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Do gospodarki wodnej podchodzimy kompleksowo. Nasze 
inwestycje ograniczają problem suszy i powodzi, służą też 
rozwojowi żeglugi 
- mówi Przemysław Daca prezes Wód Polskich.
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 Pandemia unaoczniła nam, że globalne kryzysy 
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Słowo od redakcji

Par tner z y w ydania

Pandemia unaoczniła nam, że globalne kryzysy można rozwiązy-
wać tylko wspólnie, powiedział w rozmowie z ” Kapitałem Polskim”,  
Ambasador Niemiec w Polsce, Arndt Freytag von Loringhoven. Nasz 
rozmówca zwraca uwagę, że przyjęcie europejskiego planu odbudowy 
oraz wieloletnich ram finansowych jest historycznym sukcesem dla eu-
ropejskiej spójności. Ważne przy tym jest, abyśmy nie próbowali wró-
cić „jeden do jednego” do sytuacji sprzed pandemii, lecz skupili się na 
zadaniach i sprawach, które ewidentnie determinują naszą przyszłość.

Wśród nich możemy wymienić należy np. zdecydowaną przebudowę 
naszego systemu energetycznego pod kątem dbałości o klimat i zrów-
noważonego rozwoju; stworzenie zmodernizowanego, bardziej wydaj-
nego, przyjaznego dla środowiska i klimatu transportu oraz nowych 
form mobilności.

O takich m.in. wyzwaniach dyskutowano podczas  drugiego  szczytu 
klimatycznego TOGETAIR 2021 #razemdlaklimatu (21-23 kwietnia, 
Warszawa). Obecny na szczycie premier RP Mateusz Morawiecki pod-
kreślił, że transformacja energetyczna i gospodarcza musi się odbyć w 
sposób sprawiedliwy. Sprawiedliwie dzieląc wszystkie obciążenia, któ-
re się pojawią. Dzięki temu będziemy mieli do czynienia z olbrzymią 
poprawą bilansu handlowego i pozycji Polski. 

Uwagę na TOGETAIR skupiała debata  dotycząca przyszłości pol-
skiej energetyki i górnictwa. Wojciech Dąbrowski, prezes PGE, po-
wiedział, że  już w 2030 roku koncern chce produkować połowę energii 
ze źródeł zeroemisjnych, a do 2050 r. być w całości grupą zero emisyj-
ną. Wskazał, też największe wyzwanie dla polskiej energetyki, jakim 
będzie budowa farm wiatrowych na Bałtyku, które może być kołem 
zamachowym rozwoju polskiej gospodarki. Z kolei, Piotr Woźny z ZE 
PAK potwierdził, że do 2030 koncern zostanie całkowicie zdekarbo-
nizowany, a cała Wielkopolska ma ambicję, by stać się taką do 2040 r.

O wyzwaniach po pandemii dużo mówiono podczas Kongresu 590. 
(5-6 maja br., Warszawa). Uczestnicy piątej już edycji tego wydarzenia 
koncentrowali się na  pięciu kluczowych dla naszego państwa obsza-
rach: bezpieczeństwie zdrowotnym i ekologii, społeczeństwie, gospo-
darce, eksporcie i ekspansji gospodarczej oraz infrastrukturze.

Podczas panelu „Od pandemii po boom eksportowy” stwierdzono min. 
, że polski eksport nie zachwiał się na skutek gospodarczych konse-
kwencji pandemii koronawirusa. Podczas gdy w 2020 r. światowy eks-
port wyrażony w dolarach spadł o 8 proc. to polski wzrósł o 1,1 proc. 
(w złotych o 2,8 proc., w euro był to minimalny spadek na poziomie 
0,3 proc.). Zanotowaliśmy też sporą nadwyżkę w handlu ze światem 
– niemal 12 mld euro. Wreszcie powiększyliśmy udział w światowej 
wymianie handlowej, zdobywając nowe rynki w bardzo trudnych wa-
runkach. Czy to oznacza, że po pandemii czeka nas prawdziwy boom 
eksportowy? 

