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Słowo od redakcji

Przemysłowe czempiony
dobre na globalną konkurencję
Obecne wydanie Kapitału Polskiego w znacznej części poświęcamy
współpracy polsko-francuskiej. Goszczący na naszych łamach, Ambasador Francji w Polsce Frédérick Billet ocenia przebieg lutowej wizyty Prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Polsce i odpowiada
na pytanie, czy stwarza ona szansę na poprawę wzajemnych stosunków pomiędzy obydwoma krajami. Nasz rozmówca zwraca uwagę, że
Francja i Polska mają wspólne podejście i cele w dziedzinie polityki
przemysłowej i handlowej. Potrzebujemy nowych wspólnotowych ram
regulacyjnych, które umożliwią wyłonienie czempionów przemysłu
zdolnych konkurować z producentami: chińskim, czy amerykańskim.
W wielu publikacjach przedstawiamy czołowe francuskie firmy, często działające w skali globalnej, które z powodzeniem funkcjonują na
polskim rynku. Optymizmem napawa fakt, że gospodarcza współpraca pomiędzy Polską i Francją jest na coraz wyższym poziomie i to nie
tylko w wymiarze rosnących obrotów handlowych. Dobrze to wróży
ciekawej koncepcji tworzenia przemysłowych czempionów.

Partner wydania
AMBASSADE
DE FRANCE
EN POLOGNE

Piszemy też o tym co wydarzyło się na Szczycie Klimatycznym TOGETAIR 2020 (22-24 czerwca, Warszawa). A wiadomo, że jak mówi
się o klimacie, to przed nami same wielkie wyzwania. Michał Kurtyka,
Minister Klimatu zapewniał o konieczności zwiększania udziału OZE
w miksie energetycznym. Podczas dyskusji o gospodarce odpadami zauważono, że przy obecnym tempie wzrostu poziomu recyklingu materiałowego i biologicznego poziom 50 proc. osiągniemy w 2027 r., a nie
w tym roku, jak wymaga tego od nas UE. Taki stan rzeczy nie może
się dłużej utrzymać, bo skończy się ekologiczną katastrofą, gdy masa
odpadów nas zwyczajnie zasypie.
Nie mogło też zabraknąć tematu smogu. W ramach programu „Czyste
Powietrze”, na zainstalowanie lepszych urządzeń grzewczych przeznaczono 103 mld zł, które mają zostać wydane w ciągu 10 lat. Problem
w tym, że tempo wypłacania dofinansowań z programu „Czyste Powietrze” było bardzo niskie od samego początku jego istnienia.
Roman Potocki, starosta wrocławski tłumacz w jaki sposób można
najlepiej w Polsce zarządzać finansami publicznymi. Otóż, powiat
wrocławski zwyciężył w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce za 2019 rok. Eksperci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego analizowali finanse
prawie 2800 polskich gmin, miast i powiatów. W poprzednim Rankingu Finansowym, powiat wrocławski zajął drugie miejsce ustępując
jedynie powiatowi poznańskiemu, a w jeszcze wcześniejszym rankingu
– piąte. W 2019 roku okazał się już bezkonkurencyjny. W następnym
wydaniu „Kapitału Polskiego” będziemy prezentować inne samorządy,
które zdobyły wysokie miejsca w tym zestawieniu.
Byliśmy obecni i objęliśmy patronatem 30. Jubileuszową edycję Konkursu „Teraz Polska” (9 czerwca, Warszawa). Nagrodzono 14 produktów, 9 usług i jedną innowację. Podczas uroczystości, która odbyła się
w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, wszyscy byli zgodni co do tego,
że dziś – w dobie pandemii koronawirusa – kluczowy wpływ na sytuację społeczną i gospodarczą będą mieli najlepsi polscy przedsiębiorcy,
w tym laureaci Konkursu „Teraz Polska”. Też tak uważamy i prezentujemy w Kapitale Polskim niektórych zwycięzców tego prestiżowego
konkursu.
Zapraszam do lektury Kapitału Polskiego!
Redaktor Naczelny
Ryszard Żabiński
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Współpraca Francji i Polski w realizacji programu
europejskiej suwerenności
Rozmowa z Frédérikiem Billet, Ambasadorem Francji w Polsce

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

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

Bardziej niż o współpracy gospodarczej,
mówiłbym o stosunkach handlowych,
przepływie towarów i kapitału, udziałach
finansowych wzajemnych lub nie. Życie gospodarcze toczy się mniej w formie współpracy a bardziej poprzez realizowanie
wspólnych interesów. Po tym wyjaśnieniu,
można słusznie uznać, że stosunki gospodarcze między naszymi dwoma krajami są
głębokie i, jak sądzę, trwałe. Tytułem przykładu, należy podkreślić skalę inwestycji
realizowanych przez francuskie przedsiębiorstwa w Polsce, których wartość jest
szacowana na 18 miliardów euro i które
dotyczą tak różnorodnych dziedzin jak
lotnictwo, produkcja cementu czy opon.
Francja należy do grona największych zagranicznych inwestorów w Polsce.
Pod względem niewykorzystanego potencjału, powiedziałbym, że z sektorowego punktu widzenia, francuski przemysł
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zbrojeniowy, mimo swej względnej przewagi, nie jest zapraszany do współpracy,
podobnie jak cywilny przemysł jądrowy,
a w kategoriach przemysłu chemicznego, wydaje mi się, że inwestycje kapitałowe polskich przedsiębiorstw we Francji
pozostają wciąż ograniczone. Czemu nie
wyobrazić sobie francusko-polskiego koncernu, który byłby europejskim liderem na
przykład w sektorze przyszłości takim jak
sektor wodorowy…?

Francja jest czwartym największym
inwestorem w Polsce. Czy zgadza
się Pan z poglądem, że dwustronna
współpraca gospodarcza pomiędzy
naszymi krajami pokazuje, że łączą
nas mocne więzy mimo pewnych problemów w obszarze stosunków dyplomatycznych?
Nie będę zaprzeczał. Były pewne wahania,
nieporozumienia i niezgodności w sprawach handlowych pomiędzy naszymi krajami. Przeprowadzono szczere dyskusje, by
wszystko wyjaśnić, jesteśmy przecież sojuszniczymi krajami. Prezydent Republiki,
podczas swojej wizyty w Polsce w lutym br.
powtórzył kilkakrotnie i z naciskiem :„łączy nas tysiącletnia historia”, „relacje pomiędzy naszymi krajami są […] pełne
pasji.” Piszemy nowy rozdział relacji dwustronnych, ponieważ są one głębokie i potrzebują witalności.
W ramach francusko-niemieckiej
inicjatywy na rzecz ożywienia gospodarki europejskiej, po kryzysie
związanym z pandemią koronawirusa, proponowanych jest wiele działań.
Które z nich mogłyby szczególnie
przyczynić się do jeszcze większej
współpracy politycznej i gospodarczej pomiędzy Francją i Polską?
Ta francusko-niemiecka inicjatywa obejmuje liczne dziedziny, w których współpraca z Polską jest niezbędna. Zwrócę uwagę na trzy spośród nich. Przede
wszystkim europejska suwerenność sanitarna: Francja, Niemcy i Polska mogą
współpracować na rzecz relokalizacji
produkcji sprzętu i wyposażenia medycznego do Europy i w celu przygotowania
wspólnych zakupów sprzętu. Chodzi także
o ożywienie naszych gospodarek. Komisja przedłożyła bezprecedensowy projekt
ożywienia gospodarczego, by stawić czoła konsekwencjom kryzysu. To ożywienie będzie powiązane z innymi ważnymi
wyzwaniami, takimi jak transformacja
ekologiczna: Polska stoi przed historyczną szansą przyspieszenia swojej transfor-
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macji. I wreszcie, wbrew temu, co słyszę
z różnych stron, chciałbym, podkreślić, że
Francja podobnie jak Polska, ma ambitne plany wykraczające poza prostą logikę
rynku: będziemy w nadchodzących miesiącach wspólnie pracować nad skutecznym opodatkowaniem gospodarki cyfrowej, modernizacją polityki konkurencji,
oraz koniecznym wzmocnieniem wsparcia dla ważnych projektów będących we
wspólnym, europejskim interesie. Jest też
oczywiste, że oba nasze kraje mają bardzo
podobne podejście do walki z rajami podatkowymi w ogóle oraz z jurysdykcjami
niechętnie współpracującymi w zakresie
prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. To ważne wspólne wyzwanie.
Wspólnie z ambasadorem Niemiec
w Polsce opublikował Pan w polskiej
prasie artykuł dotyczący działań Unii
Europejskiej zmierzających do skoordynowania wysiłków w dziedzinie
zdrowia publicznego, ochrony Europejczyków i złagodzenia społecznych
i gospodarczych następstw pandemii.
Co jest według Pana warunkiem koniecznym, aby te działania zakończyły się sukcesem?
Państwa członkowskie UE za chwilę podejmą historyczne decyzje dla uruchomienia
planu odbudowy o dotąd niespotykanym
rozmachu. To, co dzisiaj obserwujemy,
stanowi bezprecedensowy przejaw solidarności europejskiej. Opowiadając się za
solidarnością w walce z nadchodzącym
kryzysem możemy udowodnić, że wspólne
wysiłki stanowią najskuteczniejszy sposób
na stawienie czoła tym wyzwaniom i przeszkodom.
Wyzwanie polega na tym, by prowadzić
grę w jednej drużynie, zamiast gry państw
narodowych z instytucjami unijnymi.
Albo wspólne wygramy, albo razem przegramy. Poza tym musimy działać szybko:
plan odbudowy powinien być gotowy, by
przyczynić się do ożywienia gospodarki
Unii, a więc jak najprędzej. Unia powinna
działać szybko: nie możemy sobie pozwolić
na spędzenie kilku miesięcy na niekończących się negocjacjach, co mogłoby pogrzebać nasze wspólne wysiłki mające na celu
ratowanie miejsc pracy i samych zakładów
pracy.
Ambasadorem Francji w Polsce jest
Pan od października 2019 roku. Jak
może Pan ocenić ten kilkumiesięczny
okres? Co uważa Pan za najważniejsze wydarzenie w tym czasie, jeśli
chodzi o stosunki francusko-polskie?

Od chwili przybycia do Polski w październiku do wybuchu pandemii w marcu mogłem jeździć po tym fascynującym kraju
i spotykać się z wieloma przedstawicielami życia politycznego, gospodarczego
i kulturalnego. Byłem pod wrażeniem
zaangażowania na rzecz Europy wszystkich Polaków, z którymi rozmawiałem,
a także poziomu dobrobytu, nieodnotowanym wcześniej w dziejach tego kraju,
a spowodowanym przystąpieniem Polski
do Unii Europejskiej. Jest oczywiste, że
dla mnie najważniejszym wydarzeniem
była wizyta prezydenta Republiki Francuskiej w lutym tego roku. Na tym skupiłem
wszystkie wysiłki od chwili, kiedy uzgodniono tę wizytę. Była ona punktem zwrotnym w naszych relacjach dwustronnych,
prezydent Francji chciał wysłać wyraźny
sygnał o ponownym zaangażowaniu na
płaszczyźnie bilateralnej i na szczeblu
europejskim: Polska zajmuje pełnoprawne miejsce w UE i w naszym, Francuzów,
interesie jest, by Polska w pełni zaangażowała się w projekt europejski i byśmy podążali dalej razem.
Jak Pan ocenia współpracę zdecentralizowaną dotyczącą ochrony środowiska z polskimi samorządowcami?
Francja od wielu już lat aktywnie angażuje się na rzecz transformacji ekologicznej
i wspiera w podobnych wysiłkach polskie samorządy, chętne do współdziałania. W 2013
roku Ambasada Francji w Polsce uruchomiła projekt ECO-MIASTO we współpracy
partnerskiej z Renault Polska. Jest to projekt
ogólnokrajowy, którego celem jest promowanie zrównoważonego rozwoju miast. Odbywa się to na zasadzie corocznego konkursu. Od czasu pierwszej edycji wyróżnione
zostały 32 polskie miasta, które wykazały
się dokonaniami w ramach tzw. zielonych
inicjatyw w następujących kategoriach: gospodarka odpadami, gospodarka wodna,
zrównoważona mobilność, efektywność
energetyczna czy zieleń miejska.
Bardzo nas cieszy, że możemy się przyczyniać do regularnego dzielenia się
doświadczeniami na poziomie eksperckim polskich i francuskich specjalistów
w ramach współpracy zdecentralizowanej. Francuskie firmy, które są partnerami tego projektu, jak Renault, CEETRUS,
BNP PARIBAS oraz od tegorocznej edycji fundacja VEOLIA, mogą dzięki temu
dzielić się wypracowanymi innowacjami
technologicznymi.
Ta ścisła współpraca z samorządami lokalnymi odgrywa znaczącą rolę w promowaniu zrównoważonego rozwoju w Polsce.
Jestem pod wrażeniem tego, jak chętnie
Polacy podejmują wyzwania transformacji
energetycznej i zielonej gospodarki.
Dziękuję za rozmowę,
Marcin Prynda.
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Żywieniowa i cyfrowa transformacja
Carrefour Polska
nowacji. W tym celu rozwija nowoczesne
technologie w handlu. Sieć wdraża strategię omnikanałowości, łącząc ofertę sklepów stacjonarnych w różnych formatach
z rozwiązaniami e-commerce.
Sam sklep internetowy nie jest już jedynym wyznacznikiem nowoczesnego handlu. W tej chwili liczą się takie rozwiązania
Carrefour jak click&collect, czyli odbiór
w sklepie jeszcze tego samego dnia lub dostawa domowa przez partnerów zewnętrznych zakupów zamówionych on-line.
Carrefour Polska jako pierwszy operator
spożywczy pojawił się też na platformie
Allegro. Dodatkowo sieć rozwija nowoczesne narzędzia cyfrowe, takie jak Scan&Go,
czyli samodzielne skanowanie produktów
w sklepie i mpayment bez konieczności
wykładania towarów w kasie oraz Tank&Go, czyli płatność aplikacją za paliwo na
stacjach Carrefour.

Carrefour w realizowanej do 2022 roku
strategii postawił na transformację
w dwóch wymiarach – jakości oferty spożywczej w sklepach oraz doświadczeń zakupowych klientów.

Transformacja żywieniowa – kierunek XXI wieku
Wobec takich wyzwań, jak zmiany klimatyczne, urbanizacja i choroby cywilizacyjne, zmiana masowych metod produkcji
i konsumpcji stała się koniecznością, by
zapewniać społeczeństwu zdrową i bezpieczną żywność, jednocześnie chroniąc
tych, którzy ją produkują i przyszłość całej planety. Dlatego strategia Carrefour,
lidera transformacji żywieniowej, zakłada
powszechny dostęp do wysokojakościowej
żywności w przystępnych cenach od lokalnych dostawców, pomoc konsumentom
poprzez właściwą edukację w koniecznej
zmianie nawyków żywieniowych, a także
długofalowe wsparcie rolnictwa ekologicznego.
Carrefour Polska realizuje tę strategię stawiając na rozwój marki własnej oraz projekty handlowe z udziałem polskich rolników. W tej chwili marka własna Carrefour
w 90% pochodzi od polskich dostawców,
a coraz więcej artykułów od krajowych
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producentów pojawia się też w ofercie
Carrefour BIO. Wspólnie z dostawcami
poprawiany jest także skład produktów
marki Carrefour, by eliminować z niego
takie niepożądane dla zdrowia składniki
jak cukier, tłuszcz, sól czy syrop glukozowo-fruktozowy.

Nowoczesne rozwiązania cyfrowe pozytywnie wpływają na doświadczenia zakupowe konsumentów, którzy chcą je realizować bez żadnych ograniczeń. Jednocześnie
e-commerce z dodatku do handlu tradycyjnego w dobie pandemii koronawirusa
stał się niezbędnym jego ogniwem. Carrefour Polska doskonale wykorzystał ten
moment, dynamicznie rozwijając ofertę
internetową na bazie już istniejącej infrastruktury.

