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Słowo od redakcji

Rządzący optują za tym żeby  węgiel pozostał jeszcze długo 
w energetycznym miksie. Opozycja składała deklaracje, że 
jak dojdzie do władzy, to węgla po 10 latach już w piecach nie 
będzie. Jak do tego podchodzą naukowcy i przedsiębiorcy? 
O  możliwości „drugiego życia” węgla dyskutowali uczestnicy 
panelu pt. „Węgiel po węglu” podczas organizowanej przez 
300Gospodarkę konferencji „Czas na wodór”, która odbyła się 
24 kwietnia w auli Politechniki Warszawskiej. Zdaniem Tade-
usza Weneckiego, prezesa spółki JSW Innowacje, potencjalnym 
zastosowaniem dla węgla może być produkcja wodoru. Gaz ten 
pozyskiwany jest m.in. z węgla koksującego, wykorzystywane-
go w hutnictwie i produkowanego przez spółkę JSW. Z drugiej 
strony, Aleksander Sobolewski, dyrektor Instytutu Przeróbki 
Chemicznej Węgla, zauważył jednak, że nie ma na tę chwilę 
prawie żadnej technologii opartej na węglu, która spełniałaby 
wymogi emisyjne międzynarodowych regulatorów.
W Kapitale Polskim dużo też piszemy o Orłach Przedsiębior-
czości. Pokazujemy pouczające przykłady firm i menedżerów, 
którzy dzięki innowacyjnym modelom biznesowym osiągnęli 
bardzo dobre wyniki i sięgnęli po te cenne statuetki. Nagro-
dzeni wspólnie podkreślają, iż nagrody te dają im olbrzymi 
potencjał wizerunkowy, który przyczynia się do ich dalszego 
rozwoju.
Wrocław – gospodarz X Kongresu Regionów miło będzie 
wspominał to wydarzenie. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk 
trzykrotnie odbierał nagrody. 
Wrocław został uznany za miasto najbardziej przyjazne dla 
biznesu (w kategorii powyżej 399 tys. mieszkańców  I miejsce), 
miasto najbardziej otwarte na ludzi i najbardziej innowacyjne 
(2 miejsca w obu kategoriach) oraz najbardziej ekologiczne (3 
miejsce). Badając innowacyjność miast organizatorzy sprawdzi-
li m.in jak internet wykorzystywany jest do obsługi mieszkań-
ców, czy oferuje otwarte sieci wi-fi, ale również to, czy miasto 
dysponuje elektronicznym systemem informacji przestrzennej 
oraz SMS-owym systemem informacji lub ostrzeżeń. Do Wro-
cławia na Kongres Regionów przyjechali samorządowcy z całej 
Polski. Przez dwa dni prezydenci ponad 50 miast i zaproszeni 
goście dyskutowali o najważniejszych wyzwaniach dla miast 
i regionów.
Byliśmy również obecni na się IV Światowym Zjeździe 
Inżynierów Polskich i XXVI Kongresie Techników Polskich. 
O tym jaki ma być inżynier przyszłości dyskutowało ok. 300 
osób w tym polonijni inżynierowie z Kanady, Stanów Zjed-
noczonych, Australii, Litwy, Austrii, Grecji, Niemiec, Francji, 
Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz liczna reprezentacja polskie-
go środowiska inżynierskiego z uczelni technicznych, insty-
tutów badawczych i innowacyjnych firm. Wielką wartością 
Kongresu była tak liczna obecność polonijnych inżynierów roz-
sianych po całym świecie. To bardzo dobrze, że utrzymujemy 
z nimi kontakt. Takie spotkania z pewnością mogą zaowocować 
rozwojem międzynarodowej współpracy z zagranicznymi 
ośrodkami, w których oni pracują.  

Zapraszam do lektury „Kapitału Polskiego”
Redaktor Naczelny 

Ryszard Żabiński

Węgiel zaczyna 
być tematem politycznym 

Par tner w ydania

Gospodarka
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Gospodarka Gospodarka

Towarowa Giełda Energii odgrywa wiodącą rolę 
w rozwoju krajowego sektora energii
Rozmowa z Piotrem Zawistowskim, 
Prezesem Zarządu TGE

Towarowa Giełda Energii (TGE) zosta-
ła utworzona pod koniec lat 90. Jakie 
znaczenie dla sektora elektroenerge-
tycznego miało jej powstanie?

Dziękuję za to pytanie, ponieważ możemy 
wrócić do korzeni powstania giełdy, spojrzeć 
na nią jak na miejsce kluczowe dla rozwoju 
sektora energetycznego. 
Odpowiadając na Pana pytanie… w końcówce 
lat 90-tych w Europie, a potem w Polsce, roz-
poczęły się prace nad wewnętrznym rynkiem 
energii oraz wdrożeniem programów pry-
watyzacyjnych. To właśnie na fali wyzwań, 
w tym nowego Prawa Energetycznego z 1997 
r., z inicjatywy Ministra Skarbu Państwa, 
powstała Towarowa Giełda Energii, jako nie-
zbędny element planowanej liberalizacji ryn-
ku energii a następnie rynku gazu w Polsce. 
Naturalna zatem stała się potrzeba powołania 
podmiotu, który koncentrowałby obrót hur-
towy, zapewniając jednocześnie równoprawny 
dostęp do oferowanych produktów. 
W 2003 roku TGE (jako pierwsza i do tej 
pory jedyna) uzyskała licencję Komisji 
Nadzoru Finansowego na prowadzenie 
giełdy towarowej. Obowiązujące regulacje 
prawne i nadzór KNF oraz URE zapewniają 
prawidłowe funkcjonowanie rynku a także 
umożliwiają efektywne reagowanie w przy-
padku ewentualnych nadużyć.
Giełda stała się miejscem gdzie kreowana 
jest cena referencyjna, stanowi centrum 
informacji rynkowej oraz jest gwarantem 
bezpiecznego handlu.

Od początku swojego istnienia Towa-
rowa Giełda Energii była pionierem 
wdrażania nowatorskich rozwiązań 
w zakresie handlu produktami energe-
tycznymi. Które z nich uważa Pan za 
najważniejsze? 

Nie mogę wymienić jednego, najważniej-
szego rozwiązania, ponieważ na przestrzeni 
prawie 20 lat działalności, TGE wprowadziła 
szereg rozwiązań, które wynikały np. z ko-
nieczności dostosowania się do zmian re-
gulacyjnych, z chęci podążania za trendami 
światowymi, czy też usprawnienia mechani-
zmów, które w rezultacie przyniosły korzyść 
uczestnikom rynku. Przez te wszystkie lata 
giełda dorastała, rozwijała się razem z ryn-
kiem. Jesteśmy miejscem pierwszego wyboru 
w zakresie handlu energią, czy też gazem, 
chcemy taką pozycję utrzymać, przyciągać 
nowe podmioty nie tylko krajowe ale także 
zagraniczne, pragniemy mieć realny wpływ 
na kształt sektora energetycznego.
Jeśli chodzi o rozwiązania, z całą pewnością 
do kroków milowych możemy zaliczyć roz-

szerzenie oferty o rynek gazu i rynek praw 
majątkowych, stworzenie Giełdowej Platfor-
my Informacyjnej, publikującej dane o pro-
dukcji i zużyciu energii elektrycznej, infor-
macje wynikające z rozporządzenia REMIT, 
zdolności przesyłowe i oczywiście wszystkie 
dane giełdowe, rozpoczęcie działalności jako 
pełnoprawna giełda-koordynator PCR oraz 
operator na europejskim rynku Multi-Regio-
nal Coupling, czy też zastosowanie nowych 
technologii w postaci systemu notującego 
X-Stream Trading, a także systemu SAPRI 
dedykowanego do obsługi handlu energią na 
rynku dnia następnego w standardzie PCR.
Myślę, że na Pana pytanie powinni odpo-
wiedzieć uczestnicy ryku, dla których rynek 
giełdowy został powołany do życia. Ja oso-
biście jestem bardzo ciekawy co przyniesie 
przyszłość, jakie wyzwania staną przed gieł-
dą, w jakim miejscu będzie TGE za kolejne 
10, 20 lat. Musimy myśleć o tym już teraz, 
dlatego systematycznie weryfikujemy nasze 
cele biznesowe, konsultujemy z naszymi 
członkami kluczowe dla rozwoju giełdy i ich 
strategii handlowych tematy.

W maju na Towarowej Giełdzie Energii 
zanotowano najwyższe od 6 lat mie-
sięczne obroty. Co jest przyczyną tak 
dobrego wyniku? Czy był to jednorazo-
wy wzrost, czy też może stała tendencja 
rozwoju obsługiwanych przez Giełdę 
rynków? 

To prawda, maj był rekordowy jeśli chodzi 
o rynek praw majątkowych, zaobserwowa-
liśmy wtedy najwyższy, łączny wolumen od 
lutego 2013 r., uszczegóławiając wzrost do-
tyczył głównie obrotu certyfikatami żółtymi 
i czerwonymi. Był to wynik m.in. zbliżające-
go się terminu umorzenia świadectw pocho-
dzenia (do końca czerwca br.), podwyższenia 
obowiązku umorzenia certyfikatów dla nie-
których rodzajów energii wyprodukowanej 
w źródłach kogeneracyjnych oraz wzrostu 
zużycia energii.
Na pozostałych rynkach wolumeny były 
także satysfakcjonujące, mam nadzieję, że 
ten trend utrzyma się jak najdłużej.

W 2018 r. zaobserwowaliśmy znaczny 
wzrost cen energii elektrycznej. Po raz 
pierwszy też URE podjął się oceny za-
chowań uczestników rynku pod kątem 
zgodności z Rozporządzeniem REMIT. 
Czy z perspektywy TGE doszło do nad-
użyć, manipulacji na Giełdzie?

Na zadane przez Pana pytanie ciężko jest 
odpowiedzieć z perspektywy TGE. To Urząd 
Regulacji Energetyki ocenia, czy mogło dojść 

do nadużyć w postaci manipulacji cenami. 
Pamiętajmy o tym, że giełda dostarcza 
infrastrukturę do handlu, tu spotyka się 
popyt z podażą, zawierane są anonimowo 
transakcje pomiędzy uczestnikami rynku 
i w ten sposób wyznaczana jest cena. Zada-
niem TGE jest monitorowanie - prowadzenie 
bieżącego nadzoru nad rynkiem giełdowym 
w celu identyfikacji zdarzeń mających zna-
miona nadużyć tj. naruszenia zakazu mani-
pulacji, próby manipulacji lub wykorzystania 
informacji poufnej. Uznając pełną swobodę 
każdego uczestnika obrotu giełdowego co do 
określenia parametrów składanych zleceń, 
jak również prawo do realizowania obranej 
strategii działania na sesji giełdowej, w ra-
mach realizowanego nadzoru TGE analizuje 
wszystkie okoliczności i sygnały wskazujące 
na nietypowe zachowania uczestników ryn-
ku w postaci alertów cenowych, wolumeno-
wych oraz liczby i wartości zleceń.
Zależy nam na bezpieczeństwie obrotu oraz 
budowaniu zaufania rynku do giełdy. Jeśli 
pojawią się niepokojące zdarzenia na ryn-
kach organizowanych przez TGE, przeka-
zujemy informacje do URE, z którym na co 
dzień współpracujemy. URE bada nie tylko 
transakcje na TGE, ale również posiada 
dostęp do danych o transakcjach na rynku 
pozagiełdowym. Niestety, ze względu na 
obowiązującą nas tajemnicę zawodową nie 
możemy powiedzieć, czy doszło do nadużyć 
i czy przekazaliśmy informacje do organu 
nadzorującego działalność TGE.

Dziękuję za rozmowę,
Ryszard Żabiński

Przyszedł czas na wodór
Nowa polityka klimatyczna powoduje, że węgiel staje się 
coraz mniej pożądanym surowcem dla celów energetycz-
nych. Nadal pozostaje jednak istotny dla polskiej gospodar-
ki, dlatego warto znaleźć nowe, przyjazne środowisku zasto-
sowanie dla tego surowca.

Między innymi o właśnie takiej możliwości 
„drugiego życia” węgla dyskutowali uczest-
nicy panelu pt. „Węgiel po węglu” podczas 
organizowanej przez 300Gospodarkę kon-
ferencji „Czas na wodór”, która odbyła się 24 
kwietnia w auli Politechniki Warszawskiej.
Zdaniem Tadeusza Weneckiego, prezesa 
spółki JSW Innowacje, potencjalnym 
zastosowaniem dla węgla może być pro-
dukcja wodoru. Gaz ten pozyskiwany jest 
m.in. z węgla koksującego, wykorzystywa-
nego w hutnictwie i produkowanego przez 
spółkę JSW.

Drugie życie wegla
Jesteśmy producentem 3,5 mln ton koksu 
– powiedział Tadeusz Wenecki. – Przy 
okazji produkcji koksu produkujemy 
także gaz koksowniczy, który sam w sobie 
zawiera ponad 50 proc. wodoru. Chcemy 
ten wodór stamtąd wydobyć i sprzedawać 
jako nowy nasz produkt  – taki jest model 
biznesowy, który sobie założyliśmy. Nie 
jest to oczywiście łatwe, a i technologie do 
tego są rzadkie: dziś Japonia i Chiny mają 
wdrożone takie technologie, a my chcemy 
pójść ich śladem. Nasz potencjał produkcji 
to ok. 15 tys. ton na rok – co zaspokoiłoby 
zapotrzebowanie całego Śląska na wodór 
do elektromobilności.
Co więcej, w opinii prezesa Weneckiego, 
węgiel jeszcze przez wiele lat pozostanie 
surowcem niezastąpionym przy produkcji 
stali. Zwrócił on także uwagę na możli-
wość użytkowania węgla do produkcji 
nowoczesnych nanomateriałów – takich 
jak nanorurki węglowe.
– To są nasze kierunki rozwoju produktów: 
oprócz tych rzeczy, które obecnie produku-
jemy, czyli węgla koksującego, koksu i gazu 
koksowniczego, będziemy produkować wo-
dór, ale także włókna, nanostruktury i inne 
rzeczy – dodał Tadeusz Wenecki.

Problemy z ochroną środowiska
Aleksander Sobolewski, dyrektor In-
stytutu Przeróbki Chemicznej Węgla, 
zauważył jednak, że nie ma na tę chwilę 
prawie żadnej technologii opartej na wę-
glu, która spełniałaby wymogi emisyjne 
międzynarodowych regulatorów. Co 
więcej, limity mogą być w przyszłości 

dalej zaostrzane. Stwierdził jednak, że 
aby zrealizować koncepcje gospodarki 
obiegu zamkniętego, zgodną z doktryną 
zrównoważonego rozwoju, konieczne 
będzie jeszcze wieloletnie użytkowanie 
węgla.
W podobnym tonie wypowiedział się 
Jakub Gibek, z-ca dyrektora Biura ds. 
Prezydencji Konferencji Stron w Minister-
stwie Środowiska. Zdaniem eksperta, aby 
skutecznie zrealizować założenia polityki 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
należy zrezygnować nie tylko z użytko-
wania węgla, ale również gazu ziemnego 
i ropy naftowej.

Alternatywa dla ropy naftowej?
Z kolei, Mateusz A. Bonca, prezes Grupy 
Lotos, stwierdził, że właśnie wodór może 
być alternatywą dla ropy naftowej w trans-
porcie.
– Od lat angażujemy się w wodór – po-
wiedział Mateusz A. Bonca. – Najpierw 
z poziomu badań i rozwoju, a teraz coraz 
bliżej wdrożeń demonstracyjnych, czyli 
budowa instalacji, które będą pozwalały 
dostarczyć odpowiednio czysty wodór do 
rynku. Faktem jest, ze instalacje które 
obecnie są w Polsce są duże, ale zostały 
zbudowane na potrzeby przemysłu. Lotos 
ma już duże doświadczenie związane 
z wodorem stąd też jesteśmy naturalnymi 
kandydatami, aby angażować się w de-
monstrowanie możliwości wodoru jako 
paliwa alternatywnego czy też komple-
mentarnego na rynku. Stąd nasze zaan-
gażowanie z miastami, z którymi chcemy 
budować rynek.
Prezes Bonca dodał również, że Lotos 
stara się przełamać impas na tym rynku, 
wynikający z braku zarówno popytu jak 
i podaży i zaoferować klientom rozwiąza-
nia oparte o technologie wodorowe.
– Nie chcemy pozostać  w sferze, w które 
tylko teoretycznie mówimy o możliwościach 
budowy instalacji wodorowych, ale chcemy 
podejść rynkowo: czyli próbować budować 
rynek paliw alternatywnych. Np. w ciągu 
najbliższego 1,5 roku będziemy mieli 2 
stacje w których będzie dostępny wodór 
spełniający wymogi ogniw paliwowych. 

Niebieski szlak Lotosu
Inwestycja Lotosu, warta niemal 10 mln 
euro, ma być oddana do użytku w 2021 
roku. Pierwszy raz wodór będzie można 
zatankować w bezpośrednim sąsiedztwie 
gdańskiej rafinerii oraz na warszawskiej 
stacji paliw sieci LOTOS przy ul. Łopu-
szańskiej. Stacja ta to część Niebieskiego 
Szlaku, czyli projektu rozbudowy sieci 
ładowarek dla samochodów elektrycznych 
i hybrydowych na stacjach LOTOS. 
Pierwsze 12 ładowarek udostępniono 
kierowcom jesienią 2018 r., kolejne 38 zo-
stanie oddanych do użytku w 2020 roku. 
Do zasilania ogniw wodorowych napę-
dzających silnik elektryczny potrzebny 
jest wodór o bardzo wysokiej czystości 
(99,999 proc.). Taki rodzaj czystego paliwa 
zapewni daleki zasięg pojazdu (450 km) 
bez konieczności dodatkowego tankowa-
nia wodoru na trasie pomiędzy Warszawą 
a Gdańskiem. Zanim pojawią się punkty 
tankowania wodoru, na terenie rafinerii 
w Gdańsku powstaną instalacja do jego 
oczyszczania oraz stacja sprzedaży i dys-
trybucji tego paliwa.

Źródło: http://300gospodarka.pl

Konferencja "Czas na wodór! Czysta energia 
dla Europy" pod honorowym patronatem 
Prof. Zdzisława Krasnodębskiego 
wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego
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Wodór jest najlżejszym, a zarazem naj-
bardziej rozpowszechnionym pierwiast-
kiem we Wszechświecie. W warunkach 
ziemskich występuje, niestety, prawie 
wyłącznie w postaci wody, związków orga-
nicznych i nieorganicznych, co uniemożli-
wia jego bezpośrednie pozyskiwanie jako 
paliwa.  Traktowany jako paliwo wodór 
cząsteczkowy ma najwyższe ze wszystkich 
znanych paliw masowe ciepło spalania. Co 
więcej przy spalaniu wodoru nie dochodzi 
do bezpośredniej emisji dwutlenku węgla 
co stanowi ważny pro-środowiskowy 
aspekt rozwijającej się w XXI wieku ‘go-
spodarki wodorowej’. 

Pierwsze zastosowania wodoru jako 
paliwa sięgają swą historią początków XIX 
wieku kiedy to szwajcarski konstruktor 
Isaac de Rivaz zbudował pierwszy pojazd 
kołowy napędzany silnikiem wodorowym. 
W 1813 zakończył on budowę pojazdu 
o długości sześciu metrów i masie około 
tony. Jako ciekawostkę można tu podać, że 
każdy pojedynczy ruch tłoka w cylindrze 
przesuwał pojazd o około 5 metrów. Przez 
wiele lat silniki zasilane wodorem gościły 
głównie na kartach powieści fantastycz-
na –naukowych takich jak „Tajemnicza 
Wyspa” Juliusza Verne’a , czy „Żelazny 
Pirat” Maxa Pembertona  by po nad stu 

latach wrócić na ulice i drogi choćby 
w postaci takich konstrukcji jak napędza-
ne zasilanym wodorem dwunastocylin-
drowym silnikiem tłokowym luksusowe  
BMW Hydrogen 7. Główną wadą tej jak 
i kilkunastu innych zbliżonych do niej 
konstrukcji jest ich relatywnie niewielki 
zasięg. W konsekwencji niskiej gęstości 
zasilającego silnik ciekłego wodoru jego 
zużycie wynosi około 50 dm3/100 km 
przejechanej trasy. 
Zupełnie odrębną koncepcją transportu 
wodorowego jest ‘pośrednie’ wykorzysta-
nie wodoru poprzez jego przetworzenie 
w energię elektryczną w ogniwach paliwo-

wych. Umożliwia to stworzenie konstruk-
cji napędzanych silnikami elektrycznymi 
w sposób zbliżony do tego jaki wykorzy-
stywany jest w pojazdach elektrycznych 
zasilanych ogniwami litowo-jonowymi.  
Wśród współczesnych konstrukcji tego 
typu znaleźć można zarówno wózki wi-
dłowe zasilane ogniwami o mocy około 5 
kW, jak i lokomotywy o mocach prze-
kraczających 250 kW. Ogniwa paliwowe 
znajdują także zastosowanie w konstruk-
cjach z obszarów transportu wodnego 
i lotniczego. Podstawowymi problemami 
tak rozumianego transportu wodorowego 
oprócz wysokiej ceny ogniw wynikającej 
z zastosowania w nich drogich materiałów 
takich jak katalizatory platynowe są: niska 
dostępność sieci dystrybucji wodoru, 
problemy z magazynowaniem paliwa oraz 
wysokie wymagania co do czystości wy-
korzystywanego w ogniwach paliwowych 
paliwa wodorowego. 
Zacytowani powyżej dwaj autorzy-wizjo-
nerzy trafnie definiują aktualne dalej po 
ponad stu latach dwa podstawowe trendy 
w produkcji wodoru. O ile klasyczna 
elektroliza wody jest procesem drogim 
i energochłonnym wykorzystywanym 
w przemyśle praktycznie do produkcji 
wodoru ultra-czystego to jej aplikacje 
wykorzystujące chwilowy nadmiar energii 
elektrycznej pochodzącej na przykład 
ze źródeł odnawialnych stanowią jeden 
z częściej dyskutowanych sposobów maga-
zynowania energii na poziomie krajowych 
sieci dystrybucyjnych. Jeśli od dodać do 
tego takie rozwijane obecnie warianty 
tego procesu jak foto-elektroliza i termo-
-elektroliza pozwalające na zdecydowane 
obniżenie potrzebnych do pozyskania 
wodoru nakładów energetycznych oraz 
wysoką czystość otrzymywanego wodoru 
stawia to wodór elektrochemiczny w no-
wej dużo bardziej korzystnej perspektywie 
długofalowej. 
Alternatywą jest dużo tańsza produkcja 
wodoru metodami petro- i karbochemicz-
nymi realizowana masowo w licznych 
zakładach wielkotonażowego przemysłu 
chemicznego wykorzystującego wodór nie 
jako paliwo, a jako półprodukt dla takich 
procesów technologicznych jak hydrora-
finacja, hydrokraking, czy też produkcja 
nawozów azotowych. Z punktu widzenia 
gospodarki wodorowej metody te cechują 
się dwoma cechami ujemnymi. Produkcja 
wodoru jest w nich związana z emisją 
dwutlenku węgla wyższą w przeliczeniu 
na jednostkę energii mechanicznej niż 
w przypadku bezpośredniego wykorzysta-
nia paliw (np. w silniku CNG, czy LNG). 
Drugim problemem są zawarte w tak po-

