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Nieustający stres test
Coraz trudniejsze staje się znalezienie złotego środka pomiędzy
koniecznością obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią a potrzebami gospodarki. Dość już mamy ciągłych stres testów mówienia,
że prawdziwego przedsiębiorcę, menedżera, samorządowca, najlepiej
poznajemy właśnie w kryzysie. A jednak nie uciekniemy od tej rzeczywistości. W tym wydaniu Kapitału Polskiego pokazujemy właśnie te
instytucje, przedsiębiorstwa, samorządy, które celująco zdają trudny
egzamin.
Powiat wrocławski jest dobrym przykładem samorządu, który dzięki
wcześniejszym sukcesom, teraz nie musi liczyć wielkich strat związanych z pandemią. Żadna z realizowanych przez samorząd inwestycji nie jest zagrożona, nie ma również zagrożenia budżetu. Jeszcze raz
okazało się jak ważne jest dobre zarządzanie finansami. Właśnie pod
tym względem powiat wrocławski okazał się w 2020 roku najlepszy
w Polsce – w opublikowanym Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego za 2019 r. zajął najwyższe miejsce, wśród 314 powiatów
ziemskich w naszym kraju.
Dużo miejsca w Kapitale Polskim poświęcamy firmom ochroniarskim. To jedna z nielicznych branż w Polsce, która na początku transformacji gospodarczej nie była poddana potężnej globalnej konkurencji. Dzięki temu firmy te, często rodzinne, miały bardzo dobre warunki
do rozwoju i tę szansę znakomicie wykorzystały.
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Pokazujemy firmę Bodyguard In Media, która w krótkim czasie stała
się liderem w segmencie ochrony produkcji telewizyjnych reality show,
oceniane jako produkcje telewizyjne najwyższego z ryzyka z punktu
widzenia zapewnienia bezpieczeństwa widowni, realizatorom i uczestnikom.

Kompleksowa ochrona biznesu – jak ją zapewnić w dzisiejszych czasach?

Pokazujemy też Taurus, która z małej rodzinnej firmy przekształciła
się w ogólnopolskie przedsiębiorstwo chroniące obiekty, praktycznie
w każdym województwie. Warto prześledzić w jaki sposób innowacyjne rozwiązania z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii
mogą przyczynić się do tak szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa.

Nowy próg dochodowy do 500 plus dla niesamodzielnych

18

Transformacja cyfrowa ZUS z korzyścią dla przedsiębiorców
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Przywracają do życia zabytki, budują rozproszone hotele

21

Na naszych łamach jest zawsze miejsce dla narodowych czempionów. Wielkich przedsiębiorstw, które udowodniają, że kapitał ma narodowość i jest to bardzo ważne, zwłaszcza w trudnych czasach. Wielka
skala inwestycji przeprowadzanych w Porcie Gdańsk już teraz przynosi
ogromne efekty. W styczniu, Port po raz pierwszy znalazł się na trzecim miejscu, pod względem wielkości przeładunków, wśród portów
bałtyckich. Osiągnięto wynik 4,6 mln ton przeładunków, wyprzedzając Port Primorsk. W stosunku do stycznia 2020, zanotowano aż 8,8
procentowy wzrost. Jeżeli natomiast uwzględnimy tylko przeładunki
kontenerowe, to pod tym względem Port Gdańsk jest numerem jeden
na Bałtyku i mieści się w pierwszej piętnastce portów europejskich.
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Bardzo dobre wyniki finansowe w „pandemicznym” 2020 roku zanotował KGHM Polska Miedź S.A. Miedziowy gigant może pochwalić
się najwyższym od czasu akwizycji aktywów zagranicznych poziomem zysku operacyjnego Grupy. EBITDA przekroczyła 6,6 mld zł, to
o 27 proc. więcej niż w 2019 roku. Spółka zachowała pełną zdolność
operacyjną aktywów. Piszemy również osiągnięciach Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które od 1 stycznia 2018 roku
jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę
wodną.
Zapraszam do lektury Kapitału Polskiego!
Redaktor Naczelny
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Duże zainteresowanie
inwestorów przejęciem Portu
Gdańskiego Eksploatacja S.A.
Z Łukaszem Greinke prezesem zarządu Portu Gdańsk S.A., rozmawia Ryszard Żabiński
portu. Trzeba też dodać, że zainwestowaliśmy ogromne środki w rozwój infrastruktury, zarówno w Porcie Wewnętrznym jak
i w Porcie Zewnętrznym. Na terenie Portu
Gdańsk jest realizowanych 40 inwestycji
o wartości około 6 miliardów złotych. Są
to inwestycje realizowane zarówno przez
Port Gdańsk, Urząd Morski, PKP PLK,
a także kontrahentów działających na terenie portu.
Firma, która przejmie udziały PGE będzie
więc mogła funkcjonować w dynamicznie
rozwijającym się i bardzo nowoczesnym
otoczeniu. Można powiedzieć, że dajemy
takiemu inwestorowi wędkę, stwarzamy
możliwości do szybkiego rozwoju.
Dla przyszłego inwestora nie bez znaczenia jest też chyba rosnąca pozycja
Morskiego Portu Gdańsk wśród europejskich portów, ale także w rankingach dotyczących tylko portów
bałtyckich?
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
zdecydował się na sprzedaż pełnego pakietu akcji swojej spółki Port Gdański
Eksploatacja S.A. Jak przebiega proces,
który ma ostatecznie wyłonić przyszłego
właściciela?

miotem sprzedaży jest w końcu jedna
z największych firm operatorskich działająca na terenie Morskiego Portu Gdańsk
świadcząca profesjonalne usługi w zakresie przeładunków i składowania towarów
w obrocie międzynarodowym.

Ogłosiliśmy
zaproszenie
publiczne,
wstępne oferty mają być składane do
4 maja br. Później przewidujemy dalsze
rozmowy z potencjalnymi inwestorami.
Na tym etapie mogę powiedzieć, że zgłosiły się zarówno firmy krajowe jak i zagraniczne. Wstępne kryteria zgłoszenia ustaliliśmy na wysokim poziomie, np. zdolność
kredytowa takiego podmiotu powinna
wynosić przynajmniej 20 milionów euro, a
roczne obroty powyżej 40 milionów euro.
Chcemy, aby to był duży operator, który
wykupi 100% akcji PGE S.A., ale również
zagwarantuje przeprowadzenie niezbędnych inwestycji, jak również przedstawi
koncepcję rozwoju tego biznesu. Przed-

Zdecydowaliśmy się znaleźć inwestora dla
tej spółki, ponieważ jako Zarząd Portu
nie chcemy stanowić konkurencji wobec
naszych klientów posiadając w swoim
portfelu spółkę świadczącą usługi przeładunkowe. Chcemy być transparentni
i móc konsekwentnie realizować obrane we
wcześniejszych latach kierunki działania.
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Z czego może wynikać tak duże zainteresowanie ofertą kupna spółki Port
Gdański Eksploatacja S.A.?
PGE jest największym uniwersalnym operatorem przeładunkowym, działającym
na nabrzeżach wewnętrznej części Portu
Gdańsk i czwartym pod względem przeładunków operatorem na całym obszarze

Początek roku był dla nas bardzo udany
pod względem wielkości przeładunków.
W styczniu, Port Gdańsk po raz pierwszy znalazł się na trzecim miejscu, pod
względem wielkości przeładunków, wśród
portów bałtyckich. Osiągnęliśmy wynik
4,6 mln ton przeładunków, wyprzedzając
Port Primorsk. W stosunku do stycznia
2020, zanotowaliśmy aż 8,8 procentowy
wzrost. Bardzo udany był również dla nas
luty, tak więc wszystko wskazuje na to , że
w pierwszym kwartale umocnimy swoją
pozycję na podium wśród portów bałtyckich. Jeżeli natomiast uwzględnimy tylko
przeładunki kontenerowe, to pod tym
względem jesteśmy numer jeden na Bałtyku i mieścimy się w pierwszej piętnastce
portów europejskich.
Coraz lepiej wypadamy również w rankingu największych portów europejskich.
W poprzednim roku mimo, że był on bardzo trudny ze względu na pandemię, weszliśmy do pierwszej dwudziestki i pozycję
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tę stale umacniamy. Oczywiście, pandemia
bardzo niekorzystnie wpływa na światowy
handel, a tym samym na wyniki portów
morskich. W naszym przypadku jednak
można powiedzieć, że tracimy mniej niż
inne porty europejskie. Stąd właśnie wziął
się nasz awans do pierwszej „dwudziestki”
portów w Europie. W rekordowym dla nas
2019 roku, wielkość przeładunków wyniosła 52 mln ton, w naznaczonym pandemią
2020 roku spadła do 48 mln ton, w tym
roku znowu chcemy przekroczyć 50 mln
ton.

nych w ruchu towarowym, która obejmuje
najważniejsze z naszego punktu widzenia
linie kolejowe w Polsce, z uwzględnieniem
przejść granicznych.

Bezprecedensowa skala inwestycji
w Porcie Gdańsk pomaga, czy przeszkadza pracującym tam operatorom?

Takie inwestycje są prowadzone z myślą
o naszych aktualnych i przyszłych kontrahentach, aby prowadzone przez nich
procesy przeładunków były jak najbardziej
wydajne. Chodzi tu o budowę nowych dróg
i układów torowych wyprowadzanych ze
stacji kolejowej PKP Port Północy do bram
poszczególnych terminali. W przypadku
największego z nich, czyli terminalu DCT,
będą to dwa dedykowane tory.

Na pewno jest to spore utrudnienie, warto
jednak zwrócić uwagę, że właśnie podczas
trwania tych przedsięwzięć notujemy coraz lepsze wyniki jeśli chodzi o wielkość
przeładunków, poprawiamy swoje miejsce
nie tylko na Bałtyku, ale i w całej Europie.
Naszym zadaniem jako zarządzających
Portem jest pogodzenie tych inwestycyjnych przedsięwzięć z dbałością o stały rozwój, o poprawę wyników ekonomicznych.

W marcu zakończona została jedna
z naszych kluczowych inwestycji polegająca m.in. na budowie 10 kilometrów
dróg, 7 kilometrów torów, 14 rozjazdów
7 obiektów inżynierskich w tym wiaduktów drogowych i przepustów ochronnych na rurociągach paliwowych PERN
i LOTOS, o wartości 166 mln zł. Generalnym wykonawcą jest sopocka firma NDI.

wpisuje się doskonale w projekty realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad, które na szczeblu rządowym koordynowane są przez
Ministerstwo Infrastruktury. Autostrada
A1 łącząca Czechy z polskim wybrzeżem
Morza Bałtyckiego i Portem Gdańsk jest
już gotowa w 85%. Już w 2022 roku przejedziemy bez świateł autostradą bezpośrednio z Portu Gdańsk do czeskiej Ostrawy,
Brna, Pragi czy słowackiej Bratysławy.
Jakie możliwości rozwoju będzie miał
Port Gdańsk i pracujący na jego terenie operatorzy, przedsiębiorstwa, gdy
te wszystkie inwestycje zostaną już
zakończone?
Sami czasem zadajemy sobie takie pytanie. Skoro, w warunkach wielkiego placu
budowy możemy się szybko rozwijać, to
co będzie później? Na pewno kluczowe
będzie utrzymanie podium wśród portów
bałtyckich, bardzo dobrej pozycji jeśli chodzi o przeładunki kontenerowe. Pod tym

Mówi się, że Port Gdańsk jest wielkim
placem budowy i nie ma w tym przesady. Czterdzieści realizowanych inwestycji
o wartości 6 miliardów złotych, zaangażowanie takich inwestorów jak PKP PLK,
Urzędu Morskiego, czy firm działających
na terenie Portu, mówi samo za siebie. Ale
to jest fundament pod jeszcze szybszy rozwój.
Jesteśmy właśnie na finiszu realizowanych
przez nas dużych projektów infrastrukturalnych współfinansowanych przez Unię
Europejską z programu CEF „Łącząc Europę”. Są to inwestycje związane między
innymi z pogłębieniem toru wodnego,
rozbudową nabrzeży, a co za tym idzie,
poprawą warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym, a także modernizacją sieci
drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym.
Inwestycje w nabrzeża i pogłębienie toru
wodnego umożliwiają obsługę większych
jednostek, tym samym będzie to miało realny wpływ na zwiększenie przeładunków
w Porcie Wewnętrznym. Ponadto, modernizowane nabrzeża zyskają bardziej uniwersalny charakter.
Czy w ślad za tak szybkim rozwojem
Portu idzie też rozwój tzw. infrastruktury dostępowej?
Nasze inwestycje w układ drogowo - kolejowy prowadzący do Portu zbiegły się
z działalnością modernizacyjną PKP PLK,
które spowodują m.in. zwiększenie przepustowości stacji kolejowych. Wspólnie
z DCT Gdańsk opracowujemy również
analizę obecnych ograniczeń eksploatacyj-
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Tereny inwestycyjne w Porcie Gdańsk.
Dodatkowo, zrealizowana właśnie inwestycja drogowa, wyprowadzi bezkolizyjne
ruch z terminala, dalej na południe Polski. Jest to zupełnie nowy układ drogowy,
który umożliwi bezkolizyjny ruch pojazdów. Dwie dedykowane jezdnie w układzie 2 plus 2 do terminala kontenerowego
spowodują, że wyprowadzenie kontenerów
będzie spełniało najwyższe europejskie
standardy. Jedynym miejscem od wyjazdu
z terminala, w którym trzeba zwolnić będą
bramki na autostradzie. Nasza inwestycja

względem chcemy utrzymać prymat na
Bałtyku i być nadal w pierwszej piętnastce
w Europie. Przyszłością jest rozwój konteneryzacji ładunków i w naszym przypadku
inwestycje w przeładunki skroplonego
gazu ziemnego. Budowa pływającego terminalu LNG ma ogromne znaczenie dla
bezpieczeństwa energetycznego kraju,
a dla nas jest kolejnym impulsem rozwojowym, uzyskaniem nowej dla nas grupy ładunkowej. Będzie ona miała również duże
znaczenie zwłaszcza dla przedsiębiorstw
naszego regionu wykorzystujących LNG.
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Rozwój usług bezpieczeństwa
jest organizacją samorządu gospodarczego
działającą na podstawie ustawy o izbach
gospodarczych oraz zgodnie z własnym
Statutem.

Rozmowa z Marcinem Pyclikiem prezesem zarządu Polskiej Izby Ochrony,
wiceprezesem Fundacji Pomocy Pracownikom Ochrony i Ich Rodzinom
OCHRONA I POMOC, prezesem zarządu Grupy Ochrony KONWÓJ - firmy
członkowskiej Polskiej Izby Ochrony. Od
niemal 30 lat czynnie związanym z branżą ochrony osób i mienia. Konsultantem
i ekspertem ds. bezpieczeństwa osób
i obiektów, w tym o znaczeniu strategicznym. Rzeczoznawcą Polskiej Izby Ochrony z zakresu ochrony osób, mienia i zarządzania bezpieczeństwem. Członkiem
Stałej Grupy Eksperckiej przy Ministrze
Spraw Wewnętrznych i Administracji
w ramach Rady Bezpieczeństwa Imprez
Sportowych.
Od jak dawna istnieje i ilu zrzesza
członków Polska Izba Ochrony? Jakie
to są przedsiębiorstwa?
Polska Izba Ochrony została utworzona na
podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r.
o izbach gospodarczych. Pierwotnie pod
nazwą Polska Izba Gospodarcza Firm Fizycznej i Technicznej Ochrony Mienia,
jednak decyzją Walnego Zgromadzenia
z dnia 30 października 2009 r. nazwa została zmieniona na obowiązującą aktualnie - Polską Izbę Ochrony (PIO). Izba
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Obecnie Polska Izba Ochrony zrzesza
niemalże 200 firm członkowskich działających w takich obszarach biznesowych jak: ochrona osób i mienia, projektowanie, produkcja, obrót towarów
i usług w zakresie środków i urządzeń
zabezpieczenia technicznego, systemów
ochrony osób i mienia, wysokospecjalistycznego sprzętu np. systemy dronowe
i antydronowe. Zrzeszamy również firmy
detektywistyczne, a także te działające
w zakresie doradztwa w dziedzinie bezpieczeństwa oraz specjalistycznych szkoleń.
W gronie firm członkowskich znajdują się
zarówno korporacje, firmy sektora MŚP,
jak i mikro przedsiębiorstwa oraz niezależni eksperci. Wszystkie firmy członkowskie
łączą wspólne cechy jakimi są profesjonalizm, rzetelność, bardzo często wieloletnia
obecność w branży oraz najwyższa jakość
świadczonych usług. Dowodem tego są
Rekomendacje Wiarygodności dla firm
członkowskich, wydawane dwukrotnie
w ciągu roku przez Polską Izbę Ochrony.
Warto podkreślić, iż kompetencje naszych
członków są bardzo często weryfikowane
poprzez podmioty organizujące przetargi
i konkursy ofert. Zapytania takie wpływają
do biura PIO niemalże każdego tygodnia.
Cieszymy się móc poświadczyć i promować
profesjonalizm firm zrzeszonych w PIO.
Warto również podkreślić, że w ramach
naszej organizacji zrzeszeni pozostają także Rzeczoznawcy, z których opinii jako
biegłych korzystają m.in. sądy i prokuratury. To wysoko wyspecjalizowani eksperci
w takich dziedzinach jak ochrona osób,
mienia i zarządzania bezpieczeństwem,
projektowania, produkcji i naprawy oraz
obrotu towarowego w zakresie technicznych urządzeń, środków i systemów ochrony osób i mienia, doradztwa w dziedzinie
bezpieczeństwa, detektywistyki oraz wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
i technologią o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym.
Obserwując dynamikę wzrostu rozwoju
usług sektora bezpieczeństwa oraz nowych
technologii, a także - co najważniejsze - potrzeby rynku i zainteresowanie Klientów
usługami tego obszaru, jestem przekonany, że zarówno grono firm członkowskich
PIO, jak i ekspertów będzie się poszerzać.
Korzystając z okazji rozmowy chciałbym

serdecznie zaprosić organizacje, a także
indywidualnych ekspertów branży bezpieczeństwa i nowych technologii oraz sektorów pokrewnych - do współpracy. Wierzę bowiem, że tylko dzięki silnej grupie
profesjonalistów wzmocnimy pozytywne
postrzeganie wizerunku branży ochrony
oraz wpłyniemy na uświadomienie istoty
funkcjonowania naszej branży w obszarze
bezpieczeństwa, ale także rozwoju gospodarczego kraju. Bezpieczeństwo jest jedną
z najważniejszych potrzeb życiowych. Zadbajmy o nie wspólnie, a my jako eksperci
służymy pomocą.
Jakie korzyści odnosi firma będąca
członkiem Polskiej Izby Ochrony?
W ramach prowadzonej przez Polską Izbę
Ochrony działalności, reprezentujemy
interesy gospodarcze zrzeszonych podmiotów w obszarze prowadzonej przez
nie działalności - w szczególności wobec
organów państwowych. Oznacza to szereg aktywności, w tym interwencji, które
podejmujemy wobec ochrony interesów
biznesowych oraz wizerunkowych, jak
również reprezentowania członków w zakresie wykonywanej przez nich działalności vs organy rządowe, samorządowe
czy organizacje społeczno - gospodarcze.
W ramach funkcjonujących zespołów
i grup roboczych PIO, procedowane są
opinie o projektach ustaw i rozporządzeń,
jak również uczestniczenie w przygotowywaniu od podstaw aktów prawnych
w zakresie rozwiązań odnoszących się do
zasad funkcjonowania gospodarki oraz
uczestniczenie w przygotowaniu aktów
prawnych w tym zakresie, dotyczących
branży ochrony osób i mienia. Współtworzymy oraz opiniujemy projekty aktów
prawnych dotyczących działalności zawodowej członków Izby - w szczególności
normalizacji, badań i certyfikacji urządzeń technicznych ochrony mienia, szkolenia zawodowego pracowników fizycznej
i technicznej ochrony osób i mienia.
Ponadto na rzecz naszych członków prowadzimy działania z zakresu edukacji oraz
poprzez Fundację Pomocy Pracownikom
Ochrony i Ich Rodzinom OCHRONA
I POMOC - społecznej odpowiedzialności
biznesu. Fundacja powołana przez Polską
Izbę Ochrony, realizuje swe cele statutowe poprzez objęcie realną i szeroką opieką
najbardziej potrzebujących pracowników
ochrony i ich rodziny, wdowy i sieroty
po pracownikach ochrony, którzy zginęli
podczas służby, a także ofiarom wypadków
poszkodowanym podczas wykonywania
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zadań ochrony. Ponadto wpływamy na
kształtowanie i upowszechnianie zasad
etyki w działalności gospodarczej, opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego
postępowania oraz prowadzimy monitoring rynku ochrony. Przykładem mogą być
chociażby opracowywane aktualnie - Kodeks postępowania w sprawie danych osobowych w branży ochrony czy też Raport
dotyczący wyzwań polskiego rynku ochrony dla bezpieczeństwa XXI wieku.
Od ponad 20 lat jesteśmy także organizatorem konferencji branżowych skupiających
ekspertów sektora bezpieczeństwa, a także
nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla rynku tego sektora. W listopadzie
bieżącego roku, planujemy organizację kolejnej - XXI już edycji konferencji. Podczas
tegorocznego wydarzenia skupimy się na
jednym z kluczowych elementów naszej
branży – OCHRONIE OBIEKTÓW NIEPODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ
OCHRONIE.
Poprzez prowadzone przez Polską Izbę
Ochrony działania staramy się w zdecydowany sposób wpływać na budowanie
i wzmacnianie społecznego zaufania do
branży ochrony, w tym dla zrzeszonych
w Izbie podmiotów, poprzez inicjowanie,
rozwijanie i propagowanie standardów
i postaw oraz działań sprzyjających poprawie jakości bezpieczeństwa. Kładziemy
duży nacisk na wiedzę i doświadczenie zawodowe oraz wiarygodność i profesjonalizm. Stawiamy na współpracę z ekspertami
z zakresu bezpieczeństwa, prawa, nowych
technologii. Współpracujemy także z instytucjami gospodarczymi, naukowymi.
Reasumując, członkostwo w PIO to możliwość czynnego uczestnictwa na swoistej
platformie networkingowej, która umożliwia nawiązywanie współpracy oraz wymianę doświadczeń i potencjałów pomiędzy członkami, a także partnerami Izby.
Naszym firmom członkowskim zapewniamy profesjonalne wsparcie organizacyjno - prawne oraz doradztwo w obszarze
prowadzenia działalności gospodarczej.
Ponadto wspieramy w obszarze legislacyjnym i marketingowym. Dystrybuujemy
cotygodniowe newslettery prawne i branżowe, umożliwiamy oraz wspieramy promocję firm, a także oferowanych usług
w ramach komunikacji wewnętrznej, ale
również na oficjalnych profilach mediów
społecznościowych PIO. Organizujemy
szkolenia zarówno stacjonarne, jak i w formule on-line. Dla naszych członków oferujemy atrakcyjne rabaty i zniżki w ofertach
firm partnerskich.
W jaki sposób pandemia odbija się na
kondycji branży ochrony w Polsce?
Pandemia przede wszystkim ograniczyła
zasoby ludzkie. Uporczywa walka z Co-
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vid-19, kwarantanny – z tymi problemami mierzą się pracownicy ochrony, ale
i zarządzający firmami branży ochrony.
Tak jak nie ma ochrony bez ludzi, tak nie
można mówić o profesjonalnych usługach bez nowoczesnych rozwiązań technologicznych obsługiwanych przez ludzi.
Sztuczna inteligencja, systemy monitoringu wizyjnego z inteligentną analityką
obrazu, systemy ochrony mobilnej - pozwalają na skuteczną kontrolę chronionego
terenu i obiektów. To narzędzia, które są
wykorzystywane w coraz to szerszym zakresie. Zwłaszcza teraz w pandemii, przy
ograniczonym dostępie kadrowym, te
rozwiązania sprawdzają się idealnie. Korzystają z nich i oferują w usługach swym
klientom także firmy członkowskie PIO.
W dzisiejszych realiach to absolutny
„must have”. Dzięki temu ograniczamy
kontakt bezpośredni z pracownikami
ochrony, zapewniając jednocześnie precyzyjne i nowoczesne zabezpieczenia
technologiczne. Jako przykład wymienić
można chociażby usługi kontroli ruchu
osób, pomiar temperatury, ale i te związane ściśle z obszarem cyberbezpieczeństwa
i zabezpieczania pracy zdalnej dla firm.
Podczas Ogólnopolskich Warsztatów
Naukowo Technicznych „Bezpieczeństwo Obiektów w obszarze przygotowania i reagowania na zamachy”,
przedstawił Pan model współpracy
między publicznym a prywatnym
sektorem bezpieczeństwa w kontekście przeciwdziałania zamachom. Na
czym ta współpraca powinna polegać?
Tak, uważam, że to bardzo istotny temat, który warto poruszyć w ramach
debaty społecznej i rządowej. W mojej ocenie to niewykorzystany potencjał
w aspekcie przeciwdziałania zamachom
czy też reagowaniom na nie, jak również
w ramach codziennych zadań prewencyjnych. Warte rozważenia byłoby zatem
podjęcie dialogu na temat powierzenia
służbom ochrony niektórych działań zarezerwowanych dla służb publicznych
np. patrolowych, informacyjnych czy też
bardzo obecnie na czasie - kontroli osób
będących w kwarantannie. Innym ważnym w mojej opinii rozwiązaniem mogłoby być potraktowanie służb ochrony
jako równorzędnego partnera wobec
służb publicznych np. podczas zabezpieczeń ważnych wydarzeń, ale także jako
jednostek współpracujących z systemem
Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Wyobraźmy sobie grupy patrolowo-interwencyjne przeszkolone z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i wyposażone
w specjalistyczny sprzęt np. automatyczne defibrylatory (AED), torby ratownicze
itd. Jak bardzo odciążyłoby to system,