Polscy rolnicy natomiast uczestniczą
w projektach Carrefour, np. w Spichlerzu Zdrowia, w którym udzielone granty
pomagają w konwersji hodowli wołowiny z konwencjonalnej na ekologiczną lub
w Prosto z pola do 50 km skracającym łańcuch dostaw, ponieważ sam rolnik dostarcza swoje świeże warzywa bezpośrednio do
wybranych sklepów Carrefour. Ważnym
elementem wsparcia małych polskich producentów jest również marka Jakość z Natury, wytwarzana tradycyjnymi metodami
i z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Francja jest jednym z największych
inwestorów zagranicznych na świecie.
Jaką pozycję zajmują firmy z francuskim
kapitałem w naszym kraju?
Z Moniką Constant, dyrektorem Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej rozmawia Ryszard Rzabiński
Francja jest trzecim największym inwestorem zagranicznym w Polsce, z kapitałem
przekraczającym 80 miliardów złotych.
Firmy francuskie należą również do grona największych pracodawców. W sumie
stworzyły blisko ćwierć miliona bezpośrednich miejsc pracy i co najmniej drugie tyle u dostawców i partnerów biznesowych. Pierwsze inwestycje pojawiły się
w Polsce już na początku transformacji,
dlatego też wiele z francuskich przedsiębiorstw na stałe wpisało się w polską rzeczywistość gospodarczą. Wyróżnikiem
francuskich inwestycji jest z pewnością ich
długofalowy charakter. Firmy francuskie
nie tylko inwestują kapitał i rozwijają działalność, ale tworzą także silne partnerstwa
z lokalnymi przedsiębiorcami, budując
tym samym relacje na długie lata.

i sprzedaży produktów poprzez francuskich dystrybutorów, ale o zakładaniu na
miejscu oddziałów. Najczęściej dzieje się to
poprzez wykupienie francuskiej firmy, która od dawna funkcjonuje we Francji i jest
tam rozpoznawalna. Dzięki temu możliwe
jest przejęcie od razu części rynku. Myślę,
że kierunek inwestycji z Polski do Francji będzie się rozwijał w kolejnych latach.
Pamiętajmy, że poprzez Francję możemy
również łatwiej pozyskiwać klientów na
pozostałych rynkach francuskojęzycznych, w Afryce, czy Ameryce Północnej.

W których sektorach firmy francuskie są najsilniej obecne?

Epidemia dotknęła wszystkich, niezależnie od branży czy pochodzenia kapitału.
CCIFP przeprowadziła w czerwcu badanie
wśród swoich członków – firm polskich
i francuskich, które pokazuje w jakim stopniu COVID 19 odbił się na ich kondycji finansowej. Zdecydowana większość z nich,
bo aż 80%, prognozuje pogorszenie wyników finansowych na koniec tego roku,
a 90% deklarowało wyraźne zmniejszenie
sprzedaży. Na szczęście przedsiębiorcy za
wszelką cenę starają się utrzymać miejsca
pracy. Cięcia kosztów dotyczą w pierwszej kolejności wydatków nie związanych
z podstawową działalnością, takich jak
marketing, czy szkolenia, a jedynie 15%
firm zdecydowało się na redukcję etatów.
Najbliższe miesiące to z pewnością czas
zmiany w organizacji pracy, poszukiwanie
nowych kanałów sprzedaży i odrabianie
strat, natomiast zaawansowana współpraca między naszymi krajami może w tym
tylko pomóc. Poza środkami krajowymi
firmy będą mogły również korzystać z pomocy na poziomie europejskim, a ścisła
kooperacja z pewnością przyczyni się do
szybszego przezwyciężenia kryzysu.

Najwięcej kapitału Francuzi zainwestowali w sektorze przemysłu, a także handlu.
Na te dwa obszary przypada blisko połowa wszystkich inwestycji francuskich.
Na kolejnych miejscach jest działalność
profesjonalna, naukowa i techniczna, budownictwo, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa nieruchomości,
transport i logistyka oraz informacja i komunikacja. Nie możemy zapominać również o branżach, gdzie firmy francuskie
zajmują kluczową pozycję, jak chociażby
sektor hotelarski, samochodowy, czy usług
dla samorządów.
A jak wyglądają inwestycje polskie
we Francji? Czy polskie przedsiębiorstwa interesują się tamtejszym rynkiem i jak sobie na nim radzą?

Transformacja cyfrowa – oczekiwanie współczesnego konsumenta

Skala polskich inwestycji we Francji jest
nieporównywalna z inwestycjami francuskimi w Polsce, jednakże od kilku lat
obserwujemy stały wzrost polskich przedsiębiorstw, które coraz śmielej poczynają
sobie na tamtym rynku. Mówimy tutaj
nie tylko o zwykłej wymianie handlowej

Dla współczesnego konsumenta oprócz
jakości samych zakupów ważny jest również sposób ich dokonywania. Dlatego
Carrefour, wychodząc naprzeciw tym
oczekiwaniom, dąży do bycia liderem na
polskim rynku również w obszarze in-
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W jaki sposób epidemia i kryzys
wpłynie na francuskie firmy w Polsce? Jak radzą sobie przedsiębiorcy
w tym momencie i jak przełoży się to
na polsko-francuskie relacje gospodarcze?

Jakie są zatem perspektywy współpracy polsko-francuskiej? W których
obszarach połączenie doświadczeń
może przynieść największe korzyści
dla obu stron?
W tym roku, jeszcze przed wybuchem
pandemii, miała miejsce wizyta Prezydenta Macrona w Polsce. Towarzyszyła
mu liczna delegacja ministerialna, z resortów gospodarczych, a także reprezentacja przedsiębiorców. Wspólne spotkania
i deklaracje pokazują nie tylko chęć zacieśniania współpracy przez nasze kraje, ale
i definiują jej kierunki. Wspólnie możemy
pracować nad poprawą miksu energetycznego na poziomie europejskim, angażować
się w projekty z zakresu cyfryzacji, czy
wzmacniać współpracę w obszarze obronności.
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COVID-19 – Wpływ na polsko-francuskie relacje biznesowe
i rozwój nearshoringu
COVID-19 zmusił liderów biznesu do zmiany strategii outsourcingu – zarówno pod względem wyboru lokalizacji, jak i modelu współpracy. Francuskie firmy, podobnie jak wiele innych w Europie, w celu zmniejszenia ryzyka i poprawy efektywności decydują się na przeniesienie swoich outsourcowanych usług z Azji do Europy Środkowej.
trum doskonałości. Polscy informatycy są
doceniani na świecie, zarówno ze względu
na swoje umiejętności i doświadczenie, jak
i na kompetencje językowe. Co ciekawe,
w 7 najpopularniejszych lokalizacjach dla
Centrów Usług Wspólnych, około 12 tys.
specjalistów deklaruje na portalu LinkedIn, że posługuje się jęz. francuskim na poziomie przynajmniej biegłości zawodowej.

Francuscy klienci NATKA są najbardziej skłonni do outsourcowania do regionu CEE usług w zakresie rozwoju
oprogramowania, obsługi klienta i usług integracji procesów i systemów IT.
NATEK posiada strategiczną pozycję w regionie CEE w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług IT. Od 2004 roku, kiedy
nasz CEO Jean-Michel Namand otworzył
pierwsze biuro NATKA w Brnie, wspieramy naszych klientów korzystając z tej
wyjątkowej pozycji, obecnie dostarczając
usługi z kilku biur i Delivery Centers w Polsce, Słowacji, Czechach i Bułgarii.
Do tej pory francuskie firmy, w tym także
wielu naszych klientów, dużą część usług
IT outsourcowało do zagranicznych lokalizacji w Chinach i Indiach. Jednakże, jak
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wynika z rozmów z naszymi partnerami,
ten trend się zmienia. Wielu z nich wyraziło już chęć przeniesienia tych usług
z powrotem do Europy. Mowa tu o firmach
reprezentujących szereg branż – farmaceutyczną, obronną, technologiczną, bankową
czy podróżniczą. Firmy są zdeterminowane, by przynajmniej część usług przenieść
do Europy Środkowej, dążąc do dywersyfikacji potencjalnego ryzyka.
W szczególności Polska nie jest już postrzegana jako miejsce tanich zasobów
pracowniczych i stała się uznanym cen-

Widzimy, że nasi francuscy klienci są najbardziej skłonni do outsourcowania do
regionu CEE usług w zakresie rozwoju
oprogramowania, obsługi klienta i usług
integracji procesów i systemów IT. Takie
usługi są już świadczone przez NATEK
w różnych modelach dostaw, a nasi specjaliści pracują także z naszych Delivery Centers – w Gdańsku i w Koszycach. Ponadto,
ponieważ przez COVID-19 świat stał się
jeszcze bardziej cyfrowy, a popularność
pracy zdalnej wzrosła, klienci rozważają
skorzystanie z więcej niż tylko jednego lokalnego rynku, co pozwala nam na zapewnienie im szerszych rozwiązań dostarczanych z całego regionu.
Jak wynika z raportu „2020 Global Managed Services Report” opartego na ankiecie
przeprowadzonej wśród 1250 dyrektorów
z 29 krajów, w ciągu następnych 18 m-cy,
aż 45% firm będzie zlecać więcej usług IT
na zewnątrz niż wewnątrz organizacji.
Tendencję tę widać również wśród klientów europejskich i potwierdza to, że dywersyfikacja i efektywność kosztowa będą
wiodącymi aspektami dla menadżerów IT,
którzy muszą być przygotowani na podobną sytuację w przyszłości.
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Globalny gracz doradza coraz
większej liczbie polskich firm
Z Raphaelem Vieuxmaire oraz
Laurent Le Pajolec, Członkami
Zarządu EXCO rozmawia Milena
Zarabska

Spółka EXCO A2A Polska działa na
polskim rynku od 1999 roku. Proszę
przedstawić najważniejsze etapy jej
rozwoju w Polsce.
RV: W 1998 roku przyjechałem do Polski,
aby wspierać Exco Francja we współpracy
z lokalnym dużym klientem francuskojęzycznym. Nie minął jeszcze rok od tego
czasu, kiedy wraz z obecnym Prezesem
z Francji utworzyliśmy spółkę i nawiązaliśmy współpracę z lokalnym biurem rachunkowym. Niedługo po tym otworzyliśmy kolejne biuro w Krakowie.
W 2004 roku dołączyliśmy do francuskiej
grupy EXCO A2A i rozpoczęliśmy otwierać kolejne biura: w 2008 roku biuro w Radomiu a niespełna rok później – w Gdańsku i Wrocławiu.
Kolejnym ważnym wydarzeniem w życiu
naszej spółki było przejęcie spółki CTN
Polska – specjalizującej się w obsłudze
księgowej i kadrowo-płacowej filii spółek
francuskich i belgijskich. Wraz z tym przejęciem, EXCO A2A Polska zyskało m.in.
dodatkową lokalizację biura w Poznaniu,
posiadając obecnie 6 biur w kluczowych
pod względem możliwości biznesowych 6
miastach Polski.
Jaka jest Państwa skala działalności
i oferta na świecie?
RV: EXCO jest członkiem międzynarodowej sieci Kreston International – zrzeszającej firmy księgowe na całym świecie oraz
jest obecne w ponad 123 lokalizacjach na
terenie Francji, w jej departamentach zamorskich, w Portugalii oraz w Afryce.
LP: Zaczęliśmy od usług rewizji finansowo-księgowych, analiz finansowych i biznes planu dla klientów Francuskich. Po
dołączeniu do sieci EXCO poszerzyliśmy
zakres usług o księgowość, kadry i płace,
oraz raportowanie. Obecnie EXCO A2A
Polska rozwija coraz więcej usług doradczych i konsultingowych.
Na ten moment możemy wyróżnić: doradztwo dla inwestorów zagranicznych
(start na polskim rynku), outsourcing
usług (księgowość, listy płac, sprawozdaw-
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czość, kontrola finansowa), doradztwo kapitałowe (Due dilligence, wycena, analiza
finansowa, konsulting, zarządzanie sukcesją), otwarcie nowego biznesu (biznesplan,
doradztwo, badania inwestorów i kapitału), doradztwo personalne, inne doradztwo (tarcza antykryzysowa, optymalizacja
kosztów, szkolenia, audyt i proces organizacyjny, konsolidacja, audyt wewnętrzny),
obsługa prawna oraz tłumaczenia.
Ilu klientów ma obecnie posiada spółka oraz jakiego rodzaju są to przedsiębiorstwa?
LP: Mamy obecnie ponad 350 klientów,
których rozmiar i przedmiot działalności są różne. Najpopularniejsze są Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp.
z o.o.) ale wśród naszych klientów znajdują się również Spółki akcyjne/ Działalności gospodarcze, a nawet Konfederacje, Związki czy Przedstawicielstwa.
Jeśli chodzi o sektory w jakich działają - możemy wymienić tutaj budowlany, handlowy, hotelarstwo, doradztwo,
inżynieria, dystrybucja, produkcja etc.
RV: Osiągnęliśmy pozycję globalnego gracza na rynku usług doradczych. Pomagamy również coraz większej liczbie polskich
przedsiębiorców, które potrzebują lokalnego doradztwa lub rozwijają się za granicą.
Zwłaszcza w czasie pandemii koronawirusa, aby pomóc im skorzystać z porad reorganizacyjnych, w znalezieniu lokalnej pomocy, lub w poszukiwaniu finansowania.
Jak EXCO A2A Polska pomaga polskim klientom w zakresie uzyskiwania wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej?
RV: W zakresie tarczy antykryzysowej
i tarczy finansowej wsparcia udziela zespół
pracowników z kilku działów, dostarczając
dane finansowe i kadrowo-płacowe, a także wypełniając wnioski o dofinansowanie,
bądź wskazując, w jaki sposób klient powi-

nien wniosek wypełnić. Poprzez uczestnictwo w webinariach, a także poprzez analizę
ustaw, regulaminów, przewodników, pytań
i odpowiedzi na stronach Ministerstwa Finansów, PFR, PARP, czy BGK, jesteśmy
w stanie przedstawić naszym klientom
kompletne i wiarygodne informacje oraz
wyjaśnić pojawiające się wątpliwości.
LP: Klienci Exco skorzystali już z większości oferowanych przez polski rząd rodzajów pomocy zarówno w ramach tarczy
antykryzysowej (np. dofinansowanie do
wynagrodzeń i składek, pożyczki), jak i finansowej (wsparcie oferowane przez PFR,
PARP, BGK).
Na czym polega trudność sporządzania sprawozdań finansowych w firmach w czasie COVID-19?
RV: Na braku pewności, że dana działalność będzie kontynuowana w niezmienionym zakresie. W przypadku zagrożenia
kontynuacji działalności informacja taka
powinna zostać w sprawozdaniu finansowym ujawniona.
Exco wspiera klientów analizując ich sytuację finansową, wysyłając raporty finansowe. Klienci mają w Exco również wsparcie
prawne - analizujemy na bieżąco, czy klient
nie jest zagrożony upadłością i informujemy o ryzyku dla spółki i dla zarządu. Oferujemy również wsparcie w restrukturyzacji bądź likwidacji spółek.
LP: Termin na składanie sprawozdań był
przedłużony, więc przy większości naszych
klientów, w czasie COVID-19 nie mieliśmy
żadnych problemów w ich sporządzaniu.
Utrudnienia pojawiały się w momencie,
gdy trzeba było przeprowadzić niezbędne badania i analizy do których niezbędne było spotkanie i współpraca z firmami
audytorskimi. Na szczęście żyjemy w czasach, które ułatwiają załatwianie wielu
spraw online, dzięki czemu daliśmy radę
dotrzymywać wszelkie terminy.
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Polska-francuska współpraca gospo darcza na coraz wyższym poziomie
lowanych bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2017 roku. Łączna całkowita
wartość francuskich BIZ na świecie wyniosła 1,2 bln euro, co oznacza, że od 2000
roku zwiększyła się trzykrotnie.

Duży eksport samochodów
do Polski

Francja jest jednym z najważniejszych
partnerów handlowych Polski. To dobrze, bo prowadzimy stale rosnącą wymianę handlową z szóstą gospodarką
świata i jednocześnie szóstą potęgą eksportową oraz siódmą importową. Francja
jest oceniana przez największe agencje
ratingowe jako kraj niskiego ryzyka politycznego i ekonomicznego.
Z Raportu KPMG w Polsce i Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP) pt.
„25 lat polsko-francuskiego partnerstwa.