zyskanym wodorze stanowiące ‘trucizny 
katalizatorowe’ zanieczyszczenia (tlenek 
węgla i związki siarki).
Kolejna grupa problemów związana jest 
z przechowywaniem wodoru. Pamięta-
jąc o tym, że wodór jest najlżejszym ze 
wszystkich gazów, należy mieć na uwadze, 
że jego gęstość w każdym ze stanów sku-
pienia jest najmniejsza w porównaniu z in-
nymi gazami, cieczami lub ciałami stały-
mi. Co więcej prędkość molekuł gazowego 
wodoru jest najwyższa w porównaniu 
z innymi gazami w każdej temperaturze, 
stąd wodór charakteryzuje się dużą war-
tością współczynnika dyfuzji. Kolejnymi 
utrudniającymi magazynowanie wodoru 
w stanie gazowym jego cechami są naj-
wyższa ze wszystkich gazów przewodność 
cieplna oraz najniższa lepkość. 
Sprężanie wodoru jak i innych gazów 
technicznych odbywa się dzięki sprężar-
kom tłokowym. Mała gęstość wodoru 
sprawia, iż nawet pod dużymi ciśnienia-
mi (do 700 atm – dalsze podnoszenie 
ciśnienia nie zwiększa już praktycznie 
gęstości gazu) zgromadzona jest mała ilość 
energii użytecznej. Bardzo mały rozmiar 
cząsteczek wodoru sprawia, że mają one 
zdolność do przenikania przez materiały 
konstrukcyjne zwłaszcza pod zwiększo-
nym ciśnieniem. Wymusza to stosowanie 
odpowiednich technologii przy konstru-
owaniu butli. W zbiornikach ciśnienio-
wych o sprężeniu 70 MPa wodór stanowi 
zaledwie 6 % masy całego układu. 
Przechowywanie wodoru w postaci ciekłej  
pozwala na uzyskanie znacznie większej 
objętościowej gęstości energii. W jednym 
metrze sześciennym zbiornika można 
zgromadzić 70,8 kg skroplonego gazu.  
Jednakże duże objętości martwe zbiorni-
ków wykonanych w tej technologii (za-
stosowana izolacja próżniowa odpowiada 
swymi parametrami warstwie styropianu 
o grubości około 15m) prowadzą finalnie 
do tego, że uzyskuje się efektywną po-
jemność zbiornika jedynie o 75% większą 
w porównaniu ze zbiornikiem ciśnienio-
wym. Dodatkową wadą zbiornika krioge-
nicznego są jego straty własne wynikające 
w wnikania ciepła z otoczenia do prze-
chowywanego w temperaturze około -250 
oC skroplonego wodoru. W przypadku 
zbiornika o pojemności 150 dm3 zastoso-
wanego z opisanym wcześniej samocho-
dzie BMW 7h prowadzą one do całkowitej 
samoistnej utraty paliwa w ciągu około 
dwóch tygodni od jego zatankowania.
Przechowywanie wodoru w postaci 
wodorków jest stosunkowo nową metodą, 
pierwsze prototypy takich zbiorników 
zostały wykorzystane w przemyśle mo-

toryzacyjnym. Gazowy wodór może być 
zaabsorbowany na powierzchni metali 
głównie stopów niklu z domieszkom 
lantanu LaNi5 oraz chromu z cyrko-
nem ZrCr2. Odpowiednie rozwinięcie 
powierzchni metali zwiększa pojemność 
zbiorników. Podczas adsorpcji wodoru 
wydziela się ciepło, natomiast w celu 
odzyskania zaadsorbowanego gazu należy 
dostarczyć odpowiednią ilość ciepła. Przy 
obecnym stanie technologii tego typu 
układy do magazynowania wodoru zdolne 
są do zmagazynowania 5% masy zbiorni-
ka. Zbiorniki takie pracują pod ciśnie-
niem zbliżonym do atmosferycznego, co 
zapewnia ich bezpieczeństwo eksploata-
cyjne w razie ich awaryjnej dehermetyza-
cji. W przypadku takim nie dochodzi do 
gwałtownego uwolnienia całości zawarte-
go w nich wodoru gdyż proces ten jest po 
pierwsze powolny, a po drugie wymaga 
systematycznego dostarczania ciepła do 
materiału czynnego zawartego w zbior-
niku.
Na końcu powyższych rozważań należy 
wspomnieć o względach społecznych jakie 
związane są z upowszechnieniem gospo-
darki wodorowej, a zwłaszcza magazy-
nowaniem wodoru. Na poziomie racjo-
nalnym związane z tym obawy wynikają 
z palności wodoru i wybuchowości jego 
mieszanek z powietrzem znanych jako 
‘mieszanina piorunująca’. Obawy te są 
powszechne w społeczeństwie kojarzącym 
dowolnego praktycznie typu zbiornik wo-
doru i transport wodorowy z utrwalonymi 
w masowej pamięci filmowymi obrazami 
katastrof lotniczych jakie dotykały wypeł-
nione wodorem sterowce okresu między-
wojennego. Na poziomie nieracjonalnym 
gospodarka wodorowa kojarzona jest 
natomiast często z bronią termojądrową 
i energetyką przyszłości opartą o reakcję 
fuzji jądrowej. Przykładem mogą tu być 
protesty mieszkańców jednej z dzielnic 
Warszawy, którzy stojąc w obliczu budowy 
w swoim sąsiedztwie wodorowej stacji pa-
liwowej protestowali przeciwko zamiesz-
kiwaniu w pobliżu ‘bomby wodorowej’.
Jako trafne podsumowanie przedstawio-
nego tematu można tu przywołać nadal 
aktualne po osiemdziesięciu latach słowa 
znanego konstruktora lotniczego Igora 
Sikorskiego: „Jeżeli rozwinięta zostałaby 
metoda bezpiecznej i oszczędnej produk-
cji i magazynowania ciekłego wodoru na 
paliwo, skutkowałoby to wielką zmianą, 
szczególnie w dziedzinie lotnictwa długo-
dystansowego. Umożliwiłoby to lot na oko-
ło równika bez konieczności uzupełniania 
paliwa. Umożliwiłoby to również zwiększe-
nie wydajności niemal każdego silnika.”

Wykorzystanie wodoru w gospodarce

1  „Tak, moi przyjaciele, sądzę, że kiedyś woda będzie służyła za opał, że wodór i tlen, czy to każdy osobno, czy połączone razem, staną się niewyczerpanem źródłem tak silnego ciepła i światła, jakiego nie może 
wydać węgiel!”, Juliusz Verne, Tajemnicza wyspa, 1874.

2  „Był to doprawdy wspaniały widok; trzy zestawy najpotężniejszych silników kiedykolwiek zainstalowanych w statku bojowym. Każdy z nich miał cztery cylindry o średnicy ośmiu cali; a każdy z nich był 
napędzany wodorem z ogromnych gazomierzy, które tworzyły uchwyty. Gaz był wytwarzany poprzez przepuszczanie pary ze względnie małego kotła przez złoże koksu i antracytowy piec.”, Max Pemberton, Iron 
Pirate, 1893.

Gospodarka Gospodarka

Prof. Jan Szmidt, Rektor 
Politechniki Warszawskiej 
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Wodór a energetyka jądrowa. Perspektywy energetyki wodorowej

Co to są ogniwa paliwowe?

Prof. dr hab. inż. Roman Domański, Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Jarosław Milewski, Politechnika Warszawska

W niektórych scenariuszach rozwoju ener-
getycznego świata rozważana jest koncep-
cja wprowadzenia wodoru jako czystego 
wysokoenergetycznego paliwa. Jakkolwiek 
wodór jest najpowszechniejszym składni-
kiem  naszego otoczenia to niestety w sta-
nie wolnym praktycznie nie występuję. 
Tak więc mówiąc o energetyce wodorowej 
musimy określić metody jego pozyskiwa-
nia, akumulacji i zbudowania odpowied-
niej infrastruktury dla tego paliwa. Każdy 
z tych elementów stanowi wyzwanie.
Obecnie mamy 9 podstawowych technolo-
gii pozyskiwania wodoru. Wiele z tech-
nologii mamy od szeregu lat opanowane 
i umiemy pozyskiwać wodór, niestety 
sprawność tych procesów nie jest wystar-
czająco wysoka (40 – 70%). Wszystkie 
technologie wymagają dostarczania energii 
i jeżeli energia do pozyskiwania wodoru 
będzie pochodziła z paliw kopalnych to 
cały proces pozyskiwania paliwa czystego 
staje się bezsensowny. Tak więc produk-

cję wodoru musimy opierać o źródła 
odnawialne lub źródła jądrowe. Należy 
podkreślić, że do akumulacji wodoru która 
obecnie realnie sprowadza się do jego 
sprężania (maksimum 700 bar) i skraplania 
potrzebujemy znacznych ilości energii. 
Jak przyszłość akumulacji wodoru należy 
uznać jego akumulację w układach z nano-
włóknami i nanosferami.
Najczystsze technologie pozyskiwania 
wodoru to elektroliza wody (niezbędna 
znaczne ilości energii elektrycznej), cykle 
termochemiczne rozkładu wody i rozkład 
termiczny (temperatura około 2000°C). 
Z tych rozważań wynika, że do tych celów 
mogą być wykorzystane klasyczne siłownie 
jądrowe (czyste źródło energii elektrycznej 
– duże moce, stabilność pracy, możliwość 
wykorzystania ciepła odpadowego) oraz 
reaktory jądrowe wysokotemperaturowe 
HTGR, VHTR. Takie reaktory jądrowe 
czwartej generacji mają temperatury wy-
lotowe czynnika chłodzącego na poziomie 

1000°C. Chłodziwem w tych reaktorach 
jest hel lub stopione sole. Moce reaktorów 
są zakresu 30 MWth-japoński reaktor 
THTR-300, do 100 - 195 MWe(2 pełnej 
skali reaktory HTGR ze złożem usypanym) 
HTR-PM które są w budowie od roku 2009. 
Ocenia się, że około 30% energii cieplnej 
może być w rektorach HTGR może być wy-
korzystane do produkcji wodoru. Jakkol-
wiek prace nad reaktorami HTG trwają od 
roku 1947, produkowano w reaktorach tego 
typu energię elektryczną przez szereg lat 
to trzeba wyraźnie podkreślić , że obecnie 
w pracujących w bazie energetycznej 450 
rektorach nie ma reaktorów HTGR.
W wielu krajach prowadzone są prace 
badawcze na reaktorami czwartej generacji 
HTGR – prototypy po roku 2021. Z punk-
tu widzenia obecnie nagromadzonego 
doświadczenia reaktory jądrowe w tym 
szczególnie reaktory HTGR, VHTR mogą 
stanowić podstawę wdrażania energetyki 
opartej o wodór jako paliwo.

Ogniwa paliwowe są urządzeniami które 
przetwarzają energie chemiczną paliwa 
w prąd elektryczny w procesach elektro-
chemicznych. Taka zasada działania ozna-
cza iż ogniwa paliwowe nie są ograniczone 
sprawnością cieplną obiegu Carnota, jak 
np. silniki Stirlinga, mikroturbiny czy 
silniki tłokowe; oraz nie posiadają wobec 
tego części ruchomych co pozwala na ich 
cichą pracę. Ogniwa paliwowe dzielone 
są na kilka różnych typów, gdzie jednym 
z podziałów jest ten z punktu widzenia 
temperatury ich pracy. Ogniwa pracujące 
w wyższych temperaturach (650 .. 1000°C) 
nie wymagają stosowania drogich katali-
zatorów, wobec ich koszty jednostkowe 
powinny być niższe od ogniw pracujących 
w niskich temperaturach.
Na dzień dzisiejszy, wydaj się, iż istnie-
je nisza rynkowa dla wysokosprawnej, 
niskoemisyjnej elektrowni kogeneracyjej 
na bazie wysokotemperaturowego ogniwa 
paliwowego o mocy do 300 kW, spełnia-
jącą wymagania dla rynku polegającym 

na potrzebie przedsiębiorstw posiadania 
własnego, niezależnego źródła energii 
elektrycznej oraz cieplnej. Tego typu elek-
trownie działające na gaz ziemny znajdą 
w Polsce szerokie zastosowanie. Jednym 
z pomysłów jakie próbujemy realizować 
jest integracja ogniw z kotłem central-
nego ogrzewania co daje kilka przewag, 
kocioł będzie niezależny energetycznie 
od zewnętrznego zasilania (obecnie zanik 
prądu w sieci skutkuje wyłączeniem 
kotła i brakiem ogrzewania), zasilanie 
wydzielonych sieci przedsiębiorstw, 
możliwości pracy wyspowej, jak sprze-
daży do sieci. W tym celu, Politechnika 
Warszawska powołała spółkę spin-off/
start-up Fuel Cell Poland sp. z o.o., której 
celem jest opracowanie nowych rozwiązań 
i komercjalizacja węglanowych ogniw 
paliwowych do zastosowania w małych 
zakładach przemysłowych, osiedlach 
klastrach i spółdzielniach energetycznych.
Na świecie natomiast, najbardziej dojrzałą 
technologie ogniw paliwowych można 

zaleźć wśród producentów węglanowych 
ogniw paliwowych (ang. Molten Carbona-
te Fuel Cell–MCFC), gdzie istnieje bardzo 
silna koncentracja–potentatami są 2 firmy: 
POSCO z Korei oraz Fuel Cell Energy ze 
Stanów Zjednoczonych, wraz ze swoimi 
spółkami zależnymi, które zdominowały 
rynek dużych urządzeń stacjonarnych 
o mocach od 250 kWe do 3,6 MWe, które 
połączone w zespoły stanowić elektrownie 
o mocy zainstalowanej 60 MWe. Takie 
działające projekty zostały zrealizowane 
i oddane do eksploatacji, głównie w Korei 
Południowej oraz USA.
Dalszy rozwój nowych wysokotempera-
turowych technologii ogniw paliwowych 
w Polsce przyniesie daleko idące i trudne 
do przecenienia korzyści dla gospodarki 
naszego kraju. Efektem końcowym będzie 
stworzenie uniwersalnego procesu techno-
logicznego o wysokiej wydajności na skalę 
światową, który mógłby zostać dostosowa-
ny do źródeł małych mocy do 300 kW. 

Systemy wodorowe w systemach elektroenergetycznych 
Dr Mariusz Kłos, Politechnika Warszawska 
Wodór jest nośnikiem energii, który nie 
występuje w czystej postaci. W przyrodzie 
występuje tylko w kombinacji z innymi 
pierwiastkami (z tlenem w wodzie, z wę-
glem i tlenem w związkach organicznych 
zawartych w paliwach kopalnych). Pro-
dukcja wodoru polega więc na wytrąceniu 
go z tych związków kosztem energii do-
starczonej z zewnątrz. Można zatem pozy-
skiwać wodór z paliw kopalnych, biomasy, 
wody; w trakcie zachodzenia różnych 
procesów elektro-termo-chemicznych. 
Urządzeniami, które najefektywniej mogą 
konwertować energię chemiczną wodoru 
na inne rodzaje energii są ogniwa pali-
wowe. W ogniwach paliwowych zachodzi 
bezpośrednia przemiana energii chemicz-
nej paliwa w energię elektryczną, co jest 
ich istotną zaletą. 
Zasada działania wszystkich ogniw 
paliwowych jest podobna, pomimo, że 
opracowano wiele typów ogniw charak-
teryzujących się znacznym zróżnico-
waniem parametrów eksploatacyjnych 
w zależności od rodzaju zastosowanego 
paliwa, elektrolitu i temperatury pracy, 
a tym samym różnymi możliwościami ich 
wykorzystania.
Aplikacje energetyczne są zbudowa-
ne z wielu szeregowo połączonych cel 
tworzących tzw. stos. Do podstawowych 
wad ogniw paliwowych należy ustępliwa 
charakterystyka prądowo – napięciowa, 

przez co są one urządzeniami nieprze-
ciążalnymi, co utrudnia bezpośred-
nią współpracę z elektroenergetyczną 
automatyką zabezpieczeniową tak ważną 
dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciw 
przeciążeniowego i przeciw porażeniowe-
go w trakcie eksploatacji. 
Ogniwa paliwowe dzięki swoim właściwo-
ściom mogą zrewolucjonizować globalny 
sektor energetyczny stając się kluczową 
technologią do produkcji energii elek-
trycznej i ciepła w przyszłości. Ogniwa 
paliwowe mają wiele zalet, w tym znaczne 
zmniejszenie emisji szkodliwych substan-
cji, a szczególnie dwutlenku węgla, przy 
bardzo wysokiej sprawności. Wysoka tem-
peratura pracy niektórych typów ogniw 
(dla ogniw MCFC i SOFC jest to odpo-
wiednio 650 i ok. 1000°C) daje możliwość 
pracy w kogeneracji.
Generowany przez ogniwo paliwowe stały 
prąd elektryczny jest poddawany konwer-
sji na prąd przemienny w przetworniku 
energoelektronicznym DC/AC. Ogniwa 
wysokotemperaturowe są predysponowa-
ne do zastosowania w dużych systemach 
stacjonarnych (generacja rozproszona) 
o mocach od kilkudziesięciu kW do 
pojedynczych MW. Obiektami zasilany-
mi przez układy pracujące w kogeneracji 
będą najprawdopodobniej biurowce, 
szpitale, supermarkety i centra handlowe. 
Przewiduje się również ich wykorzystanie 

w wewnętrznej infrastrukturze zasilającej 
zakładów przemysłowych. 
Również ogniwa niskotemperaturowe, 
jak PEMFC, są brane pod uwagę do 
zastosowań w budowie małych jedno-
stek wytwórczych do zasilania potrzeb 
własnych obiektów energetyki zawodowej 
i telekomunikacji, zastępując układy bazu-
jące na bateriach akumulatorów. Instytut 
elektroenergetyki PW wraz z Wydziałem 
Chemii PW opracował kilka pilotażo-
wych rozwiązań układów gwarantowa-
nego napięcia  wykorzystujących nisko 
i średnio temperaturowe ogniwa paliwowe 
dedykowane do zasilania odbiorników 
krytycznych potrzeb własnych stacji 
elektroenergetycznych. Jak wspomnia-
no wcześniej wykorzystanie technologii 
wodorowych, w tym ogniw paliwowych, 
może przyczynić się do znacznej redukcji 
emisji dwutlenku węgla, czyli umożliwić 
realizację celów politycznych krajów 
wysoko uprzemysłowionych, chcących 
przeciwdziałać globalnemu ociepleniu. 
Technologie wodorowe jak na razie nie 
są konkurencyjne w stosunku do innych 
technologii paliwowych (np. do biopaliw) 
i technologii energetycznych o równie 
dużym potencjale innowacji, np.: nowo-
czesnych bezemisyjnych technologii wę-
glowych, turbozespołów wiatrowych, czy 
choćby nawet wciąż ulepszanych baterii 
akumulatorów.

Petro karbo chemia wodoru
Prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, Politechnika Warszawska 
Na świecie produkuje się rocznie ok. 370 
trylionów metrów sześciennych wodoru.  
Głównie jest on wykorzystywany w prze-
myśle chemicznym (około 40% światowej 
konsumpcji) i rafineryjnym (ok. 40%), po-
zostałe 20% stanowią inne wykorzystania, 
np. w przemyśle stalowym.
W przemyśle rafineryjnym wykorzystuje 
się wodór w procesach hydrorafinacji, 
hydrokrakingu oraz w procesach uwodor-
nienia. Nowym wykorzystaniem procesów 
wodorowych jest produkcja paliwa green 
diesel, które powstaje z olejów roślinnych, 
zużytych olejów spożywczych oraz tłusz-
czów z odpadów pochodzenia zwierzęcego. 
W odróżnieniu od tzw. bioestrów, green 
diesel jest czystą frakcją węglowodorową 
odpowiadającą składem olejom napędo-
wym.
W przemyśle chemicznym wodór wykorzy-
stuje się głównie do produkcji amoniaku, 
prekursora azotowych nawozów mine-
ralnych, a także do produkcji metanolu. 
Kiedyś Polska była znaczącym producen-
tem metanolu. Trzeba tu przypomnieć 
osiągnięcia prof. zw. dr inż. Eugeniusza 
Błasiaka, który jeszcze w latach 30’ XX w. 
opracował katalizator miedziowo-cynko-
wo-glinowy do niskociśnieniowej syntezy 
metanolu.
W Polsce w najlepszych okresach produko-
wano nawet ok. 600 tysięcy ton metanolu 
rocznie, obecnie jako chyba jedyny kraj 
średniorozwinięty na świecie, w ogóle go 
nie wytwarzamy. Warto podkreślić, że 

współcześnie metanol jest związkiem plat-
formowym dla produkcji wielu ważnych 
chemikaliów, przede wszystkim ciągle 
deficytowych w skali świata (i Polski) olefin 
– etylenu i propylenu.
Z czego produkujemy wodór? Na świecie 
aż 48% wodoru pozyskuje się w procesie 
reformingu, przede wszystkim parowego, 
metanu. Metan jest najlepszym źródłem 
pozyskiwania wodoru, ze względu na 
największy stosunek wodoru do węgla 
w cząsteczce wynoszącym 4 do 1. 
30% wodoru jest wytwarzanych w refor-
mingu parowym, autotermicznym lub pół-
spalaniu frakcji olejowych i nafty. Głów-
nymi produktami reformingu, zarówno 
metanu, jak i wyższych węglowodorów jest 
gaz syntezowy (mieszanina tlenku węgla 
i wodoru), a także dwutlenek węgla i woda.
18 % wodoru powstaje w wyniku zga-
zowania węgla (prawie wyłącznie w po-
wierzchniowym procesie generatorowym). 
Procesów podziemnego zgazowania na 
dużą skalę na razie nie stosuje się. W Polsce 
pomimo zobowiązań związanych z projek-
tem czystych technologii węglowych i po-
siadania ciągle znaczących zasobów węgla 
nie prowadzi się procesów jego zgazowania.
I wreszcie 3,9% wodoru powstaje na świecie 
z elektrolizy wody. Prąd elektryczny do 
tej elektrolizy jest wytwarzany wyłącznie 
w elektrowniach konwencjonalnych (gazo-
wych i węglowych). Efektywność wyko-
rzystania prądu z elektrowni wiatrowych 
w procesie elektrolizy nie jest wysoka. 

Proces wytwarzania 1t H2/h musiałby 
być zasilany prądem z 26 wiatraków. Aby 
dostarczyć odpowiednią ilość energii siła 
wiatru napędzająca wiatrak powinna 
wynosić od ok. 7 do 40 m/sek. W naszych 
warunkach przeciętna średnia prędkość 
wiatru nie przekracza 10 m/sek., wobec 
tego trudno oczekiwać efektywności wy-
twarzania prądu większej niż 20%.
Wodór pozyskiwany z metanu jest najtań-
szy. Strumień metanu pozyskiwany z gazu 
ziemnego można uzupełniać metanem 
pochodzącym z fermentacji anaerobowej 
(biogazownia). Biomasę do produkcji 
wodoru można również wykorzystać 
w procesie zgazowania. Scentralizowa-
ne zgazowanie biomasy uważane jest za 
docelowo największe przemysłowe źródło 
wodoru w latach 2030-2040. Obecnie gaz 
syntezowy otrzymywany w takim procesie 
nie jest konkurencyjny cenowo dla gazu 
z metanu lub frakcji węglowodorowych. 
Należy jednak podkreślić, że wobec przy-
spieszającego wzrostu populacji, znaczą-
cym ograniczeniem rozwoju zgazowania 
biomasy może być konkurencja z jej 
przeznaczeniem do produkcji żywności 
(dotyczy to również składników biomasy 
traktowanych obecnie jako odpady). Przy-
szłościowym rozwiązaniem, wobec tego 
wydają się procesy ko-zgazowania różnych 
wsadów zawierających węgiel elementarny, 
biomasy odpadowej, odpadów komunal-
nych, odpadów tworzyw polimerowych, 
węgli niskiego gatunku etc..
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Ogniwa paliwowe
Dr hab.Leszek Niedzicki, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
Ogniwa paliwowe działające na wodór 
mają niewątpliwą zaletę nad innymi 
metodami wytwarzania energii z paliw. 
Ich jedynym produktem jest para wodna 
i nie emitują toksycznych gazów, metali 
ciężkich, tlenków siarki lub azotu, ani 
dwutlenku węgla. Dodatkowo wydaj-
ność wykorzystania paliwa (do 70%) jest 
znacznie lepsza niż w przypadku silników 
spalinowych czy energetyki węglowej, cho
 już niekoniecznie lepsza niż elektrowni 
gazowych. Problemem jest paliwo. Wodór 
może być uznany za ekologiczne paliwo, 
jeśli został wyprodukowany z ekologicz-
nego źródła, bez szkodliwych emisji i bez 
użycia paliw kopalnych. Niestety wodór 
produkowany jest na całym świecie głów-
nie z gazu ziemnego z towarzyszącą temu 
emisją dwutlenku węgla i innych gazów 
cieplarnianych. Przez to jedna z dwóch 
głównych zalet ogniw paliwowych jest 
tracona – zmienia się tylko miejsce emisji 
CO2. Dotyczy to zarówno użycia w ener-
getyce jak i w samochodach.