w szczególności w obecnej sytuacji epidemicznej.
Jakie są najważniejsze wyzwania stojące przed branżą ochrony w Polsce
m.in. w zakresie rozwoju nowych
technologii, zapewnienia wyższego
poziomu bezpieczeństwa ochranianym przedsiębiorstwom i instytucjom?
Branża ochrony to przede wszystkim kapitał ludzki, którego ciężka praca powinna
być dostrzegana i traktowana poważnie.
To również obszar biznesu; pracodawców,
usługodawców oraz dostawców profesjonalnych usług i technologii np. z obszaru
zabezpieczeń mienia czy danych. Ta branża
ma przed sobą szereg wyzwań. Aby spełnić
oczekiwania Klientów musi nie tylko stawić
czoła ich wymaganiom w zakresie rzetelnego i profesjonalnego świadczenia usług, ale
i zmierzyć się ze sferą ekonomiczną, legislacyjną i niełatwym obszarem HR dla tego
sektora - pozyskiwaniem pracowników,
spełniających kryteria w ramach realizowanych przez firmy ochrony świadczeń.
To także konieczność edukacji pracowników ochrony, poszerzania ich kompetencji zawodowych i umiejętności. Wymogi
te wynikają z wyzwań jakie stawia przed
branżą pandemia, jak i z rozwoju technologicznego, z którym również zderzają się
agencje ochrony, ale i producenci specjalistycznego sprzętu dedykowanego właśnie temu sektorowi. Mówimy tu zarówno
o systemach bezpieczeństwa danych, systemach bezzałogowych czy też zaawansowanej łączności. Przykładem mogą być
obiekty infrastruktury krytycznej, które
narażone są na zagrożenia z perspektywy
bardzo popularnych ostatnio dronów.
Wyzwaniem dla branży jest zatem inwestowanie w coraz to nowocześniejsze rozwiązania techniczne, poszerzanie kwalifikacji
wśród pracowników ochrony, ale i pozyskiwanie wykwalifikowanego i otwartego
na rozwój personelu. To również kwestia
wynagradzania firm świadczących usługi
ochrony przy zachowaniu realnych stawek
- proporcjonalnie do świadczonych usług.
Polska Izba Ochrony corocznie publikuje
zestawienia rekomendowanych stawek za
ochronę. Wykwalifikowana i skuteczna
ochrona ma swoją cenę. Niestety nadal
walczymy z nagminnie powtarzającym się
- nieuczciwym i rażącym zaniżaniem stawek przy ogłaszanych przetargach i konkursach ofert. Mam jednak nadzieję, że ten
rok pozwoli nam się uporać z pandemią
i dzięki temu z nową energią i pozytywnym nastawieniem w pełni stawić czoła
wszystkim wyzwaniom pojawiającym się
przed branżą ochrony.
Dziękuję za rozmowę,
Marcin Prynda
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Gospodarka

Gospodarka
toringu wizyjnego vPATROL TOWER,
dzięki której ochrona obiektu bądź terenu
może być zapewniona natychmiastowo,
bez konieczności instalacji kamer oraz bez
względu na infrastrukturę terenu.

Innowacyjne technologie kluczem
do sukcesu w branży ochrony
Dodatkowo, firma oferuje wynajem Przeciwinwigilacyjnej Sali Spotkań Niejawnych
– jest to jedno z nielicznych rozwiązań tego
typu w Polsce, gwarantujące możliwość
organizowania spotkań wymagających
szczególnej ochrony informacji np. spotkania zarządów, rad nadzorczych czy adwokatów. Zapewnienie poufności spotkań
może odbywać się również w miejscu dedykowanym przez klienta.
Sukces Taurus Ochrona nie byłyby możliwy bez inwestowania w innowacyjne technologie oraz specjalistyczne kompetencje
wszystkich pracowników. Aby sprostać
rozwojowi technologii wymagana jest
w coraz większym stopniu zaawansowana
wiedza. Dlatego ciągle i systematycznie firma inwestuje w szkolenia i rozwój swojej
kadry zapewniając stabilne warunki pracy.

Krzysztof Łęcki prezes zarządu Taurus Ochrona
W tym roku toruńska firma Taurus
Ochrona obchodzi jubileusz 30-lecia
swojego istnienia. Zaczynając jako mała,
rodzinna firma, obecnie zatrudnia ponad
1000 osób w całej Polsce, a jej renoma
rozciąga się na cały kraj. Taurus Ochrona chroni obiekty praktycznie w każdym
województwie.
Od 30 lat działamy w branży ochrony,
świadcząc szeroki zakres usług - mówi
Krzysztof Łęcki, Prezes Zarządu Taurus
Ochrona, a także Członek Zarządu i Rzeczoznawca Polskiej Izby Ochrony.
Są to usługi projektowania i montażu
systemów zabezpieczenia technicznego tj.
alarmy, kamery, kontrole dostępu, inteligentne domy oraz usługi Ochrony w tym
monitoring systemów zabezpieczenia technicznego z dojazdem Grup Interwencyjnych
(GI), ochrona fizyczna, konwojowanie oraz
ochrona imprez masowych. W swojej ofercie
posiadamy również usługi specjalistyczne
takie jak – detektywistyka czy audyty bezpieczeństwa.

8

Firma od prawie 9 lat rozwija i oferuje
najbardziej innowacyjny system ochrony i zabezpieczenia na rynku vPATROL,
który stanowi alternatywę dla ochrony fizycznej. W dzisiejszych czasach wiele firm
odchodzi od ochrony fizycznej na rzecz
ochrony elektronicznej. Technologia idzie
naprzód a Taurus Ochrona razem z nią.
Dlatego opracowano innowacyjną usługę
vPATROL, która umożliwia dokonywanie zdalnych kontroli bezpieczeństwa na
obiekcie z wykorzystaniem zainstalowanego tam systemu kamer.
System vPATROL składa się z trzech uzupełniających się usług: wideoweryfikacji,
wideoobchodów oraz usług concierge wyjaśnia Krzysztof Łęcki, Prezes Zarządu
Taurus Ochrona. W przypadku wideoweryfikacji kamery analityczne oraz inne
wyspecjalizowane systemy składające się
z termowizji, radarów, dronów oraz różnych sensorów, automatycznie filtrują zagrożenia identyfikując je jako działanie
np. człowieka, pojazdu w strefie chronionej
i przesyłają alarm do Centrum Monitorowania Alarmów Taurus Ochrona (CMA).
Dyspozytor CMA weryfikuje zdarzenia za
pomocą podglądu obrazu z kamer i w określonych przypadkach podejmuje niezbędne

działania interwencyjne jak nadanie spersonalizowanych komunikatów głosowych,
uruchomienie systemu generującego mgłę
i dym uniemożliwiające kontynuowanie
np. włamania czy kradzieży oraz skierowanie Grupy Interwencyjnej i niezbędnych
służb na miejsce zdarzenia.
W przypadku wideoobchodów system automatycznie łączy się z kamerami analitycznymi według ustalonego harmonogramu a Dyspozytor CMA wykonuje obchód
obiektu za pomocą kamer, przeglądając je
i uważnie identyfikując zagrożenia oraz
podejmując działania interwencyjne jak
w przypadku wideoweryfikacji.
Usługi concierge są uzupełnieniem w zakresie vPATROL i dotyczą wszelkich działań zdalnych zastępujących działania pracownika ochrony np. zdalne otwieranie
szlabanu, furtki, wpuszczanie osób upoważnionych do obiektu po wcześniejszej
autoryzacji. Zaletą tego systemu jest pełna
transparentność tzn. ze wszelkich działań
klient otrzymuje raporty, do których ma
dostęp 24h na dobę w trybie online.
Kiedy weźmiemy pod uwagę czynnik
ludzki jak np. spadek koncentracji, system vPATROL okazuje się dużo skuteczniejszy niż ochrona fizyczna. Jak na ironię,
to właśnie sytuacja pandemiczna pokazała
właściwą drogę rozwoju branży ochrony.
Przy ograniczonych zasobach ludzkich,
technologia „odgrywa pierwsze skrzypce”.
vPATROL zastępuje pracę człowieka na
obiekcie chronionym w 100% a to gwarantuje, że system nie spóźni się do pracy, nie
zaśpi ale przede wszystkim nie zachoruje.
Praca człowieka jest ograniczona do minimum, tj. w zakresie ostatecznego podejmowania decyzji przez wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników
CMA pracujących w reżimie sanitarnym, co
gwarantuje ciągłość świadczenia ochrony wyjaśnia Krzysztof Łęcki.
Firma Taurus Ochrona zdając sobie sprawę
na zapotrzebowanie rynku na kompleksowe usługi, poszerzyła usługę vPATROL
o kompaktową wieżę do zdalnego moni-
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Wieża wyposażona jest standardowo
w szereg urządzeń (m.in. kamery z analityką, czujniki, termowizję, panel fotowoltaiczny, akumulator, tuby głosowe, oświetlenie).
vPATROL TOWER wykorzystuje technikę monitoringu wizyjnego, która umożliwia kontrolę nawet najbardziej rozległego
obszaru, dzięki analitycznym kamerom
i czujnikom zainstalowanym na maszcie wieży. Inteligentne oprogramowanie
analizuje przesyłany obraz i wychwytuje
ewentualne zagrożenia, które trafiają bezpośrednio do Centrum Monitorowania
Alarmów Taurus Ochrona (CMA). Dzięki
analizie obrazu w czasie rzeczywistym,
Dyspozytor CMA natychmiast podejmuje niezbędne działania interwencyjne, jak
w przy usłudze vPATROL, nadając spersonalizowane komunikaty głosowe i kierując
na miejsce Grupy Interwencyjne i niezbędne służby.
Dzięki zainstalowanym kamerom i czujnikom na maszcie sięgającym do 7 metrów,
istnieje możliwość monitorowania obszaru
o średnicy nawet do 200 metrów. Kamery
z analityką obrazu pozwalają na natychmiastowe wychwycenie niepokojących
działań, eliminując tym samym fałszywe
sygnały.
Własne zasilanie (akumulator) pozwala
na ciągłą i nieprzerwaną pracę w przypadku braku dostępu do zasilania sieciowego.
Dodatkowo, zainstalowane panele solarne
wspomagają pracę systemu w przypadku
zaniku zasilania. Oprócz tego, wieża wyposażona jest również w lampę oświetleniową, umożliwiającą doświetlenie chronionego obszaru.
Głównym celem Taurus Ochrona jest
świadczenie usługi w pełni kompleksowej
ochrony, 24h/7, przez cały rok, bez względu na warunki pogodowe. Dzięki usługom
vPATROL i vPATROL TOWER klient ma
gwarancję pełnej ochrony, z możliwością
podjęcia natychmiastowej interwencji
w przypadku wywołania alarmu w obszarze chronionym. Usługi te reprezentują najnowocześniejsze rozwiązanie elektronicznej
ochrony online, dla każdego sektora, minimalizującej koszty ochrony i gwarantujące
wysoki poziom bezpieczeństwa. vPATROL
TOWER jest przede wszystkim odpowiedzią
na potrzeby klienta szukającego mobilnych
i nowoczesnych form ochrony. Dzięki łatwemu i szybkiemu montażowi i demontażowi
wieży, usługa może być świadczona praktycznie z dnia na dzień. Jeżeli infrastruktura na obiekcie na to pozwala i jest niezmienna, zalecamy zamontowanie systemu
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vPATROL, co pozwoli na pełne spersonalizowanie zabezpieczeń, uzyskując wartości
dodane takie jak monitorowanie zagrożeń
pod kątem P.POŻ., informowanie o przebywaniu w strefach zakazanych pod względem
BHP, synchronizacja z Kontrolą Dostępu
i bazą danych klienta – podkreśla Krzysztof Łęcki, Prezes Zarządu Taurus Ochrona.
Trzeba zdawać sobie również sprawę
z tego, że obecnie przy wysokich kosztach
pracy, zastępując na obiekcie 24-godzinną
ochronę fizyczną, ochroną elektroniczną
na zasadach vPATROL lub vPATROL TOWER klient może obniżyć koszty ochrony
nawet o 70%.

kiem takich organizacji jak Business Centre Club, Polskiej Izby Ochrony czy Polskiej Izby Systemów Alarmowych.
Wszystkie nasze działania mają odzwierciedlenie w dużej dynamice rozwoju naszej
firmy dzięki wysokiej jakości naszych usług
i kompetentnym pracownikom, co ma odzwierciedlenie w postrzeganiu naszej marki na rynku a chociażby przyznane naszej
firmie 2 lata pod rząd wyróżnienie w postaci Diamentu Forbesa jest tylko potwierdzeniem tych słów – podkreśla Krzysztof
Łęcki.

Usługi vPATROL i vPATROL TOWER, wykorzystywane są głównie przez klientów
biznesowych do ochrony m.in. przedsiębiorstw, placów budów, składowisk śmieci,
floty transportowej, osiedli mieszkaniowych, targowisk, infrastruktury portowej,
powierzchni magazynowych, hal produkcyjnych oraz obiektów ochrony obowiązkowej w tym infrastruktury krytycznej.
W czasach przedpandemicznych, służyły
również do ochrony dużych imprez masowych. vPATROL TOWER wykorzystywany jest również na farmach wiatrowych
oraz fotowoltaicznych w całej Polsce, będąc
jednym z najważniejszych systemów zabezpieczenia obiektów.
Aby nasze usługi ochrony elektronicznej
funkcjonowały na najwyższym poziomie,
posiadamy własne, nowoczesne Centrum
Monitorowania Alarmów Taurus Ochrona, spełniające wszelkie wymogi bezpieczeństwa, które czuwa całą dobę nad bezpieczeństwem naszych klientów – mówi
Krzysztof Łęcki. Zlokalizowane jest ono
w data center posiadające certyfikat bezpieczeństwa TIER III of facility, dzięki czemu
bezpieczeństwo fizyczne jak i cyberbezpieczeńtwo przechowywanych i przetwarzanych danych naszych klientów oraz naszej
firmy jest na najwyższym poziomie a dzięki
redundancji wszystkich mediów oraz wielopoziomowości zabezpieczeń nasze usługi
świadczone są nieprzerwalnie.
Dla nas najważniejsza jest jakość świadczonych usług w zakresie ochrony, dlatego
niezwykle dbamy, aby wszystkie procesy
w firmie były w pełni ustandaryzowane –
podkreśla Prezes Zarządu Taurus Ochrona.
- W związku z tym wdrożyliśmy i stosujemy
Zintegrowany System Zarządzania składający się z systemu zarządzania Jakością
(ISO 9001), Środowiskiem (ISO 14001), BHP
(45001), Bezpieczeństwa Informacji (ISO
27001) oraz CSR (26000).
Dodatkowo, firma dba również o to, aby
mieć realny wpływ na wszystkie procesy
jakie zachodzą w sektorze ochrony osób
i mienia. Dlatego też jest czynnym człon-

Innowacyjny, mobilny system do zdalnego monitoringu wizyjnego vPATROL TOWER zapewnia
kompleksową ochronę 24h/7, bez konieczności instalowania kamer.
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Kompleksowa ochrona biznesu
– jak ją zapewnić w dzisiejszych czasach?

Od ponad 85 lat tworzymy najnowocześniejsze rozwiązania,
które kształtują przyszłość informacji, komunikacji
i bezpieczeństwa na całym świecie.
Nasza wizja: bezpieczny i połączony świat.
www.rohde-schwarz.com/cybersecurity

KOB GROUP to polska i prężnie rozwijająca się firma łącząca kompetencje
z dwóch obszarów, których specyfika
w wielu miejscach się ze sobą zazębia.
Zakres działalności firmy obejmuje kompleksową ofertę usług ochrony biznesu
oraz profesjonalne usługi detektywistyczne.
Zasięg terytorialny działania firmy jest
międzynarodowy, współpraca z klientami
jest realizowana zarówno na terenie Polski
jak i za granicą. KOB GROUP współpracuje z klientami indywidualnymi, korporacyjnymi, małymi firmami oraz kancelariami prawnymi. Bez względu na zakres
i rodzaj współpracy, priorytetem KOB
GROUP zawsze jest realizacja postawionego celu. Każda realizacja to pełne dopasowanie do oczekiwań klienta i gwarancja
100% dyskrecji.

uprawnieniami oraz kwalifikacjami w wąskich obszarach, w których się specjalizuje.
W gronie ich współpracowników znaleźli
się licencjonowani detektywi, kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej oraz
zabezpieczenia technicznego, audytorzy,
specjaliści z zakresu kontroli wewnętrznej,
prawnicy, eksperci z zakresu ochrony informacji, bezpieczeństwa IT oraz szerokie
grono profilowanych doradców.

tywnie realizować cele, wspierając klientów w rozwiązywaniu trudnych dla nich
kwestii. Od 10 lat pracują na dobrą opinię
i zaufanie klientów, którym cieszą się niezmiennie od wielu lat.

Specjaliści w firmie dzielą się zadaniami
zgodnie z posiadaną przez nich wiedzą,
co gwarantuje, że firma KOB GROUP to

Prawidłowa ochrona informacji to jedno
z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań współczesnego biznesu. Wymaga ono nie tylko opracowania
i wdrożenia odpowiednich systemów, ale
również przeszkolenia pracowników, oraz
stałej kontroli i nadzoru.
W dzisiejszych czasach nie mniej istotne
są też przeciwdziałanie szpiegostwu przemysłowemu, nadużyciom gospodarczym,
czy zapewnienie poufnych spotkań biznesowych oraz fizycznego i technicznego
bezpieczeństwa w obiektach należących do
firmy.

Dziesięć udanych lat na rynku
Połączenie działalności w dwóch sektorach
pozwoliło nam do perfekcji wypracować
procedury, w oparciu o które realizujemy
nawet najbardziej skomplikowane sprawy
i projekty - mówi Rafał Król, właściciel
KOB GROUP. Nie podążamy jednak za
schematami, bo uważamy, że każda współpraca ma swój indywidualny charakter. Zawsze więc elastycznie dostosowujemy metody i narzędzia do potrzeb, zyskując pewność
skuteczności i osiągnięcia postawionych
nam celów.