Inwestycje francuskie w Polsce” wynika,
że Francja należy do globalnej czołówki
państw pod względem wartości zainwestowanego kapitału za granicą. Głównymi
kierunkami ekspansji francuskich przedsiębiorstw są państwa europejskie oraz
kraje Ameryki Północnej. Dominujące
sektory, w których obecne są francuskie
firmy, to przemysł oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa.
Według danych OECD, Francja zajęła
8. miejsce pod względem wartości skumu-

Przy wartości importu polskich produktów do Francji na poziomie 11,74 miliardów euro, co stanowi wzrost o 8,1% (+876
milionów euro), Francja była czwartym
odbiorcą polskich produktów na przestrzeni 2019 roku, a Polska dziesiątym
dostawcą dla Francji. Francusko-polska
wymiana handlowa stanowiła 4,75% wartości polskiego handlu zagranicznego, co
czyni z Francji czwartego partnera zagranicznego Polski. Wymiana handlowa
Francji z Polską wyniosła 2% ogólnej wartości francuskiej wymiany zagranicznej, co
oznacza, że Polska była dziesiątym partnerem handlowym Francji.
Trzy newralgiczne sektory francuskiego
przemysłu mogą pochwalić się szczególną dynamiką w 2019 roku. Pierwszym
jest eksport samochodów do Polski, który

zwiększył się o 4,9%. Eksport produktów
chemicznych i kosmetycznych utrzymał się
na drugim miejscu na podium, jednakże
zmniejszył się o 14,1%; natomiast maszyny
i wyposażenie ogólnego użytku, zajmujące
trzecie miejsce, wyróżniły się wzrostem
o 28%. Eksport sprzętu elektrycznego
wzrósł o 17,4%.
Na import do Francji dóbr z Polski składały się głównie: wyposażenie samochodowe
i ogumienie, żywność (np. mięso drobiowe), urządzenia AGD, a także produkty
przemysłu meblarskiego.

Imponujący poziom francuskich
reinwestycji
Łączna wartości francuskich inwestycji
w Polsce przekracza 18 miliardów euro, co
plasuje Francję w gronie czterech największych inwestorów zagranicznych w Polsce.
W Polsce działa blisko 2000 firm z francuskimi udziałami, zatrudniających ponad
200 000 pracowników, co czyni Francję
trzecim zagranicznym pracodawcą w kraju. Francja jest reprezentowana głównie
w sektorze telekomunikacji, dystrybucji
towarów oraz w energetyce.

Sieci handlowe z Francji są jednymi z największych graczy w sektorze, a przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej od lat
inwestują w zakłady produkcyjne zlokalizowane w Polsce.

W raporcie KPMG w Polsce i Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP) pt.
„25 lat polsko-francuskiego partnerstwa.
Inwestycje francuskie w Polsce” podkreśla się, że coraz większa cześć dochodu
francuskich przedsiębiorstw działających
w Polsce jest reinwestowana w kraju. Od
początku tej dekady poziom reinwestycji
był imponujący i w prawie każdym roku
przekroczył 2 mld zł, a w 2017 r. osiągnął
rekordową wartość 3,6 mld zł. Stanowiło
to aż 48% całkowitego dochodu francuskich inwestorów w tym roku. Pokazuje to
wyraźnie, że duża część zysku wypracowanego w Polsce przez zagranicznych inwestorów zostaje w kraju, a nie jest transferowana za granicę.

Polskie firmy nad Sekwaną
Rynek francuski jest duży, innowacyjny,
ale panuje na nim silna konkurencja krajowa i międzynarodowa. Jest tam 67 mln
konsumentów mających dużą siłę nabyw-

czą. Na jednego mieszkańca w 2018 roku
wyniosła ona ponad 20 tys. euro podczas
gdy w Polsce wynosi ona na 1 mieszkańca
ponad 7,2 tys. euro.
Wielkim atutem gospodarki francuskiej
jest duża innowacyjność. Szybko rozwijają
się tam sektory wysokich technologii takie
jak przemysł lotniczy, samochodowy, chemiczny oraz farmaceutyczny. Na badania
i rozwój przeznacza się bardzo duże nakłady, dość powiedzieć, że aż połowa europejskich centrów badań znajduje się właśnie
we Francji.
Nic dziwnego, że rynek francuski jest
obiektem zainteresowania polskich przedsiębiorców. Chcą oni nie tylko tam sprzedawać, ale też trwale wchodzić na ten
rynek poprzez większą obecność kapitałową. Sukcesy na tym polu odnoszą m.in.
Comarch, Oknoplast, Nowy Styl, Wielton,
Amica, Damix, czy Suempol. Niektóre
z tych firm mają za sobą udane przejęcia
konkurentów na francuskim rynku. Można tu wymienić na przykład przejęcie przez
Grupę Nowy Styl firmy Majencia – lidera
produkcji mebli biurowych we Francji,
który znalazł się w upadłości.

Proces prowadzenia każdej inwestycji budowlanej niezwykle
ułatwia zatrudnienie zewnętrznego nadzoru inwestorskiego. Co
ważne, taka zewnętrzna firma oprócz podstawowych obowiązków wynikających z Prawa Budowlanego (np. sprawdzania
jakości wykonanych robót czy wpisów do dziennika budowy)
może również:
• zweryfikować posiadaną przez inwestora dokumentację
projektową
• raportować inwestorowi postęp robót
• wskazać potrzebę dodatkowych badań, np. jakości materiałów
• rozliczać poniesione przez inwestora wydatki
• zaoferować wsparcie prawne – np. w zakresie rozstrzygania
kwestii spornych z wykonawcą robót budowlanych, jeśli takie
się pojawią.
Jesteśmy firmą z prawie 30-letnim stażem w tym zakresie
na polskim rynku i z naszego doświadczenia wynika, że wielokrotnie pomoc zewnętrznej firmy znającej się na swoim fachu
pomogła Inwestorom zakończyć ich inwestycję bez dodatkowych roszczeń finansowych, sporów i zgodnie z harmonogramem finansowo–rzeczowym. Nasza działalność związana jest
z każdym sektorem: budownictwo, przemysł, energetyka
(w tym np. konsultacje dot. instalacji paneli fotowoltaicznych na
dachu fabryki Inwestora), woda i infrastruktura ściekowa
i wiele innych - mówi Monika Tałałaj, Country Business Development Manager w SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce, firmie należącej do francuskiej Grupy SUEZ.
Mamy 37 biur w Polsce, mamy inspektorów z każdej branży, tj. nie
tylko budowlanej, ale i sanitarnej czy elektrycznej, a ponadto
specjalistów ds. BHP czy postępowań przetargowych.

w w w.safege.pl
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Rozwijamy niezależność energetyczną
naszych klientów

Z Leszkiem Nicgorskim, dyrektorem generalnym Eneria Sp. z o.o. rozmawia Milena Zarabska
Eneria jest polską firmą działającą od
ponad 20 lat w ramach międzynarodowych struktur. Jakie były najważniejsze etapy rozwoju firmy?

dziby firmy w Łomiankach pod Warszawą
oraz otwarcie jedynej autoryzowanej hali
serwisowej do napraw głównych Caterpillar
w Polsce – w Będzinie.

Energia to nasza pasja – fascynuję nas jej
siła, potencjał i rozmach. Natomiast każda
najśmielsza inwestycja i plan potrzebują
partnera, który będzie ich motorem napędowym. Eneria rozumie te potrzeby jak
mało kto. Od ponad 20 lat dajemy ludziom
i ich firmom energię do działania.

W tym roku przekazaliśmy do eksploatacji największą w ostatnich latach inwestycję w Polsce dotyczącą budowy układów
wysokosprawnej kogeneracji, opartej na
silnikach spalinowych dostarczając je do
JSW S.A. Są to trzy gazowe zespoły kogeneracyjne CAT CG260-16 o mocy łącznej
12 MWe i 13 MWt.

Dzięki kompleksowej realizacji budowy
stacji GPZ 110/20 kV dla potrzeb zasilania
fabryki opon Michelin w Olsztynie w 2005
roku, rozwinęliśmy dział instalacji elektrycznych, który prężnie działa do dziś.
Wartość tej inwestycji opiewała na 14M€,
a moc całkowita stacji to 60Mwe.
W latach 2005-2006, podjęliśmy się projektu modernizacji lokomotyw SM42 (6Dg)
przy użyciu nowoczesnych silników C27.
Zabieg ten zwiększył ekonomię użytkowania tych lokomotyw o ponad 30%. Modernizacja ta pozwoliła nam wejść na rynek
kolejowy. Na dzień dzisiejszy wprawiliśmy
w ruch ponad 340 lokomotyw w Polsce
z silnikami CAT C27 i 351.
Na rynku OZE, w latach 2007 – 2013,
ówczesny dział realizacji farm wiatrowych,
zrealizował największą inwestycję dla
Iberdrola Kisielice o mocy całkowitej
69MWe (46WTG). W 2018 roku, zakres
usług Enerii został rozszerzony o kompleksowe rozwiązania w sferze fotowoltaiki.
Z kolei, na rynku morskim, w latach 20082009, zrealizowaliśmy dostawy 16 silników
napędu głównego CAT C280-16 (łączna
moc ponad 80 MW) dla stoczni Remontowa Shipbuilding, (armator Tidewater
Marine). W latach 2011-2014, natomiast
dostarczyliśmy 44 agregaty CAT 3512
o łącznej mocy 75MWe dla stoczni Remontowa Shipbuilding, (armator Edison
Chouest Offshore i Gulfmark Offshore).
Rok 2012 był przełomowym dla rozwoju
kogeneracji. Jako jedną z pierwszych dostaw wysokosprawnych układów kogeneracyjnych CAT G3520 3x2MWe zrealizowaliśmy dla ECO Kutno. Energetyczne
trendy czynią gaz ziemny coraz popularniejszym paliwem dla przemysłu, energetyki i odbiorców indywidualnych, a dla nas
staje się to nową gałęzią biznesu.
W 2017 roku nastąpiło otwarcie nowej sie-
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Oferta firmy związana jest z szeroko
pojętym bezpieczeństwem energetycznym. Co to oznacza?
Dla niektórych przedsiębiorców nawet
krótkotrwała przerwa w dostawach energii
elektrycznej skutkować może potężnymi
stratami. Niestety, ze względu na coraz
częstsze i groźniejsze anomalie atmosferyczne oraz techniczne problemy systemu
elektroenergetycznego, polskie firmy często stają w obliczu takiego niebezpieczeństwa.
Rozwiązaniem tego problemu mogą być
dostarczane przez nas autonomiczne jednostki kogeneracyjne oraz agregaty prądotwórcze diesel, gwarantujące stabilność
i pewność dostaw energii. Dzięki zastosowaniu wspomnianych rozwiązań zapewniamy bezpieczeństwo energetyczne m.in.
fabrykom, szpitalom, centrum danych,
oraz obiektom strategicznym.
Jak ważnym segmentem działalności
firmy jest energia odnawialna?
To dla nas priorytet. Wykorzystujemy
energię odnawialną i dbamy o spełnianie
najnowszych norm ekologicznych. OZE
oraz ograniczanie emisji, mają duży wpływ
na naszą działalność, gdyż produkty CAT
przechodzą ciągłą ewolucję dostosowując
się do wysokich wymagań emisyjnych.
Fotowoltaika jest teraz motorem rozwoju
energetyki OZE w Polsce. Prawo energetyczne wspiera tego typu inwestycje.
Czym są inteligentne systemy elektroenergetyczne (smart grids) i w jakim zakresie oraz dla jakich klientów
rozwiązanie te są oferowane przez
firmę?
Inteligentny system dostawy energii
smart grids dostarcza odbiorcom energię
elektryczną lub szerzej – usługi energe-

tyczne – z wykorzystaniem środków IT,
zapewniając przy tym obniżenie kosztów
i zwiększenie efektywności oraz zintegrowanie rozproszonych źródeł energii, także
odnawialnej. Magazyny energii CAT cieszą się zainteresowaniem wśród klientów
prowadzących działalność produkcyjną,
wrażliwą na wahania w dostawie energii
elektrycznej.
Ponadto, magazyny energii doskonale
wpisują się w trendy rynkowe, gdzie technologie magazynowania energii zaczynają
cieszyć się coraz większą popularnością,
a niejednokrotnie stają się koniecznością
wraz ze wzrostem udziału OZE w rynku
energii, czy rozwojem elektromobilności.
Proszę wymienić najważniejsze kierunki rozwoju i największe planowane inwestycje rozwojowe przez firmę
Eneria w najbliższych latach.
Rozwój firmy Eneria to przede wszystkim
niezależność energetyczna naszych klientów. Możemy to osiągnąć dzięki wdrożeniu
nowych produktów dla sektora kogeneracji, rozwoju wsparcia finansowego realizacji projektów energetycznych jak i najmu
długoterminowego urządzeń marki CAT.
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OVHcloud: Twoja chmura
w polskim centrum danych,
blisko Ciebie
Chmura wspiera biznes

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

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

Czerwona paleta to zysk
i ochrona środowiska
Z Tiago Costa, country managerem La Palette Rouge
rozmawia Ryszard Żabiński
La Palette Rouge jest wiodącą firmą
w dziedzinie zarządzania obiegiem
palet w sektorze FMCG i handlu detalicznego w Europie. Od kiedy firma
jest obecna w Polsce?
La Palette Rouge powstała przed 27 laty we
Francji i bardzo szybko rozszerzała swoją
działalność na rynki krajów graniczących
z Francją: Hiszpanii, Włoch, Wielkiej
Brytanii, krajów Beneluxu, Włoch. Wraz
z Euro Pool System (EPS), firma LPR jest
częścią Euro Pool Group (EPG). EPG to
wiodący europejski dostawca usług logistycznych, obejmujących standardowe
opakowania zwrotne i wielokrotnego użytku.
Początkowo rozwijaliśmy się na rynkach
gdzie systemy wynajmu palet były bardzo
dobrze rozwinięte. Przed dziesięcioma laty
dostrzegliśmy w Polsce duży potencjał rozwoju tego rynku, a od 7 lat już na nim jesteśmy. Wzrost naszej działalności na polskim rynku jest od wielu lat dwucyfrowy.
Ostatnio rok do roku wynosił on 35%.

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

Obecnie mamy w Polsce w systemie 6 milionów palet, a w całej Europie – 90 milionów palet i 28 tysięcy punktów ich odbioru.
Mamy też 125 centrów serwisowych w 11
krajach. Posiadając sieć centrów serwisowych możemy odbierać palety z punktów
odbioru tak blisko jak to tylko możliwe, co
znacznie zmniejsza nasz ślad węglowy.

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

Około połowy naszych klientów stanowią międzynarodowe koncerny, które już
wcześniej na swoich rynkach korzystały
z tego rozwiązania, a po wejściu na polski
rynek również chciały mieć do niego dostęp. Ale połowę naszych klientów stanowią lokalni, polscy producenci, którzy zdają sobie sprawę z zalet tego outsourcingu.
Nasze rozwiązanie dla nich obejmują pełny
outsourcing, co oznacza, że klienci nie mu-

Piękno chmury to skalowalność, bezpieczeństwo oraz możliwość koncentracji na
własnym biznesie. Porozmawiaj z nami,
jak wykorzystać chmurę do Twoich potrzeb: https://www.ovhcloud.com/pl/contact-sales/
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Przedsiębiorca staje przed dylematem: czy wykorzystywać własne
palety, czy też skorzystać z usług
zewnętrznego, wyspecjalizowanego
operatora. Które rozwiązanie jest
lepsze?
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szą się o nic martwić - firma LPR jest odpowiedzialna za zarządzanie wszystkimi
paletami. Planowanie zamówień odbywa
się za pomocą portalu MyLPR, do którego
nasi klienci mają bezpłatny dostęp. Dane
te są zapisywane i wykorzystywane do
zarządzania zapasami palet dla klientów
oraz paletami, znajdującymi się u klientów.
Cyfrowy portal MyLPR zapewnia klientom
dostęp do portalu internetowego, gdzie
mogą monitorować ruch palet, zapasów,
bieżących zamówień i faktur.
Klient może znacznie ograniczyć koszty
związane zarządzaniem paletami, ich zakupem, ewentualnym wynajmem, sprzedażą, naprawami itd. Może bardziej skoncentrować na rozwoju swojego podstawowego
biznesu i mieć pewność, że otrzyma od nas
najlepsze rozwiązanie w zakresie zarządzania paletami.
Jakie znaczenie z punktu widzenia
ochrony środowiska ma korzystanie
z czerwonej palety?
Ogromne, gdyż nasze czerwone palety krążą w obiegu zamkniętym 8-10 lat, a zwykłe
białe, które przedsiębiorca sam i kupuje
i wykorzystuje, znacznie krócej. Korzystając ze zwykłych palet nie dość, że zwiększamy sobie koszty, to jeszcze generujemy
większą ilość odpadów niszcząc przy tym
środowisko. Nasi klienci to doskonale
rozumieją. Oczywiście przychodząc do
nas najpierw pytają o cenę, ale ten aspekt
ochrony środowiska ma dla nich również
bardzo duże znaczenie.
Dzięki łączeniu dostaw i odbiorów palet,
gdy tylko to możliwe, nie tylko oszczędzamy na kosztach transportu i oleju napędowym, ale także zmniejszamy emisję
dwutlenku węgla w łańcuchu dostaw. Po
zakończeniu cyklu życia palety przetwarzamy ją na inne produkty, zapobiegając
w ten sposób marnowaniu użytecznych
zasobów.
Dlaczego LPR stosuje właśnie czerwone palety?
Jest to żywy, wyróżniający się kolor. Od
czerwonej palety wzięła się również nazwa

naszej firmy - La Palette Rouge. Budując
nasz brand mamy spójność wizualną. Jesteśmy w ten sposób w Polsce i w Europie
dobrze rozpoznawalni.
Jakie są najważniejsze wyzwania stojące przed firmą w najbliższym czasie?
Kontynuować dalszy dynamiczny rozwój.
Spodziewam się, że w najbliższych latach
w Polsce uda nam się zachować dwucyfrowy wzrost, rok do roku. Nie mniej ważnym
wyzwaniem jest dbałość o ochronę środowiska. Nasza działalność właśnie temu służy, działamy bowiem w 100 % w obiegu zamkniętym. Staramy się też upowszechniać
wiedzę na ten temat, edukować.
Czasem tak jest, że coś co jest bardziej ekologiczne, np. elektryczny samochód, jest
również dla klienta droższe. W naszym
przypadku tak nie jest – my oferujemy
klientom tańsze dla nich rozwiązania i jednocześnie bardziej ekologiczne.
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PPK rośnie w siłę!
Odnowiona fasada Galerii Mokotów, Warszawa

Westfield Arkadia z nowoczesnym placem zabaw, Warszawa

Mimo trudnej, niespodziewanej i dynamicznej sytuacji gospodarczo-społecznej
spowodowanej pandemią liczba uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych
cały czas przyrasta. Tym samym zwiększa
się liczba zgromadzonych w PPK środków, które w maju przekroczyły poziom
1 mld zł.

państwa składają się: jednorazowa wpłata powitalna w wysokości 250 zł i dopłaty
roczne, które trafiają na indywidualny rachunek uczestnika PPK. Wpłaty ze strony
państwa są stałe, to znaczy, że są to określone kwoty, które nie są zależne od wysokości wynagrodzenia osiąganego przez
pracownika.