Źródłem wodoru może być także woda, 
dzięki odwrotnemu działaniu ogniwa 
paliwowego. Jednak użyte tak ogniwo 
paliwowe staje się elementem systemu 
magazynowania energii, a nie jej produk-
cji. W takim układzie ogniwo paliwowe 
najpierw zużywa energię elektryczną 
(np. chwilową nadwyżkę z elektrowni 
wiatrowych) na produkcję wodoru z wody. 
Następnie, gdy energii w systemie brakuje, 
przetwarza wodór na energię elektryczną. 
Niestety wydajność takiego układu (ok. 
50%) jest znacznie gorsza niż np. ogniw 
litowo-jonowych, które mogą przechować 
energię i zwrócić ją do sieci z wydajnością 
ponad 95%.
Akumulatory litowo-jonowe są od lat 
produkowane w wielokrotnie większej 
skali niż ogniwa paliwowe i z kilkuna-
stoprocentowym wzrostem produkcji rok 
do roku. Ich czas życia jest podobny. Za to 
ogniwa litowo-jonowe w przeciwieństwie 
do ogniw paliwowych na wodór nie wy-
magają użycia metali szlachetnych. Użycie 

platyny to jedno z istotnych ograniczeń 
potencjału masowej produkcji ogniw pa-
liwowych, zarówno w kwestii kosztów jak 
i ograniczeń w dostępie do metalu. Jeśli 
platyna będzie zamieniona na inny metal 
powszechnie dostępny, wówczas masowa 
i tańsza produkcja ogniw paliwowych 
będzie możliwa. Jednak na razie ogniwa 
litowo-jonowe grają główną rolę w maso-
wym magazynowania energii elektrycznej 
na potrzeby regulacji sieci i buforowania 
instalacji OŹE.
Innym krytycznym parametrem ma-
gazynowania energii, zwłaszcza dla 
regulacji sieci, jest czas reakcji - dostar-
czenia energii od momentu zażądania jej. 
Ogniwa litowo-jonowe mają ten parametr 
na poziomie milisekund, podczas gdy 
ogniwa paliwowe w sekundach (ok. 1000 
razy wolniej). Oznacza to, że przynajmniej 
w części zastosowań magazynowania 
energii ogniwo paliwowe raczej nie ma 
szans na wdrożenie.

Wodór w transporcie lądowym
Dr inż. Piotr Piórkowski, Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Wodór ma bardzo dużą masową gęstość 
energetyczną – oznacza to, że w małej 
masie skupia dużą ilość energii. Ta wła-
ściwość wodoru jest niezwykle atrakcyjna 
z punktu widzenia użytkowania środ-
ków transportu, gdyż chcemy, aby mała 
ilość paliwa zapewniła nam możliwie 
duży zasięg jazdy. I tak dla przykładu na 
przejechanie samochodem osobowym 
100km, potrzeba zaledwie ok 1kg wodoru, 
czyli ok 5 razy mniej niż benzyny czy oleju 
napędowego. I dużo ponad 100 razy mniej 
niż wynosi masa baterii litowo jonowych 
zapewniających taki zasięg jazdy w sa-
mochodzie elektrycznym. Jest więc o co 
walczyć.
Niestety duża masowa gęstość energetycz-
na wodoru nie idzie w parze z gęstością 
objętościową – 1 kg wodoru w posta-
ci gazu, nawet sprężonego do bardzo 
wysokiego ciśnienia 700 atm (ciśnienia 
które staje się standardem dla pojazdów 
osobowych) zajmuje objętość ok. 20 
litrów. Czyli na 500 km potrzebujemy ok 
100 litrów sprężonego wodoru. Do tego 
należy doliczyć masę i objętość zbiorni-
ków, które muszą być niezwykle wytrzy-
małe i bezpieczne. Na szczęście w razie 
rozszczelnienia zbiorników wodór bardzo 
szybko ulatuje w górę i w razie zapłonu 
pali się stabilnym, wąskim, pionowym 

płomieniem. Gorzej jeżeli wymiesza się 
z powietrzem w określonej proporcji, 
tworząc mieszaninę o właściwościach 
wybuchowych.
Tak wysokie ciśnienie magazynowania 
wodoru w zbiornikach pojazdu sprawia, że 
proces tankowania jest bardzo skompli-
kowany. Napełniając zbiornik podnosimy 
ciśnienie, a to z kolei powoduje inten-
sywne nagrzewanie się, dlatego podczas 
tankowania wszystkie parametry - ciśnie-
nie, wydatek i temperatura gazu muszą 
być utrzymywane w ściśle określonych, 
dynamicznie zmieniających się granicach. 
Chcąc by tankowanie wodoru odbywało 
się tak samo szybko jak tankowanie kla-
sycznego pojazdu tj. ok 3-4 minuty, stosuje 
się nawet wstępne schładzanie instalacji 
do tankowania.
Mając już wodór w zbiornikach można 
go w końcu użyć do napędzenia pojazdu, 
ale jak? Jedną z pierwszych koncepcji 
(zaproponowanych przez BMW) było 
spalanie wodoru bezpośrednio w komo-
rach silników spalinowych, podobnie jak 
spala się mieszankę paliwową w zwykłych 
silnikach. Niestety wodór powoduje 
szybką korozję metalowych gładzi cylin-
drów, dlatego ten pomysł porzucono na 
korzyść wodorowych ogniw paliwowych 
typu PEM „Proton Exchange Membrane” 

stosowanych początkowo tylko w łodziach 
podwodnych i na statkach kosmicznych. 
Ogniwo paliwowe PEM z wodoru i tlenu 
pobranego z powietrza wytwarza energię 
elektryczną, wykorzystywaną do zasila-
nia silnika elektrycznego napędzającego 
pojazd.

Ogniwa PEM są idealne do zastosowań 
mobilnych:
•  Działają już w temperaturach otoczenia, 

zatem czas ich rozruchu i wygaszania 
jest bardzo krótki,

•  Ich elastyczne membrany są odporne na 
wstrząsy i absorbują drgania występujące 
podczas jazdy

•  tlen niezbędny do działania ogniwa 
paliwowego PEM może być dostarczany 
z powietrza, dzięki temu zamiast dodat-
kowej butli z czystym tlenem wystarczy 
kompresor powietrza – jest on mniejszy, 
lżejszy i nie generuje kosztów.

Ogniwa paliwowe są najbardziej efektyw-
ne, gdy pracują w sposób ustabilizowany, 
dlatego stosuje się je w napędach hybrydo-
wych razem z bateriami elektrochemicz-
nymi. Baterie stabilizują pracę ogniwa pa-
liwowego i dodatkowo absorbują energię 
kinetyczną pojazdu w trakcie hamowania 
odzyskowego. Przedstawione powyżej materiały sta-

nowią "osobiste spojrzenie" na kwestię 
technologii wordowych specjalistów 
różnych dyscyplin związanych z Po-
litechniką Warszawską. Każdy z nich 
zwraca uwagę zarówno na zalety jak 
i wady wytwarzania i zastosowania 
wodoru w różnych gałęziach gospodar-
ki i przemysłu. Podsumowując jedno 
można stwierdzić na pewno: wodór 
jako nośnik energii wciąż pozostaje dla 
współczesnej techniki dużo bardziej 
wyzwaniem przyszłości niż codzienną 
rzeczywistością. Dominujące metody 
jego produkcji nie są w żaden sposób ani 
bez-emisyjne, ani nawet bardziej przy-
jazne z punktu widzenia swojego śladu 
węglowego przeliczonego na jednostkę 
energii zawartej w paliwie wodorowym. 
W odniesieniu do sytuacji gdy te same 
paliwa których przeróbka miałaby być 
źródłem wodoru (w swojej przeważającej 
większości są one kopalne: gaz, ropa 
naftowa i węgiel) mogą być bezpośrednio 
zużyte do produkcji energii elektrycz-
nej, czy mechanicznej użycie medium 
pośredniego jakim jest wodór wiąże 
się ze spadkiem całkowitej efektywno-
ści energetycznej procesu. Podobnie 
elektrolityczne wytwarzanie wodoru 

i późniejsze jego magazynowanie z prze-
znaczeniem go na powtórnego wytwo-
rzenia energii elektrycznej w ogniwie 
paliwowym wiąże się z dużo większymi 
stratami (sprawność około 40%) niż ma-
gazynowanie energii w takich systemach 
jak elektrownie szczytowo pompowe 
(sprawność około 70%), czy też baterie 
przepływowe (60-80%). Pomijając zasto-
sowania specjalne i niszowe gdzie wzglę-
dy ekonomiczne pozostają bez znaczenia 
w chwili obecnej transport wodorowy 
stanowi raczej unikat nie tylko wzglę-
dem silników o spalaniu wewnętrznym, 
ale także i w porównaniu z pojazdami 
elektrycznymi wykorzystującymi baterie 
litowo-jonowe. Nie oznacza to jednak, że 
energetyczne wykorzystanie wodoru nie 
jest perspektywicznie opłacalne. Rozwój 
takich bez-emisyjnych technologii wo-
dorowych jak fotoliza katalityczna wody 
wykorzystująca energię światła słonecz-
nego, fotoelektroliza i termoelektroliza 
wody wykorzystujące nadmiarową 
energię elektryczną pochodzącą, czy to 
ze źródeł odnawialnych czy też energe-
tycznych reaktorów jądrowych pozwa-
la także  na zdecydowane obniżenie 
nakładów energetycznych (rozumianych 
jako udział energii elektrycznej – bo 

sama termodynamika procesu pozostaje 
niezmienna i ilość energii potrzebnej 
na zamianę wody w tlen i wodór jest 
pomijając straty dokładnie taka sama jak 
ta produkowana przy procesie spalania 
wodoru w tlenie). Kierunkiem z jakiego 
może najszybciej zaskoczyć nas wodo-
rowa rewolucja jest jednak wytwarzanie 
wodoru z pomocą procesów biotech-
nologicznych, w których z pomocą 
odpowiednich mikroorganizmów gaz 
o dużej zawartości wodoru można otrzy-
mać w procesie niskotemperaturowej 
fermentacji nas przykład odpadowej bio-
masy rolniczej. Ze względu na charakter 
wykorzystanego surowca powstający 
jako produkt uboczny dwutlenek węgla 
jest postrzegany jako ‘neutralny kli-
matycznie’. Oficjalne i zaakceptowane 
przez Unię Europejską1 wyjaśnienie tego 
paradoksu mówi: „Drzewa i inne rośliny 
pobierają CO2 z atmosfery, a następnie 
uwalniają go w procesie przemiany mate-
rii, nie zmieniając tym samym poziomu 
CO2 w atmosferze. Dla porównania, przy 
spalaniu paliw kopalnych do atmosfery 
dostaje się, więziony przez miliony lat, 
dwutlenek węgla, stając się poważnym 
obciążeniem dla całej planety.”

Wodór w lotnictwie
Dr hab. inż. Grzegorz Iwański, Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

Dr hab. inż. MACIEJ Stanisław SIEKIERSKI

Zastosowanie paliwa wodorowego w lot-
nictwie jest w chwili obecnej jeszcze 
trudniejsze niż w przypadku transportu 
drogowego, ze względu na brak w więk-
szości krajów przepisów dopuszcza-
jących stosowanie wodoru w statkach 
powietrznych. Wydaje się jednak, że 
zastosowanie wodoru w lotnictwie może 
mieć większe szanse powodzenia niż 
w pojazdach drogowych. Problemem 
w zastosowaniu wodoru w pojazdach jest 
nie tylko wysoki udział kosztów urzą-
dzeń przetwarzających paliwo wodoro-
we na energię elektryczną w całkowitych 
kosztach produkcji pojazdu, ale również 
wysokie koszty rozwoju infrastruk-
tury tankowania pojazdów wodorem. 
W przypadku lotnictwa ilość poten-
cjalnych punktów tankowania wodoru 
jest ściśle powiązana z liczbą lotnisk/
lądowisk, których jest znacznie mniej 
niż ilość stacji benzynowych. Ponadto, 
koszt ogniw paliwowych w stosunku do 
kosztów całego samolotu z oprzyrządo-

waniem jest nieporównywalnie mniejszy 
niż w przypadku pojazdu drogowego, 
stąd cena całkowita statku powietrznego 
wyposażonego w ten typ źródła zasilają-
cego nie musi być już odstraszająca dla 
klienta.
Prace badawczo-rozwojowe w zakresie 
stosowania ogniw paliwowych w ukła-
dach zasilania elektrycznych napędów 
lotniczych były na świecie prowadzone. 
Należy tu wspomnieć o motoszybowcu 
Antares DLR-H2 zasilanym z wysoko-
temperaturowego ogniwa paliwowego 
PEM. Był to pierwszy na świecie zało-
gowy statek powietrzny wykorzystujący 
ogniwa paliwowe jako źródło energii. 
W kolejnych latach w Europie i na świecie 
realizowano projekty konstrukcyjne (np. 
Boeing).
Popyt na ogniwa paliwowe przezna-
czone dla zastosowań lotniczych (nie 
tylko dronów, ale i statków załogowych), 
spowodował, że producenci ogniw 
paliwowych dostosowali swoje jednostki 

specjalnie do zasilania samolotów. Dla 
przykładu Horizon posiada w ofercie 
całą linię produktów przeznaczonych 
dla małych dronów jak i większych jed-
nostek, i jest w stanie opracować zestaw 
zasilający z ogniwami paliwowymi na 
zamówienie klienta.
W Polsce pierwszym i jedynym jak na 
razie statkiem powietrznym wykorzy-
stującym ogniwa paliwowe do zasilania 
napędu elektrycznego jest motoszybo-
wiec AOS-H2 budowany w Konsorcjum 
naukowo-przemysłowym  w składzie 
Politechnika Rzeszowska (Lider-inte-
grator), Akademia Górniczo-Hutnicza 
(ogniwa paliwowe), Politechnika War-
szawska i Zakład Szybowcowy Jeżów 
(budowa płatowca)). Dwa wydziały Poli-
techniki Warszawskiej są w tym projek-
cie odpowiedzialne za projekt struktury 
płatowca (MEiL PW) oraz opracowanie 
układów energoelektronicznych obsłu-
gujących ogniwo paliwowe oraz silnik 
napędowy (WE PW). 1  https://cordis.europa.eu/project/rcn/75525/brief/pl
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Współpraca AGH z biznesem i przemysłem 
to jedno z kół zamachowych naszej działalności
Rozmowa z prof. Tadeuszem Słomką, Rektorem Akademii 
Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Brał Pan udział w IV Światowym Zjeździe 
Inżynierów Polskich Krakowie. Proszę 
ocenić znaczenie tego wydarzenia dla 
rozwoju współpracy polskich inżynierów 
z uczelniami, instytutami badawczymi 
i innowacyjnymi przedsiębiorstwami 
z całego świata.

IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich to wy-
darzenie, które doskonale wpisuje się w szeroką 
współpracę międzynarodową. Zjazd jest okazją 
do wymiany doświadczeń i nawiązania wielu 
interesujących kontaktów z inżynierami polskich 
uczelni pracującymi za granicą.
Dla środowiska akademickiego bardzo ważne jest 
stałe poszerzanie współpracy. Dlatego właśnie 
musimy pamiętać, że dwustronne kontakty 
i inicjatywy wymagają stałej pielęgnacji i regu-
larnej pracy. Akademia Górniczo-Hutnicza od 
lat przywiązuje wagę do wszelkich porozumień 
międzynarodowych. Wdrożenie badań i komer-
cjalizacja ich wyników to kluczowe zadanie takich 
jednostek jak Centrum Transferu Technologii, 
czyli jednostki odpowiedzialnej w głównej mierze 
za transfer innowacyjnych technologii z AGH do 
przedsiębiorców i innych instytucji zewnętrznych. 
Ważną rolę w transferze technologii pełni powo-
łana w 2010 roku spółka Krakowskie Centrum 
Innowacyjnych Technologii INNOAGH ze 100% 
udziałem Akademii Górniczo-Hutniczej. Misją 
INNOAGH jest tworzenie startupów techno-
logicznych, a tym samym rozwijanie biznesu 
opartego na wiedzy i nowoczesnych technolo-
giach. Zadaniem jednostki jest komercjalizacja 
pośrednia wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych realizowanych w AGH. INNOAGH 
wspiera wynalazców w tworzeniu tzw. spółek 
spin-off, bazujących na innowacyjnych akade-
mickich technologiach i wynalazkach. 
Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technolo-
gii INNOAGH zostało również powołane w celu 
budowania trwałej współpracy pomiędzy nauką 
a biznesem. Dzięki współpracy z różnymi insty-
tucjami oraz ekspertami skutecznie udaje nam 
się łączyć zaawansowane technologie i wiedzę 
powstałą w uczelni z potrzebami przemysłu. 
Na bazie własności intelektualnej AGH powstało 
dotychczas kilkanaście eksperckich i technolo-
gicznych firm. Kluczowymi udziałowcami tych 
spółek są naukowcy, doktoranci oraz studenci 
naszej uczelni.
Współpraca AGH z biznesem i przemysłem to 
w tym momencie jedno z kół zamachowych 
naszej działalności. Korzyści z tego są obopólne. 
Zawierane umowy procentują m.in. wspólną 
realizacją projektów badawczo-rozwojowych, 
wymianą kadry między uczelnią a firmami, orga-
nizacją staży i praktyk dla studentów czy posze-
rzeniem oferty zajęć prowadzonych przez prakty-
ków z firm. Wiele przestrzeni laboratoryjnych 
na uczelni to pracownie wyposażane w ramach 
umów z firmami. Współpraca tego typu również 
przyczynia się do wzrostu innowacyjności. 

Uczestniczymy w IV rewolucji przemy-
słowej na świecie (Industry 4.0). Jak ta 

rewolucja przebiega w polskiej gospodarce, 
czy Pana zdaniem dobrze wykorzystuje ona 
tę ogromną szansę rozwoju?

IV rewolucja przemysłowa trwa. Zmiany 
związane z komercyjnym wykorzystywaniem 
najnowszych zdobyczy technologii: cyfryzacja, 
sztuczna inteligencja, sensory, biomateriały, 
możliwości analizy gigantycznych ilości danych 
– istotnie wpływają na sposoby wytwarzania. Nie 
omija ona również Polski. Jesteśmy świadkami 
początku czwartej rewolucji przemysłowej i to 
najwyższy czas nie tylko na przygotowanie się 
do zmian, ale przede wszystkim do czynnego 
włączenia się w ich tworzenie. Jestem prze-
konany, że to właśnie uczelnie, szczególnie te 
techniczne, odegrają w tych zmianach istotną 
rolę. To właśnie tu kształci się wykwalifikowa-
ną kadrę inżynierską, która będzie budować 
obraz współczesnego przemysłu i gospodarki. 
Krajowa gospodarka wiąż potrzebuje inżynierów. 
Widzimy to chociażby po ogromnym zapo-
trzebowaniu, jakie sygnalizują nam przedsta-
wiciele firm i zakłady przemysłowe, z którymi 
współpracujemy. W ostatnich latach najbardziej 
rozchwytywani są oczywiście specjaliści z zakre-
su informatyki i wszelkich dyscyplin okołoinfor-
matycznych, w tym telekomunikacyjnych. Poszu-
kiwani są także absolwenci takich specjalności 
jak: mechanika i budowa maszyn, mechatronika, 
automatyka i robotyka, elektrotechnika. Z roku 
na rok pojawiają się także nowe potrzeby, którym 
wychodzimy naprzeciw: cyberbezpieczeństwo, 
kryminalistyka, fizyka medyczna, inżynieria bio-
medyczna i wiele innych. Oczywiście gospodarka 
będzie potrzebować coraz więcej absolwentów 
studiów inżynierskich. Rozwój kraju to jednak 
nie tylko rozwój gospodarki i równie potrzebni 
są absolwenci kierunków humanistycznych i spo-
łecznych. Państwo może oczywiście regulować 
podaż miejsc na różnych typach kierunków, ale 
to młodzi ludzie decydują o wyborze zgodnym 
z ich zainteresowaniami.
Współczesny przemysł, ale także i cały rynek 
pracy, potrzebuje w dzisiejszych czasach pra-
cowników bardzo „elastycznych” z poszerzonym 
zakresem tzw. miękkich kompetencji. Z jednej 
strony nasi inżynierowie i absolwenci są mocno 
wyspecjalizowani, ale z drugiej strony wiemy, 
że firmy wciąż oczekują od nich poszerzania 
horyzontów i gotowości na podjęcie całkiem no-
wych wyzwań zawodowych. Dlatego właśnie tak 
dużym zainteresowaniem cieszą się studia pody-
plomowe oferowane przez AGH. W naszej ofercie 
mamy ponad sto kierunków takich studiów. 

Jaki jest wkład Akademii Górniczo Hut-
niczej w rozwój Przemysłu 4.0 w Polsce? 
Proszę ocenić współpracę AGH z biznesem 
w zakresie upowszechniania innowacyj-
nych rozwiązań. Jakie Pan widzi najwięk-
sze bariery w rozwoju takiej współpracy?

Zadaniem uczelni technicznych jest wsparcie 
procesów komercjalizacji i transferu inno-
wacyjnych technologii i wiedzy. Działamy 
w obszarze wykorzystania zdobyczy nauki 

w otoczeniu społeczno-gospodarczym, ochrony 
własności intelektualnej oraz obsługi i finanso-
wania transferu technologii. Współpracujemy 
ze środowiskiem przedsiębiorców i biznesu, 
niezależnie od ich wielkości i skali działania. 
Myślę, że dobre doświadczenia, które prakty-
kujemy w AGH to przede wszystkim wzajemna 
świadomość potrzeb i możliwości oraz wzajemne 
zaufanie środowiska naukowego i przedsiębior-
ców. Przekłada się to na wzrost innowacyjności 
i konkurencyjności gospodarki. Zwiększenie tej 
świadomości oraz zaufania uznajemy za jeden 
z głównych celów naszej działalności w obszarze 
transferu technologii. 
Szkoły wyższe pełnią aktualnie zupełnie inną 
rolę niż jeszcze kilkanaście lat temu. Nowoczesna 
uczelnia to przede wszystkim wysoka jakość 
kształcenia, prowadzenie badań na światowym 
poziomie, ale także nakreślanie świadomo-
ści społecznej odpowiedzialności. W trakcie 
czwartej rewolucji przemysłowej uniwersytety 
powinny realizować tzw. trzecią misję, 
czyli tworzenie forum społecznej aktywności 
poprzez interdyscyplinarną współpracę m.in. 
z organizacjami pozarządowymi, instytutami 
naukowymi, przedsiębiorstwami krajowymi jak 
i zagranicznymi. Współpraca ta przyczynia się 
do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowia-
dających potrzebom rynku pracy, gospodarki 
i społeczeństwa.

Proszę ocenić jakie najważniejsze wyzwa-
nia stoją przed Akademią Górniczo-Hut-
niczą w Krakowie w najbliższych latach 
i w jakim stopniu udaje się je realizować?

Najważniejszym i zarazem najbliższym wyzwa-
niem będzie dostosowanie oferty kształcenia do 
bardzo dynamicznie zmieniającego się rynku 
pracy. W szczególności w zakresie konieczności 
stymulowania rozwoju gospodarki opartej na 
wiedzy. Szkolnictwo wyższe musi skutecznie 
reagować na potrzeby rynkowe, zwiększając 
umiejętności i kapitał ludzki w Europie, a także 
w większym stopniu przyczyniając się do wzrostu 
gospodarczego. W tym celu musi zadbać o to, by 
modernizacja skupiała się na synergiach między 
edukacją, badaniami, innowacjami i zatrud-
nieniem.To pozwoli tworzyć więzi między 
instytucjami szkolnictwa wyższego a otoczeniem 
społeczno-gospodarczym oraz wdrażać innowa-
cyjne technologie w zgodzie z zasadą zrównowa-
żonego rozwoju.