Można nawet sądzić, że już teraz się zaczyna. Od jesieni 2020 roku, na 
przykład, obserwujemy duże ożywienie sprzedaży z Polski do Niemiec. 
To między innymi dlatego polska gospodarka wychodzi z recesji szyb-
ciej niż tego oczekiwano. Według prognoz, w całym 2021 roku może-
my zanotować nawet 4,5 – 5 procentowy przyrost PKB. 

Zapraszam do lektury Kapitału Polskiego!

Redaktor Naczelny

Ryszard Żabiński 

Jeszcze pandemia, a już boom?
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Turystyka wodna, zwłaszcza żeglar-
stwo i kajakarstwo są w Polsce coraz 
popularniejsze. W jaki sposób Wody 
Polskie, jako administrator wód 
w  kraju, włączają się w  rozwój tego 
obszaru?

Czynnikiem wyróżniającym Wody Pol-
skie są kompleksowe inwestycje związane 
z przeciwdziałaniem powodzi i suszy oraz 
z  rozwojem dróg wodnych. Najlepszym 
przykładem przedsięwzięć związanych z 
unowocześnieniem i rozbudową dróg wod-
nych, są działania realizowane na Pojezie-
rzu Mazurskim.

W gospodarce wodnej inwesty    cje ograniczają problem suszy 
i powodzi, służą też rozwojowi       żeglugi
Z Przemysławem Dacą prezesem Wód Polskich, rozmawia Marcin Prynda

Jako administrator wód zarządzamy in-
frastrukturą hydrotechniczną – a  ta wy-
magała i  wciąż wymaga modernizacji 
i  znacznych nakładów. Infrastruktura 
hydrotechniczna na Mazurach powstała 
jeszcze w  czasach pruskich. Później przez 
lata była niedoinwestowana, zaniedby-
wana, brakowało pieniędzy na to, żeby 
ją kompleksowo odbudować. Samorządy 
z  tego rejonu zabiegały o  modernizację. 
Stworzyły stowarzyszenie Mazury 2020, 
skupiające miejscowości i  gminy mazur-
skie, które wystąpiły z inicjatywą zmienie-
nia oblicza całych Mazur, przy współpracy 
z  warmińsko-mazurskim urzędem mar-

szałkowskim, z  udziałem Wód Polskich. 
Doszliśmy do porozumienia chociaż było 
trudno ze względu na braki finansowe. 
Udało się jednak pozyskać fundusze z róż-
nych źródeł, m.in. ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz budżetu państwa. Można powiedzieć, 
że efekt przekroczył nasze oczekiwania, bo 
po pierwsze wybudowaliśmy piękny obiekt 
Guzianka II, pierwszą śluzę wzniesioną 
przez Polaków na Mazurach. Oprócz tego 
remontujemy i  rewitalizujemy wszystkie 
najważniejsze kanały na jeziorach mazur-
skich. W  chwili obecnej zmieniamy ob-
licze Mazur, inwestujemy 300 milionów 
złotych. Mamy też świadomość, że jest to 
dodatkowy impuls dla rozwoju tego regio-
nu. Globalnie inwestujemy ponad 20 mld 
zł w rozwój gospodarki wodnej. Planujemy 
też kolejne inwestycje. 

Przy Prezesie Wód Polskich działa także 
Zespół ds. Turystki Wodnej, który anali-
zuje, co Wody Polskie realnie mogą zrobić 
żeby ułatwić turystykę wodną i jak pomóc 
rozwojowi żeglugi śródlądowej. Dodam, 
że z  inicjatywy tego zespołu i  Wód Pol-
skich w  dobie koronawirusa zwalniamy 
armatorów z  opłat za śluzowanie, tak 
było w zeszłym roku. W tej chwili na nasz 
wniosek prowadzone są prace w  następ-
nej tarczy antycovidowej, mam nadzieję, 
że jak najszybciej zostaną wprowadzone 
w życie.

