową realizację
Narodowego Programu Szczepień przeciwko Covid 19.
Narodowy Program Szczepień jest we wstępnej fazie realizacji i jest jeszcze zbyt wcześnie
na jego ocenę. Należy podkreślić, że proces
szczepień jest jednym z największych wyzwań logistycznych, z jakimi mierzy się nasz
kraj w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.
Rząd, przy wsparciu wielu instytucji, intensywnie pracuje nad prawidłowym przebiegiem NPS i reaguje na bieżąco na pojawiające
się wyzwania. Naszym celem strategicznym
jest osiągnięcie poziomu zaszczepienia społeczeństwa umożliwiającego zapanowanie nad
pandemią przy jednoczesnym zachowaniu
najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Sam proces dystrybucji szczepionek przebiega bez znaczących problemów. Już ponad
1,2 mln dawek zostało dostarczonych do
punktów szczepień. Mamy prawie 800 tys.
osób zaszczepionych. Plany zakładają, że do
końca I kwartału tego roku szczepionkę przeciwko Covid-19 w Polsce przyjmie 3 mln 100
tys. osób.
Należy mieć na uwadze, że realizacja Narodowego Programu Szczepień jest uwarunkowana wieloma czynnikami wewnętrznym
i zewnętrznym. Zapewne niedawana informacja o czasowym ograniczeniu szczepionki
firmy Pfizer wpłynęła na zmianę w harmonogramie szczepień, ale zareagowaliśmy natychmiastowo.
Ta sytuacja pokazała również słuszność dotychczasowych działań rządu, polegających
na ograniczeniu dystrybucji posiadanych
szczepionek, co zapewnia wystarczające zasoby do podania wszystkim osobom drugiej
dawki w wyznaczonym terminie.

Od 8 stycznia wszedł obowiązek wystawiania skierowań w postaci elektronicznej na świadczenia zdrowotne. Jak
działa ten system?

Wprowadzone usługi w zakresie e-zdrowia
takie jak e-zwolnienia, e-recepty, e-skierowania czy uruchomienie Internetowego
Konta Pacjenta pozwalające na załatwienie
kluczowych dla pacjenta spraw online, bez
konieczności kontaktu osobistego z personelem administracyjnym i medycznym, co
jest szczególnie istotne w czasie pandemii
SARS-COV-2. Obowiązujące z początkiem
tego roku e-skierowania zrewolucjonizują system zapisywania się na usługi medyczne. Eskierowania przynoszą realne korzyści w warunkach pandemii, pozwalają na skierowanie
pacjenta w trakcie teleporady czy e-wizyty na
wizytę specjalistyczną lub badanie. Wystawienie elektronicznego skierowania bez osobistej wizyty u lekarza jest korzystna również
ze względu na zwiększenie dostępności do
świadczeń dla osób m.in. z terenów wiejskich.
Przed wprowadzeniem ustawowego obowiązku wystawiania i obsługi elektronicznych skierowań, cieszyły się one dużym zainteresowaniem. Blisko 70 proc. podmiotów
leczniczych wprowadziło to rozwiązanie
w 2020 roku. Tylko w grudniu lekarze wystawili ponad 1,1 mln e-skierowań na konsultacje i badania, a przez ostatni miesiąc lekarze
wystawili już ponad 13 mln elektronicznych
dokumentów.
Dziękuję za rozmowę
Marcin Prynda

Program Rodzina 500+ nie jest zagrożony
Rozmowa z Marleną Maląg, Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej

czyli od kwietnia 2016 r., do końca roku 2020
do rodzin trafiło już 134,4 mld zł, a wsparciem objęto blisko 6,6 mln dzieci. Warto też
zwrócić uwagęna inne wyliczenie, z którego
wynika, że rodzice – od narodzin dziecka
aż po osiągnięcie przez nie pełnoletniości –
mogą otrzymać na nie w sumie aż 108 tys. To
pokazuje ogromną skalę tego świadczenia.

Czy w związku z pandemią koronawirusa realizacja programu „Rodzina
500” nie jest zagrożona?
Od samego początku z pełną odpowiedzialnością zapewniamy, że żaden z dotychczas
realizowanych programów społecznych nie
jest zagrożony. Dotyczy to zarówno Programu Rodzina 500+, ale też innych, takich jak
Dobry Start, Maluch+ czy programów skierowanych do osób starszych. Świadczenia wypłacane są bez zakłóceń, nic absolutnie nie
zmienia się. Od początku trwania programu,
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Chciałabym również zwrócić uwagę, że
w tym roku następuje zmiana związana
z ustalaniem okresu świadczeniowego oraz
terminem składania wniosków o świadczenie
wychowawcze. I tak, od 2021 r. prawo do tego
świadczenia w ramach Programu Rodzina
500+ będzie ustalane na okres od 1 czerwca
do 31 maja następnego roku kalendarzowego.
Chcąc uzyskać prawo do tego świadczenia od
1 czerwca br., wnioski będzie można składać
już od 1 lutego br. drogą elektroniczną, od
1 kwietnia br. – tradycyjną, czyli składając
papierowy wniosek bezpośrednio w urzędzie
bądź wysyłając go pocztą.
Jakie są założenia tegorocznej edycji
programy Maluch+? Ile miejsc do opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat może
powstać w tym roku?

Pakiet wolności akademickiej
Rozmowa z Przemysławem Czarnkiem, Ministrem Edukacji i Nauki
Fot.: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Cieszy wzrost liczby chętnych do zaszczepienia

Co według Pana Ministra będzie największym wyzwaniem dla polskiej nauki w 2021 roku?
Z całą pewnością wielkim wyzwaniem dla
świata nauki będzie znalezienie skutecznego leku na COVID-19. I w tym kontekście powinniśmy działać zgodnie z zasadą
„wszystkie ręce na pokład”. Warto jednak
wspomnieć o tym, że warunkiem rozwoju
nauki jest pełna wolność akademicka, wolność debaty akademickiej, badań naukowych
i ogłaszania ich wyników, nauczania i temu
służy zaproponowany tzw. pakiet wolności

Co istotne, z każdą kolejną edycją powstają
żłobki i kluby dziecięce w gminach, które do
tej pory ich nie miały. W ramach tegorocznej
edycji aż 95 takich gminzadeklarowało utworzenie placówek opieki na swoim terenie łącznie dla ponad 2,7 tys. dzieci. To bardzo dobra
wiadomość.
Dziękuję za rozmowę
Ryszard Żabiński

Rozwój nauki polskiej jest warunkiem rozwoju państwa polskiego. Naszym zadaniem
jest wzmacnianie tego rozwoju. Chcemy
w tym wesprzeć zarówno rektorów, jak i naukowców. Stąd powstanie pakietu wolności
akademickiej, który zapewni możliwość debaty akademickiej na zasadach pluralizmu
światopoglądowego dla wszystkich naukowców i członków uczelni. Nikt nie będzie mógł
być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej za swoje przekonania światopoglądowe, religijne, filozoficzne wyrażane w granicach obowiązującego prawa.
Proszę ocenić zaangażowanie i osiągnięcia polskiej nauki w walce z epidemią koronawirusa.
Powstało wiele projektów realizowanych
przez instytuty Państwowej Akademii Nauk,
przykładem są polskie testy na wykrywanie koronawirusa opracowane w Instytucie
Chemii Bioorganicznej PAN, dzięki środkom przyznanym przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Dodatkowo, Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz mogą się
pochwalić, m.in. opracowaniem unikatowego, pierwszego tego typu w Polsce, szybkiego
testu molekularnego LAMP diagnozującego

Nadzorowane przez nas instytucje realizują
specjalne edycje swoich programów, m.in.
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
i Narodowe Centrum Nauki prowadzą program „Polskie Powroty. Edycja COVID-19”,
jest także program NAWA „Granty Interwencyjne”. Warto wspomnieć też o konkursach ogłaszanych przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju, w ramach przedsięwzięcia
„Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce
z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem
SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”, czy
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
– konkurs „Szybka Ścieżka – Koronawirusy”,
które finansowo wspierają projekty B+R z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu
się pandemii, czy konkurs Narodowego Centrum Nauki „Szybka ścieżka dostępu do funduszy na badania nad COVID-19”.
Przy tej okazji chciałbym podziękować prof.
Maciejowi Żyliczowi, który przewodniczył
zespołowi doradczemu do spraw działań
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 powołanym
przy naszym resorcie. W skład zespołu wchodziło wielu wybitnych naukowców, epidemiologów i wirusologów, którzy opiniowali
projekty naukowe, rekomendując do finansowania te najbardziej wartościowe.
Dziękuję za rozmowę
Marcin Prynda

Inwestycje motorem napędowym gospodarki
Rozmowa z Andrzejem Adamczykiem, Ministrem Infrastruktury
Będziemy także kontynuować modernizację
polskiej kolei poprzez modernizację linii oraz
budowę i przebudowę przystanków, stacji
i dworców.

Cel jest taki sam, jak do tej pory – wspieranie tworzenia nowych i dofinansowanie już
istniejących miejsc opieki nad najmłodszymi
dziećmi. Na wsparcie mogą liczyć zarówno
podmioty publiczne, jak i prywatne. Budżet
tegorocznej edycji programu, tak jak w poprzednich latach, wynosi 450 mln zł.
Zależy nam, by tych miejsc przybywało – to
jeden z fundamentów prowadzonej przez
nas polityki prorodzinnej. Od 2015 r. dwukrotnie wzrosła liczba dostępnych miejsc
opieki dla dzieci w wieku do lat 3. To blisko
200 tys. miejsc w 6,7 tys. instytucjach. Dzięki programowi Maluch+ w 2021 r. może powstać niemal 25 tys. nowych miejsc opieki dla
najmłodszych dzieci.

akademickiej, czyli zmiany w ustawie Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce.

zakażenie SARS-COV-2, respiratorem ciśnieniowym „ostatniej szansy” WentILOT 1.0,
czy badaniami nad szczepionką przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2 i skutecznego leku na
COVID-19.

Ambitne rządowe inwestycje są motorem napędowym polskiej gospodarki. Ubiegły rok
był pełen wyzwań. Dzięki odważnej decyzji
rządu koronawirus nie zatrzymał polskich
budów. Dzięki temu możemy z optymizmem
patrzeć w przyszłość.

Co według Pana Ministra będzie największym wyzwaniem dla polskiej gospodarki w 2021 roku w obszarze wielkich inwestycji infrastrukturalnych?
Rok 2021 będzie obfitował w dobre wiadomości dla wszystkich, którym zależy na jak
najlepszym stanie polskiej infrastruktury.
Oddamy do użytku kilkaset kilometrów dróg
szybkiego ruchu, których realizacja rozpoczęła się na przestrzeni ostatnich czterech
lat. Udostępnimy kierowcom obszerne fragmenty szlaku Via Carpatia pomiędzy Lublinem a Rzeszowem oraz szlaku Via Baltica.

Wkroczyliśmy także w pierwszy rok nowej
dekady. Jestem pewien, że III dekada XXI w.
zostanie zapamiętana jako ta, w której zostały ukończone kluczowe dla Polski inwestycje infrastrukturalne. Mam na myśli pełną
sieć dróg ekspresowych i autostrad, spójny
i dostosowany do wyzwań współczesności
system linii kolejowych oraz Centralny Port
Komunikacyjny.
Jak Pan ocenia obecny stan sieci kolejowej w Polsce? Czy kolej już jest konkurencyjna wobec innych rodzajów transportu?
Naszym celem była i jest bezpieczna, komfortowa i przewidywalna polska kolej. Aby
osiągnąć ten cel, zerwaliśmy z obowiązującą

przed 2015 rokiem szkodliwą polityką zwijania polskiej kolei. Czas, w którym polska kolej
była niedoinwestowana i w którym likwidowano linie kolejowe zamiast je odbudowywać,
skończył się ponad 5 lat temu. Dzisiaj jesteśmy
bliżej założonego celu, choć nadal wiele wyzwań przed nami. Wprowadzony w grudniu
2020 r. rozkład jazdy przyniósł bardzo dobre
wiadomości dla podróżnych. Czas przejazdu
między Krakowem a Katowicami skrócił się
do ok. godziny, a między Warszawą a Trójmiastem – do ok. 2,5 godziny.
Polacy chętnie wracali na kolej. W 2019 r.
skorzystało z niej najwięcej pasażerów w XXI
w. Po trudnym czasie spowodowanym epidemią jesteśmy pewni, że Polacy – można
powiedzieć – powrócą do powrotu na kolej.
Atrakcyjna oferta przewozowa, krótsze czasy
przejazdu i rosnący komfort podróżowania
są czynnikami, które przyciągają pasażerów
do kolei. Nie bez znaczenia pozostaje także
czynnik ekologiczny. Rozwój kolei doskonale
wpisuje się w założenia europejskiego Zielonego Ładu: im więcej osób zdecyduje się na
podróż koleją, tym mniej spalin z samochodów zostanie wyemitowanych do atmosfery.
Dziękuję za rozmowę
Radosław Nosek
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Gospodarka
Czas narodowych czempionów
Kiedy kryzys dopadnie nas na dobre i gospodarka się zawali? To było pytanie, które sobie zadawaliśmy obserwując, niekontrolowany w wielu okresach, rozwój epidemii. A jednak, Produkt Krajowy Brutto w III kwartale
2020 r. był o zaledwie 2,1 proc. mniejszy niż wynik końcowego kwartału 2019 r. czyli ostatniego przed pojawieniem się koronawirusa w Europie. Gospodarka osiągnęła taki wynik po rekordowym załamaniu się w II
kwartale. Na szczęście, szybko zaczęto odrabiać straty. PKB od lipca do września, w porównaniu z poprzednim
kwartałem, wyniósł realnie aż o 7,7 proc. co było rekordowym wynikiem.
Pod koniec ub. roku szacowano, że średnio w całym 2020 PKB spadnie o ok. 2,8%. To znacznie mniej niż
spodziewano się jeszcze kilka miesięcy wcześniej. Było to dowodem na to, że gospodarka dostosowuje się do
nowych warunków funkcjonowania w pandemii.
Jako „Kapitał Polski” nie analizowaliśmy jednak gospodarki przez pryzmat danych makroekonomicznych, ale
pokazując przykłady przedsiębiorstw, które najlepiej radziły sobie w kryzysie.
Dużo pisaliśmy o energetyce i stojących przed nią wyzwaniach. Ten sektor czeka głęboka transformacja, trwa
spór w jakim tempie powinna ona przebiegać. W 2019 roku wyprodukowaliśmy najwięcej energii elektrycznej
z OZE w historii – ponad 25 TWh. Ważne zmiany zachodzą też na rynku gazu, w 2019 r. import dostaw tego
surowca z Rosji wyniósł już mniej niż 50% całości dostaw do Polski. W „Kapitale Polskim” pokazujemy czołowe
przedsiębiorstwa z tego sektora, zwracamy szczególną uwagę na ich innowacyjność, działania zmierzające do
poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju.
Pokazywaliśmy jak rozwijają się narodowi czempioni. Zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki ma
zapewnić utworzenie multienergetycznego koncernu. Odbywa to się przez przejęcie Grupy Lotos przez PKN
Orlen oraz planowane przejęcie PGNiG. Taki koncern będzie efektywniej wdrażał nowe technologie dla całego
przemysłu petrochemicznego i paliwowego, a przecież te sektory są przyszłością polskiej gospodarki, decydują
o naszym bezpieczeństwie energetycznym.
Czy bez silnego polskiego kapitału, narodowych czempionów, wybitnych polskich przedsiębiorców, samorządowców moglibyśmy podejmować takie wyzwania? Powstaje pytanie o znaczenie i rolę polskiego kapitału dla
rozwoju gospodarki, zapewnieniu jej bezpieczeństwa, neutralności klimatycznej.
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Port Gdynia generatorem rozwoju gospodarczego regionu i kraju
„Chcemy kontynuować wizję inż. Tadeusza Wendy i Eugeniusza Kwiatkowskiego, by
Port Gdynia na kolejne dekady mógł być generatorem rozwoju gospodarczego kraju”
Adam Meller, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Z Adamem Mellerem prezesem Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., rozmawia Radosław Nosek
w postaci partnera prywatnego. W najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg na
wybór Partnera Prywatnego, który będzie
zarówno budowniczym, jak i operatorem
Portu Zewnętrznego.
Cieszymy się z wniosków i ocen ekspertów,
które wskazują dużą atrakcyjność Portu Zewnętrznego, zarówno dla Gdyni jak
i polskiej gospodarki. Port Gdynia w 2019
roku zajął drugie miejsce na Bałtyku
w przeładunku kontenerów, w zestawieniu
dynamiki rok do roku. Chcemy kontynuować wizję inż. Tadeusza Wendy i Eugeniusza Kwiatkowskiego, by Port Gdynia
na kolejne dekady mógł być generatorem
rozwoju gospodarczego kraju.
Budowa Portu Zewnętrznego jest jedną
ze strategicznych inwestycji wspieranych
przez polski Rząd i została wyszczególniona w uchwalonej w ubiegłym roku specustawie o inwestycjach w zakresie budowy
portów zewnętrznych. Dla Portu Gdynia
ważny jest zwłaszcza zapis o finansowaniu
z budżetu państwa projektu budowy Drogi Czerwonej, która ma zapewnić sprawny
dostęp do nowego pirsu. Koszt tej inwestycji szacowany jest na 1,5 mld zł i jest to projekt o strategicznym znaczeniu dla polskiej
gospodarki.

Pomimo światowego spowolnienia
gospodarczego wynikającego z pandemii tempo inwestycji w Porcie Gdynia nie zwalnia. Udało się osiągnąć
rekordowy wynik przeładunków –
ponad 24,6 mln ton.
2020 był rokiem ogromnych wyzwań, jednak Port Gdynia zakończył go ze wzrostem
– 2,9% w skali roku. W grudniu 2020 r.
przeładowane zostało 1 959,0 tys. ton, co
w porównaniu do wyniku z tego samego
okresu w 2019 r. - 1 769,4 tys. ton - jest
wzrostem o 10,7%. Bardzo widoczna jest
dynamika wzrostu przeładunków zboża za 12 miesięcy wyniosła 68,6%. Ważny jest
także wzrost przeładunków kontenerów –
0,9% w skali roku.
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Bardzo ważnym argumentem przemawiającym za rozbudową Port Gdynia jest obecnie brak wolnych terenów, przestrzeni do
dalszego rozwoju portu.
Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia będzie jedną z największych planowanych inwestycji
w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego realizowanych w Polsce
w najbliższym czasie. Jakie jest zainteresowanie ze strony podmiotów gospodarczych, które mogłyby uczestniczyć w tym przedsięwzięciu?
Pogłębione badania rynku pokazuje bardzo duże zainteresowanie zarówno operatorów jak, instytucji finansowych czy
firm specjalizujących w budowie budowli
hydrotechnicznych. To jest pierwsza tego
typu inwestycja infrastrukturalna w Polsce. Formuła PPP jest bardzo korzystna
dla budżetu centralnego, w związku z zaangażowaniem środków zewnętrznych,

Historia zobowiązuje
Od prawie 100 lat Port Gdynia jest morską
bramą Polski i oknem na świat. Obecnie realizowane inwestycje są kontynuacją wizjonerstwa twórców portu, a kolejne ogromne
przedsięwzięcia budowane są z myślą o następnych pokoleniach.
Jakie jest zakres tej inwestycji, koszt
i planowany termin zakończenia?
Port Zewnętrzny powstanie na zalądowionym obszarze morskim,
na przedłużeniu istniejącego
nabrzeża śląskiego to pirs o powierzchni 151 ha z funkcjonalnością terminala kontenerowego oraz przemysłu offshore.
Powstanie 2,5 km nowych nabrzeży, z 3 stanowiskami dla
jednostek do 430 m długości
i 16 m zanurzenia. Termin zakończenia inwestycji planowany jest w 2028 roku.

cie Gdynia osiągnął w roku 2019 ponad 28
procent. Suma tonażu przeładowana przy
udziale transportu kolejowego w 2019 roku
to 6 760 695 ton.
Nasze działania w zakresie rozwoju zmierzają w jednym, ściśle określonym kierunku. Do 2027 r. nie mniej niż 40% towarów
w naszym porcie obsługiwana będzie koleją. To założenie zapisane jest w naszej Strategii Rozwoju i dołożymy wszelkich starań,
by je spełnić.

głównie zjednostkowanych, przewożonych
w kontenerach i w systemie ro-ro, nieprzerwanie od rozpoczęcia światowej pandemii
funkcjonował bez zakłóceń, odnotowując wzrosty przeładunków w porównaniu
do roku 2019. Jako port o podstawowym
znaczeniu dla gospodarki narodowej jest
najbardziej sprawną granicą Państwa
Polskiego, zapewniającą ciągłość dostaw
i utrzymanie łańcuchów logistycznych,
także w lockdownie.

„Chcemy kontynuować wizję inż. Tadeusza
Wendy i Eugeniusza Kwiatkowskiego, by
Port Gdynia na kolejne dekady mógł być generatorem rozwoju gospodarczego kraju”
Adam Meller, Prezes Zarządu Morskiego Portu
Gdynia S.A.

Port Gdynia uczestniczy w projekcie
pn. „Rozbudowa dostępu kolejowego
do zachodniej części Portu Gdynia –
przebudowa i elektryfikacja”. W jaki
sposób realizacja tego projektu zmieni sposób dostawy towarów do przeładunku dla portu?
Port Gdynia jest elementem korytarza
transportowego Bałtyk-Adriatyk, który
jest jednym z kluczowych szlaków komunikacyjnych Unii Europejskiej. Zatem
zapewnienie efektywnego dostępu kolejowego do Portu Gdynia jest nie tylko
niezbędne dla jego rozwoju, ale stanowi
jedno z zobowiązań Polski wynikających
z regulacji unijnych w zakresie transportu.
Procentowy transportu kolejowego w Por-

W realizacji są również inwestycje infrastrukturalne polegające na elektryfikacji
i dostępie do zachodniej części portu w zakresie kolejowym oraz budowa intermodalnego terminala kolejowego, również
w tej części portu. To wszystko będzie spięte nowym układem torowym, który realizuje PKP PLK w ramach swojego kontraktu w kwocie 1,5 mld zł.
Jak Port Gdynia radzi sobie w czasach
epidemii?
Trudne czasy dla gospodarki, jakie nastąpiły w wyniku pandemii pokazały, jak
bardzo istotne są porty dla zachowania ciągłości dostaw towarów. Port Gdynia, jako
port uniwersalny, specjalizujący się w obsłudze ładunków drobnicowych, w tym

W czasie, gdy praktycznie całkowicie wstrzymany został ruch
lotniczy, kolejowy, a ruch drogowy odbywał się z bardzo dużymi
utrudnieniami, porty morskie
działały w pełni wydajnie. To
wskazuje o kluczowej roli portów
morskich w funkcjonowaniu gospodarki.

Ponadto Port Gdynia jest inicjatorem akcji #dzielmysiędobrem,
której ideą jest zaangażowanie
firm we wsparcie lokalnej społeczności
w szczególnie wyjątkowym czasie, jakim
jest pandemia. Otoczyliśmy opieką osoby starsze ze stowarzyszenia Światowego Związku Armii Krajowej, z którymi
współpracujemy od lat, wspierając działania statutowe, jak i uczestników Powstania
Warszawskiego mieszkających w Gdyni.
Dostarczamy niezbędne artykuły i zakupy,
osobom które obecnie są w grupie dużego
ryzyka i nie powinny wychodzić z domu.
Do akcji dołączyło wiele firm z Trójmiasta, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni
i bardzo dziękujemy. W ostatnim czasie
pozyskaliśmy kolejnego partnera, Grupę
LOTOS, dzięki czemu jesteśmy w stanie
kontynuować tę akcję również w roku 2021.

Port Gdynia to dziś polska marka z tradycją i historią. Powstał wraz z Niepodległą
Polską, budowany przez Polaków dla Polaków za polskie pieniądze.
Dziś wyniki przeładunków utwierdzają
w słuszności kontynuowania odważnych
wizji, czerpiąc z dokonań wizjonerów Eugeniusza Kwiatkowskiego i inż. Tadeusza
Wendy. To w obowiązku poszanowania
dorobku poprzednich pokoleń, trwa proces inwestycyjny, który ma zwiększyć powierzchnię Portu Gdynia i tym samym
Polski o 151 ha, by w poszanowaniu ojcowizny pomnażać zasoby dla dobra wspólnego. Jednak pomnażać efektywnie, alokując w formule PPP środki prywatne by nie
sięgać w 100% po środki budżetu państwa.
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Port Gdańsk w czołówce
europejskich portów

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, gdański port awansował do pierwszej dwudziestki portów europejskich, wyprzedzając porty w Genui i Dunkierce.
Wrzesień przyniósł 15 proc. wzrost przeładunków. Praktycznie we wszystkich grupach ładunkowych zanotowano zwyżki
w porównaniu z analogicznym okresem
ub.r. Znaczne wzrosty widać między innymi w trzech grupach ładunkowych: rudzie
(+6344 proc.), zbożu (+174,2 proc.) i innych
masowych (+22,3 proc.).
- Te wyniki pozwalają nam ze spokojem patrzeć w przyszłość – mówi Łukasz Greinke,
Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk
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S.A.- Po trzech kwartałach 2020 roku wypracowaliśmy ponad 60 mln zł zysku netto.
To wynik powyżej planu na ten rok. Ten rok
w przeładunkach planujemy zamknąć bardzo dobrym wynikiem, który szacujemy na
poziomie 48,5 mln ton. To nasz czas, który
chcemy w pełni wykorzystać. Wszystkie inwestycje realizujemy zgodnie z harmonogramem. Pracujemy też nad nowymi projektami – dodaje Łukasz Greinke .

Powstaje port najnowszej generacji
W ciągu ostatniej dekady potrojono liczbę
przeładunków i nadal dzięki inwestycjom
i nowym kontraktom operatorzy działający w Porcie zwiększają swój potencjał
przeładunkowy. Dzięki inwestycjom stają
się jeszcze bardziej konkurencyjni. W ciągu ostatnich miesięcy widać znaczne odbicie 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 następnie 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 Europie projektów w branży morskiej. To jednocześnie element strategii rozwoju Portu
wskazujący na potencjalny kierunek rozbudowy.
Budowa nowej głębokowodnej części portu
ma docelowo zwiększyć potencjał przeładunkowy Portu Gdańsk i stworzyć realne możliwości przeobrażenia go w jeden
z wiodących portów najnowszej generacji.
To inwestycja, która przyczyni się jedno-

cześnie do powiększenia powierzchni naszego kraju, poprzez zalądowienie akwenów znajdujących się bezpośrednio na
wodach Zatoki Gdańskiej.

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

- Ogłosiliśmy postępowanie konkursowe
mające na celu wybór dzierżawców lub
dzierżawcy przyszłych terenów w celu optymalnego wykorzystania potencjału ekonomicznego Portu Gdańsk, w tym również
obszarów objętych koncepcją Portu Centralnego - mówi Łukasz Greinke, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. - Wyniki
postępowania dadzą nam odpowiedź na
pytanie, które podmioty zdecydują się zainwestować i operować w Porcie Gdańsk.
Ostateczny kształt Portu Centralnego zależeć będzie bowiem od zapotrzebowania ze
strony operatorów terminali. Stawiamy tu
znak równości pomiędzy inwestorem, a operatorem. Zależy nam na partnerach, którzy
mają bardzo silną pozycję na światowych
rynkach.

Wsparcie dla walczących z pandemią

Z myślą o aktualnych i przyszłych kontrahentach Port Gdański modernizuje nabrzeża, układ drogowo-kolejowy, buduje
place składowe. Inwestycje drogowo-kolejowe poprawią zarówno dostęp do portu
od strony lądu, jak i standard techniczny
dróg. Większość z tych prac jest już na finiszu. Powstanie lub zostanie przebudowanych 7,2 km dróg, 10 km nowych torów i 7
obiektów inżynieryjnych, w tym wiadukty
i przepusty osłonowe.

Od początku epidemii Port Gdański aktywnie włącza się w różnego rodzaju akcje,
mające na celu walkę z koronawirusem.
Dotychczas przekazano 4 sztuki analizatorów do diagnostyki zakażeń SARS-CoV-2,
10 namiotów, które mogą posłużyć jako
przenośne izby przyjęć z pełnym wyposażeniem, 2 tysiące przyłbic oraz środki
ochrony osobistej.
W związku z kolejną falą zachorowań
planowane są też kolejne inicjatywy. Zdecydowano 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 odpowiedzialności 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. - Zastanawialiśmy się jak możemy włączyć się
w życie dzielnicy i wtedy dowiedzieliśmy się
o Portowcu. Klub powstał dzięki mieszkańcom i dla mieszkańców. Na tą chwilę skupiliśmy się na wsparciu zespołu trenerskiego,
bo to na nich spoczywa największa odpowiedzialność. Zakupiliśmy także niezbędny
sprzęt i stroje dla dzieci.
Portowiec Gdańsk to klub piłkarski z Nowego Portu z wieloletnią tradycją sięgającą
1957 roku. Obecnie prowadzone są tu treningi piłki nożnej dla dzieci z roczników
2010-2016. Twórcy klubu mówią o osobie, że
to „Mały klub ciałem, ale wielki duchem.”

Powstają nowe drogi i układy torowe wyprowadzające ruch ze stacji Port Północy do bram poszczególnych terminali.
W przypadku największego z nich, czyli
terminalu DCT, będą to dwie dedykowane linie. Oprócz tego powstanie droga
w układzie 2 plus 2, która bezkolizyjnie
wyprowadzi ruch z terminala, dalej na po-
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Ponad 230 mln zł zysku
funduszy PPK – podsumowanie
2020 roku

fundusze PPK
230
mln

zysku funduszy PPK
od początku ich istnienia

wartość aktywów
zgromadzonych w PPK

25,8 tys.

W 2020 roku do Pracowniczych Planów Kapitałowych dołączyły firmy z II i III etapu wdrożenia
programu. Mimo bardzo trudnej sytuacji epidemicznej wyniki inwestycyjne PPK za ubiegły rok są
bardzo dobre.

2,72

Wartość aktywów zgromadzonych w PPK
wyniosła na koniec 2020 roku 2,72 mld
zł, a całkowita suma wpłat do PPK to 2,49
mld zł. To oznacza, że od początku istnienia fundusze PPK zarobiły łącznie ponad
230 mln zł. Średnia stopa zwrotu z funduszy PPK od ich powstania to 10,1%, a całkowita stopa zwrotu z inwestycji w PPK
dla uczestnika, który od samego początku
oszczędza w programie mogła wynieść
ponad 120%. Wszystkie fundusze zdefiniowanej daty skończyły rok na plusie – od
7,54% dla funduszy 2025 do 12,47% dla
funduszy 2060.

2,6
mln

Stan na grudzień 2020 r. wg danych Ewidencji PPK i KNF.
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Miniony rok przyniósł 2 600 wydarzeń
edukacyjnych i konferencji, w tym ponad
1400 wydarzeń online, w których uczestniczyło łącznie ponad 100 tys. uczestników.

mld

firm prowadzi PPK lub PPE

aktywnie oszczędza
na cele emerytalne w III filarze

Edukacja finansowa

W 18 miesięcy liczba
uczestników PPK przekroczyła dwukrotnie liczbę
aktywnych
uczestników
wszystkich
programów
emerytalnych od 2004 r.
Obecnie blisko 26 tys. firm prowadzi PPK
lub PPE, a ponad 2 mln Polaków inwestuje
w bezpieczną przyszłość wspólnie z pracodawcą. W III filarze (uwzględniając PPK,
PPE, IKE i IKZE) na cele emerytalne aktywnie oszczędza 2,6 mln Polaków. Dla
porównania pod koniec 2018 roku oszczędzało (w PPE): 1,2 tys. firm i 334 tys. osób.
Obecny wynik to ponad 20 razy więcej
firm i ponad 6 razy więcej uczestników!

Bezpłatne szkolenia otwarte to główny
obszar działań edukacyjnych PFR Portal
PPK. Szkolenia są prowadzone przez Ekspertów Regionalnych PFR Portal PPK.
Uczestnicy otrzymują komplet praktycznych informacji oraz materiały edukacyjne i mają możliwość zadawania pytań
ekspertom. Podczas szkoleń eksperci
przedstawiają i szczegółowo omawiają zarówno przepisy ustawy o PPK, jak i praktyczne aspekty programu.
Szkolenia odbywają się w formie online
z uwagi na obowiązującą sytuację epidemiczną. W każdym tygodniu odbywa się
łącznie kilkadziesiąt szkoleń. Udział jest
bezpłatny, ale konieczna jest rejestracja
przez stronę www.mojeppk.pl.

5 minut z PPK
Oprócz szkoleń, pracownicy i pracodawcy
mogą skorzystać również z cyklu webinarów i podcastów.
„Pracodawcy-Pracodawcom” to comiesięczne spotkania w formie online, realizowane dzięki współpracy z pracodawcami z I fazy wdrożenia (firmy 250+).
Podczas bezpłatnego spotkania uczestni-

cy mają możliwość poznać doświadczenia firm, które wprowadzenie PPK mają
już za sobą.
Regularnie publikowane są nowe podcasty
z serii „PPK daje radę”. Są to krótkie, trwające ok. 5 minut nagrania z ekspertami
PPK, dostępne w języku polskim i angielskim na kanałach PPK w Soundcloud, Spotify, YouTube, Apple Podcast. Można ich
też odsłuchać za pomocą odtwarzacza zamieszczonego na www.mojeppk.pl.
Ponadto na portalu mojeppk.pl pojawił się
najnowszy cykl krótkich filmów „PPK express” mających za zadanie wyjaśnić zasady działania programu PPK. W kolejnych
odcinkach omówione zostają najważniejsze zagadnienia dotyczące PPK i najczęściej pojawiające się wśród potencjalnych
uczestników programu pytania.

www.mojeppk.pl
Portal www.mojeppk.pl jest jedynym oficjalnym źródłem informacji na temat
Pracowniczych Planów
Kapitałowych. Na stronie znajduje się nie tylko oferta szkoleniowa,
ale także odpowiedzi na
najczęściej zadawane pytania, kalkulator
dla pracodawcy i pracownika, kalkulator
szacowania wartości zamówienia w PPK,
najnowsze informacje na temat programu
oraz lista instytucji finansowych, które
oferują prowadzenie i zarządzanie PPK.
Ponadto na portalu znajdują się gotowe do
pobrania materiały informacyjne, podzielone na sekcje: dla pracownika, dla pracodawcy i dla instytucji finansowych.
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ZUS – nowoczesnym urzędem na miarę trudnych czasów
Pomimo zawirowań społeczno-gospodarczych
związanych z pandemią koronawirusa najnowsze
dane o sytuacji finansowej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, za pierwsze trzy kwartały 2020
roku, napawają optymizmem. Sytuacja Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (FUS) jest stabilna,
a płatnicy są - mimo trudności – zdyscyplinowani.
Tak profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS,
komentowała na łamach „Kapitału Polskiego”,
działania instytucji w 2020 roku.

ma w tym doświadczenie. Waloryzacja objęła ponad 8 mln świadczeń emerytalno-rentowych. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na 2020 r. wyniósł 103,56 proc.
W 2020 roku, rozszerzono również program „Mały ZUS”. Ulga kierowana jest do
małych przedsiębiorców, którzy istnieją
już jakiś czas na rynku. „Mały ZUS” nie
jest przeznaczony dla osób, które dopiero
założyły swoją działalność. One korzystają
z innych rozwiązań: najpierw 6-miesięczna ulga na start, a następnie dwa lata pasa
startowego, w czasie którego można opłacać składki od podstawy równej 30 proc.
minimalnego wynagrodzenia, zamiast 60
proc. przeciętnego wynagrodzenia, jak
przewidują zasady ogólne dla przedsiębiorców.
- Elektroniczne zwolnienia lekarskie sprawdziły się w trudnych czasach - mówi
prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. - Wiele krajów podpatruje naszą reformę
i z zazdrością patrzy na nasze dokonania. ZUS szybko się zmienia i staje się
nowoczesnym urzędem na miarę naszych czasów.