Dziękuję za rozmowę,
Marcin Prynda

Gospodarka Gospodarka



1716 Kapitał POLSKI7  2 0 19   

Gospodarka Gospodarka

We współpracy z przemysłem.   Innowacyjne studia na Śląsku!
Politechnika Śląska to jedna z największych i najlepszych 
uczelni technicznych w Polsce, która od lat znajduje się 
w czołówce krajowych i międzynarodowych rankingów. Do 
tej pory mury uczelni opuściło już ponad 200 tys. absolwen-
tów.
Doskonałe położenie w sercu Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bliska 
współpraca z przemysłem i oferta kształ-
cenia dostosowana do potrzeb rynku 
nowoczesnych technologii powodują, że 
śląska uczelnia cieszy się stale rosnącym 
zainteresowaniem. Na ponad 50 kierun-
kach i  ponad 200 specjalnościach, obej-
mujących cały zakres działalności inży-
nierskiej, kształci się obecnie prawie 20 
tys. studentów. Do wyboru są studia pro-
wadzone w  języku polskim i  angielskim. 
Politechnika Śląska jest liderem kształce-
nia na studiach dualnych, które odbywają 
się na przemian na uczelni i w przemyśle. 
W  ofercie znajdują się także kierunki 
nietechniczne, takie jak: socjologia, ar-
chitektura wnętrz, a  nawet pedagogika 
i  lingwistyka stosowana. Obecnie na Po-
litechnice Śląskiej funkcjonuje 13 wy-
działów, kolegium i instytut. 11 jednostek 
zlokalizowanych jest w Gliwicach, 2 w Za-

brzu i  2  w  Katowicach. Mimo iż główny 
kampus uczelni znajduje się w Gliwicach, 
mieście oo ponad 760-cio letniej historii, 
to w  stolicy śląskiej aglomeracji, Politech-
nika Śląska stale poszerza ofertę kształce-
nia. Wśród tegorocznych nowości właśnie 
w  Katowicach, znalazły się informatyka 
i budownictwo oraz cyberbezpieczeństwo 
na kierunku Informatyka przemysłowa. 
Warto też dodać, że Politechnika Śląska 
należy do elitarnego grona uczelni, które 
zajmują się szkoleniem pilotów. Współ-
praca z  ponad 200-ma szkołami wyższy-
mi na całym świecie, bliskie kontakty 
z  ośrodkami naukowymi w  Polsce i  za 
granicą oraz niepowtarzalne w kraju rela-
cje z przemysłem, sprawiają, że Politech-
nika Śląska kształci studentów na euro-
pejskim poziomie, z  sukcesem realizując 
swoją naukowo-dydaktyczną misję.
Uczelnia od lat znajduje się w czołówce 
szkół wyższych nastawionych na inno-

wacyjny rozwój.  Politechnika Śląska 
efektywnie włącza się między innymi 
w  program rozwoju elektromobilności 
oraz projekty dla sektora automotive 
realizowane wspólnie z  KSSE. Firmy 
w  nich uczestniczące zyskują nowych 
pracowników, studenci cenne doświad-
czenie zawodowe i  wynagrodzenie, 

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk ,Rektor Politechniki 
Śląskiej:
„Jako rektor uczelni technicznej z pełnym przekonaniem mogę 
powiedzieć, że już w tej chwili podręcznikowa wiedza to sta-
nowczo za mało. Dynamiczny rozwój nowoczesnych techno-
logii powoduje, że brakuje nowoczesnych i aktualnych pod-
ręczników, brakuje fachowej wiedzy, która jest potrzebna do 
dalszego rozwoju. Środowisko pracy zmienia się w sposób 
niezwykle dynamiczny. 
Nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, jakie zawody 
będą potrzebne za kilka lat. Dlatego przede wszystkim musi-
my wyrobić w naszych studentach kreatywność, umiejętność 
współpracy w zespołach, organizowania tej współpracy oraz 
zdolność rozwiązywania problemów. Jeśli absolwent uczelni 
technicznej, poza rzetelną wiedzą podstawową, będzie posia-
dał takie umiejętności, to będzie w stanie się przystosować do 
każdego środowiska pracy. Również w przemyśle zaawanso-
wanych technologii.”

a  uczelnia zaufanych partnerów z  oto-
czenia społeczno-gospodarczego. Na 
Politechnice Śląskiej specjalne progra-
my współpracy z przedsiębiorstwami re-
alizowane są we wszystkich jednostkach 
zajmujących się dydaktyką i badaniami. 
Obejmują one między innymi płatne 
staże zawodowe, w  trakcie których stu-
denci realizują samodzielne projekty, 
podnosząc w  ten sposób kwalifikacje 
oraz umiejętności związane z  pracą in-
żyniera na miarę XXI wieku.

Na Uczelni prowadzonych jest obecnie 
ponad 50 projektów z  obszaru sztucznej 
inteligencji i  IT. Dotyczą one nowator-
skich rozwiązań dla przemysłu, medycy-
ny, transportu czy logistyki. Łącznikiem 
pomiędzy światem nauki i  biznesu jest 
Centrum Inkubacji i Transferu Technolo-
gii, które posiada szerokie doświadczenie 
w komercjalizacji wiedzy i technologii oraz 
w  skutecznej ochronie własności intelek-
tualnej. Rocznie Centrum pośredniczy 
w  transferze do przemysłu około 15-stu 
licencji.
W Politechnice Śląskiej działa ponad 170 kół 
naukowych oraz 20 organizacji i agend stu-
denckich. W rozwoju kompetencji studentów 
oraz ich przyszłej kariery zawodowej pomaga  
Biuro Karier Studenckich. Regularnie orga-
nizowane są targi pracy, szkolenia i warszta-
ty, a  także programy i konkursy promujące 
przedsiębiorczość akademicką. Politechnika 
Śląska to jedna z najbardziej usportowionych 
szkół wyższych w  kraju. Działa tu prawie 
30 sekcji sportowych, takich jak  koszyków-
ka i  siatkówka, sporty sztuk walki, curling, 
kolarstwo górskie i  tenis stołowy. 13 aka-
demików zlokalizowanych w  Gliwicach, 
Katowicach i Zabrzu zapewnia komfortowe 
warunki pobytu, a  Centrum Kultury Stu-
denckiej „Mrowisko”, kluby studenckie, ze-
społy muzyczne i taneczne gwarantują dobrą 
rozrywkę!

www.polsl.pl
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100 LAT WYŻSZEGO
SZKOLNICTWA TECHNICZNEGO 

W POZNANIU

Technologie
w pozytywnym

klimacie

WWW.PUT.POZNAN.PL

1300
nauczycieli

akademickich 

16.000
studentów

5 lat
szkolenia

na specjalnościach 
lotniczych 

Architektura
Architektura wnętrz

Automatyka i robotyka
Bioinformatyka
Budownictwo

Budownictwo zrównoważone/ 
Sustainable Building Engineering

Edukacja techniczno-informatyczna
Elektronika i telekomunikacja

Elektrotechnika
Energetyka

Fizyka techniczna
Informatyka

Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria biomedyczna

Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria farmaceutyczna

Inżynieria materiałowa
Inżynieria środowiska
Inżynieria zarządzania

Konstrukcja i eksploatacja 
środków transportu

Logistyka
Lotnictwo i kosmonautyka
Matematyka w technice

Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika

Sztuczna inteligencja
Technologia chemiczna

Technologie ochrony środowiska
Teleinformatyka

Transport
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Gospodarka Gospodarka

Politechnika Poznańska 
– sto lat doświadczenia w nauce i edukacji
Przez 100 lat Politechnika 
Poznańska rozwijała się, 
stając się uczelnią silną 
i nowoczesną. Osiągnięcia 
naukowe i oferta dydaktycz-
na sprawiły, że obecnie jest 
jedną z najlepszych uczelni 
technicznych w Europie.
Politechnika Poznańska – postęp,  
nowoczesność, racjonalizm 
W 1919 r. zawitała do Wielkopolski wolność. 
Wtedy to powołano Państwową Wyższą 
Szkołę Budowy Maszyn. W latach 1929-39 
działała ona jako Państwowa Wyższa Szkoła 
Budowy Maszyn i Elektrotechniki. Jej mury 
opuściło w tym czasie 716 absolwentów. 
W 1937 r. wyrażono zgodę na powstanie 
w Poznaniu politechniki, ale II wojna 
światowa przekreśliła te plany. Działalność 
reaktywowano w 1945 r. pod nazwą Szkoły 
Inżynierskiej. Marzenia o Politechnice 
Poznańskiej ziściły się w 1955 r. 
Obecnie Politechnika Poznańska kształci ok. 
16 tys. studentów na 10 wydziałach i ponad 
30 kierunkach studiów. Prowadzony jest tu-
taj innowacyjny program studiów dualnych, 
które łączą wiedzę teoretyczną z praktyką 
w firmach takich jak Volkswagen Poznań, 
Solaris czy Phoenix Contact.

Współpraca międzynarodowa – skutecz-
na strategia umiędzynarodowienia 
Politechnika Poznańska konsekwentnie 
realizuje strategię umiędzynarodowienia. 
Priorytetowymi kierunkami są państwa 
Partnerstwa Wschodniego (m.in. Ukraina), 

kraje o dużym potencjale demograficz-
nym (Chiny, Indie) i świeżo odkryte rynki 
(Uzbekistan, Turkmenistan, Tadżykistan). 
Uczelnia zwiększa rozpoznawalność w kra-
jach, w których obecność była dotychczas 
znikoma lub nie było jej wcale, jak Wietnam, 
Tajlandia, USA, Peru.
PP posiada ponad 400 umów dwustronnych 
w programie Erasmus+, które umożliwiają 
wyjazd ponad tysiącu studentom i kilku-
set pracownikom oraz ponad 150 umów 
z ośrodkami z całego świata, obejmujących 
badania naukowe oraz wymianę studentów 
i pracowników. Na Politechnice Poznań-
skiej powstało polsko-chińskie Centrum 
Badawcze Nowego Jedwabnego Szlaku, które 
realizuje transfer nauki, edukacji, kultury 
i biznesu.

Potencjał naukowy – stawiamy na 
naukową efektywność
Wysokiej jakości badania naukowe stanowią 
integralny element strategii PP jako uczelni 
w randze uniwersytetu technicznego. 
Potwierdzeniem wysokiej pozycji jest ocena 
parametryczna jednostek naukowych Komi-
tetu Ewaluacji Jednostek Naukowych na lata 
2013-2017. W 2018 r. realizowano łącznie 181 
projektów naukowo-badawczych. Pracuje 
tu ponad 1300 nauczycieli akademickich. 
Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania 
stopnia doktora w 19 dyscyplinach i doktora 
habilitowanego w 14 dyscyplinach. Rocznie 
dorobek naukowy pracowników powiększa 
się o ponad 2 tys. pozycji. 
Politechnika Poznańska została uhonoro-
wana nagrodą ELSEVIER Research Impact 
Leaders 2016 w kategorii Medical Sciences 
za badania i publikacje w zakresie inżynie-

rii biomedycznej. W rankingu webome-
trycznym opracowywanym przez Concejo 
Superior de Investigaciones Cientificas 
(CSIS) lokuje się na 3. miejscu wśród uczelni 
technicznych w Polsce pod względem 
cytowalności publikacji. W 2017 r. otrzy-
mała – jako jedyna uczelnia w Polsce w tej 
edycji - grant H2020 Marie Skłodowska-Cu-
rie Global Fellowships. Mamy 3 laureatów 
nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 
– „polskiego Nobla”, nasi naukowcy znajdują 
się we władzach PAN oraz towarzystw mię-
dzynarodowych.

Życie studenckie – nieograniczone 
możliwości 
Studenci wybierają studia na Politechnice 
Poznańskiej ze względu na wysoki poziom 
nauczania, doskonałą kadrę, możliwość 
realizowania zainteresowań oraz przyjazną 
atmosferę. Każdy znajdzie dla siebie pole do 
działania w jednym z wielu kół naukowych 
i organizacji studenckich. Na Uczelni działa 
studenckie radio „Afera”. Sukcesami szczyci 
się Akademicki Związek Sportowy, a stu-
denci zajmują czołowe miejsca w zawodach 
sportowych. Od 1973 r. działa Zespół Tańca 
Ludowego „Poligrodzianie”, prezentujący 
folklor. Triumfy święci kameralny chór 
mieszany „Volantes Soni”.
W rozwoju Politechniki Poznańskiej nie 
ma ostatniego słowa. Uczelnia rozwija się, 
umacniając potencjał naukowy, doskona-
ląc ofertę dydaktyczną i podejmując nowe 
inwestycje. Buduje wizerunek Uczelni solid-
nej, trwałej, ale wciąż podejmującej wyzwa-
nia i  otwartej na nadchodzące zmiany.Instruktaż ćwiczenia na tokarce w Warsztatach 

Szkoły Inżynierskiej, instruuje starszy asystent 
mgr inż. Kazimierz Wieczorowski, 1961 rok

Wynalazki studentów zaprezentowane podczas Forum Gospodarczego PP, 2016 r., ogląda 
Rektor PP - Tomasz Łodygowski
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Zakończył się IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich i XXVI Kongres Techników Polskich

Jaki ma być inżynier przyszłości?
W Auli Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie, 
15 czerwca odbył się IV Światowy Zjazd 
Inżynierów Polskich (SZIP) zwołany 
razem z XXVI Kongresem Techników 
Polskich (KTP). W Zjeździe wzięło udział 
ok. 300 osób, w tym polonijni inżyniero-
wie z Kanady, Stanów Zjednoczonych, 
Australii, Litwy, Austrii, Grecji, Niemiec, 
Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz 
liczna reprezentacja polskiego środowi-
ska inżynierskiego z uczelni technicz-
nych, instytutów badawczych i innowa-
cyjnych firm.
Gości i uczestników wydarzenia powitał 
gospodarz miejsca obrad XXVI KTP i IV 
SZIP - prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, 
przewodniczący Konferencji Rektorów 
Polskich Uczelni Technicznych, Rektor 
AGH.
Przesłanie od  Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej Pana Andrzeja Dudy (przeby-
wającego w tym czasie w USA), który objął 
Zjazd i Kongres Patronatem Narodowym 
w Stulecie Odzyskania Niepodległości, 
odczytał minister Andrzej Dera, Sekretarz 
Stanu w Kancelarii Prezydenta.
Hasłem przewodnim obrad był „Inżynier 
Przyszłości”. Referat wprowadzający 
wygłosił prof. dr hab. inż. Jan Szmidt - 
Przewodniczący Konferencji Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich, Rektor 
Politechniki Warszawskiej. Po tym refe-

racie odbyła się plenarna sesja panelowa 
pn. „Inżynierowie przyszłości w 100-lecie 
Odzyskania Niepodległości”, której mo-
deratorami byli prof. dr hab. inż. Tadeusz 
Słomka – Rektor AGH i prof. dr inż. 
Andrzej Nowak - Prezes Rady Polskich In-
żynierów w Ameryce Północnej (Auburn 
University). Jako paneliści wystąpili: prof. 
Jerzy Hausner (UE Kraków), prof. dr hab. 
inż. Jan Kazior (PK), prof. dr hab. inż. Ta-
deusz Łodygowski (PP), Mariusz Kondra-
ciuk (Siemens), dr Wojciech Kamieniecki 
(NCBR).
Tematem kolejnej sesji byli ”Inżynierowie 
polscy w dziele Niepodległości”. Referat 
wprowadzający: 100-lecie AGH – kontekst 
społeczny i polityczny – wygłosiła dr hab. 
Anna Siwik - Prorektor ds. Studenckich 
AGH. Moderatorami tej sesji byli dr inż. 
Janusz Romański - Prezes Stowarzyszenia 
Polskich Inżynierów Polonia Technica, 
Wiceprezes Rady Polskich Inżynierów 
w Ameryce Północnej i prof. dr hab. inż. 
Jerzy Lis - Prorektor ds. Współpracy AGH. 
W panelu wystąpili prof. Wojciech Stan-
kiewicz z Litwy, dr inż. Piotr Szymczak 
(prezes SEP), prof. Janusz Zastocki z Polo-
nia Technica (USA) i Bronisław Hynowski 
z Towarzystwa Kultury Technicznej.
Wieczorem, na uroczystej Gali Inżynier-
skiej wręczono tytuły „Złotego Inżyniera 
Przeglądu Technicznego” oraz tytuły 
„Mistrza Techniki FSNT-NOT”. Mistrzem 
Techniki 2018 został tramwaj Moderus 
Gamma – dzieło firmy Modertrans z Po-
znania.Galę uświetnił występ artystyczny 

Zespołu Pieśni i Tańca Krakus oraz Chór 
Con Fuoco AGH.
W kolejnych dniach Zjazdu i Kongresu 
odbyły się sesje tematyczne o tematyce: 
„Inżynier a środowisko”, „Inżynier – 
propozycja młodych”, „Inżynier w świecie 
maszyn (Industry 4.0)”, „Inżynier a me-
dycyna”, „Inżynier w IT” oraz „Inżynier 
a infrastruktura”.
Po sesji zamykającej, która przyjęła 
Uchwałę i Przesłanie IV Zjazdu i XXVI 
Kongresu, odbyła się Gala Polacy Razem, 
na której wyróżniono grupę inżynierów 
Medalem im. Piotra S. Drzewieckiego. 
Wręczono również Puchary NOT przy-
znane w konkursie TECHNICUS 2019 na 
najlepszą książkę i poradnik techniczny. 
Wyróżnienia z okazji 15-lecia Europej-
skiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych wręczyli koledzy 
z EFPSNT.
Zjazd zakończyło spotkanie Prezesów 
Polonijnych SNT oraz działaczy polonij-
nych z Zarządem Głównym FSNT-NOT, 
Prezydium Zarządu Krakowskiej Rady 
FSNT-NOT i Komitetem Sterującym 
XXVI KTP i IV ŚZIP.
Partnerami IV SZIP i XXVI KTP były: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębior-
czości, KGHM Polska Miedź i Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe.

Oprac. na podstawie materiałów przy-
gotowanych przez: Janusz M. Kowalski 

specjalista ds. PR FSNT-NOT

W Zjeździe wzięło udział ok. 300 osób, w tym 
polonijni inżynierowie z Kanady, Stanów Zjedno-
czonych, Australii, Litwy, Austrii, Grecji, Niemiec, 
Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz liczna re-
prezentacja polskiego środowiska inżynierskiego

Hasłem przewodnim obrad był „Inżynier Przyszłości”.
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Nasza historia jest nierozerwalnie związana 
z historią rozwoju polskiego lotnictwa
Z Leszekiem Walczakiem, Prezesem Zarządu Wojskowych 
Zakładów Lotniczych nr 2 S.A. w Bydgoszczy, rozmawia 
Marcin Prynda

Historia Wojskowych Zakładów 
Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy sięga 
aż 1923 roku . W jaki sposób wyko-
rzystuje się te tradycje w bieżącej 
działalności firmy, jak rzutuje to na 
filozofię działania firmy, jej podsta-
wowe wartości? 

Historia naszych zakładów  jest nieroze-
rwalnie złączona z historią i rozwojem 
polskiego lotnictwa wojskowego. Bardzo 
dobrze się stało, że lotnictwo pozostało na 
tym terenie. Naszą załogę stanowią osoby 
z olbrzymim doświadczeniem, podtrzymu-
jący rodzinne tradycje pracy w tej branży, 
ale też i ludzie młodzi wchodzący dopiero 
w zawodowe życie. Takim firmom jak nasza 
potrzebne jest połączenie takiej tradycji, 
wieloletniego doświadczenia, ale też i nowe 
spojrzenie na branżę. Wykorzystujemy 
doświadczenia pokoleń, ale też i podejmu-
jemy coraz to nowe wyzwania, dążymy do 
rozwijania skrzydeł. Możemy tak działać, 
bo jesteśmy firmą nowoczesną, innowacyj-
ną, należymy do elitarnej grupy zakładów 
o strategicznym znaczeniu dla gospodarki 
i obronności Polski. Jesteśmy w stanie spro-
stać wielkiemu wyzwaniu jakim jest moż-
liwość bycia głównym przedsiębiorstwem 
wspierającym polskie lotnictwo wojskowe, 
obecnym na każdym etapie zabezpieczenia 
eksploatacji.

Jaki jest zakres działania firmy 
w tym obszarze? 

Wspieramy i zabezpieczamy eksploatację 
statków powietrznych lotnictwa sił zbroj-
nych Rzeczpospolitej Polskiej. Chodzi tu 
m.in. o takie statki jak Su-22, MiG-29, 
F-16, czy Hercules C-130. Nasz zakres 
działalności obejmuje m.in. wykonywa-
nie pełnych remontów, obsługę i prze-
glądy okresowe, przedłużanie resursów 
technicznych, produkcję i dostawę części 
zamiennych jednorazowych, szkolenia 
personelu. Jednym z naszych głównych 
zadań jest rozszerzanie i pogłębianie 
zakresu tych usług. Możemy sobie na to 
pozwolić, jesteśmy jednym z najnowocze-
śniejszych tego typu zakładów w Europie. 
Obsługujemy samoloty bardzo różnych 
typów, mamy zamówienia z całego świata. 
Obecnie inwestujemy w budowę kolejne-
go hangaru, co jeszcze bardziej zwiększy 
nasze możliwości.    

Ważną dziedziną naszej działalności staje 
się modernizacja i wyposażanie statków 
powietrznych w nowoczesne systemy. 
Wykonaliśmy np. modernizację stat-
ków powietrznych typu MiG-29, Su-22, 
wyposażając je m.in. w systemy: GPS, 
TACAN, VOR/ILS, światła antykolizyjne, 
radiostacje UHF/VHF, transpondery, KT/
IFF i inne. W latach 2011-2014, Spółka 
wykonała doposażenie 16 samolotów 
MiG-29 Polskich Sił Powietrznych. 
Polegało ono na integracji nowoczesnych 
systemów awioniki i zbudowaniu otwartej 
architektury w oparciu o nowy komputer 
misji i szynę danych MIL BUS 1553 B. 
Od roku 2015 realizowane były remonty 
weryfikacyjne samolotów Su- 22M4K i Su-
-22UM3K z dostosowaniem przyrządów 
w kabinie do jednostek anglosaskich wraz 
z zabudową nowej radiostacji. Remont we-
ryfikacyjny przedłużył resurs samolotów 
o kolejne 10 lat.

Firma zarządza również projektami 
SBSP w ramach Centrum Kompe-
tencyjnego bezzałogowych statków 
powietrznych Polskiej Grupy Zbro-
jeniowej. Jakie znaczenie dla firmy 
maję te przedsięwzięcia?

Bardzo duże, gdyż dzięki nim możemy 
też być firmą produkcyjną. Chodzi tu 
m.in. o projektowanie i rozwój syste-
mów bezzałogowych statków powietrz-
nych, prowadzenie projektów badawczo 
– rozwojowych, produkcję systemów 
bezzałogowych statków powietrznych, ich 
integrację. Do tego dochodzą jeszcze testy, 
próby naziemne i testy w locie, szkolenia 
personelu obsługi naziemnej i operatorów 
w ramach własnego ośrodka szkoleniowe-
go, wdrożenie systemów u odbiorcy oraz 
serwisowanie. Chcemy oferować systemy 
bezzałogowych statków powietrznych nie 
tylko dla wojska, ale również dla odbior-
ców cywilnych.

Proszę przedstawić najważniejsze 
działania podejmowane przez przed-
siębiorstwo w zakresie społecznej 
odpowiedzialności biznesu. 

Działamy w tym zakresie w wielu 
obszarach, inwestujemy m.in. w rozwój 
naszych pracowników  poprzez programy 
podnoszące ich kwalifikacje, jak również 

programy integracyjne. Dbamy o rozwój 
pracowników, gdyż  w tak nowocze-
snej, innowacyjnej firmie stanowią oni 
szczególną wartość.  Chcemy, aby byli 
mocno związani z naszym zakładem 
nie tylko dzięki wynagrodzeniom, ale 
również dzięki pozapłacowym świad-
czeniom. Od dwóch lat mamy własny 
program emerytalny, w lipcu otwieramy 
żłobek dla 30 dzieci, rozwijamy wiele 
programów z obszaru CSR skierowanych 
dla naszych pracowników, mamy różne 
zespoły sportowe, wędkarskie, ostatnio 
mocno rozwinął się ruch krwiodawstwa, 
wolontariat. Chcemy, aby nasz zakład tęt-
nił życiem, był miejscem nie tylko pracy, 
ale również miejscem dzielenia się swoimi 
pasjami, zainteresowaniami. Społeczną 
odpowiedzialność biznesu rozumiemy 
również jako działania skierowane na 
rzecz naszego otoczenia. Promujemy 
idee mające na celu niesienie pomocy 
potrzebującym, zwiększamy świadomość 
społeczną na określone tematy. Podejmu-
jemy przedsięwzięcia na rzecz naszego 
otoczenia, interesują nas sprawy związane 
z Bydgoszczą, w związku z tym wspieramy 
lokalne instytucje i osoby, współpracuje-
my z lokalnymi organizacjami, bierzemy 
udział we wsparciu programów dla dzieci 
i młodzieży.