Jaki potencjał ma Polska, jeśli chodzi 
o  rozwój żeglugi śródlądowej i  dróg 
wodnych?

Polska przyjęła porozumienie AGN 
o  śródlądowych drogach wodnych mię-
dzynarodowego znaczenia. Jest to umowa 
międzynarodowa, ratyfikowana przy jed-
nomyślności wszystkich posłów. To bar-
dzo ważne, bo parlamentarzyści wykazali 
wolę kraju w  tej kwestii. Zobowiązaliśmy 
się w  niej, jako Polska dostosować szlaki 
ujęte w  AGN do standardu międzynaro-

dowych dróg wodnych. Przypomnę, że ten 
standard to co najmniej IV-V klasa żeglow-
ności.

Jeżeli chodzi o żeglugę śródlądową, w ro-
zumieniu transportu towarów drogami 
wodnymi, to największym w  Polsce pro-
blemem od lat jest stan infrastruktury 
hydrotechnicznej. Już raport NIK z 2015 r. 
o  rozwoju śródlądowych dróg wodnych 
i żeglugi śródlądowej wskazywał, że tylko 
20% śródlądowych dróg wodnych spełnia 
kryteria zapisane w rozporządzeniu o kla-
syfikacji śródlądowych dróg wodnych. 
Zatem główną barierą jest stan infrastruk-
tury, która wymaga modernizacji i rozbu-
dowy.

W kwestii żeglugi śródlądowej jako Wody 
Polskie skupiamy się na działalności dwu-
torowej. Po pierwsze, mamy na względzie 
usunięcie tzw. wąskich gardeł na rze-
kach wykorzystywanych transportowo, 
głównie na Odrze. Poprawa warunków 
żeglugi ma kluczowe znaczenie nie tylko 
dla transportu, ale przede wszystkim dla 
pracy lodołamaczy. Tej zimy okazało się, 
że są niezbędne dla zmniejszenia ryzyka 
powodzi zatorowych, jakie pojawiają się 
na dużych rzekach. Po drugie, w długofa-
lowych planach inwestycyjnych Wód Pol-
skich, uwzględniamy dostosowanie śródlą-
dowych dróg wodnych do europejskich 
standardów czyli wynikających z  porozu-
mienia AGN o europejskich śródlądowych 
drogach wodnych. 

Wspominał Pan o wybudowaniu no-
wej śluzy i  modernizacji kanałów na 
Mazurach. Jaka kolejna inwestycja 
żeglugowa została już w pełni zreali-
zowana?

Obecnie kończymy remont całego Kanału 
Gliwickiego. Wszystkie śluzy są już odre-
staurowane, wyremontowane, zmoderni-
zowane. Już kilka lat temu mówiono wiele 
o potencjale żeglugi w tym regionie. Znaj-

duje się tam bardzo dużo zakładów prze-
mysłowych, co stwarza możliwość nie tyl-
ko transportu węgla, np. z Gliwic do Opola, 
ale także innych towarów. Armatorzy mają 
teraz w pełni wyremontowaną drogę wod-
ną i mogą wykorzystać jej potencjał. 

Warto pamiętać, że infrastruktura hydro-
techniczna jest wielofunkcyjna i nie służy 
tylko żegludze. Ma funkcję przeciwpowo-
dziową i retencyjną, bo pomiędzy śluzami, 
czy też w  wypadku zbiorników zaporo-
wych, woda jest zatrzymywana, regulowa-
ny jest jej poziom. Wykorzystujemy też te 
obiekty dla energetyki wodnej, a także tu-
rystyki wodnej. Np. na Kanale Gliwickim 
coraz częściej obserwujemy rozwój tu-
rystyki, w  dobie koronawirusa to dobry 
sposób spędzania czasu, nie w tłumie, taki 
bezpieczny, przyjazny i  pozwalający ode-
tchnąć w miły sposób. 