Jest to świetny wynik, biorąc pod uwagę,
że te dane obejmują okres niewiele ponad
pół roku. Świadczy to o tym, że Polacy
stają się coraz bardziej świadomi wartości
oszczędzania w PPK, a dodatkowo epidemia obnażyła braki w posiadaniu oszczędności na wypadek choroby czy utraty pracy.
Globalna gospodarka chwilowo spowolniła,
ale mimo to oszczędności w Polsce rosną.
Środki w PPK są inwestowane w ramach
funduszy zdefiniowanej daty, osiągnęły
zyski, w przeciwieństwie do innych instrumentów finansowych. Fundusze te są tak
skonstruowane, by nawet znaczące spadki
na giełdzie nie wpłynęły na poziom aktywów w programie PPK. Poza tym za zwiększeniem liczby uczestników programu PPK
może stać również odporność pracowników
na nieodpowiedzialne i nieprawdziwe „porady”, zmuszające ich do rezygnacji z dodatkowej, de facto, podwyżki od pracodawcy. – komentuje Robert Zapotoczny, prezes
PFR Portal PPK.

Trudno się dziwić, że ludzie coraz chętniej
zostają w PPK. Kalkulacja jest bardzo prosta: do każdej złotówki, którą pracownik
oszczędzi w PPK, pracodawca oraz państwo dołożą praktycznie kolejną złotówkę.
Standardowo każdy uczestnik PPK odkłada 2 proc. swojego wynagrodzenia. Osoby
zarabiające mniej niż 120% minimalnego
wynagrodzenia mogą obniżyć kwotę swojej
miesięcznej oszczędności do 0,5 proc. – to
naprawdę niewiele, a zyskać można dużo
więcej – wyjaśnia Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to
program dobrowolnego długoterminowego oszczędzania, który pozwala na szybsze gromadzenie środków niż w przypadku samodzielnego oszczędzania – przede
wszystkim dzięki temu, że oszczędności
pracownika powiększa kwota pochodząca
od pracodawcy i państwa. Na dopłaty od

Wroclavia - lifestylowe centrum w sercu miasta, Wrocław

Dla przykładu, przy wynagrodzeniu rzędu
4000 zł brutto i wpłacie do PPK na poziomie 2 proc., pracownik odkłada ze swojej
pensji… 80 zł. Pracodawca dorzuca jednocześnie 60 zł, co daje miesięcznie 140 zł.
Natomiast, jeśli ktoś zarabia poniżej 120%
minimalnego wynagrodzenia, np. 2 500
zł brutto i zdecydował się na obniżenie
miesięcznej składki do poziomu 0,5 proc.
to odłoży co miesiąc tylko 12,50 zł. Do tej
wpłaty pracodawca dołoży ustawowe 1,5
proc., czyli 37, 50 zł. Łącznie na koncie PPK
pracownika znajdzie się co miesiąc 50 zł,
z czego tylko 12,50 zł pochodzi ze środków
pracownika.
W celu policzenia swoich miesięcznych
i długoterminowych oszczędności urucho-

PFR Portal PPK organizuje bezpłatne szkolenia stacjonarne i internetowe dla pracodawców i pracowników, w trakcie których omawiane są założenia programu, kalkulator, wybór
instytucji finansowej, możliwości wypłaty środków czy zasady wdrożenia PPK w firmach.
Codziennie odbywają się szkolenia otwarte na temat PPK, a raz w tygodniu w ramach cyklu
„PPK – plany, prognozy, komentarze” – spotkania z zaproszonymi gośćmi, z którymi przeprowadzane są rozmowy na temat: sytuacji gospodarczej kraju, funkcjonowania instytucji finansowych, nowości na portalu mojeppk.pl oraz zmian w prawie dot. programu PPK.
Spotkania są bezpłatne i dostępne dla każdego, obowiązuje tylko rejestracja dostępna na
stronie: www.mojeppk.pl.
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miony został na portalu www.mojeppk.
pl specjalny bezpłatny kalkulator. Po wpisaniu danych dot. wynagrodzenia można
wyliczyć nie tylko miesięczną wpłatę pracownika i pracodawcy, ale również wypracowany w różnym horyzoncie czasowym
zysk, uwzględniający różne zmienne czynniki.
Wpłatę powitalną, czyli 250 zł, otrzymują
te osoby, które przez co najmniej 3 pełne
miesiące kalendarzowe były uczestnikami
PPK, a ich pracodawcy odprowadzali od
ich wynagrodzeń wpłaty podstawowe do
PPK za okres 3 miesięcy. Środki powinny trafić na rachunki PPK uczestników
w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału, w którym spełnili oni warunki do ich
otrzymania wskazane w ustawie. Jeśli więc
ktoś był zatrudniony w danej firmie, a 3
miesiące oszczędzania w PPK minęły mu
np. w kwietniu, to wpłatę powitalną otrzyma do końca lipca.
Poza wpłatami powitalnymi uczestnikom
PPK przysługują dopłaty roczne. Pierwsi
uczestnicy PPK otrzymali już dopłaty za
2019 r. PFR przekazał je w marcu ponad
144 tys. uczestników PPK – łącznie 34,7
mln złotych. Kolejna transza dopłat rocznych zostanie przekazana w 2021 r.
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Columbus Energy buduje wartość w OZE
Fot. Andrzej Oprychał

Rozmowa z Dawidem Zielińskim, prezesem Columbus Energy.

gę posprzedażową instalacji, tj. bezpłatne
monitorowanie jej pracy oraz rachunków
za energię elektryczną, a także 15-letnią
Gwarancję Totalną na wszystkie jej komponenty. Dzięki temu wszystkie czynności związane z obsługą i monitorowaniem
instalacji są realizowane przez nasz zespół,
co w praktyce oznacza maksymalne odciążenie użytkowników instalacji.
Firma zdobyła pozycję lidera rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych
w Polsce. Jak wielu przedsiębiorstwo
ma klientów, z jakich obszarów rynku? Dzięki jakim działaniom i w jakim czasie udało się zdobyć tak wysoką pozycję rynkową?

Dzisiaj co 5 minut powstaje nowa instalacja fotowoltaiczna od Columbus Energy.
Stworzyliśmy organizację, która obecnie
dostarcza ponad 2000 systemów do domów
i firm miesięcznie. Pozycja rynkowa została zbudowana poprzez niesamowitą determinację całego zespołu. Gdy inni budowali
biznesplany, my budowaliśmy organizację.
Kiedy inni w okresie pandemii szukali
wsparcia w tarczach antykryzysowych,
my podciągaliśmy rękawy i walczyliśmy
o każdy centymetr boiska odnawialnych
źródeł energii. To właśnie ta determinacja
definiuje kim jesteśmy i prowadzi nas do
sukcesu.

Bardzo się cieszymy, że nasz pakiet Columbus Care znalazł się na liście 9 usług
uhonorowanych Godłem “Teraz Polska”.
To potwierdza, że proponowane przez nas
rozwiązanie jest unikatowe na rynku i cenne z punktu widzenia klienta. Jesteśmy też
dumni z faktu, że Godło „Teraz Polska” po
raz pierwszy w historii Konkursu przyznano firmie oferującej usługi w zakresie energii odnawialnej, i że tą firmą jest właśnie
Columbus Energy.

otrzymują nie tylko dobór mocy instalacji do zapotrzebowania, projekt techniczny wraz z jego wykonaniem i montażem,
pośrednictwo w kontakcie z zakładem
energetycznym i pomoc w uzyskaniu dofinansowania z programu “Mój Prąd”. Columbus Care zapewnia też całkowitą obsłu-

Na czym polega oferta Columbus
Energy S.A skierowana do biznesu?
Jakie korzyści może odnieść przedsiębiorca z inwestycji w fotowoltaikę
w porównaniu z wykorzystywaniem
dostaw energii ze źródeł konwencjonalnych?
Fot. Andrzej Oprychał

Firma Columbus Energy S.A. została
laureatem 30. edycji konkursu „Teraz
Polska” za usługę Columbus Care
związaną z fotowoltaiką. Czym dla
Pana i całego zespołu jest to wyróżnienie?

Jak duże jest zainteresowanie
ofertą Columbus Energy
S.A. ze strony gospodarstw
rolnych? Czy rolnictwo
jest dobrym segmentem do
sprzedaży rozwiązań z zakresu
fotowoltaiki?
Właściciele gospodarstw rolnych to jedni
z naszych ulubionych klientów. Po pierwsze, ich wyroby i produkty zmniejszają
ślad węglowy przez to, że energia użyta
do ich produkcji pochodzi z fotowoltaiki.
Nieużytki rolne, ziemie klasy 4-6 możemy
zagospodarować farmami fotowoltaicznymi. Rolnicy mają też możliwość odliczenia
inwestycji od podatku rolnego i skorzystania z funduszy NFOŚiGW oraz pozyskania
dotacji lub preferencyjnego finansowania.
Wbrew pozorom, rolnictwo zużywa gigantyczne ilości energii elektrycznej, dlatego
oferta Columbus Energy jest dla tego segmentu bardzo atrakcyjna.
Jak można współpracować z Columbus Energy przy farmach fotowoltaicznych i jak zarabiać na tym biznesie?

Columbus Energy S.A. wyróżniono
za kompleksową usługę dostarczania
i montażu instalacji fotowoltaicznej
wraz z pozyskaniem finansowania,
przyłączeniem instalacji do sieci
energetycznej i opieką nad rachunkami. Na czym polega innowacyjność
i unikatowość tego rozwiązania?

Jedną z naszych głównych działalności
jest rozwijanie własnych farm fotowoltaicznych. Rozwijamy ich aktualnie w ilości
ponad 1000 MW. Mamy ambicje być właścicielem tysięcy megawatów. Oczywiście,
wymaga to dużych nakładów finansowych i nakładu pracy, ale z powodzeniem
rozwijamy ten segmenty rynku. Dla nas

Unikatowość Columbus Care polega na
tym, że w ramach pakietu klienci firmy
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Do klientów biznesowych już 2 lata temu
skierowaliśmy specjalną ofertę sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych,
które same się spłacają z oszczędności na
rachunkach za prąd. Atrakcyjne finansowanie leasingiem oraz najwyższej jakości
sprzęt gwarantują zwrot z inwestycji praktycznie od pierwszego dnia użytkowania - bo całość sama się finansuje.
Alternatywą może być umowa
dzierżawy instalacji od Columbus Energy, gdzie rozliczamy się
za wyprodukowaną energię. Wraz
ze wzrostem cen energii w naszym
kraju firmy bardziej otworzyły się na
OZE, dlatego w ubiegłym roku powołaliśmy nową jednostkę w naszej grupie
kapitałowej - GoBloo, która dostarcza rozwiązania w obszarze fotowoltaiki dla sektora biznesowego. Dzięki temu właściciele
firm mogą nie tylko korzystać z energii ze
słońca przez długie lata i zyskać większą
niezależność od podwyżek cen prądu, ale
też promować swoją markę jako ekologiczną.
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idealnym partnerem są biura projektowe
rozwijające takie przedsięwzięcia, tj. mają

sokości prawie 20% wartości instalacji. To
sporo. Jednak kluczowe jest zrozumienie,
że nawet gdyby nie było tego wsparcia, instalacja fotowoltaiczna, kupiona za gotówkę, zwraca się w ciągu maksymalnie 7 lat.
Wsparcie dotacją i ulgą skraca ten okres
do mniej niż 5 lat. Przy lokatach dla konsumentów na poziomie 0% jest to nie lada
gratka, z której trudno nie skorzystać. Przy
obecnych, niskich stopach procentowych
rata kredytu jest tak niewielka, że spłaca
się ją z oszczędności na energii elektrycznej.
Ceny

energii elektrycznej w naszym kraju w ciągu ostatnich
3 lat rosną bardzo dynamicznie.
Ostatnia podwyżka opłat taryfowych za prąd spowodowała
wzrost rachunków w gospodarstwach domowych o średnio 12%.
W bieżącym roku ceny taryf co
prawda nie wzrosną (co zagwarantował URE), ale od października 2020 r.
do opłaty dystrybucyjnej w rachunkach
zostanie doliczony dodatkowy podatek
– opłata mocowa, która podwyższy rachunki odbiorców końcowych o ok. 10%
miesięcznie. Biorąc to pod uwagę, każda
forma pozyskiwania, ale też magazynowania energii staje się opłacalna. Dlatego
też Columbus Energy już proponuje klientom dodatkowe rozwiązania w tym
zakresie, takie jak magazyny
energii, pompy ciepła czy farmy
fotowoltaiczne, czyli dostęp do
ekologicznych i ekonomicznych
źródeł energii.
wydzierżawiony grunt i prowadzą taki
projekt w kierunku pozwolenia na budowę. To mogą być tylko 2 ha ziemi, na których projektuje się 1 MW takiej elektrowni, ale również teren o obszarze dziesiątek
i nawet setek hektarów. Mamy jedną z najlepszych ofert na rynku dla takich firm,
finansujemy całe przedsięwzięcie i dajemy
gwarancję odkupu gotowego projektu. To
bardzo korzystne dla mniejszych firm,
które muszą wydać kilka milionów złotych
na prace projektowe, bez gwarancji sukcesu. Z nami ryzyko jest minimalne, a sukces
bardziej prawdopodobny.
Jak wygląda opłacalność fotowoltaiki z punktu widzenia indywidualnego właściciela domu jednorodzinnego? Czy po rządowym programie
Mój Prąd jest jakaś perspektywa na
dalsze stymulowanie sektora prosumenckiego?
Dzisiaj modę na fotowoltaikę promuje dotacja Mój Prąd z NFOŚiGW, w ramach której każdy właściciel domu, który zamontuje fotowoltaikę, dostanie 5000 zł. Można
również skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, która zapewnia wsparcie w wy-

W ostatnich latach różne technologie OZE przeżywały okresy silnego
wzrostu, a później zastoju wynikającego przede wszystkim z braku sprzyjających regulacji prawnych. Jak ten
problem wygląda w przypadku fotowoltaiki, czy ma ona teraz sprzyjające
warunki do rozwoju?
Najważniejszą regulacją, na którą czeka nie
tylko branża fotowoltaiki, ale cały rynek
OZE, jest unijna dyrektywa REDII, która
ma zostać wprowadzona w połowie przyszłego roku. Dzięki niej możliwe będzie
połączenie prosumentów i użytkowników
fotowoltaiki biznesowej, farm fotowoltaicznych z magazynami energii oraz infrastrukturą do ładowania samochodów elektrycznych w jeden komplementarny system.
To pozwoli odbiorcy końcowemu samodzielnie zarządzać energią, wyprodukowaną np. w oparciu o fotowoltaikę, płacąc jedynie symboliczne kwoty za jej dystrybucję.
Jest to światowy trend, który transformuje
całą energetykę, i nie sądzę, żeby został on
w jakikolwiek sposób zahamowany.
Dziękuję za rozmowę,
Magdalena Gryczke.
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„Teraz Polska” dla ZM „Dobrosławów”

Zakończyła się 30., jubileuszowa edycja
Konkursu „Teraz Polska”. Nagrodzono
14 produktów, 9 usług i jedną innowację.
W kategorii Produkt wyróżniono Schab
pieczony na maśle i szynkę pieczoną na
maśle produkowaną i oferowaną przez
Zakłady Mięsne „Dobrosławów” Henryk
Amanowicz. Podczas uroczystości, która
odbyła się 9 czerwca br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, wszyscy byli zgodni co do tego, że dziś – w dobie zawirowań
i niepewności wynikających z pandemii
koronawirusa – kluczowy wpływ na sytuację społeczną i gospodarczą będą mieli
najlepsi polscy przedsiębiorcy, w tym laureaci Konkursu „Teraz Polska”.