A był to rok wyjątkowo trudny dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do bieżącej
działalności doszło mnóstwo obowiązków
związanych pandemią koronawirusa: obsługa wniosków z tarcz antykryzysowych,
obsługa osób znajdujących się na kwarantannie, e-zwolnienia, e-wizyty, wdrażanie
rozwiązań prawnych, które okazały się
ogromnym ułatwieniem dla pracodawców
i pracowników.
Bardzo trudne były pierwsze miesiące
roku. Początek pierwszego półrocza 2020 r.
to okres w którym dynamika przychodów
FUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, w ujęciu rok do roku, wykazywała
tendencję wzrostową. Pokazywały to dane
za styczeń, luty i marzec. Sytuacja zmieniła
się w kwietniu, kiedy zaczął obowiązywać
tzw. lockdown.
Konsekwencje pandemii wpłynęły na
obraz sytuacji finansowej FUS. W okresie
styczeń – czerwiec br. wydatki funduszu
wyniosły 130,0 mld zł, podczas gdy wpływy ze składek i ich pochodnych - 92,2 mld
zł. W efekcie, stopień pokrycia wydatków
wpływami ze składek i ich pochodnych
osiągnął w pierwszym półroczu br. poziom
70,9 proc. (spadek o ok. 10 proc. w stosunku
do ubiegłego roku). Jednak w lipcu i sierpniu negatywne tendencje się odwróciły.

Tarcza antykryzysowa wielkim wyzwaniem
Wiosną, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
musiał zmierzyć się z ogromnym wyzwa-
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niem jakim była realizacja tzw. tarczy antykryzysowej wprowadzonej przez rząd
dla ochrony pracodawców i pracowników
przed zwolnieniami z pracy, bezrobociem,
upadłościami firm.
Na tzw. tarczę antykryzysową składały się
projekty kilku ustaw, w tym ustawy o pomocy publicznej oraz nowelizacji ustawy
o systemie instytucji rozwoju. Głównym
celem nowych rozwiązań prawnych była
ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach. Ułatwienia obejmowały
zwolnienia przez 3 miesiące ze składek na
ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie
zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP lub FEP. Zwolnienie
dotyczyło składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby.
Z ochrony skorzystać mogli także samozatrudnieni z przychodem do 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacali
składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczyło firm zgłoszonych do ZUS przed 1 lutego 2020 r. Osoby powracające z zagranicy
i objęte obowiązkową kwarantanną, mogły
ubiegać się o świadczenia chorobowe.
- Jesteśmy przygotowani na wdrożenie rozwiązań prawnych, które są ułatwieniem dla
wielu pracodawców i pracowników – podkreślała wówczas prof. Gertruda Uścińska,
prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.Proponowane w ustawie trzymiesięczne zawieszenie opłacania składek przez mikroprzedsiębiorców nie wpłynie negatywnie na
ich świadczenia wypłacane z ZUS.

Od 1 kwietnia do ZUS wpłynęło ponad
4 mln wniosków w ramach Tarczy antykryzysowej oraz ponad milion wniosków
o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Ponadto,
Zakład cały czas realizował wszystkie dotychczasowe zadania, takie jak przyznawanie i wypłata emerytur, rent i innych
świadczeń, a także pobieranie składek na
ubezpieczenia społeczne i inne fundusze.
Wnioski składane w ramach Tarczy antykryzysowej najczęściej dotyczyły zwolnienia ze składek. Wiele osób starało się także
o świadczenie postojowe. Były to przede
wszystkim osoby samozatrudnione, ale
także osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne
i o dzieło).
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrealizował wówczas zwolnienie z obowiązku opłacania składek dla 2 milionów firm, umarzając składki na kwotę 7,6 mld zł, w tym
4 mld zł za marzec, 3,6 mld zł za kwiecień.
Zwolnieniem zostały objęte składki za 6,5
mln osób ubezpieczonych.

Nowe zasady korzystania z ulgi w opłacaniu składek dla małych przedsiębiorców
weszły w życie od 1 lutego br. W porównaniu z 2019 rokiem, znacznie, bo do 120
tys. zł, podniesiono maksymalny przychód w poprzednim roku uprawniający do
skorzystania z ulgi. Na starych zasadach
byłoby to jedynie 67,5 tys. zł. Według szacunków z początku roku, z nowej formuły
programu miało skorzystać nawet 320 tys.
przedsiębiorców.

Dodatek solidarnościowy dla zwalnianych
19 czerwca 2020 r. Prezydent RP Andrzej
Duda podpisał ustawę o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, której projekt złożył wcześniej
w Sejmie.
Zgodnie z projektem, nowe świadczenie
miało wesprzeć osoby, które przez pandemię koronawirusa utraciły pracę. Prof.
Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, szacowała że z tego
rozwiązania będzie mogło skorzystać około 500 tys. osób.

Na początku roku, ZUS musiał być także
gotowy na waloryzację emerytur i rent.
Do tak poważnej operacji należało się
przygotować już klika miesięcy wcześniej.
Pierwsze, marcowe wypłaty zostały zwaloryzowane już w połowie lutego, zaraz
po podpisaniu przez Prezydenta Andrzeja
Dudę ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r.

Świadczenie
jest
nieopodatkowane,
a składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne
nie pomniejszają jego wysokości. Składki
są finansowane przez budżet państwa. Ze
świadczenia nie będzie można również dokonywać innych potraceń ani egzekucji.
Wnioski o wypłatę dodatku solidarnościowego składano wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Wszystko przebiegało prawidłowo. Zakład
dokonuje waloryzacji świadczeń co roku,

Dzięki wdrożonej w 2012 roku Platformie, liczne sprawy z ZUS można załatwić

Przygotowani do waloryzacji

przez internet, bez potrzeby wychodzenia
z domu. W marcu br. klienci Zakładu założyli 112 tys. profili na PUE, a w kwietniu
blisko 270 tys. Jest to rekord, ponieważ do
tamtej pory przybywało przeciętnie 60–70
tys. nowych użytkowników miesięcznie.

sowej niezdolności do pracy. Wiele krajów
podpatruje naszą reformę i z zazdrością
patrzy na nasze dokonania. ZUS szybko się
zmienia i staje się nowoczesnym urzędem
na miarę naszych czasów – dodaje szefowa
ZUS.

Bon wspiera turystykę

Konieczne reformy

W okresie wakacyjnym, pandemia nieco
osłabła, ludzie wyruszyli na wakacje, głównie w kraju, lecz mimo tego branża turystyczno hotelarska tkwiła w kryzysie. By
zwiększyć popyt na usługi w tym sektorze,
rząd wprowadził m.in. bon turystyczny.

Fundacja Instrat przygotowała na zlecenie
ZUS raport pt. „Pełne dochody - niepełne składki. Zbieg tytułów do ubezpieczeń
społecznych i konsekwencje dla systemu
ubezpieczeń społecznych”.

Pod koniec lata 2020, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał już ponad 883
tys. bonów na kwotę ponad 756 mln zł.
Beneficjenci wykonali ok. 236 tys. płatności bonami na łączną kwotę ok. 172 mln
zł. W początkowym okresie, zgłosiło się
ponad 16,9 tys. podmiotów turystycznych
i organizacji pożytku publicznego, które
chciały świadczyć swoje usługi w ramach
bonu.
Bon turystyczny był ogromnym wsparciem
dla podmiotów turystycznych oraz rodzin.
Pod koniec wakacji, w ZUS zaobserwowano rosnące zainteresowaniem bonem. Ale
na jego realizację jest bardzo dużo czasu.
Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. Co
istotne, nie podlega wymianie na gotówkę,
ani inne środki płatnicze. Bon można wygenerować tylko i wyłącznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

E-zwolnienia sprawdziły się
W czasie pandemii, wielkim udogodnieniem dla pacjentów i lekarzy okazały się e-zwolnienia. Od 1 do 20 października 2020
r. wystawiono 1,8 mln zaświadczeń lekarskich. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oznaczało to wzrost
o 23,5 proc. W przypadku zwolnień z tytułu choroby własnej wzrost w stosunku
do 2019 r. wyniósł 28 proc., z tytułu opieki
nad innym członkiem rodziny – 17,3 proc.,
w przypadku opieki nad dzieckiem nastąpił spadek liczby zwolnień o 15 proc.
- Elektroniczne zwolnienia lekarskie sprawdziły się w trudnych czasach. Gdyby nie e-ZLA nie poradzilibyśmy sobie z obsługą
zaświadczeń. To pokazuje, że czasem trzeba
się wykazać odwagą we wprowadzaniu reform - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. - Elektroniczne zwolnienia na stałe
wpisały się już w polski system. Do tego rozwiązania przekonali się nie tylko pacjenci,
pracodawcy, ale także lekarze. E-ZLA ułatwia cały proces obsługi zaświadczeń o cza-

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 administracyjne po stronie firm oraz państwa,
a także przyczyniając się do błędów i ułatwiając nadużycia.
- Nigdzie indziej na Starym Kontynencie
nie jest możliwe, aby umowa, która generuje dla zatrudnionego największy dochód,
nie pracowała na jego emeryturę. Od lat
jest jasne, że potrzeba kompleksowej reformy upraszczającej system, która zwiększyłaby pewność prawa i rozliczenia z ZUS
oraz ukróciłaby wiele schematów unikania
oskładkowania - wyjaśniła prof. Uścińska.
W raporcie wskazano m.in., że potencjalna reforma mająca na celu ujednolicenie
zasad naliczania i odprowadzania składek
dla zatrudnionych ze zbiegiem tytułów do
ubezpieczeń społecznych będzie skierowana na poprawę dostępu do świadczeń krótkoterminowych (tzw. wypadkowego oraz
chorobowego), wyższy kapitał emerytalny
i w konsekwencji wyższą emeryturę - prowadząc do urzeczywistnienia konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej.
To - podkreślono - szczególnie ważne dla
zatrudnionych w branżach dotkniętych
kryzysem, tj. kultury lub gastronomii.
Zdaniem autorów raportu, pełne oskładkowanie dochodów przyniosłoby szereg
korzyści również pracodawcom, bo uwolniłoby ich od ryzyka rozliczania składek
za ubezpieczonego, który pracuje w kilku
miejscach. Ograniczenie arbitrażu pomiędzy istniejącymi formami zatrudnienia
mogłoby również przyczynić się do wyrównania warunków konkurencji oraz
odciążenia płatników i administracji publicznej z ryzyka, na które dziś - wskazano
- wszyscy są wystawieni.
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Rośnie popularność
e-wizyt w ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził cieszące się dużym powodzeniem e-wizyty. To wideorozmowa z ekspertem, dzięki której można załatwić swoje sprawy w ZUS bez wychodzenia z domu - wystarczy komputer lub inne
urządzenie z dostępem do internetu i z kamerą. ZUS zastosował też rozwiązania bardzo pomocne osobom przebywającym na kwarantannie i w izolacji domowej.
- Z e-wizyt, skorzystało już kilkanaście tysięcy klientów, a ich liczba systematycznie
rośnie. Codziennie e-wizytę umawia kilkaset osób – mówiła wówczas prezes ZUS
prof. Gertruda Uścińska.
Obecnie, w niektórych oddziałach e-wizytę codziennie rezerwuje blisko tysiąc klientów. Dlatego od 18 grudnia ub.r. utworzono
kolejne 43 stanowiska do obsługi e-wizyt.

Dowód osobisty pokaż do kamery
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 zamieszkania. Dla płatników składek powinien
być to oddział ZUS właściwy ze względu na
adres firmy.

Jeśli klient będzie chciał uzyskać informacje w konkretnej, indywidualnej sprawie,
powinien przygotować dokument tożsamości. Należy go pokazać do kamery podczas e-wizyty. W e-wizycie może też wziąć
udział opiekun faktyczny lub prawny.
Wtedy klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję na etapie rezerwacji. Jeżeli
klient posiada pełnomocnictwo, które jest
zarejestrowane w ZUS, może także odbyć
e-wizytę w imieniu innej osoby.

Pomoc dla objętych kwarantanną
Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową
i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą
już dostarczać decyzji Sanepidu do ZUS
lub pracodawcy. Zakład będzie pozyskiwał
takie dane automatycznie.

zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej – zaznacza prezes ZUS.
Przypomina, że osoby skierowane przez
jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej
na kwarantannę mają prawo do świadczeń
chorobowych - wynagrodzenia za czas
choroby, które finansuje pracodawca, albo
zasiłku chorobowego.
- Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem
chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy
zlecenia czy prowadzeniem działalności
gospodarczej. Świadczenia przysługują także ubezpieczonym, którzy zostali poddani
izolacji, w tym izolacji w warunkach domowych - wskazuje szefowa ZUS.

Wcześniej do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych (gdy kwarantanna
- Wprowadzamy kolejne udogodnienie dla
W trakcie rezerwacji podaje się kod poczlub izolacja dotyczy dziecka), potrzebna
naszych klientów. Zdajemy sobie sprawę
towy, więc system podpowiada, w którym
jest decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarw jak trudnej sytuacji znajdują się osoby,
oddziale taką wizytę można umówić.
nej. ZUS będzie teraz samodzielnie pozyDzień przed spotkaniem
skiwać odpowiednie dane
osoba, która umówiła
z systemu informatyczUsługa dostępna w każdym oddziale
się na e-wizytę w ZUS,
nego Centrum e-Zdrowia
Pierwsze e-wizyty w ZUS ruszyły 19 października w siedmiu oddziałach ZUS: w trzech w Warszana wskazany podczas
(system EWP), w którym
wie, w dwóch w Poznaniu, w Krakowie i we Wrocławiu. Na wirtualne wizyty w urzędzie można
rejestracji numer tezapisywane są informacje
umawiać się także w oddziałach ZUS w Chorzowie, Rybniku, Sosnowcu i Zabrzu.
lefonu otrzyma SMSo obowiązku kwarantanny
Ci klienci, którzy do tej pory skorzystali z e-wizyty w ZUS, są bardzo zadowoleni z nowej usługi.
a z przypomnieniem
Już namawiają znajomych do tej formy kontaktu z ZUS. W listopadzie ub.r. usługa była już dostępna
i izolacji.
we wszystkich oddziałach.
o konsultacji. W dniu
Po wejściu w życie odpoe-wizyty, godzinę przed
wiednich zmian w przepispotkaniem,
otrzyma
e-wizyta
sach, dane o kwarantannie
też maila z linkiem. Po
i izolacji ZUS będzie przekliknięciu w link nastąkazywać
pracodawcom
które są na kwarantannie lub izolacji. Dlapi połączenie z pracownikiem ZUS. Jeśli
i
przedsiębiorcom
na
ich
profil płatnitego zapadła decyzja, że Zakład Ubezpiektoś nie może skorzystać z umówionej
ka na Platformie Usług Elektronicznych
czeń
Społecznych
będzie
sam
pozyskiwać
e-wizyty albo już nie potrzebuje spotkania
(PUE) ZUS. Na podstawie tych informadane o osobach, które odbywają kwaranz pracownikiem ZUS, powinien w każdym
cji płatnicy składek będą mogli wypłacać
tannę lub przebywają w izolacji domowej.
momencie zrezygnować ze zdalnej konsulpracownikom świadczenia chorobowe
ZUS będzie udostępniał te informacje płattacji. Jeśli ktoś wie, że nie weźmie udziału
(wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek
nikom składek - wyjaśnia profesor Gerw e-wizycie, powinien ją odwołać. Dzięki
chorobowy) i zasiłek opiekuńczy. Infortruda Uścińska, prezes ZUS. - Informacje
temu, swoją sprawę w ZUS będzie mogła
mację o kwarantannie lub izolacji otrzyma
o kwarantannie lub izolacji są niezbędne
załatwić inna osoba.
także ubezpieczony na swoim profilu na
do wypłaty zasiłków chorobowych i opiePodczas e-wizyty eksperci odpowiedzą na
PUE ZUS. Pracownicy skierowani na kwakuńczych. Osoby, które zostały skierowane
pytania z zakresu emerytur i rent, zasiłrantannę lub są objęci izolacją domową pona kwarantannę lub są objęte izolacją doków, ubezpieczeń i składek. Na wirtualną
winni pamiętać o poinformowaniu swojemową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie
wizytę można umówić się w dni robocze,
go pracodawcy o przyczynie nieobecności
muszą już dostarczać decyzji Sanepidu do
w godzinach 9.00-14.30. Może ona trwać
w pracy. Informację tę mogą przekazać na
ZUS lub pracodawcy. Nie muszą też mieć
nie dłużej niż 20 min.
przykład telefonicznie lub mailowo.
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Zrobimy wszystko, aby pomoc
dla firm trafiła jak najszybciej
Okołao 30 mld złotych wynosi pomoc Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, którą realizuje w ramach Tarczy antykryzysowej.
Chodzi m.in. o zwolnienie z opłacania składek, wypłatę świadczenia postojowego oraz wszelkiego rodzaju ulgi.
- Od blisko roku realizowane przez nas
wsparcie dociera do wielu podmiotów. Łączna pomoc z ZUS sięga ok. 30 mld złotych.
Zwolniliśmy ze składek ponad 2 mln firm na
ponad 13 mld złotych. Wypłaciliśmy około
2,7 mln świadczeń postojowych na ponad
5,3 mld złotych. Kolejne kilka mld złotych
to wszelkiego rodzaju ulgi, w tym rozłożenie
należności na raty bez opłaty prolongacyjnej – mówi profesor Gertruda Uścińska,
prezes ZUS.

składek może skorzystać kilkaset tysięcy
firm – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Przypomina, że od 30 grudnia można
wnioskować o zwolnienie z opłacania składek za listopad w ramach najnowszej tarczy antykryzysowej 6.0.

Zwolnienia ze składek dla firm

- Zrobimy wszystko, aby pomoc trafiła do
przedsiębiorców jak najszybciej. Z szacunków wynika, że ze zwolnienia z opłacania

Wszystkie wnioski o postojowe i zwolnienia ze składek należy przesyłać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Szczegółowe informacje o warunkach wsparcia
z tarczy antykryzysowej 6.0, konkretnych
kodach PKD, które skorzystają z pomocy
i terminach składania wniosków są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl

Od 30 grudnia ub.r. przedsiębiorcy działający w branżach oznaczonych ponad 40
kodami PKD (m.in. chodzi o handel, gastronomię, pozaszkolne formy edukacji,
obiekty kultury i sportu, fizjoterapeutów)

Prawie 50 mln zł z Tarczy 6.0. już na kontach przedsiębiorców

ZUS wypłacił pierwszą transzę świadczeń postojowych. Pierwsi przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z opłacania składek za listopad 2020 r.
- Na konta płatników trafiło już 23,6 tys. wypłat świadczeń postojowych na kwotę 48,6 mln zł.
To pokazuje, że elektroniczny system wnioskowania sprawdza się. Dzięki temu szybciej weryfikujemy wnioski i szybciej przekazujemy środki na konta – mówi prof. Gertruda Uścińska,
prezes ZUS.
Wnioski o wsparcie z Tarczy antykryzysowej 6.0 można składać tylko elektronicznie przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz za pośrednictwem strony gov.pl.
W weekend pierwsi przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z opłacania składek za listopad 2020 r.
ZUS prześle informacje o rozstrzygnięciu wniosku na PUE ZUS. Aby odebrać odpowiedź z ZUS
na PUE ZUS, wystarczy zalogować się do swojego konta, wejść w [Dokumenty i wiadomości]
i w [Skrzynce odbiorczej] przejść do [Dokumentów wymagających poświadczenia odbioru].
Oprac. na podstawie zus.pl

uzyskali prawo do zwolnienia ze składek za listopad. Jednym z warunków jest
spadek przychodu o co najmniej 40 proc.
w listopadzie br. w porównaniu do sytuacji
w listopadzie ubiegłego roku. Termin składania wniosków dla przedsiębiorców to 30
grudnia ub.r. do końca stycznia 2021 r.
We wszystkich tych przypadkach zwolnienie będzie obejmować także składki opłacone. Jeśli przedsiębiorca je opłacił, będzie
mógł uzyskać zwrot nadpłaty lub pokryć
nią kolejne składki.

Dodatkowe świadczenie postojowe
Więcej przedsiębiorców skorzysta z dodatkowego świadczenia postojowego. Hotele
i podobne obiekty zakwaterowania, organizatorzy turystyki i obiekty sportowe mogą
otrzymać dodatkowe postojowe nawet trzy
razy. Warunkiem pierwszej wypłaty jest
spadek przychodu w miesiącu przed tym,
w którym składany jest wniosek o co najmniej 75 proc. w stosunku do tego samego
miesiąca ubiegłego roku. Przedsiębiorcy
z tych branż już mogą składać wnioski (od
16 grudnia).
Od 30 grudnia ZUS zaczął przyjmować
wnioski o postojowe od kolejnych niemal
40 grup przedsiębiorców (według PKD
działalności wymienionego w ustawie). Są
to w większości te same rodzaje działalności, które skorzystają z umorzenia listopadowych składek. Dodatkowe postojowe
przysługuje jednokrotnie. Warunkiem
wypłaty jest spadek przychodu w październiku br. albo listopadzie br. o co najmniej
40 proc. w stosunku do sytuacji w analogicznym miesiącu sprzed roku.
Prawo do jednorazowego dodatkowego
świadczenia postojowego mają również
osoby wykonujące umowy cywilnoprawne
(np. zlecenie, dzieło). Chodzi o umowy zawarte do 15 grudnia 2020 roku. Z postojowego skorzystają twórcy, artyści, technicy
wspomagający kulturę, architekci i osoby,
które świadczą usługi na rzecz muzeów
(w zakresie pozaszkolnych form edukacji
i przewodnicy muzeów). Wnioski o postojowe w ZUS będą mogli składać od 15
stycznia 2021 r.
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Kiedy kierujemy wzrok w przys złość, świadomość przeszłości
jest ważnym drogowskazem
Z Ambasadorem Niemiec w Polsce Arndtem Freytagiem von Loringhovenem, rozmawiał Marcin Prynda

liwemu podejściu do historii i na podstawie prawdy historycznej przyjaźń
polsko-niemiecka może rozwijać się trwale
i w oparciu o zaufanie. Decyzja Bundestagu popierająca utworzenie miejsca pamięci
poświęconego polskim ofiarom niemieckiej okupacji jest więc ważnym krokiem
także w kierunku naszej wspólnej przyszłości.
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 wreszcie 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?

Jakie były początki Pana pracy jako
ambasadora w Polsce?
Moje pierwsze dwa miesiące na stanowisku ambasadora w Warszawie obfitowały
w wiele ciekawych oraz bardzo serdecznych spotkań z przedstawicielami polityki,
gospodarki i kultury jak też społeczeństwa
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obywatelskiego. Na to serdeczne przyjęcie chciałbym odpowiedzieć przyjaźnią
– moją własną i mojego kraju. Jednocześnie mam nadzieję, że w obliczu pandemii
również w przyszłości znajdziemy sposoby
i formaty pozwalające kontynuować te cenne spotkania.

Jakie znaczenie ma przeszłość dla
dzisiejszych stosunków polsko-niemieckich? Czy nie jest tak, że za bardzo patrzymy w przeszłość, a za mało
myślimy o przyszłości?
Przeszłość i przyszłość są ze sobą bezpośrednio powiązane. Tylko dzięki wraż-

Do naszych wspólnych wyzwań przyszłości, w obliczu pandemii, należy przede
wszystkim dziedzina zdrowia. Ale również
zmiany klimatyczne, cyfryzacja, mobilność, dostawy energii, badania naukowe
i innowacje pozostają dużymi wyzwaniami, którym możemy sprostać tylko wspólnie. 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 jedynie 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 Wyszehradzkiej są przeciwne nowym planom
azylowym Unii Europejskiej. W jaki
sposób należałoby rozwiązać ten
problem?

Polityka migracyjna i uchodźcza także należy do wielkich wyzwań UE na przyszłość.
Temat ten będzie nas wciąż zajmować, ponieważ konflikty w innych częściach świata, a także zmiany klimatyczne, będą raczej
prowadzić do rosnącej presji migracyjnej.
Wiele krajów w UE potrzebuje też imigracji. Dobrze więc, że Komisja UE przedstawiła we wrześniu propozycję dotyczącą
podejścia do spraw migracji i uchodźstwa
w przyszłości. Dotyczy to również wspólnej europejskiej polityki azylowej. Słowem
kluczowym była tu – tak jak podczas pandemii – solidarność. Temu wyzwaniu możemy sprostać tylko wtedy, gdy pomożemy
krajom, do których przybywa najwięcej
uchodźców. Istnieją różne formy solidarności, uwzględnia to także propozycja Komisji UE i moim zdaniem jest to też w interesie wszystkich państw członkowskich.
15 października w Paryżu ogłoszoną
wspólną deklarację Ministrów Spraw
Zagranicznych Trójkąta Weimarskiego. Czy jest szansa na to, że współpraca Niemiec z Polską, w ramach
Trójkąta Weimarskiego, będzie miała
coraz większe znaczenie?

Słuszne i ważne jest to, że odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych naszych trzech krajów. Spotkanie w Paryżu
pokazało też, jak wiele tematów znajduje
się na wspólnej agendzie i jak efektywnie
potrafimy współpracować. Przy tym ważne jest dla mnie, by podkreślić, że Trójkąt
Weimarski w ubiegłych latach działał aktywnie 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 możemy iść naprzód, a wspólne decyzje potrzebują dobrego przygotowania. Trójkąt Weimarski nadaje się jako forum w centrum
Europy. Wraz z naszymi trzema krajami
w formacie tym spotykają się bardzo różne perspektywy i wszyscy chcemy porozumieć się co do wspólnych propozycji.
Dlatego życzymy sobie, aby współpraca ta
kontynuowana była na wszystkich szczeb-

lach. W 2021 roku, w 30. rocznicę Trójkąta
Weimarskiego, jest nawet szansa na spotkanie na szczycie.
Proszę ocenić charakter współpracy 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 filarów naszych bilateralnych stosunków
oraz niezwykłą historią sukcesu i przynosi mieszkańcom naszych krajów ogromne
korzyści.
Od wielu lat, co roku, biliśmy nowe rekordy w handlu bilateralnym. Jedynie z powodu pandemii korona wirusa, w 2020 roku,
po raz pierwszy tak się nie stanie; jednak
nawet w tym roku handel między naszymi krajami rozwija się znacznie lepiej niż
w przypadku praktycznie wszystkich innych krajów. Niemcy są dla Polski najważniejszym partnerem handlowym, pozostawiając 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 inwestorów w Polsce i tworzą wiele setek tysięcy miejsc pracy. Także polskie
przedsiębiorstwa coraz więcej inwestują
w Niemczech.
Potencjał na przyszłość widzę na przykład
w rozwoju nowych form mobilności, również w transporcie drogowym. Niemiecki
i polski przemysł motoryzacyjny są silnie
ze sobą powiązane, zatem oczywiste jest,
że wspólnie idziemy naprzód – np. w zakresie rozwoju elektromobilności, czy też
zrównoważonej produkcji akumulatorów.
Podobnie jest w przypadku przebudowy
naszych systemów energetycznych w kierunku wykorzystania przyjaznych dla klimatu, zrównoważonych źródeł produkcji
energii, jak np. energia wiatrowa.
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Znajdź swoich klientów za Odrą, czyli e-zakupy po niemiecku

Po

przemianach

polityczno-gospodar-

dostaw, w dobie pandemii nasili się trend

czych w '89 roku Niemcy stały się dla Polski

skracania łańcuchów dostaw. Długie łań-

kluczowym partnerem handlowym. Akce-

cuchy dostaw wpływają negatywnie na

sja naszego kraju do Unii Europejskiej do-

szybkość reakcji na sytuacje kryzysowe

dała kolejny bodziec do zacieśniania relacji

i stanowią źródło niepewności. Firmy będą

gospodarczych, które w ostatnich latach

więc zmuszone do poniesienia większych

stały się na tyle silne, że Polska stała się dla

nakładów, aby zminimalizować to ryzyko.

Niemiec 6. najważniejszym partnerem pod

Najłatwiejszym sposobem na uniknięcie

kątem obrotów handlowych. W ostatnich

zbędnego ryzyka jest znalezienie dostaw-

latach import zaczął odgrywać coraz bar-

ców w bliskiej odległości od zakładu pro-

dziej istotną rolę. I tak, w 2019 roku nasz

dukcyjnego oraz zbudowanie relacji opar-

kraj uplasował się na 5. miejscu wyprze-

tych na zaufaniu poprzez osobiste wizyty

dzając takie potęgi gospodarcze jak Wło-

i spotkania. Dzięki bliskości geograficznej

chy czy Wielka Brytania.

i połączeniom lotniczym Niemiec z naj-

Koronawirus namieszał
w łańcuchach dostaw
Pandemia koronawirusa na całym świecie spowodowała istotne przemodelowanie łańcuchów dostaw, na którym Polska
może skorzystać. Gospodarka niemiecka
od wielu lat jest silnie zinternacjonalizowana, zarówno pod kątem eksportu, jak
i importu. W wielu branżach przemysłowych istniało i istnieje silne uzależnienie
od dostawców dalekowschodnich. Według
aktualnych doniesień i analiz, z uwagi na
potrzebę dywersyfikacji ryzyka po stronie

20

Kapitał POLSKI

ważniejszymi polskimi miastami, wizyta
u potencjalnego dostawcy jest relatywnie
łatwym zadaniem, które nie wymaga dużego nakładu czasowego. Warto w tym
miejscu również zwrócić uwagę, że proces
przenoszenia bazy dostawców z krajów
wschodnioazjatyckich nie będzie automatyczny. Konkurencyjność tych gospodarek
jest na tyle duża, a atrakcyjność cenowa ich
wyrobów na tyle wysoka, że niemieckie
firmy nie zrezygnują z nich w pełni. Pozostającym problemem jest brak transparentności globalnego łańcucha dostaw oraz
znikoma znajomość jego struktury poniżej
bezpośredniego dostawcy, czyli pierwszego

ogniwa. Powstały już pierwsze narzędzia

ny, tego typu informacje napawają opty-

w postaci aplikacji dokładnie śledzących

mizmem, z drugiej, nie należy zapominać,

pochodzenie produktów, które umożliwia-

że wiele niemieckich firm wciąż walczy

ją większą kontrolę nad dostawami. Inny-

o przetrwanie, skupia się na najważniej-

mi słowy, Chiny oraz inne kraje nie pozo-

szych aspektach funkcjonowania i nie ma

staną bez walki o klienta europejskiego.

możliwości ponownego przeprowadzenia

Przeniesienie bazy potencjalnych dostaw-

całego procesu poszukiwania dostawców.

ców należy zatem traktować jako proces

Z wielu źródeł dochodzą jednak sygnały, że

długoterminowy. Warto jednak już teraz

niemieckie firmy poszukują i będą poszu-

aktywnie pokazywać swoje kompetencje

kiwały nowych możliwości produkcyjnych

i możliwości produkcyjne niemieckim

w Europie, w tym oczywiście w Polsce.

partnerom biznesowym.

Najnowsze dane podsumowujące niemie-

Według badań, aż 73% niemieckich przedsiębiorstw doświadczyło w ostatnich miesiącach
zaburzeń w łańcuchach dostaw,
a 25% zamierza znaleźć nowych
dostawców bliżej swoich zakładów produkcyjnych.

cki import w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku wskazują na to, że Polska
umocniła swoją pozycję wśród głównych
partnerów handlowych Niemiec, zajmując
czwarte miejsce w tym rankingu.

Niemieckie firmy idą na zakupy

Inne badania mówią z kolei o tym, że aż

Zakupy to bardzo ważny element działal-

58% ankietowanych niemieckich firm za-

ności operacyjnej niemieckich przedsię-

mierza zrewidować i przeanalizować swoje

biorstw przemysłowych. Są one zazwyczaj

łańcuchy dostaw. Niemniej działania takie

dobrze zorganizowane, wystandaryzowa-

w różnym stopniu dotykają różnych branż.

ne i usystematyzowane, a działy zakupów

Co ciekawe, kontr intuicyjnie, aż ponad

mają istotny wpływ na decyzje zarządcze

70% firm z branży IT i usług finansowych

i strategiczne firm. Świadczy o tym m.in.

rozważa znalezienie nowych dostawców.

fakt, że bardzo duży odsetek przedsię-

Z kolei w branżach przemysłowych, czyli

biorstw, nawet tych z sektora MŚP, posiada

motoryzacji i budowie maszyn, odsetek ten
wynosi niespełna 50%. Z punktu widzenia
polskiej gospodarki w relacjach z Niemcami ważniejsza jest jednak tendencja firm
zza Odry do zacieśniania współpracy na
płaszczyźnie europejskiej – według badań
aż 59% z nich chce tego dokonać w relacjach z podmiotami państw Unii Europejskiej. Warto też zauważyć silny trend do
regionalizacji w obszarze samej Republiki
Federalnej. Tendencja ta w Niemczech jest
szczególnie silna, ponieważ relacje biznesowe oparte są tam często na długoletniej
współpracy, gwarantującej niezawodność
dostaw oraz szybkie rozwiązywanie potencjalnych problemów.
Czy badania te odzwierciedlają rzeczywistość? Trudno na ten moment udzielić
jednoznacznej odpowiedzi. Z jednej stro-

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 poszczególnych typów komponentów, zakupy materiałów, usług itp.