Wspomniał Pan o  tym, że inwesty-
cje hydrotechniczne często są wie-
lofunkcyjne. W  mediach wiele się 
mówi o budowie stopni wodnych. Czy 
Wody Polskie planują ich moderniza-
cję i budowę?

Jako Wody Polskie dokończyliśmy budo-
wę Stopnia Wodnego Malczyce, bo oczy-
wiście pracujemy jeszcze na tzw. cofce 
Malczyc, czyli musimy m.in. zwiększyć 
obwałowania, jednak sam Stopień Wod-
ny Malczyce jest nowoczesnym, wykoń-
czonym obiektem hydrotechnicznym, 
ze śluzą, hydroelektrownią i  z  innymi 
elementami. Przygotowane są projekty 
kolejnych stopni wodnych na Odrze – Lu-
biąż i  Ścinawa. Kiedy zakończymy prace 
projektowe i  uzyskamy niezbędne zgody, 
w tym środowiskowe, przystąpimy do re-
alizacji. 

Przejęliśmy dokumentację tzw. studia wy-
konalności dla Odry i Wisły, które wyko-
nały porty. Odkupiliśmy od zarządu portu 
w Gdańsku przygotowaną przez nich kon-

cepcję studium wykonalności zagospo-
darowania rzeki Wisły, dostosowania jej 
do parametrów międzynarodowej dro-
gi wodnej. Prowadzimy teraz rozmowy 
z portem w Szczecinie, by przejąć od nich 
studium, jakie wypracowali dla Odry. 
Materiały pozwolą przygotować ogól-
ny program rozwoju naszych wodnych 
dróg transportowych, który my, jako 
Wody Polskie będziemy realizować, bo 
jesteśmy jedynym inwestorem w  świetle 
ustawy Prawo wodne i na śródlądowych 
drogach wodnych, na wodach, którymi 
władamy w imieniu Skarbu Państwa. Na 
Wiśle planujemy budowę kolejnego stop-
nia wodnego, który będzie stanowił pod-
parcie dla Stopnia Wodnego Włocławek, 
zwiększy bezpieczeństwo powodziowe 
i da możliwość dalszego rozwoju żeglugi 
śródlądowej.

Czy są projekty, na które warto zwró-
cić szczególną uwagę, atrakcyjne 
z punktu widzenia mieszkańców i tu-
rystów?

Wystąpiliśmy z  inicjatywą uruchomie-
nia naszych szlaków wodnych w  dużych 
miastach na tzw. żeglugę nocną. Ona ma 
ogólnie charakter turystyczny, dotyczy 
przewozu osób w komunikacji publicznej. 
Teraz jesteśmy skupieni na Wrocławskim 
Węźle Wodnym, gdzie wspólnie z  samo-
rządem miejskim przygotowaliśmy od-
powiednią infrastrukturę, oznakowanie 
mostów, oznakowanie śródlądowych dróg 
wodnych, oświetlenie i  inne elementy, 
dzięki którym można tą żeglugę nocną 
bezpiecznie uruchomić. Takie projekty są 
planowane również w  innych większych 
miastach, np. w Krakowie, Gdańsku, być 
może również w  Toruniu, tam gdzie wa-
runki umożliwiają bezpieczną żeglugę 
nocną, poza tym oznakowaniem i  infra-
strukturą. Żegluga nocna we Wrocławiu 
na dniach ruszy w całym zakresie. To do-
bry pomysł, by rozruszać turystykę wod-
ną.
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Prof. Gertruda Uścińska  
w gronie najbardziej wpływowych  
kobiet w Polsce
Z prof. Gertrudą Uścińską prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
rozmawia Marcin Prynda

W rankingu najbardziej wpływo-
wych kobiet w  polskiej gospodarce, 
przygotowanym przez Dziennik Ga-
zetę Prawną, znalazła się Pani na 5 
miejscu, wspólnie z Beatą Daszyńską- 
Muzyczką, prezes Banku Gospodar-
stwa Krajowego. Jak Pani Profesor 
przyjęła wiadomość o  tak prestiżo-
wym wyróżnieniu i  to za okres pan-
demii, a  więc szczególnie trudny dla 
polskiej gospodarki?