Rozwój dzięki inwestycjom
Historia Zakładów Mięsnych „Dobrosławów” zaczyna się w 1992 roku kiedy to
Henryk Amanowicz zarejestrował działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U.
Ubojnia. Od rozpoczęcia działalności do
dnia dzisiejszego jest to firma rodzinna
o wyłącznie polskim kapitale. Początkowo
jej Właściciel skupował żywiec od innych
hodowców, prowadził jego ubój a następnie sprzedaż pozyskanego mięsa. Firma
rozwijała się i rozwija nadal w sposób dynamiczny i zrównoważony. W 1998 r. zbudowano chłodnię, co pozwoliło na zwiększenie mocy ubojowych do 200 sztuk
dziennie. Ponieważ popyt na produkty
z „Dobrosławowa” stale rósł, zdecydowano
o wybudowaniu nowej ubojni, o wydajności ok. 80 szt. na godzinę. W 2004r. uruchomiono także przetwórnię. Produkcja
wędlin początkowo wynosiła około 2 ton
dziennie - na potrzeby nowo otwieranych,
własnych sklepów w Lublinie i Puławach.
Wraz ze wzrostem zainteresowania smacznymi i wysokiej jakości produktami z „Dobrosławowa” powstawały kolejne sklepy

22

i hurtownie m.in. w Chełmie, Tomaszowie
Lubelskim i Terespolu. Do końca 2009 r.
ZM „Dobrosławów” rozwinęły sieć ok.
40 własnych punktów sprzedaży. Przeprowadzono również kompleksową modernizację zakładu. Powstał nowoczesny dział
ubojowy, wyposażony w wysokiej klasy
maszyny i urządzenia produkcyjne gwarantujące dużą wydajność, wysokie bezpieczeństwo i bardzo dobrą jakość. W wyniku
tych inwestycji zakład osiągnął najwyższe
standardy europejskie. W kolejnych latach
oddano do użytku mroźnię paletową o pojemności 2000 ton mięsa, biologiczno - mechaniczną oczyszczalnię ścieków, zmodernizowano i powiększono pomieszczenie
obróbki termicznej działu przetwórni, dobudowano nową chłodnię wędlin i myjnię
pojemników. W ramach kolejnych kroków
rozwoju zakładu przebudowano też i zmodernizowano chłodnię poubojową półtusz.
Obecnie ZM „Dobrosławów” są jednym
z największych zakładów mięsnych we
wschodniej Polsce. Firma współpracuje ze
sprawdzonymi, polskimi hodowcami trzody i bydła. Progresyjna technologia uboju,
rozbioru i produkcji wędlin, nadzorowana
przez specjalistyczną kadrę zapewnia najwyższą jakość oferowanych produktów.
Firma dysponuje nowoczesną linią ubojową, pozwalającą na humanitarny ubój
75 szt./h trzody i 12 szt./h bydła. ZM „Dobrosławów” oferują pełny asortyment mięsa wieprzowego, wołowego i podrobów,
a także szeroką gamę smacznych, najwyższej jakości wędlin i wyrobów wędliniarskich. W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne produkowanej żywności wprowadzono
system kontroli jakości HACCP, a proces
produkcyjny objęto ścisłym nadzorem we-

terynaryjnym. Firma ma własną, dopasowaną do potrzeb flotę środków transportu
wyspecjalizowanych do przewozu mięsa,
zwierząt żywych oraz realizującą pozostałe
potrzeby zakładu. ZM „Dobrosławów” są
właścicielem sieci ok. 80 sklepów firmowych i hurtowni, zlokalizowanych głównie
na terenie województwa lubelskiego.

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

Produkty najwyższej jakości
Przedsiębiorstwo jest laureatem wielu
nagród i wyróżnień. Z grupy szczególnie
cennych i ważnych należy wymienić: Znaki towarowe: „Produkt Najwyższej Jakości” przyznany dla Kiełbasy Krakowskiej,
Pasztetowej, Kiełbasy schabowej, Kiełbasy Kruchej z Dobrosławowa, Kabanosów
w ogólnopolskich edycjach konkursu organizowanego przez Oddział Technologii
Mięsa i Tłuszczu IBPRS w Warszawie oraz
„Złoty Medal Międzynarodowych Targów
Poznańskich” przyznany dla Boczku Henryka. Firma zajmuje silną pozycję na rynku krajowym, dzięki temu możliwa jest
również ekspansja na rynki zagraniczne.
Już od 2004 roku, ZM „Dobrosławów”
posiadają uprawnienia do handlu z krajami UE oraz do krajów trzecich. Program
eksportowy realizowany jest poprzez
eksport szerokiego wachlarza elementów
mięsa wieprzowego i wołowego. Produkty ZM „Dobrosławów” trafiają do takich
krajów jak: Bułgaria, Estonia, Hiszpania, Holandia, Kazachstan, Litwa, Łotwa,
Mołdawia, Rumunia, Szwecja, Włochy,
Grecja, Chorwacja, Czechy, Słowacja czy
krajów afrykańskich takich jak Kongo
i Wybrzeże Kości Słoniowej gdzie znajdują
uznanie i mają swoją ugruntowaną, wysoką pozycję.

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

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

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

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

Wentylator Vero-150: efektywność, ergonomia i estetyka
Vero-150 to wentylator dachowy do zastosowań współpracy z okapami kuchennymi. Swoje istnienie zawdzięcza targom 4DD w Katowicach, gdzie po rozmowach z producentami wyposażeń kuchni powstałą idea. O efektywnej a zarazem cichej wentylacji kuchni
w naszych domach myślałem już jakiś czas wcześniej, ale to Targi Dizajnu popchnęły mnie do działania, a impuls był tak silny, że
już po kilku miesiącach od rozpoczęcia prac projektowych mieliśmy gotowy, przebadany przepływowo i akustycznie wentylator.
Produkt, który dodatkowo spełniał standardy ergonomii i estetyki.
Nasza ocena została zresztą potwierdzona przez Główny Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie gdzie Vero-150 znalazł
się w ścisłej czołówce wyrobów startujących w konkursie Dobry Wzór. Później przyszła nagroda Złoty Metal Targów Poznańskich
„Budma 2019”, a ostatnio z dumą odbieraliśmy statuetkę Godła Promocyjnego Teraz Polska w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
To już drugi rok z rzędu , kiedy to kapituła konkursu nagradza nasze produkty . Rok temu był wentylator hybrydowy Mag-200, w tym
roku Vero-150. Dobra passa trwa , tworzymy nowe produkty by utrzymać tą energię , którą daje tak wysoka ocena ekspertów naszej
branży.
Krzysztof Nowak
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Zaoferować pacjentowi
bezpłatne, innowacyjne terapie
Rozmowa z Markiem Koniecznym, prezesem KO-MED Centra Kliniczne

fot. Kamil Broszko /Teraz Polska

Na liście oferowanych badań klinicznych znajdziemy m.in. badania dla
pacjentów z nieleczonymi wcześniej:
rakiem nerkowokomórkowym, rakiem prostaty, niewydolnością serca
i wiele innych. Gdzie i w jaki sposób
pacjenci mogą skorzystać z tak supernowoczesnego leczenia?
W zależności od rodzaju terapii, mogą skorzystać w naszych ośrodkach i we współpracujących z nami publicznych szpitalach.
Każdy szpital może podjąć z nami taką
współpracę, zapewniając sobie miejsce do
leczenia, aparaturę oraz personel. Szpital
ma zwracane przez nas koszty leczenia,
a więc uzyskuje dodatkowy przychód. Co
ważne, wynagradzany jest też personel medyczny - lekarze, pielęgniarki.

Od lewej: Agata Kornhauser-Duda, Pierwsza Dama RP;
Marek Konieczny, prezes KO-MED Centra Kliniczne

Rozumiem, że szpitale chętnie podejmują taką współpracę?

Usługi świadczone przez KO-MED
Centra Kliniczne – innowacyjne terapie dla pacjentów – znalazły się
w gronie Laureatów jubileuszowej
XXX edycji Konkursu „Teraz Polska”.
Czym dla Pana jest ta nagroda?

Nie zawsze jest to tak proste, jak w założeniu. Taka współpraca wiąże się z pewnym
wysiłkiem, zaangażowaniem, koniecznością współdziałania w międzynarodowym
środowisku. Nie każdy dyrektor szpitala
jest gotów podjąć takie wyzwanie. Warto jednak zwrócić uwagę na towarzyszące
temu korzyści płynące dla szpitala - możliwość jeszcze lepszego reagowania na potrzeby pacjentów poprzez zaproponowanie
im nowoczesnych i rozwojowych terapii
medycznych, wyposażenie w najnowszą
aparaturę diagnostyczną i medyczną, dostęp do procedur administracyjnych które
mogą zostać zaimplementowane na jego

Jest to dla nas ogromne wyróżnienie znaleźć się w gronie laureatów tak znanego
i prestiżowego konkursu, zwłaszcza, że
była to jego jubileuszowa edycja. Na ten
sukces długo pracowaliśmy. Mamy za sobą
20 lat działalności badawczej, blisko 300
przeprowadzonych i toczących się badań
klinicznych, udział w badaniach ponad
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użytek, profity z prowadzonych programów badawczych, czy też dodatkowe szkolenia dla personelu medycznego.
A pacjent? Czy stać go na opłacenie
tak kosztownych, innowacyjnych terapii?
Pacjent nie ponosi żadnych kosztów. Leczenie odbywa się w ramach programu badawczego. Oczywiście musi być do takiego
leczenia odpowiednio zakwalifikowany,
czyli spełnić poszczególne kryteria związane np. z wiekiem, chorobami towarzyszącymi - w zależności od zarekomendowanej formy terapii. Dzięki temu uzyskuje
unikatową, bezpłatną szansę na zażegnanie trudnych do wyleczenia i uciążliwych
schorzeń. Niektóre z badanych produktów
leczniczych mogą okazać się przełomowe
dla rozwoju medycyny w wielu obszarach
terapeutycznych.

Czy możemy określić KO-MED Centra Kliniczne jako lidera badań klinicznych w Polsce?
Uwzględniając liczbę przeprowadzonych
analiz, badań, liczbę pacjentów korzystających z programów badawczych, liczbę
współpracujących z nami ośrodków publicznych, to tak. Cały czas myślimy jednak o dalszym rozwoju, zarówno jeśli chodzi o liczbę oferowanych terapii najnowszej
generacji, jak i zwiększania sieci współpracujących z nami szpitali, czy tworzenia
własnych ośrodków.
W marcu, na mocy podpisanej w 2019 roku
umowy, jako pierwsza polska firma z branży ochrony zdrowia otworzyliśmy biuro na
amerykańskiej uczelni medycznej. Współpraca ta ma na celu współprowadzenie
badań, wymianę doświadczeń w zakresie
organizacji i zarządzania badaniami klinicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem projektów onkologicznych. Tym
samym zwiększamy możliwość pozyski-

wania innowacyjnych sposobów leczenia
z rynku amerykańskiego.
Czy przy rozwijaniu sieci własnych
ośrodków KO-MED Centra Kliniczne będzie Pan starał się o pozyskanie
zewnętrznych środków, na przykład
z programów państwowych?
Mamy takie plany. Dotykamy tu przy okazji bardzo ważnego problemu finansowania rozwoju służby zdrowia. Największą
bolączką naszego systemu ochrony zdrowia jest właśnie zarządzanie i efektywność
wykorzystywania nakładów finansowych.
Do systemu wpływa coraz więcej pieniędzy, ale efekty nie są zadowalające. W Stanach Zjednoczonych na miliard dolarów
zainwestowanych w służbę zdrowia 60-70
procent trafia bezpośrednio do pacjenta.
U nas jest to tylko około 20-30 procent.
Prosty przykład: w mieście jest pięć szpitali, każdy ma innego właściciela, każdy
szpital kupuje rezonans. Jedno urządzenie
pracuje do godz. 13:00, drugie do 14:40,
trzecie w ogóle nie pracuje, bo akurat nie
ma lekarzy do obsługi. Nie myślimy o tym,
aby zwiększyć liczbę wykonywanych ba-

dań na jednym urządzeniu. W Polsce
musimy dążyć do tego, aby ilość urządzeń
była adekwatna do zapotrzebowania, a ich
użytkowanie maksymalnie wykorzystane.
A to jest ogromna różnica, także finansowa.
Musimy również pamiętać o tym, że model który proponujemy w takich krajach
jak: USA, Francja, czy Holandia jest powszechnie stosowany i korzysta z niego ok.
40 procent pacjentów, a nie zaledwie kilka
procent - jak u nas.
Postęp w medycynie jest ogromny. Jeszcze
10 lat temu diagnoza czerniaka oznaczała
praktycznie wyrok śmierci. Dziś, dzięki
najnowocześniejszym rozwiązaniom, możemy tę chorobę, jak i wiele innych przypadków onkologicznych uczynić chorobami przewlekłymi, znacznie wydłużając
życie pacjenta. Wyzwanie polega na tym,
aby poprzez właściwe zarządzanie umożliwić jak największej rzeszy pacjentów dostęp do najnowszych terapii.
Dziękuję za rozmowę,
Ryszard Żabiński.

Ponadto pacjent uzyskuje szeroką bezpłatną diagnostykę, która jest często niedostępna w podstawowej lub nawet specjalistycznej opiece medycznej, dostęp do
nowoczesnej aparatury medycznej i szpitalnictwa na najwyższym poziomie, jak
również gwarancję leczenia zgodnie z międzynarodowymi standardami.
Warto też pamiętać, że poszczególne fazy
badań klinicznych przebiegają pod ścisłą
kontrolą naukowców i lekarzy. Właściwie
cały projekt badawczy musi przebiegać
zgodnie ze standardami prawnymi i bioetycznymi, które zostały ustalone przez
Unię Europejską i w Polsce.
Jeżeli cierpimy na ciężkie schorzenie,
a dotychczasowe leczenie okazuje się
nieskuteczne, nie mamy pieniędzy na
leczenie w zagranicznych ośrodkach,
to w jaki sposób możemy się dowiedzieć o nowoczesnych terapiach?
Wszelkie informacje o aktualnie prowadzonych badaniach znajdują się na naszej stronie internetowej: www.komed-ck.pl. Uruchomiliśmy też specjalną infolinię, gdzie
każdy może uzyskać szczegółowe informacje na ten temat. Na stronie internetowej
mamy też aktualną listę współpracujących
z nami szpitali. Nawiązaliśmy również kontakty z wieloma stowarzyszeniami wspie-
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fot. Kamil Broszko /Teraz Polska

7 tysięcy pacjentów w 11 ośrodkach medycznych na terenie całej Polski. To doświadczenie potwierdzone liczbami świadczy o wysokiej jakości i bezpieczeństwie
prowadzonych przez nas badań. Oferujemy
pacjentom terapie najnowszej generacji od
światowych koncernów farmaceutycznych,
w większości dziedzin medycznych, takich
jak: onkologia, gastrologia, kardiologia
i wiele innych. Są to terapie niedostępne
w ramach NFZ. Każdy z projektów odbywa
się przy udziale wysoce wykwalifikowanej
kadry medycznej i zaawansowanej aparatury. Właśnie za tak pionierski model działania otrzymaliśmy nagrodę w Konkursie
Teraz Polska.

rającymi pacjentów w walce z różnymi
chorobami, w tym onkologicznymi, które
informują pacjentów bezpośrednio.