MAKE IDEAS REAL

Podczas 10 lat obecności na rynku firma
zdobyła bogate doświadczenie, z sukcesem
zrealizowała dziesiątki spraw i zaawansowanych projektów, co świadczy o wysokiej efektywności jej działania. Każdy
pracownik w zespole jest wysoko wykwalifikowanym profesjonalistą z licznymi
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Zapobiec szpiegostwu
gospodarczemu i nadużyciom
gospodarczym

- Nie podążamy za schematami, uważamy, że każda współpraca ma swój indywidualny charakter mówi Rafał Król, właściciel KOB GROUP.
dobry wybór, poparty solidnymi argumentami. KOB GROUP to harmonijne połączenie wiedzy, umiejętności oraz pakietu
kompetencji. Dzięki zaawansowanym narzędziom, którymi dysponują, zespołowi
świetnych specjalistów oraz wieloletniemu doświadczeniu, mogą sprawnie i efek-

Wszystko to wymaga specjalistycznej wiedzy i odpowiedniego podejścia, dlatego
w zakresie szeroko pojętej ochrony biznesu
warto zdać się na ekspertów – mówi Rafał
Król. Propozycja firmy obejmuje kompleksowy pakiet usług projektowych, wdrożeniowych, doradczych i szkoleniowych dobranych odpowiednio do potrzeb klienta.
Działając w szeroko pojętej branży ochrony
biznesu, mamy pełną świadomość ciążącej
na nas odpowiedzialności i powagi zadań,
których się podejmujemy.
Szczegóły świadczonych przez firmę KOB
GROUP usług możną znaleźć na ich stronach internetowych: www.kobgroup.pl,
www. detektywigroup.pl i www.pelnomocnikochrony.pl
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NOWA PRZEŁOMOWA
TECHNOLOGIA!

Jestem liderem ochrony produkcji
telewizyjnych reality show

VIBACPROOF

PIERWSZE W POLSCE MASECZKI ORAZ RĘKAWICZKI Z MATERIAŁU
O WŁAŚCIWOŚCIACH WIRUSOBÓJCZYCH, BAKTERIOBÓJCZYCH
I GRZYBOBÓJCZYCH

Z Pawłem Motyl założycielem i właścicielem Bodyguard in Media, rozmawia Ryszard Żabiński

Przedstawiamy produkt będący przełomem technologicznym w ramach ochrony osobistej przed infekcjami:
wirusowymi, bakteryjnymi i grzybiczymi: technologię Vibacproof, która umożliwia zabezpieczenie materiałów
tekstylnych opatentowaną substancją uszlachetniającą, powodującą, że wzbogacony materiał staje się
antywirusowy, antybakteryjny i przeciwgrzybiczny.

Skąd pomysł na utworzenie agencji
wyspecjalizowanej w ochronie produkcji telewizyjnych?

Maseczki produkowane w opatentowanej technologii Vibacproof
skutecznie chronią przed wirusami i bakteriami przenoszonymi drogą
kropelkową a także grzybami. Dzięki naszej unikalnej technologii materiał
maseczki działa na zasadzie „samo-odkażacza” i w momencie zetknięcia
się z bakteriami i wirusami (w tym wirusem COVID-19) neutralizuje je.
Maseczki Vibacproof mają rozmiar i kształt taki jak stosowane
powszechnie maseczki medyczne, zakrywają dzięki temu odpowiednią
strefę twarzy użytkownika. Są wyposażone w element elastyczny w górnej
części umożliwiający odpowiednie uformowanie ich w okolicy nosa, co
dodatkowo uszczelnia i zapobiega ich zsuwaniu podczas użytkowania.
Maseczki Vibacproof są całkowicie bezpieczne dla zdrowia użytkownika co
potwierdza Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez Narodowy
Instytut Zdrowia Publicznego. Zastosowana w nich technologia
materiałów o właściwościach wirusobójczych
ZABIJAJĄ WIRUSY I
i bakteriobójczych działa bez uwalniania
,,czynnika aktywnego” i pozostaje skuteczna
BAKTERIE W TYM WIRUSA
przez 50 cykli prania w temperaturze do 95°C.
COVID-19

VIBACPROOF
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Deklarację Zgodności z Dyrektywą
2001/95/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady

A

Działanie antywirusowe
potwierdzone badaniami
laboratoryjnymi

Produkty Vibacproof posiada:
Świadectwo Jakości Zdrowotnej
wydane przez Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego
nr B-BŻ-6071-0056/21/C i B-BŻ-60710062/21/C
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Rękawiczki Vibacproof są wykonane z przyjemnej w dotyku dzianiny
z dodatkiem elastanu, dzięki czemu idealnie dopasowują się do kształtu
dłoni i są komfortowe w noszeniu. Chronią one użytkownika również
w przypadku założenia ich na nieumyte lub niezdezynfekowane dłonie.
Rękawiczki Vibacproof są wykonane z materiału, który ma także
właściwości grzybobójcze. Nie jest możliwe, aby na ich powierzchni
rozwijały się grzyby i ich zarodniki. Dzięki temu, że ochrona Vibacproof
utrzymuje się także po praniu, jednorazowy koszt użycia rękawiczek jest
bardzo niski. Przez możliwości wielorazowego korzystania z rękawiczek
zapobiegamy nadmiernemu tworzeniu odpadów i wspieramy ekologię.

Z branżą produkcji telewizyjnej jestem
związany od 2013 roku. Zdecydowaną
większość programów telewizyjnych typu
reality show zabezpieczałem od tego czasu
osobiście. Wobec rosnących potrzeb branży telewizyjnej na specjalistyczną ochronę
i za namową wielu osób związanych z tą
działalnością zdecydowałem się, w 2018
roku, na założenie innowacyjnej agencji
ochrony Bodyguard in Media.
Jakie były Pana pierwsze zlecenia
jako właściciela firmy?
Pierwszym dużym zleceniem było zabezpieczenie produkcji reality show Big
Brother, edycji z 2019 roku. Zapewnienie
ochrony planu produkcji było dla nas dużym wyzwaniem- dom uczestników nie
znajdował się w studio telewizyjnym lecz
był po prostu domem mieszkalnym przystosowanym do takiej produkcji, mieszczącym się przy jednej z głównych ulic.
Wokół znajdował się rozległy teren, który
trzeba było cały czas monitorować. Co
niedzielę produkcja odbywała się z udziałem publiczności, co znacznie zwiększało
zagrożenie. Zainstalowaliśmy system monitoringu, czujek, w niektórych miejscach
nawet kamery termowizyjne. Nie dopuściliśmy do obecności na terenie produkcji
kilku osób, w jednym przypadku doszło
nawet do zatrzymania.
Jak bardzo firma rozwinęła się od
tego czasu?
Obecnie zatrudniamy wykwalifikowanych
pracowników ochrony wyróżniających się
profesjonalizmem, wysoką kulturą oso-

Możliwość wielorazowego
użytku. Potwierdzona
skuteczność działania do
50 cykli prania
w temperaturze do 95 °C

Wyprodukowano w Polsce

www.vibacproof.pl biuro@vibacproof.pl
ul. Augustówka 36, 02-981 Warszawa

telefon: 501 717 989
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bistą, prezencją, uczynnością, komunikatywnością oraz wyszkoleniem. Wśród
nas są ratownicy KPP, ratownicy WOPR,
płetwonurkowie instruktorzy samoobrony i strzelectwa oraz wykwalifikowani
pracownicy zabezpieczenia technicznego. Jesteśmy zgranym zespołem, łączą
nas wspólne pasje, zasady oraz wartości.
Stosujemy najnowocześniejsze technologie ochrony, monitoringu, wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt. Jeśli chodzi
o ochronę produkcji telewizyjnych o najwyższym stopniu ryzyka jakim są programy typu reality show, to jesteśmy na
polskim rynku liderem. Współpracujemy
z dużymi domami produkcyjnymi realizującymi programy na zlecenie największych
stacji telewizyjnych.
Dlaczego reality show są produkcjami najwyższego ryzyka?
Takie realizacje, w pewnej części odbywają
się z udziałem publiczności stargetowanej
ze względu na charakter programu. Może
to być np. młodzież w wieku 16-25 lat lub
starsze grupy wiekowe, w zależności od
rodzaju produkcji. Taka publiczność może
różnie reagować w czasie realizacji programu, zwłaszcza w klubach gdzie mogą być
pod wpływem alkoholu. Zabezpieczaliśmy
realizację w klubach w całej Polsce, również za granicą, gdzie bawiło się nawet 2,5
tysiąca żywo reagującej publiczności, a my
musieliśmy zapewnić bezpieczeństwo 12
uczestnikom oraz 10 osobom z produkcji.
Muszę cały czas czuwać nad bezpieczeństwem tej realizacji, bez względu na czas
i miejsce. Jestem o krok od wejścia w kadr.
Muszę umieć ocenić ile jeszcze może realizator zrobić dla dobra programu telewizyjnego, ale do którego momentu ja jeszcze
będę mógł kontrolować i ewentualnie zareagować w razie wystąpienia niebezpiecznej sytuacji. Zapewnienie bezpieczeństwa
całej ekipy realizacyjnej to duże przedsięwzięcie. Składa się z wielu aspektów takich
jak ochrona osobista uczestników oraz
ekipy zdjęciowej, transport VIP, zabezpieczenie obiektów poprzez ochronę fizyczną
oraz instalacje systemów bezpieczeństwa
i monitoringu. Nigdy nie zaliczyłem wpadki, zawsze w porę udawało mi się wyeliminować zagrożenie, dlatego od tylu lat dbam
o bezpieczeństwo programów reality show.

Jak można w krótkim czasie zająć tak
silną pozycję na rynku usług ochrony
programów telewizyjnych jaką ma
Bodyguard in Media?
Uczestniczyłem w produkcjach telewizyjnych w Polsce i za granicą. Sformatowałem
procedury bezpieczeństwa oraz sposób
ochrony na podstawie zrealizowanych
blisko 40 edycji 11 różnych programów
telewizyjnych, zdobywając doświadczenie i wypracowując swoje knowhow. Moi
klienci cenią mnie najbardziej za profesjonalizm, doświadczenie i szeroki punkt
widzenia.
Jak plany na przyszłość?
Nadal chcę rozwijać firmę i dbać o jej innowacyjność dlatego inwestuję w nowoczesną
technologię oraz specjalistyczne szkolenia.
Jedną z moich życiowych zasad którymi się
kieruję, jest ciągłe doskonalenie się. Tytuł
lidera ochrony w branży telewizyjnej osiągnąłem ciężką pracą oraz znajomością specyfiki tej branży. Praca przy programach
reality show była pierwszym etapem, który dały mi ogromny bagaż doświadczeń,
które chce wykorzystać świadcząc usługi
ochrony dla innych branż.
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Inwestujemy ponad 20 mld zł
w rozwój gospodarki wodnej
Z Przemysławem Dacą prezesem Wód Polskich, rozmawia Marcin Prynda
sposób, żeby zgromadzić wodę w czasie,
kiedy bardziej intensywnie pada i zatrzymać ją na okres suszy. Obecnie w Polsce retencjonujemy ok. 6,5% wody, reszta odpływa nam rzekami do Bałtyku. Przykładowo
w Hiszpanii retencja sięga 45% przy 1900
zbiornikach retencyjnych, u nas takich
zbiorników jest 100. To pokazuje, jak wiele
mamy do zrobienia. Obecny plan zakłada
dwukrotne zwiększenie możliwości retencyjnych Polski. Potem zapewne pojawią
się kolejne założenia, bo retencję w Polsce
trzeba stopniowo zwiększać.
Jak wiele w ciągu trzech lat istnienia
udało się dokonać Wodom Polskim?

Jak wiele jest do zrobienia w gospodarce wodnej w naszym kraju?
Bardzo wiele, bo przez kilkadziesiąt lat
ten sektor był niedoinwestowany i zaniedbywany. Do momentu powstania Wód
Polskich, czyli do 2018 roku, kompetencje związane z zarządzaniem gospodarką
wodną były rozproszone w obrębie instytucji różnych szczebli – od administracji
rządowej, urzędów marszałkowskich po
starostwa powiatowe. Brakowało całościowego podejścia do zarządzania gospodarką
wodną. Dopiero od trzech lat, możliwe jest
wprowadzenie solidnych, systemowych
rozwiązań. Zrównoważone gospodarowanie wodami przypomina system naczyń
połączonych. Konieczna jest zarówno
ochrona przeciwpowodziowa, jak i zabezpieczenie przed skutkami suszy – bo taka
jest specyfika naszego kraju, niezbędna jest
też troska o dobrą jakość wód. Nie można
skupiać się włącznie na rozwiązywaniu
jednego problemu. Trzeba działać kompleksowo, ważyć potrzeby ludzi i dbałość
o środowisko naturalne.
Wokół czego koncentrują się główne działania inwestycyjne Wód Polskich?
Kluczowe z nich skupiają się wokół zwiększania retencji. Wobec nasilających się
zmian klimatu jest to najskuteczniejszy
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Od rozpoczęcia działalności, czyli od 1
stycznia 2018 roku, zrealizowaliśmy przeszło 12 tysięcy zadań i kontynuujemy prace. Wody Polskie w ciągu trzech lat działalności zwiększyły ośmiokrotnie wydatki
na inwestycje, obecnie prowadzą działania
na łączną kwotę ponad 20 mld zł. Są to różnego typu projekty, wynikające z Ramowej
Dyrektywy Wodnej, Dyrektywy Powodziowej i innych przepisów prawa unijnego
oraz polskiego. W ich ramach modernizujemy istniejące obiekty hydrotechniczne,
planujemy budowę nowych. Opracowaliśmy strategię działań przeciwsuszowych,
prowadzimy zadania związane z ochroną
wód. Ostatnio podpisaliśmy umowę w ramach projektu LIFE współfinansowanego
ze środków unijnych, którego celem jest
poprawa jakości i różnorodności biologicznej wód zlewni Pilicy. Takich projektów
i programów jest bardzo wiele. Pracujemy
z organizacjami społecznymi i będziemy dbali o to, żeby zostawić czyste wody
dla przyszłych pokoleń. Współpracujemy
z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska i Generalną Dyrekcją Ochrony
Środowiska. Realizujemy prace przy zaangażowaniu środków z budżetu państwa, z funduszy UE i Banku Światowego.
Tworzymy kompleksowy system ochrony
przeciwpowodziowej na Odrze oraz Wiśle.
Działamy na terenie całego kraju.
Która z inwestycji, w Pana ocenie,
była najważniejsza?
Bez wątpienia ukończenie budowy zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dol-

ny, której koszt wyniósł przeszło 2 mld zł.
To obecnie największy w Polsce tego typu
obiekt hydrotechniczny, który jest w stanie przechwycić falę powodziową o rozmiarach tej z 1997 roku. Polder Racibórz
Dolny zabezpiecza 2,5 mln mieszkańców
w trzech województwach: śląskim, opolskim i dolnośląskim. Wody Polskie ukończyły jego budowę, która ciągnęła się przez
23 lata. Obiekt został oddany do eksploatacji w czerwcu 2020 roku, a już w październiku przeszedł chrzest bojowy i uchronił
przed powodzią kilkadziesiąt miejscowości
położonych poniżej, w tym miasto Brzeg,
łącznie ochronił przed zagrożeniem 100
tys. osób. Jego uruchomienie było historycznym momentem, ponieważ daje
możliwość systemowego sterowania wodą
w Dorzeczu Górnej Odry, dla zmniejszenia
zagrożenia powodziowego. Na tym właśnie
opiera się nowoczesne gospodarowanie
wodami – na tworzeniu kompleksowych
i nowoczesnych rozwiązań, monitoringu
(zarówno powodzi jak i suszy) i na współpracy z samorządami oraz organizacjami
społecznymi.

i flory. Przepływowe stopnie wodne są
projektowane z zastosowaniem najnowszych technologii. Mają rozwiązania, które
minimalizują wpływ na środowisko, m.in.
przepuszczają rumowisko niwelując zjawisko erozji dna rzeki, nie tamują przepływu
wód, mają przepławki umożliwiające migracje rybom i innym organizmom wodnym. W Wodach Polskich prowadzimy
działania z zachowaniem najwyższych
standardów środowiskowych i społecznych i technicznych.
Taką innowacyjną budowlą ma być
Stopień Wodny Siarzewo?
Tak. Ten obiekt da możliwość regulacji
przepływu wód. Pomoże redukować falę
powodziową podczas wezbrań (przykładowo o 50 proc. zmniejszy parametry
dotychczasowych wylewów wód występujących w Toruniu). Dodatkowy stopień
wodny Wiśle zimą ograniczy do minimum
tworzenie śryżu, który przyczynia się do
powstawania niebezpiecznych powodzi
zatorowych. Z kolei w okresie suszy umożliwi regulację poziom wody i zwiększenie
retencji.
Koncepcja Stopnia Wodnego Siarzewo jest
pro-ekologiczna, powstała pod nadzorem
przyrodników z różnych uczelni wyższych, ośrodków naukowych, firm i stowarzyszeń. Analizowane były warianty
projektu wraz z przeprowadzaniem oceny
pod kątem oddziaływania na środowisko,
zarówno w aspekcie Ramowej Dyrektywy

Wizualizacja Stopnia Wodnego Siarzewo. Ryc. Wody Polskie.
Wodnej jak i Dyrektyw Ptasiej i Siedliskowej (Natury 2000).
Czy pandemia wpłynęła na tempo
prac Wód Polskich?
Nie. Z dumą mogę stwierdzić, że mimo
trudnych okoliczności, udało nam się zrealizować zadania z 2020 roku i utrzymać
tempo w pierwszym kwartale tego roku.
Dzięki zaangażowaniu i wytrwałości ponad 6 tys. pracowników Wód Polskich i dobrej współpracy z wykonawcami, niektóre
inwestycje zostały ukończone przed terminem, jak np. nowe obwałowania Wisłoki
na Podkarpaciu czy Zbiornik Kaczorów na

Dolnym Śląsku. W ubiegłym roku zawarliśmy kilkadziesiąt porozumień z lokalnymi samorządami, wciąż kontynuujemy te
działania. Cieszymy się z rozwijającego się
procesu otwierania na dialog. Pandemia
spowalniała nieco konsultacje społeczne
prowadzone w ramach projektów, jednak
odbywają się one, również częściowo z wykorzystaniem możliwości technicznych
komunikacji internetowej. Mimo panującej pandemii 392 jednostki Wód Polskich
w całym kraju realizują swoje zadania,
nadzorują 32 tys. obiektów hydrotechnicznych, prowadzą działania inwestycyjne,
planistyczne i administracyjne.

Niekiedy słychać opinie, że inwestycje
hydrotechniczne oznaczają nadmierną ingerencję w środowisko naturalne, wręcz je degradują, co czasem
wzbudza niepokój społeczny. Jaka
jest prawda?
Innowacyjne rozwiązania mogą pogodzić
interesy ludzi oraz środowiska przyrodniczego. Przykładem są chociażby realizowane przez Wody Polskie inwestycje z zakresu retencji korytowej (rzecznej), które
dzięki piętrzeniu wody w rzece na okres
suszy, sprzyjają także podniesieniu poziomu wód gruntowych, poprawie mikroklimatu i bioróżnorodności. To optymalne
rozwiązanie zwiększające retencję na terenach rolniczych, co pomaga zwiększyć
plony o 30-40 proc. Koszt działań z tego
zakresu wynosi 160 mln zł.
Kolejnym przykładem rozwiązań, jakie
służą człowiekowi i przyrodzie są planowane stopnie wodne na Odrze i Wiśle.
Ich budowa przeciwdziała skutkom suszy
i powodzi, które są katastrofalne w skutkach zarówno dla ludzi, jaki i dla fauny
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Zbiornik Przeciwpowodziowy Racibórz Dolny. Fot. Wody Polskie

Kapitał POLSKI

15

Rekordowy wynik operacyjny oraz solidne efekty finansowe
– KGHM Polska Miedź S.A. przedsta wiła podsumowanie 2020 roku.
produkcyjnych. W segmentach KGHM
INTERNATIONAL LTD. oraz KGHM Polska Miedź S.A. wystąpił nieznaczny spadek
produkcji odpowiednio o 9,6 tys. ton i 5,2
tys. ton miedzi płatnej.
Niższa od ubiegłorocznej produkcja
KGHM Polska Miedź S.A. wynikała
z mniejszej zasobności i miąższości eksploatowanego złoża, jak również z ograniczonej podaży złomów miedzi w I półroczu
2020 r. oraz planowanego postoju remontowego w HM Głogów I.
Produkcja miedzi płatnej KGHM INTERNATIONAL LTD. była niższa od założonej w budżecie o 4,8 tys. ton (-7 proc.)
na skutek niższego wolumenu produkcji
w kopalni Franke oraz kopalniach Zagłębia Sudbury. Natomiast produkcja metali
szlachetnych była o 3,3 tys. ton (+5 proc.)
wyższa od przyjętej w budżecie, co jest
pochodną wzrostu produkcji tych metali
w kopalni Robinson oraz kopalniach Zagłębia Sudbury.
Sierra Gorda zakończyła 2020 r. produkcją
miedzi płatnej na poziomie o 3,0 tys. ton (+4
proc.) wyższym od założonego w budżecie,
ze względu na zwiększenie wolumenu przerobu rudy oraz wyższy uzysk miedzi.