To ogromny zaszczyt i  wyróżnienie nie 
tylko dla mnie, ale dla całego mojego ze-
społu, pracowników Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych. W  ciągu ostatnich kil-
kunastu miesięcy epidemii wykonaliśmy 
tytaniczną pracę. To był wyjątkowy czas, 
bo musieliśmy w pandemii zapewnić kry-
zysowe wsparcie obywatelom i  firmom 
liczone w  miliardach złotych. Dziś mogę 
powiedzieć, że nasza praca opłacała się, 
choć to jeszcze nie koniec epidemii. Liczba 

płatników składek, ubezpieczonych i  cu-
dzoziemców zarejestrowanych w ZUS jest 
obecnie znacznie wyższa niż rok temu. To 
wszystko pokazuje, że Tarcza antykryzyso-
wa sprawdziła się i pomogła ochronić mi-
liony miejsc pracy.

W  uzasadnieniu przyznania tak wy-
sokiego miejsca, organizatorzy ran-
kingu napisali, że kierowany przez 
Panią Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych był ważnym, operacyjnym fila-
rem w reakcji państwa na pandemicz-
ny kryzys. Jak dużym wyzwaniem dla 
ZUS było przyjęcie tak dużej odpo-
wiedzialności?

Zdawaliśmy sobie sprawę z  ogromnej 
odpowiedzialności, jaka na nas ciąży. 
ZUS stał się kluczową instytucją, która 
udziela wsparcia. Już od pierwszego dnia 
pandemii staraliśmy się jak najszybciej 
uruchomić programy pomocowe. Przed-
siębiorcy mogli wnioskować o  wsparcie 
od początku kwietnia. Przez te ostat-
nie kilkanaście miesięcy ZUS przeszedł 
ogromną zmianę. Postawiliśmy na elek-
tronizację i  automatyzację. Od czerwca 
ubiegłego roku wnioski o  tarczę anty-
kryzysową przyjmujemy wyłącznie drogą 
elektroniczną. Nasi klienci szybko przy-
zwyczaili się do tych zmian i bardzo sobie 
je chwalą. Dzięki elektronizacji możemy 
rozpatrywać wnioski i  kierować pomoc 
w zasadzie z dnia na dzień. Wiemy, że to 
jest docelowy kierunek zmian we wszyst-
kich obszarach działalności ZUS wcale 
nie na przyszłość, ale już na dziś, dlate-
go przygotowujemy się do elektronizacji 
naszej działalności na naprawdę szeroką 

skalę. Do tej pory w ramach Tarczy anty-
kryzysowej wypłaciliśmy prawie 35 mld 
zł, przyjęliśmy ponad 8 mln wniosków. 
To nie koniec pomocy, ponieważ 4 maja 
uruchomiliśmy kolejną, dziewiątą odsło-
nę tarczy. Dzięki niej wciąż można starać 
się o zwolnienie z opłacanie składek oraz 
świadczenia postojowe.

Kto może skorzystać z nowej tarczy?

Skorzysta z niej kilkadziesiąt branż, które 
odczuły negatywne skutki występowa-
nia w  Polsce Covid-19. Prawo do pomocy 
otrzymało ponad 60 branż z  określonymi 
kodami PKD m.in. branży taksówkar-
skiej, obiektów sportowych, gastronomii, 
kosmetycznej, fryzjerskiej, budowlano-re-
montowej, handlu. Szacujemy, że z samego 
ze zwolnienia z  opłacania składek może 
skorzystać do 400 tys. firm.