Zakupy 4.0 są częścią nośnej
w Niemczech koncepcji Przemysłu 4.0. Stanowią one rozwinięcie systemów eProcurement
i w niedalekiej perspektywie
będą w pełni zautomatyzowane
i „usieciowione”.

Ta futurystyczna wizja zakłada, że maszy-

to, że proces poszukiwania kontrahentów
w Niemczech jest zazwyczaj długotrwały
i pracochłonny i przygotować się na szereg

ponenty i automatycznie wysyłały zlecenia

-Handlowa, posiadając ponad 25-letnie

do dostawców.

doświadczenie we wspieraniu bilateral-

Coraz częściej aktywne poszukiwanie do-

nych relacji handlowych między firmami

stawców odbywa się przez poszukiwanie
internetowe. O popularności tego modelu świadczyć może bardzo dynamiczny
rozwój wyspecjalizowanych niemieckich
portali, z „Wer Liefert Was” na czele, które oferują interaktywne poszukiwanie dostawcy. Ich główną wadą z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy jest jednak
całkowity brak lub ograniczone możliwości 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 poszukiwania klientów biznesowych na rynku niemieckim. Po pierwsze -opracować spójną
strategię takich działań. Należy zastanowić się, jakiego typu firmy są potencjalnymi odbiorcami. Bardzo często strukturę
polskich klientów można w dużej mierze
odwzorować na rynku niemieckim, jednak
nie zawsze. Należy również odpowiednio

legają one ciągłej optymalizacji. Natural-

niemieckim ważną rolę odgrywają różnego

i dostaw.

mi zza Odry. Trzeba też nastawić się na

Polsko-Niemiecka

cych możliwości produkcyjnych. Na rynku

z dostawcami i automatyzację zamówień

dodatkowy atut w komunikacji z firma-

rozpoznawały zapotrzebowanie na kom-

tach przedsiębiorstw przemysłowych, pod-

które umożliwiają digitalizację współpracy

w języku niemieckim będzie stanowiło

odpowiedzi odmownych.

dopasować profil odbiorców do istnieją-

i wprowadzanie systemów eProcurement,

sjonalnych materiałów marketingowych

ny i linie produkcyjne będą samodzielnie

Z racji dużego udziału zakupów w kosz-

nym krokiem jest tu m. in. informatyzacja

rodzaju certyfikaty. Przygotowanie profe-

Izba

Przemysłwo-

po obu stronach Odry oraz podążając za
aktualnymi trendami, postanowiła wyjść
naprzeciw polskim przedsiębiorcom poszukującym kontrahentów w Niemczech.
Zkońcemroku2020ruszydedykowanyportal
www.eksportdoniemiec.pl dla zainteresowanych rynkiem niemieckim dostawców
z Polski, reprezentujących branże: obróbki
metalu, tworzyw sztucznych oraz drewna, budownictwo, IT, branżę artykułów
spożywczych, logistykę, a także produkcję 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 zaawansowane możliwości filtrowania, pozwalające na łatwe i szybkie dotarcie do
odpowiednich kontrahentów. Będzie ona
także językowo dopasowana do wymogów niemieckich użytkowników Jej niebagatelną zaletą jest też brak konieczności
zakładania specjalnego konta przy jednoczesnej możliwości otrzymywania zapytań
handlowych bezpośrednio od firm niemieckich. 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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Kooperacje i innowacje!

Szczególnie duży potencjał do rozwoju
współpracy widzimy w zakresie cyfryzacji, dlatego też po pierwszym spotkaniu
Saxon-Polish Tech Dialogue w Warszawie chcielibyśmy poświęcić temu
tematowi kolejne wydarzenia w 2021
roku, a może nawet zorganizować cały
Saksoński Tydzień High-Tech w Polsce.
Saxon-Polish Tech Dialogue, jak również
niektóre inne imprezy gospodarcze realizujemy we współpracy z Polsko - Niemiecką Izbą Przemysłowo Handlową
(AHK Polska).

Partnerów do biznesu można znaleźć w Saksonii

narodowe 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 duetu Targów Z/Intec,
tym razem w wersji online (2-5 marca
2021), podczas której będzie zorganizowana międzynarodowa giełda kooperacyjna dla firm.

Polska jest dla Saksonii tradycyjnie
jednym z głównych partnerów handlowych. Szczególnie bliskie partnerstwo
łączy ją z sąsiadującym Województwem
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 Polsce, z siedzibą we Wrocławiu. Biuro pośredniczy
w nawiązywaniu kontaktów handlowych, udziela informacji gospodarczych
i aktywnie wspiera saksońsko – polską
kooperację. Udziela saksońskim firmom
bezpłatnych informacji na temat rynku
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polskiego, możliwości eksportowych,
pomaga w znalezieniu partnerów do
kooperacji. Polscy przedsiębiorcy mogą
uzyskać kontakty do potencjalnych partnerów w Saksonii, praktyczną pomoc
w znalezieniu produktu czy technologii.
Potencjalni inwestorzy mogą liczyć na
praktyczną i skuteczną pomoc w rozpoczęciu działalności w Saksonii.
Razem z partnerami w Polsce, przede
wszystkim z Urzędem Marszałkowskim,
izbami i organizacjami gospodarczymi
WFS organizuje imprezy kooperacyjne
takie jak fora gospodarcze, branżowe 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/
Intec. „Z” czyli Międzynarodowe Targi
Poddostawców: Części, Komponenty,
Moduły, Technologie / „Intec” - Między-

Warszawa, 1. Saxon-Polish Tech Dialogue

sztatów „Energia, Ochrona Klimatu,
Środowisko”.

Targów Kolejowych 2021 w Gdańsku
(21-24.09.2021).

Bardzo silna jest w Saksonii branża
kolejowa, a wybrane innowacyjne saksońskie firmy będzie można spotkać
podczas TRAKO Międzynarodowych

To tylko niektóre z planowanych przez
nas w najbliższym czasie wydarzeń.

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

Zapraszamy do kooperacji z Saksonią!

Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH
Saksońska Agencja Wspierania Gospodarki
Plac Wolności 4, 50-071 Wrocław, Polska
Anna Sikorska, przedstawiciel WFS w Polsce
Tel: +48 71 372 46 31, wfs.sikorska@saxony.pl

Posiadamy klucz do przyszłości
– sa˛ 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 wysokimi nakładami na badania i rozwój oraz wysokim odsetkiem MŚP
posiadających własne innowacje procesowe i produktowe. To one pracują dla kolejnych pokoleń. Jeśli stawiacie Państwo na rozwój, najlepszych partnerów znajdziecie w Saksonii - to gwarantowane!

Duet targów przemysłowych Z/Intec, 02 - 05.03.2021, Lipsk
TRAKO Polska, 21 - 24.09.2021, Gdańsk
© www.vor-dresden.de

Saksońsko - dolnośląskie warsztaty projektowe

WFS przejęła kierownictwo nad unijnym projektem w ramach Programu
Interreg Polska-Saksonia „DigiNetPolSax – Dygitalizacja na rzecz wspólnego
obszaru gospodarczego”. Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności
saksońsko-polskiego pogranicza poprzez wsparcie kooperacji transgranicznych oraz zdefiniowanie i promowanie
jego kompetencji gospodarczych. Projekt nawiązuje do wyzwań związanych
z czwartą rewolucją gospodarczą. Zoptymalizowany został cyfrowy system kojarzenia firm (B2B-Matchmaking-Tool),
który umożliwia transgraniczną organizację giełd kooperacyjnych, stworzony
i udostępniony został atlas kompetencji
gospodarczych saksońsko-polskiego pogranicza www.triborderatlas.eu. Jednym
z organizowanych w ramach projektu
wydarzeń było 27. Polsko- Niemiecko-Czeskie Forum Kooperacji Firm, zorganizowane w listopadzie 2020 roku
online z polskim partnerem projektu
Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Zaplanowaliśmy już 28.
Forum Kooperacji Firm, które odbędzie się 24.11.2021, w ramach nowego Programu Interreg Polska Saksonia
„EnergyTransPolSax -wspólne odkrywanie nowych trendów w gospodarce
energetycznej”. Forum będzie otwarte
dla wszystkich branż z naciskiem na innowacyjne technologie energetyczne.

Bardzo istotne dla saksońsko-polskiej
kooperacji stała się ostatnio branża
związana z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, szeroko pojętymi
technikami środowiskowymi. Saksonia
ma spore doświadczenie w tym zakresie, a Polska ambitne 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
organizację saksońsko – polskich war-

Bertolt-Brecht-Allee 22, 01309 Dresden, Germany
info@wfs.saxony.de, www.business-saxony.com
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Klient wymyśla produkt,
my projektujemy fabrykę
i systemy logistyki
analizy kosztów transportu zaopatrzenia
do fabryki i wyrobów gotowych do klientów, a wymieniłem tylko kilka z faktycznie
analizowanych parametrów.
Brałem w tych pracach czynny udział,
osobiście negocjując warunki m.in. z naszym rządem oraz rządem czeskim. Musieliśmy w tych analizach zachować pełną
neutralność, fakt wskazania polskiej lokalizacji nie mógł przecież wynikać z naszego patriotyzmu lecz z obiektywnych
przesłanek. Niezwykle istotny jest sukces
klienta w nowej lokalizacji. Dowodem wysokiej jakości naszej pracy jest, to że zakład działa i rozwija się w danym miejscu
przez wiele lat.
Cofnijmy się do okresu sprzed ponad
20 lat, gdy Metroplan Polska pojawił
się na naszym rynku. Jak dużo zmieniło się od tego czasu?

Z Michałem Brzozowskim prezesem zarządu Metroplan
Polska, rozmawia Ryszard Żabiński
Z licznych realizacji Metroplan Polska
szczególną uwagę zwraca wykonanie
studium lokalizacyjnego i wstępna
koncepcja budowy fabryki elementów
katod do baterii w Nysie, w województwie opolskim. Dlaczego jest to tak
ważne dla firmy przedsięwzięcie?
Jest to pierwsza na świecie tego typu fabryka
budowana poza Azją. Metroplan Polska
zajmuje się kompleksowym projektowaniem zakładów przemysłowych i centrów
logistycznych. Innymi słowy, nasz klient
ma na przykład pomysł na uruchomienie
produkcji nowych wyrobów, my natomiast
możemy mu zaprojektować całe środowisko produkcyjno-logistyczne. Z reguły, gdy
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wykonujemy studium lokalizacyjne i zastanawiamy się nad wyborem miejsca dla
tego rodzaju inwestycji, to konkurencją dla
Polski są na przykład takie kraje jak Czechy, Węgry, Słowacja, Serbia, czy Bułgaria.
W przypadku fabryki w Nysie, konkurencją była cała Europa. Ta fabryka równie dobrze mogła powstać w Niemczech, Francji,
czy Belgii.
Dokonując wyboru najlepszej lokalizacji
uwzględniliśmy około 250 różnych czynników. Braliśmy pod uwagę np. sytuację na
lokalnym rynku pracy, aspekty kulturalne,
polityczne, dostępność gruntów, podejście władz lokalnych ale także np. ryzyko
zablokowania dróg, dokonaliśmy pełnej

Polski oddział Metroplan powstał w 1999 r.,
wkraczając do Polski ze swoim wieloletnim klientem firmą Wabco. Początki były
skromne, oddział zatrudniał 4 pracowników, zajmował się obsługą administracyjną
i wsparciem organizacyjnym dla zespołu
niemieckiego, prowadził tylko ograniczoną
działalność operacyjną. Nie przeszkadzało
to jednak w angażowaniu się w najtrudniejsze innowacyjne projekty.
W Metroplan Polska rozpocząłem pracę
9 lat temu i od tego czasu firma zaczęła się
szybciej rozwijać. Metroplan Polska stał się
firmą niezależnie działającą, sami szukamy klientów, rynków, organizujemy sprzedaż. .Obecnie zatrudniamy już kompletny
zespół specjalistów w naszych biurach we
Wrocławiu i w Warszawie. Dbamy o ich
rozwój, umożliwiamy pracę w faktycznych
zespołach międzynarodowych, organizujemy liczne szkolenia, zapewniamy szerokie
pole do rozwoju. Grupując takie obszary
działalności jak consulting, logistykę, planowanie produkcji, architekturę i kontrolę
realizacji we wszystkich branżach, możemy zapewnić zintegrowane projektowanie
i bezpieczną realizację nawet najbardziej
skomplikowanych projektów.

Chętnych do pracy mamy bardzo wielu,
jednak stawiamy też wysokie wymagania.
Naszą specyfiką jest szeroki i zróżnicowany charakter oferty. Klientom proponujemy rozwiązania z zakresu zrównoważonej i odpowiedzialnej produkcji. Chodzi
o wdrażanie innowacyjnych systemów,
przy wykorzystaniu najnowocześniejszych
narzędzi takich jak np. filozofia Lean Management i Scrum, wykorzystanie technologii opartych o Big Data, automatyzację
i robotyzację. Wymaga to z naszej strony
interdyscyplinarnego podejścia, całkowicie innego niż kompetencje dostępne na
rynku. Jeżeli na przykład chcemy zatrudnić architekta, to chcielibyśmy również,
aby dobrze znał uwarunkowania produkcji
i logistyki.
W ostatnich latach uczelnie zrobiły bardzo
dużo, aby dostosować programy kształcenia do szybko zmieniających się uwarunkowań wynikających z rozwoju Przemysłu 4.0. Mamy bardzo dobrą współpracę
z Politechniką Wrocławską i Politechniką
Warszawską. Biorąc jednak pod uwagę
specyfikę naszej działalności, konieczność
wykorzystywania najnowocześniejszych
rozwiązań w projektowaniu środowiska
produkcyjnego, ciągle też musimy szkolić
i dbać o rozwój naszych pracowników.
Wymieńmy może jeszcze inne, najbardziej znaczące realizacje firmy.
Obecnie działamy we wszystkich krajach
Europy Wschodniej oraz w USA i Chinach.
Dumni jesteśmy z jednoczesnej realizacji
projektów dla naszych klientów na trzech
kontynentach – w Ameryce Północnej,
Azji i Europie. Bardzo ważnym dla nas
projektem, jest realizacja dla marki Daimler (Mercedes-Benz) w USA. Magazyn części na terenie fabryki w Alabamie zaprojektował w całości zespół z Polski na zlecenie
niemieckiej firmy dla jej oddziału w USA.
Projekt był zarządzany przez niemiecko-amerykański zespół ze strony klienta
i polsko-niemiecki ze strony Metroplan.
Z firmą Daimler współpracujemy przy realizacji projektów na całym świecie, w tym
przy realizacji fabryki w Jaworze.
Jak długo trzeba pracować nad zaprojektowaniem fabryki i rozwiązań
logistycznych dla niej?
Przynajmniej pół roku, a przy bardzo
skomplikowanych przedsięwzięciach nawet 2-3 lata. Projektując fabrykę i systemy
logistyczne projektujemy przede wszystkim procesy, które tam będą zachodzić,
dobieramy ustawienie maszyn, integrujemy nowy zakład w istniejących łańcuchach
dostaw oraz projektujemy nowe. Przykładamy do tych realizacji wielką wagę,
zapewniamy najwyższą jakość rozwiązań.
W najbliższej przyszłości chcemy jeszcze
bardziej zoptymalizować nasze działania

wprowadzając środowisko symulacyjne
do realizacji tych projektów. Dzięki temu
będziemy mogli poznać wcześniej, za
pomocą symulacji, jak tworzone przez
nas środowisko produkcyjno-logistyczne
będzie działać, gdzie występują wąskie
gardła, gdzie dokonać jeszcze niezbędnych zmian. To jest bardzo ważne, gdyż
zmiana w takim projekcie dokonywana
już w trakcie jego wdrażania kosztuje od
3 do 5 razy więcej niż zmiana na etapie
projektowania. To oczywiste, bo w trakcie
realizacji mamy już przecież podpisane
umowy z dostawcami, podwykonawcami, a bardzo często również z klientami.
Jeżeli wystąpiłaby konieczność znaczących zmian, to wiązałoby się to również
ze zmianą podpisanych już umów i wieloma innymi, kosztownymi działaniami.
Wprowadzenie środowiska symulacyjnego do naszych prac pozwala na uniknięcie
takich sytuacji.
Oczywiście, jest to duże przedsięwzięcie
inwestycyjne, ale musimy tego dokonać.
Dodatkowo będzie to nasze autorskie rozwiązanie, wg. wstępnych analiz stanowiące innowację na skalę światową. Da nam
to możliwość jeszcze szybszego rozwoju,
przy jednoczesnym zwiększeniu jakości
usług.
Projektowane przez Metroplan Polska
środowiska produkcyjno-logistyczne
są zautomatyzowane, zrobotyzowane,
funkcjonują według zasad Przemysłu
4.0 już od kilku lat. Czy polskie przedsiębiorstwa nie są opóźnione jeśli chodzi o stosowanie takich rozwiązań?
Czy nadążają za Przemysłem 4.0?
Mamy zlecenia również od polskich przedsiębiorstw. Projektujemy np. całkowicie
zautomatyzowany magazyn dla firmy
Colian, polskiego lidera produkcji napojów
i słodyczy. W sumie jednak, tego rodzaju nowoczesne rozwiązania nie są jeszcze

zbyt często wykorzystywane przez polskie
przedsiębiorstwa. Realizowaliśmy je w wielu krajach Europy Środkowo Wschodniej,
w Czechach, czy w Rumunii. Polskie firmy jednak są ciągle konkurencyjne mimo
tego, że np. automatyzacja nie jest jeszcze
tak bardzo upowszechniona.
Ale rodzimi przedsiębiorcy już się z nią
oswajają i przewidujemy, że już wkrótce będziemy mogli spodziewać się wielu
zleceń. Bo automatyzacja wciąga, dobrze
zaprojektowana i wdrożona może przynieść ogromne korzyści. Niektórzy polscy
przedsiębiorcy już się o tym przekonują.
Wykonujemy obecnie bardzo innowacyjny
projekt takiej w pełni zautomatyzowanej
fabryki dla polskiego klienta. Takie przedsięwzięcia wykonujemy na bazie rzeczywistych kalkulacji. Możemy porównać koszty
kapitałowe i operacyjne, wskazać odbiorcy kiedy poniesione przez niego, niemałe
przecież wydatki, mają sens i zwrócą się
w krótkim czasie. W tym przypadku dobrze nie oznacza tanio, ale czasami warto
ponieść dodatkowe koszty na lepsze rozwiązania, bo one zwracają się w ciągu 6 – 8
miesięcy, a te tańsze często nie zwrócą się
nigdy.
Czy automatyzowanie produkcji nie
oznacza „produkowania” bezrobocia?
Tworząc nowe środowisko produkcyjne
podkreślamy, że naszym celem jest uwalnianie zasobów. Naszym klientom mówimy, że będą mieli wolnych ludzi. Czy
będziecie ich w stanie przenieść np. z logistyki do produkcji? Zazwyczaj operator
wózka widłowego będzie mógł pracować
na montażu. W produkcji, automatyzacja
jest trudniejsza, droższa i zawsze będzie
większe zapotrzebowanie na pracowników. Zadaniem zarządzających, menedżerów jest to, aby te uwolnione zasoby jak
najlepiej wykorzystać.
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Niemieckie inwestycje M&A
w Polsce w dobie COVID-19

Rohde & Schwarz

jest częścią technologii 5G
Z Maciejem Stopniakiem dyrektorem ROHDE & SCHWARZ
Österreich Representative Office Warsaw, rozmawia Ryszard Żabiński
Od kiedy ROHDE & SCHWARZ, globalna grupa technologiczna, działająca w ponad 70 krajach na świecie,
obecna jest również w Polsce? Jakie
były etapy rozwoju przedsiębiorstwa
w naszym kraju?

mld zł). Najbardziej atrakcyjne branże
pod względem inwestycji to przetwórstwo
przemysłowe, IT, komunikacja oraz nieruchomości.

Efekt synergii

Jarosław Kamiński, adwokat, Associate Partner,
leader praktyki M&A w warszawskim oddziale
Rödl & Partner
Skutki epidemii COVID-19 są odczuwalne
w każdym obszarze życia, nie omijają też
polskiego rynku transakcji fuzji i przejęć,
który do tej pory (oprócz spadku w 2018
r.) notował stabilny 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 inwestycji zagranicznych w Polsce (ok. 166,8
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Coraz więcej firm poszukuje strategii
przetrwania kryzysu spowodowanego spowolnieniem gospodarczym. Jedną z atrakcyjnych możliwości jest połączenie sił
z partnerami biznesowymi, którzy wykorzystują efekt synergii i nowe technologie
do wsparcia rozwoju biznesu. Zauważalny
jest wzrost zainteresowania kapitałem zagranicznym w celu pozyskania strategicznego finansowania. Dodatkowo wzrost zainteresowania u inwestorów, którzy szukają
możliwości lokowania kapitału, a także dywersyfikacji i otwarcia się na nowe rynki.
Z uwagi na silne powiązania gospodarcze
Polski z Niemcami, naturalnie duża część
aktualnych inwestycji pochodzi właśnie od
naszego zachodniego sąsiada. Rödl & Partner, jako firma z niemieckimi korzeniami,
od dawna towarzyszy niemiecko-polskim
inwestycjom 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
finansowanie pochodzące od zewnętrznych podmiotów. Spieniężenie biznesu
może być optymalnym rozwiązaniem
w szczególności dla rodzinnych firm, gdzie
często w wyniku zmiany pokoleniowej

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 biznesowej
i sprawdzonych struktur.
Jako doradcy od dłuższego czasu obserwujemy wzrost zapytań o potencjalną możliwość kompleksowej obsługi transakcji pod
kątem badania finansowego, podatkowego,
prawnego i IT (technologicznego), a także w zakresie doradztwa transakcyjnego,
który – pomimo panującej pandemii – nie
traci na dynamice. Zapytania odnoszą się
zarówno do tradycyjnych rynków typu
produkcja, dystrybucja, jak również do
innowacyjnych branż z obszaru IT lub nowych technologii. Część naszych klientów
planuje też bądź wdraża restrukturyzacje
w ramach 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
kompleksowe wsparcie obsługi transakcji
po stronie kupującego i sprzedającego oraz
restrukturyzacji grup kapitałowych – dotyczy to kwestii zarówno podatkowych,
prawnych, jak również ekonomicznych.
W naszym doradztwie kładziemy nacisk
na stronę praktyczną, indywidualne potrzeby klientów oraz interdyscyplinarne
podejście.

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 UNITRONEX. W tamtym okresie obsługiwaliśmy
zarówno odbiorców wojskowych, służby
specjalne oraz szeroko rozumiany polski
przemysł elektroniczny w tym tak renomowane 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 produkcja popularnego w Polsce magnetofonu
„Kasprzak” nie była by możliwa. W roku
1993r. po zmianach ustrojowych, zostało
otwarte niezależnie przedstawicielstwo
Rohde & Schwarz w Polsce, które mieściło się w jednym z pierwszych warszawskich 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 placówek naukowych, np. Politechnika Wrocławska.
Jakie rozwiązania technologiczne,
produkty i usługi oferowane są przez
ROHDE & SCHWARZ w Polsce?
Oferta R&S jest podzielona na dywizje produktowe. Oferujemy sprzęt pomiarowy,
łączność wojskową i lotniczą, systemy szyfrujące, analizatory ruchu sieciowego, nadajniki radiowe i telewizyjne, laboratoria
badawcze oraz systemy cyberbezpieczeństwa. Kiedy lecicie Państwo samolotem nad
Polską, radiostacje Rohde & Schwarz czuwają nad bezpieczeństwem kontroli lotów
– wiele stacji telewizyjnych i radiowych na-

daje program z naszych nadajników, w tym
jedna z większych instalacji TV w Polsce na
szczycie Pałacu Kultury i Nauki. Operatorzy telefonii komórkowej, korzystają z naszych systemów w celu zapewnienia wydajnej i niezawodnej łączności. Marka R&S
nie jest widoczna ale nieświadomie mamy
z nią styczność prawie codziennie. Pracujemy „na zapleczu” nowoczesnej technologii
użytkowej.
Proszę
wymienić
najważniejsze
osiągnięcia Rohde & Schwarz w zakresie rozwoju i wykorzystania technologii 5G.
Technologia 5G nie może istnieć bez precyzyjnych 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. Natomiast ten słabszy sygnał, musi być bardzo
precyzyjnie sterowany. Oferta R&S umożliwia po pierwsze opracowanie i testowanie
urządzeń nadawczych oraz optymalizację
i produkcję telefonów komórkowych pracujących w technologii 5G – w szczególności testowanie anten. 5G to nic innego
jak piąta generacja telefonii komórkowej
i Rohde & Schwarz jest częścią tej technologii – rozwijamy nasza ofertę w tym
segmencie od samego początku istnienia
telefonii komórkowej.
Dzięki jakim rozwiązaniom technologicznym Rohde & Schwarz możliwe
jest szybsze urzeczywistnienie idei inteligentnych miast?
Inteligentne miasta to przede wszystkim
nowoczesne sensory i zwiększenie pręd-

kości transmisji danych. Szkieletem inteligentnych miast ma być między innymi
sieć 5G, ale również autonomiczne pojazdy
hybrydowe. Rohde & Schwarz jest wiodącym dostawcą systemów niezbędnych do
produkcji czujników zbliżeniowych, radarowych i innych, 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. Rozwiązania R&S urzeczywistniają dewizę naszej
firmy: Make ideas real.
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Remondis, czyli ekologia i inno wacje w gospodarce odpadami
Z Leszkiem Pieszczkiem członkiem zarządu, rozmawia Ryszard Żabiński
Zaczynaliśmy od śmieci komunalnych,
co jest podstawą działalności Remondis
od momentu założenia rodzinnej firmy
w 1934 roku. Nasza spółka stawia na dynamiczny rozwój, dlatego szybko zwiększyliśmy swoje spectrum usług. Dziś w całej
Polsce to nie tylko wywóz nieczystości od
mieszkańców, ale także odpady medyczne, 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 Polsce. Daleko nam do miana lidera, bo rynek
śmieciowy w Polsce jest mocno rozdrobiony i prym wiodą na nim przede wszystkim
podmioty samorządowe. Nie ma tu mowy
o kontraktach, jakie zawieramy w Niemczech, gdzie ostatnio o 20 lat przedłużyliśmy współpracę z władzami Frankfurtu
nad Menem, która trwa od 1998 roku.
Proszę wymienić najważniejsze etapy
rozwoju Remondis w Polsce. Jaka jest
obecnie skala działalności przedsiębiorstwa?
Remondis działa w Polsce już od 1992
roku, a więc od początków transformacji gospodarczej w naszym kraju.
Jak zaczęła się działalność spółki
i jaka była oferta przedsiębiorstwa?
Czas mija bardzo szybko, bo już niedługo będziemy świętowali trzydziestolecie
naszej działalności w Polsce. Faktycznie,
wszystko zaczęło się dokładnie 21 grudnia 1992 roku w Poznaniu. To była jedna
z pierwszych w naszym kraju i pierwsza
jeśli chodzi o Remondis, spółka utworzona na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. Poznań był prekursorem
takich działań, ale później podobny model
zastosowaliśmy choćby przy powstawaniu Górnośląskiego Centrum Recyklingu
w Gliwicach, w Szczecinie, Tarnowskich
Górach czy Sosnowcu. Nasze doświadczenia w tej materii przenieśliśmy także na
usługi związane z wodą. W modelu PPP
zbudowane zostały np. oczyszczalnie ścieków 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.
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Myślę, że ta działalność przebiega bardzo
harmonijnie. Nigdy nie forsowaliśmy podejścia, w którym mamy być najważniejszą 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 województwach 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 prowadzi 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 kontynuują synowie. Jest duża szansa, że za kilkanaście lat polski głos będzie jeszcze dobitniej 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 Remondis w naszym kraju jest spółką całkowicie polską, zatrudniającą wszystkich
pracowników na umowę o pracę, płacącą
w Polsce sto procent podatków. Co chyba
nie mniej ważne – każdego roku inwestująca 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 grupy, a oprócz tego tworzymy nowe możliwości dla firm, które z nami współpracują.
Jakie najnowocześniejsze technologie
stosuje Remondis w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej?
Codzienna praca Remondis to przede
wszystkim kompleksowe usługi w dziedzinie gospodarki komunalnej i wodnej.
Każdego dnia patrzymy również daleko
w przyszłość. Opracowujemy nowe rozwiązania, które wdrażamy, żeby poprawiać
życie mieszkańców. Mogę z dumą powiedzieć, że w ten sposób kreujemy także ogólnoświatowe trendy, a nasz głos często traktowany jest w kategoriach doradczych, jako
firmy z olbrzymim i wieloletnim doświadczeniem. 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 ściekowych, przetwarzanie tworzyw sztucznych
czy wdrożony niedawno na polskim rynku niezwykle innowacyjny system zabezpieczenia, 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 coraz więcej, a przecież można je poddać recyklingowi z dobrym skutkiem. Drugi, czy
trzeci cykl życia produktu to dla nas chleb
powszedni. Kiedy popatrzymy na pierwsze
zlecenie Remondis w historii – wywóz popiołu w gminie Selm w Niemczech w 1959
roku, pokazuje to jak wiele osiągnęliśmy
w dziedzinie recyklingu. Zresztą położony
na 230 hektarach powierzchni Zakład Lippewerk w Lünen,w siedzibie głównej Remondis, jest prawdziwym recyklingowym
miasteczkiem i pokazuje, że każdego dnia
bardzo poważnie podchodzimy do ekologii.
Kiedy powstał zakład przetwórstwa
styropianu w Bierkowie i jakie nowoczesne technologie są w nim wykorzystywane?

Zakład pracuje od 2018 roku. Przetwórstwo
styropianu to niełatwe zadanie. Po pierwsze styropian jest bardzo lekki a jednocześnie obszerny objętościowo, więc można go
niewiele wagowo zapakować na ciężarówkę. Stąd transport na duże odległości się
nie opłaca. Dlatego współpracujemy z firmą MOWI w Ustce. Myślę, że jej łososia
zna wielu mieszkańców Polski, ale już pewnie nie każdy ma świadomość, że po opróżnieniu paczek, w których przypływa ryba,
myjemy je na miejscu, osuszamy i rozdrabniamy. W ten sposób połowa pracy jest wykonana 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 przedsięwzięcie i trzeba powiedzieć, że załoga
cały czas usprawnia działanie linii.
Właśnie wdrażamy kolejny etap modernizacji, w którym para wodna powstająca podczas procesów granulacji będzie
używana do podniesienia temperatury
w halach, która znów jest potrzebna, szczególnie zimą, do osiągnięcia wyższej wydajności 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 przetwarzanie odpadów. Jakie są najważniejsze osiągnięcia firmy w tym zakresie?

wzrostu trawy, że muszą ją bezwarunkowo
kosić w każdy weekend. To oczywiście taka
ich humorystyczna rekomendacja.
W tym momencie biologiczno-mechaniczne przetwarzanie odpadów to jedna
z najlepszych dróg do skutecznego pozbywania się śmieci. Tych instalacji jest już
wystarczająca liczba, ale muszę przyznać
z ubolewaniem, że władze wojewódzkie nie
zawsze myślą podobnie jak my. Na pozwolenie zintegrowane w Warszawie czy Łodzi
czekamy już kilka lat, mimo że spełniliśmy wszystkie wyśrubowane warunki. To
wszystko przekłada się na koszty, bo śmieci trzeba przetwarzać w innych miastach.
Ostatecznie te pieniądze zapłacą mieszkańcy, a samorządowcy mogliby temu
przeciwdziałać.
Jak wygląda problem rozwoju spalarni odpadów w Polsce? Czy powinno
ich powstawać więcej? Jak duży jest
opór lokalnych społeczności przy realizacji takich przedsięwzięć?
Jeśli inwestycja zaplanowana jest mądrze,
a jej oddziaływanie na warunki środowiskowe 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 ścisłego centrum miasta, czy nasza spalarnia we
Frankfurcie nad Menem położona pośrodku dzielnicy mieszkaniowej, pokazują, że

to myślenie wcale nie musi być negatywne.
Stoimy na podobnym stanowisku jak polski 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, nowoczesnymi systemami spalania, które
w przyszłości będą zaopatrywać gospodarstwa domowe w tanie ciepło i energię.
Co rusz słyszymy o tym, że gdzieś ma powstać nowy zakład i my także aktywnie
działamy w tej dziedzinie. W tej chwili
prowadzimy trzy takie projekty – w województwach: śląskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim. Prawda jest taka, że w Polsce
brakuje mocy przerobowych, zwłaszcza
w odniesieniu do zagospodarowania odpadów pochodzenia komunalnego. Nasze
plany wpisują się także w strategię pobudzenia gospodarki w okresie pandemii poprzez duże inwestycje. Liczymy, że każdy
z projektów warty kilkaset milionów złotych będzie pozytywnym impulsem dla
rozwoju gospodarczego w danym regionie.
Z drugiej strony mamy nadzieję, że te inwestycje będą również pozytywnie wspierane przez polityków, bo trzeba pamiętać,
że tak duże przedsięwzięcie wymaga też
zapewnienia o długoterminowym funkcjonowaniu.

Mamy takie instalacje w siedmiu miastach
w Polsce. To zakłady, w których sortujemy i rozdrabniamy śmieci, wytwarzamy
paliwo RDF dla spalarni, produkujemy
paliwa,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 widać, że idziemy pod jedno ramię
z technologią a drugie ekologią, co jasno
pokazuje kierunki, w których rozwija się
Remondis.
Jednym z naszych dobrze znanych produktów na rynku, który powstaje w takim procesie jest także organiczny środek
poprawiający właściwości gleby – REVITA. Dostaliśmy wiele takich sygnałów, po
których użytkownicy są „zdenerwowani”
i zastanawiają się czy jeszcze raz go użyć.
Wszystko z powodu tak wysokiego tempa

Baza Remondis w Krakowie
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Zatrudniamy nawet
więcej pracowników
niż przed pandemią

Rozmowa z Eugenem Kostewiczem, dyrektorem Eldisy Polska
- Jak Eldisy Polska radzi sobie w trudnych warunkach pandemii jeśli chodzi
o organizację pracy, przestrzeganie
standardów sanitarnych? Czy przedsiębiorstwo udziela również wsparcia
służbom walczącym z epidemią?
W tym roku przedsiębiorcy zostali poddani trudnej próbie, czyli pandemii i wywołanemu przez nią zastojowi w gospodarce.
Bardzo szybko musieliśmy dostosować się
do zmieniających się warunków. Zmobilizowaliśmy wszystkie swoje zasoby, by jak
najszybciej i jak najsprawniej przeprowadzić transformację cyfrową, pozwalającą
na możliwie normalną działalność operacyjną w nowej sytuacji.
- Pandemia oznacza również trudną
sytuację na rynku pracy, obawy ludzi przed zwolnieniami. Jak problem
tren wygląda w Eldisy Polska? Czy
pracownicy mają poczucie stabilności
zatrudnienia?