Gospodarka Gospodarka
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W drodze po sukces…

Nagrody Menedżer Roku zostały przyznane! Otrzymali 
je Mariusz Zawadzki i Adam Jeż na Gali upamiętniającej 
30 Lat Wolności RP. Firma carSolutions została nagrodzona 
w kategorii Wybitna Firma
Ogólnopolski Plebiscyt Orły Polskiej 
Przedsiębiorczości jest realizowany 
w ramach Narodowego Programu Promocji 
Polska Przedsiębiorczość. Orzeł Polskiej 
Przedsiębiorczości jest nagrodą rangi 
krajowej, ma ona celu wyróżniać oraz 
promować firmy i instytucje, które mogą 
być inspiracją i drogowskazem dla innych. 
Firma carSolutions z pewnością może być 
wzorem dla przedsiębiorców marzących 
o błyskawicznym rozwoju firmy. Mariusz 
Zawadzki, prezes zarządu carSolutions 
oraz Adam Jeż, wiceprezes założyli Spółkę 
w 2015 roku. Wcześniej zdołali zdobyć  
wieloletnie doświadczenie w branży 
motoryzacyjnej. Mariusz Zawadzki 
pierwsze kroki w zawodzie stawiał 
w salonie samochodowym w Dusseldorfie, 
dzięki temu poznał  niemiecki rynek 
sprzedaży aut.  U autoryzowanego dealera 
Lexusa szybko stał się filarem zespołu 
handlowego dzięki charyzmie oraz 
znajomości branży. Adam Jeż, wiceprezes 
zarządu – pracował dla marek Ford, 
KIA, Volvo w salonach samochodowych 
i sprawdził się jako lider zespołu. 
Jego profesjonalizm i zamiłowanie do 
motoryzacji pozwoliło mu osiągnąć 
wysoką pozycję w tej branży oraz status 
eksperta. Wspólna pasja współwłaścicieli 
pozwoliła na stworzenie nowej jakości 
i brendu, którym jest carSolutions. 
Oboje pracują nad stworzeniem marki, 
która stała się rozpoznawalna  na rynku 
Europejskim i postrzegana jest jako 
niekwestionowany lider.
carSolutions sprzedaje samochody nowe 
w hurtowych ilościach dla dealerów 
autoryzowanych, nieautoryzowanych 

i brokerów w całej Europie. Ofertę 
stanowią samochody różnych marek, aby 
spełnić wszelkie potrzeby klienta.  
Dzięki działaniom na arenie 
międzynarodowej i wyszukiwaniu 
wyjątkowo atrakcyjnych ofert firma jest 
w stanie zaproponować konkurencyjną cenę.
carSolutions w ciągu zaledwie 4 lat 
wypracowała silną pozycję na rynku 
i uznanie wśród klientów. Potwierdzeniem 
sukcesu są liczne nagrody i wyróżnienia 
gospodarcze takie jak Diament Polskiego 
Eksportu 2018, Gepard Biznesu, Firma 
Roku, czy Brylant Polskiej Gospodarki 
otrzymane w 2019. 
Już po raz drugi Spółka zdobyła też 
tytuł Światowa Firma. W ten sposób 
Gremium Instytutu Europejskiego 
Biznesu w VII edycji Konkursu Światowa 
Firma Worldwide Company 2019 
nagrodził carSolutions za działalność na 
zagranicznych rynkach. Ilość przyznanych 
wyróżnień jest potwierdzeniem, 
iż carSolutions spełnia najwyższe 
standardy zarządzania firmą. Od 2018 
roku carSolutions może posługiwać 
się  Certyfikatem ISO 9001:2015 co 
jest potwierdzeniem wysokiej jakości 
oferowanych usług. www.carsolutions.pl

Gdzie leży tajemnica sukcesu 
firmy?
Poprzez implementację innowacyjnych 
rozwiązań i nowoczesnemu zarządzaniu 
Spółka zdobywa szczyty zawodowe. 
O satysfakcji klienta decyduje starannie 
zaplanowany proces zakupowy. 
Firma jest w stanie zrealizować każde 
zlecenie na daną markę, model oraz 
dodatkowe wyposażenie. Aby klient 
czuł się komfortowo przydzielany jest do 
zamówienia opiekun transakcji, który na 
bieżąco informuje o etapach realizacji. 
Po otrzymaniu od dostawcy kompletu 
dokumentów, firma informuje klienta o 
gotowości towaru i możliwości finalizacji 
transakcji. Zgodnie ze standardami 
carSolutions zamówienie jest zawsze 
finalizowane w terminie.  Poprzez 
dywersyfikację dostaw towar od momentu 
gotowości może być dostarczony do 

klienta nawet w ciągu 3-5 dni roboczych. 
Zarządzający stawiają na przejrzystość 
współpracy i jasność komunikacji, liczy się 
klient i jego zadowolenie z jakości usług. 
Dzięki tym założeniom carSolutions 
zostało zauważone i przyjęte do 
E.A.I.V.T. (Europejskiego Stowarzyszenia 
Niezależnych Sprzedawców Samochodów) 
oraz BVFK (Niemieckiego Zrzeszenia 
Sprzedawców Samochodów). Fundamentem 
sukcesu jest ciężka i konsekwentna 
praca oraz chęć całkowitej zmiany 
podejścia do klienta poprzez rewolucyjne 
postrzeganie rynku motoryzacyjnego. 
Tu klient jest kluczem i chęć sprostania 
jego oczekiwaniom, to prawdziwy motor 
napędowy oraz tajemnica tego sukcesu.

Takim kluczem, który otwiera kolejne 
drzwi do zdobycia rynku, nie tylko 
Europejskiego, ale też rodzimego, 
było otwarcie salonu samochodowego 
NoweUżywane w 2017. Była to chęć 
trafienia nie tylko do zagranicznych 
hurtowych klientów, ale także do 
indywidualnego krajowego odbiorcy. 
Klient ma możliwość wyboru z szerokiej 
gamy marek i modeli samochodów 
nowych i używanych. Każdy samochód, 
który trafia do Salonu jest sprawdzany 
przez specjalistę i ma uregulowany status 
prawny oraz dostępną pełną historię. 
www.noweuzywane.eu

Założeniem Prezesów carSolutions jest 
ciągłe szukanie kolejnych innowacyjnych 
rozwiązań w drodze do doskonałości 
i osiąganie kolejnych szczytów 
zawodowych.

„carSolutions zrodziło się z miłości do 
samochodów i pasji do motoryzacji.”

Po lewej stronie Prezes, Pan Mariusz Zawadzki, 
po prawej Wiceprezes, Pan Adam Jeż
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Okręgowe Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej w Gdyni

Okręgowe Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  
81-213 Gdynia,
ul. Opata Hackiego 14  
tel. (58) 62-73-801
sekretariat@opecgdy.com.pl 
www.opecgdy.com.pl

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-
nej z siedzibą w Gdyni, to firma ze 100 proc. kapi-
tałem polskim, której właścicielami są: Komunalny 
Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Gmina 
Miasta Gdyni, Gmina Miasta Wejherowa i Gmina 
Miasta Rumi. OPEC w sposób: nowoczesny, bez-
pieczny, niezawodny i przyjazny środowisku 
zapewnia ciepło mieszkańcom: Gdyni, Rumi i Wej-
herowa oraz części gminy Kosakowo, obsługując 
ponad 60 proc. mieszkańców i pokrywając około 
70 proc. zapotrzebowania na energię cieplną. 
Spółka poza bieżącą działalnością związaną z pro-
dukcją, dystrybucją i dostawą ciepła do budynków 
oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej w ko-
generacji, podejmuje także liczne działania na rzecz 
lokalnych społeczności.

Zaangażowanie w życie społeczne wpisane jest w stra-
tegię Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, 
związaną z aktywnym udziałem w lokalnych inicjatywach. 
Jest to wynik odpowiedzialności za drugiego człowieka 
i środowisko, w którym przedsiębiorstwo funkcjonuje. 

Gdyński OPEC pomaga: fundacjom, ośrodkom i ogniskom 
opiekuńczym, hospicjom, stowarzyszeniom i osobom niepeł-
nosprawnym. Pomoc przekazywana jest w formie pieniężnej 
i rzeczowej. 
Działania przedsiębiorstwa, które poprzez rozwój miejskiej sieci 
ciepłowniczej, aktywnie zaangażowało się w walkę ze smogiem, 
nie są przypadkowe. Są to projekty długofalowe, często reali-
zowane na podstawie wieloletnich umów z partnerami, w ob-
szarach: zdrowia, kultury, edukacji, sportu oraz kształtowania 
wartości i postaw patriotycznych.

Nowoczesne budownictwo w „Najlepszej odsłonie”

Coraz szybciej rozwijający się rynek pre-
fabrykatów oraz prężnie działająca branża 
budowlana obligują producentów do po-
szukiwania nowych rozwiązań. W reali-
zowanych 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 przemy-
słowego, od początku swojej działalności 
stawia na systematyczny rozwój poprzez 
inwestycje w nowe linie produkcyjne, 
park technologiczny oraz najnowocze-
śniejsze technologie. Firma nieustannie 
monitoruje rynek pod kątem kierunku 
rozwoju branży oraz badań nad nowymi 
produktami i technologiami, ma rozpo-
znawalną 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 zdefiniowa-
ne potrzeby i oczekiwania, począwszy od 
zaprojektowania, transportu po wbu-
dowanie gotowych elementów. Klienci 
oczekują, iż dane zlecenie wykona jeden 
podmiot co pozwoli zrezygnować z usług 
kilku podwykonawców co m.in. wyelimi-
nuje problemy związane z komunikacją 
pomiędzy różnymi podwykonawcami 
znajdującymi się na terenie budowy. Na 
każdym etapie oferujemy profesjonal-
ne doradztwo wykwalifikowanej kadry 
specjalistów. We wdrożeniu innowacyj-

nych metod produkcyjnych oraz opraco-
waniu nowych technologii, kluczowym 
jest wsparcie i współpraca z jednostkami 
badawczymi przy jednoczesnej, ciągłej 
kontroli własnego laboratorium. Wdroże-
nie nowej technologii do przedsiębiorstwa 
Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o. pozwoliło 
wzmocnić konkurencyjność firmy na 
rynku prefabrykowanych elementów sprę-
żonych takich jak: 
n Płyty stropowe sprężone wielootwo-
rowe – wykorzystywane jako gotowe ele-
menty stropów płytowych dla wszelkiego 
rodzaju budownictwa – mieszkaniowego 
jedno i wielorodzinnego, przemysłowego; 
stropy budynków socjalnych i technicz-
nych stropy parkingów tarasów obiektów 
wielkopowierzchniowych, wykorzystywa-
ne również jako stropodachy. Płyty stro-
powe sprężone mają wysokość od 150mm 
do 500 mm i różny stopień zbrojenia 
w zależności od wymaganego obciąże-
nia. 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 wielkopo-
wierzchniowych takich jak np. hale ma-
gazynowo-logistyczne, hale produkcyjne, 
wszelkiego rodzaju sortownie, spalarnie, 
obiekty przeznaczone dla rolnictwa czy 
wiaty magazynowe. Mogą być produko-
wane nawet do rozpiętości powyżej 36 m, 
najczęściej stosowany jest przekrój dwu-
teowy. Dźwigary opierają się na słupach 
i stanowią układ stężający, jednocześnie 
stanowią podparcie dla konstrukcji dachu. 
n Płyty stropowe TT – stosowane jako 
stropy obiektów wielkopowierzchniowych 
tj.: parkingi wielopoziomowe, centra 

handlowe oraz jako stropodachy obiektów 
przemysłowych do rozpiętości stropu po-
nad 20 m. Płyty TT dają swobodę lokaliza-
cji otworów w obszarach poza żebrami. 
n Ściany warstwowe – wykorzystanie 
jako gotowe elementy w budownictwie 
mieszkaniowym jedno- lub wielokon-
dygnacyjnym, budynków użyteczności 
publicznej. Mogą być jednowarstwowe 
składające się z warstwy nośnej, dwuwar-
stwowe składające się z warstwy nośnej 
i izolacyjnej oraz trójwarstwowe skła-
dające 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 kole-
jowych.  Projektowanych na obciążenia 
ruchome kl. A wg PN-85/S-10030 oraz na 
obciążenie pojazdem specjalnym klasy 
150. Belki mostowe sprężone produko-
wane są z na podstawie powtarzalnych 
katalogów oraz w oparciu o indywidualny 
projekt. 

Konieczność odpowiedzi na zapotrze-
bowanie 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 ofe-
rowanych produktów. Prowadzone prace 
badawcze nakierowane są na opracowanie 
produkcji najwyższej jakości oraz rozwią-
zań, które wpisują się w lukę technologicz-
ną oraz zapotrzebowanie rynkowe.

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
bok@zbych-pol.pl  |  sekretariat@zbych-pol.pl  |  www.zbych-pol.pl
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Dobrze dobrana kadra, udane inwestycje, 
wysokiej jakości sprzęt, czyli recepta 
na sukces w służbie zdrowia
Z Małgorzatą 
Załawą-Dąbrowską Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów 
Lecznictwa Otwartego 
Warszawa-Żoliborz 
rozmawia Ryszard Żabiński

SPZZLO, którym Pani zarządza 
został wyróżniony Nagrodą specjal-
ną Orły Polskiej Przedsiębiorczości. 
Podczas gali otrzymała również Pani 
indywidualną nagrodę „Osobowość 
30 lecia Wolności RP”. Jednak tych 
nagród w okresie ostatnich 14 lat 
SPZZLO Warszawa-Żoliborz zdobył 
znacznie więcej…

Bardzo cenię sobie również ubiegłoroczne 
wyróżnienie „Najcenniejsza Firma Zdro-
wia” wręczone podczas Forum Ekono-
micznego w Krynicy. Nagrodę przyznano 
podczas imprezy towarzyszącej - IX 
Forum Ochrony Zdrowia. Oceniano wiele 
wskaźników finansowych, w tym m.in. 
przychody ze sprzedaży, które przekro-
czyły w 2017 roku 7 mln zł, dynamikę 
sprzedaży, inwestycje, wskaźnik zadłuże-
nia, relację nakłady – przychody. Jesteśmy 
dużą jednostką, nasz roczny kontrakt 
z NFZ opiewa na kwotę przekraczająca 50 
mln złotych. 
W ubiegłym roku otrzymaliśmy nagrodę 
Lider Polskiego Biznesu 2018. W 2015 
roku otrzymaliśmy również Polską Nagro-
dę Jakości 2015.Nagroda została przy-
znana za skuteczne zarządzanie  zgodnie 
z takimi zasadami Total Quality Manage-
ment, jak orientacja na klienta, przy-
wództwo, zaangażowanie pracowników, 
podejście procesowe, systemowe podejście 
do zarządzania, ciągłe doskonalenie, po-
dejmowanie decyzji w oparciu o fakty oraz 
obustronne korzystne relacje z dostaw-
cami. Uroczyste wręczenie insygniów tej 
Nagrody odbyło się 11 listopada 2015 roku 
na Zamku Królewskim w Warszawie.
W 2014 roku, podczas uroczystości z oka-
zji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 
zostaliśmy również uhonorowani Mazo-

wiecką Nagrodą Jakości w kategorii „Or-
ganizacja Ochrony Zdrowia”.Nagroda 
jest przyznawana przedsiębiorstwom za 
wdrażanie koncepcji zarządzania przez 
jakość, które jest oparte na dziewięciu fi-
larach, takich jak: przywództwo, polityka 
i strategia, zarządzanie ludźmi, zarządza-
nie zasobami, zarządzanie procesami, sa-
tysfakcja klientów/pacjentów, satysfakcja 
pracowników, współpraca z otoczeniem 
oraz efekt końcowy. Proces ubiegania się 
o Nagrodę wymaga sporządzenia przez 
przedsiębiorstwo samooceny, która na-
stępnie jest uzupełniana podczas wizytacji 
przedstawicieli komitetu oraz weryfikowa-
na przez trzydziestoosobową komisję.
Warto również wspomnieć o tytule Wiel-
kiego Inwestora 2012 przyznanym nam 
przez Instytut Nowoczesnego Biznesu. By-
liśmy  jednym z 58 laureatów spośród 680 
przedsiębiorstw ochrony zdrowia z całego 
kraju. SPZZLO Warszawa-Żoliborz zna-
lazł się w rankingu jako jedyny publiczny 
zakład lecznictwa otwartego z terenu 
Warszawy. Tytuł uzyskały te firmy, które 
w latach 2008-2011 dokonały minimum 10 
mln zł odpisów amortyzacyjnych.
Wysokie koszty amortyzacyjne świadczą 
o licznych inwestycjach podejmowanych 
przez zakład opieki zdrowotnej. Wielki 
Inwestor 2012 to nie tylko liczne inwesty-

cje, ale także właściwe zarządzanie oraz 
gospodarowanie samodzielnie pozyskany-
mi środkami finansowymi.
Potwierdzeniem dobrego zarządzania było 
również wyróżnienie Efektywna Firma 
2012. W tym rankingu, przygotowanym 
przez Instytut Nowoczesnego Biznesu 
znalazły się zakłady, w których średnia 
stosunku zysku netto do przychodów ope-
racyjnych, na przestrzeni lat 2008-2011, 
wyniosła co najmniej 5 procent. Przycho-
dy operacyjne to przychody z podstawo-
wej działalności operacyjnej podmiotu 
gospodarczego, będące elementem wyniku 
finansowego. Wskaźnik zysku netto do 
przychodów operacyjnych określa rentow-
ność sprzedaży, która informuje, ile zysku 
po opodatkowaniu (netto) wypracowują 
wszystkie przychody z działalności, czyli 
jaką część lub jaki procent wszystkich 
przychodów stanowi zysk po opodatkowa-
niu. Im wskaźnik jest wyższy tym lepiej, 
gdyż przedsiębiorstwo generuje większe 
przychody ze wszystkich rodzajów działal-
ności i dzięki temu przynosi większy zysk.
Z dumą nosimy również godło Teraz Pol-
ska. SPZZLO Warszawa-Żoliborz został 
wyróżniony w kategorii "Usługi". Zapre-
zentowaliśmy naszą Poradnię Rehabilita-
cyjną i Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla 
Dzieci i Młodzieży. 

Udowodniła Pani, że  da się zarzą-
dzać tak dużą publiczną jednostką 
lecznictwa otwartego i osiągać bar-
dzo dobre wyniki finansowe. Jakie 
działania należy podejmować?

Najważniejsze jest wyznaczenie sobie 
celów i ich konsekwentna realizacja. 
Trzeba to robić rzetelnie, z poświęceniem. 
Praca powinna być też pasją. Na rynku 
jest przecież bardzo dużo placówek służby 
zdrowia, mamy podobne warunki dzia-
łania, kontrakty z NFZ. A jednak jednym 
udaje się osiągać dobre wyniki, innym 
nie. Trzeba też stale uzupełniać wiedzę, 
dokształcać się. Jestem praktykującym 
lekarzem i w moich planach zawodowych 
nie zakładałam, że będę menedżerem, 
dyrektorem. Ale skoro już tak się stało, 
to staram się na bieżąco intensyfikować 
wiedzę z zarządzania, m.in. na różnych 
studiach podyplomowych. 
Oczywiście o sukcesie instytucji nie 
decyduje tylko dyrektor, lecz cały zespół. 
Trzeba zgromadzić wokół siebie ludzi 
gotowych osiągać coraz lepsze wyniki, 
zaangażowanych, takich którzy będą reali-
zowali wizję dyrektora-lidera. 
Kiedy przed 14 laty zaczęłam kierować 
SPZZLO Warszawa-Żoliborz postawiłam 
sobie trzy główne cele: zmodernizować 
placówkę, dokonać zakupu niezbędnego 
sprzętu i zgromadzić profesjonalną kadrę. 
Początki były trudne, infrastruktura była 
w fatalnym stanie, sprzętu też było bardzo 
mało i słabej jakości.  
Do jednych z ważniejszych przedsięwzięć 
inwestycyjnych należało uruchomienie 
przychodni przy ul. Sieciechowskiej 4, wy-
budowanie nowej przychodni w Łomian-
kach, stworzenie Pracowni Tomografii 
Komputerowej i Rezonansu Magnetyczne-
go w przychodni Żeromskiego 13. 
Już wtedy uważałam, że przychodnie 
powinny być wyposażone w sprzęt 
diagnostyczny najwyższej jakości, w tym 
tomograf i rezonans. Wtedy jednak 
podchodzono do takiego rozwiązania 
sceptycznie. W końcu postanowiłam, 
że zakupu takiego sprzętu dokonamy ze 
środków własnych. Teraz, po latach, ci 
którzy byli sceptyczni przyznają, że był to 
strzał w „dziesiątkę”. 
Nie dopuściliśmy też do utraty przychodni 
przy ul. Felińskiego 8, (wobec budynku 
przychodni były roszczenia ze strony daw-
nych spadkobierców), w ubiegłym roku 
uruchomiliśmy w nowej lokalizacji przy-
chodnię przy ul. Klaudyny 26B, realizu-
jącą świadczenia w zakresie podstawowej 
opieki zdrowotnej oraz specjalistyki.
Wszystkie nasze inwestycje, docenia-
ne przez niezależne gremia ekspertów, 
udowadniają, że publiczny zakład opieki 
zdrowotnej może być przedsiębiorstwem 
rentownym oraz samodzielnym finanso-
wo. Trzeba tylko wyznaczyć sobie cele, 
zgodnie ze starożytną maksymą Seneki 

Młodszego, która mówi, iż„Temu, kto nie 
wie do jakiego portu zmierza, nie sprzyja 
żaden wiatr”.

Pomimo licznych obowiązków 
dyrektorskich pracuje również Pani 
jako lekarz alergolog. Czy trudno jest 
pogodzić te dwa obszary aktywności 
zawodowej?

Jest to możliwe, choć bardzo trudne i wy-
magające wielu wyrzeczeń. Odbywa to się 
trochę kosztem życia rodzinnego, ale na 
szczęście mam wspaniałą rodzinę – mąż, 
córka i syn też są lekarzami więc łatwiej 
jest mi liczyć na ich wyrozumiałość. 
Łączenie funkcji dyrektorskich z pracą 
lekarza ma też ważną zaletę, pozwala mi 
spojrzeć na problemy środowiska z nieco 
innej perspektywy – praktykującego 
lekarza. To się bardzo przydaje w pracy 
menedżerskiej pozwala lepiej zrozumieć 
problemy lekarzy.  

Jak Pani sobie radzi z powszechnie 
występującym niedoborem lekarzy?

Zatrudniamy prawie 800 pracowników, 
lekarzy zaś około 300. To jest systemowy 
problem. W naszym przypadku nie mamy 
kłopotów ze znalezieniem lekarzy specja-
listów, gorzej jest z lekarzami podstawowej 
opieki zdrowotnej. Mimo tego, że mogła-
bym im zaoferować „godne” pieniądze to 
jednak występują tu braki. W tej sytuacji 
musimy się ratować lekarzami rezyden-
tami.  

Od wielu lat, co roku, jest Pani 
zapraszana na Forum Ekonomiczne 
w Krynicy. Czy dyskutuje się tam 
m.in. o sytuacji w służbie zdro-
wia? Co powinno się zmienić w tej 
dziedzinie, aby skróciły się kolejki 
pacjentów do lekarzy specjalistów? 