O  wsparcie będą mogli wystąpić 
przedsiębiorcy, którzy działali przed 
listopadem 2020 roku i  na 31 mar-
ca 2021 r. prowadzili przeważającą 
działalność oznaczoną jednym z ko-
dów PKD wskazanych w  rozporzą-
dzeniu z  16 kwietnia br. Ponadto 
muszą oni wykazać spadek przycho-
dy o 40 proc. porównując dane mie-
siące.

Nowa odsłona tarczy wprowadza tak-
że zmiany w  świadczeniu postojowym. 
Przedsiębiorcy z  określonych branż będą 
mogli otrzymać świadczenie postojowe od 
jednego do maksymalnie pięciu razy, przy 
czym liczba możliwych do otrzymania 
świadczeń jest pomniejszana o  już otrzy-
mane na podstawie poprzednich dwóch 
tarcz – siódmej i  ósmej. Chodzi o  rozpo-
rządzenia z 19 stycznia i 26 lutego br.

W  ostatnim czasie ZUS opublikował 
bardzo ciekawe dane na temat absen-
cji chorobowej Polaków w 2020 roku.

Z naszych danych wynika, że w 2020 r. od-
notowano wzrost liczby dni absencji cho-
robowej o 4,4 proc., zaś liczby zaświadczeń 
lekarskich o 0,3 proc. Osobom ubezpieczo-
nym w ZUS wystawiono 22,7 mln zaświad-
czeń lekarskich na łączną liczbę 266,6 mln 
dni absencji. Z tytułu choroby własnej wy-
stawiono 20,7 mln zaświadczeń, a  liczba 
dni z tych zaświadczeń wyniosła 256,1 mln 
dni absencji chorobowej. Najwięcej zwol-
nień z tytułu choroby własnej wystawiono 
w marcu 2020 r. Dużą liczbę zaświadczeń 

zanotowano również październiku. Trady-
cyjnie są to miesiące, na które przypadają 
sezonowe szczyty zachorowań m.in. na 
choroby zakaźne.

W  2020 r. znacznie wzrosła liczba e-ZLA 
z  powodu zaburzeń psychicznych i  zabu-
rzeń zachowania. W porównaniu do 2019 
r. liczba zaświadczeń wzrosła o 25,3 proc., 
a liczba dni absencji o 36,9 proc.

A jak wysoko był Covid-19 w tej kla-
syfikacji?

Poprzedni rok był szczególny z  powo-
du pojawienia się w  Polsce epidemii Co-
vid-19. To miało wpływ na skalę absencji 
chorobowej, jednak musimy pamiętać, że 
zwolnienie lekarskie nie było konieczne do 
udokumentowania kwarantanny i izolacji. 
Zresztą część z zakażonych osób łagodnie 
lub bezobjawowo przechodziła chorobę 
i mogła świadczyć pracę zdalnie. Ponadto 
niektóre osoby nie potrzebowały e-ZLA, 
gdyż nie były zatrudnione, na przykład 
emeryci i  renciści. Chorowały też osoby 
nieobjęte systemem ubezpieczeń społecz-
nych.

Stąd nasz rejestr e-ZLA nie ukazuje peł-
nej skali absencji z powodu koronawirusa. 
Dlatego liczba zwolnień wystawionych na 
Covid-19 bardzo długo pozostawała na 
bardzo niskim poziomie. Zwolnień z  tego 
tytułu przybyło dopiero pod koniec roku 
w związku z większą hospitalizacją pacjen-
tów zakażonych wirusem SARS-CoV-2. 
Szpitale wystawiają wtedy e-ZLA właśnie 
z  kodem odpowiadającym koronawiruso-
wi.

W  efekcie Covid-19 nie był główną przy-
czyną absencji chorobowej. W 2020 r. naj-
częściej powodowały ją: ciąża, poród i po-
łóg – 17,5 proc. ogółu liczby dni absencji, 
choroby układu szkieletowo-mięśniowego 
– 16,1 proc., choroby układu oddechowego 
– 13,7 proc., urazy i zatrucia – 11,8 proc., 
zaburzenia psychiczne i  zaburzenia za-
chowania – 10,8 proc. Dopiero na szóstym 
miejscu znalazł się Covid-19.