W związku z pandemią dużo zaczęło się
mówić, że to koniec rynku pracownika. Pojawiło się wiele publikacji wskazujących, że
mamy do czynienia z rynkiem pracodawcy.
Eldisy Polska nie myślała nawet o zwolnieniach załogi z powodu pandemii , ale i tak
budziło to obawy wśród pracowników.
Jednak w obecnej sytuacji w jakiej znajduje
się firma, pracownicy mają stabilność zatrudnienia i powinni być spokojni o miejsca pracy. Co więcej, pracujemy pełną parą,
a liczba osób zatrudnionych jest w tej chwili nawet większa niż na początku pandemii.
- Jakie są najważniejsze inwestycje
rozwojowe przedsiębiorstwa zaplanowane na 2021 rok? Czy pandemia nie
wpłynie na ich ograniczenie?
Na chwilę obecną jest wiele ciekawych, nowych projektów dotyczących w szczególności modeli aut elektrycznych . Ale tutaj
nie mogę, na chwilę obecną, uchylać rąbka

tajemnicy .Inwestycje na 2021 r. są zaplanowane jednak czekamy jak rozwinie się stan
epidemii i co przyniesie nam nowy rok.
- Czego nauczył Pan się jako menedżer w czasie tego kryzysu? Jak zamierza Pan wykorzystać te doświadczenia w okresie już po pandemii? Co
zmieni się w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa?
Pandemia spowodowała też pozytywne
zmiany w funkcjonowaniu firmy Eldisy Polska. W kilka dni udał się wprowadzić w firmie więcej pracy zdalnej niż w ciągu dwóch
poprzednich lat. Jeszcze przed pandemią
namawialiśmy pracowników na uczestnictwo 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 Eldisy specjalizuje się w produkcji uszczelek
dla przemysłu samochodowego,
budowlanego oraz branży AGD.
We wszystkich zakładach zlokalizowanych w Niemczech, Meksyku
na Słowacji oraz w Polsce każdego
dnia tworzymy elementy uszczelniające najwyższej jakości.
ELDISY POLSKA Sp. z o.o.
Komorniki, ul. Polna 27
55-300 Środa Śląska
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fax +48 71 317 31 60
biuro@eldisy.pl

Reich-cK firma z tradycjami
Z dr Marcinem Tyslikiem wiceprezesem zarządu, rozmawia
Marcin Prynda
Reich-cK sp. z o.o. jest obecne na
polskim rynku już od 2005 roku. Jakie były początki działalności firmy
i najważniejsze etapy jej rozwoju?
Jak często w przypadku ekspansji na nowe
rynki niemieckich przedsiębiorstw rodzinnych, najważniejszą rolę odegrała inicjatywa 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 komponentów w Bytomiu z którego pochodził
i wyjechał na przełomie lat 80/90. Dzięki
zaangażowaniu, znalezieniu odpowiednich pracowników oraz bezkompromisowemu nastawieniu na jakość udało się
przejąć coraz więcej zleceń a także już
w 2007 zaangażować kapitałowo właścicieli z Niemiec – rodzinę Reich. Następnym
dużym krokiem było wybudowanie w roku
2013 nowej hali produkcyjnej z odpowiednim budynkiem socjalno-biurowym.
W międzyczasie rozrastał się również park
maszynowy stanowiący wyposażenie zakładu. Rok 2018 przyniósł następne istotne zmiany z punktu widzenia firmy: podwyższenie kapitału do 1 miliona PLN oraz
przejęcie całości udziałów przez spółkę-matkę z Bochum. Działania te pozwoliły
rozpocząć w roku 2019 produkcję elementów za pomocą nowych technologii – m.in.
wtrysku – z wykorzystaniem nowych,
unikalnych maszyn. Po raz pierwszy przekroczono również poziom obrotów wynoszący 10 milionów złotych. W 2020 oddano
do użytku rozbudowany zakład, który po
modernizacji posiada łączną powierzchnię produkcyjno-magazynową wynoszącą
3000 mkw.

Zaledwie po kilku latach działalności
w Polsce , przedsiębiorstwo otrzymało od Prezydenta Bytomia Nominację
w kategorii Mikrofirma Roku za rok
2010. Co zdecydowało o tym wyróżnieniu?
Ta nominacja jest tylko jednym z przykładów naszego zaangażowania w lokalną
społeczność przez wspieranie różnych inicjatyw obywatelskich oraz aktywną współpracę
z władzami miasta Bytom. Również fakt,
że całe nasze ciepło pochodzi ze źródeł odnawialnych eliminujących/redukujących
lokalne emisje – zarówno akustyczne jak
i inne - pokazuje, że jesteśmy przedsiębiorstwem, które działa w sposób zrównoważony oraz perspektywiczny w tradycyjnym
biznesie jakim jest produkcja elementów
gumowo-metalowych do technologii napędowych. Drugim istotnym elementem jest
nasze podejście do pracowników. Koncentrując się na jakości naszych produktów,
wymagamy jej także od zatrudnianych
przez nas osób. To jednak oznacza, że sami
musimy zrobić wszystko, by nasi pracownicy mogli skoncentrować się na pracy zapewniając im bardzo dobre warunki.
Przedsiębiorstwo specjalizuje się
w wytwarzaniu elementów gumowych i gumowo-metalowych. Jacy są
główni klienci firmy, z jakich branż
pochodzą?
Nasze produkty można znaleźć na wszystkich kontynentach Świata – włącznie z Antarktyką. Wszędzie gdzie stosuje się układy
napędowe i wprawia elementy w ruch obrotowy powstają potencjalne źródła wibra-

cji oraz szarpnięć, które można eliminować
stosując produkowane przez nas sprzęgła.
Dlatego też produkujemy dla zdecydowanej większości istotnych producentów
generatorów prądu, ale także wiodących
producentów ciężarówek oraz maszyn
rolniczych (tutaj nasze produkty znajdują
zastosowanie w odbiornikach mocy). Ponadto nasze produkty często instaluje się
w taborze kolejowym, na statkach oraz
w innych mobilnych urządzeniach. Naszym atutem jest fakt, że obok produktów
katalogowych jesteśmy w stanie zaoferować rozwiązania indywidualnie dopasowane do wymagań klientów. Ponadto dzięki naszemu produkcyjnemu know-how
potrafimy połączyć gumę z metalem, tam
gdzie inni już składają broń.
Reich-cK wyróżnia się na rynku najwyższa jakością oferowanych produktów i rozwiązań dopasowywanych do
indywidualnych potrzeb odbiorców.
Jakie nowoczesne i innowacyjne technologie są stosowane przez przedsiębiorstwo?
W tym obszarze możemy pochwalić się
zastosowaniem zintegrowanej technologii polegającej na jednoczesnym wtrysku
i wulkanizacji gumy w obszarze produktów spełniających wysokie wymagania co
do jakości i trwałości. Ponadto posiadamy
jedną z największych pras wulkanizacyjnych w Polsce. Nasze metody zarządzania
pozwalają także na ciągłe monitorowanie
produkcji i jakości naszych wyrobów, zachowując 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 konstrukcyjnych, małych przedsiębiorstw rodzinnych
aż po międzynarodowe koncerny.
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Polskę czeka wstrząs
ekonomiczny, polityczny
i społeczny
W 2019 roku zdecydował się Pan na
udział w zwycięskich dla Pana wyborach do Senatu. Jak Pan ocenia swoją
działalność. Jako senatora ….
- Unikam oceniania samego siebie. To raczej rola wyborców. Czas pandemii jeszcze
mocniej komplikuje ewentualne recenzje.
Powiem jednak krótko: udało się z izby
wyższej stworzyć miejsce autentycznych
debat, źródło wielu wartościowych projektów i konstruktywnych reakcji związanych
z pandemią. Niestety ze smutkiem muszę
odnotować, że większość tych aktywności
rząd ulokował w koszu.
Za najważniejsze wydarzenia w Senacie
uznałbym przede wszystkim zbudowaną
przez nas pierwszą, poważną przestrogę
przed pandemią. Kompletnie zlekceważoną (nawet wyśmianą) przez rząd. Poważne
wezwanie prezydenta i premiera do wykorzystania konstytucyjnych narzędzi do
walki z pandemią (stan klęski żywiołowej),
a także niedopuszczenie do tzw. „kopertowych wyborów prezydenckich”.
Jest Pan autorem nowego projektu
nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami…
Kancelaria prawna DLP Dr Robert Lewandowski & 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 prywatnych głównie w sektorze gospodarczym.
Do naszych głównych pól ekspertyzy należą: M&A, prawo spółek, prawo ubezpieczeń, prawo nieruchomości, prawo procesowe w zakresie sporów z obszaru prawa

ul. Poznańska 16 lok. 3
PL-00-680 Warszawa
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handlowego, a także doradztwo finansowe.
Ponadto, świadczymy porady prawne w zakresie tworzenia i nabywania spółek zależnych, reprezentowania klientów zagranicznych 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-

www.drlewandowski.eu 	
office@drlewandowski.eu 	

dzynarodowymi kancelariami partnerskimi.
Jesteśmy aktywnymi członkami największej w Europie sieci kancelarii prawniczych
DIRO www.diro.eu z siedzibą w Hamburgu (Niemcy). Poza tym należymy do sieci
IR GLOBAL z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania), w ramach której uczestniczymy w transgranicznych projektach (www.
irglobal.com) a także sieci IsFin z siedzibą
Dubaju/Kuala Lumpur (www.isfin.com).

Tel. +48221010740
Fax +48221010741

- To moja kolejna inicjatywa legislacyjna.
Wcześniej proponowałem m.in. proszczepionkowe regulacje dot. wzmocnienia
kompetencji samorządów terytorialnych
szczebla podstawowego. Mój nowy projekt
legislacyjny wynika natomiast z przekonania, że w sprawach ekologii oddalamy się
od czołówki europejskiej. Efektem kiepsko
koordynowanej aktywności budowlanej
mamy do czynienia z nadzwyczaj agresywnym procesem zabetonowywania terenów
miejskich. Wskaźniki stopnia urbanizacji miast rosną, ale nie to jest problemem.
Kwestią przeze mnie nieakceptowalną jest
pozbawianie mieszkańców dostępu do
podstawowych usług, prawidłowo zbudowanej obsługi komunikacyjnej i redukcja
terenów zielonych. Mój projekt eliminu-

fot. Piotr Fiuk

Rozmowa z Bogdanem Zdrojewskim,
senatorem Koalicji Obywatelskiej
je jedną z luk w prawie w postaci braku
możliwości nieodpłatnego przekazywania
gminom terenów, należących do podmiotów skarbu państwa, na tereny zielone.
Przypomnę - można było przekazać je na
realizację np. budowy stadionu, lodowiska,
drogi, ale nie pod zieleń! Dzięki tej nowej
inicjatywie legislacyjnej będzie to możliwe.
Jak Pan sobie wyobraża Polskę po
pandemii? Jakich zmian należy się
spodziewać, zwłaszcza w życiu politycznym i gospodarczym?
- Skutki pandemii będziemy odczuwać
przez dekadę. To jak tsunami z efektami po trzęsieniu ziemi. Przez kilka lat
byłem członkiem specjalnej komisji ds.
terroryzmu w Parlamencie Europejskim.
Wielokrotnie słyszałem od ekspertów
o zagrożeniu pandemią. Na marginesie
–spodziewano się zdecydowanie ostrzejszych i groźniejszych dla życia wirusów.
Rozwój cywilizacyjny i technologiczny
niestety ułatwia rozwój tego typu zagrożeń. Spodziewam się rozmaitych mutacji, konieczności powtarzania szczepień
ochronnych, niezwykle wysokich kosztów
i… niestety braku subordynacji wielu grup
społecznych. Największym sojusznikiem
wirusa jest dziś egoizm i – niestety–zwykła
głupota.
Dziś Polski rząd działa jak w amoku. Zamyka lasy, otwiera stadiony. Potem otwiera lasy i zamyka stadiony. Gdy stadiony są
otwarte, to kina i teatry zamknięte. Gdy
stadiony już zamknięte, to teatry i kina
są otwierane. Przez prawie cały rok, bez
ograniczeń, otwarte były kasyna. Także
wielkie sklepy meblowe cieszą się w czasie
pandemii wyjątkową wolnością. W tym
samym czasie zamyka się stoki narciarskie.
W galeriach znikają punkty usługowe np.
krawieckie, a funkcjonują np. sklepy RTV/
AGD. Potem nagle obostrzenia obejmują
również i sklepy RTV/AGD. Seniorzy mieli swoje „godziny dla seniorów” w rzadko

przez nich odwiedzanych wielkich marketach budowlanych, a czterdziestolatkowie
(grupa dominująca w usługach budowlanych) czekali przed marketami na godzinę
12.00. Ludzie tłoczą się w rozmaitych miejscach, a większość punktów usługowych
jest nadal zamknięta. Mieliśmy też okres
hucznych wesel i nagły zakaz ich organizacji. W lipcu i sierpniu 2020 r. panowała
nadzwyczajna idylla w miejscowościach
nadmorskich, ale zaraz po wakacjach rząd
ogłosił lockdown. Ferie zimowe wyłącznie
w domu. Nikt nie jest w stanie doszukać się
sensu tych wszystkich niespójnych decyzji.
Poza tym, dla wielu - wspomnianych choćby wyżej przeze mnie, brak było podstawy
prawnej.
Polskę czeka wstrząs ekonomiczny, polityczny i najprawdopodobniej także społeczny. Niezbędne są przewartościowania.
Nie żyjemy w izolacji. Cała gospodarka to
zbiór naczyń połączonych. Nasz kapitał to
przede wszystkim ludzie. A dziś niestety
traktuje się ich przedmiotowo.
Dziękuję za rozmowę
Ryszard Żabiński
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Współpraca Francji i Polski w realizacji programu
europejskiej suwerenności
Rozmowa z Frédérikiem Billet, Ambasadorem Francji w Polsce

w kontekście stopniowego wycofywania
się Stanów Zjednoczonych z Europy musimy wspólnie zastanowić się, co Europa
może jeszcze uczynić, aby zapewnić sobie
bezpieczeństwo w ramach NATO. To także
odnosi się do wyzwania, jakim jest walka
z ociepleniem klimatu i ochrona środowiska. W interesie Francji jest, by Polska nie
została pozostawiona samej sobie w wychodzeniu z systemu energetycznego opartego na węglu.
Ponadto, Francja i Polska mają wspólne
podejście i cele w dziedzinie polityki przemysłowej i handlowej : potrzebujemy nowych wspólnotowych ram regulacyjnych,
które umożliwią wyłonienie czempionów
przemysłu zdolnych konkurować z producentami: chińskim, czy amerykańskim.
Ponadto, nasz wspólny europejski rynek
powinien być w stanie lepiej chronić własne standardy i normy, aby nasze firmy miały równe szanse w starciu z konkurencją
spoza Europy.
Ogólnie, to są trzy kwestie, w których francusko-polska współpraca jest niezbędna,
jeśli chcemy dokonać postępu w realizacji
programu suwerenności europejskiej.
Proszę ocenić charakter współpracy gospodarczej pomiędzy Polską
a Francją. W jakich obszarach ma ona
duży, ale niewykorzystany do tej pory
potencjał?

W lutym 2020 Prezydent Francji Emmanuel Macron złożył wizytę w Polsce, podczas której podpisano m.in.
program współpracy strategicznej
między naszymi krajami, który zaktualizował ramy podpisanej 12 lat
temu umowy o strategicznym partnerstwie. Czy Pana zdaniem stwarza
to szansę na poprawę wzajemnych
stosunków pomiędzy obydwoma krajami?
W ramach wizyty prezydenta Republiki Francuskiej w lutym br., ministrowie
spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian
i Jacek Czaputowicz podpisali odnowienie
naszego dwustronnego partnerstwa stra-
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tegicznego mającego na celu pogłębienie
bilateralnego dialogu politycznego. Obejmuje ono wiele działań w rozmaitych dziedzinach jak bezpieczeństwo i obronność,
gospodarka, kwestie energetyczne, rolnictwo, edukacja czy kultura. W najbliższych
miesiącach przełożymy to partnerstwo na
inicjatywy i wspólne działania.
Naszym celem nie jest jedynie poprawa
relacji dwustronnych. W obliczu wyzwań,
którym musimy stawić czoło, prezydent
Republiki Francuskiej pragnie pogłębić dialog z polskimi władzami, abyśmy
wspólnie dokonywali postępów w kwestiach europejskich. Dotyczy to aspektów
geostrategicznych i obronnych, bowiem

Bardziej niż o współpracy gospodarczej,
mówiłbym o stosunkach handlowych,
przepływie towarów i kapitału, udziałach
finansowych wzajemnych lub nie. Życie gospodarcze toczy się mniej w formie
współpracy a bardziej poprzez realizowanie wspólnych interesów. Po tym wyjaśnieniu, można słusznie uznać, że stosunki
gospodarcze między naszymi dwoma krajami są głębokie i, jak sądzę, trwałe. Tytułem przykładu, należy podkreślić skalę
inwestycji realizowanych przez francuskie
przedsiębiorstwa w Polsce, których wartość jest szacowana na 18 miliardów euro
i które dotyczą tak różnorodnych dziedzin jak lotnictwo, produkcja cementu czy
opon. Francja należy do grona największych zagranicznych inwestorów w Polsce.
Pod względem niewykorzystanego potencjału, powiedziałbym, że z sektorowego punktu widzenia, francuski przemysł

zbrojeniowy, mimo swej względnej przewagi, nie jest zapraszany do współpracy,
podobnie jak cywilny przemysł jądrowy,
a w kategoriach przemysłu chemicznego,
wydaje mi się, że inwestycje kapitałowe
polskich przedsiębiorstw we Francji pozostają wciąż ograniczone. Czemu nie wyobrazić sobie francusko-polskiego koncernu,
który byłby europejskim liderem na przykład w sektorze przyszłości takim jak sektor wodorowy…?

Francja jest czwartym największym
inwestorem w Polsce. Czy zgadza
się Pan z poglądem, że dwustronna
współpraca gospodarcza pomiędzy
naszymi krajami pokazuje, że łączą
nas mocne więzy mimo pewnych
problemów w obszarze stosunków dyplomatycznych?
Nie będę zaprzeczał. Były pewne wahania,
nieporozumienia i niezgodności w sprawach handlowych pomiędzy naszymi krajami. Przeprowadzono szczere dyskusje, by
wszystko wyjaśnić, jesteśmy przecież sojuszniczymi krajami. Prezydent Republiki,
podczas swojej wizyty w Polsce w lutym br.
powtórzył kilkakrotnie i z naciskiem :„łączy nas tysiącletnia historia”, „relacje pomiędzy naszymi krajami są […] pełne
pasji.” Piszemy nowy rozdział relacji dwustronnych, ponieważ są one głębokie i potrzebują witalności.
W ramach francusko-niemieckiej
inicjatywy na rzecz ożywienia gospodarki europejskiej, po kryzysie
związanym z pandemią koronawirusa, proponowanych jest wiele działań.
Które z nich mogłyby szczególnie
przyczynić się do jeszcze większej
współpracy politycznej i gospodarczej pomiędzy Francją i Polską?
Ta francusko-niemiecka inicjatywa obejmuje liczne dziedziny, w których współpraca z Polską jest niezbędna. Zwrócę uwagę na trzy spośród nich. Przede
wszystkim europejska suwerenność sanitarna: Francja, Niemcy i Polska mogą
współpracować na rzecz relokalizacji
produkcji sprzętu i wyposażenia medycznego do Europy i w celu przygotowania
wspólnych zakupów sprzętu. Chodzi także
o ożywienie naszych gospodarek. Komisja przedłożyła bezprecedensowy projekt
ożywienia gospodarczego, by stawić czoła konsekwencjom kryzysu. To ożywienie będzie powiązane z innymi ważnymi
wyzwaniami, takimi jak transformacja
ekologiczna: Polska stoi przed historyczną szansą przyspieszenia swojej transfor-

macji. I wreszcie, wbrew temu, co słyszę
z różnych stron, chciałbym, podkreślić, że
Francja podobnie jak Polska, ma ambitne plany wykraczające poza prostą logikę
rynku: będziemy w nadchodzących miesiącach wspólnie pracować nad skutecznym opodatkowaniem gospodarki cyfrowej, modernizacją polityki konkurencji,
oraz koniecznym wzmocnieniem wsparcia dla ważnych projektów będących we
wspólnym, europejskim interesie. Jest też
oczywiste, że oba nasze kraje mają bardzo
podobne podejście do walki z rajami podatkowymi w ogóle oraz z jurysdykcjami
niechętnie współpracującymi w zakresie
prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. To ważne wspólne wyzwanie.
Wspólnie z ambasadorem Niemiec
w Polsce opublikował Pan w polskiej
prasie artykuł dotyczący działań Unii
Europejskiej zmierzających do skoordynowania wysiłków w dziedzinie
zdrowia publicznego, ochrony Europejczyków i złagodzenia społecznych
i gospodarczych następstw pandemii.
Co jest według Pana warunkiem koniecznym, aby te działania zakończyły się sukcesem?
Państwa członkowskie UE za chwilę podejmą historyczne decyzje dla uruchomienia
planu odbudowy o dotąd niespotykanym
rozmachu. To, co dzisiaj obserwujemy,
stanowi bezprecedensowy przejaw solidarności europejskiej. Opowiadając się za
solidarnością w walce z nadchodzącym
kryzysem możemy udowodnić, że wspólne
wysiłki stanowią najskuteczniejszy sposób
na stawienie czoła tym wyzwaniom i przeszkodom.
Wyzwanie polega na tym, by prowadzić
grę w jednej drużynie, zamiast gry państw
narodowych z instytucjami unijnymi.
Albo wspólne wygramy, albo razem przegramy. Poza tym musimy działać szybko:
plan odbudowy powinien być gotowy, by
przyczynić się do ożywienia gospodarki
Unii, a więc jak najprędzej. Unia powinna
działać szybko: nie możemy sobie pozwolić
na spędzenie kilku miesięcy na niekończących się negocjacjach, co mogłoby pogrzebać nasze wspólne wysiłki mające na celu
ratowanie miejsc pracy i samych zakładów
pracy.
Ambasadorem Francji w Polsce jest
Pan od października 2019 roku. Jak
może Pan ocenić ten kilkumiesięczny
okres? Co uważa Pan za najważniejsze wydarzenie w tym czasie, jeśli
chodzi o stosunki francusko-polskie?

Od chwili przybycia do Polski w październiku do wybuchu pandemii w marcu mogłem jeździć po tym fascynującym kraju
i spotykać się z wieloma przedstawicielami życia politycznego, gospodarczego
i kulturalnego. Byłem pod wrażeniem
zaangażowania na rzecz Europy wszystkich Polaków, z którymi rozmawiałem,
a także poziomu dobrobytu, nieodnotowanym wcześniej w dziejach tego kraju,
a spowodowanym przystąpieniem Polski
do Unii Europejskiej. Jest oczywiste, że
dla mnie najważniejszym wydarzeniem
była wizyta prezydenta Republiki Francuskiej w lutym tego roku. Na tym skupiłem
wszystkie wysiłki od chwili, kiedy uzgodniono tę wizytę. Była ona punktem zwrotnym w naszych relacjach dwustronnych,
prezydent Francji chciał wysłać wyraźny
sygnał o ponownym zaangażowaniu na
płaszczyźnie bilateralnej i na szczeblu
europejskim: Polska zajmuje pełnoprawne miejsce w UE i w naszym, Francuzów,
interesie jest, by Polska w pełni zaangażowała się w projekt europejski i byśmy podążali dalej razem.
Jak Pan ocenia współpracę zdecentralizowaną dotyczącą ochrony środowiska z polskimi samorządowcami?
Francja od wielu już lat aktywnie angażuje się na rzecz transformacji ekologicznej
i wspiera w podobnych wysiłkach polskie samorządy, chętne do współdziałania. W 2013
roku Ambasada Francji w Polsce uruchomiła projekt ECO-MIASTO we współpracy
partnerskiej z Renault Polska. Jest to projekt
ogólnokrajowy, którego celem jest promowanie zrównoważonego rozwoju miast. Odbywa się to na zasadzie corocznego konkursu. Od czasu pierwszej edycji wyróżnione
zostały 32 polskie miasta, które wykazały
się dokonaniami w ramach tzw. zielonych
inicjatyw w następujących kategoriach: gospodarka odpadami, gospodarka wodna,
zrównoważona mobilność, efektywność
energetyczna czy zieleń miejska.
Bardzo nas cieszy, że możemy się przyczyniać do regularnego dzielenia się
doświadczeniami na poziomie eksperckim polskich i francuskich specjalistów
w ramach współpracy zdecentralizowanej. Francuskie firmy, które są partnerami tego projektu, jak Renault, CEETRUS,
BNP PARIBAS oraz od tegorocznej edycji fundacja VEOLIA, mogą dzięki temu
dzielić się wypracowanymi innowacjami
technologicznymi.
Ta ścisła współpraca z samorządami lokalnymi odgrywa znaczącą rolę w promowaniu zrównoważonego rozwoju w Polsce.
Jestem pod wrażeniem tego, jak chętnie
Polacy podejmują wyzwania transformacji
energetycznej i zielonej gospodarki.
Dziękuję za rozmowę,
Marcin Prynda.
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OVHcloud: Twoja chmura
w polskim centrum danych,
blisko Ciebie
Chmura wspiera biznes

Dzień, w którym nie tworzymy
czegoś nowego jest stracony
Z Krzysztofem Nowakiem wiceprezesem zarządu firmy Uniwersal, rozmawia Radosław Nosek
nej. Myślę więc, że oba te kryteria były na
tyle przekonywujące, że Komisja Konkursu Teraz Polska tak pozytywnie spojrzała
na nasz produkt i zdecydowała się na przyznanie nam Godła Promocyjnego .

Cloud computing to infrastruktura IT
pod klucz. Chmura działa podobnie jak
usługa w abonamencie: dostawca zgodnie
z umową zapewnia określone rozwiązania,
jak również dba o ich rozwój oraz ochronę
przed atakami i udostępnia je w ramach
ustalonych parametrów jakościowych,
tzw. SLA (Service Level Agreement). Klient
zaś niemal od ręki otrzymuje dostęp do
potrzebnych zasobów IT. W ten sposób
przedsiębiorca nie kupuje infrastruktury
ani nie musi utrzymywać jej w gotowości
operacyjnej, ponieważ otrzymuje usługę
zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem,
przesuwając tym samym koszty inwestycyjne do puli kosztów operacyjnych.
Dzięki chmurze przedsiębiorca zapewnia
sobie biznesową stabilność na wypadek
zmiennego zapotrzebowania na zasoby
IT. Własne serwery, znajdujące się za ścianą, generują koszty, poza tym zdarza się,
że ruch sieciowy kilkukrotnie przekracza
zakładany poziom dzięki np. skutecznej
promocji marketingowej. W chmurze
użytkownik może uruchomić instancje
odpowiadające określonym potrzebom
w danym czasie, płacąc jedynie za faktycznie wykorzystane zasoby.

Robert Paszkiewicz, VP, Central and Eastern Europe - OVHcloud
OVHcloud jest działającym globalnie dostawcą rozwiązań hostingowych. Spółkę
założył we Francji Polak, Octave Klaba,
odpowiadając na potrzebę rynku – zaoferowania usługi hostingowej z gwarancją
znakomitego stosunku jakości do ceny.
Spółka działa już ponad dwadzieścia lat,
a jej priorytetami pozostają szerokie portfolio usług, przyjazność rozwiązania oraz
surowe wytyczne względem bezpieczeństwa i prywatności danych.
Wrocławski oddział, założony w 2005
roku, stanowił pierwszy etap międzynarodowej ekspansji OVHcloud. W Polsce
działa także centrum danych pozwalające
klientom z regionu lokować w nim swoje
dane, a inwestorom zagranicznym prowadzić skuteczną ekspansję w Europie
Środkowo-Wschodniej. We wrocławskiej
siedzibie znajdują się działy m.in. marketingu, sprzedaży, wsparcia klienta oraz
prężny zespół R&D, który opracowuje
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i wprowadza rozwiązania hostingowe wykorzystywane przez miliony klientów na
całym świecie (np. usługa chmury publicznej czy systemy bezpieczeństwa sieciowego). Obecnie OVHcloud operuje na czterech kontynentach, udostępniając usługi
w 30 centrach danych.
Europejskie korzenie są przewagą OVHcloud,
zwłaszcza gdy zdecydowana większość
polskich firm (aż 71 proc.) twierdzi, że
lokalizacja centrum danych ma kluczowe znaczenie, a 91 proc. przetwarza dane
nad Wisłą. Miejsce, gdzie przechowuje się
dane, to kluczowa decyzja, wpływająca na
wydajność firmy, ale także jej bezpieczeństwo. W warunkach zaostrzających się
wymagań regulacyjnych (tych dotyczących
RODO, ale także cyberbezpieczeństwa czy
sprawozdawczych – jakie muszą spełniać
firmy) ma strategiczne znaczenie, czy dostawca usług hostingowych pochodzi z Europy, Azji czy zza Oceanu.

To także dobre rozwiązanie do skalowania własnego centrum danych: do chmury
nie trzeba przenosić wszystkich systemów,
można rozpocząć od nowych projektów
lub wykorzystać jej zalety przy niespodziewanych wzrostach potrzeb. Dzięki rozwiązaniom Hostowanej Chmury Prywatnej,
można uzyskać rozszerzenie posiadanego
już centrum danych i korzystać z w pełni
dedykowanych zasobów, rozliczanych miesięcznie lub godzinowo. W razie potrzeby,
partnerzy OVHcloud oferują pełne wsparcie w uruchomieniu i utrzymaniu takich
środowisk.

Jak Pan przyjął wyróżnienie w konkursie „ Teraz Polska” właśnie teraz
w czasie pandemii?

Uniwersal Sp. z o.o. został laureatem
30. edycji konkursu „Teraz Polska” za
wentylator dachowy do okapów kuchennych Vero-150. Jakie cechy produktu zdecydowały o przyznaniu tak
zaszczytnego wyróżnienia?
Przystępując do projektowania tego wentylatora, mieliśmy na uwadze jego efektywność w dedykowanym dla niego polu
zastosowania, ale efektywność w naszym
rozumowaniu - to niski poziom hałasu,
wydajność, niskie zużycie prądu elektrycznego, cały aspekt techniczny. To zadanie
udało nam się wykonać w całości i był to
pierwszy krok do decyzji o zgłoszeniu wentylatora do konkursu.
Drugim aspektem jest dizajn. Wszystkie
nasze produkty są dopracowane wizerunkowo. Będą przecież zamontowane w widocznych miejscach i muszą estetycznie
wpasować się w bryłę budynku, czy to
mieszkalnego, czy użyteczności publicz-

Na przestrzeni 30 lat pracy firma, którą
kieruję zdobyła wiele nagród. Wymienię
tylko kilka statuetek: Złotego Instalatora, Złote Medale na Międzynarodowych
Targach Poznańskich, Złote Kielnie, czy
jakże prestiżowe godło promocyjne Teraz
Polska za wentylator hybrydowy Mag-200
w 2019 roku. Jednak nigdy nagrody nie są
celem. W pierwszej kolejności naszym dążeniem jest stworzenie optymalnego produktu zaawansowanego technologicznie,
dopiero później poddajemy go ostatecznej
weryfikacji. Niezależna Komisja Konkursowa jest najsurowszym sędzią więc zawsze
z niecierpliwością oczekujemy werdyktu.
Obecne wyróżnienie Teraz Polska 2020,
traktujemy jako święto całego zespołu. To
ogromna radość dla nas wszystkich, optymistyczny sygnał na przyszłość, tym większy, że pandemia robi swoje i działa trochę
przygnębiająco na nas wszystkich.
Jaką firma ma obecnie pozycję rynkową i jakie są jej flagowe produkty?
Mamy już sporo produktów w dorobku,
kilkaset tysięcy naszych produktów pracuje już na dachach, tym właśnie się zajmujemy. Produkujemy wentylatory dachowe,
wywietrzniki grawitacyjne, wentylacyjne
urządzenia hybrydowe, akcesoria wentylacyjne i odpowiednią automatykę. Praktycznie wszystkie biura projektów w kraju

posiadają nasze katalogi. Produkty z naszej
listy ofertowej są w wielu projektach aktualnie realizowanych inwestycji. Osobiście
nie wyróżniam żadnych naszych produktów. Każdy z nich ma swoje pole zastosowań, które dopiero odpowiednio dopasowane do potrzeb stanowi o jego zaletach.
Jakie są obecnie trendy w branży wentylacyjnej?
Rynek jest, ale był też zawsze wymagający.
Branża wentylacyjna, a może uściślając
wentylatorowa, skupia fachowców z najwyższych półek wiedzy technicznej. Powstają nowe prototypy, bo technologicznie
jest to już wykonalne. Kiedyś rysowało się
na deskach kreślarskich, dzisiaj mamy zaawansowane programy do projektowania
3D, drukarki, oprogramowanie do wykonania symulacji pracy dopiero co projektowanego nowego produktu czy nawet jego
komponentu. To wymaga stałego ”bycia na
bieżąco”. Już dzisiaj projektujemy urządzenia, które wdrożymy za 5 lat. Stale śledzimy rynek i jego potrzeby by naszą ofertę
ubogacić i nie wypaść z biegu.
Proszę wymienić najważniejsze cele,
które są planowane przez Uniwersal
w tym roku.
Mamy zaawansowany etap unowocześniania wszystkich naszych produktów.
Przygotowujemy też pewien typoszereg
urządzeń, który będziemy chcieli zgłosić do konkursu przyszłorocznego „Teraz
Polska”. Na razie jednak nie chcę zapeszać
więc na razie z załogą koncentruję się na
codziennych obowiązkach. Duszę mam
jednak niespokojną i dzień, w którym nie
tworzymy czegoś nowego jest dla mnie
stracony.

Wentylator Vero-150: efektywność, ergonomia i estetyka

Chmura to także skuteczna droga do tworzenia środowisk wysokodostępnych (HA)
np. od strony geograficznej, co nie tylko
wzmacnia bezpieczeństwo ale i pozwala na
ekspansję biznesu.