Solidne wyniki finansowe KGHM

KGHM Polska Miedź S.A. zaprezentowała wyniki finansowe Spółki i Grupy
Kapitałowej za 2020 rok. Miedziowy gigant może pochwalić się najwyższym od
czasu akwizycji aktywów zagranicznych
poziomem zysku operacyjnego Grupy.
EBITDA przekroczyła 6,6 mld zł, to o 27
proc. więcej niż w poprzednim roku.
Spółka zachowała pełną zdolność operacyjną aktywów.
KGHM odnotował bardzo dobre wyniki sprzedaży w Grupie. Przełożyło się to
na 4 proc. wzrost przychodów w ujęciu
rocznym, do poziomu 23,6 mld zł. Efekty
ubiegłorocznych działań zarządczych to
również bezpieczeństwo i utrzymanie zatrudnienia dla tysięcy pracowników, optymalizacja kosztowa oraz istotny spadek
zadłużenia.
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- Pomimo niespotykanej na tę skalę zmienności otoczenia, na żadnym etapie ciągłość
procesów w Grupie nie była zagrożona.
Z tego jestem bardzo dumny. Wymagało to ciężkiej pracy i zaangażowania całej
załogi. Z powodzeniem realizowaliśmy firmową Strategię, która zakłada utrzymanie
stabilnego poziomu produkcji w kraju i za
granicą. Ważne były decyzje gwarantujące
bezpieczeństwo finansowe oraz zapewnienie odpowiednich warunków pracy. Wszystko zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju
– powiedział Marcin Chludziński, Prezes
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Stabilna produkcja w KGHM
Od wybuchu pandemii w KGHM Polska
Miedź S.A., a także w żadnej z kopalń zagranicznych Grupy nie było przestojów

W 2020 r. Grupa KGHM zanotowała
wzrost produkcji miedzi do poziomu 709
tys. ton. Taki poziom został osiągnięty
przy koszcie C1 wynoszącym 1,59 USD/
funt. Motorem wzrostu był o 37 proc. wyższy wynik segmentu Sierra Gorda S.C.M.
(+22,3 tys. ton dla udziału 55 proc.), przede
wszystkim w efekcie zwiększenia przerobu
rudy i wyższej zawartości miedzi.
W 2020 r. w Sierra Gorda kontynuowane były prace poprawiające efektywność
wykorzystania aktywów oraz zwiększenie
zdolności produkcyjnych.
Zgodnie ze zobowiązaniem wynikającym ze Strategii dotyczącym optymalizacji kosztowej w całej Grupie, udało się
w znacznej części zbilansować inflację
kosztową. Istotny wpływ na wartość kosztów podstawowej działalności operacyjnej
Oddziałów KGHM w Polsce miało wykorzystanie zapasów. W efekcie przełożyło się
to na wyższy wolumen sprzedaży. Koszty
ogółem według rodzaju za 2020 r. w relacji do 2019 r. były wyższe o 3 proc. głównie
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z uwagi na wyższe zużycie wsadów obcych
oraz wyższy podatek od wydobycia niektórych kopalin.
W 2020 r. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. wykazywała pełną zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych
zobowiązań. Saldo środków pieniężnych
w 2020 r. uległo zwiększeniu o 1 506 mln
zł i na 31 grudnia 2020 r. wyniosło 2 522
mln zł.
Na koniec 2020 roku wskaźnik zadłużenia,
mierzony relacją długu netto do EBITDA, spadł do poziomu 0,9 z 1,5 na koniec
roku poprzedniego. Wartość aktywów
w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej wyniosła 42 780 mln zł
i była wyższa w stosunku do stanu z dnia
31 grudnia 2019 r. o 3 371 mln zł.
Kapitał własny KGHM na dzień 31 grudnia
2020 r. wyniósł 21 081 mln zł i był wyższy
o 879 mln zł od wartości na koniec 2019 r.
Z kolei osiągnięty w kwocie 1 797 mln zł
zysk netto, był o 26,5 proc. wyższy od ubiegłorocznego.

Bezpieczeństwo w KGHM
W 2020 roku w GK KGHM odnotowany
został rekordowo niski wskaźnik wypadkowości LTIRFKGHM (Lost Time Injury
Frequency Rate KGHM). Wyniósł on 7,3,
co oznacza spadek o 29 proc. w porównaniu do 2019 roku i aż o 61 proc. w porównaniu do 2010 roku. Także KGHM
INTERNATIONAL LTD. w 2020 roku,
pomimo wyjątkowo trudnych warunków
narzuconych przez pandemię, odnotowało
najlepszy w historii wynik pod względem
bezpieczeństwa i higieny pracy.

szeniem wpływu na otoczenie. W Hucie
Miedzi Legnica i w Hucie Miedzi Głogów
prowadzone były działania dostosowujące instalacje hutnicze do konkluzji BAT.
Nowa Instalacja Oczyszczania Gazów
w Hucie Miedzi Legnica, której budowa
ruszyła w 2020 roku, docelowo zmniejszy
ładunek resztkowych zanieczyszczeń aż
o 99 proc.
W ubiegłym roku KGHM prowadził również projekty związane z energetyką,
w tym OZE. Na koniec 2020 roku 22,42
proc. ogólnego zużycia energii w KGHM
pochodziło ze źródeł własnych, wliczając
w to produkcję z bloków gazowo – parowych.
W ramach prowadzonego w spółce Programu Rozwoju Energetyki przyjęta została Koncepcja Programowo-Przestrzenna,
która zakłada zwiększenie zainstalowanej
mocy w dwóch projektach elektrowni fotowoltaicznych. Elektrownie te powstaną
na terenach oddziałów KGHM. W grudniu 2020 roku KGHM ZANAM uruchomił
pierwszą w Polsce elektrownię fotowoltaiczną w technologii 4.0.
Plany inwestycyjne i rozwojowe na 2021 rok
są zgodne z obowiązującą i konsekwentnie
realizowaną Strategią firmy. Projekty zo-

stały doprecyzowane w opublikowanym
ambitnym budżecie KGHM. W bieżącym
roku KGHM zakłada utrzymanie stabilnych wyników ekonomiczno-finansowych
oraz bezpiecznego poziomu zadłużenia.

KGHM w walce z pandemią
KGHM na bieżąco realizuje działania
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom. Spółka wprowadziła
restrykcyjne procedury związane z reżimem sanitarnym, z założeniem stopniowej normalizacji sytuacji wraz z postępem
szczepień przeciwko wirusowi. KGHM
prowadzi liczne kampanie edukacyjne
i informacyjne dla pracowników oraz reaguje na wytyczne Ministerstwa Zdrowia.
Firma wspiera walkę z COVID–19 przy
współpracy z instytucjami rządowymi.
KGHM przystąpił m.in. do programu Solidarnościowy Korpus Pomocy Seniorom.
Miedziowy gigant pomaga organizacyjnie
w tworzeniu dodatkowych miejsc w szpitalach tymczasowych dla pacjentów chorych na koronawirusa na Dolnym Śląsku.
Specjalne placówki powstały w Wałbrzychu i Legnicy. W Miedziowym Centrum
Zdrowia w Lubinie również funkcjonuje
oddział dla chorych na COVID–19.

KGHM nie zwalnia inwestycyjnego
tempa
Miedziowa spółka kontynuuje Program
Udostępniania Złoża, w tym prace związane z głębieniem szybu GG-1 Głogów
Głęboki–Przemysłowy. Strategiczna inwestycja w budowę Kwatery Południowej
OUOW Żelazny Most przebiega zgodnie
z harmonogramem. W obszarze hutnictwa firma prowadzi projekty inwestycyjne
związane z modernizacją i optymalizacją
Huty Miedzi Głogów I.
Ważne miejsce zajmują w KGHM projekty
związane z ochroną środowiska i zmniej-
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Nowy próg dochodowy do
500 plus dla niesamodzielnych
- Od 1 marca 2021 r. prawo do świadczenia mają osoby, których suma przychodów
z pozostałych świadczeń nie przekracza
1772,08 zł brutto. Zmiana progu dochodowego nie oznacza, że osoby pobierające
świadczenie muszą na nowo złożyć wniosek. Wniosek należy złożyć, jeśli upłynął
okres, na który została orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji lub jeśli
nowy próg dochodowy obecnie pozwala na
uzyskanie świadczenia – mówi rzecznik
ZUS Paweł Żebrowski.

Zmienił się próg dochodowy dotyczący
tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych.
Od 1 marca 2021 r. jest to kwota brutto
nie wyższa niż 1772,08 zł. Zmiana progu dochodowego nie oznacza, że osoby
pobierające świadczenie muszą na nowo
złożyć wniosek. Wniosek należy złożyć,
jeśli upłynął okres, na który została orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji lub jeśli nowy próg dochodowy
obecnie pozwala na uzyskanie świadczenia.
Od września 2019 roku osoby niezdolne
do samodzielnej egzystencji mogą składać wnioski o świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czyli tzw. 500 plus dla
niesamodzielnych. Do końca 2020 roku
wszystkie instytucje uprawnione do jego
wypłaty przyjęły ponad 931 tys. wniosków
o to świadczenie. Ponad 645 tys. takich
wniosków trafiło do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.
Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji jest
przeznaczone dla osób, które ukończyły
18 lat, mieszkają na terytorium Polski i są
niezdolne do samodzielnej egzystencji.
Prawo do świadczenia 500 plus dla niesamodzielnych zależy również od łącznej
wysokości przysługujących świadczeń
pieniężnych finansowanych ze środków
publicznych.
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Świadczenia finansowane ze środków
publicznych, to np. emerytury czy renty
wypłacane przez ZUS, KRUS i inne instytucje. Do tej grupy zaliczają się również
świadczenia z pomocy społecznej o charakterze innym niż jednorazowe, np. zasiłki stałe, dodatek mieszkaniowy. Na stronie
internetowej ZUS oraz w placówkach ZUS
dostępny jest katalog świadczeń finansowanych ze środków publicznych.
Przy badaniu wysokości świadczeń decydujących o przyznaniu i kwocie świadczenia uzupełniającego nie są wliczane
dodatki i świadczenia wypłacane na podstawie przepisów szczególnych, a więc np.
dodatek i zasiłek pielęgnacyjny, dodatek
dla sieroty zupełnej, dodatek kombatancki
czy też ryczałt energetyczny. Nie są wliczane także świadczenia o charakterze jednorazowym, np. zasiłki socjalne lub zasiłek
pogrzebowy. Do dochodu nie uwzględnia

się również renty rodzinnej przyznanej po
zmarłym rodzicu osobom, które stały się
całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w czasie nauki
w szkole przed ukończeniem 25 roku życia.
Należy pamiętać jednak o tym, że nie zawsze świadczenie uzupełniające będzie
przysługiwało w wysokości 500 zł. Świadczenie w pełnej kwocie, czyli 500 zł będzie
wypłacane tylko wtedy, gdy suma świadczeń ze środków publicznych nie przekroczy 1272,08 zł brutto. Przy wypłacie
świadczenia obowiązuje zasada złotówka
za złotówkę. Wysokość świadczenia stanowi różnicę między kwotą ustalonego progu
dochodowego 1772,08 zł brutto a łączną
kwotą przysługujących świadczeń finansowanych ze środków publicznych, przy
czym świadczenie uzupełniające nie może
być wyższe niż 500 zł.
- Zgodnie z tą zasadą jeżeli suma obecnie
pobieranych świadczeń wynosi np. 1300
zł, to świadczenie uzupełniające jest przyznawane w kwocie 472,08 zł. Świadczenie
może być przyznane nawet w kwocie kilku
złotych, jeżeli dana osoba osiąga dochód
bliski 1772,08 zł brutto. Jest to dodatek dla
osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czyli takich, które potrzebują pomocy
innych osób przy podstawowych czynnościach życiowych takich jak przygotowywanie sobie posiłków, jak mycie się itd. – mówi
rzecznik ZUS.

Pierwsze trzynastki wypłacone przed Wielkanocą
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił pierwsze trzynaste emerytury - poinformowała
prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Trzynastki są wypłacane z urzędu, czyli nie trzeba
składać żadnego wniosku.
Trzynastą emeryturę seniorzy po raz pierwszy otrzymali w 2019 r., a w 2020 r. jej coroczna
wypłata została zagwarantowana ustawowo.
- Dodatkowe roczne świadczenia będą wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie. W 2021 r. będzie to 1250,88 zł brutto - wskazuje prof. Gertruda Uścińska.
Zwraca uwagę, że większość osób otrzyma trzynaste świadczenie wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. - Z otrzymanej kwoty nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje - dodaje prezes ZUS.
Jak zaznacza, wypłaty "trzynastek" są realizowane na ogólnych zasadach przyjętych do
wypłaty świadczeń.
- W tej sytuacji, gdy termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub w inne dni ustawowo
wolne od pracy w Polsce np. dla terminu płatności +05+ w kwietniu wypłaty świadczeń będą
realizowane do 2 kwietnia włącznie. Oznacza to, że większa część osób otrzyma trzynastkę
jeszcze przed świętami Wielkanocnymi - mówi szefowa ZUS.
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Transformacja cyfrowa ZUS
z korzyścią dla przedsiębiorców
Na początku marca odbyło się inauguracyjne spotkanie konsultacyjne ze środowiskiem przedsiębiorców na temat programów transformacji cyfrowej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, które ułatwią
prowadzenie firm. Chcemy dowiedzieć
się, jak w ocenie środowiska projektowane
przez nas zmiany wpłyną na komunikację
z firmami – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.
W zainicjowanym przez profesor Gertrudę Uścińską inauguracyjnym spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców, które
wchodzą w skład Rady Dialogu Społecznego: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,
Konfederacja „Lewiatan”, Związek Rzemiosła Polskiego, Związek Pracodawców
Business Centre Club, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Federacja Przedsiębiorców Polskich.

Pełna elektronizacja w obsłudze
firm
Planowane przez ZUS reformy dotyczą
m.in. zdjęcia z firm wielu obowiązków
i odpowiedzialności związanych z rozliczaniem składek, uproszczenia i automatyzacji wypłaty zasiłków oraz pełna elektronizacja w obsłudze firm przez ZUS.
We wrześniu 2020 r. zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyjął 14 programów
transformacji systemu zabezpieczenia społecznego oraz ZUS na lata 2021-2023+.
Programy były konsultowane z ostały
zaakceptowane przez premiera Mateusza Morawieckiego jako przedsięwzięcia
wspierające strategię rozwoju e-państwa.
Realizacja tych programów wprowadza
szereg usprawnień dla przedsiębiorców
oraz pozwala na dalszy rozwój e-administracji, m.in. poprzez budowę nowoczesnego e-urzędu, automatyzację procesów,
szerszą elektronizację komunikacji i wymiany danych i informacji, a także dalszą
integrację systemów i rejestrów organów
administracji.
Automatyzacja rozliczeń przewiduje m.in.
zakładanie kont płatników i ubezpieczonych przez ZUS (na podstawie danych
z Rejestrów Centralnych lub przekazanych
danych w Jednolitym Pliku Ubezpieczeniowym), ustalanie przez ZUS obowiązku
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ubezpieczeniowego, schematu podlegania,
prawa do ulg w opłacaniu składek, ustalanie przez ZUS podstawy wymiaru i wysokość należnych składek (na podstawie informacji o przychodach od płatnika),
Z kolei automatyzacja zasiłków zakłada
m.in. wypłatę zasiłków bez wniosku, na
podstawie e-ZLA lub informacji pozyskanych przez ZUS o udzielonym urlopie,
uproszczenie zasad ustalania prawa do zasiłków, przejęcie wypłaty wszystkich zasiłków przez ZUS, wyeliminowanie składania
dodatkowych zaświadczeń do wniosków.
- Programy te opracowaliśmy na podstawie postulatów m.in. przedsiębiorców oraz
zgodnie z duchem elektronizacji państwa
i gospodarki - powiedział prof. Gertruda
Uścińska, prezes ZUS.
Celem spotkania z przedstawicielami organizacji zrzeszających pracodawców było
przedstawienie założeń programów oraz
dyskusja na temat wpływu projektowanych zmian na działalność firm.
- Chcemy dowiedzieć się co możemy zrobić,
aby płynnie wdrożyć nowe rozwiązania dla
tej grupy naszych klientów. Dzięki konsul-

tacjom jeszcze lepiej poznamy potrzeby
przedsiębiorców - powiedziała profesor
Uścińska.

Ulżyć przedsiębiorcom
W ocenie przedstawicieli organizacji zrzeszających pracodawców, zaproponowane
przez ZUS programy automatyzacji i modernizacji są konieczne i bez nich trudno
byłoby wprowadzać nowoczesne usługi
i rozwiązania. Niezwykle ważna jest komunikacja z pracodawcami oraz producentami oprogramowania kadrowo-płacowego.
Trzeba zadbać o wykorzystanie danych
z dostępnych rejestrów publicznych i danych w systemie informatycznym Zakładu,
by zdjąć część obowiązków z przedsiębiorców – wskazywali uczestnicy spotkania.
Ze względu na złożony i wielowymiarowy
charakter programów zaproponowanych
przez ZUS prace na nimi są prowadzone
wspólnie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, Kancelarią Prezesa Rady
Ministrów, Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Rozwoju Pracy i Technologii.

Można starać się o zwolnienie ze składek
Przedsiębiorcy z określonych branż mogą wystąpić o zwolnienie z obowiązku opłacania
należności z tytułu składek za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. oraz
za luty 2021 r. Wniosek RDZ-B7 można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r. - przypomina
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski o zwolnienie z opłacania składek należy złożyć
do 30 kwietnia
Zachęcam do tego, aby np. odwiedzić naszą stronę internetową www.zus.pl i zapoznać się
z możliwościami otrzymania wsparcia. Do tej pory ZUS przyjął ponad 7 mln wniosków, udzielając pomocy na kwotę ponad 31 mld złotych - wskazuje prof. Gertruda Uścińska, prezes
ZUS.
Wnioski podobnie jak w poprzednich miesiącach należy składać przez Platformę Usług
Elektronicznych (PUE ZUS). - To zdecydowanie skraca czas rozpatrywania dokumentów,
pozwala również uniknąć wielu niepotrzebnych błędów - dodaje szefowa ZUS.
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Przywracają do życia zabytki,
budują rozproszone hotele
Z Władysławem Grochowskim prezesem zarządu ARCHE S.A., rozmawia Ryszard Żabiński
O ARCHE mówi się, że jest firmą wolności i przedsiębiorstwem społecznym. Co to oznacza?
Działamy na rynku już od 30 lat, nasz rodowód sięga więc czasów transformacji
gospodarczej w Polsce. Na fali wolności
powstawały nowe firmy i my byliśmy jedną z nich. Zawsze staraliśmy się, aby pracownicy też czuli się wolni, żeby nie bali się
podejmować odważnych decyzji. Sprzyja
temu struktura, nasza struktura organizacyjna, która mimo że jesteśmy dużym
przedsiębiorstwem, nie jest zhierarchizowana, lecz spłaszczona. Każdy u nas może
być liderem jakiegoś zespołu, odpowiadać
za przedsięwzięcie, brać na siebie odpowiedzialność. Fakt że jesteśmy firmą rodzinną, sprzyja tworzeniu takiej kultury organizacyjnej.
Staramy się też pomagać potrzebującym.
W GRUPIE ARCHE mamy dwie organizacje pożytku publicznego. Stowarzyszenie Wspólnota Arche, która pomaga pracownikom i ich dzieciom rozwijać pasje,
przeprowadza projekty społeczne, pomaga
w sytuacjach losowych. Stowarzyszenie sfinansowało również budowę szkoły w Czadzie. Druga organizacja to Fundacja Leny
Grochowskiej, która sprowadza repatriantów z Kazachstanu. Zapewnia im mieszkania i pracę. Fundacja zatrudnia też osoby
niepełnosprawne intelektualnie i przygotowuje je do większej samodzielności.

Zainwestuj i wypoczywaj!
Zysk roczny minimum 5%

W jaki sposób ARCHE stała się liderem w obszarze rewitalizacji zabytków, przystosowywania ich do funkcji hotelowych, mieszkalnych?
Podczas tych trzydziestu lat wybudowaliśmy ponad 9 tysięcy mieszkań i domów.
Pierwszą naszą inwestycją było Osiedle
Królowej Marysieńki na warszawskim Wilanowie.
Zaczęliśmy również budować hotele. W sumie, zrealizowaliśmy już 15 projektów.
Część z nich działa w systemie Condo. Nasza kolekcja to m.in. hotel w Łochowie, Łodzi, Janowie Podlaskim, Warszawie, Górze
Kalwarii, Częstochowie, Lublinie, Pile,
Wrocławiu, Żninie. Wśród nich są rewitalizowane obiekty zabytkowe, w których
tworzymy kompleksy wypoczynkowo-hotelowe, a sprzedajemy dobre samopoczucie.
Przykładem może być Zamek w Janowie
Podlaskim. W skład kompleksu o po-

• 30 lat doświadczenia

• 3150 miejsc noclegowych

• największa polska sieć hotelowa
w systemie condo!

www.arche.pl
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wierzchni 40 hektarów wchodzą: odrestaurowany zamek z dobudowanym korpusem głównym łączącym oficyny, nowo
wybudowany budynek SPA w miejscu
starej stajni, zrekonstruowane historyczne
stawy i zalew zlokalizowany po zachodniej
stronie kompleksu oraz podzamcze mieszkalne i parking. Budynki Zamku, SPA oraz
podzamcze zostały połączone podziemnym korytarzem, zapewniającym wygodę
podczas przemieszczania się po terenie
kompleksu.
Bardzo chętnie przywracamy do życia takie obiekty. Są one ważne dla lokalnych
społeczności. Ludzie mają pracę, w całym
kompleksie zatrudniamy około 100 osób,
takie obiekty przyciągają turystów, inwestorów, spełniają funkcje kulturalne.
Interesują nas też zabytki industrialne. Idealnym przykładem jest Cukrownia Żnin.
Często takie obiekty znajdują się w bardzo
złym stanie. Trzeba dużo odwagi i determinacji, aby podejmować próbę przywracania ich do życia. Ale udało się. Teraz ARCHE Cukrownia Żnin jest prawdziwym
miastem w mieście. Postindustrialne wnętrza przenoszą nas w klimat dawnej fabryki
cukru. Z drugiej strony, zastosowanie nowoczesnych rozwiązań architektonicznych
pozwoliło na tchnięcie nowego życia w ten
zabytkowy obiekt. Udało się nam stworzyć
tam niezwykłą, w skali kraju, przestrzeń
konferencyjną składającą się z 11 sal, z których największa ma powierzchnię 1360 m.
kw. Charakterystycznym elementem tej
przestrzeni są wiszące na ścianach oryginalne, dawne worki cukru. W części hotelowej jest ponad 300 pokoi, apartamentów,
Centrum SPA, strefa Wellness z basenem,
brodzikiem i zjeżdżalniami. Na terenie
obiektu można spędzić czas oglądając seans w kinie, zagrać w kręgle lub popływać
w jeziorze, ponieważ bezpośrednio z Cukrowni wychodzi się na plażę i przystań
jeziora Dużego Żnińskiego.
Do czasów pandemii firma rosła
w tempie około 30% rocznie, a w 2019
r. trafiła na listę „Rzeczpospolitej”
500 największych przedsiębiorstw
w Polsce. Czy firma, jako że działa
w branży hotelarskiej i zatrudnia kilkaset osób, otrzymała wsparcie, w ramach tarczy finansowej?
W naszym portfolio jest duża sieć hoteli,
ale też jesteśmy deweloperem, więc wspar-

cie nam się nie należy. Mimo że mocno odczuliśmy skutki pandemii i żadne wsparcie
nam nie przysługuje, wychodzimy z tego
trudnego okresu wzmocnieni. Ratują nas
dotychczasowe osiągnięcia, pomysłowość
i innowacyjność. Rozwinęliśmy np. system condo Arche Hotele. Każdy może zainwestować w zakup pokoi hotelowych.
Oferujemy inwestorom minimalną stopę
zwrotu z inwestycji na poziomie minimum
5% przez 10 lat. Pokoje są z aneksami kuchennymi, z księgą wieczystą. W sprzedaży mamy projekty w Warszawie, Gdańsku,
Wrocławiu, Łodzi, Lublinie, Pile, Żninie,
Łochowie, Mielnie i Wrocławiu. Inwestor
kupuje pokój w hotelu, w którym jest bardzo dobre zaplecze gastronomiczne, sale
konferencyjne, SPA. To są całe kompleksy
wypoczynkowo-hotelowe ze wszelkimi
udogodnieniami dla turystów. A inwestor
czerpie zyski ze wszystkich funkcji hotelu,
nie tylko z noclegów.
Firma przymierza się też do budowy
hoteli rozproszonych. Co to takiego?
Uruchamiamy linię produkcyjną do hoteli rozproszonych budowanych z kontenerów morskich, całkowicie z recyklingu.
Taka jednostka mieszkalna będzie miała
powierzchnię 20-30 mkw, a pomieści 4-6
osób. Będziemy je stawiać w najbardziej
urokliwych miejscach w Polsce m.in. na
Podlasiu. W przyszłości planujemy zasilanie takich jednostek całkowicie zieloną
energią z wykorzystaniem fotowoltaiki,
turbin powietrznych itp. Myślę, że jest to
dobre rozwiązanie dla osób chcących korzystać z najnowocześniejszych rozwiązań,
ceniących sobie piękno przyrody i chcących odpoczywać niekoniecznie w najbardziej zatłoczonych kurortach.
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Inteligentny Terminal
Komunikacyjny (ITK POINT)
– rewolucja technologiczna
miast i miasteczek!

scowi” aplikacja wybierze nam najbliższy
przystanek i wskaże jak do niego dojść.
Platforma PIM to koniec z wystawaniem
na przystankach deszczową lub mroźną
porą, koniec z martwieniem się czy pojazd
dojedzie, czy nie dojedzie.
Muszę przyznać, że brzmi to fantastycznie i futurystycznie. Pozostaje
pytanie czy mniejsze gminy stać będzie na takie technologiczne ekstrawagancje?