Bardzo cenię sobie te spotkania, w tym 
roku wybieram się na Forum Ekonomicz-
ne w Krynicy już po raz ósmy. To jest 
wyjątkowa okazja spotkania się z mene-
dżerami służby zdrowia z całej Polski i za-
granicy, wymiany doświadczeń, porówny-
wania osiągnięć. W Krynicy bardzo dużo 
dyskutuje się o służbie zdrowia na Forum 
Ochrony Zdrowia, które poświęcony jest 
tylko tej tematyce. 
W kwestii kolejek do lekarzy, to mogę 
stwierdzić, iż wielkim problemem służby 
zdrowia jest niedobór lekarzy, ale jego 
rozwiązanie wymaga czasu, przynajmniej 
10 lat, bo tyle trwa wyszkolenie leka-
rza specjalisty. Trzeba też sobie zdawać 
sprawę, że nie stworzymy służby zdrowia 
na wysokim poziomie jakościowym bez 
zwiększenia nakładów na ten cel, przy-
najmniej do poziomu 6-7% PKB i to już 
teraz, a nie w odległej perspektywie, jak to 
jest planowane. Ważna jest też struktura 
nakładów. W Polsce zdecydowana więk-
szość, bo około 70 procent, przeznaczana 

jest na lecznictwo szpitalne,a tylko 30 
procent – na opiekę ambulatoryjną, pod-
czas gdy w Europie proporcje są odwrotne 
i ok. 70 proc. nakładów przeznacza się na 
lecznictwo pozaszpitalne. W Polsce klu-
czowe jest więc odwrócenie tych proporcji 
i zwiększenie dofinansowania lecznictwa 
ambulatoryjnego, właśnie na poziomie 
europejskim. Osobiście w ogóle uważam, 
że należałoby oddzielić, a nie łączyć, 
lecznictwo szpitalne od ambulatoryjnego. 
Śmiem twierdzić, że to nawet inny rodzaj 
medycyny, szczególnie w zakresie organi-
zacyjnym. 
To co można zrobić już teraz to na pewno 
zatrudnić pracowników medycznych, asy-
stentów lekarza, którzy mogą go odciążyć 
od wykonywania bardzo wielu czynności, 
w tym administracyjnych, nie związanych 
z leczeniem. Aby poprawić ogólną sytu-
ację w sektorze ochrony zdrowia należy 
zwiększyć odpowiedzialność pacjenta za 
jego zdrowie. To pacjent powinien być od-
powiedzialny, a nie lekarz. Zacznijmy od 
edukacji w szkołach odnośnie zdrowego 
stylu życia, szkodliwości palenia papie-
rosów, picia alkoholu, spożywania cukru 
oraz znaczenia badań profilaktycznych. 
Dobrze, że w czasach „debaty o zdrowiu” 
na bazie wypracowanych rekomendacji 
przygotowywany jest przez ministrów 
program zmian, który miejmy nadzieję 
obejmie wszystkie ważne zagadnienia. 
Warto w tym miejscu dodać, że jako 
SPZZLO Warszawa-Żoliborz uczestniczy-
my w pilotażowym programie Minister-
stwa Zdrowia – POZ Plus. Z całej Polski 
do tego pilotażu zakwalifikowało się 46 
jednostek, z tego z Warszawy – tylko dwie. 
Celem tego programu pilotażowego jest 
weryfikacja założeń modelu opieki koor-
dynowanej POZ. Pacjent staje się aktyw-
nym partnerem we wspólnym podejmo-
waniu decyzji dotyczących postępowania 
w zdrowiu i chorobie, w oparciu o wypra-
cowany razem z nim indywidualny plan 
opieki medycznej. Pacjent uzyskuje wspar-
cie zespołu profesjonalistów medycznych.
SPZZLO Warszawa-Żoliborz w ramach 
programu POZ Plus zapewnia bezpłat-
nie: sporządzenia bilansu zdrowia (dla 
pacjentów w wieku 20-65 lat), dla osób 
przewlekle chorych – program zarządza-
nia chorobą, dostęp do niezbędnych badań 
i konsultacji lekarzy specjalistów, a także 
porady dietetyka i psychologa. Dzięki 
zatrudnieniu koordynatorów pacjent jest 
prowadzony przez całą ścieżkę leczniczo-
-diagnostyczną, jest zapisywany na wizyty 
i różnego rodzaju badania. Z naszych 
pierwszych obserwacji pilotażowych 
wynika, iż pacjenci są bardzo zadowoleni 
z takiego unikalnego podejścia. Według 
mnie, w tym kierunku powinna podążać 
nowoczesna medycyna, w stronę indywi-
dulanej opieki zdrowotnej, skoncentrowa-
nej na potrzebach konkretnego pacjenta.
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5 Wojskowy Szpital Kliniczny z nagrodą 
„Wybitna placówka medyczna 2019”
Podczas Wielkiej Gali „30 lat 
Wolności RP”, 5 Wojskowy 
Szpital Kliniczny z Polikliniką 
SPZOZ w Krakowie 
został uhonorowany 
nagrodą „Wybitna Placówka 
Medyczna 2019”. Nagrodę 
odebrał Komendant Szpitala 
płk lek. Artur Rydzyk.
W czasie odbierania nagrody komendantowi 
szpitala towarzyszyli: Pani Anna Wierzowiecka 
– zastępca dyrektor Departamentu Wojskowej 
Służby Zdrowia oraz reprezentująca szpital 
delegacja: płk lek. Piotr Marszałek, płk lek. 
dent. Piotr Sokół, mgr inż. Brygida Sosnowska-
-Krzyżowska, lek. Monika Augustyn, mgr inż. 
Joanna Kiepas-Kędzierska, ppłk lek. Mateusz 
Sidor.
Na Gali obecni byli przedstawiciele władz rzą-
dowych, samorządowych oraz przedsiębiorców, 
którzy swoimi dokonaniami i osiągnięciami 
wpływają na pozycję polskiej gospodarki na 
świecie. Organizatorem Wielkiej Gali była 
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pra-
codawców – PRZEDSIEBIORCY.PL. 
„ Da dextram misero” – Podaj prawicę 
potrzebującemu. – taka jest misja wyróżnio-
nego Szpitala. 5 Wojskowy Szpital Kliniczny 
z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Krakowie to nowoczesny, 
wieloprofilowy podmiot leczniczy w zabyt-
kowych budynkach w otoczeniu parkowym, 
wybudowany w latach 1905-11 ze składek 
społeczeństwa Krakowa. 
Od odzyskania przez Polskę niepodległości 
w listopadzie 1918 roku, niesie pomoc medycz-
ną Polskiemu Wojsku oraz mieszkańcom Kra-
kowa, Małopolski, kraju a także zagranicznym 
turystom odwiedzającym nasze miasto. Jest 
najstarszą instytucją Wojska Polskiego w Mało-
polsce działającą nieprzerwanie w tym samym 
miejscu. Szpital udziela świadczeń medycznych 
oraz realizuje zadania na rzecz obronności kra-
ju zlecone przez Ministra Obrony Narodowej. 
Szpital zapewnia szeroki zakres usług medycz-
nych: wysokospecjalistyczne świadczenia me-
dyczne stacjonarne i ambulatoryjne, badania 
diagnostyczne oraz udziela świadczeń zdrowot-
nych w ramach szybkiej terapii onkologicznej.
W ramach lecznictwa szpitalnego działają 
kliniki, oddziały kliniczne i oddziały szpitalne 
o profilach medycznych: medycyna ratunkowa; 
choroby wewnętrzne;  gastroenterologia; chi-
rurgia ogólna, onkologiczna i naczyniowa; chi-
rurgia urazowa i ortopedia, intensywna terapia 
i anestezjologia; kardiologia; reumatologia; en-
dokrynologia; okulistyka; otorynolaryngologia; 
neurologia; choroby płuc; psychiatria; urologia; 

neurochirurgia; choroby zakaźne; rehabilitacja 
medyczna; chirurgia plastyczna. 
Szczególne sukcesy Szpital odnosi w dziedzi-
nach otorynolaryngologii, neurochirurgii, 
ortopedii, gastroenterologii, medycyny nukle-
arnej. Świadczenia z zakresu lecznictwa otwar-
tego realizowane są w 42 specjalistycznych po-
radniach oraz w gabinetach POZ. Świadczenia 
stomatologiczne udzielane są w Specjalistycznej 
Przychodni Stomatologicznej. 
Szpital wykonuje badania z zakresu medycyny 
pracy oraz orzecznicze, w tym dla potrzeb 
orzecznictwa wojskowo-lekarskiego. Świad-
czenia diagnostyczne realizowane są w nowo-
czesnych zakładach i pracowniach: zakładzie 
medycyny nuklearnej, zakładzie analityki 
lekarskiej, zakładzie radiologii i diagnostyki 
obrazowej, zakładzie patomorfologii. Świad-
czenia z zakresu rehabilitacji ambulatoryjnej 
prowadzi zakład rehabilitacji.
Szpital realizuje zadania dydaktyczne i ba-
dawcze, uczestniczy w przygotowywaniu, 
kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji osób 
wykonujących zawód medyczny. 5 WSzKzP ma 
również swój udział w zabezpieczeniu medycz-
nym polskich misji pokojowych w Siłach ONZ. 
Personel lekarski, pielęgniarski oraz kadra 
zawodowa, pełniła służbę w pokojowych Siłach 
ONZ oraz w Polskich Kontyngentach Wojsko-
wych w Europie i na Bliskim Wschodzie.  
Inwestując w rozwój Szpitala sukcesywnie 
modernizowane są obiekty szpitalne. Ostatnie 
największe zrealizowane inwestycje to remont 
i modernizacja Polikliniki, oddziałów psy-
chiatrycznego i neurochirurgicznego, remonty 
dachów budynków szpitalnych, przebudowa 
głównego wjazdu. Szpital sukcesywnie wdraża 
światowe standardy wprowadzając nowoczesne 
technologie medyczne i inwestując w nowocze-
sny sprzęt medyczny. 
Zwieńczeniem roku 2017 było podpisanie 
z Ministerstwem Zdrowia umów na realizację 
dwóch projektów pn. „Rozbudowa i dopo-

sażenie szpitalnego oddziału ratunkowego 5 
WSzKzP” oraz „Wsparcie oddziałów 5 WSzKzP 
SPZOZ w zakresie ginekologii, rehabilitacji, 
chirurgii ogólnej i urazowej oraz oddziałów 
chorób płuc i chorób wewnętrznych” finanso-
wanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 
Rok 2018 był rokiem szczególnym w historii 
Szpitala: obchody 100-lecia niepodległości 
Polski oraz 100 rocznicy powstania Szpitala, 
realizacja projektów finansowanych ze środków 
unijnych. 
W roku 2019 zostanie zakończona realizacja 
ww. projektów, zostanie zakupiony rezonans 
magnetyczny, drugi tomograf komputerowy 
oraz rozpoczęta zostanie największa inwestycja 
w dziejach Szpitala, budowa zintegrowanego 
bloku operacyjnego. 

Mocne strony Szpitala Wojskowego 
w Krakowie:
•  nowoczesny podmiot leczniczy z tradycjami;
•  położenie w centrum miasta;
•  wysokospecjalistyczna opieka medyczna;
•  pełny zakres świadczeń diagnostyczno-tera-

peutycznych i rehabilitacyjnych;
•  doświadczony personel medyczny;
•  nowoczesna aparatura i sprzęt medyczny;
•  zaufanie pacjentów i społeczeństwa oraz 

ugruntowana pozyc ja w środowisku medycz-
nym;

•  zaufanie i współpraca z władzami wojewódz-
twa, miasta Krakowa, jednostkami i instytu-
cjami wojskowymi oraz organami zapewnie-
nia bezpieczeństwa i porządku publicznego;

•  działalność dydaktyczna i naukowa, współ-
praca z uczelniami i szkołami, podmiota-
mi leczniczymi, organami administracji 
rządowej, wojskowej i samorządowej oraz 
zakładami i instytucjami.

Źródło: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny

Konsorcjum Projektowo-Wykonawcze „Ekobudowa” Sp. z o.o. istnieje na rynku budowlanym od 1994 r. Podstawowym 
kierunkiem naszej działalności są usługi wykonawstwa inwestycji w zakresie od projektu po realizację „pod klucz”.
Specjalizujemy się w realizacji wszelkiego typu instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów przemysło-
wych, budynków biurowych oraz obiektów użyteczności publicznej. Podchodzimy do naszych zadań kompleksowo, poczyna-
jąc od projektu, poprzez wykonawstwo oraz rozruch wszystkich instalacji zaprojektowanych i wykonanych przez naszą firmę 
oraz projekty wykonane przez inne biura projektowe. Nasi pracownicy każdą sprawę traktują priorytetowo, poświęcając jej 
głębokie zaangażowanie oraz prowadząc analizę w celu prawidłowej realizacji zleceń. Świadczymy także serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny, czuwając nad poprawnością funkcjonowania zrealizowanych przez nas projektów.

Od 2003 r. posiadamy wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001:2015, 
a od 2014 r. system BS OHSAS  18001:2007. W roku 2009 wdrożyliśmy system 
zarządzania jakością spawania materiałów metalowych ISO 3834:2007. Posiada-
my również uprawnienia nadane przez UDT do wytwarzania i napraw urządzeń 
i rurociągów ciśnieniowych ze stali węglowych i austenitycznych zgodnie 
z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 97/23/WE oraz przepisami Urzędu 
Dozoru Technicznego.

Specjalizujemy się we wszelkiego typu instalacjach: 
  Instalacje sanitarne (wentylacja, klimatyzacja, instalacje grzewcze, instalacje 

chłodnicze, instalacje wodno-kanalizacyjne, kotłownie, węzły cieplne, insta-
lacje elektryczne, automatyka obiektowa, inteligentne systemy zarządzania 
obiektem BMS);
  Przemysłowe instalacje procesowe (kotłownie parowe, instalacje gazów 

technicznych, kotłownie oleju diatermicznego, instalacje mediów palnych 
i żrących, wentylacja przemysłowa, zbiorniki i instalacje podlegające UDT, 
automatyka procesowa;
  Działania firmy idą również w kierunku realizacji instalacji proekologicznych, np.:

-  odzysk ciepła od instalacji wentylacji z rekuperacją, maszynowni pomp 
próżniowych, sprężonego  powietrza (sprężarek):

-  kilkustopniowy odzysk ciepła ze spalin (kotły z odzyskiem ciepła – ekomizery)
-  instalacje grzewcze w oparciu o gruntowe pompy ciepła
-  gruntowe wymienniki ciepła powietrza(ograniczenie zużycia energii na 

potrzeby  chłodzenia, osuszania, ogrzewania)
-  odzysk ciepła z instalacji technologicznych
-  instalowanie energooszczędnych systemów oświetlenia.
  Budownictwo przemysłowe małokubaturowe (konstrukcje żelbetonowe, stalo-

we, roboty ziemne, roboty drogowe).

Konsorcjum Projektowo-Wykonawcze „EKOBUDOWA” Sp. z o.o.
97-400 Bełchatów
ul. Owocowa 13
tel.: (44) 634 86 31
ekobudowa@ekobudowa.com.pl

www.ekobudowa.com.pl

Zenon Rosół – Prezes Zarządu
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CERTUS – stawiamy na jakość i rozwój
Rozmowa z Genowefą Kisińską, prezesem firmy CERTUS 
PRODUKCJA WYROBÓW Z  TWORZYW SZTUCZNYCH DLA 
BUDOWNICTWA 

Podczas Wielkiej Gali „30 lat wolno-
ści RP” przedsiębiorstwo CERTUS 
zostało wyróżnione nagrodą  Firma 
30-lecia Wolności RP. Jak Pani przy-
jęła tę nagrodę. Za jakie najważniej-
sze dokonania wyróżniono przedsię-
biorstwo?

Nagrodę „30 lat wolności RP” firma 
CERTUS otrzymała naszym zdaniem za 
całokształt, tj. kontynuację i ciągły rozwój 
od momentu transformacji do chwili 
obecnej. Jesteśmy firmą polską z polskim 
kapitałem. Przez cały okres działalności 
firma nie była przekształcana.

Początki firmy sięgają roku 1989, 
a więc okresu transformacji gospo-
darczej w Polsce. Jakie były naj-
ważniejsze momenty przełomowe 
w rozwoju przedsiębiorstwa w minio-
nym 30-leciu?

Firma CERTUS powstała w1989r. w miej-
scowości Cieszyn w woj. wielkopolskim. 
Firma jest producentem systemu kana-
lizacji wewnętrznej, tj. rur i kształtek 
z polipropylenu przeznaczonych do bezci-
śnieniowego transportu ścieków wewnątrz 
budynków.Ważnym osiągnięciem naszej 
firmy było wypromowanie własnej marki 
o nazwie „Certus”, która jest rozpoznawal-
na na rynku polskim. Nazwa i logo firmy 
zostały opatentowane w 2001 r.
W okresie 30 lat działalności otrzymaliśmy 
kilka wyróżnień i nagród, a jedną z nich 
była „Firma Roku 2017” w Plebiscycie Orły 
Polskiej Przedsiębiorczości za „Innowacyj-
ność i Nowoczesne Technologie”. Jesteśmy 
uczestnikami elitarnego programu „Firma 
Godna Zaufania”, co zobowiązuje nas do 
promowania i dbania o jakość produkowa-
nych pod własną marką wyrobów.
CERTUS jest firmą rodzinną. Pomysło-
dawcą naszej firmy był mąż, który nadał 
jej kierunek działania. Wdrażał najnowsze 
rozwiązania techniczne, które po latach 
okazały się bardzo trafne. Ja od początku 
zajmowałam się finansami firmy. Począt-
kowo produkcję wykonywaliśmy sami. 

Były to czasy, kiedy rynek nie wymagał 
wyrobów bardzo dobrej jakości. Wszystko, 
co wyprodukowaliśmy natychmiast było 
sprzedawane, napędzało to koniunkturę. 
Zarobione pieniądze inwestowaliśmy w fir-
mę, co sprawiało nam ogromną satysfakcję. 
Stopniowo budowaliśmy hale produkcyjne 
i zakupiliśmy park maszynowy. Uruchomi-
liśmy własną narzędziownię, w której wy-
konujemy formy wtryskowe do naszej pro-
dukcji. Firma CERTUS zawsze stawia na 
rozwój. Przełomowym momentem w naszej 
firmie było postawienie na jakość naszych 
wyrobów – miały się wyróżniać estetyką 
wykonania i opakowaniem. Na wyrobach 
umieściliśmy logo firmy oraz wszystkie 
dane techniczne. Dzięki temu jakość 
naszych wyrobów ugruntowała naszą po-
zycję na rynku krajowym i zagranicznym. 
Szczycimy się opinią solidnego i rzetelnego 
producenta, na co zasłużyliśmy wieloletnią, 
ciężką pracą oraz uczciwością w stosunku 
do naszych pracowników i kontrahentów. 
Jakością oraz profesjonalną obsługą klienta 
konkurujemy z firmami z kapitałem za-
granicznym. Należy tu również przytoczyć 
hasło: „Produkujemy dla Wymagających”, 
które stało się mottem przewodnim firmy. 
Takie podejście przełożyło się podpisanie 
wieloletnich kontraktów z dużymi sieciami 
handlowymi.CERTUS ma ugruntowaną 
i liczącą się pozycję

Jakie są najważniejsze wyzwania 
stojące przed firmą w najbliższych 
latach? W jaki sposób firma rozwija 
swoje  portfolio produktowe?

W niedalekiej przyszłości kontynuację 
zarządzania firmą przejmie syn, który od 
kilku lat pracuje razem z nami. Jesteśmy 
przekonani, że został do tego dobrze przy-
gotowany i posiada wypracowaną dobrą 
wizję dalszego rozwoju firmy. Dużymi wy-
zwaniami dla naszej firmy pozostają: mo-
dernizacja narzędziowni, zakup obrabia-
rek CNC do produkcji form wtryskowych, 
co umożliwi nam poszerzenie asortymen-
tu oferowanych wyrobów, udoskonalanie 

wprowadzonego elektronicznego sposobu 
przesyłania dokumentów za pomocą EDI 
oraz ciągły rozwój logistyki.

Od ok. 20 lat CERTUS ma status za-
kładu pracy chronionej. Czy istnieją 
dostateczne zachęty dla przedsię-
biorców, aby być zakładem pracy 
chronionej?

CERTUS od 20 lat posiada status Za-
kładu Pracy Chronionej. 50% załogi to 
osoby niepełnosprawne, po części ludzie 
młodzi, pokrzywdzeni przez los, dla 
których dostosowaliśmy stanowiska pracy. 
Zachęty do prowadzenia organizacji tego 
typu są znikome, ale ilość osób niepełno-
sprawnych na naszym terenie jest duża. 
Ludzie Ci potrzebują zmodernizowanych 
stanowisk pracy, dlatego CERTUS nie za-
mierza likwidować statusu Zakładu Pracy 
Chronionej.
Ja i moi pracownicy jesteśmy dumni 
z otrzymanej nagrody na Wielkiej Gali 
„30 lat wolności RP”. Czujemy się zauwa-
żeni i docenieni. Warto być cierpliwym 
i wytrwałym.

Dziękuję za rozmowę,
Ryszard Żabiński

Czy muzyka może naśladować dźwięki znane nam 
z życia codziennego? Jak na instrumentach zagrać 
świergot ptaków, przerażające grzmoty burzy lub 
nawoływania przekupniów na targu? Czy można 
muzyką opowiedzieć całą historię, na przykład 
o nieszczęśliwej miłości albo o… operacji usunięcia 
kamieni nerkowych? W trakcie Forum Musicum 
przekonamy się, że to wszystko i wiele więcej jest 
możliwe! Zapraszamy na letni festiwal, który w tym 
roku zostanie poświęcony muzyce programowej. 

www.nfm.wroclaw.pl
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Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe 
Partner swoją działalność rozpoczęło w 
1990 roku założone przez małżeństwo 
Państwa Adama i Grażynę Wiącek. 
Spółka początkowo zatrudniała 4 osoby 
zajmujące się dystrybucją gazu. W 1991 
roku firma rozszerzyła swoją działalność 
o import urządzeń grzewczych z Hiszpa-
nii, tworząc sieć dystrybucyjno-serwiso-
wą na terenie całej Polski i w niedługim 
czasie uzyskując wyłączność na import 
urządzeń wiodącej marki do Europy 
Wschodniej. Podążając dalej w tym 
kierunku dostarczał produkty importowe 
z Hiszpanii, Włoch, Niemiec oraz Chin.
Wraz z rozwojem firmy powstał nowy 
sektor przedsiębiorstwa zajmujący 
się transportem międzynarodowym 
dostarczający produkty do różnych 
zakątków Europy. W tym czasie była 
członkiem Zrzeszenia Międzynarodowych 
Przewoźników Drogowych. W 1996 roku 

firma zajęła się działalnością budowlaną 
i deweloperską, rozpoczynając długoletni 
proces zmiany architektury krajobrazu 
rodzinnego miasta Mińska Mazowieckie-
go. Dzięki konsekwentnej działalności 
firmy w samym tylko Mińsku powstała 
pierwsza Galeria Handlowa skupiająca 
największe sieci handlowe, hotel, stacje 
benzynowe, budynki mieszkalno-usłu-
gowe, a na obrzeżach w miejscowości 
Stojadła park handlowy oraz magazyny 
wielkopowierzchniowe.
Aktualnie firma istnieje na rynku blisko 
30 lat, zatrudnia ok. 100 osób. Ma za sobą 
realizacje mieszkalno-usługowe na te-
renie Warszawy, Mińska Mazowieckiego, 
Legionowa oraz Grzebowilka. W ramach 
dotychczasowej działalności oddała do 
użytku ponad 2700 mieszkań
oraz tysiące metrów kwadratowych 

powierzchni komercyjnych. Spółka jest 
w trakcie realizacji kolejnych projektów, 
których efekty będą mogli Państwo zoba-
czyć już wkrótce.
Firma Partner jest bardzo mocno zaanga-
żowana we wspieranie imprez lokalnych, 
sportowych oraz dobroczynnych. Partner 
został doceniony wieloma nagrodami 
między innymi Gazelami Biznesu czy 
prestiżową nagrodą Filary Polskiej 
Gospodarki, Lodołamacza za bycie 
Zakładem Pracy Chronionej, a ostatnio 
nagrodą Orła tygodnika Wprost. Ponadto 
jesteśmy członkiem Polskiego Związku 
Firm Deweloperskich.

„Zobowiązani 
Zobowiązują”.

P.H.U. Partner sp.j. Adam i Grażyna Wiącek
ul. Dąbrówki 30  |  05-300 Mińsk Mazowiecki  |  tel. 257595229  |  e-mail: phupartner@phupartner.pl  |  www.phupartner.pl

Patronat i współpraca organizatorzy

Przyznana decyzją Rady Programowej i Organizatorów

Warszawa dn. 14.06.2019 r.

Robert Składowski

Prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców 
i Pracodawców - Przedsiębiorcy.pl 

Tomasz Waźbiński

Prezes Mazowieckiego Zrzeszenia 
Handlu, Przemysłu i Usług

Lesław Wiatrowski

Przewodniczący Rady Programowej

Lesław Wiatrowski

Przewodniczący Rady Programowej

Plebiscyt Realizowany w Ramach
Narodowego Programu Promocji
Polska Przedsiębiorczość

Plebiscyt Realizowany w Ramach
Promocji

Przedsiębiorczość

NIRP
NARODOWY INSTYTUT  ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wolności RP

Nagroda Specjalna w Plebiscycie
ORŁY POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Adam i Grażyna Wiącek
- Właściciele 

P.H.U. „PARTNER” Sp.j.