Vero-150 to wentylator dachowy do zastosowań współpracy z okapami kuchennymi. Swoje istnienie zawdzięcza targom 4DD w Katowicach, gdzie po rozmowach z producentami wyposażeń kuchni powstałą idea. O efektywnej a zarazem cichej wentylacji kuchni
w naszych domach myślałem już jakiś czas wcześniej, ale to Targi Dizajnu popchnęły mnie do działania, a impuls był tak silny, że
już po kilku miesiącach od rozpoczęcia prac projektowych mieliśmy gotowy, przebadany przepływowo i akustycznie wentylator.
Produkt, który dodatkowo spełniał standardy ergonomii i estetyki.

Piękno chmury to skalowalność, bezpieczeństwo oraz możliwość koncentracji na
własnym biznesie. Porozmawiaj z nami, jak
wykorzystać chmurę do Twoich potrzeb:
https://www.ovhcloud.com/pl/contact-sales/

To już drugi rok z rzędu , kiedy to kapituła konkursu nagradza nasze produkty . Rok temu był wentylator hybrydowy Mag-200, w tym
roku Vero-150. Dobra passa trwa , tworzymy nowe produkty by utrzymać tą energię , którą daje tak wysoka ocena ekspertów naszej
branży.

Nasza ocena została zresztą potwierdzona przez Główny Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie gdzie Vero-150 znalazł
się w ścisłej czołówce wyrobów startujących w konkursie Dobry Wzór. Później przyszła nagroda Złoty Metal Targów Poznańskich
„Budma 2019”, a ostatnio z dumą odbieraliśmy statuetkę Godła Promocyjnego Teraz Polska w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Krzysztof Nowak
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Centrum Kompetencji Druku 3D otwarte na współpracę
z przemysłem i nauką
Powstałe w 2017 roku, największe w Europie Centrum Kompetencji Technologii Druku 3D w Bielanach
Wrocławskich cały czas szybko się rozwija. Oznacza to również upowszechnianie tej innowacyjnej
technologii na polskim rynku.

Technologię druku 3D powszechnie wykorzystuje się w branży motoryzacyjnej,
dla której można wytwarzać np. elementy
oprzyrządowania, ale też i części zamienne. Dużym odbiorcą jest też przemysł elektroniczny – który kupuje m.in. obudowy
modułów, komputerów. Niezwykle ważna
jest branża medyczna, gdzie używany jest
m.in. tytan, ale również różnego rodzaju
materiały biokompatybilne. Stosowanym
przez Centrum Kompetencji Technologii Druku 3D w Bielanach Wrocławskich
materiałem, jest Inconel, który ma duże
zastosowanie, w rozwijającym się w Polsce
przemyśle lotniczym.
Ciągle jeszcze technologia druku 3D jest
w Polsce postrzegana przez pryzmat małych start-upów, które dysponują pojedynczymi drukarkami 3D i wykorzystują
je głównie do prototypowania. Centrum
w Bielanach Wrocławskich oferuje zupełnie inną skalę produkcji. W całym
Materialise powstaje np. około 30 tysięcy
różnych detali w tej technologii i to w ciągu
tygodnia. Mamy więc do czynienia z masową produkcją, którą można w dowolny
sposób personalizować. Nie ma natomiast
w Polsce barier w upowszechnianiu druku
3D w przypadku np. centrów badawczych
zlokalizowanych w Polsce, a pracujących
w skali globalnej. Dla nich ta technologia
jest jedną z wielu, która w określonych

sytuacjach przynosi ogromne korzyści.
Jakość powstałego elementu w metalu
w druku 3D niczym się nie różni od wytworzonego w tradycyjnej technologii.
A samo zastosowanie technologii 3D
ogromnie skraca i uelastycznia oraz obniża
koszty projektowania produktu.

Ogromną częścią całego biznesu Materialise, w skali globalnej, jest branża medyczna.
Setki tysięcy pacjentów na całym świecie
skorzystało z dobrodziejstwa tej technologii. Druk 3D w medycynie usprawnia
proces przedoperacyjnej wizualizacji, która jest nowym niezbędnym etapem w planowaniu najlepszej strategii chirurgicznej.
Posiadanie trójwymiarowego modelu patologii zapewnia szczegółową perspektywę
anatomii pacjenta, wspomagając ocenę zależności między strukturami anatomicznymi.
Do sukcesów Centrum Kompetencji Technologii Druku 3D w Bielanach Wrocławskich można zaliczyć m.in. wsparcie
Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
i uruchomienie laboratorium Druku 3D
z wykorzystaniem własnego oprogramowania Materialise Mimics.
Oddział Kardiologii Pediatrycznej wykorzystuje Druk 3D w medycynie i drukowane modele anatomiczne w leczeniu
pacjentów. Stało się to możliwe dzięki
wcześniejszej wizycie Materialise w Polsce,

której celem były organizacja i ustawienie
procesu drukowania 3D, jak i profesjonalne szkolenie całego zespołu pracującego na
miejscu.
W Laboratorium Druku 3D Instytutu
Zdrowia Dziecka, skany CT są konwertowane na dokładne modele anatomiczne 3D
za pomocą specjalnie dedykowanego oprogramowania Materialise Mimics. W rezultacie konwersji powstaje plik 3D PDF,
który można wyświetlić na ekranie oraz
plik przeznaczony do druku 3D, który jest
kompatybilny z urządzeniami wytwarzającymi w technologii przyrostowej.
Druk 3D w medycynie usprawnia proces
przedoperacyjnej wizualizacji, która jest
nowym niezbędnym etapem w planowaniu
najlepszej strategii chirurgicznej. Posiadanie trójwymiarowego modelu patologii zapewnia szczegółową perspektywę anatomii
pacjenta, wspomagając ocenę zależności
między strukturami anatomicznymi.
Znaczenie druku 3D znacznie przewyższyło oczekiwania. Usprawnia również komunikację. Zespół kardiologów pediatrów
z Centrum Zdrowia Dziecka wykorzystuje modele anatomiczne podczas rozmów
z rodzicami chorych dzieci. To osobiste
i zindywidualizowane podejście ułatwia
pacjentom i ich rodzinom zrozumienie
i zaakceptowanie skomplikowanego procesu leczenia.

W planowaniu przedoperacyjnym lub planowaniu interwencyjnym oraz podejmowaniu decyzji lekarze widzą największą wartość dodaną anatomicznych modeli 3D.
Fot. Materialise

Materialise, z siedzibą w Belgii, od 1990
roku jest dostawcą oprogramowania do
wytwarzania przyrostowego (AM) i zaawansowanych usług druku 3D w różnych
branżach. Usługi te opierają się na wielu
rewolucyjnych technologiach, w tym min.
na: Stereolitografii, SLS – spiekanie laserowe, FDM i VC – odlewanie próżniowe.
Materialise od 2014 roku prowadziła rozwój
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polskiego oddziału. W 2017 roku Materialise otworzyła pierwsze w Polsce Centrum
Kompetencji Technologii Druku 3D. Na
lokalizację nowego budynku produkcyjno-biurowego wybrała Bielany Wrocławskie.
Zainwestowano około 10 milionów euro
w budynek i technologię, aby stworzyć
komfortowe warunki do dalszego rozwoju
technologii przyrostowej w Polsce.

Rozwijana jest m.in. technologia druku 3 D
w metalu. Można drukować w tej technologii stosując takie materiały konstrukcyjne
jak aluminium, tytan, stal nierdzewną, ale
też i złoto, platynę, kompozyty. To ogromnie poszerza rynek. Z takich produktów
korzysta głównie lotnictwo, motoryzacja,
branża AGD, czy medyczna.
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Exalo Drilling S.A.
– spoglądamy w przyszłość

nych z poszukiwaniem węglowodorów jak
i alternatywnych źródeł energii. Działania
innowacyjne, w tym projekty badawczorozwojowe są jednymi z priorytetów spółki
mającym na celu usprawnienie procesów
i działań zachodzących w firmie. Projektowanie oraz wdrażanie innowacji wspomaga funkcjonowanie naszego przedsiębiorstwa na dynamicznie zmieniającym
się rynku naftowo-gazowym, a przewidywanie kierunków zmian na rynku wierceń
lądowych powala na szybsze dostosowanie
rozwiązań oraz oferty do zmieniającej się
rzeczywistości. Jesteśmy głęboko przekonani o słuszności wspierania rozwoju 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 energii są jednostki samorządowe, które pragną zapewnić ekologiczną energię cieplną
dla swoich mieszkańców lub postrzegają
szansę dla rozwoju swoich gmin w oparciu o ten sposób pozyskiwania energii.
Z myślą o nich realizujemy projekty wiertnicze w systemie „pod klucz”. Kompleksowość naszej usługi polega na zapewnieniu

Firma Exalo Drilling S.A. jest specjalistą
w dziedzinie wierceń lądowych z ponad
siedemdziesięcioletnim doświadczeniem
na rynku krajowym oraz na rynkach międzynarodowych. 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 związanych z poszukiwaniem węglowodorów, rud
metali oraz budową i rozbudową podziemnych magazynów gazu. W ostatnim czasie,
szczególnie w Unii Europejskiej, obserwuje się szybkie tempo przechodzenia państw
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na energię pochodzącą z odnawialnych
źródeł. Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną oraz cieplną pochodzącą
z OZE spowodowała tym samym wzmożone 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 wartości przyświecające działalności przedsiębiorstw z sektora gazu, paliw i energii.
Exalo podążając za zmieniającą się rzeczywistością, stawia na dywersyfikację prowadzonych działań, doceniając rolę OZE
w świetle ograniczania emisji gazów cieplarnianych, a tym samym ochrony środowiska naturalnego. Prowadzone projekty
geotermalne utwierdzają nas w przekona-

wszystkich niezbędnych prac, takich jak:
przygotowanie placów wierceń, budowę
tymczasowych dróg dojazdowych, wiercenie otworów oraz zapewnienie pełnego
zakresu serwisów wiertniczych i otworowych, po utylizację odpadów powiertniczych, a na rekultywacji terenów kończąc.
Dajemy przykład, jak spółka z polskim kapitałem potrafi dostosować się do najwyższych wymagań technologicznych i środowiskowych. Exalo zapewnia nowoczesne
urządzenia wiertnicze spełniające najwyższe standardy w zakresie ochrony środowiska oraz minimalizujące wpływ na komfort
życia mieszkańców z okolicznych terenów.
Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza podczas prowadzenia prac wiertniczych przy
projektach geotermalnych, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych
oraz na terenach silnie zurbanizowanych
(elektrociepłownie miejskie, kompleksy
wypoczynkowe), często w granicach miast,
gdzie ryzyko zanieczyszczenia hałasem
i przekroczenia norm określonych przepisami prawa jest szczególnie duże.
Pomimo iż odnawialne źródła energii mają
bez wątpienia korzystny wpływ na ograniczenie emisji CO2, a tym samym pozytywnie 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 uwadze dążenia krajów europejskich do zredukowania 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 dążenia
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 prowadziliśmy lub
prowadzimy obecnie działalność. Spółka
jest wysoko ceniona jako wykonawca ze
względu na wysokiej klasy specjalistów
oraz utrzymywanie wysokich standardów
pracy. Modernizacja floty urządzeń wiertniczych, wprowadzanie nowoczesnych
technologii, zmiany organizacyjne zachodzące w spółce są działaniami, które mają
nam umożliwić zwiększenie konkurencyjności, zwiększenie naszego zaangażowania
na odległych rynkach zagranicznych oraz
umożliwić dalszy rozwój spółki.

niu, iż stawiane wyzwania środowiskowe
sprzyjają rozwojowi OZE, stając się wielką
szansą dla dalszego rozwoju naszej spółki. Rządowe programy dofinansowujące,
wskazują, że trend inwestowania w OZE
będzie rozwijany zarówno na rynku polskim jak i światowym. Przykładem jest
ostatni program NFOŚiGW o wartości 300
mln zł skierowany do samorządów, a dedykowany odwiertom geotermalnym.
Exalo od wielu lat przygotowuje się do zmieniających się realiów gospodarczych i regulacyjnych oraz zmiany trendów sektora
energetycznego. Nie bez wpływu na działania spółki pozostaje panująca pandemia
COVID-19, przyczyniając się do wzmożonej aktywności w kierunku innowacyjnych
rozwiązań oraz zwiększenia konkurencyjności marki na rynkach zarówno związa-
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PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANE ARKOP

– Laureat Konkursu „Orły Polskiego Budownictwa 2020” ze statuetką dla firmy budowlanej
i tytułem „Menedżera Polskiego Budownictwa” dla Prezesa Zarządu, Krzysztofa Pianowskiego.
cyjnego Polcolorit oraz ponad 80 hal przemysłowych rożnego zastosowania.

cowym, pozwala to na oddawanie inwestycji przed czasem.

Przez ten czas zbudowaliśmy także ok.
4000 mieszkań dla inwestorów zewnętrznych m.in. dla LC Corp (obecnie Develia),
Archicom, Geo Grupa, Invest Grupa i innych.

Jednym z naszych największych kontrahentów jest także KGHM Lubin dla którego zrealizowaliśmy i nadal realizujemy
poważne roboty przemysłowe i inżynieryjne, w tym hale przemysłowe i urządzenia
technologiczne. Wykonaliśmy m.in. takie
obiekty jak Odpylnia i Prażak o wartości
powyżej 100 mln zł oraz szereg innych.
Obecnie prowadzimy roboty inżynieryjne
o wartości powyżej 80 mln zł.

To doświadczenie skłoniło mnie do powołania ponad 15 lat temu firmy deweloperskiej, działając jako inwestor. Na początku
w formie działalności gospodarczej, a od
2 kwietnia 2015 roku jako Arkop Sp. z o.o.
W roli dewelopera zrealizowaliśmy ponad
1400 mieszkań w naszych inwestycjach.
W przeciągu 30-letniej działalności zrealizowaliśmy ponad 300 inwestycji w różnorodnej technologii konstrukcyjnej
z wielokondygnacyjnymi garażami podziemnymi.

Wszystko zaczęło się 30 lat temu.
W 1990 roku powstała pierwsza firma jako
Spółka cywilna, która do dnia dzisiejszego
ma charakter firmy rodzinnej. Jest zarządzana niezmiennie przez moją osobę jako
założyciela oraz głównego udziałowca.
Od 2017 roku działa w obecnym stanie
prawnym tj. Przedsiębiorstwo Budowlane
Arkop Sp. z o.o. Spółka komandytowa.
Firma lokuje się w segmencie firm średnich, zarówno co do ilości zatrudnionych
pracowników, jak również wielkości rocznego przychodu, który za ostatni rok wyniósł blisko 170 mln zł, z możliwościami
wykonawczymi ok. 200 mln zł rocznie.
Jesteśmy firmą budowlano-wykonawczą.
Realizujemy roboty głównie jako generalny wykonawca w zakresie budownictwa
przemysłowego, robót inżynieryjnych i budownictwa mieszkaniowego.
Możemy pochwalić się dorobkiem zrealizowanych ponad 130 stacji benzynowych
dla największych koncernów paliwowych
takich jak: Shell, Orlen, Neste, BP, Petrochemia, Circle, Jet, ponad 20 obiektów dla
dużych sieci handlowych, zakładu produk-
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Od samego początku działalności stawiamy na wysoką jakość i terminowość
wykonywanych robót. Stosujemy najnowocześniejsze rozwiązania techniczne
i technologiczne w każdej ze zrealizowanych przez nas inwestycji. Dzięki naszemu
zaangażowaniu oraz solidności zdobyliśmy
duże zaufanie inwestorów. Za wyzwanie
stawiamy sobie krótkie terminy realizacji
robót, celem wyprzedzenia zakładanych
terminów inwestycyjnych. W efekcie koń-

Naszymi inwestorami są od lat Urzędy
Miast i Gmin oraz inwestorzy prywatni,
dla których zrealizowaliśmy obiekty użyteczności publicznej m.in.: Centrum Kongresowe we Wrocławiu przy Hali Stulecia,
ponad 600 mieszkań we Wrocławiu dla
Zarządu Inwestycji Miejskich i TBS, liczne
sieci podziemne, place, drogi, oczyszczalnie ścieków czy kilkadziesiąt hal różnego
przeznaczenia.
Na samym początku w firmie pracowało
niespełna 5 osób. Obecnie Arkop zatrudnia 137 pracowników. Nasze sukcesy zawdzięczmy bardzo dobrej załodze. Przez
te wszystkie lata udało się skompletować
bardzo kompetentny, profesjonalny i związany z firmą zespół pracowników z wysoce
wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą

Warszawa, dnia 15.10.2020 r.
Nr licencji: NN10092040
Ważność licencji: 14.10.2021 r.
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ARKOP Sp. z o.o.
został Laureatem
Ogólnopolskiego Programu Budowlanego Roku 2020
w kategorii:

Serdecznie Państwu gratulujemy!
Godło jest potwierdzeniem spełniania najwyższych standardów na rynku budowlanym
w Polsce oraz docenieniem Państwa dotychczasowej działalności. Potencjał możliwości
Państwa firmy, uczciwość i profesjonalizm, wysoka jakość usług, terminowość
i rzetelność zrealizowanych inwestycji oraz odpowiednie
zarządzanie - znacząco przyczyniły się do sukcesu.
W imieniu całego Zespołu Programowego serdecznie Państwu gratulujemy!
Z wyrazami uznania:

inżynierską. To doświadczenie pozwala
sprostać najnowocześniejszym rozwiązaniom technologicznym i technicznym każdej realizowanej inwestycji. Od początku
naszej działalności stawiamy na wysoką
jakość, solidność i terminowość wykonywanych robót. Atutem naszej firmy jest
wysoka jakość zrealizowanych inwestycji
oraz terminowe przekazanie indywidualnym klientom lokali mieszkalnych. Arkop
to firma, która wie czego chce. Nasza codzienność to ciężka praca, konsekwentne
i wytrwałe dążenie do wyznaczonego celu.
To wszystko, co osiągnęła firma przez ostatnie lata, najlepiej świadczy o jej potencjale,
wartości, rzetelnej marce, wysokiej jakości
i nowoczesności w podejściu do budownictwa ogólnego oraz mieszkaniowego.
Arkop jako firma budowlana z 30-letnim
doświadczeniem wytycza nowe standardy
w polskim budownictwie i na stałe wpisuje
się w krajobraz naszej architektury.
Przez ten cały okres działalności, najważniejsze było dla naszej firmy zadowolenie
klientów i mieszkańców wybudowanych
osiedli. Jest to do dnia dzisiejszego, podstawowy priorytet w realizacji powierzonych
nam zadań inwestycyjnych.
Dowodem na to są liczne, prestiżowe nagrody i wyróżnienia, które zdobyliśmy
w tym okresie, m.in.: w 2017 roku zostaliśmy uznani w rankingu Forbes za najlepszą firmę w sektorze MŚP na terenie
województwa dolnośląskiego, wyróżnieni
w 2009 i 2016 r. oraz nagrodzeni II miejscem w 2011 r.; Nagrody II i III stopnia
w konkursie „Budowa Roku” w 2009, 2010,
2012, 2013, 2016, 2018 i 2019 r.; Wyróżnienie oraz I Nagroda w konkursie Prezydenta Wrocławia „Piękny Wrocław” w 2011
i 2012 r.; Wyróżnienie w konkursie "Orły
Polskiego Budownictwa 2010" oraz nagroda specjalna „Zasłużony dla Polskiego
Budownictwa” w 2015 r.; Złoty medal za
najlepszy produkt na Międzynarodowych
Targach Paliw w 1999 r.; Liczne wyróżnienia w rankingu "Gazele Biznesu" w 2008,
2009, 2015, 2016 i 2017 r.; Nagroda„ Brylanty Polskiej Gospodarki” w 2017 r.; "VIP
Biznesu" w 2017 i 2018 r.; "Orły Biznesu
2010" Tygodnika Wprost; Diament 30-lecia
Polskiej Transformacji - "Sylwetki i Marki
30 – lecia Wolności RP” w 2020 r.
Można śmiało pokusić się o stwierdzenie,
że ARKOP jako deweloper, inwestor oraz
firma budowlana zmieniła, zmienia i będzie zmieniać na lepszy krajobraz naszego
zamieszkania.
Aby architektura i piękno mogły tworzyć
nowe otoczenie, zapraszam do współpracy
i polecam nas jako dobrą, profesjonalną
firmę, która zrealizuje Państwa zamierzenia inwestycyjne.

Dyrektor Kapituły
Marcin Andrzejewski

Krzysztof Pianowski, Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwa Budowlanego ARKOP

Przedsiębiorstwo Budowlane
ARKOP Sp. z o.o.
Spółka komandytowa
ul. Jerzmanowska 18, 54-530 Wrocław
Tel: +48 71 310 03 01
www.arkop.com.pl www.arkop-deweloper. pl
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Trudna, ale cenna lekcja
zarządzania w kryzysie
Z Jakubem Jaworskim dyrektorem zarządzającym Motorpol Wrocław,
rozmawia Ryszard Żabiński

procesów i ich adaptacja do nowej rzeczywistości, z pewnością pomoże nam działać
sprawniej i skuteczniej, nawet po powrocie
do nowej normalności.
Co bardzo istotne, wiedzieliśmy również,
że brak możliwości realizowania naszych
celów sprzedażowych stawianych przez
Koncern, na pewno oznaczałby dla nas
kłopoty finansowe. Na szczęście spotkaliśmy się z prodealerską postawą Importera Volkswagen Group Polska w zakresie
kalibracji tychże celów. To była bardzo
krzepiąca lekcja wzajemnego zrozumienia
i zbieżności interesów biznesowych.
Reasumując, to był bardzo zaskakujący
rok, pełen wyzwań, który wniósł ze sobą
niewątpliwie cenną lekcję zarządzania
w czasie kryzysu.
A jak wyglądała sytuacja po zaostrzeniu obostrzeń na początku listopada
ub. roku?
Patrząc już z perspektywy czasu na koniec
roku 2020, mogę z całą stanowczością
stwierdzić, iż wnioski jakie wyciągnęliśmy
podczas pierwszej fali, okazały się słuszne.
Kolejna fala lockdown’u - po pierwsze,
nie zaskoczyła nas jak ta kwietniowa,
a po drugie umieliśmy się już odnaleźć
w tej nietypowej rzeczywistości. Nie bez
znaczenia jest fakt, że obecnie jako firma
jesteśmy silniejsi i na pewno bardziej
odporni na fluktuację rynku. Wdrożone
wysokie standardy higieniczne, dbałość
o siebie oraz współpracowników, zminimalizowały również liczbę zachorowań
w naszej Spółce. Oczywiście, czwarty
kwartał obfitował także w inne wyzwania
niż „covid”. Końcowa partia produkcyjna
wymagała od wielu dealerów wzmożonego
wysiłku w zakresie zarządzania stockiem.
Ponadto nowa norma emisji spalin Euro
6-d to zjawisko nie bez znaczenia w kontekście dostępności samochodów.

Ubiegłoroczny lockdown był dla
branży motoryzacyjnej w Polsce
bardzo dotkliwy. Jak Motorpol
Wrocław przeszedł przez ten trudny
czas? Z jakimi wyzwaniami trzeba się
było wówczas mierzyć?
Początek pierwszego kwartału 2020
roku to był dla naszej Spółki arcytrudny
czas. Zanotowaliśmy ponad 75% spadek
obrotów wynikający z pierwszej fali
lockdown’u. Dla firmy z dwuipółletnim
stażem, to był naprawdę dotkliwy cios.
Sytuację komplikował brak możliwości
realnej oceny takiego regresu oraz nie-
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możność określenia ram czasowych nowej
rzeczywistości. Niestety, tak pieczołowicie
budowane zespoły, przygotowane na pracę
z wykorzystaniem wysokiego potencjału
naszej firmy, w momencie drastycznego
spadku obrotów, okazały się w kilku
obszarach tak dużym obciążeniem finansowym, że zmuszony byłem podjąć kilka
trudnych i bolesnych decyzji personalnych.
To było jedno z najtrudniejszych wyzwań
minionego roku. Nie mogę jednak pominąć faktu, że lockdown był dla nas bardzo
trudną, aczkolwiek niesłychanie cenną
lekcją, z której wyciągnęliśmy odpowiednie wnioski. Ponowna rewizja wdrożonych

Ale końcówka 2020 roku przyniosła wyzwania również po stronie Klienta. Wiele
branż kończyło miniony rok notując dużo
gorsze wyniki finansowe niż w 2019. To
zubożenie wielu sektorów, w mojej ocenie,
może jeszcze się uwidocznić niższą siłą nabywczą. O ile Koncern VWAG intensywnie
pracuje nad poprawą produkcji i dostępności samochodów, to na popyt, mniejszą
mobilność społeczeństwa oraz odsunięte
w czasie decyzje zakupowe Klientów, nie
mamy już wpływu.
Jak kryzys związany z koronawirusem zmienił Pana spojrzenie na
biznes w branży motoryzacyjnej? Jak
bardzo zmieniła się kierowana przez
Pana Spółka?
Uważam, że tak trudne sytuacje z jakimi
mierzyliśmy się w roku 2020, stanowią jednocześnie najcenniejsze lekcje dla manage-

rów. Jako Spółka która w obecnej lokalizacji rozpoczęła swoją działalność w czerwcu
2018 roku, bardzo szybko otrzymaliśmy
„lekcję dojrzałości”. Motorpol Wrocław
dziś jest organizacją dużo bardziej dojrzałą niż pod koniec 2019. Zamknęliśmy
etap rozwoju i w trybie przyspieszonym
rozpoczęliśmy optymalizację oraz szczerą
rewizję funkcjonujących procesów.
Postawiliśmy na rzetelną rachunkowość
zarządczą jako główny weryfikator podejmowanych przez nas decyzji. Dogłębna
analityka finansowa, realizowana na
bieżąco ocena sytuacji i higiena finansowa,
przyniosły pożądane efekty. Jako Spółka
w rok 2021 weszliśmy poturbowani, ale na
pewno silniejsi, z fantastycznymi zespołami składającymi się ze wspaniałych ludzi.
Od 2018 roku nie zmieniło się jedno: wciąż
uważam, że najcenniejszym kapitałem
Spółki Motorpol Wrocław są nasi pracownicy.
Proszę przedstawić najważniejsze
plany i wyzwania Spółki Motorpol
Wrocław na najbliższe miesiące.
Nasza wizja i misja są już sprecyzowane
i spójne. Na obecnym etapie skupiamy się
na umiejętnym prognozowaniu przepływów finansowych oraz - jak już wspomniałem - na rachunkowości zarządczej.
Ponadto w działach sprzedaży jesteśmy
gotowi wyjść naprzeciw nowym „schematom” zachowań Klientów, którzy nierzadko
celowo ograniczają liczbę osobistych wizyt
w salonie na korzyść interakcji online. Na
to jesteśmy już przygotowani.
Inaczej rzecz ma się w działach after sales:
w serwisie i dziale likwidacji szkód. W tych
działach nie da się wdrożyć modelu pracy
zdalnej, a co jeszcze istotniejsze, wygenerowanych tam strat nie da się odrobić
w późniejszym czasie. Mniejsza mobilność
społeczeństwa w znaczący sposób wpłynęła na obłożenie działu after sales, jednak po
raz kolejny dzięki zaangażowaniu naszych
zespołów i przemyślanej strategii marketingowej, proaktywnie stawiamy czoła
takim wyzwaniom.

samochód w salonie. Nie bez znaczenia dla
prognozowania sytuacji jest fakt, że Polska
zakończyła rok 2020 spadkiem PKB o ok.
3.5%, czyli wynikiem o ponad 1 p.p. „lepszym” niż estymowała Komisja Europejska
w połowie roku. To dobry prognostyk.
Oferta handlowa Spółki jest bardzo
zróżnicowana. W których segmentach rynku obserwuje Pan najszybsze
odbudowywanie się popytu? Które
z nich są najbardziej obiecujące?
W tym miejscu ważne będzie zarysowanie
tła. Z badania przeprowadzonego na zlecenie Volkswagen Financial Services wynika,
że 46% ankietowanych w ciągu najbliższego roku planuje zakup samochodu, a 42%
w tej grupie rozważa zakup samochodu nowego. To niejako potwierdza moje słowa, że
w działach sprzedaży Klienci często swoje
decyzje odsuwają w czasie, ale z nich nie
rezygnują. Oczywiście pamiętać należy, że
odpowiedzi ankietowanych były aktualne
w momencie udzielania odpowiedzi i korespondowały w sposób bezpośredni z ich
możliwościami finansowymi. Nie można
nie dostrzegać zagrożenia, że sprzedaż
samochodów może spadać w konsekwencji
niższych budżetów Klientów.
W sytuacji kryzysu priorytetowe staje się
rozłożenie przychodów w myśl zasady
„balanced operation”.
Stosunkowo łatwo jest wpaść w pułapkę
uzależnienia całości biznesu dealerskiego
od tego, jak performuje dział sprzedaży.
Dlatego moim celem jest zmniejszenie
w tym roku dysproporcji między obrotami
generowanymi przez inne piony. Stąd
właśnie planowana szczególna dbałość
o sprzedaż samochodów używanych, o serwisy oraz blacharnię i lakiernię. Nie bez
znaczenia dla wyników Spółki pozostaje
również aspekt działu F&I.

Jakie doświadczenia ma Spółka, jeśli
chodzi o sprzedaż aut online? Czy ten
kanał sprzedaży będzie dalej rozbudowywany?
Sprzedaż i relacje z Klientem właściwie już
w tej chwili rzadko są jednowymiarowe.
Najczęściej to już omnichannel, a trend
ten na pewno wzmogła pandemia i doświadczenia pracy z domu. Okazało się, że
konkretne rozmowy handlowe i kontakt
z partnerami biznesowymi są coraz częściej prowadzone w pierwszej kolejności
online, a dopiero w ślad za nimi następują
osobiste wizyty w salonie.
To bardzo ważna obserwacja: mimo rozpoczęcia poszukiwań w internecie, to kontakt
Klienta z Produktem i Doradcą jest najbardziej intensywny i trwa najdłużej właśnie
w salonie. Nie do przecenienia pozostaje
również możliwość odbycia jazdy testowej,
a to może wydarzyć się jedynie w realiach
salonu. Aspekt obsługi posprzedażowej
niezmiennie wymaga kontaktu naszych
pracowników z samochodami Klientów:
nawet w modelu obsługi door-to-door.
Jestem pewny, że w roku 2021 internetowy
model sprzedaży wyniesie co najwyżej kilka procent. Jak długo zakupowi i obsłudze
samochodów towarzyszyć będą emocje,
tak długo realny kontakt z Klientem nie
będzie do zastąpienia przez alternatywne
kanały obsługi. Należy jednak podkreślić,
że finalizacje rozmów z Klientami owszem
mają najczęściej miejsce w siedzibie naszej
Spółki, to jednak inicjacja kontaktu coraz
częściej odbywa się czy to online czy
poprzez telefoniczny kontakt z naszym
działem Business Development Center.
Z dużą uwagą obserwujemy zmieniające
się i wzmocnione dodatkowo przez lockdown nowe „trendy” zachowań Klientów.
Staramy się znajdować najlepsze dla nich
odpowiedzi.

Kolejne zadanie, jakie realizujemy od
drugiego półrocza, to odbudowa stocku
dealerskiego.
Oczywiście w dobie lockdown’u niski stock
pozytywnie odbił się na naszej płynności
finansowej, jednak negatywna strona takiej
sytuacji to niższa dostępność samochodów
placowych.
Nie mogę zapomnieć również o tym, że
miniony rok bardzo mocno dał się we
znaki naszym pracownikom i dbałość
o ich komfort codziennej pracy to także
mój priorytet.
Bardzo mnie cieszą statystyki, które pokazują, iż wciąż 3 na 4 osoby wolą kupić
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dr inż. Wojciech Kamieniecki
dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Stoi przed nami wielkie zadanie
odbudowy gospodarki dotkniętej skutkami epidemii COVID-19.
Ważna cegiełka w tym procesie
to innowacyjne projekty realizowane przez polskich przedsiębiorców i naukowców – przy
wsparciu NCBR.
Szybko stało się jasne, że koronawirus jest
twardym przeciwnikiem. W Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju stawiamy mu
czoła na miarę własnych kompetencji: z naszą pomocą najtęższe umysły pracują nad
rozwiązaniami służącymi diagnozowaniu,
leczeniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom
takim jak COVID-19. Jednocześnie dbamy
o to, by w tym szczególnym czasie nie stracić z pola zainteresowania wszystkich tych
dziedzin, które budują siłę technologiczną
państwa.

Patrząc przez szkło. Wirusobójcze
Tak, w XXI wieku nadal jesteśmy podatni na epidemie. Liczba zakażeń wirusem
SARS-CoV-2 oscyluje już w Polsce wokół
1,5 miliona. Jak mierzymy się z tym faktem
w NCBR? Kierując się ponad 10-letnim doświadczeniem we wspieraniu nowatorskich
projektów badawczo-rozwojowych, szukamy rodzimych rozwiązań, które pomogą
nam skutecznie radzić sobie z tego typu
zagrożeniami.
Stąd nasz główny oręż w zmaganiach
o zdrowie to Szybka Ścieżka „Koronawirusy”, tematyczny konkurs grantowy
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w sprawdzonej, dogodnej dla naszych
partnerów formule, nastawiony na długofalowe efekty. Do końca grudnia ub.r.,
w trzech rundach naboru, przyjmowaliśmy w nim pomysły przedsiębiorców
i naukowców na przeciwdziałanie szerzeniu się pandemii koronawirusów, w tym
SARS-CoV-2. Na finansowanie najlepszych
projektów przeznaczyliśmy ponad 200 mln
zł. Są to środki z Funduszy Europejskich,
z Programu Inteligentny Rozwój.

Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się
w te zmagania. I to od pierwszych chwil,
gdy okazało się, że w czasach, kiedy króluje
sztuczna inteligencja, przemysł 4.0 i zaczynamy wprowadzać autonomiczne roboty
na sale operacyjne, nagle wybucha epidemia i wywraca nasze życie do góry nogami.
Wierzę, że solidarne wysiłki nauki i biznesu sprawią, że na drugi raz nie damy się tak
zaskoczyć. Stawką jest nasze zdrowie i bezpieczna przyszłość.

Jestem przekonany, że każda złotówka zostanie dobrze wykorzystana i uzyskamy
rozwiązania, na jakich nam wszystkim zależy. Podczas gdy jeszcze trwa ocena wniosków złożonych w trzeciej rundzie konkursu, z nadzieją patrzymy na już toczące się
prace.