Z Wojciechem Trawińskim prezesem spółki EKOPARK S.A., rozmawia Jan Kowalski
„ITK POINT pozwoli nawet najmniejszym gminom dołączyć do najbardziej zaawansowanych rozwiązań
komunikacyjnych na świecie, stanąć
w technologicznym szeregu na równi z takimi liderami jak Kopenhaga,
Londyn Tokio czy Paryż”… Panie
Prezesie to cytat z materiałów informacyjnych Ekoparku, czy aby to nie
przesada?
- Raczej nadmiar skromności (śmiech).
Tak naprawdę nasz produkt wyprzedza
wszystkie smart rozwiązania stosowane na
świecie. Inteligentny terminal Komunikacyjny sam w sobie będąc technologicznie
zaawansowanym produktem jest stacją
bazową dla multismart systemu PIM (Pol-

skie Inteligentne Miasto) nakierowanego
na obsługę i integrację przestrzeni publicznej i komercyjnej. W sensie rzeczowym, to
nowoczesny „przystanek” komunikacyjny,
wyposażony w ekrany do emisji kontentu
reklamowego i społecznego, bankomat,
paczkomat, ładowarki indukcyjne do telefonów, ładowarki pojazdów elektrycznych,
wrzutomat do korespondencji administracyjnej, inteligentne przejście dla pieszych
itp… Właściwie jest autonomiczny, bo posiada zasilanie fotowoltaiką małymi wiatrakami i magazyn energii. Pełni także rolę
lokalnego hot spotu, gdyż wyposażyliśmy
go w najnowszej generacji maszt obsługujący operatorów technologii 5G.

Faktycznie ilość funkcji użytkowych
jest imponująca. Rozumiem jednak,
że prawdziwą przewagę technologiczną daje ITK POINT w połączeniu
z systemem Polskie Inteligentne Miasto PIM ?
Oczywiście. PIM łączy w sobie wszystkie
dostępne smart technologie od e-urzędu,
e-parkingu, e-biletu, obsługi wszelkiego
sheringu, aż po rozliczanie opłat za prąd.
Wszystko w ramach jednego interfejsu
i jednej aplikacji. Wymieniać mógłbym
długo. Jednak wielość funkcji powoduje
powstanie bariery użytkowej. Wprowadzać więc system będziemy etapami zaczynając od najbardziej pożądanych funkcjonalności.
Proszę o przykład takich funkcjonalności.
W związku z tym, że ofertę ITK kierujemy w pierwszej kolejności do mniejszych
gmin, pomijanych dotąd przez dużych
graczy, rozwiążemy jako pierwszy problem
komunikacji. PIM pozwoli mieszkańcom
na ekranach ITK, smartfona, tabletu lub
komputera śledzić online pojazdy przewożące ludzi, zarówno transportu publicznego jak i prywatnego. Patrząc na ekran
widzimy poruszający się pojazd oraz prognozowany czas dojazdu do interesującego
nas przystanku. Możemy sprawdzić możliwość dojazdu do określonej lokalizacji,
wybrać pojazd (tramwaj, autobus, mikrobus, autobus szkolny lub nawet taxi) i preferowaną trasę (nie zawsze musi być taka
sama). Co więcej, jeśli ościenne miasta/
gminy skorzystają z ITK/PIM, będziemy
używać tej samej aplikacji na ich terenie,
bez konieczności ponownych rejestracji
i uaktualniania. Jeśli nie jesteśmy „miej-
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Czy będzie stać? (znowu śmiech). PIM jest
nieodpłatną platformą otwartą więc jego
implementacja nie wymaga zawierania
umów i postępowań przetargowych. Wystarczy, by miasto lub gmina utworzyły
na platformie swój profil administracyjny.
Zamawiając ITK POINT gmina ponosić
będzie koszty miesięczne w 5-letnim systemie zbliżonym do leasingu, są to kwoty nie
wymagające zmian budżetowych i w zaprzyjaźnionych czekających na ITK samorządach budzące niemal niedowierzenie.
Trudno się dziwić biorąc pod uwagę ilość
oferowanych funkcji i rozwiązań. Istotne
także jest to, że wprowadzając ITK i PIM
jednocześnie gminy zyskują wsparcie doradcze i technologiczne nie tylko Ekoparku…
To znaczy?
Nasze inwestycje i ich rozwój będą monitorowane przez niezależne jednostki badawcze. Gminy będą więc miały dostęp do
wsparcia i doradztwa wybitnych polskich
specjalistów. Postaram się to bliżej wyjaśnić:
Skok technologiczny naszej firmy możliwy
był dzięki pozyskaniu inwestorów kapitałowych związanych z rynkiem alternatywnych źródeł energii, liderów systemów
magazynowania energii, szeroko rozumianego smart city oraz współpracy z ultranowoczesnymi partnerami naukowymi takimi jak KEZO Centrum Badawcze Polskiej
Akademii Nauk. Wraz z nimi powołaliśmy
do życia program CBOiNT (Certyfikacji
Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii, którego EKOPARK S.A. został operatorem. Razem z naukowcami z PAN
oraz przedstawicielami Straży Pożarnej
pracujemy nad standardami dotyczącymi
prawidłowego budowania, zabezpieczania
i użytkowania nowoczesnych rozwiązań.
Będziemy szkolić w zakresie procedur wydawania pozwoleń na budowę nowoczesnych instalacji jak i ich odbiorów. Dzięki
temu realizacje Ekoparku będą inwestycjami wzorcowymi, monitorowanymi przez
niezależnych audytorów i rekomendowanymi do powielania w przestrzeni publicznej. Jest to zdecydowanie nowa jakość
na rynku, który jest chaotyczny i niekontrolowany pod względem bezpieczeństwa
i kompetencji.
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Czyli to co stawia EKOPARK
jest technologicznie zweryfikowane
i gwarantuje odpowiednią jakość?
Więcej, w związku z tym, że ITK POINT
posiada system PIM, który rozbudowywany będzie w sposób ciągły, jego rozwój i aktualizacje (obecnie każde oprogramowanie
wymaga ciągłej aktualizacji) realizowane
będą z partnerami, którzy zadbają by czynniki komercyjne nie przesłoniły priorytetów bezpieczeństwa i jakości. Wszystkie
gminy, w których pojawi się ITK wraz
PIM, stają się uczestnikami programu badawczo-rozwojowego Polskie Inteligentne
Miasto monitorowanego przez KEZO CB
PAN. To duży luksus decyzyjny wprowadzać do przestrzeni publicznej technologie
uprzednio zweryfikowane przez powołane
do tego instytucje naukowe.

Panie Prezesie, w takim razie życzymy powodzenia w realizacji tego
ambitnego przedsięwzięcia. Ma Pan
poczucie, że możecie dokonać czegoś
historycznego?
Dziękuję. Wszyscy w firmie czujemy tę
ekscytację. Ona nas napędza do działania.
Wierzymy, że - ITK POINT wraz systemem PIM zawojuje rynki zmieniając oblicze zwłaszcza mniejszych miast a także
wsi. Już najwyższy czas, by zacząć myśleć
nie tylko o rozwoju Smart City ale i Smart
Village. Entuzjazm jest wręcz zaraźliwy,
zwłaszcza że oddajemy właśnie do użytku
własne nowoczesne i innowacyjne Centrum Badawcze EKOPARK w Lipienicy,
które jak widać będzie miało pełne ręce
fascynującej roboty.

Czyli i nowocześnie i bezpiecznie?
Jak najbardziej. Nasz terminal wykonany
jest z materiałów o wysokiej wytrzymałości: betonu architektonicznego i stali.
Zapewnia dobrą widoczność również po
zmroku, ponieważ jest oświetlony. Na
wszelki wypadek w ITK POINT zainstalowany jest przycisk S.O.S. wzywający służby
w razie zagrożenia. Poza tym obiekt znajduje się pod całodobowym monitoringiem.
W razie poważnej awarii prądu w promieniu 700 metrów od ITK działał będzie
szybki internet a na jego ekranach i smartfonach dzięki PIM emitowane będą lokalne
a nie tylko centralne alerty i komunikaty.
Kiedy zatem możemy spodziewać się
ofensywy ITK POINTÓW?
Jesteśmy w końcowej fazie wdrożenia
sprzedaży. Uruchomienie masowej produkcji to kwestia najbliższych 2-3 miesięcy.
Można powiedzieć, że właśnie dopinamy
ostatni guzik.
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Rozwój w parze
z odpowiedzialnością
zanotowaliśmy spadku zamówień. Dodatkowo w drugiej połowie roku pojawił
się pozytywny impuls, ponieważ Komisja
Europejska postanowiła nałożyć cła na aluminium produkowane w Chinach, z uwagi
na dofinansowanie przez to państwo własnych podmiotów z tej gałęzi gospodarki
gigantyczną kwotą 58 miliardów dolarów.
Unia Europejska zapobiegła w ten sposób
dumpingowym cenom aluminium, a dla
nas był to istotny czynnik, który zwrócił
uwagę klientów na europejskich producentów.
Czy poza europejskim oraz azjatyckim są jakieś rynki, które szczególnie
chcieliby Państwo zdobyć?

Z szefem Aliplastu Janem Kidajem rozmawiamy o funkcjonowaniu spółki w czasach
pandemii i wyzwaniach na najbliższe lata.
Jak Aliplast radzi sobie w czasach
pandemii?
Czasy są trudne, ale przyznaję, że nasi pracownicy są najwyraźniej bardzo rozważni,
bo zdarzały się tylko przypadki kwarantanny. Tym samym nie mieliśmy przestoju
w działalności, co także jest istotne zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i pracowników.
W dobie ogólnego spowolnienia gospodarczego Aliplast wyszedł z tej
sytuacji obronną ręką?
Niewątpliwie nie musieliśmy weryfikować
zadań czy zakresu prac, jakie zaplanowaliśmy na rok 2020. Warto także podkreślić,
że nie jesteśmy uzależnieni od wahań rynku. Komponenty, których nie wytwarzamy
sami, ale kupujemy stanowią ok. 25-30
procent. Pomogła nam też dobra koniunktura na rynku budowlanym w Europie.
Branża budowlana nie jest jedynym
odbiorcą Państwa produktów. Czy
to również miało wpływ na wyniki
przedsiębiorstwa w ostatnim roku?
W przeważającej mierze jesteśmy jednak
dostawcą dla sektora budowlanego, do
którego trafia ponad 50 procent naszej produkcji. Pozostałymi odbiorcami są m.in.
branże fotowoltaiczna, transportowa, meblarska i maszynowa, ale – co ważne – nie
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Duże nadzieje wiążemy z rynkiem Ameryki Północnej, który jest większy niż
europejski. Niestety pandemia trochę pokrzyżowała nam plany i przystopowała
nawiązywanie kontaktów, ale otrzymujemy sygnały, że zainteresowanie naszą
ofertą wcale nie wygasło. Jak tylko sytuacja na świecie się uspokoi, z pewnością
znów podejmiemy starania o wejście na te
rynki.
Czy pandemia w jakikolwiek sposób
przeszkodziła w realizacji zaplanowanych inwestycji?
Pracowaliśmy nad inwestycjami długoterminowymi, które dopiero teraz są finalizowane. Pod koniec roku rozpoczęliśmy
prace m.in. nad modernizacją i rozbudową
ciągu produkcyjnego, który pozwoli na
zwiększenie mocy produkcyjnej w zakresie wytwarzania profili o około 25 procent.
Oddanie go do użytku planowane jest na
październik.
Kładzie Pan w działalności Aliplast
bardzo duży nacisk na zrównoważony
rozwój i społeczną odpowiedzialność
biznesu. Nie jest to popularne podejście. Trochę przewrotnie zapytam,
czy to się opłaca?
Odpowiedź jest trudna, bo zależy, do jakich kryteriów oceny zyskowności się
odniesiemy. Ale jeśli spojrzymy szeroko,
nie tylko przez pryzmat komercyjny, to
odpowiedź jest jednoznaczna – tak, to się
opłaca. Staramy się, jako firma globalna,
nadążać za światowymi trendami, więc dla
nas istotna jest nie tylko sama produkcja,
ale też sposób, w jaki jest realizowana, to,
jak oddziałujemy na środowisko oraz jak

możemy pomóc w organizacji otoczenia.
Obecnie pracujemy nad tym, by zgodnie
z zapowiedziami rządu o możliwości organizowania przez duże podmioty takich
miejsc, powołać u nas punkt szczepień
przeciwko COVID-19. Myślę, że szczególnie dla naszych pracowników możliwość
zaszczepienia się jest bardzo istotna i zapewni im psychiczny spokój.
Aliplast, który jest zakładem produkcyjnym, kładzie równie duży nacisk
na ekologię?
Od wielu lat podejmujemy starania, by
komponenty czy składniki szkodliwe zastępować przyjaznymi dla środowiska.
Aluminium przez nas używane w pełni
podlega recyklingowi. Emisja spalin od
początku działalności jest pod kontrolą
i spełnia wszystkie normy. Wkrótce będziemy mogli także zrezygnować z używania
w procesie technologicznym wody pitnej,
z wodociągów, którą zamierzamy zastąpić
deszczówką, co pozwoli na oszczędności
nawet kilka tysięcy metrów sześciennych
rocznie. Jesteśmy także w trakcie certyfikacji C2C.
Firma funkcjonuje na rynku niemal dwie dekady. Podsumowanie jej
działalności zapewne jest łatwiejsze,
a jakie są plany na kolejne dwudziestolecie?
Aliplast ma konkretne plany, może nie na
dwie dekady, ale na najbliższych pięć lat
i sprowadzają się one do jednego punktu: rozwijać się. I robimy to, choćby poszerzając od dwóch lat gamę produktów,
które wciąż związane są z budownictwem
– tyle, że teraz możemy obsłużyć tę gałąź
kompleksowo, zapewniając także elementy
wyposażenia wnętrz oraz ogrodów. Perspektywa wzrostu gospodarczego na najbliższe lata dla świata i Europy jest bardzo
pozytywna, pozostaje tylko kwestia tego,
ile tego tortu będziemy potrafili dla siebie
wykroić. Jestem jednak dobrej myśli, ponieważ jesteśmy wystarczająco konkurencyjni.
Dziękuję za rozmowę,
Małgorzata Pawlaczek
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Tytuł Samorządowca Roku
to nagroda dla wszystkich
mieszkańców Lublina, a dla mnie
zaszczyt i wielka motywacja
Rozmowa z Krzysztofem Żukiem prezydentem miasta
Oddanie do użytku drogi ekspresowej łączącej Lublin z Warszawą, często określa się jako m. in. „osobisty
sukces Krzysztofa Żuka”. Jakie były
przeszkody w realizacji tego przedsięwzięcia i jakie znaczenie ma ta inwestycja dla rozwoju Lublina?

Pismo Samorządu Terytorialnego
„Wspólnota” przyznało Panu tytuł
„Samorządowca Roku” za 2020 rok.
Czym jest dla Pana to wyróżnienie?
Dla mnie to potwierdzenie, że po 10 latach
intensywnej pracy na rzecz miasta i jego
mieszkańców, Lublin stał się jednym z najszybciej rozwijających się ośrodków w Polsce i rozpoznawalną marką. Nadrobiliśmy
zaległości realizując inwestycje na skalę,
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jakiej w historii miasta nie było, przede
wszystkim w obszarze dostępności komunikacyjnej, miejskiego transportu, jakości przestrzeni miejskiej, kultury, sportu
i rekreacji. Przed nami oczywiście jeszcze
wiele wyzwań, ale tytuł Samorządowca
Roku pokazuje, że idziemy w dobrą stronę.
To nagroda dla wszystkich mieszkańców
Lublina, a dla mnie zaszczyt i wielka motywacja.

W starania o przeznaczenie środków na
budowę S17 na odcinku Lublin – Warszawa
było zaangażowanych bardzo wiele osób.
Oczywiście mówiłem wówczas o konieczności przełamania bariery komunikacyjnej
Lublina i o ułatwieniu dojazdu z Lublina
do stolicy, argumentowałem, że to decydujący czynnik rozwoju miasta, ale tak samo
jak i ja, te argumenty podnosił ówczesny
marszałek województwa, obecny europoseł Krzysztof Hetman. Spore wrażenie na
premierze Donaldzie Tusku i ministrach
wywarły pokojowe manifestacje w sprawie
budowy S17, jakie organizowano wówczas
przed Kancelarią Premiera w Warszawie.
To była atmosfera wspólnotowego przedsięwzięcia, celu ważnego dla miasta i całego regionu. Kwestię bardzo często podnosiły lokalne i ogólnopolskie media. Do tego
doszło stanowisko ówczesnej wicepremier
Elżbiety Bieńkowskiej, która rozumiała
nasze argumenty i jednoznacznie popierała budowę S17, jako czynnik rozwojowy
dla tej części kraju, co było poglądem odmiennym od stanowiska kilku ministrów
ówczesnego rządu. Zawsze oddaję jej największe zasługi dla pozytywnego dla nas
zakończenia tej sprawy, bo uważam, że to
ona ostatecznie przekonała premiera Donalda Tuska do umieszczenia budowy S17
na liście priorytetowych inwestycji drogowych kraju.
Z perspektywy lat nasze działania są dziś
widoczne. Lublin za sprawą S17 stał się
ważnym węzłem komunikacyjnym. W naszym mieście ulokowały się czołowe firmy
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logistyczne, pojawiają się nowi inwestorzy.
Dzięki dostępności komunikacyjnej oraz
infrastrukturze telekomunikacyjnej jesteśmy znaczącym ośrodkiem usług teleinformatycznych. Sektor IT zatrudnia już ponad
10 tys. pracowników w naszym mieście.
Bez budowy drogi S17 i obwodnicy Lublina
nie powstałyby drogi prowadzące do węzłów i wiele innych nowych ulic w mieście.
Ekspresówka była impulsem do kolejnych
inwestycji drogowych oraz przepustką do
skutecznego starania się o fundusze europejskie. Połączenie drogą ekspresową Lublina z Warszawą jest kręgosłupem naszej
sieci komunikacyjnej oraz niezwykle ważnym czynnikiem strategii rozwoju miasta
i regionu. Brak tej inwestycji oznaczałby
opóźnienie inwestycyjne o 4, 5 lat i dalszą
stagnację. Na to nie mogliśmy pozwolić.
Rok 2020 nie był chyba łatwy dla miasta. Pandemia koronawirusa, rządowe reformy dotyczące podatku PIT,
która musiały odbić się negatywnie
na finansach samorządu. Jak radzono
sobie z tymi przeciwnościami?
Samorządy cały czas mocno odczuwają skutki wystąpienia ogólnoświatowego
i krajowego kryzysu. Negatywny wpływ
zmian w systemie podatku dochodowego wprowadzonych przez rząd PIS w II
połowie 2019 roku na dochody jst został
wzmocniony poprzez ubytek dochodów
w następstwie wystąpienia pandemii Covid-19. W efekcie regulacji w systemie podatkowym z 2019 roku, jednostki samorządu terytorialnego straciły ok. 7 mld zł,
w tym miasta Unii Metropolii Polskich
ok. 2 mld zł. Zmiany w PIT kosztowały
Lublin około 60 mln zł. Propozycja rządu
podniesienia kwoty wolnej od podatku bez
rekompensaty, skutkować będzie kolejnym
uszczupleniem dochodów samorządów
z PIT, co można szacować na kilkadziesiąt
miliardów złotych, w zależności od przyjętych rozwiązań. Według naszych przybliżonych szacunków negatywne, roczne
skutki budżetowe dla Miasta Lublin z tytułu podniesienia kwoty wolnej od podatku
do wysokości 30 tys. zł szacuje się na kwotę
około 160 mln zł rocznie. To kolejny cios
w samorządy i mieszkańców, bo to z tych
środków finansowane są inwestycje i usługi realizowane przez miasto.
W 2020 r. ubytek dochodów budżetu
miasta związany ze stanem epidemii COVID-19 wyniósł 155 mln zł. W ciągu roku
2020 na bieżąco prowadziliśmy analizy
pod kątem uzyskiwanych dochodów i koniecznych do wprowadzenia oszczędności po stronie wydatkowej. Podjęliśmy
działania oszczędnościowe we wszystkich
możliwych obszarach działalności w celu
minimalizacji negatywnych konsekwencji
finansowych. W pierwszej kolejności ponoszone były wydatki obligatoryjne i zwią-
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zane z zapewnieniem ciągłości działania,
zaś wstrzymywane lub przesuwane w czasie zadania nowe czy fakultatywne. Obok
podejmowanych działań oszczędnościowych dodatkowo ponosiliśmy zwiększone
wydatki na walkę z epidemią. Obejmowała
ona działania na rzecz mieszkańców w zakresie organizacji miejsc kwarantanny
zbiorowej, dezynfekcji miejsc publicznych,
wsparcia miejskich szpitali czy hospicjów,
opieki nad osobami starszymi, samotnymi
czy bezdomnymi, jak również w zakresie
funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta, związanych ze zmianą organizacji pracy, dostosowaniem pomieszczeń
do wymogów sanitarno-epidemiologicznych, zakupem środków do dezynfekcji
i ochrony osobistej. Na wydatki związane
z walką z koronawirusem przeznaczyliśmy
z budżetu miasta blisko 15 mln zł.
Jednocześnie przyjęliśmy założenie, że
inwestycje publiczne są najlepszą metodą
walki ze spowolnieniem gospodarczym.
Podjęliśmy działania mające na celu utrzymanie realizacji inwestycji w jak największym stopniu, ponieważ inwestycje jednostek samorządu terytorialnego stanowią
istotną część krajowych wydatków rozwojowych. Zadania inwestycyjne są realizowane przy współpracy z przedsiębiorcami,
których sytuacja finansowa ściśle powiązana jest ze stanem finansów zamawiających
usługi – jednostkami samorządu terytorialnego. Jeśli chcemy rozruszać na nowo
gospodarkę, musimy realizować inwestycje
publiczne. To jest kluczowe, by nie tracić
miejsc pracy, żeby firmy mogły zarabiać,
płacić CIT, a ich pracownicy PIT.
Pod koniec 2020 roku obchodził Pan
jubileusz 10-lecia sprawowania urzędu prezydenta miasta. Co Pan uważa za swoje największe osiągnięcia
w tym okresie? Jakie najważniejsze
inwestycje w tym czasie udało się zrealizować?
Jasno nakreślony plan na Lublin sprzed
dziesięciu lat przyniósł widoczne efekty. Jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających
się miast w Polsce, a jednocześnie przyjaznym dla osób, które z Lublinem związały
swoje życie. W tym czasie Lublin przeszedł
znaczącą metamorfozę, stając się najważniejszym ośrodkiem Polski Wschodniej
i jednym z najdynamiczniej rozwijających
się miast w Polsce. Zrealizowaliśmy największe inwestycje w historii miasta głównie w obszarze komunikacji, jakości przestrzeni miejskiej, infrastruktury sportowej,
kulturalnej i rekreacyjnej. Było to możliwe
m.in. dzięki konsekwentnej pracy na rzecz
pozyskania środków unijnych. W latach
2010-2020 w Lublinie zrealizowaliśmy projekty inwestycyjne na kwotę ponad 4,6 mld
zł, z czego 3 mld pozyskaliśmy z funduszy
europejskich. W tym czasie powstały m.in.