Od lewej: Marek Konieczny, prezes KO-MED Centra Kliniczne; Krzysztof Przybył, prezes zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska";
Stanisław Pisarski, prezes zarządu i doradca strategiczny Factor Consulting
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Najlepsze produkty i usługi nagrodzone.

Można już składać zgłoszenia do 31. Edycji Konkursu „Teraz Polska”

5. edycja Kongresu 590, znamy datę!
5. Eksport - co blokuje potencjał eksportowy Polski i jak to zmienić (współpraca
międzynarodowa, kooperacja ponadregionalna, eksport, ekspansja, polskie
holdingi grupy producenckie, kredyty,
technologie)?

W 30., jubileuszowej edycja Konkursu „Teraz Polska” nagrodzono 14 produktów, 9 usług i jedną
innowację. Gala finałowa odbyła się 9 czerwca 2020 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
– W imieniu mojego męża oraz własnym
chciałam skierować słowa uznania dla organizatorów Konkursu i złożyć najserdeczniejsze gratulacje wszystkim laureatom.
Przez 3 dekady Konkursu „Teraz Polska”
nagrodą zostało uhonorowanych ponad 700
laureatów. To państwa dokonania i państwa sukcesy bezsprzecznie przyczyniają się
do prężnego rozwoju naszej gospodarki, co
jest naszą wspólną radością i wspólną dumą
– powiedziała podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie Pierwsza
Dama Agata Kornhauser-Duda.

– mówi Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz
stanu w Ministerstwie Rozwoju

6. Zdrowy styl życia - trendy w codziennym życiu Polaków i ich wpływ na gospodarkę (telemedycyna, suplementacja,
sport, ekonomia czasu wolnego, hobby,
rozrywka, immersja, kredyty, turystyka,
interaktywność, przemysł kreatywny,
kultura, e-commerce, konsumpcja, hotele, wypoczynek).

Cyfrowa transformacja Konkursu
i Patronat Honorowy Prezydenta RP

Z powodu pandemii COVID-19 Fundacja
Polskiego Godła Promocyjnego dostosowała procedury konkursowe do obostrzeń
sanitarnych i lockdownu. – Zostały one
zmodyfikowane na takiej samej zasadzie,
jak w wielu innych branżach. Dokonano
transformacji cyfrowej i do realizowania
transparentnych i rzetelnych procesów oceniania firm i wyboru laureatów przez Kapitułę Godła „Teraz Polska” włączono najnowOd początku pandemii Fundacja Polskiego
sze narzędzia komunikacyjne. Prezydent
Godła
Promocyjnego,
organizator
KonW bieżącym roku nagrodzono między inRP Andrzej Duda objął honorowym patrokursu „Teraz Polska”, podejmowała wszelnymi przedstawicieli sektorów: budowlanatem finał Konkursu, dzięki czemu urokie starania, by jak najlepiej wywiązać się
nego, kosmetycznego, farmaceutycznego,
czystość wręczenia statuetek „Teraz Polska”
ze swojej misji i jak najskuteczniej realizospożywczego (w tym producentów wyroodbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warwać
swoje
credo,
czyli
wspierać
polskich
bów tradycyjnych), instytucje finansowe,
szawie – mówi Michał Kleiber, przewodprzedsiębiorców i polskich konsumentów.
a także szereg przedsięwzięć z zakresu
niczący Kapituły Godła
nowoczesnych technolo„Teraz Polska”. Partnerami
Dziś stoimy u progu wielkich wyzwań, natogii (np. roboty, aplikacje,
Głównymi Konkursu „Temiast wszystkim zależy, aby nasza gospodarinnowacyjne testy do wyraz Polska” są laureaci Goka wyszła obronną ręką z tej bardzo trudnej
krywania grypy czy intelidła i wieloletni przyjaciele
próby, jaką jest pandemia koronawirusa.
gentny pojemnik na śmieFundacji: firma Fakro, wiZnakomici laureaci Konkursu „Teraz Polska”
ci, który sam rozpoznaje
celider światowej produkcji
reprezentują nieprawdopodobny potencjał.
rodzaj odpadu i go sortuje).
okien dachowych, oraz firTo daje nadzieję, że polscy przedsiębiorcy, na
– Jubileusz trzydziestej edyma Blachy Pruszyński, najczele z jej najbardziej znamienitymi przedcji Konkursu to szczególna
większy polski producent
stawicielami, w razie gdy kryzys będzie się
okazja, aby z satysfakcją
blachodachówki. Fundacja
pogłębiał, znów wyciągną nas z tarapatów.
podsumować
znakomity
ma zaszczyt współpracoKrzysztof Przybył, prezes Fundacji Tak jak zrobili to już raz, po roku 1989, gdy
dorobek polskiej przedwać z podmiotami, które
Polskiego Godła Promocyjnego or- umożliwili wyjście z biedy, stworzyli miejsca
siębiorczości i spojrzeć ku
nie tylko oferują konkretne
ganizującej Konkurs „Teraz Polska”
pracy i swoistą kulturę rozwoju.
wyzwaniom jutra – zwrócił
wsparcie, ale też swoją posię do zebranych na gali fistawą potwierdzają, że blinałowej Prezydent RP Andrzej Duda, Paskie
są
im
ideały,
które wyraża od lat Polski
– Fundacja Polskiego Godła Promocyjnetron Honorowy Konkursu „Teraz Polska”
Program
Promocyjny
„Teraz Polska”.
go nabiera szczególnego znaczenia w dobie
– Z serdecznymi gratulacjami zwracam się
czasu kryzysu COVID-19 i w czasie kiedy
do Laureatów i Wyróżnionych. Państwa
chcemy odbudować gospodarkę, w tym takosiągnięcia stanowią wspaniały wzór do
że turystykę. Budowanie tożsamości gosponaśladowania. To właśnie ludziom takim
darczej, własnej siły gospodarczej, ale także
Fundacja Polskiego Godła Promocyjnejak Państwo, reprezentowanym przez Pańpoczucia pewności na rynkach zagraniczgo, organizator Konkursu „Teraz Polska”,
stwa firmom i tworzonym przez Państwa
nych jest bardzo istotne w czasach, kiedy
przyjmuje już zgłoszenia firm do 31. edycji
dziełom zawdzięcza nasza Ojczyzna podzipotrzebujemy mocnej gospodarki, mocnego
Konkursu „Teraz Polska”. Aby wziąć w nim
wiany przez wszystkich sukces ekonomiczpaństwa. W czasach próby jesteśmy zdani
udział, należy wypełnić ankietę rejestrany. Państwa umiejętności, doświadczenie
na siłę własnego państwa. A nasze państwo
cyjną, która znajduje się na stronie https://
i śmiałe ambicje składają się na gwarancję,
jest silne tylko dlatego, że silna jest gospoterazpolska.pl/pl/ankieta-rejestracyjnaże hasło „Teraz Polska” pozostanie stale akdarka i mocne są finanse publiczne. Dlatego
-online-dla-produktow-i-uslug. Szczegótualne. Dają Państwo piękny przykład pabudowanie silnej tożsamości gospodarczej,
łowych informacji dotyczących warunków
triotyzmu gospodarczego. Życzę wszelkiej
poczucia pewności własnej marki jest tak
udziału w Konkursie „Teraz Polska” udziepomyślności na biznesowych drogach – doważne teraz kiedy budujemy najważniejsza
la biuro Fundacji – tel. 22 201 29 90 lub 22
dał Prezydent.
wspólnotę – wspólnotę pod nazwę Polska
826 01 91, e-mail: konkurs@terazpolska.pl.

7. Internet - jakie szanse i zagrożenia niesie dla firm komunikacyjna rewolucja
(kosmos, 5G, AI, e-commerce, cyberbezpieczeństwo, cyfryzacja, przepływ
danych)?

Konkurs w dobie koronawirusa

W 2021 roku finał kolejnej edycji
Konkursu „Teraz Polska”
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5. edycja Kongresu 590 odbędzie się w
dniach 21-22 października 2020 r. w
Jasionce k. Rzeszowa. Data Kongresu pozostanie niezmienna, a formuła
zostanie dostosowana do aktualnych
rekomendacji Ministerstwa Zdrowia.
Jesteśmy przygotowani na realizację
Kongresu 590 stacjonarnie, ale także
online w przypadku pojawienia się jakichkolwiek obostrzeń.
Podczas 5. edycji skupimy się na przedstawieniu Polski za 10 lat, czyli w 2030
roku. Doświadczenie roku 2020, czyli
ogólnoświatowa pandemia spowodowana
wirusem COVID-19, zatrzymanie gospodarki, praca zdalna, oraz inne wydarzenia
spowodowały, że powinniśmy wyciągnąć
wnioski i dokładnie przygotować się na
nadchodzący czas.
- Obecna sytuacja rewiduje poglądy i pozwala spojrzeć inaczej na otaczającą nas
rzeczywistość. Nasze pokolenie stoi przed
wyzwaniami nowoczesności i próbami
zmieniającego się świata. Chcielibyśmy
zwrócić uwagę, że cezura 10 lat obejmuje okres naprawdę bliski. Dla wielu z nas
poprzednia dekada jawi się, jakby to było
wczoraj, a jednocześnie po pewnej analizie
dostrzegamy, jak wiele wokół nas się zmieniło. – mówi Remigiusz Kopoczek, Prezes
Kongresu 590. - Chcemy rozmawiać o tych
zmianach, o tym, jak być gotowym na różnego rodzaju doświadczenia oraz rozwiązania, które oferuje nam nauka wraz z biznesem. - dodaje.
W 2030 roku będziemy mieli rozbudowaną
i uporządkowaną infrastrukturę gazową,
nowe centralne lotnisko, sieć autostrad,
ale też starsze społeczeństwo. Nowocześni
obywatele będą świadomi swoich potrzeb
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materialnych - będą ludźmi wchodzącymi
w dorosłe życie z pamięcią wydarzeń obecnego roku, ale też oczekującymi komfortu
i stabilizacji. Niezbędna jest weryfikacja
planów i dostosowanie wszystkich dziedzin życia do osiągnięcia wyznaczonego
celu, jakim jest projekt Polska 2030.
Podczas corocznego spotkania w Centrum
Kongresowym Jasionka pod Rzeszowem,
porozmawiamy z liderami branż i obszarów o projekcie Polska 2030. Podczas
warsztatów z przedstawicielami nauki i
MŚP będziemy pracować nad planem niezbędnych rozwiązań i działań, a przy wykorzystaniu technologii online dotrzemy
podczas debat do nowych grup odbiorców.
W związku z tym, że będziemy rozmawiać o Polsce w następnej dekadzie - liczba 10, określa również liczbę obszarów,
które poddamy dyskusji:
1. Patriotyzm gospodarczy - jak w oparciu
o tę ideę zacząć budować długofalowe
korzyści dla gospodarki?
2. Klimat - wpływ wyzwań klimatycznych
i świadomości ekologicznej na decyzje
biznesowe (gospodarka w obiegu zamkniętym, rolnictwo, ekologia, gospodarka wodna, sprawiedliwa transformacja, recykling).

8. Edukacja i odpowiedzialność społeczna - czego i jak będziemy się uczyć za
10 lat (nowe zawody, nauka przez całe
życie, CSR, wolontariat, współpraca, odpowiedzialność i solidarność społeczna,
oszczędzanie)?
9. Infrastruktura - jak zmienia się nasz
kraj i jego możliwości (transport, geopolityka, logistyka, architektura, aglomeracja, komunikacja, gospodarka przestrzenna, architektura, budownictwo,
smart city, elektromobilność)?
10. Demografia - jak gospodarkę zmieni
starzejące się społeczeństwo (zdrowie,
opieka, komfort życia, ubezpieczenia,
zakupy, usługi)?
Zapraszamy już teraz do rejestracji na 5. edycję Kongresu 590 na www.kongres590.pl!
***
Kongres 590 – cykliczne, coroczne wydarzenie gospodarcze, skupiające przedstawicieli polskiego biznesu, nauki, polityki
i legislacji oraz gości zagranicznych. Stanowi arenę wymiany myśli, poglądów i
doświadczeń polskich przedsiębiorców,
menedżerów, polityków, naukowców oraz
ekspertów ekonomicznych. Organizatorem jest Kongres 590 sp. z o.o.

3. Energia - co będzie zasilało nasze domy,
firmy, samochody i jak te zmiany wpłyną na codzienne życie i przemysł (energetyka, dywersyfikacja źródeł energii,
nowe potrzeby, sterowanie mocą, atom,
magazynowanie energii)?
4. Rynek pracy - czy i jak zmieni się nasze podejście do pracy zawodowej (praca
zdalna, nowe zawody, automatyzacja,
usługi)?
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Dbanie o środowisko
to priorytet dla Michelin

Z Jarosławem Michalakiem, prezesem zarządu Michelin Polska S.A. rozmawia Radosław Nosek
Projekt jest realizowany w kilku etapach.
Poza nową ciepłownią gazową, na terenie
fabryki powstanie też gazociąg o długości
3 kilometrów.
Nie bez znaczenia jest też oczywiście
aspekt biznesowy. Dzięki realizacji naszego
projektu osiągniemy elastyczność i możliwość szybkiego reagowania na zmienne
zapotrzebowanie na energię potrzebną do
produkcji opon. Przez kilkadziesiąt lat,
część produkowanej przez fabrykę energii
była wykorzystywana również na potrzeby
Olsztyna. W związku z tym, że w przyszłości planujemy ograniczenie wytwarzania
energii wyłącznie do potrzeb naszej produkcji, wspólnie z władzami samorządowymi ustaliliśmy datę zaprzestania dostarczania ciepła miastu na 2021 rok.
Nowa ciepłownia to Wasza największa, ale nie jedyna inicjatywa proekologiczna.
Zarządza Pan największą fabryką
opon w Polsce i jedną z największych
i najnowocześniejszych na świecie.
Fabryka Michelin w Olsztynie zatrudnia około 5 tysięcy osób i jest
największym pracodawcą na Warmii i Mazurach, jednocześnie słynie
z wielu głośnych inicjatyw ekologicznych – jak pogodzić funkcjonowanie
ogromnego zakładu produkcyjnego,
ze szczególną dbałością o środowisko?

Budowa w fabryce nowej gazowej ciepłowni, która dzięki swojej innowacyjności będzie przyjazna środowisku
to bardzo ambitny projekt - czy poza
względami ekologicznymi fabryka
dostrzega też korzyści biznesowe wynikające z realizacji tego kosztownego i złożonego przedsięwzięcia?
Kierujemy się przede wszystkim względami środowiskowymi. Przyjazna dla
środowiska ciepłownia gazowa ograniczy,
a w przyszłości wyeliminuje, istniejące
w Fabryce węglowe źródła energii. Do
2021 roku nasza fabryka ograniczy zużycie węgla o 60%, a najpóźniej do 2030 roku

Coraz mocniej stawiamy na przyjazny
środowisku transport intermodalny, czyli
połączenie transportu kolejowego i kołowego w przewożeniu naszych produktów.
Wyprodukowane u nas opony ładujemy
na TIRy, a te na pociągi. Opony ładuje się
w centrum logistycznym Michelin w Olsztynie. Ciągniki siodłowe mają do pokonania z naczepami tylko niecałe 2 km, do
bocznicy na terenie zakładu. Pociąg składa
się z 18 wagonów, każdy z dwoma naczepami, a więc łącznie wiezie 36 naczep z oponami.