Przyszłość dzieje się u nas

Jeden z zespołów badawczych poszukuje
innowacyjnego terapeutyku przeciwwirusowego przydatnego w leczeniu COVID-19
oraz infekcji grypowych, inny koncentruje się na technologii wytwarzania specyficznych przeciwciał oraz urządzeniu
do szybkiej diagnostyki wirusów, kolejny
opracowuje szkło wirusobójcze służące
zwalczaniu zagrożenia epidemicznego.
Innowatorzy chcą też stworzyć technologię wytwarzania miniaturowych urządzeń
diagnostycznych do szybkiego wykrywania SARS-CoV-2, platformę terapii cyfrowej czy przygotować powłoki malarskie
przerywające transmisję wirusów za pośrednictwem przedmiotów i powierzchni
stałych. Uznanie ekspertów zyskała też
koncepcja naturalnego wsparcia układu
odpornościowego organizmu. Prewencyjny charakter będzie miał wysokorozdzielczy system symulacji mobilności ludności,
oparty na danych geolokalizowanych i dużych, rozproszonych zbiorach danych. Jego
przeznaczenie to modelowanie i predykcja
rozwoju pandemii chorób zakaźnych.
To tylko garść przykładów z puli ponad
20 umów na realizację nowatorskich projektów, które podpisaliśmy dotąd z wnioskodawcami. Jesteśmy w trakcie zawierania
kolejnych. Ale już te przykłady pokazują,
że podjęte prace są ukierunkowane nie tylko na radzenie sobie z obecną epidemią, ale
także na przeciwdziałanie chorobom wirusowym w dalszej perspektywie.
Kolejne 150 mln zł przeznaczyliśmy na
wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z koronawirusem. Przedsięwzięcie to
ma formę nie tradycyjnego konkursu, ale
dofinansowania w trybie pozakonkursowym, przyznawanego na maksymalnie
uproszczonych zasadach. Tu także odzew
był ogromny.

Nie będzie przesadą, jeśli powiem, że ta
przyszłość dzieje się u nas. Tak też głosi
hasło wprowadzające naszą nową strategię. Aktualizuje się ono każdego dnia
dzięki wysiłkom tysięcy innowatorów zaangażowanych w projekty wspierane przez
NCBR. Tylko w ubiegłym roku przekazaliśmy 5 mld zł na ten cel, a nasz budżet na
realizację programów w 2021 roku to około
7,1 mld zł.
Od samego początku za swoje zadanie
uważamy takie kierowanie wsparcia, żeby
pobudzać współpracę biznesu z nauką na
rzecz rozwiązań w kluczowych dla kraju
obszarach. Te obszary nie są „zadekretowane” raz na zawsze, ich wybór wynika z pogłębionej analizy rzeczywistości. W najbliższych latach, mając na celu
wzmocnienie naszej gospodarki i korzyść
społeczną, planujemy skupić się zwłaszcza
na rozwoju sztucznej inteligencji, cyfryzacji i automatyzacji. Ważną kwestią pozostaje oczywiście transformacja energetyczna,
w kontekście Zielonego Ładu oraz polskiej
strategii wodorowej. Nie mam wątpliwości,
że w tych dziedzinach przedsiębiorcy mogą
liczyć na wkład polskich naukowców – i że
działa to także w drugą stronę, bo te kompetencje przecież się uzupełniają.
Nasza strategia bierze pod uwagę potencjał
wynikający z nowej perspektywy finansowej i z szans, jakie niesie ze sobą Horyzont Europa, największy w historii Unii
Europejskiej program w zakresie badań
naukowych i innowacji. Przede wszystkim
zaś współgra z założeniami polityki przemysłowej Polski. Planujemy być jej częścią, wykorzystując w tym celu całą paletę
zarówno klasycznych, jak i nowoczesnych
narzędzi. Chcemy się stać w jeszcze większym stopniu wyspecjalizowaną i skuteczną rządową agencją wykonawczą z szeroką
ofertą wspierania innowacji i silną pozycją
międzynarodową, a zarazem centrum wiedzy i kompetencji w obszarze badań, rozwoju oraz inwestycji.

Dobre bo polskie

Fot. Bartek i Tomek Dziedzic

Innowacje to pewne antidotum

Z Natalią Dziurny, rozmawia Ryszard Żabiński
Po ponad 30 latach od transformacji
gospodarczej, Polska jest wiodącym
państwem na tle krajów byłego bloku
wschodniego, w zakresie przedsiębiorczości oraz produkcji krajowej.

przedsiębiorców, jak działacz na rzecz ich
ochrony oraz gwarant wdrożenia Konstytucji Biznesu. My również dajemy im głos,
tylko w innej formie. Można powiedzieć,
że nasze role się wzajemnie uzupełniają.

Pojawienie się pandemii poddaje nas
próbie przemodelowując nasz styl życia.
Wpływa także na nawyki konsumenckie
oraz stosunek do finansów. Klucza do poprawy sytuacji gospodarki możemy upatrywać w działaniach rządu lub na wzór
nawyków Europy Zachodniej, w patriotyzmie ekonomicznym.

Jak wygląda organizacja produkcji
filmowej w czasie epidemii?

Program telewizyjny “Dobre, bo polskie”
jest jedną z tych inicjatyw, które wpływają na świadomość konsumenta, a których
w Polsce wciąż jest niewiele. Audycja od lat
cyklicznie ukazuje się na antenach Telewizji Polskiej oraz TVS Silesia.
Na temat idei oraz kulisów powstawania
rozmawiamy z Natalią Dziurny, Kierownikiem produkcji programu.
Program telewizyjny “Dobre, bo polskie” opowiada o polskich przedsiębiorstwach. Czy w czasach pandemii
to, co polskie jest nadal cenione?

Firmy, które mają obecnie możliwość goszczenia zespołu produkcyjnego, oceniają
ryzyko i na podstawie tego, starannie przygotowują się do nagrań przede wszystkim
pod kątem spełnienia wymogów sanitarnych. Tak samo przygotowujemy się my,
zwłaszcza pod kątem planowania zdjęć
w poszczególnych przestrzeniach. Przykładowo, w zakładach produkcyjnych mamy
dokładnie zaplanowaną ścieżkę, po której
poruszać się może operator. Zachowujemy
odpowiednie dystanse, dostosowujemy nagrania do harmonogramu zmian pracowników.
Przez ostatnie 4 lata zrealizowanych
zostało ponad 200 odcinków programu “Dobre, bo polskie”. Jaki miało to
wpływ na świadomość konsumentów?

pierwszy rzut oka. Pośpieszni nabywcy
nie mają świadomości pochodzenia towaru, jednak zakodowanie tej informacji,
oznaczenie kodem 590, wysoce wpływa na
późniejszy wybór artykułów wyprodukowanych w Polsce.
Badania CBOS pokazują, że polskie pochodzenie produktu jest trzecim najczęściej
wskazywanym kryterium zakupowym, zaraz po cenie i jakości.

Obecnie około połowa Polaków zwraca
Uczestnicy naszych programów to główuwagę na pochodzenie produktów w swoTym właśnie zajmujemy się w naszych
nie mali i średni przedsiębiorcy, którzy
ich codziennych wyborach zakupowych.
programach, za pomocą medium Telewiswoją determinacją, pomysłowością i inŚwiadomość społeczna ewoluuje z dnia na
zji Polskiej oraz TVS Silesia.
nowacyjnością podbijają
Odwołujemy się do nawyków
zagraniczne rynki, a wciąż Zapraszamy do współpracy
mają jeszcze wiele do za- Program telewizyjny “Dobre, bo polskie” jako inicjatywa promująca polską przedsiębior- zakupowych Polaków, ponieoferowania.
Najpierw czość pomimo kryzysu związanego z Covid-19, zaprasza do współpracy kolejne woje- waż sami wierzymy, że warto
oczywiście weryfikuje ich wództwa i nowe branże. Wierzymy, że to właśnie od nas: konsumentów, przedsiębior- wspierać lokalne firmy, które
rynek polski, pokonują ców, a także mediów, zależy, w jaki sposób będziemy rozwijać patriotyzm gospodarczy tworzą miejsca pracy i akumulują polski kapitał inwestycyjpierwsze kamienie milowe oraz z jakim skutkiem.
i transformacje, by jako Natalia Dziurny, Wydawca i Kierownik Produkcji Programu Telewizyjnego “Dobre, bo pol- ny, przyczyniając się w głównej
mierze do rozwoju naszego
dojrzała firma rozkwit- skie”
kraju.
nąć w swojej tożsamości
dzień, co dostrzegalne jest zwłaszcza obeczarówno w kraju, jak i za granicą. Wiele
Co trzeba zrobić, żeby zostać bohanie, w dobie kryzysu ekonomicznego oraz
z tych firm jest znanych również ze wzglęterem odcinka programu “Dobre, bo
trudnej sytuacji gospodarczej. Solidarność
du na kraj swojego pochodzenia. Dobrym
polskie”?
konsumentów z polskimi producentami
przykładem jest przedsiębiorstwo InPNasza redakcja najchętniej zaprasza poljest naprawdę duża, co dowodzi naszej dojhoTech spod Warszawy i Polska Szkoła
skie firmy z misją, odpowiedzialne sporzałości społecznej. Dziś decyzje zakupowe
Światłowodowa wraz ze swoimi dokonałecznie i realizujące postulaty związane
wiążą się z o wiele większym namysłem
niami, rozpoznawalnymi już nie tylko na
z ochroną środowiska. Zazwyczaj są to
i odpowiedzialnością, niż jeszcze przed
zachodzie, ale i na świecie.
firmy zatrudniające kilkadziesiąt, kilkaset
kilkoma laty.
Patronem programu jest Rzecznik
osób. Zależy nam by umacniać renomę
Sprawdzamy pochodzenie, skład oraz opiMałych i Średnich Przedsiębiorców.
polskich firm zarówno w oczach konsunie. Jesteśmy przywiązani do ulubionych
Jaka jest jego rola przy powstawaniu
mentów, jak i pracowników. Weryfikujemy
produktów i ich jakości. Te wybory urosły
audycji programu “Dobre, bo polstandardy i jakość zatrudnienia. Naszą midziś do rangi “być albo nie być” dla wielu
skie”?
sją jest odkrywanie przed widzami potenpolskich firm, a konsumenci mając tego
cjału przedsiębiorców łączących ekonomię
Współpracujemy z biurem Rzecznika
świadomość, chcą dokonywać jak najlepz ekologią, potrafiących znaleźć rozwiązaw różnych zakresach merytorycznych
szych wyborów. Nie wszystkie produkty
nia technologiczne, które przeciwdziałają
i dzielimy się swoimi rekomendacjami.
mają jednak oznaczenie “produkt polski”,
zmianom klimatu, a na całe szczęście, ich
Jako redakcja bardzo cenimy sobie tę relatoteż kraj produkcji nie jest widoczny na
liczba cały czas rośnie.
cję, ponieważ nikt inny nie jest tak blisko
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Nowoczesne budownictwo w „Najlepszej odsłonie”
dlowe oraz jako stropodachy obiektów
przemysłowych do rozpiętości stropu ponad 20 m. Płyty TT dają swobodę lokalizacji otworów w obszarach poza żebrami.

Coraz szybciej rozwijający się rynek prefabrykatów oraz prężnie działająca branża
budowlana obligują producentów do poszukiwania nowych rozwiązań. W realizowanych inwestycjach liczy się nie tylko
jakość, ale także czas i koszty. Z uwagi na
dużą konkurencję na rynku producenci
chcąc osiągnąć i utrzymać swoją pozycję
zmuszeni są do ciągłego podnoszenia jakości i funkcjonalności oferowanych przez
siebie produktów. Zbych – Pol &Mobet Sp.
z o.o. mający silną pozycję na rynku jako
wiodący producent elementów prefabrykowanych dla nowoczesnego budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego,
od początku swojej działalności stawia na
systematyczny rozwój poprzez inwestycje
w nowe linie produkcyjne, park technologiczny oraz najnowocześniejsze technologie. Firma nieustannie monitoruje rynek
pod kątem kierunku rozwoju branży oraz
badań nad nowymi produktami i technologiami, ma rozpoznawalną wśród klientów markę, która kojarzy się z wysoką
jakością produktów oraz profesjonalną obsługą zleceń. Celem podejmowanych przez
Spółkę zadań jest oferowanie klientom najwyższej jakości produktów, spełniających
ich zdefiniowane potrzeby i oczekiwania,
począwszy od zaprojektowania, transportu po wbudowanie gotowych elementów.
Klienci oczekują, iż dane zlecenie wykona
jeden podmiot co pozwoli zrezygnować
z usług kilku podwykonawców co m.in.
wyeliminuje problemy związane z komunikacją pomiędzy różnymi podwykonawcami znajdującymi się na terenie budowy.
Na każdym etapie oferujemy profesjonalne doradztwo wykwalifikowanej kadry
specjalistów. We wdrożeniu innowacyjnych metod produkcyjnych oraz opraco-

waniu nowych technologii, kluczowym
jest wsparcie i współpraca z jednostkami
badawczymi przy jednoczesnej, ciągłej
kontroli własnego laboratorium. Wdrożenie nowej technologii do przedsiębiorstwa
Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o. pozwoliło
wzmocnić konkurencyjność firmy na rynku prefabrykowanych elementów sprężonych takich jak:
n Płyty stropowe sprężone wielootworowe – wykorzystywane jako gotowe elementy stropów płytowych dla wszelkiego
rodzaju budownictwa – mieszkaniowego
jedno i wielorodzinnego, przemysłowego;
stropy budynków socjalnych i technicznych stropy parkingów tarasów obiektów
wielkopowierzchniowych, wykorzystywane również jako stropodachy. Płyty stropowe sprężone mają wysokość od 150mm
do 500 mm i różny stopień zbrojenia w zależności od wymaganego obciążenia. Formowanie za pomocą ekstrudera na torach
produkcyjnych o długości 100 m zapewnia
uzyskanie wysokiej jakości gładkiej płyty
sufitowej.
n Dźwigary dachowe wykorzystywane
są przy wznoszeniu obiektów wielkopowierzchniowych takich jak np. hale magazynowo-logistyczne, hale produkcyjne,
wszelkiego rodzaju sortownie, spalarnie,
obiekty przeznaczone dla rolnictwa czy
wiaty magazynowe. Mogą być produkowane nawet do rozpiętości powyżej 36 m, najczęściej stosowany jest przekrój dwuteowy.
Dźwigary opierają się na słupach i stanowią układ stężający, jednocześnie stanowią
podparcie dla konstrukcji dachu.

n Ściany warstwowe – wykorzystanie jako
gotowe elementy w budownictwie mieszkaniowym jedno- lub wielokondygnacyjnym, budynków użyteczności publicznej.
Mogą być jednowarstwowe składające się
z warstwy nośnej, dwuwarstwowe składające się z warstwy nośnej i izolacyjnej oraz
trójwarstwowe składające się z warstwy
nośnej, izolacyjnej i elewacyjnej z betonu
architektonicznego z fakturą lub zatartą na
gładko.
n Przęsła mostowe – stosowane jako
ustroje nośne obiektów mostowych,
estakad i wiaduktów drogowych i kolejowych. Projektowanych na obciążenia
ruchome kl. A wg PN-85/S-10030 oraz na
obciążenie pojazdem specjalnym klasy
150. Belki mostowe sprężone produkowane są z na podstawie powtarzalnych
katalogów oraz w oparciu o indywidualny
projekt.
Konieczność odpowiedzi na zapotrzebowanie na prefabrykowane elementy
strunobetonowe, utrzymania dobrej jakości produktów oraz ciągłego rozwoju
technologii produkcyjnych przyczynia się
do intensyfikacji działań w zakresie prac
B+R. Głównym celem długoterminowym
wyznaczonym w planie rozwoju Zbych-Pol jest rozwój oferty produktowej Spółki
oraz ciągłe ulepszanie i doskonalenie oferowanych produktów. Prowadzone prace
badawcze nakierowane są na opracowanie
produkcji najwyższej jakości oraz rozwiązań, które wpisują się w lukę technologiczną oraz zapotrzebowanie rynkowe.

n Płyty stropowe TT – stosowane jako
stropy obiektów wielkopowierzchniowych
tj.: parkingi wielopoziomowe, centra han-

Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o.
ul. Betonowa 2 | 88-300 Mogilno | tel. +48 52 318 66 60, fax. +48 52 318 66 62
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Patent na zagospodarowanie odpadów
W ciągu 30-letniej działalności przedsiębiorstwo Hermex opracowało wiele
innowacyjnych technologii, wcześniej
nieznanych w Polsce jak i zagranicą, potwierdzonych licznymi patentami uzyskanymi na całym świecie. Są to technologie przerobu zgarów aluminiowych.
Hermex został zakwalifikowany do elitarnego grona wystawców Polskiej Wystawy Gospodarczej „Od Centralnego
Okręgu Przemysłowego do Gospodarki
4.0”, która odbyła się w styczniu 2020 r.
Podczas wystawy zaprezentowało się 70
firm, wybranych przez Prezydencką Kapitułę Gospodarczą, są to te przedsiębiorstwa, których produkty wyróżniają się
nowoczesnymi rozwiązanymi, ale również
nawiązują do tradycji polskich producentów. Na stalowowolskiej ziemi znaleźli się
wystawcy od przemysłu ciężkiego, innowacyjnego, po branże lekkie, spożywcze, czy
start-upy.

Pionierskie rozwiązania
- W produkcji aluminium w procesie termicznego przetwarzania czyli przetapiania, rafinacji i odlewania na powierzchni
ciekłego metalu powstają odpady w postaci
żużli, tzw. zgary – mówi Adam Czech, prezes firmy Hermex. - Stanowią one do 12%
topionego metalu. Zgary zawierają różnego rodzaju substancje, które ze względu na
swój skład i właściwości chemiczne czynią je
często nieprzydatnym, a nawet niebezpiecznym odpadem. W swoim składzie mają one
jednak także pewne ilości cennego metalu,
który przy użyciu odpowiedniej technologii
może być odzyskany i przywrócony do obiegu gospodarczego.
Na
pierwszy
rzut oka jest to
oczywiste,
ale
w praktyce okazuje się, że taki
proces
często
jest trudny do
przeprowadzenia
i bardzo kosztowny. W firmie
Hermex opracowano pionierskie i zarazem unikatowe na
skalę światową rozwiązanie, które pozwala
bezodpadowo wyprodukować ze zgarów
aluminium różnego rodzaju produkty
znajdujące zastosowanie w przemyśle metalurgicznym.
Na bazie wielu eksperymentów technicznych i badań naukowych opracowano
korzystną dla środowiska i ekonomicznie
opłacalną technologię zagospodarowania
odpadów przemysłowych.

- Wszystko to było możliwe dzięki naszym
pracownikom – mówi prezes Adam Czech.
- Firma zatrudnia ok. 50 osób i to dzięki ich
zaangażowaniu możliwe było zrealizowanie wszystkich pomysłów i rozwiązań technologicznych. Szczególną rolę pełnią także
pracownicy działu handlowego, dzięki którym sprzedajemy nasze produkty nie tylko
w kraju, lecz także za granicą.

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

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

Udana współpraca z nauką
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Coaching
korporacyjny
pomoże wykorzystać
potencjał
pracy zdalnej

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.

Przeżywamy historyczny moment, który po chwili zostanie opisany w książkach z zakresu psychologii, coachingu, biznesu. A mianowicie sytuacja z wirusem, który spowodował, że wszyscy nagle
zmieniliśmy styl życia, w tym przejście na format pracy zdalnej.
Olga Zerkal, executive i biznesowy coach,
właściciel firmy EWIGOL Consulting

Dla wielu biznesów stało się to wielkim
wyzwaniem, a w szczególności organizacja
zdalnych zespołów i kontrola nad efektywnością ich pracy. A dla mnie, jako coacha
biznesowego, pojawił się nowy kierunek
działania - to coaching korporacyjny zdalnych zespołów i facylitacja zespołów biznesowych.

Jakie procesy widzi coach w związku
z przejściem na zdalny format interakcji
w organizacji:

Obecnie wiele organizacji jest po prostu
zmuszonych do wdrożenia zdalnego formatu. Menedżerowie, którzy wcześniej
zarządzali zespołem tylko w biurze, mają
trudności z organizacją pracy z domu.
Główne pytanie brzmi: jak pracować
z różnych części miasta bez uszczerbku
dla jakości pracy, produktywności i ducha
zespołowego? Jak sprostać wyzwaniom
i przetrwać ten trudny okres z maksymalnymi korzyściami i minimalnymi stratami
dla zespołu, zapewniając ciągłość i efektywność przepływu pracy?

• linia przywództwa opiera się formatowi
pracy zdalnej; w osobistych rozmowach
liderzy mówią, że nie rozumieją, jaki
wkład wnoszą do firmy w nowej sytuacji;

Jak osiągać wspólne cele
Odpowiedzi na te pytania pomaga znaleźć
właśnie coaching korporacyjny. Podobnie
jak coaching zespołowy, jest on skutecznym narzędziem do osiągania różnych
celów firmy. Jego głównym zadaniem jest
uaktywnienie potencjału każdego pracownika i całego zespołu w celu osiągnięcia
wspólnych celów.
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• liderzy zespołów mówią o spadku efektywności komunikacji w zespołach,
spadku wskaźników efektywności biznesu powyżej przewidywanych ryzyk
w wyniku recesji gospodarczej;

• zespoły pracują jak wcześniej, ale odczuwają presję ze strony liderów i brak zaufania z ich strony.
Praca jest wykonywana, ale menedżerowie
mają wrażenie, że nie mogą kontrolować
wszystkiego. Zdefiniujmy od razu - jedna
osoba nie jest kluczową postacią w biznesie i nie może zrobić wszystkiego lepiej niż
inni. Jeśli czegoś nie da się zrobić bez jej
udziału, to firma ma wąskie gardło w postaci tej osoby.
Innymi słowy, biznes nie może być w pełni
zautomatyzowany bez zespołu. Największym mitem jest to, że jeden pracownik
może zrobić wszystko. W praktyce nie jest
to możliwe. Potrzebujemy zespołu, czyli
zespołu wirtualnego, gdzie każdy pracow-

nik będzie odpowiadał za swój własny kierunek.

Żyjemy w nowej normalności
Aby jednak nieco zmniejszyć stopień oporu wobec zdalnej formy pracy, należy pamiętać, że jesteśmy w momencie, gdy my,
ludzie, nie nauczyliśmy się jeszcze zmieniać tak szybko, jak zmienia się świat. Aby
każde nowe działanie stało się głębokim
nawykiem, musi minąć więcej niż rok.
Zmiany to coś, z czym można i należy pracować przy użyciu elastycznych narzędzi.
To jest nasze pole do eksperymentów, miksowania, kreatywności.
Zespoły i przywódcy zespołów, którzy korzystają z coachingu zespołowego, z pewnością zdobędą doświadczenie w pracy
z zespołami zdalnymi: tymi, które powstały podczas pierwszej fali pandemii, jak
i tymi, które mają miejsce teraz.
Świat już powoli wychodzi z kryzysu koronawirusa. Ale teraz żyjemy w nowej
rzeczywistości lub, jak mówią teraz, w nowej normalności i musimy umieć do niej
dostosować. Nie wiadomo, ile i jak często
będziemy nadal przechodzić w tryb zdalny, ale gdy poznamy narzędzia praktyków
coachingu zespołowego, zrozumiemy, co
można teraz zrobić, aby przygotować się na
ewentualne zmiany.

Wybuch pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie bardzo mocno wstrząsnął rodzimym rykiem powodując wśród
przedsiębiorców coraz więcej obaw i niepewności nie tylko o nadchodzące dni,
ale nadchodzący nowy rok. Rozprzestrzeniająca się pandemia i jej tragiczny
w skutkach wpływ na wiele obszarów
powoduje, że coraz częściej zgłaszają się
do naszej kancelarii klienci z prośbą o pomoc 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 pociągania za sobą negatywnych konsekwencji.
Każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia, zbadania wszystkich okoliczności 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

umowy, albo nienależytym wykonaniem
umowy, a sytuacją związaną z wybuchem
epidemii musi istnieć związek przyczynowy. Obecnie wiele sektorów gospodarki zostało sparaliżowanych a problemem jest nie
tylko zamknięcie lub ograniczenie dostępu
do szeregu usług, ale również nieobecność
pracowników z powodu choroby, kwarantanny lub opieki nad dziećmi w konsekwencji, czego uniemożliwione jest prowadzenie normalnej działalności i realizacja
zobowiązań. Niewątpliwie w obecnym stanie rzeczy również czynnik siły wyższej zasługuje 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 przypadku, 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 skutkuje wygaśnięciem zobowiązania.
Oparcia prawnego dla przedsiębiorców
w tej trudnej sytuacji doszukać możemy się
również w klauzuli nadzwyczajnej zmiany

stosunków tzw. rebus sic stantibus przewidującej, że jeżeli z powodu nadzwyczajnej
zmiany stosunków spełnienie świadczenia
byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą
stratą, czego strony nie przewidywały przy
zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami
współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość
świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu
umowy a nawet w miarę potrzeby orzec
o rozliczeniach stron.
Czas pandemii wzmaga konieczność stworzenia rozwiązań dla przedsiębiorców,
które ustabilizują prowadzoną przez nich
działalność i wesprą w obecnym czasie.
Sytuacja, z jaką zetknął się świat, jest niewątpliwie zjawiskiem nowym, na które nie
ma jednej złotej rady i jak zostało wskazane
powyżej wszystko zależy od indywidualnego podejścia do sprawy i indywidualnej
opinii prawnej w danej sprawie. Do czasu dopóty nie mamy jasnych wytycznych
przedsiębiorcy winni działać wg prawa
i na zasadzie tak zwanych wzajemnych
ustępstw, które umożliwią przetrwanie
aktualnej mocno kryzysowej sytuacji. Niestety, opóźnienia czy brak realizacji umów,
w obecnej sytuacji mogą mieć charakter
globalny. Podejmowanie prób tzw. renegocjacji umów, szczególnie w zakresie ustalenia dalszego sposobu ich realizacji daje
szanse zarówno jednej jak i drugiej stronie.
Zjawisko, z którym przyszło się nam zmierzyć jest czasowe i po pewnym czasie minie,
dlatego warto podjąć mediacje czy negocjacje z partnerami w celu wprowadzenia
ewentualnych zmian warunków umowy
już teraz, nie czekając na rozwój wydarzeń,
aby ustabilizować sytuację zarówno obecną jak i na najbliższe miesiące. Pamiętajmy
również, że ugoda zawarta w trakcie mediacji 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 - Regionalny Instytut Mediacji.
Reasumując,
wzajemne
zrozumienie
i komunikacja pomiędzy przedsiębiorcami, pozwala minimalizować negatywne skutki dla obydwu stron a wzgląd na
zdarzenia nadzwyczajne, trudne do przewidzenia, tak jak obecnie panująca epidemia 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 mediacja.
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Firma rodzinna liderem na
rynku tworzyw sztucznych
Rozmowa z Henrykiem Kamińskim, prezesem Grupy Kon-Plast.

Proszę
wymienić
najważniejsze
przedsięwzięcia firmy związane z automatyzacją produkcji. Jakie są zalety takiego rozwiązania dla firmy i czy
nie prowadzi to do zmniejszenia zatrudnienia?
Dzięki licznym inwestycjom tworzę nowe
miejsca pracy, jednocześnie staram się
zawsze inwestować w nowoczesne energooszczędne maszyny, roboty do obsługi
wtryskarek, automatyczne podajniki. Wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie
całej załogi, to przepis na sukces. Jakość
to nasz priorytet, ponieważ wytworzony
przez nasz produkt, to nasza wizytówka.
Grupa Kon-Plast jest firmą rodzinną?
Podczas Wielkiej Gali „Sylwetki
i Marki 30-lecia Wolności RP, Grupa Kon-Plast została uhonorowana
nagrodami : „Diament 30-lecia Polskiej Transformacji” i „Lider 30-lecia
Wolności RP”. Jakie najważniejsze
osiągnięcia firmy zdecydowały o tych
wyróżnieniach?
Grupa Kon-Plast Sp. z o.o. Sp.k., od 1992
roku wytrwale pracuje na obecną pozycję krajowego lidera w branży tworzyw
sztucznych. Przedsiębiorstwo rozpoczynało swoją działalność w pierwszych latach
transformacji ustrojowej jako niewielki
rodzinny zakład produkcyjny. Pozycja
w jakiej obecnie się znajdujemy to zasługa
tego, że zawsze staraliśmy się wyczuwać
potrzeby naszych klientów i wychodzić im
naprzeciw. To założenie pozwoliło utrzymać firmie stabilną pozycję rynkową, nieustannie podejmować kolejne działania
i wyzwania w celu doskonalenia oferowanych produktów i usług.
Początki firmy sięgają 1992 roku,
a więc początków transformacji gospodarczej w Polsce. Jakie były najważniejsze etapy rozwoju firmy?
Na rynku jesteśmy obecni od 29 lat. Początkowo produkowaliśmy artykuły AGD.
Znakomicie wykorzystaliśmy fakt, że
w Polsce otwierały się sklepy wielkopowierzchniowe, więc ofertę poszerzyliśmy
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o artykuły do wyposażenia lokali handlowych. W 2002 roku rozpoczęliśmy, jako
pierwsi w Polsce, produkcję profili cenowych metodą wytłaczania. Nieustannie
rozwijamy się poszerzając naszą ofertę
i grono zadowolonych klientów w kraju
i za granicą. W konsekwencji tego rozwoju, firma prywatna Kon-Plast Henryk
Kamiński - bo taka była pierwsza nazwaw maju 2012 roku, została przekształcona
w spółkę z o.o. i od tego czasu pełna nazwa
brzmi: Grupa Kon-Plast Sp. z o.o. Sp.k. Od
2007 roku dysponujemy nowoczesną halą
produkcyjno-magazynową o powierzchni
5000 metrów kw. i planowana jest jeszcze
dalsza rozbudowa.
Jak wygląda obecnie portfolio produktowo-usługowe
Kon-Plast-u.
Jaki jest flagowy produkt firmy?
Niezmiennie od lat oferujemy artykuły
POS do wyposażenia lokali handlowych,
takie jak: kosze sklepowe, profile cenowe, ramki plakatowe, przegrody regałowe
i wiele innych. Od 2015 roku, nasza oferta
została poszerzona o artykuły AGD.
W 2016 roku, mając na uwadze zapotrzebowanie rynku, w naszej ofercie pojawiła
się skrzyniopaleta - to produkt, z którego
jesteśmy szczególnie dumni, ponieważ
jej produkcja odbywa się na największej
wtryskarce w Polsce o sile zwarcia 4000
ton.

Tak, Kon-Plast, to firma rodzinna. Od samego początku mam przyjemność zarządzać firmą, jestem pełen pasji w tym co
robię. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu
i zrozumieniu wszystkich członków mojej Rodziny konsekwentnie realizujemy
wspólnie założone plany. Kierujemy się zasadami etyki, staramy się dbać o naszych
pracowników. Stworzenie dla wszystkich
pracowników miejsca przyjaznego do pracy, to nasz priorytet.
Grupa Kon-Plast zdobyła wiele nagród. Które z nich są szczególnie
Panu bliskie?
Każda ze zdobytych nagród i wyróżnień, to
zawsze powód do wielkiej radości i dumy
z dobrze wykonanego zadania, czemu zawsze towarzyszy wzruszenie. Otrzymaliśmy nagrody za utrzymanie pozycji lidera
na rynku tworzyw sztucznych, za działania
na rzecz lokalnej społeczności, za efektywne wykorzystanie funduszy unijnych, za
wzrost innowacyjności i poziomu technologicznego. Nie sposób wymienić ich
wszystkich, ale szczególnie bliskie są mi
nagrody: „Osobowość 30-lecia RP” w Plebiscycie Orły Polskiej Przedsiębiorczości
otrzymane w 2019 roku oraz „Firma Roku
2015”, również w plebiscycie Orły Polskiej
Przedsiębiorczości.
Dziękuję za rozmowę,
Ryszard Żabiński.