miejska obwodnica wraz z dojazdami oraz
sieć dróg wewnętrznych, łącznie ponad 200
km dróg, chodników i dróg dla rowerów
w mieście. Unowocześniono i zmodernizowano sieć komunikacyjną, przyłączając
miasto do głównych szlaków komunikacyjnych, drogowych i lotniczych, co potwierdziło rolę regionalnego lidera. Postawiono
na ekologiczną komunikację publiczną,
czyniąc Lublin jednym z polskich liderów
elektromobilności, w 80% wymieniono
tabor komunikacji miejskiej. Zbudowano
nowoczesną infrastrukturę drogową, a teraz rozpoczęliśmy budowę Dworca Metropolitalnego dla całego regionu.
Czy Lublin jest rozpoznawalną marką? Jakie są jej największe atuty
i w jaki sposób zamierza je Pan wykorzystywać w najbliższych latach?
Lublin to dynamicznie rozwijające się miasto z nowoczesną gospodarką. Bez wątpienia w ostatnich latach stało się rozpoznawalną marką i weszło do pierwszej ligi
polskich miast. Zbudowaliśmy konkurencyjny ekosystem gospodarczy, który stał się
przedmiotem zainteresowania inwestorów
z wielu branż, zarówno usługowych jak
i przemysłowych. W ciągu 10 lat udało się
pozyskać około 80 inwestorów, do tego doszło ponad 50 projektów reinwestycyjnych.
Udało nam się wypracować system rzeczywistej współpracy i powiązań pomiędzy
przedstawicielami samorządu, nauki, biznesu, organizacji pozarządowych i samych
mieszkańców. Za największy atut Lublina
pod kątem jego potencjału inwestycyjnego
uznać należy przede wszystkim dostępność do wysoko wykwalifikowanej kadry,
którą w dużej mierze stanowią absolwenci
lubelskich uczelni. Ten czynnik to obecnie główny element kształtujący strategiczne decyzje inwestorów o wyborze lub
odrzuceniu danego ośrodka jako miejsca
zlokalizowania swojej działalności. Przewagę Lublina buduje również jego coraz
lepsza dostępność komunikacyjna, rozwój
infrastruktury okołobiznesowej i co równie ważne, wysoko oceniana jakość życia
w mieście. Lublin to czwarty ekosystem
startupowy w Polsce, animator i siedziba
wielu inicjatyw klastrowych i biznesowych, m.in. rozpoznawalnej w skali kraju
Lubelskiej Wyżyny IT czy Lubelskiej Wyżyny Medycznej. Lublin to kompaktowe
miasto, dające doskonałe warunki do rozwoju biznesu i życia. W przyszłości zrobimy wszystko, by wykorzystać posiadany
potencjał i sprawić, że Lublin stanie się
jeszcze bardziej innowacyjną, europejską
metropolią, miastem doskonałym do życia,
studiowania i pracy, z powszechnym wykorzystaniem inteligentnych rozwiązań w zakresie, gospodarki, transportu i ekologii.
Dziękuję za rozmowę,
Marcin Prynda
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AUTOMATYZACJA PROCESÓW

Pomóż nam
pomagać

„Slow mover” vs. ekspert ds. danych podstawowych

Wśród nas są dzieci, dla których ciepły posiłek
choć raz dziennie, wakacje czy zwykły prezent to
abstrakcja. Są dzieci, które nie wiedzą co to znaczy.

CTNT Polska – lubelska firma specjalizująca się w projektowaniu, wykonawstwie
i optymalizacji maszyn oraz systemów dla
przemysłu produkcyjnego, wyznacza nowe
standardy w obszarze zarządzania danymi
podstawowymi. W czasach cyfryzacji wymagane jest szybkie dostosowywanie się,
które staje się koniecznością dla zachowania
konkurencyjności. „Największym wyzwaniem jest odnalezienie się w cyfrowej dżungli, zachowanie w niej orientacji” – mówi
prezes CTNT Polska Piotr Majchrzak.

1%
KRS: 0000 426 589
Pobierz program PIT znajdziesz na:
www.fundacjapociecha.pl/pit

Status quo daje wiele do myślenia. Według
jednego z powszechnie znanych naukowych
opracowań 50 proc. przedsiębiorstw produkcyjnych nie jest w stanie podać transparentnych informacji na temat swoich kosztów
narzędziowych w kontekście prowadzonej
produkcji. 90 proc. nie wykorzystuje w żaden
sposób swoich danych dotyczących używanych narzędzi, a 100 proc. jest świadomych
potencjału optymalizacji w stanach zapasów,
ale nie potrafi go wykorzystać ze względu na
brak przejrzystości posiadanych danych oraz
brak docelowych wskaźników.

www.fundacjapociecha.pl
Fundacja Pomocy Dzieciom POCIECHA
ul. Oleśnicka 4/1, 50-320 Wrocław
biuro@fundacjapociecha.pl
www.facebook.com/FundacjaPociecha

NIP: 8943040916 | REGON: 021933592 | KRS: 0000426589

Wiele systemów i interfejsów
Co więc należy zrobić? Procesy produkcyjne
mogą być optymalizowane tylko wtedy, gdy
przebiegają w sposób transparentny. Różnorodność oraz mnogość stosowanych systemów planowania, systemów symulacji, systemów produkcyjnych itp. nie pozostaje bez
znaczenia dla liczby obsługiwanych interfej-

sów. W ten sposób dane podstawowe są często tworzone w sposób bardzo rozproszony,
tj. w różnych działach i programach, a tym
samym gromadzone chaotycznie i magazynowane w różnych miejscach.
W efekcie prowadzi to do tego, że struktura informacji nie jest tworzona w jednolity
sposób, a komunikacja między używanymi
systemami jest utrudniona. Konsekwencje
tego są daleko idące – prezes CTNT Polska
Piotr Majchrzak może o tym opowiedzieć:
„Istnieje wiele firm, które stosują np. tysiące
różnych narzędzi skrawających pochodzących od różnych dostawców. W ramach naszych analiz potencjału wielokrotnie stwierdzamy u klientów, że takie same narzędzia
są wprowadzone wielokrotnie w używanych
przez nich systemach. W jednym przypadku
udało nam się udowodnić klientowi, iż jedna i ta sama śruba była wprowadzana do jego
systemu produkcyjnego 50 razy - za każdym
razem z inną specyfikacją i pod inną nazwą.”

Przejrzystość tworzy orientację
Jeżeli przeanalizujemy procesy stanowiące podstawę produkcji, łatwo dojdziemy do
wartości zapasów lub wskaźnika rotacji zapasów. I w tym miejscu robi się bardzo ciekawie – jeżeli spojrzymy bowiem dodatkowo na
to, które narzędzia nie były w ogóle używane
przez pewien okres czasu (tzw. ‘slow mover’),
szybko jesteśmy w stanie stwierdzić, iż wiele
nieproduktywnego kapitału po prostu „stoi”.
Aktywnie używany jest zaledwie ułamek na-

Projekt pn.: "Stworzenie innowacyjnego, zautomatyzowanego systemu do akwizycji, weryfikacji i zarządzania danymi
materiałowymi towarów w połączeniu z systemami CAM, ERP oraz vending dla przemysłu, w tym przemysłu motoryzacyjnego oraz lotniczego", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.
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szych zapasów. Sytuacji tej można uniknąć –
o ile nie stracimy orientacji! Piotr Majchrzak
chętnie cytuje z tego względu Charlesa Darwina, który onegdaj stwierdził: „To nie najsilniejszy gatunek jest tym, który przetrwa, ani
najbardziej inteligentny, ale ten, który najlepiej reaguje na zmiany.”

Analiza danych podstawowych
gwarancją sukcesu
Cyfryzacja i nowe technologie informacji
i komunikacji przyniosły ze sobą wiele ułatwień: maszyny potrafią dzisiaj po prostu
więcej. Również ich systemy sterujące potrafią więcej. Ale co daje nam ta technologiczna wygoda, gdy nie ma możliwości jej pełnej
implementacji? „Chcemy tworzyć świadomość dla możliwości i szans, które postępująca cyfryzacja oraz tzw. Przemysł 4.0. mają
w zanadrzu. Aby opanować w pełni własne
procesy produkcyjne , należy zająć się pogłębioną analizą swoich danych podstawowych
i być w stanie je optymalnie koordynować
i wykorzystywać” – mówi Majchrzak. W jego
opinii to właściwie jedyny sensowny sposób
działania.
Aby stwierdzić potencjały optymalizacji we
własnej produkcji, Majchrzak oferuje oczywiście podstawową analizę wykonywaną
przez CTNT Polska oraz jej sprawdzonych
partnerów. „Ustalamy przy tym nie tylko
status quo, ale opracowujemy również konkretne zalecenia ulepszeń w obszarach zakupy, organizacja i technologia narzędzi. Takie
wyniki benchmarkowe umożliwiają szybką
i kompleksową ocenę potencjału optymalizacji. Po 2-3 dniach otrzymują Państwo
zestawienie od naszych ekspertów odnośnie
możliwych zmian w organizacji narzędzi,
w dziale zakupów i technologii narzędzi oraz
pomysły na nowe modele biznesowe i możliwości rozwoju”.
Więcej informacji na:
www.icnsystem.pl
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Inwestycje wbrew pandemii
W Gminie Tarnowo Podgórne wybuch pandemii uruchomił mechanizmy ostrożnościowe w wydatkowaniu środków budżetowych. – Kierując się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa finansowego Gminy, w 2020 roku wstrzymaliśmy remonty i zakupy, a także spowolniliśmy realizację inwestycji lokalnych – wyjaśnia Tadeusz Czajka, Wójt Tarnowa Podgórnego. – Z tego powodu, mimo że na skutek pandemii
w dochodach tylko z tytułu z podatku straciliśmy co najmniej 3 mln zł, to w wyniku rozliczenia 2020 roku mamy ponad 42 mln zł nadwyżki
budżetowej do dyspozycji. Terminowa realizacja gminnych planów inwestycyjnych nie jest zagrożona.
Poniżej prezentujemy najważniejsze inicjatywy, realizowane w Gminie Tarnowo Podgórne z myślą o mieszkańcach i przedsiębiorcach.
Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej Przeźmierowo
W Przeźmierowie i Tarnowie Podgórnym powstają Centra Integracji Obywatelskiej, które mają spełniać szerokie
funkcje społeczne. W Przeźmierowie znajdą się pomieszczenia dla organizacji pozarządowych i największego
w Gminie koła seniora, zostanie tam przeniesiona Filia Urzędu, tu powstanie także posterunek Policji.
Natomiast w CIO Tarnowo Podgórne mieścić się będzie Muzeum Demokracji i przestrzeń dla lokalnych organizacji.
Planowany termin zakończenia prac obiektu w Przeźmierowie przypada na koniec listopada 2021 r.,
a w Tarnowie Podgórnym na koniec marca 2022 r.
Koszt powstania Centrum Integracji Obywatelskiej Przeźmierowo to 5 737 894,63 zł. Budowa obiektu
w Tarnowie Podgórnym realizowana jest przy wsparciu finansowym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – całkowita wartość inwestycji – 9 877 337,44 zł, a wartość dofinansowania – 3 870 202 zł.
Rozbudowa i modernizacji oczyszczalni
Trwa modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM. Efektem tej
inwestycji będzie podwojenie wydajności oczyszczalni – z 4 000 m3 do 8 000 m3. Wprowadzane rozwiązania to
prawdziwy skok technologiczny - zastosowany zostanie m.in. nowoczesny system napowietrzania, wyeliminowane zostaną zbiorniki zagęszczania i odwadniania osadów, dłuższa i staranniejsza będzie obróbka ścieków. Zainstalowany system będzie dostosowany do zmieniającej się struktury ścieków, tzn. przeznaczony będzie zarówno
do oczyszczania ścieków komunalnych jak i przemysłowych, co w przypadku naszej Gminy jest bardzo ważne.
Ważną kwestią jest też bardzo korzystne finansowanie tego przedsięwzięcia, którego wartość wynosi
ponad 37 mln zł brutto. Blisko 50% tej kwoty to unijne wsparcie w ramach programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Kolejne prawie 50% kwoty spółka otrzymała w formie preferencyjnego kredytu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rozbudowa
oczyszczalni zakończy się 31 grudnia 2021 r.
Budowa Tarnowskich Tężni to kolejny etap powstawania Termalnego Parku Zdrowia, który już tworzą Tarnowskie
Termy i Park Tenisowy Tarnowo Podgórne. Powstanie nowoczesne miejsce spotkań i relaksu, w którym będzie
można korzystać z tężni solankowych, inhalatorium, parku ze ścieżkami i ławkami, pomostu i przyległego stawu,
a także z placu zabaw oraz polany piknikowej. Przewidziano też parkingi dla rowerów i dla samochodów.
Koszt budowy tężni to 5 698 100 zł.
Zakończenie prac planowane jest na czerwiec 2022.
Tarnowskie Tężnie na pewno będą kolejną wizytówką Gminy Tarnowo Podgórne.

Musimy podejmować
coraz trudniejsze wyzwania
Z Grzegorzem Dominikiem burmistrzem Narola, rozmawia
Ryszard Żabiński.
Czy kierowany przez Pana samorząd
korzysta ze wsparcia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych? Co Pan
myśli o tym programie? Na jaki cel
będą przeznaczone środki pozyskane
przez samorząd z tego funduszu?
Gmina Narol korzysta ze środków RFIL.
Założenia programu są bardzo dobre, gdyż
skupiają się na finansowaniu konkretnych
inwestycji na terenie danego samorządu.
W grudniu ubiegłego roku uzyskaliśmy
1.100.000 pln na budowę nowej remizy
OSP dla jednostki w Narolu, która należy
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wcześniej uzyskaliśmy kwotę
ponad 900.000 pln. Wykorzystaliśmy je
na remonty świetlic wiejskich, kilku lokalnych dróg i rozpoczęliśmy budowę dwóch
domów przedpogrzebowych.
Jakie są, według Pana, najważniejsze
wyzwania przed którymi staje samorząd w tym roku?
Aktualnie naszym największym wyzwaniem jest niepewność. Próbujemy jako
urząd odnaleźć się w nowej rzeczywistości,
a wprowadzane coraz to nowe obostrzenia związane z Covid-19 tego nie ułatwiają. Zwalnia gospodarka, problemy wielu
przedsiębiorstw odbijają się na mieszkańcach, a co dalej idzie na gminie. Wyzwaniem jest dla nas konieczność ponoszenia
wydatków niezależnie od aktualnej sytuacji, takich jak m.in. finansowanie szkół.
Na terenie mojej gminy mamy 3 szkoły
podstawowe i chociaż dzieci nie uczęszczają do niej na zajęcia, to i tak ponosimy stałe

W Sadach (Gm. Tarnowo Podgórne) trwa budowa dwóch dwukondygnacyjnych budynków komunalnych.
Każdy z nich będzie składać się z czterech lokali.
Powierzchnia użytkowa budynku to ponad 170 m2, a zabudowy 158 m2.
Szacuje się, że koszt budowy wyniesie ok 1,9 mln zł.
Prace potrwają do końca września 2021 r.

Gmina Tarnowo Podgórne
Ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne
www.tarnowo-podgorne.pl, ug@tarnowo-podgorne.pl, tel. 61 8959 200
kontakt dla inwestorów:
Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości,
kontakt@tarnowo-podgorne.pl, tel. 61 8959 424
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koszty związane z zatrudnieniem osób
do sprzątania czy pracowników stołówek
szkolnych. Nauczycielom wypłaciliśmy
także „14-stki”, bo mimo pandemii przepisy w tej kwestii nie zostały zmienione.
Skupiamy się także na przechodzeniu na
zdalną obsługę spraw urzędowych, aby
zminimalizować konieczność przychodzenia mieszkańców do urzędu. Nie jest
to jednak takie proste, zwłaszcza w małej
gminie, gdzie są oni przyzwyczajeni do
osobistego załatwiania wszelkich spraw
urzędowych.
Wyzwaniem jest także próba zadbania
o dostęp do kultury i sportu dla mieszkańców. Nasi pracownicy pracują nad udostępnianiem wydarzeń online lub zmianą
formuły, która umożliwi ich realizację także przy restrykcyjnych obostrzeniach.
Jak Pan ocenia obecne relacje na linii
państwo – samorząd? Czy państwo
nie ingeruje nadmiernie w działalność samorządów?
Rzeczywiście, ingeruje dość mocno. Nasz
system prawny jest ustalony dla całego
kraju. Spora część zadań jest nam narzucana odgórnie do realizacji, jednak bez
określenia źródła ich finansowania. Drugą
stroną medalu jest decyzyjność włodarza
danego terenu, wybranego przez mieszkańców, który ma dbać o rozwój regionu.
Włodarz zazwyczaj posiada wiedzę jakie
zasoby znajdują się na jego terenie i w jaki
sposób można je efektywnie wykorzystać,
a przy tym wpłynąć na lokalny rozwój.
Jednak pojawia się sporo państwowych
organów, które mogą negatywnie opiniować i wstrzymywać rozwój, jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Ciężko
czasem polemizować z osobą, która nie
mieszka w danym

Wizualizacja remizy strażackiej OSP Narol budowanej dzięki środkom z RFIL.
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obszarze, a opiniuje projekt patrząc wyłącznie z wąskiej perspektywy swojej specjalizacji.
Czy zgadza się Pan z zarzutem , że
strategie rozwoju województw czy
gmin w zbyt małym stopniu uwzględniają lokalny potencjał rozwoju,
a w zbyt dużym stopniu nastawione
są jedynie na pozyskiwanie środków
unijnych?
Strategie rozwoju są w większości nastawione na pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. Nie wykorzystujemy w pełni
dostępnych lokalnie złóż mineralnych
w celu zwiększenia dochodów danego samorządu. Te dochody samorządy mogłyby
wydawać na realne potrzeby, zamiast tych
rozpisywanych „pod projekt” - w zależności od tego co akurat jest lepiej punktowane.
Przez to brakuje później zróżnicowania np.
kilka sąsiadujących obok siebie miejscowości buduje baseny. Obecnie opracowujemy
nowe studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy, w którym zechcemy wskazać
możliwe kierunki rozwoju gminy Narol.
Poświęcamy bardzo dużo pracy i energii
w przygotowywanie wniosków unijnych,
są to kosztowne dokumentacje, kosztowne
analizy i ekspertyzy wymagane do złożenia wniosków o dofinansowanie. Jeśli nie
uzyskamy dofinansowania stają się bezużyteczne i zalegają na półkach czekając na
kolejną szansę. Obecnie nauczeni jesteśmy
pisania wniosków pod konkretne kwoty
dofinansowania, które następnie muszą
być skrupulatnie rozliczone. Nieraz mam
wrażenie, że wiele inwestycji mogłoby być
zrealizowanych niższym kosztem, jednak
określone wskaźniki zawyżają wartość
projektów.
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Pandemia testem dla samorządu
Pomoc w postaci materiałów i środków
dezynfekujących cyklicznie przekazywana
jest seniorom, policji, jednostkom powiatowym oraz zawodowej pieczy zastępczej.
Środki ochrony osobistej oraz środki do
dezynfekcji zostały dostarczone także do
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Małkowicach oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Wierzbicach.
Pandemia ma ogromny wpływ na stan
zdrowia mieszkańców powiatu, ich komfort życia, dostępność do służby zdrowia.
Samorządowcy na bieżąco monitorują te
problemy.