Dla Grupy Michelin ochrona środowiska
Kolejowi operatorzy zapewniają przewóz
jest jednym z elementów strategii zrównona trasie Olsztyn – Ludwigshafen w Niemważonego rozwoju. Podejście pro-ekoloczach, na południe od Frankfurtu
giczne w naszym funkcjonowaPrezes Zarządu i Dyrektor Generalny Michelin Polska S.A, Jarosław Michalak
nad Menem i z powrotem. 1200
niu oraz realizowanie w praktyce
Karierę w Michelin rozpoczął w dziale finansowym firmy w 1993 r. W 2002 r. objął
kilometrów w jedną stronę jest
społecznej
odpowiedzialności
stanowisko Dyrektora Personalnego Michelin Polska S.A. oraz funkcję Członka
pokonywanych w ciągu doby,
biznesu, uważamy za nasz prioZarządu.
czasem nawet szybciej… Ciężarytet. Nasza fabryka jest połoOd 2008 do 2010 r. zarządzał produkcją w jednej z fabryk Michelin we Francji. Po
rówek z intermodalnymi naczeżona w stolicy zielonego regionu
powrocie do Polski, w 2011 r., objął stanowisko Dyrektora Zakładu Opon Osobopami nie dotyczą zakazy ruchu
Warmii i Mazur, więc dbałość
wych w fabryce Michelin w Olsztynie.
W 2014 r. Jarosław Michalak zajął stanowisko Dyrektora Fabryki Michelin Polska
w weekendy i święta. Dlatego
o środowisko ma dla nas kluS.A. w Olsztynie, a od 2016 r. Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Michelin
transport przebiega szybko, prakczowe znaczenie. Ten rok, w tym
Polska S.A.
tycznie niezależnie od warunków
kontekście, jest dla nas szczególatmosferycznych i kalendarza.
nie ważny. Kończymy bowiem
Ładunkiem powrotnym do Polski są, mięniezwykle ważną inwestycję. Jest nią nocałkowicie przejdziemy na ogrzewanie
dzy innymi, półfabrykaty do produkcji.
woczesna ciepłownia gazowa, która będzie
gazowe. Dzięki temu, zredukujemy emisję
Z kolei wewnątrz firmy przechodzimy na
spełniać przyszłe, bardziej restrykcyjne,
CO2 oraz zminimalizujemy emisję siarki
transport samochodami elektrycznymi.
europejskie normy środowiskowe.
i azotu.
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Fabryka opon rozwija Transport Intermodalny
Planujemy zwiększanie floty elektrycznych
aut i instalację na terenie fabryki kolejnych
stacji ładowania elektrycznego.

jakichkolwiek emisji na zewnątrz. Nasza
fabryka ma wszystkie wymagane certyfikaty środowiskowe.

Niedawno media informowały o bezpośrednim połączeniu fabryki Michelin z obwodnicą Olsztyna – jak
wpłynie na środowisko ukończenie
tego projektu?

Wprowadziliśmy tez u nas podejście 4R:
Reduce, Reuse, Recycle, Renew (z ang:
ograniczać, używać ponownie, poddawać
recyklingowi i odnawiać), dzięki której
można realizować tzw. gospodarkę o obiegu zamkniętym mającą na celu ochronę
zasobów naturalnych na każdym etapie
procesu produkcji. Zakres gospodarki
o obiegu zamkniętym jest jednak znacznie szerszy i obejmuje wszystkie procesy
i działania firmy, od przygotowania specyfikacji produktu do wyboru materiałów
oraz metod produkcji. Odpady z jednych
procesów są wykorzystywane jako surowce dla innych. Minimalizuje to zużycie
surowców i ilość odpadów oraz zmniejsza
emisję i utratę energii.

Co miesiąc na ulice Olsztyna będzie wjeżdżać o około 4.5 tysiąca mniej samochodów ciężarowych i osobowych, które będą
mogły wjechać do fabryki i z niej wyjechać,
korzystając z nowej bramy i bezpośredniego połączenia zakładu z obwodnicą miasta.
Nowy wjazd przyczyni się więc w znaczącym stopniu do zmniejszenia poziomu
emisji spalin i hałasu. Dodam, że przy
nowej bramie zbudowaliśmy parking dla
245 samochodów osobowych i ponad 30
ciężarówek, z dodatkowymi miejscami dla
niepełnosprawnych oraz motocyklistów
i rowerzystów. Jak wspomniałem chcemy
rozwijać transport autami elektrycznymi,
dlatego na parkingu będą działały dwie
nowe stacje ładowania elektrycznego. Przy
bramie powstanie też łąka kwietna o powierzchni 1600 m2, nazwana z inicjatywy
naszych pracowników „Łąką dla bąka”.

Istotą strategii 4 R są nowe sposoby utylizacji i ponownego wykorzystania produktów,
tak by użytkować je przez jak najdłuższy
czas przed przeznaczeniem do recyklingu.

Czy opony mogą być produktem
przyjaznym dla środowiska ?
Jak najbardziej tak, pod warunkiem zaawansowania technologicznego. Nasze
opony, co nie jest łatwe do połączenia, zapewniają bezpieczeństwo, przy jednocześnie niskich oporach toczenia, które wpływają na zmniejszenie zużycia paliwa przez
samochody, a więc też ograniczenie emisji
CO2.
Być może nie jest to powszechnie wiadome,
ale w naszych oponach osobowych udział
materiałów biodegradowalnych wynosi do
30 procent. Dążymy do tego, aby wzrósł
do 80 procent. Pracujemy też nad tym, aby
opony były lżejsze, dzięki czemu ich produkcja będzie pochłaniała mniej surowców; a jednocześnie, by były coraz bardziej
trwałe. Nasze produkty charakteryzują się
wysoką trwałością, opony ciężarowe mają
cztery „życia”. Wszystko po to, by konsument mógł jak najrzadziej zmieniać opony
– co przełoży się zarówno na korzyści ekonomiczne, jak i ekologię.

Jakie jeszcze działania podejmuje Michelin, by tak olbrzymi zakład produkcyjny zajmujący prawie 200 hektarów w mieście, był bezpieczny dla
otoczenia naturalnego?
Produkujemy około 35 tys. opon dziennie.
Jesteśmy więc dużym konsumentem zasobów zewnętrznych, takich jak na przykład
woda, którą pobieramy z Wadąga. Dzięki
inwestycjom środowiskowym w ostatnich
kilku latach, aż dwukrotnie zmniejszyliśmy zużycie wody, znacząco też ograniczyliśmy ilość odpadów i zmodernizowaliśmy
technologię ich utylizacji.
Możemy się pochwalić tym, że jesteśmy
zakładem, który niemalże nie odnotowuje
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Michelin korzysta z aut elektrycznych w transporcie wewnętrznym
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Jak przestawić gospodarkę
na zielone tory
W Centrum Praskim Koneser w Warszawie, w dniach 22-24
czerwca odbył się Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2020. Politycy, naukowcy, przedsiębiorcy, samorządowcy oraz członkowie fundacji i ruchów na rzecz ekologii debatowali o najważniejszych problemach związanych z ochroną środowiska.

Przy obecnym tempie wzrostu poziomu
recyklingu materiałowego i biologicznego
poziom 50 proc. osiągniemy w 2027 r., a nie
w tym roku, jak wymaga tego od nas UE.
Taki stan rzeczy nie może się dłużej utrzymać, bo skończy się ekologiczną katastrofą.
Jak przekonywał podczas debaty Jacek
Ozdoba, wiceminister klimatu, trwają właśnie prace nad pakietem ustaw, które mają
uporządkować rynek. Priorytetem będzie
zatamowanie wzrostu cen. Na celowniku rządu ponownie znajdzie się tez mafia
śmieciowa.

Wody tyle co w Egipcie

Patronat nad wydarzeniem objął Prezes
Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz
Wicepremier i Minister Rozwoju Jadwiga
Emilewicz. W trakcie trzech dni przeprowadzono 11 debat tematycznych, odbyło
się wiele wystąpień i prelekcji branżowych.
Organizatorami Szczytu Klimatycznego
TOGETAIR była Fundacja Czyste Powietrze, Stowarzyszenie Młodzi dla Polski
i Fundacja Pozytywnych Idei. Szczegóły
dotyczące programu Szczytu Klimatycznego TOGETAIR oraz pełna lista partnerów
znajdują się na stronie https://togetair.eu/
agenda.

Miks energetyczny musi się zmienić
Przedstawiciele międzynarodowych instytucji, m.in. ONZ, oraz strona rządowa
wspólnie podkreślali konieczność redukcji emisji dwutlenku węgla i transformacji
przemysłu.
– Pracujemy nad polską drogą, która
uwzględni trudną sytuację w jakiej znajdowaliśmy się przez wiele lat. To pewne,
że będziemy dążyć do stałego zwiększania udziału energii z odnawialnych źródeł
w krajowym miksie energetycznym – mówił
Michał Kurtyka, Minister Klimatu.
Kluczową rolę w dalszym przyspieszaniu
tych zmian i uzyskaniu jeszcze większej
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sprawności mają naukowcy oraz działy
B+R. O wsparciu dla firm, mówiła Izabela
Żmudka, zastępca dyrektora Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju.
- Nasza instytucja zapewnia wsparcie
edukacyjne i finansowe, aby zabezpieczać
przedsiębiorców i naukowców przed ryzykiem. Mamy np. projekty związane z tym
jak magazynować wodór, dbamy o to, aby
nasze działania sprzyjały klimatowi – wyjaśniła.
O wodorze wiele mówił też Józef Węgrecki,
Członek Zarządu ds. Operacyjnych PKN
Orlen, przedstawiciel Partnera Strategicznego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR.
Jego zdaniem to właśnie wodór będzie ropą
naftową XXI wieku.
W trakcie dwóch paneli eksperci szczegółowo omawiali wszystkie bolączki, które
trapią rynek śmieciowy. Nie zabrakło głosu samorządów (reprezentowanych przez
Tomasza Ucińskiego, prezesa Krajowej
Izby Gospodarki Odpadami) oraz przedstawicieli małych, średnich firm o polskim
kapitale (w osobach Agnieszki Fiuk i Karola Wójcika ze Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami) oraz większych, zagranicznych graczy na rynku odpadowym
(Norbert Skibiński, dyrektor ds. rozwoju
Veolia Polska).

Drugiego dnia TOGETAIR 2020 rozmówcy skupili się na wyzwaniach związanych
z poprawą jakości powietrza. Podczas
Szczytu podjęto temat dwóch głównych
źródeł zanieczyszczeń: niskiej emisji z sektora mieszkaniowego i transportu. W tym
pierwszym przypadku dyskutowano o dalszych reformach sztandarowego programu
wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych, czyli programu Czyste Powietrze. Dużo powiedziano również w temacie redukcji spalin, czyli
głównego źródła zanieczyszczeń w większości polskich miast.
Dużo uwagi poświęcono też wodzie, której zaczyna powoli brakować. Zgodnie ze
statystykami Ministerstwa Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej polskie zasoby wody pitnej są porównywalne do tych
w suchym i pustynnym Egipcie. – Pierwszym zadaniem, z którym musimy się mierzyć jest dostarczanie wody mieszkańcom
w odpowiedniej jakości i ilości. Konieczne
jest też, by poprawić retencję i doprowadzić
do stanu, w którym możemy gospodarować
ok. 20 proc. wody, a nie 6,5 proc. jak dziś.
W Hiszpanii ten wskaźnik sięga 40 proc.
Dlatego też w Polsce musimy za każdym razem mieć to na uwadze, gdy planujemy strategie i finansujemy inwestycje – mówił Wojciech Skowyrski z PGW „Wody Polskie”.

Veolia analizuje przyszłość
polskiej energetyki
Trzy scenariusze skonfrontowane z przewidywaniami przedstawicieli przedsiębiorstw energetycznych, instytucji finansowych, izb gospodarczych oraz niezależnych ekspertów – taki
nowy punkt wyjścia do debaty o przyszłości polskiej energetyki Veolia proponuje za pośrednictwem platformy Transformacja2050.pl. Projekt ma otwarty charakter i mogą w nim wziąć
udział wszyscy zainteresowani.
Transformacja2050.pl to portal internetowy poświęcony przyszłości energetyki,
współtworzony przez ekspertów zarówno
z Veolii, jak i spoza organizacji. Firma wyszła z założenia, że skoro ciepłownictwo,
i ogólniej energetyka, prawdopodobnie
zmienią się bardzo na przestrzeni najbliższych 30 lat, to trzeba rozważyć scenariusze przyszłości i prognozy branży oraz
konkretne rozwiązania techniczne, które
mogą się niebawem pojawić.
– Aby wytyczyć drogę w kierunku pożądanych wizji roku 2050, potrzebujemy dziś
współpracy i wkładu wszystkich interesariuszy. Otwarta debata i wspólne poszukiwanie
rozwiązań z udziałem firm energetycznych, sektora publicznego i finansowego,
przemysłu oraz społeczeństwa to w naszej
ocenie właściwa droga wypracowania planów i strategii. Dlatego stworzyliśmy portal Transformacja 2050, który jest otwartą
platformą do dyskusji o przyszłości pomiędzy wszystkimi interesariuszami – mówi
Frederic Faroche, prezes zarządu i dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce.
W ramach prac nad projektem i jako punkt
wyjścia do dyskusji eksperci, wykorzystując metodę foresightową, opracowali trzy
scenariusze przyszłości. Każdy kreślił odrębną przyszłość w zakresie elementów

Artur Beck, producent i współorganizator
wydarzenia zauważył, że mimo różnych
punktów widzenia i odmiennych perspektyw, w większości przypadków panelistom
udało się znaleźć wspólny grunt. - Szczegółowe rekomendacje, jak znaleźć równowagę
między ekonomią a ekologią oraz jak kłaść
legislacyjne i polityczne fundamenty pod
budowę zielonej przyszłości, zostaną przedstawione po podsumowującym spotkaniu
Rady Programowej – zapowiedział CEO
CreativeHarder.
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makrootoczenia, miksu energetycznego
oraz organizacji rynku w kraju.
Według scenariusza Restopia w 2050 r.
energia jest tania, a jej produkcja opiera
się na odnawialnych źródłach. Polski rząd
wspiera inwestycje w energetykę mającą
za podstawę OZE, a samorządy uruchomiły liczne programy dofinansowywania
mikroinstalacji będących własnością osób
prywatnych. W obrębie czystej energii polska energetyka jest silnie zderegulowana
i wysoce konkurencyjna. Co ważne, dzięki technologiom zapotrzebowanie też jest
niższe.
Scenariusz Nuclear Hot to wizja katastrofy klimatycznej wynikającej ze wzrostu
średnich rocznych temperatur o 2,5°C
w porównaniu do temperatur sprzed epoki
przemysłowej. Nagłe ocieplenie wiąże się
z gwałtownym skokiem konsumpcji energii i ogromnym przyrostem liczby Polaków
mieszkających w miastach. W przegrzanym kraju i przeludnionych miastach energia, mimo istnienia elektrowni jądrowych,
staje się towarem deficytowym, a jej ceny są
bardzo wysokie. Polska korzysta z udziału
w otwartym, europejskim rynku i jedną
trzecią potrzebnej jej energii importuje,
z okresowymi skokami do nawet 50 proc.

Trzeci scenariusz, czyli wizja powrotu
węgla zakłada, że w 2050 r. wciąż jest on
w Polsce głównym źródłem energii, mając
ponad 40-proc. udział w miksie paliwowym. Pozostając przy źródłach węglowych
Polska znajduje się wewnątrz błędnego
koła. Wobec wzrostu średnich temperatur
o 2,5°C energetyka stara się odpowiadać na
zapotrzebowanie na chłód, zwiększa import węgla z Rosji i Ukrainy, stale podnosi
emisję CO2 do atmosfery, ale to skutkuje
nasileniem efektu cieplarnianego i związanych z tym problemów.
Na dalszym etapie projektu scenariusze zostały skonfrontowane z przewidywaniami
przedstawicieli przedsiębiorstw energetycznych, instytucji finansowych, izb gospodarczych oraz niezależnych ekspertów.
Portal internetowy „Transformacja 2050”
kontynuuje dyskusję o przyszłości polskiej
energetyki, stając się źródłem wartościowej, eksperckiej wiedzy na tematy związane z przyszłością rynku energii, transformacją energetyczną, a także miejscem
wymiany poglądów na ten temat.
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Pandemia nie osłabiła społecznej
wrażliwości na ekologię

Z Arturem Bieńkowskim, przedstawicielem zarządu McDonald’s rozmawia Milena Zarabska
Niedługo nasz dostawca planuje całkowite przeniesienie produkcji papierowych
słomek do polskiego zakładu w Czeladzi.
W ten sposób transferujemy nasza wiedzę
i doświadczenie ułatwiając kolejnym polskim firmom redukcję opakowań plastikowych.