Podczas Wielkiej Gali „30 lat 
wolności RP” Zakład Instalacji 
Sanitarnych i Budownictwa Ogól-
nego sp. z o.o. został wyróżniony 
Nagrodą Specjalną „Orzeł Polskiego 
Budownictwa 30-lecia Wolności RP”. 
Za jakie najważniejsze dokonania 
wyróżniono przedsiębiorstwo?

Zakład Instalacji Sanitarnych i Budow-
nictwa Ogólnego to spółka wywodząca się 
z Myślenic, która przez lata konsekwent-
nie i cierpliwie, krok po kroku, budowała 
swoją pozycję. Myślę, że została doceniona 
za całokształt, ponieważ od początku kie-
rujemy się dewizą „nie ilość a jakość”.

Jaka jest pozycja rynkowa firmy na 
lokalnym rynku? Jakie najważniej-
sze realizacje wykonano w ostatnim 
okresie?

Firma pojawiła się na rynku z początkiem 
roku 1990. Początkowo jako mała firma 
własnościowa realizowaliśmy niewielkie 
zlecenia. Bywały lepsze i gorsze czasy, ale 
to właśnie w tych gorszych momentach 
zaciskaliśmy zęby i brnęliśmy do przodu 
pomimo przeciwności losu. Wiedzia-
łem, że mam pracowników, których nie 
mogę zawieść, że mają rodziny i nie mogą 
stracić pracy bo mają na utrzymaniu 
bliskich. Bardzo dużo z takich momen-
tów wyniosłem, pokazało mi to, na kim 
tak naprawdę mogę polegać. Ale grunt to 
wyciągać wnioski z takich sytuacji i nie 
poddawać się. Przełomowym momentem 
był rok 2010, kiedy przekształciłem firmę 
własnościową w spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością. W tym też roku 
zostaliśmy wyróżnieni nagrodą „Srebrny 
Laur Małopolski” przyznaną przez Mało-
polskie Biuro Promocji, a dwa lata później 
otrzymaliśmy „Złotego Laura Małopol-
ski”. W 2014 roku ponownie zostaliśmy 
docenieni  otrzymując statuetkę „ Złotego 
Instalatora dla najlepszych przyznaną  
przez Polską Korporację Techniki Sanitar-
nej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji  dla 
najlepszej firmy w Polsce w branży insta-
lacyjnej. Nagrody te stanowią wartościowe 
wyróżnienie i najlepszy dowód potwier-

dzający duży udział naszego przedsiębior-
stwa w rynku lokalnym oraz pokazują, 
jak bardzo się rozwinęliśmy na przełomie 
ostatnich lat.

Jaka jest pozycja rynkowa firmy na 
lokalnym rynku? Jakie najważniej-
sze realizacje wykonano w ostatnim 
okresie?

Na ten moment jeśli chodzi o rynek 
lokalny jesteśmy jedną z większych 
firm w branży instalatorskiej. Zatrud-
niamy wysoko wykwalifikowaną kadrę 
specjalistów technicznych oraz doświad-
czonych instalatorów. Doświadczenie 
i profesjonalizm pracowników gwaran-
tuje wysoką jakość, fachowość oraz ter-
minowe realizacje zleceń. Nasi pracow-
nicy udzielają również fachowych porad 
podczas wyboru optymalnych dla dane-
go obiektu rozwiązań. Jesteśmy rzetelni 
i z umów wywiązujemy się terminowo, 
o czym świadczy wiele pozytywnych 
referencji od firm, z którymi współpra-
cowaliśmy. Jesteśmy znani na rynku 
lokalnym, dbamy o renomę swoich usług 
oraz dobry wizerunek. Na swoim koncie 
mamy zrealizowanych wiele dużych 
projektów, choćby kompleksowe wyko-
nanie instalacji na obiekcie Chochołow-
skich Term, czy też roboty budowlane 
w Kompleksie Hotelowo - Rekreacyjno 
– Sportowym w Bukowinie Tatrzań-
skiej. Zakończyliśmy niedawno prace 
w Centrum Handlowym – „Serenada” 
w Krakowie a obecnie prowadzimy 
prace w Powiatowym Szpitalu w Żyw-
cu oraz na Osiedlu OKAM 3 STAWY 
w Katowicach. Jako jedni z nielicznych, 
na naszym obszarze mamy zawartą 
umowę z Polską Spółką Gazownictwa na 
wykonanie sieci i przyłączy gazowych na 

terenie południowej części wojewódz-
twa małopolskiego, w związku z czym 
poszerzyliśmy zakres naszej działal-
ności o dodatkowy dział zajmujący się 
przygotowywaniem projektów, który jest 
niezbędny przy realizacji tejże inwe-
stycji. W ramach akcji wymiany źródeł 
ciepła współfinansowanych ze środków 
budżetowych, jesteśmy jednym z  wyko-
nawców programu „Czyste powietrze”. 
Współpracujemy z takimi firmami jak 
Skanska S.A., Hochtief Polska S.A., 
KLIMAT -  SOLEC SP. Z O.O., REBAU 
SP. Z O.O. oraz wieloma innymi.

Jakie są najważniejsze wyzwania 
stojące przed firmą w najbliższych 
latach? W jaki sposób firma rozwija 
swoje  portfolio produktowe i usłu-
gowe?

Wyzwaniem dla nas będzie utrzymanie 
obecnej pozycji na rynku lokalnym oraz 
promowanie naszej firmy na  rynku kra-
jowym. Naszym głównym zamierzeniem 
na najbliższe lata jest rozszerzenie oferty 
o prefabrykaty, stacje redukcyjno - pomia-
rowe oraz szafy sterownicze. W związku 
z tym chcemy ruszyć z  budową budynku  
produkcyjno - biurowego jeszcze w tym 
roku.Pragniemy cały czas się rozwijać, 
poszerzamy naszą kadrę pracowników 
o kolejnych specjalistów, zamierzamy na-
dal uczestniczyć w wielu profesjonalnych 
szkoleniach, co nam pozwoli wdrażać 
nowe technologie i podnosić poziom jako-
ści wykonywanych usług. Satysfakcja na-
szych klientów i pozytywne rekomendacje 
są jednym z czynników wpływających na 
pozyskiwanie nowych kontraktów.

Dziękuję za rozmowę, 
Ryszard Żabiński 

Dzięki satysfakcji klientów 
możemy zdobywać więcej kontraktów
Rozmowa 
z Krzysztofem Ziębą, 
prezesem Zakładu Instalacji 
Sanitarnych i Budownictwa 
Ogólnego Sp. z o.o.
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20-lecie działalności Metroplan w Polsce
Rok 2019 jest dla nas szczególny – w maju mija 20 lat 
działalności Metroplan w Polsce. Okrągły jubileusz skłania 
do refleksji i podsumowań oraz śmielszego spoglądania 
w przyszłość.
Ponad 2000 projektów
Fundamentami firmy Metroplan, od jej 
powstania w 1974 roku, są praca od pod-
staw oraz stworzenie warunków umoż-
liwiających osiągnięcie sukcesu klienta. 
Lata ciężkiej pracy oraz umiejętność 
dostrzegania hidden champions, regionów 
z potencjałem, zaczęły przynosić oczeki-
wane efekty, czyniąc z firmy Metroplan 
zaufanego i stabilnego partnera w biznesie. 
Od momentu powstania firmy zostało 
zrealizowanych ponad 2000 projektów, 
wśród zadowolonych klientów znajdują się 
takie firmy jak Jungheinrich, GEA Group, 
Caterpillar, Olympus, Sennheiser, BMW, 
Daimler, Voss, Continental, BOSCH, 
Umicore, Ferrero, Nestlé, Tchibo, Jack 
Wolfskin, DHL, DB Schenker, Airbus, 
Lufthansa czy Bombardier.

Impuls dla inwestorów
Polski oddział Metroplan powstał w 1999 
roku, jednocześnie wkraczając do Polski 
ze swoim wieloletnim klientem - firmą 
Wabco. Powstająca wówczas inwestycja 
z branży automotive to sprawdzian, który 
został zaliczony celująco - atrakcyjna 
lokalizacja geograficzna Polski, rozwój 
regionu wraz ze spadkiem bezrobocia był 
impulsem oraz klarowną wiadomością 
dla innych partnerów Metroplan - Polska 
była, jest i będzie atrakcyjnym miejscem 
do inwestowania. W kolejnych pięciu 
latach Metroplan realizował projekty dla 
takich firm jak Voss, Faist czy Umicore 
- w samym województwie dolnośląskim 
zrealizowano inwestycje na kwotę ponad 
270 milionów złotych.

Sukces naszego Klienta
Metroplan Polska to prawie 40 wykwalifi-
kowanych specjalistów, realizujących pro-
jekty z biur we Wrocławiu oraz Warszawie. 
Zintegrowane projektowanie oraz zebranie 
wszystkich potrzebnych obszarów działal-
ności (Consulting, Planowanie, Archi-
tektura i Realizacja) pod jednym dachem 
pozwala na kompleksowe oraz bezpieczne 
przeprowadzenie projektów klienta.

Nasza wiedza i doświadczenie są prze-
kazywane klientom w trzech zakresach 
działalności:
n  Doradztwo i koncepcja – analizy powią-

zań produkcyjnych i dystrybucyjnych, 
analizy i wybór lokalizacji oraz analizy 
opcji budowy lub kupna/wynajmu 
obiektów istniejących, koncepcje 
i programy techniczne i funkcjonalno-
-przestrzenne, koncepcje przepływu 
materiałów do produkcji i produktów 
do magazynu, koncepcje budynków 
produkcyjnych i magazynowych.

n  Planowanie i realizacja – obejmujące 
szczegółowe projektowanie technologii, 
uzyskanie niezbędnych zezwoleń, pro-
cedurę wyboru generalnego wykonawcy 
i prowadzenie przetargu, zarządzanie 
budową i kontrolę realizacji, rozruchy 
technologiczne i uruchamianie syste-
mów realizacji, zarządzanie gwaran-
cjami.

n  Optymalizacja i podniesienie wydajności 
– obejmuje zwiększenie efektywności 
produkcji i magazynowania poprzez 
innowacyjną organizację technologii 
i zasobów ludzkich, ciągłą kontrolę 
procesów, optymalizację procesów 
przyjęcia i dystrybucji towarów, opty-
malizacje biznesowe, modernizację 
i re-inżynierię.

Świetnym przykładem do zobrazowania 
oferty i metodologii pracy Metroplan 
jest wspomniana wyżej firma Wabco. 
Realizowana inwestycja została rozdzielo-
na na dwa etapy o łącznej wartości ponad 
27 milionów euro. Zakład produkcyjny 
o powierzchni 38 000 m2 powstał na pod-
stawie zintegrowanej koncepcji zakładu, 
a także opracowanych wymagań i pro-
cedur jakościowych. Metroplan uzyskał 
również niezbędne pozwolenia na budowę 
i uruchomienie zakładu, przygotował 
dokumentację przetargową i wykonaw-
czą. Od momentu wybrania wykonawcy, 
poprzez pełną kontrolę realizacji oraz 
zarządzanie projektem aż do uruchomie-
nia produkcji - na wszystkich tych etapach 
był obecny Metroplan Polska.
O dynamicznym rozwoju firmy świad-
czą zadowoleni klienci, profesjonalnie 

i zgodnie z planem wykonane projekty 
oraz liczne wyróżnienia m.in. nagroda 
“Professional Service Provider” otrzymana 
podczas CEE Manufacturing & Logistics 
Awards - zostaliśmy docenieni drugi rok 
z rzędu, pokonując 109 konkurentów.

Śmiało w przyszłość
Ostatnie 20 lat to dla nas czas ciężkiej 
pracy i bezustannej nauki, która zaprocen-
towała sukcesem naszym i naszych klien-
tów. Nie spoczywamy jednak na laurach 
i stawiamy na ciągły rozwój, który pozwoli 
nam sprostać przyszłym wyzwaniom, 
takim jak automatyzacja, Przemysł 4.0 
czy zmiany na arenie międzynarodo-
wej - w tym roku zintensyfikowaliśmy 
nasze działania na rynku azjatyckim oraz 
uczestniczyliśmy w LogiMAT Szanghaj 
podczas którego nawiązaliśmy nowe rela-
cje z chińskimi klientami.
Nasza firma od czterech dekad wspiera 
całościowo klientów na całym świecie 
na wszystkich etapach projektu, aż do 
jego pomyślnej finalizacji, zwiększając 
efektywność finansową oraz zapewniając 
bezproblemową i bezpieczną pracę ich 
przedsiębiorstw – niezawodnie i z pasją.

Michał Brzozowski – Dyrektor Zarządzający 
Metroplan Polska
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Często karierę w samorządzie robią panie, 
które wcześniej były społeczniczkami

Rozmowa z Elżbietą Anną 
Polak, Marszałek Wojewódz-
twa Lubuskiego

Podczas Kongresu Regionów we Wro-
cławiu uczestniczyła Pani w panelu 
„Kobiety samorządu. Przebić szklany 
sufit dla dobra lokalnych społeczno-
ści”. Czy ten sufit jest trudny do prze-
bicia dla kobiet, które chcą obejmować 
wysokie stanowiska w samorządzie?

Dane statystyczne mówią wyraźnie , że 
problem wciąż jest aktualny. W Sejmie jest 
27% kobiet, w Senacie 13%, a jeśli chodzi 
o marszałków, to jestem jedyną kobietą 
w naszym kraju piastującą tę funkcję. 
W województwie lubuskim mamy najwyż-
szy w Polsce wskaźnik feminizacji, 60% , 
ale reprezentacja pań na kluczowych stano-
wiskach w samorządzie nie jest zbyt duża 
– 7 pań to burmistrzynie, jest też 7 wójcin, 
2 starościny, na 82 gminy. Za to mamy aż 
456 sołtysek, dokładnie po równo kobiet 
i mężczyzn! Podczas kongresu Regionów 
we Wrocławiu poruszaliśmy problem nie-
dostatecznej reprezentacji kobiet w samo-
rządach. Mówiliśmy o barierach płacowych 
dla kobiet o stereotypach, podkreślaliśmy, 
że tworzenie równych szans dla kobiet, 
to przede wszystkim tworzenie równych 
warunków do uczestnictwa w życiu pu-
blicznym. W ubiegłym roku obchodziliśmy 
setną rocznicę uzyskania przez Polki praw 
wyborczych i teraz po tych stu latach ciągle 
mamy taką sytuację, że kobiety nie zajmują 
decyzyjnych stanowisk nie tylko w samo-
rządzie, ale też i w innych obszarach na 
przykład w biznesie.

Jakie działania, jako samorządowiec 
podejmowała Pani, aby poprawić 
sytuację kobiet?

W 2008 roku byłam jedną z dwóch kobiet 
radnych w Sejmiku Wojewódzkim. Zor-
ganizowałam wtedy pierwszy w naszym 
województwie kongres dla kobiet. I tak co 
roku... dzisiaj jest nas w sejmiku 11 pań na 
30 radnych. Debata jest po to żeby zdiagno-
zować problemy kobiet i nie tylko wypra-
cować wnioski ale również rozwiązania. 
Dlatego buduję Centrum Zdrowia Matki 
i Dziecka, realizuje programy profilaktycz-
ne w zakresie rehabilitacji, walki z rakiem, 
cukrzycy, zdrowe płuca Lubuszan, bo 

zdrowie jest dla kobiet priorytetem. Tworzę 
też nowe miejsca w żłobkach i przedszko-
lach żeby umożliwić mamom powrót 
do pracy. To kobiety zwróciły uwagę na 
potrzebę realizacji specjalnie dedykowa-
nych programów dla młodych, seniorów, 
środowisk wiejskich. Jestem przekonana, że 
panie powinny w takim samym stopniu jak 
mężczyźni mieć prawo do podejmowania 
decyzji w ważnych sprawach publicznych, 
bo mamy inne potrzeby, inne priorytety 
i tylko razem możemy dobrze urządzać 
nasz świat.

Jakie są zalety kobiety samorządowca?
W samorządzie pracuję już od 30 lat, 
urząd marszałka województwa lubuskiego 
sprawuję trzecią kadencję. Z moich obser-
wacji wynika, że te kobiety spełniają się 
pracując w samorządzie, której wcześniej 
były społeczniczkami. Bo trzeba mieć 
duszę społecznika żeby z oddaniem służyć 
ludziom. Kobiety są świetnie wykształcone, 
pracowite i zdeterminowane na sukces. 
Pełniąc w życiu jednocześnie wiele ról - są 
matkami, dbają o ognisko domowe, pracu-
ją, dlatego znakomicie potrafią sprawdzić 
się w wielu zadaniach jednocześnie, rów-
nież na ważnych stanowiskach.

Jest Pani jedyną kobietą marszałkiem 
województwa w Polsce. Co zdecydo-
wało o Pani sukcesie, może wieloletnie 
doświadczenie jako samorządowca?

Z pewnością doświadczenie w samo-
rządzie było bardzo pomocne, byłam 
szeregowym pracownikiem, sekretarzem 
gminy, radną wojewódzką, burmistrzy-
nią. Mam więc duży bagaż doświadczeń, 
mogę pracować bez kompleksów, nie 
unikam też ryzyka. Staram się w porę 
wykrywać powstające problemy i nie za-
miatam ich pod dywan. Praca marszałka 
ma charakter bardziej polityczny niż na 
przykład burmistrza. Tu trzeba ściśle 
współpracować z koalicjantem, dogady-
wać się, wspólnie realizować cele nawet 
wtedy gdy się w jakiś kwestiach nie 
zgadzamy, ze względu na przykład na 
różnice światopoglądowe. Ale też bardzo 
duże znaczenie ma charakter regionu, 
w którym pracuję. Mówię, że Lubu-
skie jest taką polską Ameryką. To jest 
region zróżnicowany kulturowo a przez 
to twórczy, tolerancyjny, z ogromnym 
potencjałem. Ta różnorodność jest nie-
słychanie ważna. Utkwił mi w pamięci 
pobyt w Parku Technologicznym w Bar-
celonie, którego pracownicy pochodzili 
z 50 państw świata, w różnym wieku, 
z równym udziałem kobiet. W takim 
kulturowym tyglu panuje bardzo 
twórcza, kreatywna atmosfera i można 
odnosić sukcesy.

Dziękuję za rozmowę,
Marcin Prynda

W samorządach ciągle jest za mało kobiet
Z Beatą Moskal-Słaniewską, prezydent Świdnicy,  
rozmawia Radosław Nosek

Często w odniesieniu do kobiet robiących 
karierę w samorządzie używa sie określe-
nia, że próbują one przebić szklany sufit. 
Czy Pani podziela ten pogląd? 

Kobiet wciąż jest w  samorządach za mało. Są 
odważniejsze jeśli chodzi o start na stanowisko 
radnej, natomiast na funkcje wykonawcze, czyli 
ubieganie się o  fotel wójta, burmistrza czy też 
prezydenta, to takie decyzje zapadają o  wiele 
rzadziej. Uważam, że trzeba to cały czas zmie-
niać, trzeba zachęcać kolejne kobiety, które 
sprawdziły się czy to w  roli radnej, czy spraw-
dziły się w  firmach, gdzie wymagane są zdol-
ności zarządcze, czy w administracji - do tego, 
żeby próbowały swoich sił i  pretendowały do 
tych najwyższych stanowisk. To dotyczy zresztą 
nie tylko samorządu. Jeżeli popatrzy się na kraje 
bardziej postępowe, bardziej wyemancypowane 
niż Polska, czyli np. kraje skandynawskie – to 
widać, że kobiet w  sferach zarządczych czy to 
w  spółkach czy na stanowiskach ministerial-
nych, na funkcjach premierów państw czy na-
wet prezydentów, w  niektórych przypadkach, 
jest o wiele więcej. Tymczasem w nas wciąż tkwi 
takie nieprawdziwe przekonanie, że kobieta nie 
podoła, nie da sobie rady. To nieprawda. Kiedy 
patrzymy na nasze koleżanki, nie tylko z  sa-
morządu, ale też z  innych sfer publicznych, to 
okazuje się, że kobiety potrafią radzić sobie do-
skonale.   

Kobiet, które zrobiły karierę w  samorzą-
dzie mamy stosunkowo niewiele. Jak Pani 
myśli, z czego to wynika? Jaki jest najważ-
niejszy atut kobiety – samorządowca?

Niestety większość z  nas wychowana zosta-
ła jeszcze w  systemie patriarchalnym, gdzie 
to mężczyzna pełnił tę główną rolę przywód-
czą. Przenosiło się to z domu na nasze zakłady 
pracy, przenosiło się na ośrodki władzy kobiet. 
W latach 60-tych, 70-tych i 80-tych w zasadzie 
wyjątkowo zdarzało się, żeby kobieta obejmo-
wała jakieś prestiżowe, kierownicze stanowi-
sko. To zaczęło się zmieniać, ale do tej praw-
dziwej zmiany jest jeszcze daleko. Wynika to 
przede wszystkim z  tego, że kobiety, chociaż 
świetnie wykształcone, posiadające znakomite 
kompetencje, mają mało wiary w  siebie, nie są 
wewnętrznie przekonane co do tego, że sobie 
poradzą z  zakresem obowiązków, że podołają. 
Bardzo też ważną rzeczą jest dla nas umiejęt-
ność pogodzenia ról życiowych, czyli nie tyl-
ko tych zawodowych, ale i  rodzinnych. Tu jest 
podstawowy dylemat, bo kobiety zawsze będą 
stawiały ponad wszystko rodzinę, partnera, 
męża, dzieci. I  jest zawsze dla kobiety ogrom-
nym dyskomfortem i powodem nieraz frustracji 
to, że poświęcenie się sprawom zawodowym po-
woduje, iż mają mniej czasu na te role życiowe. 
Oczywiście nad wszystkim można pracować, to 
jest kwestia mądrego partnera, który rozumie 
takie rzeczy. To jest też kwestia tego, aby zor-
ganizować sobie pomoc, która nas odciąży od 
tych podstawowych obowiązków tak, żebyśmy 
spędzając czas w domu miały prawdziwie moż-
liwość choćby porozmawiania z  dziećmi, spę-
dzenia czasu wolnego jako naprawdę wolnego, 

a nie pracy na dodatkowy etat. Natomiast atuty 
kobiety samorządowca są takie, iż my patrzymy 
przede wszystkim na to, żeby realizować cele, 
jakie sobie zakładamy. Mniej ważna jest dla nas 
pozycja, my raczej nie używamy słowa władza, 
a zarządzanie, patrzymy na nasze miasta i gmi-
ny jak na nasze domy. Chcemy zadbać o wszyst-
kie ważne sfery, nie pomijając żadnej. Patrzymy 
bardzo empatycznie na potrzeby mieszkańców, 
tak, jak patrzymy na członków własnej rodziny. 
Jesteśmy wyczulone na to, aby realizować zada-
nia z zakresu polityki społecznej, żeby walczyć 
z  nierównościami, żeby dobrze rozwijać poli-
tykę prorodzinną i  senioralną, bo to kobiety 
potrafią naprawdę doskonale. Jeżeli w  Polsce 
mówimy o sukcesach w tej sferze, to dotyczą one 
często właśnie gmin czy miast zarządzanych 
przez kobiety. Oczywiście najważniejsze jest, 
żeby zachować odpowiednią równowagę, dla-
tego świetnie sprawdzają się generalnie zespoły 
mieszane, gdzie mężczyźni muszą mieć nieraz 
takie silniejsze predyspozycje zarządcze czy ła-
twość podejmowania decyzji, a kobiety właśnie 
tę ogromną wiedzę, ogromny kapitał, jeśli cho-
dzi o diagnozę potrzeb i umiejętność wybrania 
z nich tych, które warte są realizacji.  

Jakie są najważniejsze wyzwania w  sen-
sie inwestycyjnym, rozwojowym, podno-
szenia jakości życia mieszkańców stojące 
przed Świdnicą, w jakim stopniu udaje się 
Pani, jako prezydent miasta, sprostać tym 
wyzwaniom?