Darmowe aplikacje
w polskiej chmurze
Nie ma przesady w stwierdzeniu, iż chmura to technologia,
bez której wielu rodzimych
przedsiębiorców nie przetrwałoby pandemii. Jak podaje
Rzeczpospolita, wartość rynku
usług chmurowych w Polsce
szacuje się na przeszło 1,75 miliarda zł, a dynamika rozwoju
tej branży przekracza 30% w
skali roku. Jednym z najnowszych graczy w tej branży jest
spółka Produkcja Chmur legitymująca się emblematem
Polskiego Kapitału. Głównym
jej udziałowcem został wrocławski KORBANK SA.
Wrocławianie postanowili wpisać się
w nowy trend, budując polską chmurę dla
biznesu. W kwietniu 2020 roku powołali
spółkę celową, której pierwszym produktem stała się chmura poziomu PaaS. Słusznie liczyli na to, że pośród wielkich hiperskalerów, jak Azure czy Google, będzie
też miejsce na wyspecjalizowane chmury
lokalne. Zlokalizowanie centrów danych
w polskich miastach i użycie dedykowanej
sieci światłowodowej oznacza błyskawiczny, a zarazem płynny dostęp do aplikacji.
Użytkownik ma wrażenie, jakby chmura
znajdowała się w jego budynku, a przy tym
świadom jest wysokiego poziomu bezpieczeństwa swoich danych i pełnej zgodności
usługi z RODO.
Twórcy wrocławskiej Produkcji Chmur
i jej platformy Cloudlets.Zone uznali jednak, że to za mało, aby się wyróżnić. Chcieli bowiem dać klientom możliwość korzystania z najlepszych na rynku darmowych
aplikacji darmowych. Tu pojawił się jednak
problem. Co zrobić, by oprogramowanie
open-source, często trudne w obsłudze
i mało przejrzyste, stało się nagle przystęp-

ne dla wszystkich? Ktokolwiek bowiem widział proces instalacji systemu CMS, bazy
danych lub sklepu internetowego, ten wie,
że bez fachowej wiedzy ani rusz.
Rozwiązaniem stał się mariaż dwóch kluczowych składników. Pierwszym i najważniejszym było stworzenie przejrzystej
platformy, na której uruchamiane będą
rzeczone aplikacje. Musiała ona być zaprojektowana tak, aby poza przydzielaniem
mocy obliczeniowej i przestrzeni dyskowej
upraszczać proces instalacji, zarządzania
i wyłączania usług.
Drugim składnikiem recepty na intuicyjność było stworzenie autorskich skryptów
odpowiedzialnych za instalowanie aplikacji na platformie. W tym przypadku skorzystano z doświadczeń znanych w branży
software’owej pod postacią manifestów.
W efekcie każda aplikacja na platformie
ma dokładnie zdefiniowany sposób instalacji i przydziału zasobów. Manifest wywołany na platformie jest jak dyrygent, który
odpowiada za orkiestrację każdego komponentu usługi, by w rezultacie kompleksowo uruchomić określone środowisko.
Wisienką na torcie stał się interfejs użytkownika, który musiał być praktyczny, intuicyjny i elegancki. Tu skorzystano licencjonowanej technologii, dobrze uprzednio
przetestowanej na sporej grupie odbiorców.
Tak wykreowana platforma jest przyjazna,
nie wymaga umiejętności programistycznych, a przy tym zastępuje hosting, eliminując większość jego wad. Użytkownik

nie musi dysponować wiedzą informatyka,
żeby uruchamiać aplikacje. Jednocześnie
paczki do uruchomienia projektowane
są tak, aby zapewnić autoskalowanie. To
znakomite rozwiązanie dla internetowych
sklepów, bo daje możliwość przyjęcia nawet
gwałtownego wzrostu ruchu bez stresu, że
pojawi się komunikat o błędzie związanym
z wykorzystaniem limitów zasobów. A co
przy tym ważne, spółka rozlicza klientów
za rzeczywiste zużycie zasobów.
Na platformie Cloudlets.Zone znalazło się
przeszło 50 biznesowych aplikacji i usług.
Korzystanie z nich pozostaje bezpłatne.
W kilka minut można tu uruchomić bloga lub stronę internetową (WordPress,
Joomla, MagnoliaCMS, Django, Ghost),
sklep internetowy gotowy do natychmiastowej sprzedaży (PrestaShop, Magento),
bazę danych odporną na awarie (MariaDB,
Postgres, MongoDB) czy system do wideokonferencji (Jitsi).
Platforma Cloudlets.Zone stworzona jest
dla projektów e-commerce oraz firm produkujących oprogramowanie. Twórcy liczą
na to, że ich chmura (PaaS) wesprze polski
biznes, bowiem pomagamy w przełamywaniu bariery wzrostu wywołanej niedoborem kadry technicznej, wpływa na wzrost
przychodów dzięki radykalnemu uproszczeniu i skróceniu powtarzalnych operacji,
a także poprawia rentowność projektów,
obniżając koszty utrzymania zasobów IT.
Więcej na https://cloudlets.zone/
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Samorządy
Coś co udało się najlepiej od
transformacji
W 2020 roku, obchodziliśmy trzydziestą rocznicę, pierwszej po 1989 roku, reformy samorządowej. Trzydziestolecie wolnego samorządu w Polsce świętowaliśmy jednak w cieniu pandemii. Samorządowcy dziękowali mieszkańcom, wspólnotom małych ojczyzn, za wspólny wysiłek na rzecz budowania samorządności, czyli czegoś co,
jak mówią niektórzy, udało nam się najbardziej od czasu transformacji ustrojowej w 1989 roku.
Występujący na łamach „Kapitału Polskiego” samorządowcy zgodnie podkreślali, że w tym trudnym czasie,
gdy występują straty w gminnych finansach, trzeba radykalnie zmienić sposób organizacji pracy, rezygnować
z wielu przedsięwzięć – ważna jest ochrona gminnych, czy powiatowych inwestycji. Nie możemy z nich rezygnować, przesuwać w czasie, bo to one służą mieszkańcom, ale też są szansą na rozruszanie gospodarki, zahamowanie fali bankructw, wzrostu bezrobocia – mówili.
W „Kapitale Polskim” pokazujemy samorządowców, którzy tak zarządzają gminami, czy powiatami, że
teraz mogą sobie pozwolić na taką politykę ochrony inwestycji i uruchamiania kół zamachowych lokalnych
gospodarek.
Jednym z najlepszych przykładów takiego samorządu jest powiat wrocławski, który zwyciężył w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce za 2019 rok. Eksperci z Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego analizowali finanse prawie 2800 polskich gmin, miast i powiatów.
W poprzednim Rankingu Finansowym, powiat wrocławski zajął drugie miejsce ustępując jedynie powiatowi
poznańskiemu, a w jeszcze wcześniejszym rankingu – piąte. W 2019 roku okazał się już bezkonkurencyjny.
Dużo pisaliśmy o sukcesach Rzeszowa, którego budżet na 2021 rok sięgnął kwoty 1,8 miliarda złotych. To najwięcej w historii stolicy regionu. Na same inwestycje ma być przeznaczonych 350 milionów złotych. Podawaliśmy przykład Tarnowa Podgórnego, którego wójt nie czekając na ostateczne opracowanie gminnego „Pakietu
Pomocowego dla Przedsiębiorców” i odgórne zmiany w przepisach, zaproponował przedsiębiorcom pomoc polegającą na umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty niektórych należności wobec budżetu gminy. Takich
przykładów było znacznie więcej.
W 2020 roku, wielu samorządowców udowodniło, że są prawdziwymi gospodarzami małych ojczyzn, a ich
wartość potwierdziła postawa i dokonania w czasie kryzysu.
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Dobre zarządzanie finansami ułat wia walkę ze skutkami pandemii
nawcę robót, a cała inwestycja powinna być
zakończona w czerwcu 2022 roku.
- Koszt wyniesie ok. 20 milionów złotych,
chcemy jednak z różnych źródeł, m.in.
z Krajowego Funduszu Ochrony Środowiska, uzyskać aż 50 procent dofinansowania
– mówi Roman Potocki starosta wrocławski.
- Ta inwestycja jest bardzo potrzebna, dość
powiedzieć, że według różnych źródeł, zajmujemy pierwsze lub trzecie miejsce w Polsce (po powiatach gdańskim i kartuskim)
jeśli chodzi o przyrost liczby ludności. Kiedy
w 2009 roku powstała nowa siedziba, powiat wrocławski miał ok. 100 tysięcy mieszkańców, teraz ta liczba zwiększyła się do
ponad 150 tysięcy. Mimo rozwoju programu
e-usług, bez tej inwestycji, po prostu, nie
moglibyśmy sprawnie obsłużyć coraz większej liczby petentów.
Pandemia nie zachwiała powiatowymi finansami i nie spowodowała zaniechania
potrzebnych mieszkańcom inwestycji. Nie
zmieniła również samorządowej polityki
powiatu wrocławskiego, której charakterystyczną cechą jest wyczulenie na problemy społeczne, troska o osoby z niepełnosprawnościami. Takie nastawienie okazało
się bardzo cenne w czasie pandemii.

Wyczuleni na problemy społeczne

Pod względem sytuacji budżetowej, rok 2020 miał być trudny dla
samorządów. W powiecie wrocławskim jednak takiego zagrożenia nie było. Jak zauważył Roman Potocki, starosta wrocławski,
budżet powiatu systematycznie rośnie, od poziomu ok. 100 mln
złotych, gdy obejmował urząd, do prawie 160 mln złotych w 2020
roku. Ponad 20 procent tego budżetu przeznacza się na cele inwestycyjne, w tym najwięcej na infrastrukturę drogową.
W wielu samorządach wybuch pandemii
boleśnie zweryfikował wiele ambitnych
przedsięwzięć, ale w powiecie wrocławskim, który słynie z dobrego zarządzania
finansami publicznymi, tak się nie stało.

Nie rezygnują z inwestycji
W sumie, na 2020 rok zaplanowano 15-17
projektów drogowych, w tym największą
inwestycję drogową w 2020 roku, czyli
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Według ogólnopolskich statystyk, osoby
z niepełnosprawnościami stanowią 10-15
procent populacji. W powiecie wrocławskim, ich liczba wynosi 4,5-5 tysięcy osób.
Może to być wielkość zaniżona, bowiem
wiele takich osób nie jest ujętych w statystykach. W każdym razie, jest to bardzo
poważny problem.

przebudowę drogi powiatowej w Kiełczowie-Kiełczówku, w gminie Długołęka.
Koszt tej inwestycji określono na ok. 10
mln złotych.

W 2019 roku, zakończono generalny remont dwóch Placówek Opiekuńczo –
Wychowawczych byłego Domu Dziecka
w Kątach Wrocławskich, który w styczniu
2018 roku samorząd przejął od Caritasu.
Powstało tam także nowe boisko wielofunkcyjne, siłownia na świeżym powietrzu
i wiata do zajęć integracyjnych. W tym
miejscu jest też utworzony przez samorząd
- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnościami, Powiatowy Klub Seniora, Mieszkanie
Chronione dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą oraz Powiatowe Centrum Usług Społecznych.

W trakcie realizacji jest rozbudowa siedziby starostwa, polegająca na dobudowie
jeszcze jednego skrzydła - C, do dwóch już
istniejących. Przedsięwzięcie jest aktualnie
w fazie dokumentacyjnej. Na przełomie
2020/21 odbędzie się przetarg na wyko-

Samorządowcy chcą, aby takie placówki
powstawały w różnych częściach powiatu
wrocławskiego, tak aby były bardziej dostępne dla mieszkańców. Pod koniec września, w Dobroszowie Oleśnickim dokonano
otwarcia Filii Warsztatu Terapii Zajęciowej

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach. Placówka jest przeznaczona dla
osób z niepełnosprawnością intelektualną
oraz ruchową. Jej powstanie było efektem
bardzo dobrej współpracy władz Powiatu
Wrocławskiego, Gminy Długołęka i Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

Wsparcie dla walczących
z pandemią
Wiosną epidemia koronawirusa dość silnie
dotknęła powiat wrocławski. Na początku
maja zakażonych było tam 95 osób, podczas gdy na Dolnym Śląsku ponad 2000,
a we Wrocławiu 411. Chociaż powiat nie
zarządza żadnym szpitalem, poszczególne
samorządy gminne oraz starostwo przekazały łącznie około 680 tys. zł na wsparcie
dla białego personelu. Powiat wrocławski
przekazał wtedy 200 tys. zł. Poszczególne
samorządy gminy powiatu wrocławskiego również przekazały środki finansowe,
w sumie prawie pół miliona zł.
Zarząd Powiatu Wrocławskiego nieustannie wspiera jednostki oraz służby odpowiedzialne za walkę z pandemią koronawirusa
na terenie powiatu. Pod koniec kwietnia,
starosta Roman Potocki przekazał np. materiały i środki dezynfekujące jednostkom
powiatowym oraz policjantom. Zestaw
masek z filtrem FTP3 otrzymała Komenda
Miejska Policji dla funkcjonariuszy patrolujących powiat wrocławski, kolejną jednostką, której przekazano zestawy masek
i płynów do dezynfekcji było Powiatowe
Centrum Usług Społecznych w Kątach
Wrocławskich.
Pod koniec kwietnia odbyło się przekazanie maseczek ochronnych i płynów do
dezynfekcji sfinansowanych przez Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Maseczki na ręce starosty Romana
Potockiego, Członka Zarządu Wiesława
Zająca i Przewodniczącego Rady Powiatu
Wrocławskiego Piotra Chmurzyńskiego przekazał Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski.
Powiat pomaga również szkołom i placówkom oświatowym, które musiały przejść na
tryb nauczania zdalnego. Złożono wniosek o przyznanie grantu na maksymalną dla powiatu kwotę 60 tys. zł. Mając na
względzie dobro uczniów, Zarząd Powiatu
Wrocławskiego podjął decyzję o zakupie
sprzętu jeszcze przed uzyskaniem dofinansowania.
- Podjęte przez nas działania to efekt diagnozy potrzeb szkół w tym zakresie – mówił

Roman Potocki.- Cieszę się, że w taki sposób możemy wesprzeć uczniów, a z nimi ich
rodziców w trudnej sytuacji spowodowanej
epidemią.

Najlepiej w Polsce zarządzają
finansami
Jeszcze raz warto podkreślić, że prospołeczna polityka powiatu, realizacja wielu
inwestycji poprawiających komfort życia
i bezpieczeństwo mieszkańców, nie byłaby
możliwa bez silnego zaplecza finansowego.
W czerwcu 2020 roku, ogłoszono Ranking
Finansowy Samorządu Terytorialnego
w Polsce za 2019 rok. Eksperci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego analizowali finanse
prawie 2800 polskich gmin, miast i powiatów. Okazało się, że zwycięzcą tego rankingu jest powiat wrocławski!
22 czerwca w Warszawie, Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki wziął
udział w Prezentacji Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce
2019 oraz znalazł się wśród prelegentów
panelu dyskusyjnego „ Inwestycje kołem
zamachowym rozwoju lokalnego” moderowanego przez Artura Osieckiego, Redaktora „Rzeczpospolitej” oraz „Finanse
samorządów w nowoczesnej rzeczywistości”, poprowadzonego przez Przewodniczącego Rady Programowej Forum Ekonomicznego - Zygmunta Berdychowskiego.
W poprzednim Rankingu Finansowym
powiat wrocławski zajął drugie miejsce
ustępując jedynie powiatowi poznańskiemu, a w jeszcze wcześniejszym rankingu
– piąte. W 2019 roku okazał się już bezkonkurencyjny.
- Jest to ogromny sukces, na który składa
się wspólna praca radnych i władz Powiatu
Wrocławskiego oraz dyrektorów, pracowników komórek Starostwa i powiatowych
jednostek organizacyjnych – powiedział
wówczas Roman Potocki, starosta wrocławski. - Ważne jest, aby stale utrzymywać odpowiedni do potrzeb poziom inwestowania,
a jednocześnie mieć zachowaną zdolność
kredytową do pozyskiwania kolejnych środków.

Odporni na kryzys
U progu drugiej fali epidemii koronawirusa, powiat wrocławski był ponownie w ścisłej czołówce powiatów dolnośląskich pod
względem liczby zakażeń.
Trzeba było czasowo zawiesić mobilne
punkty obsługi mieszkańców, w poszczególnych gminach powiatu. Zrobiono tak,

gdyż w siedzibie we Wrocławiu można było
zapewnić petentom o wiele lepsze warunki
bezpieczeństwa - zarówno klientom, jak
i pracownikom, niż w mobilnych punktach. Tygodniowo w starostwie obsługuje
się około 1300 osób. Ta obsługa odbywa
się z zachowaniem rygorystycznych zasad
bezpieczeństwa.
Trudna sytuacja, związana z zakażeniami
wystąpiła m.in. w Zakładzie Opiekuńczo
-Leczniczym w Wierzbicach. Pomimo,
że zakład ten nie jest nadzorowany przez
powiat, w obliczu kryzysu samorząd zdecydował się na niezwłoczne udzielenie pomocy siostrom zakonnym prowadzącym
ośrodek. Dostarczono liczne zapasy w postaci niezbędnego wyposażenia sanitarnego oraz środków czystości.
Wspierano również służbę zdrowia. 24 listopada u.br. w Starostwie Powiatowym we
Wrocławiu miało miejsce uroczyste, symboliczne przekazanie czeków dla wrocławskich szpitali. Na walkę z Covid-19 Powiat
Wrocławski przekazał tym razem 700 tysięcy złotych. W spotkaniu udział wzięli
Marcin Krzyżanowski - Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego, któremu
Roman Potocki - Starosta Powiatu Wrocławskiego wręczył czek na kwotę 300 tys.
zł - z przeznaczeniem dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu oraz dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza,
gdzie planowano utworzenie oddziału dla
kobiet ciężarnych zakażonych Covid-19.
Symboliczny czek na kwotę 400 tys. zł z rąk
Piotra Chmurzyńskiego - Przewodniczącego Rady Powiatu Wrocławskiego oraz
Andrzeja Szawana Wicestarosty Powiatu
Wrocławskiego odebrał Piotr Pobrotyn Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego – z przeznaczeniem na wsparcie
dla tymczasowego szpitala przy ul. Rakietowej. W sumie więc na ten cel przeznaczono już prawie 1,5 mln złotych.
Mimo pandemii starano się utrzymywać
kontakty zagraniczne. Do października odbyły się już trzy wideokonferencje z udziałem władz Powiatu Borkem w Niemczech
i Powiatu Wrocławskiego. Za każdym
razem wiodącym tematem spotkań była
walka z pandemią. W połowie października zorganizowano wideokonferencję
z francuskim partnerem – samorządem
Górnego Renu. O ile sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, już w przyszłym
roku w powiecie wrocławskim planowana
jest organizacja Forum Małych i Średnich
Przedsiębiorców z udziałem przedstawicieli partnerów zagranicznych Powiatu
z Francji i Niemiec.

Kapitał POLSKI

57

Fot. Materiały prasowe

Rzeszów pobił kolejny rekord
dowany tor żużlowy, jak i boisko główne
będzie miało standard licencyjny ekstraklasy wymagany przez PZPN oraz najwyższy standard wymagany przez PZMot.
Wszystkie prace mają się zakończyć 25 lutego 2021 roku. Ich koszt to ok. 11 mln zł.

Rzeszów był dużym, prężnie rozwijającym
się miastem. Władze miasta bardzo interesuje to, jak mieszkańcy nowych osiedli czują się w mieście, jak odbierają inwestycje
i przedsięwzięcia, które są na tych terenach
realizowane.

Trzykrotnie zwiększyli
powierzchnię

Ale przede wszystkim prezydenta Tadeusza
Ferenca interesuje to, co jeszcze można tam
zrobić, by mieszkańcom żyło się jeszcze lepiej, jak zapewnić im niezbędne warunki
do życia, rekreacji, nauki i odpoczynku. Te
pytania zostały skierowane do socjologów
Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy stosując metody badawcze odpowiedzieli na
wiele pytań dotyczących nowych terenów
miasta i oczekiwań mieszkańców w tym
temacie.

Miasto od dawna rozwija się bardzo dynamicznie. W 2019 roku, Rzeszów liczył
196,2 tys. mieszkańców w porównaniu
z 2018 rokiem, liczba ludności wzrosła
o 4,6 tys. osób. Był to trzeci po Warszawie
(o 12,7 tys.) i Krakowie (o 8,0 tys.) wzrost
liczbowy wśród wszystkich miast wojewódzkich. Natomiast pod względem wzrostu procentowego, Rzeszów już nie miał
sobie równych (o 2,4%).
Od 1 stycznia 2021 r. sołectwo Pogwizdów
Nowy znalazło się w granicach administracyjnych Rzeszowa. Dzięki temu miasto
liczy teraz ok. 197 tys. mieszkańców i zajmuje obszar ok. 128,5 km kw.

Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc

Budżet miasta na 2021 rok sięgnął kwoty 1,8 miliarda złotych. To
najwięcej w historii stolicy regionu. Na same inwestycje ma być
przeznaczonych 350 milionów
złotych. Chodzi tu m.in. o zakup
elektrycznych autobusów, budowę Rzeszowskiego Centrum
Komunikacyjnego, przebudowę
układu ulic Siemieńskiego, Żółkiewskiego, Kochanowskiego,
Batorego i Styki.
W planach inwestycyjnych jest też budowa
Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego, nowoczesnego basenu i przebudowa
stadionu miejskiego. Ta ostatnia inwestycja
jest już prawie na finiszu. Zarówno przebu-

58

Kapitał POLSKI

1 stycznia br. Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc na ulicy Myśliwskiej przywitał
mieszkańców najmłodszego rzeszowskiego osiedla. Podziękował wszystkim, dzięki którym przyłączenie stało się faktem.
Obiecał też najpilniejsze inwestycje na nowym osiedlu, które wskażą mieszkańcy.
Pod względem powierzchni - przez ostatnie 15 lat stolica Podkarpacia powiększyła
się prawie trzykrotnie. Rzeszowscy urzędnicy od dawna zabiegają o poszerzenie
granic. To niezbędne, aby Rzeszów się rozwijał. To także jeden z priorytetów prezydenta Tadeusza Ferenca. Nie tylko miasto
zyskuje, ale też mieszkańcy przyłączonych
terenów. Przez ostatnie lata na przyłączonych osiedlach rzeszowski samorząd zainwestował ponad 2,2 miliarda złotych.
W listopadzie ub.r. roku naukowcy z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego przedstawili wyniki badań „Jakość
i warunki życia na osiedlach włączonych
do Rzeszowa po 2006 r. - perspektywa
mieszkańców”. Tym razem skoncentrowali
się na badaniu mieszkańców „nowych” terenów Rzeszowa.
Prezydent Tadeusz Ferenc od wielu lat prowadzi politykę, która polega na tym, aby

Pytano m.in. mieszkańców przyłączonych
terenów o to, skąd się przeprowadzili.
Dominująca część była z innych osiedli
Rzeszowa (najczęściej z Nowego Miasta,
Baranówki, Krakowskiej Południe). Powodem przeprowadzenia się jest dostępność
mieszkań i domów właśnie na terenach
przyłączonych do miasta oraz dostępność
terenów budowanych. Na trzecim miejscu
wśród odpowiedzi na to pytanie znalazła
się „bezpieczna, spokojna, cicha okolica”.
Zdecydowana większość mieszkańców zapytana o wyprowadzkę ze swojego osiedla
odczuwałaby z tego powodu żal. Nie planuje tego zrobić 80 % z nich.
W mieście bardzo szybko rozwija się
również budownictwo mieszkaniowe.
Z danych Narodowego Banku Polskiego
wynika, że działa tam najwięcej firm deweloperskich w Polsce. W większości są to
firmy lokalne.

Lider prestiżowych rankingów
W ubiegłym roku Rzeszów był liderem
wielu prestiżowych rankingów.
Miasto zajęło 5 miejsce wśród miast na
prawach powiatu w XVI edycji Rankingu
Samorządów „Rzeczpospolitej” wyprzedzając takie miasta jak: Szczecin, Gdynię,
Kraków, Katowice czy Poznań. Ranking
jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Od 16 lat
organizatorzy rankingu oceniają dokonania lokalnych władz w Polsce, co pozwala
wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój.

Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy były premier RP
prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą także m.in. przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych,
władz publicznych.
W ubiegłorocznej edycji brano pod uwagę
jakość zarządzania i współpracę, trwałość
ekonomiczno-finansową, trwałość społeczną oraz środowiskową. W tej ostatniej
kategorii Rzeszów zdobył najwyższe oceny z wszystkich miast w Polsce. Ranking
Samorządów obejmuje wszystkie gminy,
miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce, z wyjątkiem Warszawy. Źródłem danych podlegających ocenie są informacje
udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz
informacje podane przez władze lokalne
w specjalnej ankiecie.
W ubiegłym roku, Rzeszów znalazł się
również w gronie najbardziej aktywnych
biznesowo samorządów w Polsce według
miesięcznika Forbes.
W zestawieniu miast przyjaznych Rzeszów
został sklasyfikowany na 2. miejscu w gronie miast od 150 do 299 tys. mieszkańców.
Autorzy rankingu, tworząc go pod uwagę
brali takie aspekty, jak saldo nowych firm
zagranicznych, migracje firm oraz saldo
nowych spółek (liczba nowych spółek pomniejszona o liczbę spółek zlikwidowanych) w sztukach oraz na 1000 mieszkańców.
I właśnie w tym ostatnim kryterium (saldo nowych spółek na 1000 mieszkańców)
miasto wypadło szczególnie dobrze, gdyż
pod względem przyrostu liczby firm ustępuje wśród dużych miast tylko czterem
głównym aglomeracjom w Polsce.
Rzeszów zajął też trzecie miejsce w kategorii miast wojewódzkich w rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów 20172019 „Liderzy Inwestycji” oraz II miejsce
za wykorzystanie środków funduszy z Unii
Europejskiej - inwestycje transportowe,
opublikowanym przez Pismo Samorządowe „Wspólnota”. W rankingu wzięto pod
uwagę całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat.
Miasto doskonale wypadło także w kolejnej
edycji Rankingu Zdrowia Polski. W zestawieniu miast na prawach powiatu Rzeszów
zajął 1 miejsce, wyprzedzając Białystok,
Bydgoszcz, Kraków i Poznań. W kategorii 2 (ocena stanu zdrowia) Rzeszów zajął
1 miejsce, natomiast w 3 kategorii (dostępność do świadczeń zdrowotnych) został
sklasyfikowany na 2 miejscu.

Rzeszów kojarzony jest nie tylko z dynamicznym rozwojem, ale także silnie rozwiniętym przemysłem lotniczym, farmaceutycznym, a przede wszystkim
innowacyjnością. Określany jest jako stolica innowacji, staje się synonimem nowoczesności oraz jakości.
Rzeszów okazał się też czarnym koniem
Rankingu Miast Uczących się wraz z indeksem opracowanym na podstawie badań
Polityki INSIGHT zajmując w nim drugie
miejsce po Warszawie.
- Ranking pokazał, że Rzeszów odznacza
się najwyższym poziomem edukacji – mówi
Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa. - Badania przeprowadzano m.in. w zakresie
liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli
oraz wyników sprawdzianów szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego. To pokazuje na jakim poziomie odbywa się kształcenie
w naszych szkołach.
Decyzją Prezydenta Rzeszowa, już od ponad dwóch lat wszyscy uczniowie rzeszowskich szkół w ramach projektu Innowacyjna Edukacja poprzez portal https://edu.
erzeszow.pl mogą korzystać z bezpłatnego
dostępu do pełnej, zaawansowanej wersji oprogramowania Microsoft Office 365,
zarekomendowanej przez Kancelarię Premiera RP jako narzędzie do zdalnej nauki.

Jeśli możesz, zrób to cyfrowo
W Rzeszowie działa wiele innowacyjnych
firm, które chcą, aby kreatywność i wiedza
ich pracowników służyła również mieszkańcom Rzeszowa i regionu. Największa,
polska firma informatyczna Asseco chce
być liderem transformacji cyfrowej, która
ma rosnący wpływ na otaczający nas świat
oraz ochronę środowiska. Asseco Poland
oraz Asseco Data Systems uruchamiają inicjatywę #BiznesBezPapieru mającą na celu
wsparcie procesów cyfryzacji biznesu oraz
otaczającego nas świata. Asseco włącza się
tym samym w działania ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Program Czysta Polska
realizowanego we współpracy z Grupą Polsat.
Inicjatywa Asseco będzie polegała na prowadzeniu działań zmierzających do ograniczenia zużycia papieru poprzez promowanie i wsparcie działań mających na celu
rozwój usług cyfrowych. Firma będzie
pomagać klientom projektować i wdrażać
rozwiązania, które umożliwiają zamianę
tam, gdzie jest to możliwe, procesów tradycyjnych na cyfrowe. Dodatkowo deklaruje,
że jej pracownicy będą starać się działać
zgodnie z zasadą „Jeśli tylko możesz, zrób
to cyfrowo” i zakłada m.in. odejście od

drukowania prezentacji, ulotek, dokumentów na rzecz wersji cyfrowych, co pozwoli
zmniejszyć zużycie papieru.

Priorytet dla pojazdów
uprzywilejowanych
Rzeszów jest również pierwszym miastem
w Polsce, które wdrożyło technologię priorytetu dla pojazdów uprzywilejowanych.
System pomaga w codziennej pracy służb
pogotowia, straży pożarnej i policji, automatycznie namierzając wóz w trakcie akcji
i włączając zielone światło, co zapewnia
szybszy i bezpieczniejszy przejazd przez
skrzyżowanie.
Od 2015 r. w Rzeszowie funkcjonuje Inteligentny System Transportowy (ITS)
obejmujący swoim obszarem całe miasto.
Do system włączonych jest 66 skrzyżowań
z sygnalizacją świetlną, ponad 40 tablic
zmiennej treści, stacje meteo oraz pomiaru zanieczyszczeń, a także systemy kamer
CCTV, czasu przejazdu, inteligentnego
ważenia oraz priorytetu dla transportu
publicznego.
System jest sukcesywnie rozbudowywany
o nowe funkcjonalności. Najnowszą jest
technologia Sitraffic Stream gwarantująca
priorytet dla pojazdów uprzywilejowanych, która pomyślnie przeszła fazę testów
i już działa w Rzeszowie.
Technologia zapewnia automatyczne zielone światło na każdym skrzyżowaniu dla
wybranych pojazdów służb ratowniczych,
wyposażonych w specjalną jednostkę pokładową. System wykorzystuje GPS do
określenia dokładnej pozycji pojazdu,
przesyła dane do centrum sterowania ruchu drogowego i żąda priorytetowej fazy.
Nie jest wymagana żadna fizyczna infrastruktura przydrożna, a po przejechaniu
przez skrzyżowanie pojazdu służb ratowniczych system jak najszybciej wraca
do normalnej pracy świateł drogowych.
Wszystko odbywa się automatycznie.
- System został zainstalowany w 42 pojazdach służb ratowniczych – pogotowia, straży pożarnej oraz policji. To pierwsze takie
wdrożenie w Polsce, co tylko podkreśla innowacyjność Rzeszowa, w kreowaniu rozwiązań poprawiających jakość funkcjonowania
we wszystkich obszarach w mieście – powiedział Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa.
Technologia została wdrożona przez firmę Siemens Mobility będącą operatorem
systemu ITS w Rzeszowie, a także w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Białymstoku
i Tychach.
(Oprac. na podstawie erzeszow.pl)
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MPEC Rzeszów wpisuje się w koncepcję smart city
Z Lesławem Bącalem prezesem zarządu MPEC Rzeszów, rozmawia
Ryrzard Żabiński

Nowa i niecodzienna sytuacja gospodarcza
związana z epidemią COVID-19 zachwiała
rynkiem pracy również na podkarpaciu.
Pandemia koronawirusa sprawia, że gospodarki na całym świecie nieustannie notują ogromne straty. Pracodawcy szukają
oszczędności, w tym w kosztach pracowniczych. Na pewno obecny kryzys w wielu
zawodach zakończył przynajmniej na jakiś
czas etap ,,rynku pracownika”.
My jesteśmy dojrzałą organizacją, dobrze
przygotowaną nawet do takich dużych
i zupełnie niespodziewanych wyzwań. Ponadto solidne wyniki finansowe i wysoka
płynność, odnotowane w poprzednim
roku obrachunkowym zapewniają komfortową poduszkę bezpieczeństwa, dlatego obecny kryzys póki, co udało nam się
przejść suchą stopą. Nie chcieliśmy zwalniać pracowników, obniżać 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 wszystkim służba Mieszkańcom Rzeszowa. Wiedzą o tym nasi pracownicy, którym bardzo
dziękujemy za zaangażowanie i wytrwałość. To dzięki nim nawet w czasie pandemii MPEC może sprawnie i z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa kontynuować
swoje działania.
Jakie są najważniejsze inwestycje
rozwojowe przedsiębiorstwa zaplanowane na 2021 rok? Czy pandemia nie
wpłynie na ich ograniczenie?

Jak MPEC Rzeszów radzi sobie
w trudnych warunkach pandemii jeśli chodzi o organizację pracy, przestrzeganie standardów sanitarnych?
Czy przedsiębiorstwo udziela również wsparcia służbom walczącym
z epidemią?
Czas pandemii to test odporności i profesjonalizmu firmy. Zarządzanie w czasach dobrej koniunktury jest z pewnością
znacznie łatwiejsze. To właśnie kiedy pojawiają się wyzwania, pokazujmy swoje
rzeczywiste kompetencje. Potwierdzamy
też respektowanie kluczowych wartości. Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników MPEC-u i ich rodzin, a także naszych
odbiorców i lokalnych społeczności, w których działamy, są dla mnie najważniejsze.
Dlatego podjęliśmy aktywne działania
w celu zminimalizowania zagrożenia za-
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każeniem chorobą COVID-19 wprowadziliśmy wewnętrzne procedury bezpieczeństwa, 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 dostaw ciepła do naszych
Odbiorców - Mieszkańców Rzeszowa, budynków użyteczności publicznej, a w tym
szpitali i placówek medycznych.
Obecna sytuacja jest dla wszystkich
ogromnym wyzwaniem. Zarówno dla
mieszkańców, jak i szpitali oraz personelu medycznego zabezpieczającego nasze
zdrowie. Rozumiemy ich trud i wysiłek
i staramy się ich w tym wesprzeć przede
wszystkim finansowo. Wiemy, że wobec

ogromnych potrzeb, spowodowanych pandemią, taka pomoc jest dla szpitali ważna.
Lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni,
pracownicy laboratoriów przyznają, że bez
pomocy prywatnych przedsiębiorców i tysięcy indywidualnych darczyńców walka
ze skutkami epidemii byłaby o wiele trudniejsza, a może nawet niemożliwa, dlatego
nie pozostajemy obojętni na ich potrzeby
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
pracownicy mają poczucie stabilności
zatrudnienia?

Cele na 2021 r., jakie stawia sobie przedsiębiorstwo MPEC-Rzeszów Sp. z o.o. to realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych
polegających przede wszystkim na dalszej
sukcesywnej rozbudowie systemu ciepłowniczego miasta Rzeszowa poprzez budowę
nowych sieci i przyłączy cieplnych wraz z węzłami cieplnymi, utrzymanie wysokiej niezawodności dostaw ciepła do Odbiorców oraz
nieustanne zwiększanie efektywności energetycznej całego systemu ciepłowniczego.