Czy w dobie pandemii koronawirusa
kwestie środowiskowe zostały odłożone na dalszy plan?
Zdecydowanie nie! Środowisko było,
jest i pozostanie naszym długofalowym
priorytetem i częścią globalnej strategii
zrównoważonego rozwoju. Podchodzimy
do naszej działalności odpowiedzialnie –
wspierając gospodarkę i polskie firmy oraz
ograniczając wpływ na środowisko.
Badania konsumenckie pokazują, że pandemia nie osłabiła wrażliwości społecznej
na kwestie ekologiczne, a wręcz je wzmocniła. Widzimy to wśród gości naszych restauracji, co dodatkowo motywuje nas do
realizacji zobowiązań, i to pomimo wyzwań spowodowanych pandemią. Ustawienie priorytetu na bezpieczeństwo nie oznacza, że rezygnujemy chociażby ze zmian
w zakresie opakowań. Intensywnie pracujemy, aby zachowując funkcjonalność
i wysoki poziom komfortu użytkowania
nasze opakowania były bardziej przyjazne
środowisku.
Na początku roku całkowicie zrezygnowaliśmy z wykorzystywania plastikowych
słomek, wprowadziliśmy nowe, papierowe
opakowania lodów McFlurry. Planujemy
następne zmiany i jest to kolejny krok do
zamknięcia obiegu. Pandemia na kilka
miesięcy spowolniła nasze działania w tym
zakresie, ale nie zatrzymała ich zupełnie.
Zdajemy sobie sprawę, że jeszcze dużo pracy przed nami. Dobre rozwiązania, możliwe do wdrożenia w naszej skali, wymagają
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czasu. Podchodzimy do nich kompleksowo
– projektując nowe opakowania myślimy
jednocześnie o recyclingu i ponownym
użyciu surowca na przykład w postaci
ręczników papierowych w restauracjach.
Na każdą zmianę patrzymy przez pryzmat
skali McDonald’s. Jedna papierowa słomka
to niewiele, ale już 160 mln słomek wykorzystywanych w Polsce robi dużą różnicę.
Papierowe opakowania są ważne, ale
to tylko jeden z elementów działalności McDonald’s. Czy w innych obszarach również planowane są zmiany?
Tematy wskazywane przez Program ONZ
ds. Środowiska (UNEP) w poprzednich
latach przekładają się na zmiany w McDonald’s – stopniową wymianę opakowań,
o której już wspomniałem oraz redukcję
emisji gazów cieplarnianych. Nasz cel to
zmniejszenie emisyjności z restauracji
i biur o 36%, a w całym łańcuchu dostaw
o 31% do 2030 roku.
W zakresie opakowań pracujemy nad kolejnymi, przyjaznymi środowisku rozwiązaniami. Wspólnie z naszymi partnerami
projektujemy cały proces – od wyboru surowca, po sposób jego obróbki, testy konsumenckie aż po wdrożenie tych zmian
w odpowiedniej skali. Od lat opakowania
papierowe McDonald’s są produkowane
z certyfikowanych źródeł, czyli ich produkcja nie przyczynia się do wylesiania
i innych szkód środowiskowych. Surowiec,
z którego powstają nadaje się do recyclingu i może być ponownie przetwarzany.

Mamy potencjał, by prowadzić
najwyższej jakości badania podstawowe
Z prof. dr hab. Przemysławem Wiszewskim, rektorem
Uniwersytetu Wrocławskiego rozmawia Milena Zarabska
Ze względu na pandemię, wybory
rektora Uniwersytetu Wrocławskiego odbyły się na Stadionie Miejskim
we Wrocławiu. To chyba wydarzenie
bez precedensu w historii Uczelni. Jak
Pan je wspomina?

To, co jest dla nas szczególnie istotne to
kompleksowość, o której już wcześniej
wspomniałem. Włączanie partnerów biznesowych w tworzenie i wdrażanie zielonych rozwiązań. Nasza strategia nie
obejmuje jedynie restauracji czy biur
McDonald’s, ale cały łańcuch dostaw.
Wspólnie z partnerami projektujemy
nowe rozwiązania, realizujemy inwestycje
ograniczające wpływ na środowisko. Innowacyjne technologie pozwalają na podnoszenie konkurencyjności polskich firm
w kraju i na rynkach zagranicznych.

Nieczęsto zostaje się wybranym do pełnienia funkcji rektora dużej uczelni. Siłą
rzeczy, jest to duże przeżycie. Nie było dla
mnie jasne, czy nasza Wspólnota zgodzi się
na proponowany przeze mnie, projakościowy kierunek zmian. Wybór w pierwszym
głosowaniu był sporym zaskoczeniem.

Komisja Europejska opublikowała niedawno projekt Europejskiego
Zielonego Ładu. Czy zawarte w nim
rozwiązania wpłyną na działalność
McDonald’s?

Uniwersytet Wrocławski otrzymał
status uczelni badawczej. Jakie to
ma znaczenie dla dalszego rozwoju
Uczelni?

Od wielu lat naszymi ważnymi partnerami
biznesowymi są dostawcy produktów rolno-spożywczych. Długofalowa współpraca
i wzajemne zaangażowanie pozwoliły nam
poznać tę branżę i być jej ważnym, aktywnym uczestnikiem. Wiemy, z jakimi problemami mierzą się producenci i rolnicy,
wspólnie z branżą poszukujemy rozwiązań na bieżące wyzwania. Jednym z takich
przykładów jest Platforma ds. Zrównoważonej Produkcji Wołowiny, którą współtworzymy razem z sektorem mięsnym. To
dla nas bardzo ważna inicjatywa, której
celem jest wypracowanie nie tylko najwyższych standardów dotyczących jakości wołowiny, ale również wpisuje się ona w nasze
priorytety środowiskowe.
Nasz biznes rozwijamy w oparciu o nową
europejską strategię od pola do stołu. Dążenie do mniej intensywnego rolnictwa,
monitoring łańcucha dostaw i bezpieczeństwo żywności są istotne dla podnoszenia
standardu usług w całej branży spożywczej. Poprzez współpracę z rolnikami
i przetwórcami w Polsce udaje nam się nie
tylko wspierać gospodarkę, ale też zachować stosunkowo krótkie łańcuchy dostaw
i ograniczyć wpływ na środowisko.

07-08 2020

Wybory na Stadionie Miejskim były bardzo sprawnie zorganizowane przez Uniwersytecką Komisję Wyborczą i służby
stadionowe. Dla mnie był to przede wszystkim modelowy przykład współdziałania
Uniwersytetu z otoczeniem społecznym.

Przystąpienie do konkursu IDUB miało
kluczowe znaczenie dla naszej przyszłości.
Szkolnictwo wyższe zmaga się z brakiem
stałości sytuacji prawnej oraz niedofinansowaniem. W ostatnich latach uczelniom
wskazano kierunek zmian – dorównanie
najlepszym uczelniom światowym w jakości badań. Przy obowiązującym poziomie
finansowania nauki to cel bardzo trudny.
Z uznaniem powitałem zaproszenie Ministerstwa do specjalizacji uczelni. Uznaliśmy, że mamy potencjał, by prowadzić
najwyższej jakości badania podstawowe.
Ich rozwijanie, łączenie z potrzebami społeczeństwa, głębokie umiędzynarodowienie dydaktyki i działań naukowych daje
szansę na zaoferowanie pracownikom, studentom i naszemu otoczeniu konkretnych,
długofalowych korzyści płynących z przekształcenia uczelni wyższej w centrum innowacji.
Ocenia się, że spośród wrocławskich
uczelni Uniwersytet Wrocławski ma
największe możliwości skoku rozwojowego. Jakie zmiany należy przeprowadzić, aby podołać wyzwaniu jakim
jest doganianie najlepszych uczelni
w Europie i na świecie?
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Droga do doskonałości w prowadzeniu badań i dydaktyce uniwersyteckiej jest znana. Ale jest to proces długi, wymagający
cierpliwości. Najważniejsze jego składowe
to: inwestowanie w najlepszych i wspieranie obiecujących wykładowców, nastawienie na strategiczne cele Wspólnoty
rekrutacji nowych pracowników, zwłaszcza zagranicznych, powiązanie dydaktyki
z kreatywnością i udziałem w prowadzeniu
badań. To także akcentowanie znaczenia
jakości w dydaktyce i transparentność
w procesach zarządzania. Taki program
trzeba wprowadzić w instytucji o wieloletnich tradycjach. Skoro chcemy stać
się uczelnią badawczą, silną i niezależną,
musimy położyć nacisk na premiowanie
jakości, talentu i wysiłku w pracy na rzecz
naszej Wspólnoty, na włączenie badań i dydaktyki jako jednej całości w obieg międzynarodowy.
Jakie są najważniejsze priorytety badawcze Uniwersytetu Wrocławskiego?
Wskazaliśmy sześć Priorytetowych Obszarów Badawczych naszego Uniwersytetu.
Zdrowie – od analizy genu do powstania
leku to pole biologów, biotechnologów
i chemików. Badacze skupiają się na nowatorskich terapiach opracowywanych
w oparciu o badania na poziomie komórek. Materiały funkcjonalne to domena
chemików i fizyków, badania właściwości
materii w celu stworzenia nowych materiałów. Operowanie na wielkich danych:
od aspektów algorytmicznych i logicznych
do data science i sztucznej inteligencji – to
informatyczne i matematyczne analizy
wielkich zbiorów danych (big data) i prace
nad rozwojem tak zwanej sztucznej inteligencji. Człowiek między naturą i kulturą –
tu antropolodzy, psychologowie i kulturoznawcy zajmować się będą biologicznymi
i kulturowymi uwarunkowaniami zachowań i aktywności grupowych człowieka.
Człowiek - miasto – środowisko – obszar
badań nad problemami społeczności ludzkich wynikającymi z interakcji między
nami jako gatunkiem a otoczeniem fizycznym i biologicznym. Wielokulturowość współpraca i jej struktury – temat kluczowy
w obliczu głębokich przemian współcze-

snych społeczeństw, w których różnice
między generacjami, warstwami, grupami
związanymi z miejscem zamieszkania, wykształceniem ważą na decyzjach określających przyszłość społeczeństw. Jednocześnie szukamy możliwości rozwoju także
tam, gdzie dziś nie zawsze osiągnięto pełną
realizację możliwości obecnych w prowadzonych badaniach.
Czy uważa Pan, że konsolidacja czołowych uczelni wrocławskich jest potrzebna?
Konsolidacja nie jest uniwersalnym rozwiązaniem bolączek uczelni. Jest narzędziem, które warto zastosować w precyzyjnie określonym celu, w warunkach dobrze
zdefiniowanych i stabilnych. Konsolidacja
dotknęłaby kilku tysięcy wykładowców,
kilku-kilkunastu tysięcy pracowników
wspierających badania i dydaktykę, kilkudziesięciu tysięcy studentów. Jeśli jasno
określimy wartość dodaną dla tych grup,
zaplanujemy ten proces z myślą o przyszłości i z klarownym zyskiem dla społeczności w teraźniejszości – to uznam ją za
sensowne narzędzie. Nie boję się wyzwań,
ale jestem człowiekiem, którego marzenia
muszą być w równej mierze ambitne, jak
realistycznie zaplanowane.
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Powiat wrocławski
zarządza finansami
Powiat wrocławski zwyciężył w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce za 2019 rok.
Eksperci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego analizowali finanse
prawie 2800 polskich gmin, miast i powiatów. - Jest to ogromny sukces, na który składa się wspólna praca
radnych i władz Powiatu Wrocławskiego oraz dyrektorów, pracowników komórek Starostwa i powiatowych
jednostek organizacyjnych – powiedział Roman Potocki, Starosta Wrocławski.

najlepiej w Polsce
Zwycięstwo w Rankingu Finansowym to

bieżących wydatkami na wynagrodzenia

sukces, na który składa się wspólna praca

i pochodne od wynagrodzeń, udział środ-

radnych i władz Powiatu Wrocławskiego

ków europejskich w wydatkach ogółem –

oraz dyrektorów, pracowników komórek

bez poręczeń, relacja zobowiązań do docho-

Starostwa i powiatowych jednostek orga-

dów ogółem, udział podatku dochodowego

nizacyjnych – powiedział Roman Potoc-

od osób fizycznych w dochodach bieżących.

ki, Starosta Wrocławski.

W poprzednim Rankingu Finansowym

22 czerwca w Warszawie Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki wziął
udział w Prezentacji Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce
2019 oraz znalazł się wśród prelegentów
panelu dyskusyjnego „ Inwestycje kołem
zamachowym rozwoju lokalnego” moderowanego przez Artura Osieckiego, Redaktora „Rzeczpospolitej” oraz „Finanse
samorządów w nowoczesnej rzeczywistości”, poprowadzonego przez Przewodniczącego Rady Programowej Forum Ekonomicznego - Zygmunta Berdychowskiego.

Coraz większe możliwości rozwoju

dy samorząd musi złożyć do właściwej
okręgowej izby obrachunkowej. Tym samym ranking jest obiektywny, apolityczny
i kompleksowy.

się tu osiedlają. To z kolei przekłada się na

zwiększyły się dla powiatu wrocławskiego
z 50,9 mln zł do 69,8 mln zł. Powiat wro-

Dobre zarządzanie finansami stwarza co-

cławski jest bardzo dobrze skomunikowany,

raz większe możliwości absorpcji unijnych
środków, a to stanowi silny czynnik rozwoju całego powiatu. Dzięki dofinansowaniu

ma nowoczesną infrastrukturę drogową,
w którą zresztą w ostatnich latach zainwestowano bardzo duże środki. W efekcie, in-

w latach 2016-2019, budżet Powiatu zasiliło

westorzy ciągle tam przychodzą.

ponad 36 mln zł z Unii Europejskiej(infor-

Coraz większe możliwości finansowe po-

macja wg stanu na 31.12.2019 r. w odniesie-

zwalają coraz lepiej wypełniać obowiązki

niu do projektów, które wybrano do dofinansowania do 2019 r.). Pozyskane środki
pozwoliły lub pozwolą zrealizować aż 23
projekty wpisujące się we wszystkie obsza-

powiatu. W latach 2017-2019 wynosiły one
odpowiednio: 116,57 mln zł, 137 64 mln zł
i 158,40 mln złotych.
Dobre zarządzanie finansami pozwala na
realizację wielu inwestycji przyspieszających rozwój powiatu i dobrze służących
mieszkańcom. Przykładowo, w 2019 roku,
na budowę i modernizację dróg wydano
ponad 19 mln zł, zwiększenie dostępności
i jakości elektronicznych usług publicz-

samorządu w zakresie podnoszenia jakości
życia mieszkańców. Powiat dużo inwestuje
w oświatę, doposażenie szkół, pomoc społeczną, infrastrukturę drogową. W 2019
roku np. kosztem 2 mln 150 tys. zł gruntownie wyremontowano i uroczyście otworzono Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, Powiatowy Klubu Seniora oraz
Mieszkanie Chronione.
Cały czas realizowany jest program „Bezpieczna droga”, w ramach którego, wspólnie z gminami, powiat współfinansuje
budowę chodników przy drogach powiatowych. Rocznie ma być wydawanych na ten
cel ok. 4 mln złotych. Mnożąc to przez 5 lat
otrzymujemy kwotę 20 mln złotych, a trzeba pamiętać, że w ubiegłych latach na ten
cel wydano już 16 mln złotych. W sumie

Na ostatecznej ocenie zarządzania finansa-

nych (refundacja dla Gmin) – 4,13 mln

otrzymujemy kwotę prawie 40 mln złotych

mi zaważyły następujące wskaźniki: udział

zł, modernizację Domu Dziecka w Kątach

wydawanych tylko na budowę chodników.

dochodów własnych w dochodach ogółem,

Wrocławskich – 3,3 mln zł, program Bez-

Pod tym względem powiat wrocławski bę-

relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów

pieczna droga – prawie 3 mln zł (wspólna

dzie chyba najbardziej bezpiecznym po-

ogółem, udział wydatków inwestycyjnych

realizacja zadań z gminami).

wiatem w Polsce.

w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków
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indywidualnych osób, które bardzo chętnie

kurencyjny.

W imponującym tempie rosły dochody

nych sprawozdań finansowych, które każ-

tu wrocławskiego dla inwestorów oraz dla

– piąte. W 2019 roku okazał się już bezkon-

gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie,

Ranking powstaje na podstawie oficjal-

m.in. z niesłabnącej atrakcyjności powia-

W latach 2017 – 2019 tylko dochody z PIT

Powiatu Wrocławskiego do 2020 r.

wrocławski okazał się najlepszy.

czynników jego rozwoju. Wynikają one

zwiększone wpływy z podatków CIT i PIT.

morządu terytorialnego na pięć kategorii:

314 powiatów ziemskich w Polsce – powiat

cławskiego są jednym z najważniejszych

mu, a w jeszcze wcześniejszym rankingu

ry strategiczne ujęte w Strategii Rozwoju

wiatu oraz powiaty ziemskie. W gronie

Szybko rosnące przychody powiatu wro-

ustępując jedynie powiatowi poznańskie-

Twórcy rankingu podzielili jednostki sa-

gminy miejskie, miasta na prawach po-
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powiat wrocławski zajął drugie miejsce

Inwestować w wyższą jakość życia
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