-Pandemia uderza silnie w młodzież, skala tego
zjawiska jest widoczna w rozmowach z dyrektorami szkół, którzy oprócz trudności generowanych
przez konieczność funkcjonowania w nowych warunkach nauki zdalnej, borykają się z problemami
ze strony własnej kadry, rodziców i oczywiście
uczniów – podkreśla Roman Potocki, Starosta Wrocławski.
Powiat Wrocławski znajduje się niestety
w ścisłej czołówce powiatów dolnośląskich jeśli chodzi o zakażenia koronawirusem. Zmusiło to władze samorządowe
do pogłębionych analiz potrzeb służb
walczących z pandemią i zwiększania dla
nich wsparcia. Pandemia powoduje również powstawanie wielu problemów związanych ze stanem zdrowia mieszkańców,
problemów społecznych dotyczących
młodzieży i osób starszych.
- To jedna z najtrudniejszych prób dla naszego systemu ochrony zdrowia – mówi
Roman Potocki, Starosta Wrocławski. Zagrożenie związane z pandemią staje się
testem dla przygotowania instytucji państwowych, a także samorządowych, do radzenia sobie z tym kryzysem.

Pomoc dla szpitali
Samorząd od początku pandemii cyklicznie wspomaga walkę z koronawirusem.
Na walkę z Covid-19 Powiat Wrocławski
przekazał 700 tysięcy złotych. Wiosną ub.r.
Powiat Wrocławski wraz z gminami udzielił wsparcia na walkę z COVID- 19 w wysokości 680 tys. złotych. W sumie więc na
ten cel przeznaczono już prawie 1,5 mln
złotych.
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- Podczas ubiegłorocznej edycji akcji „Biała
Niedziela w powiecie wrocławskim” prosiliśmy uczestników o wypełnienie krótkiej
ankiety – mówi Roman Potocki, Starosta
Wrocławski.- Badanie miało na celu sprawdzenie, jak oceniają swój stan zdrowia, dostęp do placówek służby zdrowia - zarówno
specjalistycznych, jak i POZ, na jakie choroby najczęściej zapadają oni i ich najbliżsi.
Ankietę wypełniło 328 osób. Prawie 80%
badanych określiło swój stan zdrowia
jako bardzo dobry i zadowalający, inaczej
wyglądała sytuacja jeśli chodzi o dostęp
do służby zdrowia – tutaj zaledwie trochę
więcej niż połowa ankietowanych była
zadowolona. Te wycinkowe badania przeprowadzone wśród mieszkańców powiatu
pokazały, że mimo pandemii dane te nie są
alarmujące, choć na pewno jest w tej dziedzinie jeszcze dużo do zrobienia.
Rozpoczętoteż realizację działań w zakresie przygotowania Programu Polityki
Zdrowotnej dla mieszkańców powiatu
wrocławskiego. W roku ubiegłym powołany został Zespół ds. przygotowania
Programu Polityki Zdrowotnej Powiatu
Wrocławskiego, do którego zadań należeć
będzie pomoc merytoryczna w przygotowaniu koncepcji PPZ i koordynacja działań
związanych z jego wdrożeniem i realizacją.

Pamiętają o młodzieży i seniorach
Pandemia uderza szczególnie silnie w młodzież - nauka on-line, brak dostępu do rozrywek, brak dostępu do kultury, brak kontaktów w grupie rówieśniczej – to wszystko
prowadzi do alienacji, fatalnie wpływa na
stan psychiczny.
- Skala problemu jest widoczna w rozmowach z dyrektorami, którzy oprócz trudności generowanych przez konieczność
funkcjonowania w nowych warunkach nauki zdalnej, borykają się z problemami ze

strony własnej kadry, rodziców i oczywiście
uczniów, dla których przedłużający się stan
epidemii staje się coraz większym problemem – podkreśla Roman Potocki, Starosta
Wrocławski. - Zapobieganie czy też próby
minimalizowania na ile to możliwe, tych
negatywnych skutków, są inne w zależności
od rodzaju szkoły, bo powiat jako samorząd
prowadzi szkoły ogólnodostępne, ale także
specjalne.
W przypadku szkół specjalnych podejmowane są nieco inne decyzje - wykorzystujące możliwość nauki stacjonarnej nie tylko
klas edukacji wczesnoszkolnej, ale również
starszych klas oczywiście przy zapewnieniu maksimum bezpieczeństwa. To także
np. tworzenie grup wsparcia w mediach
społecznościowych. Szkoły masowe chcąc
ograniczać skutki obecnego stanu izolacji
podejmują działania mające na celu dodatkowe zaangażowanie, koncentrowanie
uwagi uczniów na regularnym uczestniczeniu w zajęciach lekcyjnych, na zachowaniu rytmu dnia.
Zdarzają się przypadki kiedy konieczne jest
wsparcie przy zaangażowaniu specjalistów
poradni psychologiczno-pedagogicznej,
którąpowiat również prowadzi. W ramach
pracy poradni obecnie działania skupiają się na wsparciu psychoterapeutycznym
dzieci z rodzicami, młodzieży i całych
rodzin. W trakcie roku uruchomiono dodatkowe wsparcie telefoniczne specjalistów
poradni dla nauczycieli i rodziców.
Samorząd pamięta również o wspieraniu
seniorów. W listopadzie 2020 r. podpisano
umowę o powierzeniu grantu na realizację
wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej
w walce z epidemią COVID-19 w ramach
projektu unijnego pn. „Przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, wartość projektu
66.748,92 zł).
W roku 2021 działania będą realizowane m.in. w ramach ogłoszonego przez
ministerstwo Programu Wieloletniego
"Senior+" na lata 2021-2025, na bazie którego26 lutego został ogłoszony konkurs
na 2021 r. Ponadto, w ramach realizacji
alternatywnych form prowadzenia zajęć
kontynuowany będzie "Pakiet Twórczy
Dla Seniora" - akcja skierowana do osób
nie mogących uczestniczyć bezpośrednio
w zajęciach w Klubie.
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Żadna z inwestycji powiatu
wrocławskiego nie jest zagrożona
Pandemia nie pogorszyła nadmiernie finansów powiatu - żadna z realizowanych
przez samorząd inwestycji nie jest zagrożona, nie ma również zagrożenia budżetu. Kolejny raz widać jak ważne jest dobre
zarządzanie finansami. Właśnie pod tym
względem powiat wrocławski okazał się
w 2020 roku najlepszy w Polsce – w opublikowanym Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego za 2019 r. zajął
najwyższe miejsce, wśród 314 powiatów
ziemskich w Polsce.
- Staramy się podchodzić naprawdę realnie do tworzenia budżetu – mówi Roman
Potocki, Starosta Wrocławski. - Od czasu,
gdy jestem starostą, nie zdarzyło nam się nie
wykonać budżetu, również w tym roku nie
widzę takiego zagrożenia. Zadania przewidziane przez nas do realizacji są realne do
wykonania nawet w okresie pandemicznych
obostrzeń - choć oczywiście wszystko zweryfikuje życie.
Budżet podobnie jak w latach ubiegłych
jest naprawdę duży – wynosi prawie 170
mln zł. Zapisanych jest w nim mnóstwo
zadań i inwestycji – przede wszystkim
przedsięwzięć drogowych, oświatowych
i prospołecznych.
Jak co roku, duża waga będzie przywiązywana do projektów drogowych. Powiat
wrocławski jest w trakcie realizacji budowy
drogi publicznejwraz z przebudową ronda
w Małuszowie w ciągu drogi krajowej nr
35. Nowo wybudowana droga skomunikuje niemal 80 ha gruntu stanowiącego
własność Powiatu Wrocławskiego, położonego w obrębie Krzyżowice-Wierzbica,
w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego przeznaczonego pod aktywność gospodarczą (przemysł). Wskazana powierzchnia obejmuje 12 działek
gruntu o zróżnicowanym areale - od 1,5 do
11 ha. Sukcesywna sprzedaż przedmiotowych nieruchomości w trybie przetargów
nieograniczonych planowana jest na 2021
r. i lata kolejne.
Przebudowa ronda w Małuszowie i wybudowanie w 2020 r. odcinka drogi publicznej o dł. 980 m już zaowocowały sukcesem
w postaci sprzedaży terenów inwestycyjnych o łącznej ok. pow. 39 ha należących
do Powiatu Wrocławskiego za kwotę netto
wynoszącą prawie 49 mln zł.
Kontynuowana jest także przebudowa
drogi w Kiełczowie, w gminie Długołęka.

Kapitał POLSKI

Przebudowa ronda w Małuszowie i wybudowanie w 2020 r. odcinka drogi publicznej o długości 980 m zaowocowały sukcesem w postaci sprzedaży terenów inwestycyjnych o łącznej pow. ok. 39 ha należących do
Powiatu Wrocławskiego za kwotę netto wynoszącą prawie 49 mln zł.
Dotyczy to bardzo ważnego odcinka, który
jest mocno obciążony ruchem pojazdów.
Z innych realizowanych przedsięwzięć
drogowych warto wymienić: rozbudowę
ul. Wilczyckiej w Kiełczowie. W trakcie
realizacji są dokumentacje projektowe dla
wielu zadań w różnych miejscowościach
gmin wchodzących w skład powiatu.
Zakończono również opracowywanie dokumentacji budowy mostu na rzece Graniczna w m. Chrząstawa Wielka oraz rozbudowy drogi w Radomierzycach,trwa też
przygotowanie dokumentów do postępowania na wyłonienie biura projektowego,
które przygotuje dokumentację projektową
dla rozbudowy odcinka drogi w Łukaszowicach. Ponadto, trwa opracowywanie
dokumentacji projektowej w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych w 9 lokalizacjach – dla każdej Gminy jedno doświetlone przejście. Prowadzone są również
prace w ramach remontu wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1936D
Radwanice-Zacharzyce L349 w trybie "zaprojektuj i wybuduj".
Dobra kondycja finansowa powiatu wrocławskiego pozwala na prowadzenie wielu
inwestycji na które pozyskiwane są znaczne fundusze zewnętrzne. Wg. stanu na początek marca br. Powiat Wrocławski złożył
51 wniosków o dofinansowanie na łączną
wartość ponad 137 mln zł. 40 projektów
zostało wybranych do dofinansowania na
łączną wartość 82,7 mln zł, uzyskano dofinansowanie na poziomie 52,4 mln zł.

Na projekty współfinansowane ze środków
krajowych, pod koniec ub.r. Powiat Wrocławski otrzymał 3 mln zł z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na
rozbudowę siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu jako wynik konkursu
i złożonego wniosku we wrześniu 2020 r.
W odpowiedzi na kolejny konkurs z RFIL,
Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju we współpracy z Wydziałem Dróg
i Transportu 22.12.2020 r. złożył 3 wnioski o dofinansowanie na projekty drogowe
o wartości ok. 22,2 mln zł. Chodzi tu orozbudowę dróg powiatowych nr 1971D oraz
nr 1960D, jak również o rozbiórkę i budowę nowego mostu w Chrząstawie Wlk.
gm. Czernica na rzece Graniczna, w ciągu
drogi powiatowej 1930D wraz z drogami
dojazdowymi, ciągiem pieszo-rowerowym
i chodnikiem.
- Prowadzone zadania inwestycyjne wpisują się w politykę Powiatu Wrocławskiego,
zgodnie z którą zapewnienie odpowiedniego
stanu technicznego infrastruktury drogowej
jest działaniem priorytetowym – podsumowuje Roman Potocki, Starosta Wrocławski.
- Wszystko to możliwe jest dzięki skutecznej
współpracy zarówno z władzami gmin jak
i przedstawicielami lokalnych społeczności
wiejskich – sołtysami i radami sołeckimi.
Większe projekty są również przedmiotem
konsultacji społecznych – w trakcie których
mieszkańcy mają możliwość zapoznania się
z zakresem danej inwestycji oraz mogą uzyskać wyczerpujące informacje od przedstawicieli projektantów i zarządcy drogi.
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Euroimpex S.A. - nowoczesne rozwiązania
Wrocławska firma Euroimpex S.A. od
ponad 30 lat dostarcza oprogramowanie
Documaster dla biznesu, edukacji i administracji, a także zintegrowane urządzenia
biurowe oraz nowoczesne usługi związane
z drukiem. Współpracuje z największymi
światowymi koncernami technologicznymi: HP, Canon, Brother, Ricoh, Acer,
Sharp, Epson, Lexmark, Dynabook, MyQ,
Microsoft. Jest wyłącznym autoryzowanym dystrybutorem Nashuatec w Polsce. Jest również ekspertem w dziedzinie
optymalizacji kosztów oraz optymalizacji
ekologicznej - pomaga każdego roku od
kilkunastu do kilkudziesięciu firmom i instytucjom zaoszczędzić miliony złotych,
a także czyni je przyjaznymi dla środowiska.

Documaster Campus –
oprogramowanie dla nowoczesnej
edukacji

Euroimpex S.A. jest producentem oprogramowania
oraz aplikacji z grupy Documaster.
Euroimpex S.A. jest producentem oprogramowania edukacyjnego Documaster
Campus. To system chmurowy, który
podnosi efektywność tradycyjnej edukacji, a także umożliwia prowadzenie lekcji
w trybie zdalnym oraz hybrydowym. Repozytorium systemu zawiera wciąż rozbudowywaną bazę materiałów edukacyjnych
i naukowych, dostosowanych do poziomu
kształcenia oraz wymagań placówki edukacyjnej. Dzięki temu oprogramowanie
jest wykorzystywane na każdym etapie
zdobywania wiedzy: od przedszkola, przez
szkołę podstawową, średnią, zawodową, po
uniwersytety. To również doskonałe narzędzie do kształcenia na odległość dorosłych,
a także realizacji kursów dokształcających.
System pozwala łączyć różne repozytoria
i w ten sposób sieciować placówki eduka-
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cyjne w celu wymiany wiedzy, doświadczeń a także współpracy. Semantyczna,
kontekstowa wyszukiwarka pozwala wygodnie i szybko wyszukiwać potrzebne
informacje. Wyjątkową cechą rozwiązania
jest integracja z urządzeniami wielofunkcyjnymi, która umożliwia drukowanie,
kopiowanie, skanowanie oraz OCR (cyfryzację i nadanie edytowalnej formy dokumentom papierowym) na terenie placówki
edukacyjnej. Documaster Campus to nowoczesne i łatwe w obsłudze oprogramowanie edukacyjne, spełniające najwyższe
światowe normy bezpieczeństwa oraz założenia dotyczące efektywnego nauczania.

Documaster History – cyfryzacja
kultury i tradycji
Cyfryzacja dokumentów pozwala ocalić
od zapomnienia historię oraz dziedzictwo
kulturowe. Oprogramowanie chmurowe
Documaster History zostało stworzone
z myślą o nowoczesnych samorządach,
instytucjach kultury oraz organizacjach,
które pragną promować swój region i jednocześnie podnosić jakość edukacji oraz
wiedzy. System umożliwia gromadzenie
online dokumentów oraz multimediów,
a także cyfryzację papierowych dokumentów, takich jak książki i nadawanie im ponownie edytowalnej formy (funkcja OCR).
Wszystko po to, aby wiedza na temat tradycji, kultury i historii regionu mogła być
zebrana w jednym miejscu i udostępniona
dla potomnych. Ponadto, wbudowane narzędzie do wideorozmów umożliwia pracę zdalną oraz organizowanie webinarów
i e-konferencji. Documaster History to
zatem rozbudowana, cyfrowa baza wiedzy
o regionie, a jednocześnie doskonałe narzędzie dla samorządowców do jego promocji.

obszary, które generują nadprogramowe
wydatki. W przypadku średnich i dużych
firm, a także urzędów, dobrze przeprowadzona optymalizacja kosztowa pozwala
uwolnić od kilkuset tysięcy do milionów
złotych rocznie.
Nie mniej ważnym elementem audytu, jest
wpływ na środowisko naturalne. Zwłaszcza obecnie, gdy stoimy u progu katastrofy
klimatycznej, każda instytucja musi brać
odpowiedzialność za swój ślad węglowy.
Samo zużycie prądu – w Polsce nadal prawie w 80% pochodzącego ze spalania paliw kopalnych – jest negatywnym następstwem każdej działalności gospodarczej.
Można to jednak znacząco ograniczyć,
optymalizując pracę urządzeń biurowych,
procedury, a także pracę pracowników,
wykorzystując do tego automatyzację procesów (RPA) oraz sztuczną inteligencję
(AI). W przypadku zastosowania w instytucji odnawialnych źródeł energii takich
jak panele fotowoltaiczne, możliwe jest
prawie całkowite ograniczenie zużycia
energii elektrycznej dostarczanej z sieci.
Koncepcja audytu i optymalizacji kosztowo –ekologicznej doskonale współgra
z polityką zielonej transformacji, opisaną
w Europejskim Zielonym Ładzie.

Pozostałe rozwiązania dla firm
i urzędów
Euroimpex S.A. jest producentem aplikacji związanych z obiegiem dokumentów, optymalizacją i bezpieczeństwem
wydruków, pracą zdalną. Dostarcza ponadto urządzenia biurowe i oferuje ich
serwis na terenie całego kraju. Więcej na
www.euroimpex.pl

Volkswagen Motorpol
Wrocław Dealerem Roku 2020!
W czwartek, 18.03.2021 ogłoszono laureatów konkursu Dealer Roku 2020 marki
Volkswagen Samochody Osobowe. Spośród szerokiej konkurencji ten prestiżowy tytuł został przyznany salonowi
Volkswagen Motorpol Wrocław. Jest to
wyjątkowe wyróżnienie w branży,
a tym bardziej dla salonu samochodowego,
który swoją działalność rozpoczął niespełna 3 lata temu.
Volkswagen Motorpol Wrocław pierwszy
raz w historii swojej obecności na rynku
motoryzacyjnym stanął na najwyższym
stopniu podium. Otrzymując tytuł Dealera
Roku 2020 wyprzedził m.in. salony z Zielonej Góry i Siedlec. Dodatkową niespodzianką tego dnia była wizyta przedstawiciela importera marki VW, który chwilę po
oficjalnym ogłoszeniu wyników, pojawił
się w salonie Volkswagen Motorpol Wrocław. Gratulacje, pamiątkową statuetkę
oraz tort miał przyjemność odebrać Dyrektor Zarządzający Motorpol Wrocław –
Jakub Jaworski.
Tytuł Dealera Roku jest niezwykle cenną
nagrodą – to uhonorowanie pracy wszystkich zespołów, począwszy od działu sprzedaży, produktów finansowych, przez dział
części i akcesoriów, a na serwisie kończąc.
Biorąc pod uwagę konkurencję i stale rosnące oczekiwania klientów, niezbędne jest
osiągnięcie wysokiego poziomu zaangażowania wszystkich pracowników, którzy
wspólnymi działaniami są w stanie uzy-

Optymalizacja i audyty kosztowoekologiczne, czyli jak jednocześnie
zmniejszyć ślad węglowy
oraz znacząco obniżyć koszty
funkcjonowania firmy lub instytucji
Optymalizacja kosztów realizowana przez
Euroimpex S.A. to szereg działań i procesów, które umożliwiają obniżenie kosztów
stałych w firmach i jednostkach administracji publicznej. Wszystko zaczyna się od
audytu- na jego podstawie można wskazać

skać i utrzymać pozycję lidera. Szczególnie
w tak lubianej przez Polaków marce jak
Volkswagen.
Salon VW Motorpol Wrocław otrzymując tytuł Dealera Roku 2020 dla marki
Volkswagen Samochody Osobowe udowadnia, że mimo kryzysu, który dotknął
również branżę motoryzacyjną, obierając
odpowiednią strategię działania i utrzymując wysoki poziom obsługi, można
osiągnąć sukces. Poprzedni rok sprawił,
że klienci szukali nie tylko bezpiecznego
miejsca, ale również cząstkę normalności
znanej sprzed pandemii. Wbrew pozorom
ich oczekiwania zakupowe nie malały.

Byli oni zdecydowani na zakup samochodów, dodatkowych usług i nie odkładali
wizyt serwisowych. Co więcej – liczyli
na przedstawienie zapowiedzianych premier i nowych wersji modeli. Dlatego też
Volkswagen Motorpol Wrocław zachowując wszelkie środki ostrożności i planując
odpowiednie działania komunikacyjne,
zaprezentował w salonie w pełni elektryczny model ID.3, Golfa 8. generacji czy
odświeżonych modeli, np. Tiguana, Arteona, również w wersji Shooting Break, czy
najbardziej prestiżowego SUV-a z gamy
samochodów spod znaku VW, Touarega
w sportowej wersji „R”.
Motorpol Wrocław to miejsce, w którym
każda osoba znajdzie samochód dla siebie.
Klienci mogą wybierać spośród ponad 50
modeli takich marek jak VW Samochody
Osobowe, VW Samochody Dostawcze,
SEAT, CUPRA i ŠKODA. Dostępne są
również auta używane z certyfikatem Das
WeltAuto.
Do dyspozycji klientów są autoryzowane
serwisy, Centrum Napraw Powypadkowych i Stacja Kontroli Pojazdów. W ramach kompleksowej obsługi oferowane są
również usługi takie, jak hotel kół i opon,
car detailing, serwis door to door czy wykup samochodów do salonu aut używanych.
Salon Volkswagen Motorpol Wrocław
– Dealer Roku 2020 marki Volkswagen
Samochody Osobowe, Aleja Karkonoska 81,
Wrocław, www.motorpolwroclaw.pl

Urządzenie wielofunkcyjne zasilane panelem fotowoltaicznym – system stworzony przez Euroimpex S.A.
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Concordia najlepsza na świecie

Budżet i cennik Wrocławia 2021
Wrocławia, takie jak: prowadzenie szkół
i przedszkoli, komunikację zbiorową, wypłatę świadczeń, utrzymanie dróg i zieleni.
W bieżącym roku, oprócz dalszej realizacji nowych tras tramwajowych i autobusowych oraz dróg i mostów, pieniądze
zostaną przeznaczone m.in. na budowę
i przebudowę placówek oświatowych, miejski program wymiany źródeł ogrzewania
czy inwestycje realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego czy
Funduszu Osiedlowego. Na akcję „Zmień
piec” przeznaczono ponad 65 mln zł, na inwestycje oświatowe – ponad 77 mln zł, a na
rewitalizację komunalnego zasobu mieszkaniowego ponad 30 mln zł.