W najbliższym czasie przed panią ko-
lejne wyzwanie z  powodu powołania 
do rady ds. społecznych w ramach Na-
rodowej Rady Rozwoju.

To dla mnie wielkie wyróżnienie ze strony 
Prezydenta. Narodowa Rada Rozwoju sku-
pia ekspertów specjalizujących się w  naj-

ważniejszych dziedzinach niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania państwa. 
Zadaniem Rady jest przygotowywanie eks-
pertyz oraz opiniowanie prezydenckich 
projektów ustaw. Pracy nie będzie nam 
brakowało, ponieważ działania rady ds. 
społecznych mają objąć kwestie dotyczące 
szeroko pojętej polityki społecznej, której 
celem jest, aby wszyscy obywatele mogli 
korzystać z  rozwoju Polski i  doświadczać 
poprawy poziomu życia. Chodzi tu zwłasz-
cza o rodzinę, seniorów, osoby z niepełno-
sprawnością, osoby wykluczone czy w kry-
zysie bezdomności.

W maju weszła w życie ważna zmiana 
dotycząca zgłoszeń do ubezpieczeń. 
Na czym ona polega?

16 maja weszły w życie zmiany w ustawie 
o systemie ubezpieczeń społecznych w za-
kresie danych przekazywanych w  zgło-
szeniu do ubezpieczeń. Dotyczą one obo-
wiązku wykazywania w  formularzach 
zgłoszeniowych informacji o  wykonywa-
nym przez ubezpieczonego zawodzie. In-
formacja o  wykonywanym zawodzie jest 
kluczowa przy prowadzeniu monitoringu 
zawodów deficytowych i  nadwyżkowych, 
analiz czy prognoz dotyczących rynku 
pracy i  przemian struktury społecznej 
w  Polsce. Ponadto informacje te pozwolą 
oszacować, w których zawodach występu-
je największa zachorowalność i  w  jakich 
okresach. Pragnę uspokoić przedsiębior-
ców, że dane będą wykorzystywane głów-
nie do celów statystycznych.

Wykonywany zawód jest cenną informa-
cją przy budowaniu polityki państwa na 
najbliższe lata, w  tym zdrowotnej. Kod 
zawodu pozwoli na analizę orzekanego 
stopnia niezdolności do pracy – w korela-
cji z  wiekiem i  wykonywanym zawodem 
czy ocenie poziomu wysokości świad-
czeń – w  korelacji z  zawodem. Oprócz 
tego zgromadzone dane będą pomocne 
przy przeprowadzaniu bilansu wpływów 
składek do FUS i  wydatków na świad-
czenia dla wybranych grup zawodowych. 
Potrzeba pozyskiwania przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) danych 
dotyczących wykonywanego przez ubez-
pieczonego zawodu wynika także z coraz 
liczniejszych przypadków zgłaszania za-
potrzebowania na dane statystyczne m.in. 
przez ministerstwa,  Główny Urząd Sta-
tystyczny, instytuty naukowo-badawcze 
oraz uczelnie.
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PPK to dobrowolny dla pracowników 
program systematycznego oszczędzania. 
Po rezygnacji, zawsze można wrócić do 
oszczędzania w  programie. Uczestnic-
two w  Pracowniczych Planach Kapitało-
wych to skuteczny sposób oszczędzania 
na przyszłość. PPK oferuje elastyczność 
w  zarządzaniu Twoimi środkami oraz 
możliwość wypłacenia oszczędności 
w  dowolnym momencie. Sprawdź, jakie 
jeszcze możliwości daje PPK. 

Czym są Pracownicze Plany Kapita-
łowe? 