W przedsiębiorstwie, już na wiosnę wprowadzone zostały potwierdzone na chwilę
obecną w praktyce, procedury postępowania w czasie pandemii, dlatego też nie
przewiduje się utrudnień ani ograniczeń
w realizacji zadań 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
sieci wykonanych w technologii tzw. tradycyjnej kanałowej na nowoczesne rury preizolowane. Szczególna uwaga zwracana jest
również na budowę nowoczesnych węzłów
cieplnych wyposażonych w automatykę
pogodową oraz na instalowanie modułów
węzłowych służących przygotowaniu ciepłej wody użytkowej w budynkach, w których likwidowane są niebezpieczne dla
zdrowia i życia ludzkiego wyeksploatowane tzw. piecyki gazowe.
Istotną rolę odegrają kolejne przewidziane
do realizacji zadania polegające na likwidacji wymiennikowni grupowych i zewnętrznych instalacji odbiorczych tzw.
sieci ciepłowniczych niskich parametrów,
poprzez budowę nowych sieci i przyłączy
cieplnych oraz indywidualnych węzłów
cieplnych w poszczególnych 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 ciepłowniczego, zainstalowano 628 nowych
indywidualnych węzłów cieplnych, w tym
312 węzłów 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 współfinansowanych z Unii Europejskiej. Wymienić tu należy Zintegrowany
Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
(RPO WP), czy też największy Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
(POIiŚ). Środki finansowe były również
pozyskiwane z programu likwidacji niskiej
emisji KAWKA II. Sumaryczna wartość
brutto realizowanych projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej to kwota 150,3 mln zł.
Prognozowana łączna kwota dofinansowania wyniesie 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. Wymienić tutaj należy modernizację
i rozbudowę telemetrii systemu ciepłowniczego, która umożliwia monitoring jego
podstawowych parametrów technicznych.
Stanowi ona duże wsparcie dla służb eks-

ploatacyjnych prowadzących 24 godzinny
ruch sieciowy przez cały rok, tak by dostawa ciepła dla miasta Rzeszowa była niezawodna i efektywna energetycznie.
Nie bez znaczenia jest rozbudowywany
w sposób ciągły system zarządzania zasobami przestrzennymi GIS, który jest
wsparciem procesu projektowania, planowania zadań inwestycyjno – remontowych
oraz prowadzenia bieżącej eksploatacji.
Istotnym ogniwem jest także system zdalnego odczytu liczników ciepła, który obejmuje swym zasięgiem blisko 100 % układów pomiarowych. Dodatkowo na wniosek
Odbiorców ciepła tj. np. administratorów,
zarządców budynków, spółdzielni mieszkaniowych istnieje możliwość udostępnienia zdalnie danych z liczników ciepła
tj. bieżącego zużycia ciepła, mocy, temperatur.
Myśląc o przyszłości, realizowane są programy pilotażowe związane z wprowadzeniem systemu zdalnego monitoringu i sterowania wszystkimi węzłami cieplnymi
stanowiącymi majątek przedsiębiorstwa.
Będzie on umożliwiał zdalny monitoring
i regulację parametrów eksploatacyjnych
węzła cieplnego w zakresie centralnego
ogrzewania, technologii, czy też przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dodatkowym celem jest utworzenie tzw. panelu abonenckiego, który umożliwiałby
Odbiorcom ciepła systemowego, odczyt
w/w parametrów. Program pilotażowy to
również system zdalnego monitoringu
i wykrywania stanów awaryjnych rur preizolowanych. W testach uczestniczą specjalistyczne firmy zajmujące się wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań w tym
zakresie. W przyszłym roku planowane jest
przeprowadzenie testów dot. zdalnego sterowania armaturą odcinającą w komorach
ciepłowniczych, tzw. telemechaniki poprzez zastąpienie istniejących przekładni
mechanicznych przepustnic odcinających
nowoczesnymi napędami elektrycznymi.
Wszystkie działania inwestycyjne, remontowe 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 zawsze niezawodny, funkcjonalny,
oszczędny, ekologiczny i zarządzany z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
informacyjno – komunikacyjnych.
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Mimo pandemii gmina nie rezygnuje z inwestycji
Z Sylwiuszem Jakubowskim wójtem gminy Żelazków, rozmawia Ryszard Żabiński
pośrednich kontaktów zarówno pomiędzy
pracownikami (praca zdalna, praca w systemie zmianowym), jak i na linii pracownik – klient, w taki sposób, aby nie miało
to wpływu na tempo i sposób załatwienia
sprawy.

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 intensywnej pracy. Kiedyś ten trudny czas
się skończy i musimy być przygotowani do
rozliczenia się z dotychczasowych działań
i normalnego funkcjonowania .
W trosce o bezpieczeństwo pracowników
urzędu i mieszkańców, wprowadzono rozwiązania mające na celu ograniczenie bez-

Mówimy tu głównie o możliwości kontaktu i załatwianiu spraw mieszkańców Gminy poprzez kontakt telefoniczny, poprzez
skrzynki elektroniczne, listownie. Jednocześnie, w samym budynku zastosowano
środki ostrożności dbając by nie zabrakło
rękawiczek, maseczek, przyłbic i środków
dezynfekujących, z których mogą korzystać pracownicy i petenci. Zakupiliśmy
10 000 maseczek wielorazowego użytku,
które przy współpracy z sołtysami, strażakami z Ochotniczych Straży Pożarnych
na terenie Gminy zostały dostarczone do
wszystkich gospodarstw domowych na terenie Gminy Żelazków.
Świadomy zarówno wyzwań, przed którymi stoi obecnie personel medyczny, jak
również problemów z sprzętem medycznym i środkami ochrony osobistej związanych z 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 będzie miał wpływ głównie czas trwania
pandemii, jestem jednak dobrej myśli po-

nieważ Gmina Żelazków przed pojawieniem się koronowirusa była w bardzo dobrej kondycji finansowej, stąd też nie grozi
nam spektakularna katastrofa. Nie ulega
wątpliwości, że wraz z pandemią na Gminę
spadły dodatkowe wydatki związane np.
z organizacją zdalnego nauczania, spadną
dochody wynikające z sytuacji gospodarczej przedsiębiorców, wzrosną wydatki
związane z pomocą społeczną, stopniowo
zacznie pojawiać się coraz więcej wniosków
o umorzenie zaległości podatkowych. Żelazków jest gminą, w której prowadzone są
liczne inwestycje.
Z jakich przedsięwzięć, w związku
z epidemią, trzeba było zrezygnować?
Nie rezygnowaliśmy z zaplanowanych
na ten rok inwestycji, tym bardziej, że na
ich realizację Gmina pozyskała środki zewnętrzne lub zamierza je pozyskać. Do
najważniejszych należą: rewitalizacja zabytkowego parku w Żelazkowie, adaptacja
zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na
cele kulturalne w m. Żelazków, przebudowa dróg, przebudowa oświetlenia ulicznego
na solarne, budowa zbiorników wodnych
małej retencji, przygotowanie dokumentacji budowy nowej szkoły podstawowej,
przebudowa istniejących budynków szkoły
na przedszkole i żłobka w Żelazkowie. Na
2020 rok, w budżecie Gminy Żelazków zaplanowanych 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 Żelazkowie, Klub Rodziny, Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej i szkoły oferują telefoniczne wsparcie psychologiczne i pedagogiczne.
W jakiej sytuacji znajdują się funkcjonujący na terenie gminy przedsiębiorcy? Jak radzą sobie z kryzysem?
Czy mogą liczyć na wsparcie samorządu?
Panujący w Polsce koronawirus ograniczył
kontakty międzyludzkie do niezbędnego

62

Kapitał POLSKI

minimum, przez co utrudnione zostało
świadczenie usług wymagające bezpośredniego kontaktu na linii usługodawca-usługobiorca. Nałożone zakazy dotykają
najbardziej gastronomię, fryzjerów, kosmetyczki, transport osobowy, ale dotyczą
też usług branży budowlanej, ogrodniczej,

czy rzemieślniczej. Powoduje to ograniczenia działalności lub ich zupełne zawieszanie. Największe problemy będą dotyczyć tych małych firm, które już wcześniej
walczyły z problemami natury finansowej,
a obecna sytuacja jedynie pogłębiła ten
stan. Na chwilę obecną współpracująca

z Gminą Kancelaria Prawna SCBP Piotra
Barteckiego z Sopotu przygotowała poradnik dla przedsiębiorców w praktyce dotyczący Tarczy antykryzysowej. Działania
samorządu będą zależały od szeregu czynników i z pewnością ukierunkowane będą
na faktyczną pomoc poprzez indywidualne
podejście do każdego przedsiębiorcy.
Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że naszą gospodarkę czeka
kryzys. Jak Pan sobie wyobraża funkcjonowanie gminy, przedsiębiorców
działających na jej terenie, gdy pandemia będzie wygasać? Czy jest Pan
optymistą, czy uważa Pan że uda się
w gminie szybko odrobić wszystkie
straty związane z pandemią i szybko
przejść do normalności?
Moim zdaniem, nic już nie będzie takie samo, okres pandemii i kwarantanny zmusił nas do chwili zastanowienia,
przewartościowania priorytetów. Zwróci
naszą uwagę na kwestie zupełnie dotychczas lekceważone. Obawiam się, że skutki
pandemii odczuwać będziemy jeszcze długo, po jej wygaśnięciu, ale życie wróci do
normy, musi. Gmina funkcjonować będzie
normalnie, realizować nakładane na nią
zadania i odpowiadać na potrzeby swoich
mieszkańców. Wierzę, że nasi przedsiębiorcy dadzą radę, część z nich przystosowuje się do nowej rzeczywistości i przebranżawia. Z pewnością, znoszone wraz
z wygasaniem pandemii ograniczenia będą
siłą napędową dla przedsiębiorstw, a trudny czas z COVID -19 wskazał im nowe
możliwości, kierunki rozwoju, promocji.
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NAROL - NATURALNIE NA ROZTOCZU
Gmina Narol jest zieloną perłą
Euroregionu Roztocze. Zlokalizowana wśród lasów posiada
wiele terenów gotowych na
rozwój i zagospodarowanie
przez biznes. Na turystów czekają urokliwe zakątki dające
relaks od zgiełku miasta. Do
tego dochodzi bogata oferta
rowerowego królestwa, czyli
kilometry dobrze oznakowanych szlaków, urozmaiconych
ciekawymi zabytkami jak Pałac
Łosiów, drewniane cerkwie czy
Schrony Linii Mołotowa - Punkt
Oporu Wielki Dział.
Gmina stawia na zrównoważony rozwój,
gdzie głównymi osiami są poprawa jakości
życia mieszkańców, wzrost liczby inwestorów w regionie oraz rozwój turystyki.
Zdecydowanie oczekujemy na kolejnych
inwestorów, którzy ulokują u nas swoje
firmy. Zależy nam na rozwoju gminy przy
jednoczesnym poszanowaniu natury, która
jest naszym lokalnym dobrem. Widzimy
ogromny potencjał w odnawialnych źródłach energii. Roztocze należy do najbardziej nasłonecznionych terenów w Polsce, to
sprawia że inwestowanie w fotowoltaikę jest
bardzo opłacalne. Ukształtowanie terenu
w formie licznych wzniesień stanowi idealne
miejsce do budowy farm wiatrowych. Skłaniamy się także ku małym turbinom wodnym, które również stanowią doskonałą alternatywę energetyczną. - mówi Grzegorz
Dominik Burmistrz Miasta i Gminy Narol.
Na zagospodarowanie czekają tereny po
byłych PGR-ach. Mnogość okolicznych lasów tworzy dogodne warunki do rozwoju
przemysłu drzewnego. Na terenie gminy
znajdują się także liczne pokłady wapnia,
margla i innych twardych kamieni oraz
bardzo duże złoża dobrej jakości piasków.
W przyszłości mogą one stanowić dodatkowe źródło dochodu dla gminy. Obecnie
pracujemy nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, następstwem czego będzie plan
zagospodarowania przestrzennego dla całej
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gminy. To ułatwi nam wydzielenie terenów,
na których potencjalni inwestorzy będą mogli rozwijać swoje biznesy.
Trwa budowa obwodnicy Narola z nowym
mostem na Tanwi. Odciąży to ruch ciężarowy w samym mieście, jak i ułatwi dojazd
potencjalnym inwestorom. Droga ma być
gotowa w 2022 roku. W pobliżu przebiegają dwa ważne szlaki komunikacyjne - au-

tostrada A4 i DK 17/S17 Warszawa - Hrebenne (dalej w kierunku Lwowa). Granica
polsko-ukraińska położona jest w odległości 25 km co stwarza dogodne warunki do
eksportu towarów.
Jako samorząd Narol podąża za ideą łączenia się we wspólnych inicjatywach turystycznych i gospodarczych. W zeszłym
roku podpisał porozumienie z innymi
jednostkami z terenu podkarpacia, lubel-

szczyzny i Ukrainy, na bazie którego zawiązał się transgraniczny Euroregion Roztocze. Jest to ogromna szansa na rozwój dla
całego regionu, który przez wiele lat był
zaniedbany i niedoinwestowany.
Narolszczyzna to bardziej tajemnicza i niezagospodarowana część Roztocza, jednak
z roku na rok coraz chętniej odwiedzana
przez turystów. Magnesem dla nich jest
prawdziwa bliskość natury, ogromne przestrzenie łąk i lasów, które sprawiają, że każdy znajdzie swoje miejsce do odpoczynku.
Co jest bardzo istotne szczególnie w dzisiejszych czasach.
Ogromny potencjał naszej gminy tkwi w naturze. Cieszę się, że odpoczywają u nas zarówno ci, którzy poszukują ciszy, spokoju
i oderwania od zgiełku miasta. Z drugiej
strony także turyści preferujący aktywny
wypoczynek znajdą coś dla siebie. Do przejechania rowerem jest ponad 120 km tras
rowerowych, które właśnie zyskały nowe
oznakowanie. Pracujemy również nad
utworzeniem pierwszego w regionie szlaku
rowerowego typu singletrack. Mająca tu
źródło rzeka Tanew kusi, by zasmakować
przygody podczas spływu kajakowego. Zaś
rodziny z dziećmi mogą skorzystać z kąpieliska na zalewie w Rudzie Różanieckiej. wymienia Grzegorz Dominik.
Do najpiękniejszych rezydencji w regionie,
a nawet w Polsce należy Pałac Łosiów w Narolu. Ten barokowy obiekt z aleją lipową stoi
dumnie od wielu lat i cieszy oczy kolejnych
pokoleń turystów. Miłośnicy koncertów nacieszyć mogą zmysły licznymi koncertami
w Centrum Koncertowo-Wystawienniczym
w Narolu. Na odkrycie czekają niezwykłe drewniane cerkwie w Łówczy czy Woli
Wielkiej. Zarówno przy nich jak i na terenie
całej gminy możemy odnaleźć słynne krzyże
bruśnieńskie. Charakterystyczne białe krzyże wykute są kamienia pozyskanego z okolicznego kamieniołomu w Starym Bruśnie,
są one unikatem na skalę ogólnopolską.
Miłośnicy historii mogą dotknąć miejsc,
w których działa się historia - wybierając się
na szlak po schronach Linii Mołotowa na
Punkcie Oporu Wielki Dział. Na trasie zobaczyć można 14 schronów bojowych, które
brały udział w walkach podczas II Wojny
Światowej. Można go zwiedzić również na
sportowo, podczas organizowanego w wakacje Biegu po Wielkim Dziale.

Cerkiew św. Paraskewy w Łówczy
wodzi wspomnienia z dzieciństwa. Z dumą
zachęcamy do smakowania świeżych serów
czy swojskich wędlin z rodzinnych masarni - podtrzymujących wieloletnie tradycje.
Mamy również stawy rybne, gdzie możemy zakupić świeżego karpia czy jesiotra,
inne wędzone ryby lub gotowe przetwory
takie jak pasztet rybny czy karp w sosie.

Gospodarze z chęcią częstują swoich gości
nalewkami wytwarzanymi tradycyjnymi
metodami. To wszystko sprawia, że Narol
jest doskonałym miejscem na inwestycję
biznesową, a także wakacyjny wypoczynek.
Naturalnie, że czekamy na Was na Roztoczu! - podsumowuje Burmistrz Grzegorz
Dominik.

Narol reaguje na zmieniające się trendy
w turystyce i już teraz zwraca się w kierunku rozwoju infrastruktury pod wypoczynek kamperowy i namiotowy. Każdego
roku powstają także nowe miejsca noclegowe w agroturystykach czy domkach.

Ratusz w Narolu

Warto pamiętać, że nie ma udanej podróży
bez skosztowania dobrej, lokalnej kuchni.
Każdy turysta czy inwestor odwiedzający
naszą gminę powinien spróbować chleba
narolskiego, którego chrupiąca skórka przy-

Krzyże bruśnieńskie na cmentarzu w Starej Hucie

Kapitał POLSKI

65

Rok pełen wyzwań
Szczepienia i inwestycje

za rosnącymi potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców gmina musi inwestować
w infrastrukturę drogową. I dotyczy to
również bardzo kosztownych inwestycji
w podstawowe media – sieć wodociągową
i kanalizacyjną.

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk

Samorząd zamierza skorzystać z dobrej
rynkowej koniunktury i w 2021 roku zaplanowano realizację kilku kolejnych
ważnych inwestycji drogowych. Warto
podkreślić, że gmina nie ogranicza się wyłącznie do poprawiania stanu swoich dróg,
ale też w miarę swoich możliwości wspiera
innych zarządców dróg. Korzystają z tego
mieszkańcy gminy, którzy codziennie jeżdżą nie tylko po drogach gminnych, ale też
po wojewódzkich i powiatowych. Takim
kluczowym zadaniem, w którym zamierza
uczestniczyć gmina Strzelin, będzie długo
wyczekiwany remont ważnej miejskiej arterii, jaką jest ul. Wolności – odcinek drogi
wojewódzkiej nr 395. Oczywiście drogi to
ważny, ale i niejedyny element gminnych
przedsięwzięć inwestycyjnych. W 2021
roku będą realizowane również inne zadania poprawiające m.in. infrastrukturę
oświatową, sportową i rekreacyjną. Samorząd konsekwentnie inwestuje także w poprawę bezpieczeństwa, a wśród planowanych gminnych wydatków jest m.in. zakup
kolejnego strażackiego wozu bojowego,
który trafi do jednej z gminnych jednostek
ochotniczych.

Strzeliński samorząd nie zwalnia inwestycyjnego tempa. Choć pandemia negatywnie odbija się na gminnych finansach i wiele polskich samorządów szuka
oszczędności tnąc inwestycję, to władze
Strzelina wybrały inną drogę.
Po chłodnej i rzeczowej analizie zdecydowano, że warto utrzymać inwestycyjny rozmach. Bo realia są takie, że czas pandemii
to dla samorządów całkiem korzystny moment do inwestowania. Potencjalni wykonawcy ostro rywalizują o publiczne zlecenia, schodzą z cen i niemal każdy przetarg
przynosi realne oszczędności w gminnej
kasie. I z tej sytuacji na rynku budowlanym
korzysta właśnie gmina Strzelin, przyczyniając się przy okazji do poprawy sytuacji
gospodarczej, utrzymania miejsc pracy,
a także szeroko pojętego rozwoju gminy
oraz lokalnych przedsiębiorstw.
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Planowo przebiega rozpoczęta w 2020 roku
sztandarowa gminna inwestycja – odbudowa zrujnowanego podczas II wojny światowej strzelińskiego ratusza. Ten obiekt, ma
być gotowy we wrześniu 2022 roku, a nad
jego realizacją czuwa powołana przez samorząd spółka „Strzeliński Ratusz”. Odbudowa ratusza to kolejne niezwykle ważne zadanie w procesie rewitalizacji starego
miasta. W grudniu oddano do użytku kluczowy element Strzelińskiej Komunikacji
Publicznej, jakim jest węzeł przesiadkowy
zlokalizowany przy dworcu kolejowym.
Gmina kontynuuje też rozpoczęte w 2020
roku inwestycje drogowe realizowane m.in.
na jednym ze strzelińskich osiedli mieszkaniowych. To niezwykle ważna dziedzina, bo zarówno w mieście, jak i w wielu sołectwach powstaje coraz więcej budynków
jednorodzinnych. Dlatego chcąc nadążyć

Gmina stawia też na ochronę zdrowia,
a dużym wyzwaniem dla strzelińskiego
samorządu jest rozpoczęta niedawno akcja szczepień na Covid 19. Gminna przychodnia – Publiczny Zakład Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Strzelinie - jest w pełni
przygotowana do bezpiecznego i szybkiego szczepienia mieszkańców, ale tempo tej
akcji jest oczywiście ściśle uzależnione od
liczby dostarczonych szczepionek. Oczywiście samorząd mocno angażuje się w akcję
promocyjną szczepień zachęcając mieszkańców. To ważne, bo wielu z nich nadal nie
jest do nich przekonana. Gmina idzie też na
rękę tym, którzy z uwagi na stan zdrowia
lub podeszły wiek nie mogą samodzielnie
dotrzeć do kilku punktów szczepień zlokalizowanych w Strzelinie. Po zgłoszeniu
takiej potrzeby zostaną dowiezieni do odpowiedniego punktu sczepień i następnie
odwiezieni do miejsca zamieszkania.

Rok pełen wyzwań
Z Tadeuszem Czajką wójtem Gminy Tarnowo Podgórne, rozmawia Marcin Prynda

Kończy się 2020 rok. Takiego roku
nikt nie planował i nikt nie przewidywał. Jak może Pan, jako samorządowiec, ten czas podsumować?
Cóż, na 2020 rok zaplanowaliśmy wiele
wydarzeń związanych z obchodami 30-lecia samorządu gminnego. To bardzo ważna rocznica dla naszej społeczności. Przez
ostatnie trzy dekady, dzięki naszej wspólnej samorządowej pracy, bardzo zmieniło się oblicze Gminy Tarnowo Podgórne.
Dzisiaj jesteśmy podawani za wzór niezwykle przedsiębiorczej Gminy – wystarczy 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 podnoszenia komfortu życia mieszkańców: najpierw
nasze wysiłki były skupione na poprawę
i rozbudowę infrastruktury drogowej,
teraz mocniej rozwijamy możliwości rekreacji i wypoczynku – wybudowaliśmy
Park Wodny Tarnowskie Termy, powstają
place zabaw, boiska sportowe, siłownie zewnętrzne, ścieżki rowerowe, pięknieją też
plaże, parki i skwery...

pewni wsparcie. Dlatego nieomal natychmiast, z myślą o mieszkańcach, powstał
gminny zespół pomocowy. Równocześnie
wdrożyliśmy program wsparcia dla przedsiębiorców w postaci zwolnień, umorzeń
i odroczeń płatności podatkowych, zorganizowaliśmy dyżury specjalistów w zakresie programów antykryzysowych oraz
rozpoczęliśmy akcje promujące lokalny
biznes. Bo jako samorząd jesteśmy zawsze
blisko mieszkańców i przedsiębiorców.

lat przedsiębiorcy poszukują dobrze wykształconych pracowników, a mieszkańcy
chcą, by młodzież mogła w Gminie kontynuować naukę na poziomie ponadpodstawowym.

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 Wielospecjalistycznego Szpitala im. J Strusia
w Poznaniu (jednoimiennego) 100 tys. zł…
Jestem przekonany, że w tej trudnej sytuacji takie kroki finansowe były konieczne.
Ubolewam jednak, że nie zostały one zrekompensowane przez rząd – bo to decyzje
obecnie rządzących na tygodnie zamknęły
wiele branż, którym pomagały samorządy.

1 września 2020 r. w Zespole Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne naukę rozpoczęło 152 uczniów. Pięcioletnie technikum
oferuje naukę w zawodach: technik procesów drukowania, technik logistyk, technik
informatyk, technik mechatronik, technik
elektronik. Z kolei zawody w 3-letniej szkole 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.

Gmina Tarnowo Podgórne nie zawiesiła kontynuowania realizowania zaplanowanych inwestycji. Najważniejszą z nich była budowa Zespół Szkół
Technicznych.
Budowa i uruchomienie Zespołu, który
tworzą Technikum i Szkoła Branżowa I st.
było największym inwestycyjnym zadaniem oświatowym, zrealizowanym przez
Gminę. Wpisuje się ono w trend promowania nowoczesnego szkolnictwa zawodowego. To nasza samorządowa odpowiedź
na potrzeby lokalnego rynku pracy: od

Zainteresowanie ofertą edukacyjną było
ogromne, wystarczy powiedzieć, że technikum było na drugim miejscu pod względem liczby kandydatów na jedno miejsce
w naborze do szkół poznańskich i powiatu
poznańskiego!

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 wyposażaniu pracowni zawodowych, przy organizacji praktyk i stażów, pomogli skompletować zespół nauczycieli przedmiotów
zawodowych. Podpisaliśmy ok. 40 umów
z firmami na temat konkretnej współpracy – to gwarancja, że uczniowie Zespołu
Szkół Technicznych mogą realizować swoje
marzenia o budowaniu kariery.

W 2020 roku chcieliśmy wspólnie cieszyć
się z naszych sukcesów. Niestety plany pokrzyżowała pandemia. Mam nadzieję, że
pokonamy koronawirusa i wtedy zaprosimy mieszkańców do świętowania.
Jak Gmina Tarnowo Podgórne dotychczas radzi sobie w czasach pandemii?
Uważam, że ten egzamin z solidarności
społecznej zdajemy bardzo dobrze. Już
pierwsze dni pandemii pokazały, jak ważne w kryzysowych sytuacjach jest wzajemne 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.
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Z A I N W E S T U J W TO R U N I U
Toruń to miasto z wielowiekową historią. Każdego roku toruńskie zabytki, pierniki
i postać Mikołaja Kopernika przyciągają 2,5 mln turystów. To jednak miejsce dobre nie
tylko na urlop. Proinwestycyjna polityka władz miasta, nowoczesna infrastruktura,
strategiczna lokalizacja w centrum kraju, wysoka jakość rynku pracy i sprzyjający
klimat społeczny sprawiają, że kolejne firmy lokują tam swój kapitał.

Z

bogatej oferty Torunia w ostatnich latach skorzystało już wielu inwestorów, a w pełni uzbrojone działki
w atrakcyjnych cenach kuszą kolejnych. Miasto przyciąga strategiczną lokalizacją w centralnej części kraju. Jest
bardzo dobrze skomunikowane z największymi metropoliami. W ciągu 2 godzin można znaleźć się w Warszawie
czy Łodzi, a do najbliższego międzynarodowego lotniska jest zaledwie 40 minut. Od lat pod względem jakości
życia mieszkańców Toruń jest w czołówce polskich miast za sprawą niskich kosztów, sprawnej komunikacji
oraz zaplecza edukacyjnego, kulturalnego i sportowego. Przyszłe kadry kształci między innymi Uniwersytet
Mikołaja Kopernika – piąty uniwersytet w kraju według rankingu „Perspektywy”. Co roku na rynek pracy wchodzi
około 5 tys. ich absolwentów.
Toruńskie firmy kwitną. Aż 45 z nich zostało uhonorowanych tytułem Diamentów Forbesa 2020. To coroczny ranking prezentujący najbardziej dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa w kraju. Lokalne władze stwarzają odpowiednie warunki do startu
i rozwoju inwestycji. Pod tym względem Toruń wyróżnia się na tle innych polskich
miast. W raporcie Banku Światowego został sklasyfikowany na 4 miejscu w grupie
18 największych ośrodków. W tegorocznej ofercie miasta znaleźć można ponad 50
hektarów gruntów pod inwestycje. Coś dla siebie znajdą przedsiębiorstwa usługowe
i produkcyjne, a także deweloperzy. Powierzchnie dostępnych działek zaczynają się
0,05 do nawet 18 hektarów.
Toruń to także atrakcyjna alternatywa dla firm z sektora BSS. Według raportu
Cushman & Wakefield całkowite zasoby powierzchni biurowej w mieście to blisko
60 tys. mkw. To dobry sygnał dla wszystkich przedsiębiorstw zajmujących się
outsourcingiem nowoczesnych usług dla biznesu. Z prognozy McKinsey Global
Institute wynika, że do 2030 roku Toruń czeka dynamiczny wzrost gospodarki
opartej na usługach i wysoka jakość rynku pracy. ⚫

Z A INWE S T UJ W TORUNIU
100 ha terenów inwestycyjnych ■ 60 tys. m² powierzchni biurowej
A1 – połączenie z autostradą ■ 27 tys. firm ■ 27 tys. studentów
2,4 mln turystów rocznie

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu
ul. M. Konopnickiej 13
kontakt@torun.direct + 48 56 611 89 30

www.torun.direct
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Zainwestuj w powiecie wrocławskim

Powiat wrocławski rozpoczął już realizację budowy drogi publicznej wraz z przebudową ronda w Małuszowie
w ciągu drogi krajowej nr 35 w celu skomunikowania przyległych do nowo budowanej drogi terenów inwestycyjnych.
Dowodem tak dobrej kondycji Powiatu
Wrocławskiego są również liczne słowa
uznania i certyfikaty jakości przyznane
samorządowi. Stabilny, silny, sprawnie
funkcjonujący i otwarty na rozwój samorząd terytorialny, to fundament nowoczesnej demokracji oraz państwa przyjaznego
obywatelom.
- Dostrzegamy potrzebę rozwoju w wielu obszarach takich jak infrastruktura drogowa,
ochrona środowiska i edukacja ekologiczna,
oświata, pomoc społeczna i promocja zdrowia, a także sport, rekreacja i integracja
oraz rozwój gospodarczy – mówi Roman
Potocki, starosta wrocławski.

Czynnikiem zachęcającym inwestorów jest
również profesjonalna i skuteczna administracja. Bezpośrednie sąsiedztwo Wrocławia i wieloletnia współpraca z wrocławskimi uczelniami wyższymi również
podnosi atrakcyjność powiatu wrocławskiego w oczach inwestorów. Potencjał powiatu ma odzwierciedlenie w korzystnych
danych makroekonomicznych, liczbie
i skali dotychczasowych inwestycji, a także wysokiej pozycji lokalnych samorządów
w rankingach atrakcyjności gospodarczej.

Przyjazny klimat dla biznesu

Grunty idealne dla inwestora

Od lat, w powiecie podejmowane są kompleksowe działania w ramach tworzenia
przyjaznego klimatu dla biznesu, czego
efektem jest postrzeganie obszaru powiatu
wrocławskiego jako jednego z najatrakcyjniejszych lokalizacji inwestycyjnych w Polsce. Potwierdzeniem zasadności takich
działań jest ulokowanie na tym terenie
wielu rodzimych gigantów i największych
międzynarodowych korporacji tj. Amazon, LG Chem, Mondelez, IKEA, ProLogis, NestléPurina, Selgros, Makro i wiele
innych.

Dolny Śląsk posiada jedną z najlepiej rozwiniętych lądowych, wodnych i powietrznych sieci komunikacyjnych w kraju,
a teren powiatu wrocławskiego stanowi
obszar przecinania się i przebiegu najważniejszych szlaków komunikacyjnych regionu. Te główne przebiegają przez gminy:
Kobierzyce,Długołęka i Kąty Wrocławskie,
łącząc je ze stolicą województwa.

Niewątpliwym atutem powiatu wrocławskiego jest atrakcyjne położenie w aglomeracji wrocławskiej, bliskość granicy
z Niemcami i Czechami, wysokie standardy lokalnej infrastruktury, dostęp do
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wykwalifikowanej i dobrze wykształconej
kadry oraz proinwestycyjne nastawienie
władz lokalnych.
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Najbardziej rozwinięte gospodarczo tereny
leżą w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnic Wrocławia i autostrad. Sztandarowym
przykładem wykorzystania szans, jakie
stwarza takie położenie jest tzw. „węzeł
bielański” przy autostradzie A4. Inwestycja ta wciąż przyciąga nowych inwestorów. Właśnie w tej okolicy w miejscowości
Krzyżowice – Wierzbica / Małuszów ulo-

Ostatnie lata to wyjątkowo
dobry czas dla Powiatu
Wrocławskiego. Obecnie
jest on pozycjonowany
jako jeden z najlepiej
rozwijających się
powiatów w Polsce, czego
potwierdzeniem jest
zajęcie I miejsca
w Rankingu Finansowym
Samorządu Terytorialnego
w Polsce za 2019 rok.
kowany jest także jeden ze sztandarowych
terenów inwestycyjnych powiatu wrocławskiego ok. 115 - hektarowy grunt, którego
blisko 83 ha objęte jest granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Powiat wrocławski rozpoczął już realizację
budowy drogi publicznej wraz z przebudową ronda w Małuszowie w ciągu drogi krajowej nr 35 w celu skomunikowania przyległych do nowo budowanej drogi terenów
inwestycyjnych.
- Władze powiatu podejmują szereg czynności z myślą o obecnych i przyszłych inwestorach, m.in. poprzez rozwój infrastruktury, integrację lokalnych środowisk
gospodarczych, czy regularne dostosowywanie oferty edukacyjnej szkół Powiatu Wrocławskiego do potrzeb lokalnego rynku pracy
– mówi Roman Potocki, starosta wrocławski. -Nie tak dawno miałem okazję spotkać
się z Dyrektorem LG Chem Wrocław Energy
Sp. z o.o. ds. Biznesu Yong Girl Lee, partnerem biznesowym Powiatu na rzecz nowoczesnego kształcenia dualnego. W trakcie
spotkania poruszyliśmy kwestię możliwości
pozyskania przygotowania pedagogicznego
przez pracowników firmy umożliwiającego
szkolenie uczniów dla zapewnienia kontynuacji rozpoczętego programu dydaktycznego, rozmawialiśmy również na temat
wymiany dotychczasowych doświadczeń we
współpracy, określenia dalszych działań na
rzecz już funkcjonującej klasy patronackiej
utworzonej w poprzednim roku szkolnym,
a także możliwości rozwoju i kierunków
dalszej współpracy.

Jak realizować plany rozwoju
bez zaciągania kredytów
Z Krzysztofem Rymuzą starostą pruszkowskim, rozmawia Anna Gawlak
W Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce za
2019 rok, powiat pruszkowski znalazł
się na 9 miejscu w grupie 314 powiatów ziemskich oraz na 1 miejscu na
Mazowszu. Jakie działania zdecydowały o tak dobrych wynikach?
Jest to niewątpliwy sukces całego zespołu.
Na tak wysoką lokatę powiatu w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego wpłynęło przede wszystkim: właściwe
i oszczędne gospodarowanie zasobami finansowymi, które pozwoliło zrealizować
wszystkie zamierzenia bez zaciągania kredytu. Na koniec 2019 roku, zadłużenie powiatu było najniższe od 10 lat. Przyczyniło
się do tego również efektywne pozyskiwanie środków zewnętrznych. Tym samym,
budżet zamknął się nadwyżką w kwocie
ok. 7,5 mln zł przy planowanym deficycie
ok. 4,5 mln zł.
Czy wysoka lokata w Rankingu Finansowym buduje prestiż w środowisku samorządowym i pomaga w przyciąganiu inwestorów?
Wysoka pozycja w rankingu nie tylko
buduje prestiż w środowisku samorządowym, ale przede wszystkim daje satysfakcję z dobrze wykonanej pracy dla dobra
mieszkańców naszego powiatu. Jest również motywacją do dalszych wytężonych
działań. Dobra lokalizacja, położenie w sąsiedztwie Warszawy oraz wysokie nakłady
na inwestycje w infrastrukturę drogową
sprawiają, że inwestorzy chętnie lokują na
terenie powiatu swoje inwestycje. Przoduje
tutaj branża logistyczna. Jedna z największych firm (Panattoni) posiada na terenie
powiatu 13 hal o łącznej powierzchni 289
tys. mkw.
Czy dobre zarządzanie finansami
publicznymi zwiększa możliwości inwestycyjne powiatu? Jakie najważniejsze wyzwania inwestycyjne stoją przed
Państwem w najbliższym czasie?

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

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

Kapitał POLSKI

71

INVEST IN LEGNICA

INVEST IN LEGNICA

INVESTMENT OFFER | OFERTA INWESTYCYJNA

INVESTMENT OFFER | OFERTA INWESTYCYJNA
72

Kapitał POLSKI

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

MAKE IDEAS REAL