Tytuł „Building of the Year” przyznał jej
międzynarodowy portal ArchDaily, a wybierali czytelnicy: architekci i fani architektury z wielu krajów. W sumie w plebiscycie startowało 4,5 tys. projektów, na
które oddano blisko 200 tys. głosów. Wrocławska inwestycja znalazła się w gronie 15
zwycięz ców m.in. wraz z futurystycznym
sklepem Apple w Bangkoku.
– Bycie w tak elitarnej grupie, wygranie
swojej kategorii, to niesamowite uczucie
i wielki sukces. Dziękujemy wszystkim,
którzy nas wsparli – nie tylko w konkursie, ale także przez cały proces realizacji
inwestycji. Od początku uważaliśmy, że
wrocławska Concordia dzięki projektowi
studia MVRDV czy unikalnej lokalizacji,
jest wyjątkowa. Jesteśmy dumni, że potwierdziły to także wyniki prestiżowego
konkursu ArchDaily – mówi Ewa Voelkel-Krokowicz, właścicielka Concordia Design Wrocław.

Cennik Wrocławia 2021

Tegoroczny budżet Wrocławia zakłada
dochody na poziomie 5,4 mld zł i 5,9 mld
zł wydatków. Pomimo trudnej sytuacji
związanej z epidemią koronawirusa, miasto przygotowało prorozwojowy plan finansowy. Ponad miliard złotych zostanie
przeznaczonych na realizację trwających
i nowych inwestycji.
W tegorocznym budżecie specjalną pozycją są także wydatki na walkę z koronawirusem. Podobnie, jak w zeszłym roku, miasto przeznaczy w tym roku środki m.in. na
pomoc służbie zdrowia i przedsiębiorcom,
wsparcie seniorów oraz oświaty czy zakup
środków ochronnych.
- W serwisie każdy z nas może sprawdzić,
z czym związane są stałe wydatki miasta
i te związane z inwestycjami - mówi Jacek
Sutryk, prezydent Wrocławia. - Dlatego
warto rozliczać się we Wrocławiu, tu składać swój PIT i w ten sposób wspierać swoje miasto. To szczególnie ważne w obliczu
trwającej epidemii i związanymi z nią dodatkowymi, nieplanowanymi wydatkami.

nym serwisie znajdziemy również analizę
tegorocznego budżetu Wrocławia.
- To niezwykle cenna wiedza, która z pewnością zainteresuje każdego mieszkańca
Wrocławia. Portal w atrakcyjny sposób
prezentuje również budżet miasta - między innymi źródła dochodów i wydatki
z podziałem na konkretne zadania - mówi
Marcin Urban, skarbnik Wrocławia.

Budżet na 2021 r.
W specjalnym serwisie znajdziemy również analizę budżetu miasta. W 2021
roku największą część wpływów stanowią
dochody własne w wysokości 3,5 mld zł.
W tym są zawarte udziały miasta w PIT
i CIT (1,7 mld zł), wpływy z podatków
i opłat (1 mld zł), dochody z majątku (428
mln zł) i z usług (303 mln zł). W tym roku
zmaleją natomiast dotacje z budżetu państwa – z 941 do 880 mln zł. Wydatki miasta
na 2021 rok zaplanowano na poziomie 5,9
mld zł. Najwięcej pieniędzy przeznaczonych jest na stałe koszty funkcjonowania

Cennik powstał, aby bardziej obrazowo pokazać, jak wydawane są pieniądze
z miejskiego budżetu. Kwoty podawane
w miliardach czy milionach nie są tak wymowne, jak np. koszt miesięcznego utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym czy przejazdu przez tramwaj lub
autobus jednego kilometra trasy. Podane są
konkretne przykłady i przeznaczone na nie
kwoty. W niektórych przypadkach są one
uśrednione, gdyż ich ostateczna wysokość
zależy od wielu czynników, takich jak np.
czas, zakres prac i teren, na którym są wykonywane.

Ty też wspierasz miasto
Z samego PIT i CIT do budżetu wpływa
rocznie 1,7 mld zł - dlatego jak co roku
miasto zachęca, żeby rozliczyć się we Wrocławiu. Aby to zrobić, nie trzeba być tu
zameldowanym – wystarczy w zeznaniu
podatkowym wpisać wrocławski adres zamieszkania. Dodatkowo, płacąc podatki
we Wrocławiu, można korzystać z programu Nasz Wrocław. To nie tylko zniżki czy
bezpłatne wejścia do wrocławskich atrakcji, ale też stała cena na bilety okresowe
w komunikacji miejskiej.
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Atutem obiektu jest także otwarty taras
z pięknym widokiem na miasto, a elementem wyróżniającym gigantyczny mural
Alicji Białej.
Na co dzień w Concordii pracują przedstawiciele ponad 70 firm, online odbywają się
tu także różnego rodzaju eventy. Ostatnio
Wolves Summit – największe wydarzenie technologiczne w Europie Środkowo-Wschodniej, z udziałem 1 tys. startupów.
Imprezę zorganizowano w całości zdalnie,
ale była realizowana właśnie z budynku na
Wyspie Słodowej.

Po ustaniu obostrzeń, inwestycja ponownie stanie się miejscem do spędzania czasu
wolnego przez wrocławian i turystów.
– Pandemia utrudniła nam zadanie, ale
w samym budynku oraz wokół naszych
projektów już udało się stworzyć prawdziwą społeczność osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Będziemy chcieli ją wzmacniać i rozwijać w kolejnych miesiącach
– deklaruje Voelkel-Krokowicz.
Wśród firm – lokatorów Concordii są m.in.
Me&My Friends – wrocławski product house pracujący dla klientów na całym świecie, a także The Dust, firma gamingowa,
która tworzy grę "I, the Inquisitor" na podstawie powieści Jacka Piekary.
– Przestrzeń Concordii daje nam wiele
możliwości: od codziennej pracy, przez
warsztaty kreatywne, aż do realizacji
drobnych części gry. Ze względu na różnorodność i zaawansowanie prowadzonych
przez nas projektów, to bardzo ważne aby
przestrzeń, w której pracujemy spełniała oczekiwania zespołów – mówi Jakub
Wolff, prezes The Dust.

Więcej informacji na stronie https://www.
wroclaw.pl/budzet-wroclawia/2021/

Dane mogą być zaskakujące, bo mało kto
wie, że montaż jednej latarni ulicznej kosztuje 10 tys. zł, a namalowanie przejścia dla
pieszych to koszt rzędu 1800 zł. W specjal-
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Centrum biznesu i kreatywności na Wyspie Słodowej zostało oficjalnie otwarte
w lipcu 2020 roku. Jego bryłę zaprojektowało MVRDV – jedno z najlepszych biur
architektonicznych w Europie. Inwestycja
łączy w sobie przestrzeń odrestaurowanej
XIX-wiecznej kamienicy i nowoczesną
część przystosowaną do nowych funkcjonalności. Stworzono tu przeszkloną przestrzeń gastronomiczną, biura i coworking,
a także kompleksowe centrum eventowe.

Właściwie od pierwszego dnia działania
budynku przebywa w nim Widgeters –
software house specjalizujący się w technologii Flutter. – W ostatnich miesiącach
zdobyliśmy nowych klientów i ciągle poszerzamy zespół. Concordia jest idealnym
miejscem do rozwoju naszego biznesu –
mówi Krzysztof Krasiński-Sroka, założyciel Widgeters.

Materiały Concordia Design Wrocław

Ile Wrocław przeznacza na edukację, inwestycje, transport, pomoc społeczną czy
ochronę zdrowa? Te i inne informacje
można znaleźć w nowym serwisie przygotowanym przez portal www.wroclaw.pl,
który od kilku lat pokazuje budżet i cennik
Wrocławia w bardzo przystępnej dla czytelników formie.

Materiały Concordia Design Wrocław

Concordia Design Wrocław na Wyspie
Słodowej jest pełna innowacyjnych firm.
Ostatnio została też uznana za najpiękniejszy budynek na świecie w kategorii biura.
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Gospodarka

Gospodarka

Stu milionerów

Przykład dobrej inwestycji
na Dolnym Śląsku
Trwająca od miesięcy pandemia bardzo
wiele zmieniła w wielu dziedzinach życia
oraz pracy. Nie pozostała również bez
wpływu na realizację projektu prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sanikom, ale nie stanęła na
drodze do ukończenia inwestycji.
Mijający rok to czas wystąpienia licznych
przeszkód, a także często braków kadrowych, spowodowanych zachorowaniami na
COVID-19. Niemniej Sanikom elastycznie
dostosował się do sytuacji i wprowadzał
rozwiązania, pozwalające na kontynuowanie wielu zaplanowanych wcześniej działań.

Wykonanie zadania
Wprawdzie nastąpiło przesunięcie terminu finalizacji niektórych etapów projektu
pn. „Optymalizacja oraz wdrożenie nowych procesów przetwarzania i odzysku
odpadów w środkwowosudeckim regionie
gospodarki odpadami w celu zwiększenia poziomów recyklingu”, ale ostatecznie
udało się zakończyć większość z zaplanowanych prac. Przedsięwzięcie, zakładające
modernizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, budowę sortowni odpadów,
a także przebudowę punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych powoli
dobiega końca. Trwają ostatnie prace zwią-

zane z rozruchem maszyn i zapewnieniem
docelowego funkcjonowania instalacji.
Wart blisko 70 mln zł projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakończenie projektu pozwoli sprostać
wymogom nowoczesnej gospodarki odpadami i lepiej chronić środowisko naturalne.

Nowa sortownia
W ramach projektu finalizowane są roboty
budowlane dotyczące przebudowy sortowni przy ulicy Komunalnej 3 w Lubawce,
dzięki którym instalacja zyskała zdolność
do przerobu minimum 7840 Mg odpadów
z selektywnej zbiórki rocznie. Do sortowni dostarczane będą odpady zmieszane
oraz odpady surowcowe, które zostaną
wysegregowane u źródła, tj. w ramach
selektywnej zbiórki prowadzonej na terenie gmin obsługiwanych przez Sanikom.
Wszystko po to, aby zwiększyć poziom
recyklingu i chronić środowisko. A do
tego potrzeba potężnego zaplecza technologicznego i procesowego, w które zainwestowała lubawska spółka. Recykling
wymaga selektywnej zbiórki odpadów oraz

ich odbioru, a następnie sortowania, pakietyzowania oraz transportu do obiektów
przetwórczych. Właśnie po to, aby sprostać
temu zadaniu, Sanikom modernizuje swoje obiekty oraz instalacje. Bo przecież bez
nowoczesnego, perfekcyjnie zorganizowanego systemu odbioru i zagospodarowania
odpadów nie ma mowy o osiągnięciu wyznaczonych celów.

Zmiany w kompostowni
W przypadku modernizowanej kompostowni w ZUO w Lubawce przy ul. Zielonej w Lubawce ukończono wszystkie prace
związane z częścią biologiczną, a na początku tego roku podpisano protokół końcowy.
Natomiast wciąż trwają roboty budowlane
dotyczące części mechanicznej. Kompostowanie to metoda unieszkodliwiania i zagospodarowania zbieranych selektywnie
bioodpadów komunalnych. Proces bazuje
na naturalnych reakcjach biochemicznych,
w ramach których mikro- i makroorganizmy rozkładają bioodpady. W efekcie
powstaje kompost, czyli naturalny nawóz.
Kompostowanie bioodpadów w zmodernizowanym ZUO w Lubawce przyniesie
mieszkańcom wiele korzyści, takich jak
wyeliminowanie zagrożeń sanitarnych
związanych z usuwaniem odpadów, eliminacja uciążliwych odorów wydzielanych
przez rozkładające się substancje organiczne, ograniczenie powierzchni składowisk
odpadów, a także zredukowanie zużycia
sztucznych nawozów.

Modernizacja PSZOK-u

Udziałowcami Spółki jest 25 Dolnośląskich Gmin

gmina Lubawka, gmina miejska Kamienna Góra, gmina Stare Bogaczowice, gmina Mieroszów, gmina
Kamienna Góra, gmina Bolków, gmina Czarny Bór, gmina Marciszów, miasto Boguszów-Gorce, gmina Jawor,
gmina Wojcieszów, gmina Mściwojów, gmina Męcinka, gmina Pielgrzymka, gmina Paszowice, gmina Świerzawa, gmina Wądroże Wielkie, gmina i miasto Lwówek Śląski, gmina miejska Złotoryja, gmina Zagrodno,
gmina Złotoryja, gmina Wleń, gmina Mirsk, gmina Stara Kamienica, gmina Lubomierz.
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Kolejnym etapem projektu była Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Boguszowie-Gorcach
przy ul. Brzozowej 1. W PSZOK-u można
bezpłatnie oddać np. meble i inne odpady
wielkogabarytowe, a więc odpady komunalne, które stwarzają problem ze względu
na swój rozmiar lub wagę. W punkcie dostarczane przez mieszkańców odpady są
selektywnie gromadzone w przystosowanych do tego celu kontenerach, a następnie przekazywane do zagospodarowania
firmom zewnętrznym lub w obiektach
należących do firmy Sanikom. W nowym
PSZOK-u powstał też punkt „drugiego
życia” odpadów. Co ważne, dobrze zaprojektowany i zarządzany PSZOK nie emituje żadnych zanieczyszczeń do środowiska
ani ubocznych efektów zapachowych. Jest
funkcjonalny, łatwo dostępny oraz w pełni
bezpieczny dla ludzi i środowiska.

04 2021

Daniel Kubach, przedsiębiorca, inwestor, anioł biznesu w rozmowie z „Kapitałem
Polskim” o tym, jak radzić sobie w pandemii i zbudować globalną firmę.
pozwalające w trudnym momencie nie
tylko przetrwać, ale na przykład się przebranżowić.

Uważa pan, że nie sztuką jest pomnażanie pieniędzy, ale rozpoczęcie ich
gromadzenia. Dlaczego to właśnie
jest ważniejsze?
Najtrudniejszą rzeczą jest zacząć, a później
– utrzymać regularność. Najpierw trzeba
zrobić pierwszy krok i wytrwać w postanowieniu, bo po drodze zawsze pojawią się
jakieś przeszkody.
Sami rzucamy sobie kłody pod nogi,
jeśli chodzi o zarobki?
Sami, ale pojawiają się też sytuacje zewnętrzne, jak choćby pandemia, której
przecież nikt nie mógł przewidzieć. Pytanie jak zareagujemy na to zdarzenie? Jedno
zobaczą przeszkodę, a inni okazje którą
muszą wykorzystać.
Każdy może stać się milionerem?
O ile jest wystarczająco zdeterminowany.
Są oczywiście osoby, które mają do tego
predyspozycje. Najwięcej zależy jednak od
motywacji. Jeśli chcę, jestem gotów wiele
poświęcić i przede wszystkim uczyć się, to
osiągnę cel. Uważam, że teraz mamy nadmiar możliwości i tylko od nas zależy czy
z nich skorzystamy i w jakim stopniu.
Jaki błąd najczęściej popełniają początkujący przedsiębiorcy?
Mają nierealne oczekiwania dotyczące zarobków. O wiele rozsądniej jest przygotować się na to, że pierwszy biznes może nie
wyjść, drugi także nie. I zaczynając działalność pamiętać, że to długoterminowa
inwestycja.
Wspomina Pan w wywiadach, że przytrafiły się Panu bankructwa. Jakie
wnioski wyciągnął Pan z każdej z tych
upadłości?
Zdarzyło mi się zbankrutować dwa razy,
wtedy było to trudne przeżycie, ale dzisiaj
uważam, że to był dla mnie bardzo ważny
czas. Brakowało mi kompetencji, więc popełniałem błędy i prędzej czy później musiałem za nie zapłacić. Dzisiaj mam szersze
spojrzenie na biznes i rozumiem, że nie ma
w nim nic stałego i nic pewnego. Trzeba się
po prostu przyzwyczaić do myśli, że raz
będzie lepiej, raz gorzej i w miarę możliwość gromadzić środki na czasy kryzysu,
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Jest Pan mentorem, coachem, aniołem biznesu. Nie tylko pomaga Pan
rozwinąć działalność początkującym
przedsiębiorcom, ale też tym, którzy
wpadli w potężne długi, a te najczęściej podcinają skrzydła, a nie zachęcają do działania.
Wiele osób, które zbankrutowały, szybko
się poddaje, zamiast próbować się podnieść. W swojej karierze wypromowałem
od zera, bo tak trzeba to nazwać, lub od
długów w sumie 31 milionerów. Mam dużo
energii i motywacji, by wesprzeć kolejnych.
Minimum, które chciałbym osiągnąć, to
100 osób. Model mojej działalności sprowadza się do tego, że gdy tworzę dochodowy biznes, moi najlepsi współpracownicy
stają się moimi wspólnikami i otrzymują
akcje lub udziały w moich firmach. Pracując mocno i ciężko, z samej prowizji są
w stanie wypracować swój pierwszy milion.
Pełni Pan też rolę anioła biznesu...
...i inwestuję w innowacyjne projekty, które zmieniają świat. Zdarza się, że świetny
człowiek przychodzi ze znakomitym projektem, ale bywa, że ten przedsiębiorca ma
taki sobie pomysł na biznes natomiast ma
wielki potencjał w sobie. Wtedy wspólnie
znajdujemy pomysł i model biznesowy.
Anioł biznesu tym się różni się od funduszu
inwestycyjnego, że ten ostatni daje środki
na działalność, a anioł zapewnia fundusze
i wsparcie prawne, księgowe, logistyczne, lokalowe, a także mentoring, coaching
i kontakty, które otwierają wiele drzwi.
Czas pandemii, również finansowo
trudny dla wielu osób, to dobry moment na rozpoczynanie działalności?
Największe fortuny powstały właśnie w kryzysie. Oczywiście wiele przedsiębiorstw nie
przetrwało, ale rynek nie znosi próżni. 2020
był rokiem czekania, ale rok 2021 będzie
rokiem działania i szukania niszy. Bardziej
rzutcy przedsiębiorcy wyciągali wnioski
z pandemii, modyfikując, zmieniając, rozszerzając ofertę tak, by przystosować firmę
do nowych warunków. Przedsiębiorstwa,
instytucje, placówki medyczne, które przeszły do internetu triumfują, bo ludzie boją
się wychodzić z domu, a okazuje się, że
większość spraw można załatwić on-line.
W dobie pandemii na całym świecie zanotowano wzrost pobrań aplikacji o ok. 3033% w stosunku do analogicznego okresu
roku ubiegłego, co daje ok. 380 miliardów

dolarów, które wydali klienci. To pokazuje
kierunek w jakim rozwija się biznes.
Skoro rozmawiamy o medycynie
w świecie wirtualnym, trudno nie
wspomnieć o Pana najmłodszym biznesowym dziecku, jakim jest YourFitWay, który ma stać się jednorożcem
wartym 1 mld dolarów.
To jest cel, który przed YourFitWay postawiłem, a chcę go osiągnąć pozyskując 10 mln
klientów z całego świata. Obecnie funkcjonujemy w ponad 70 światowych rynkach,
a chcemy być na wszystkich 195, choć nie
mam pewności, czy uda się także podbić
Koreę Północną. Jeśli nie, nie szkodzi, w zupełności wystarczy nam reszta świata.
Dlaczego zainwestował Pan w firmę
z obszaru zdrowia cyfrowego?
Chciałbym zarazić ideą proekologicznej
postawy i aktywności fizycznej miliony
ludzi na świecie. YourFitWay jest aplikacją
związaną z profilaktyką zdrowotną – zachęca do pokonywania codziennie 10 tys.
kroków. Zgodnie z badaniami naukowców
z Harvard Medical Scool tyle wystarczy, by
zachować zdrowie fizyczne, a także przedłużyć życie. Ruch wpływa nie tylko na
długość, ale i jakość życia, a także na samopoczucie. Lepiej śpimy, mamy dotleniony
umysł, a więc jesteśmy szczęśliwsi, bardziej
wydajni, fizyczna aktywność wzmacnia
także odporność organizmu.
Porusza się Pan, bardzo umiejętnie,
w różnych, nierzadko odmiennych
biznesowych obszarach. Co napędza
Pana do wchodzenia w nowe biznesy?
Z jednej strony rywalizacja z samym sobą,
a z drugiej chęć zrobienia dla świata czegoś
dobrego, co przysłuży się planecie i kolejnym pokoleniom. Działam w czterech
branżach – medycznej, prawnej, nowych
technologii i medialnej. W każdej z nich
szukam rozwiązań korzystnych dla zdrowia czy innych życiowych spraw moich
klientów. Jednocześnie nic nie produkuję, a więc nie zanieczyszczam środowiska.
Umożliwiam też moim klientom i partnerom, jak w przypadku YourFitWay, zarabianie pieniędzy. Wystarczy pobrać aplikację,
by zacząć zarabiać, co może być szczególnie
ważne dla osób z regionów świata dotkniętych kryzysem. Taki jest cel mój i moich
wspaniałych wspólników bez których nie
dokonałbym tego – działamy globalnie, zarabiamy, a jednocześnie chcemy zrobić coś
naprawdę pożytecznego dla świata.
Dziękuję za rozmową
Małgorzata Pawlaczek
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