Chciałabym kontynuować to, co robię już od 
ponad 4 lat, czyli nieustanną poprawę infra-
struktury drogowej, bardzo zaniedbaną w  po-
przednich latach, podnoszenie jakości mieszkań 
w  których mieszkają rodziny będące w  trochę 
gorszej sytuacji życiowej, czyli jakość mieszkań 
socjalnych i  komunalnych – to jest na pewno 
ważne. Ale też ważne jest, żeby dbać o  prze-
strzeń w  mieście, o  stworzenie takich warun-
ków, żebyśmy się tu czuli dobrze, komfortowo, 
czyli dalszy rozwój bazy sportowej i terenów re-
kreacyjnych. Parki i skwery właściwie mamy już 
w mieście w większości uporządkowane. Kolej-
ne 2 lata powinny całkowicie zakończyć już ten 
proces. Bardzo ważną rzeczą w  sferze polityki 
prorodzinnej jest właściwa baza opiekuńcza 
i  edukacyjna, czyli żłobki, przedszkola, szkoły. 
Moim celem jest zbudowanie jeszcze jednego 
żłobka miejskiego, czyli realizowanie prawdzi-
wej polityki rodzinnej na poziomie miasta.  

Czy Pani zdaniem potrzebna jest dyskusja 
na temat roli samorządu w  funkcjonowa-
niu państwa? Czy samorząd ma wystar-
czające możliwości działania, jak daleko 
powinna pójść decentralizacja samorządu?

Tak, jesteśmy w  takim momencie, kiedy na 
pewno taka dyskusja jest potrzebna. Niestety 
ostatnie lata  pokazały, że przenosi się na nas 
więcej obowiązków, nie zwiększając nam środ-
ków. Tą sferą, w której odczuliśmy to najbardziej 
jest oczywiście edukacja, gdzie przystosowanie 
do nowego systemu kosztowało samorządy 
miliony złotych. Nie uzyskaliśmy obiecanej 

wcześniej rekompensaty na poniesienie tych na-
kładów, musieliśmy znów poradzić sobie sami. 
Zapomina się także o  tym, że gminy nie mogą 
w  nieskończoność „dokładać” do oświaty, po-
nieważ powinny gro wydatków zrekompenso-
wać pieniądze z subwencji oświatowej. Tymcza-
sem czeka nas podwyżka płac nauczycieli, nie 
można też zapominać o  pracownikach obsługi 
i  administracji. Na ten cel nie dostaliśmy ani 
złotówki. Jest to takie pośrednie wpływanie na 
samorządy, na ograniczanie ich możliwości, bo 
zwiększając nam wydatki bieżące, a nie zwięk-
szając dochodów, doprowadza się do tego, iż 
zmniejszają się nasze możliwości, jeśli chodzi 
o  inwestycje, o  wydatki majątkowe. Przecież 
mieszkańcy oczekują tego, żeby miasto nie tylko 
było dobrze utrzymane, nie tylko, żeby zabez-
pieczało te wszystkie podstawowe potrzeby ale 
żeby się ciągle rozwijało. Jeżeli tych pieniędzy 
będzie brakowało, to mowy nie ma o  przygo-
towaniu terenów inwestycyjnych, o  budowie 
dróg czy budowie mieszkań. I to jest bardzo złe. 
Każda decyzja rządu, która powoduje zmniej-
szenie wpływów do budżetu, jak choćby zapo-
wiadane zwolnienie z  podatku dochodowego 
osób młodych, jest w skutkach fatalne. My dziś 
wyliczamy, że taka decyzja będzie kosztować 
budżet Świdnicy co najmniej 3 miliony złotych. 
Z czego „obetniemy” te pieniądze? Oczywiście 
z  inwestycji, bo wszystkie sfery życia miasta 
należy utrzymać tj. nie tylko szkolnictwo ale to 
jest także opieka społeczna, utrzymanie mienia 
komunalnego, sprzątanie, remonty cząstkowe, 
oświetlenie miasta – na tym oszczędzić się nie 
da, więc będziemy niestety oszczędzać na dro-
gach, chodnikach czy mieszkaniach komunal-
nych. I to jest fatalne. Stąd bardzo jest potrzebna 
dyskusja, nie tylko o zadaniach samorządu ale 
także o dochodach samorządu. One muszą być 
bezpieczne, muszą dawać nam poczucie stabil-
ności tak, żeby nasze plany dotyczące rozwoju 
miast mogły być przygotowywane na co naj-
mniej 5 lat do przodu i wtedy możemy podejmo-
wać racjonalne i  rozważne decyzje, które będą 
współgrały z dochodami miasta. 



4140 Kapitał POLSKI7  2 0 19   

30 lat budowania samorządności w Polsce

Za nami kongres regionów – jedno 
z ważniejszych spotkań samorządow-
ców w Polsce. Wrocław kolejny raz był 
organizatorem tego wydarzenia, ale 
pan, w roli prezydenta, był na nim po 
raz pierwszy...

Spotkaliśmy się w szczególnym czasie. Dla 
wielu prezydentów, tak jak dla mnie, jest 
to pierwsza kadencja, choć w samorządzie 
przecież nie jestem od wczoraj. Ale, co 
ważniejsze, spotkanie odbyło się w  jubile-
usz 30-lecia pierwszych wolnych wyborów 
i zakończenia obrad Okrągłego Stołu oraz 
poprzedziło bardzo ważne dla nas obchody 
30-lecia samorządu, które będziemy święto-
wać w 2020 r. Nie do pominięcia jest też fakt, 
że tegoroczny Kongres odbył się kilka mie-
sięcy po tragicznych wydarzeniach w Gdań-
sku. Te wszystkie okoliczności powodują, że 
dla mnie było to wyjątkowe wydarzenie.

30 lat budowania samorządności w Pol-
sce to dużo. W którą stronę zmierza 
rzeczywistość polskich gmin?

30 lat budowania samorządności to dobry 
czas, aby stawiać pytania o to, jaki chcieliby-
śmy mieć model państwa i samorządu oraz 
próbować na te pytania odpowiedzieć. Cały 
czas jesteśmy w toku dyskusji centralizacja 
vs. decentralizacja, państwo bardziej etaty-
styczne vs. państwo w pełni demokratyczne, 
oddające władzę na jak najniższy poziom.  
Samorządowcy są niezmienni w swoich 
poglądach. Nie zawsze jednak te poglądy są 
zbieżne z tym, co na ten temat myślą rządzą-
cy krajem.  To są fundamentalne kategorie 
myślenia o państwie i dzisiejsza sytuacja 
wymaga powrotu do nich i przemyślenia ich 
na nowo.

Jednym z wyzwań jakie stoją przed 
nami, w tym przed samorządami, 
jest, mówiąc skrótem, eko-miasto. 
Coraz bardziej wrażliwi na globalne 
ocieplenie, zanieczyszczenie środowi-
ska czujemy, że to potrzebny kierunek 
zmian. Czy Wrocław wystartuje w tej 
ekosztafecie?

Wrocław już w niej wystartował - a mamy 
ambicje narzucać tempo innym. Jakie pierw-
sze miasto w Polsce realizujemy całoroczny 
projekt „Wrocław nie marnuje”. To szereg 
rozłożonych w czasie działań, których celem 
jest jedno: odchodzenie od plastiku w urzę-
dzie i na miejskich imprezach, na lekcjach 
w szkołach czy na piknikach osiedlowych, 
podczas których uczymy się wykorzysty-
wać resztki jedzenia do ugotowania czegoś 
pysznego. Program napisała dla nas jedna 
z prekursorek ruchów eko w Polsce – Sylwia 

Majcher, autorka książki „Gotuję, nie mar-
nuję!”.

Przepisy w Polsce nie pomagają. Wciąż 
brak jest zapisów obligujących produ-
centów do odchodzenia od plastików...

To prawda. Regulacje na poziome krajowym 
są niezbędne. Trudno bowiem na poziomie 
samorządu w sposób jednoznaczny zakazać 
mieszkańcom używania legalnych przecież 
rozwiązań. Możemy promować właściwe 
postawy, możemy inspirować, edukować 
i sami dawać przykład. Właśnie dlatego 
duże wrocławskie imprezy także będą też 
bardziej eko: jesienią Wrocławski Mara-
ton po raz pierwszy w historii zrezygnuje 
z plastikowych kubków na napoje, a podczas 
czerwcowego festiwalu „Europa na widelcu” 
dania podawane były na biodegradowalnych 
talerzach. Zmiana mentalności trwa niestety 
dłużej niż zmiana przepisów. Odpuścić jed-
nak nie można na żadnym z tych pól.

W ramach ekotrendów ważna jest także 
promocja np. Komunikacji publicznej. 
Co zamierza pan zrealizować w tym 
obszarze?

Chciałbym, aby Wrocław był miastem, 
w którym transport publiczny jest jest 
czysty, punktualny, a przewozy realizo-
wane są z dużą częstotliwością. Mamy ku 
temu potencjał. Rozpoczęliśmy już wiele 
projektów zarówno w części realizacyjnej, 
jak i koncepcyjnej. Wbiliśmy pierwszą 
łopatę pod budowę linii tramwajowej na 
Popowice, a za chwilę ruszymy z budową 
tramwaju na Nowy Dwór. Dodatkowo 
prowadzimy prace studyjne ws. tramwaju 
na kolejne wrocławskie osiedla: Swojczyce, 

Jagodno i Ołtaszyn. Mamy też koncepcję 
tramwaju na Maślice.

Mam wrażenie, że bardzo trudno 
pogodzić środowisko kierowców i osób 
poruszających się rowerami czy komu-
nikacja miejską. Jest na to szansa?

Każdy, nawet kierowca wykonujący swoją 
prace za kółkiem, jest także pieszym poru-
szającym się po mieście, a w weekendy często 
rowerzystą. Miasto powinno być skrojone 
pod każdą z tych grup, powinno uwzględ-
niać bardzo różne sposoby poruszania się 
po mieście. Przyszłością jest komunikacja 
publiczna uzupełniona dodatkowymi for-
mami jak car sharing, czyli wypożyczalnie 
samochodów (we Wrocławiu są to samo-
chody elektryczne), z których coraz częściej 
korzystamy, które możemy wypożyczyć, kie-
dy tylko chcemy. Podobnie jest z systemem 
rowerów miejskich, skuterami elektrycz-
nymi czy hulajnogami, przy czym skutery 
i hulajnogi to są prywatne inicjatywy. To 
wszystko razem stanowi szerokie spectrum 
możliwości poruszania się po mieście. Z całą 
pewnością powinnyśmy konsekwentnie 
sami sobie ograniczać korzystanie z aut, 
których po Wrocławiu jeździ po prostu za 
dużo. Dodatkowo bardzo dużo samochodów 
wjeżdża z aglomeracji. Oczywiście chcieli-
byśmy zawsze, żeby mieszkańcy wybierali 
te najbardziej ekologiczne rozwiązania, ale 
zdaję sobie sprawę, że nie zawsze mogą. 
Jednak czas zrozumieć, że jesteśmy w takim 
momencie, że musimy zacząć rezygnować 
z aut, bo miasto nie jest historycznie i urba-
nistycznie przystosowane do tak dużej ich 
liczby. Mam nadzieję, że ten proces będzie 
zachodził.

Z Jackiem Sutrykiem, 
prezydentem Wrocławia, 
rozmawia Marcin Prynda

Samorządy Samorządy

Ambitne przedsięwzięcia nie są domeną metropolii
Beata Klimek, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, znalazła się w tegorocznym rankingu 
N15 najlepszych prezydentów polskich miast. Dwa lata wcześniej pojawiła się w tym zestawieniu 
jako pierwsza kobieta. Jest samorządowcem żyjącym sprawami swojego miasta i blisko 
ostrowian, a jej miasto sprawnie łączy dbałość o mieszkańca z wdrażaniem innowacyjnych 
i odważnych projektów.

Podczas Kongresu Regionów uczest-
niczyła Pani w debacie „Kobiety 
samorządu. Przebić szklany sufit dla 
dobra lokalnych społeczności”. Jakie 
najważniejsze wnioski płyną z tej 
dyskusji?

– To było bardzo ważne i potrzebne spotka-
nie. Każda z pań, która brała udział w tej 
debacie, podkreślała, jak bardzo potrzebna 
jest dyskusja na temat roli kobiet w życiu 
publicznym. Są często bardzo dobrze wy-
kształcone i potrafią znakomicie pracować, 
jednak zarówno w  życiu publicznym, jak 
i zawodowym, napotykają na szereg barier. 
Często słyszymy, że parytety nie są po-
trzebne, bo jeśli kobieta jest bardzo zdolna 
i pracowita to i tak osiągnie sukces. To nie 
do końca prawda. Oczywiście, zdolności, 
umiejętności, kompetencje i pracowitość to 
jedno, musimy zdawać sobie jednak sprawę 
z faktu, ile innych obowiązków mają kobiety 
- wychowanie dzieci, prowadzenie domu, 
opieka nad starzejącymi się rodzicami. 
Dlatego kobietom potrzebne jest wsparcie 
instytucjonalne i systemowe, aby mogły 
łatwiej angażować się w życie zawodowe 
i publiczne. 

Kobiet, które zrobiły karierę w samo-
rządzie mamy stosunkowo niewiele. 
Jak Pani myśli, z czego to wynika? Jaki 
jest najważniejszy atut kobiety – samo-
rządowca?

– Na 107 miast prezydenckich jest obecnie 
zaledwie kilka prezydentek. Czy to oznacza, 
że są one mniej zdolne, mniej pracowite 
i mają mniejszą wiedzę na temat zarządza-
nia swoimi lokalnymi wspólnotami? Z pew-
nością nie. O tym świadczy ich poparcie, 
które otrzymują od mieszkańców, jeśli już 
udaje im się objąć stanowiska w samorzą-
dzie. Wtedy potrafią być niezwykle pragma-
tyczne i praktyczne. Stawiają sobie ambitne 
cele, dużo pracują, potrafią budować dialog 
i porozumienie ponad politycznymi podzia-
łami. Łatwiej dążą do porozumienia i dobra 
wspólnego. 

Jakie są najważniejsze wyzwania 
w sensie inwestycyjnym, rozwojowym, 
podnoszenia jakości życia mieszkań-
ców stojące przed Ostrowem Wielko-
polskim? W jakim stopniu udaje się 
Pani, jako prezydent miasta, sprostać 
tym wyzwaniom?

Wyrastają przed nami nowe wyzwania, 
uczestniczymy w nieustannym procesie 

poprawiania jakości życia mieszkańców. 
Moja pierwsza kadencja w latach 2014 – 
2018 była mocno nakierowana na sprawy 
społeczne. Wprowadziliśmy m.in. bezpłat-
ne przedszkola, miejskie becikowe, tanie 
budownictwo mieszkaniowe, program 
teleopieki, budowaliśmy nowe przedszko-
la, żłobki, mieszkania dla seniorów, klub 
seniora. To był wyraźny sygnał w stronę  
mieszkańców, że miasto czuje się za nich 
odpowiedzialne. Dzisiaj większość miast 
w Polsce mierzy się z problemem odpływu 
mieszkańców. Proponujemy więc rozwią-
zania, które stanowią zachętę dla młodych 
rodzin, by Ostrów stał się dla nich miastem 
pierwszego wyboru do życia. Patrząc 
odpowiedzialnie w przyszłość nie może-
my dopuścić do sytuacji, w której  koszty 
utrzymania miasta spadną głównie na 
pokolenia emerytowanych mieszkańców. 
Stawiamy na innowacyjne i nowoczesne 
projekty. Produkujemy własną, „zieloną” 
i tanią energię elektryczną z biomasy, a także 
budujemy własną sieć energetyczną. Naszą 
docelową ambicją jest osiągnięcie samowy-
starczalności energetycznej. Tworzymy więc 
własny lokalny rynek energetyczny, który jest 
odpowiedzią na stojące przed nami widmo 
podwyżek cen prądu. Udowadniamy w ten 
sposób, że tak ambitne przedsięwzięcia są 
również możliwe w takich miastach jak 
Ostrów i że nie jest to wyłącznie domena 
wielkich metropolii. Warto podkreślić, że 
wiele rzeczy w naszym regionie wydarzyło 
się po raz pierwszy właśnie u nas - pierwsze 
autobusy zasilane własną, „zieloną” energią, 
pierwsza tak nowoczesna Mediateka i Mu-
zeum 3D, pierwsi w regionie wprowadziliśmy 

program teleopieki dla seniorów i reaktywo-
waliśmy szkolne gabinety stomatologiczne. 
Będąc liderem wielu inwestycji w Wielkopol-
sce, staramy się podkreślać i mówić zwłaszcza 
młodym mieszkańcom, że mają prawo czuć 
się dumni ze swojego miasta.

Czy Pani zdaniem potrzebna jest 
dyskusja na temat roli samorządu 
w funkcjonowaniu państwa? Czy sa-
morząd ma wystarczające możliwości 
działania i jak daleko powinna pójść 
decentralizacja samorządu?

– Ta dyskusja jest oczywiście potrzebna, 
ale musi być merytoryczna, a nie wyłącznie 
polityczna. Teraz nie ma dobrego  momen-
tu i klimatu do takiej dyskusji. Jesteśmy 
w okresie permanentnej kampanii wyborczej, 
a najgorsze, co się może się wydarzyć, to 
właśnie typowo wyborcza debata na temat 
samorządu. Ona z natury rzeczy będzie miała 
inny przebieg i narrację niż ta, której powin-
niśmy oczekiwać, czyli szerokich konsultacji 
i dyskusji z udziałem naukowców i ekspertów, 
którzy mają swoje rekomendacje i ocenę tego, 
co przez te blisko 30 lat udało się, a co należy 
zmienić i ulepszyć.  Do tego potrzeba spokoju 
i namysłu, by nie zepsuć tego, co jest wielką  
zdobyczą przemian ustrojowych 1989 roku. 
My, samorządowcy, do takiej debaty jesteśmy 
gotowi. Nie ulega wątpliwości, że odrodzony 
samorząd jest wielką wartością tych 30 lat 
wolności, którą powinniśmy szczególnie 
szanować, pielęgnować i chronić przed ogra-
niczaniem jego kompetencji i możliwości.

Dziękuję za rozmowę,
Radosław Nosek
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Rok 2018 był przełomowy dla powiatu wrocławskiego
Z Romanem Potockim 
Starostą Powiatu 
Wrocławskiego rozmawia 
Ryszard Żabiński

Podczas VII Sesji Rady Powiatu 
Wrocławskiego udzielone zostało 
absolutorium dla Zarządu Powiatu.  
Porządek obrad został zdominowany 
przez sprawy związane z prezentowa-
nym przez Pana „Raportem o stanie 
Powiatu Wrocławskiego w roku 
2018 r.” oraz debatę nad przedstawio-
nym dokumentem. Co wynika z tego 
raportu?

Tego typu raport był przedstawiany po raz 
pierwszy. W myśl nowych przepisów każ-
dy prezydent miasta, starosta, burmistrz, 
czy wójt musi taki dokument przedstawić. 
Nie ma jednak jednolitego wzorca jak ma 
on  wyglądać. Postanowiliśmy, że przed-
stawimy wszystkie najważniejsze dane 
dotyczące powiatu w latach 2016-2018, 
tak aby można było wychwycić istotne 
tendencje rozwojowe. W sumie, powstał 
280-stronnicowy dokument. Z prezen-
towanych statystyk wynika, że powiat 
bardzo szybko się rozwija, a rok 2018 był 
przełomowy pod tym względem. Był to też 
rok dość wyjątkowy i pod tym względem, 
że w tym czasie mieliśmy dwa zarządy 
powiatu – do wyborów samorządowych 
na jesieni i po nich.  

Co zatem jest największym atutem 
powiatu? 

Bardzo ważne są następujące obszary: 
finanse publiczne, demografia, poziom 
bezrobocia, inwestycje. W każdym z nich 
osiągamy bardzo dobre rezultaty plasu-
jąc się nawet w ścisłej czołówce polskich 
powiatów. Weźmy finanse, w latach 2016 
-2018 dochody budżetowe powiatu wro-
cławskiego zwiększyły się aż o 32 mln zło-
tych do poziomu 138 mln zł w roku 2018. 
Znacząco wzrosły dochody z tytułu PIT, 
z 44 mln złotych w 2016 roku, do 60 mln 
zł w 2018 r. Znacząco wzrosły też wydatki 
budżetowe powiatu, z poziomu 100 mln zł 
w 2016 r. do 153 mln zł w 2018. 
Jesteśmy bardzo wysoko oceniani za 
zarządzanie finansami powiatu. Podczas 
V Europejskiego Kongresu Samorzą-
dów w Krakowie wyróżniono najlepsze 
w gminy i powiaty pod tym względem. 
Powiat wrocławski zdobył drugie miejsce 
w Polsce.  Trzeba przy tym zwrócić uwagę 
na wysoką jakość merytoryczną i obiek-
tywizm tego ogólnopolskiego rankingu. 
Przygotowały go: Uniwersytet Jagielloń-
ski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krako-

wie oraz Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Krakowie. Eksperci wzięli pod uwagę 
dane ze wszystkich samorządów teryto-
rialnych w Polsce. 
Warto też dodać, że mieliśmy niedawno 
w powiecie kontrolę Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej sprawdzającej stan naszych 
finansów za ostatnie cztery lata, a więc 
w okresie gdy sprawowałem urząd starosty.  
Po trzech miesiącach szczegółowej kontroli 
sformułowano tylko dwie uwagi do budże-
tu, otrzymaliśmy też słowną pochwałę. Tak 
dobry wynik kontroli rzadko się zdarza, 
jestem dumny z naszych pracowników, 
pani skarbnik, dyrektorów wydziałów dzię-
ki którym uzyskaliśmy tak dobry wynik. 
Mieliśmy też kontrolę Najwyższej Izby 
Kontroli dotyczącą inwestycji drogowych, 
Urzędu Wojewódzkiego dotyczącą realiza-
cji zadań zleconych i Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. Wszystkie te kontrole również 
wypadły dla nas bardzo dobrze. 

O sukcesie samorządu możemy też 
chyba mówić jeśli chętnie na jego 
terenie osiedlają się mieszkańcy?

Akurat pod tym względem jesteśmy na 
pierwszym miejscu w Polsce, wyprzedzając 
powiat gdański. Ze wspomnianego wcze-
śniej raportu wynika też, że liczba miesz-
kańców powiatu wrocławskiego zwiększyła 
się ze 137 tys. mieszkańców w 2016 r. do 
146 tys. w 2018 r. Na naszym terenie jest 
zarejestrowanych ok. 21 tys. podmiotów 
gospodarczych, a bezrobocie osiągnęło wy-
jątkowo niski poziom 1,9%. Ludzie bardzo 
chętnie się tu osiedlają, zakładają 
firmy, co nas cieszy, bo zwiększają 
się tym samym wpływy podatko-
we, ale oznacza to też zwiększo-
ny wysiłek dla administracji. 
W 2016 r. w powiecie wydano 
35,5 tys. decyzji administra-
cyjnych, a w 2018 r. już 59 
tysięcy. W systemie e-urzędu, 
w 2016 r., mieliśmy złożo-
nych7,5 tys. wniosków przez 
mieszkańców, a w 2018 r. 
już 23 tysiące. Pod wzglę-
dem liczby wydawanych 
decyzji administracyj-
nych, znajdujemy się 
na drugim miejscu 
w naszym regionie, po 
Wrocławiu. 

Jakie standardy 
wyznacza powiat, 
który w najważ-
niejszych zesta-
wieniach zajmuje 
czołowe miejsca w Pol-
sce spośród wszystkich 
powiatów?

Dokładamy wszelkich starań, aby roz-
sądnie dysponować budżetem i wydawać 
mądrze.  Inwestujemy dużo, to praw-
da, ale odkąd jestem starostą, nigdy 
nie zaciągaliśmy kredytów. Na terenie 
powiatu mamy grunty, które sprzedajemy 
(roczne wpływy to ok. 6-10 mln zł), co 
nam daje większą swobodę w planowaniu 
budżetu. Umiejętnie pozyskujemy środki 
unijne. Realizujemy z tych środków 
projekty o wartości 41 mln zł, z czego 
dotacje unijne stanowią aż 34 mln zł. 
Inwestujemy więc dużo, ale nie zaciągając 
kredytów, pozyskując środki zewnętrzne 
nie wpadamy w pułapkę nadmiernego 
zadłużenia. To pozwala nam na realizację 
wielu przedsięwzięć istotnych dla jakości 
życia mieszkańców.

Samorządy
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