Na początku przypomnijmy, o jakie środki 
chodzi. Na indywidualny rachunek uczest-
nika PPK trafia co miesiąc sfinansowana 
przez niego wpłata podstawowa, czyli co 
do zasady 2% jego wynagrodzenia oraz 
wpłata jego pracodawcy (min. 1,5% tego 
wynagrodzenia). Po trzech miesiącach 
oszczędzania, w  terminie 30 dni po za-
kończeniu kwartału, dodatkowo ze strony 
państwa na rachunek uczestnika PPK jed-
norazowo wpływa wpłata powitalna w wy-
sokości 250 zł, a następnie - jeśli spełnione 
są warunki wskazane w ustawie - dopłaty 
roczne w wysokości 240 zł. Ten sposób fi-
nansowania sprawia, że program PPK jest 
nieporównywalny z  żadnym innym pro-
duktem finansowym, służącym oszczędza-
niu lub inwestowaniu. 
Zalety oszczędzania w  Pracowniczych 
Planach Kapitałowych: 
• masz możliwość obniżenia swojej wpła-

ty przy zachowaniu wpłat od pracodaw-
cy (dot. zarabiających nie więcej niż 120 
procent minimalnego wynagrodzenia). 

• Możesz dokonać zwrotu środków, kiedy 
chcesz, to Twoje prywatne pieniądze. 

• Nawet wypłacając środki przed 60. ro-
kiem życia, co wiąże się z  określonymi 
pomniejszeniami, możesz zyskać (to 
Twoje dodatkowe oszczędności). Możesz 
też wypłacić środki bez pomniejszeń 
w dwóch przypadkach: na wkład własny 
(np. przy zakupie nieruchomości) oraz 
w razie poważnego zachorowania - Two-
jego lub Twoich bliskich (małżonka lub 
dziecka). 

• Wycofanie środków przed 60. rokiem 
życia nie oznacza braku możliwości dal-
szego gromadzenia oszczędności w PPK. 

• Możesz zmienić przypisany do Twojego 
wieku fundusz zdefiniowanej daty, tj. 
wybrać strategię inwestowania Twoich 
środków. 

PPK – oszczędzanie szyte na miarę
Sposób zasilania Pracowniczych Planów 
Kapitałowych jest tak skonstruowany, że 
każdy uczestnik PPK zyskuje. Dla przykła-
du uczestnik PPK, którego pensja wynosiła 
tyle, ile przeciętne miesięczne wynagro-
dzenie (ok. 5 000 zł brutto w  listopadzie 
2020 r. wg GUS), w  ciągu pierwszego 
roku istnienia PPK „zarobił” na progra-
mie 1  453  zł. Na jego koncie było prawie 
1 500 zł w więcej stosunku do tego, co sam 
wpłacił ze swojej pensji. 
 Uczestnicy PPK wiele zyskują Ci, którzy 
nie wypisali się z  programu, mają dodat-
kowe pieniądze i  mogą z  nich skorzystać 
w  dowolnej chwili, co nie oznacza koń-
ca oszczędzania. W  przypadku niskiego 
wynagrodzenia, możemy obniżyć naszą 
wpłatę do PPK aż do 0,5%, przy zachowa-
niu pełnej wpłaty ze strony pracodawcy 
(1,5%). W  razie przerwy w  oszczędzaniu, 
możemy w dowolnym momencie powrócić 
do odkładania środków – wyjaśnia Robert 
Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK. 

PPK – wypłać, kiedy chcesz 
Główną zaletą oszczędzania w PPK jest to, 
że choć zasadniczym celem gromadzenia 
środków jest korzystanie z nich po zakoń-
czeniu aktywności zawodowej, to jednak 
można skorzystać z  nich także wcześniej. 
Dzieje się tak dlatego, że PPK to nie pro-
gram emerytalny, taki jak OFE, ale dłu-
goterminowy system oszczędzania, w  ra-
mach którego środki uczestnika stanowią 
jego prywatną własność i są dla niego do-
stępne w każdym momencie. 
Wycofanie środków przed 60. rokiem ży-
cia nie jest tym samym co rezygnacja i nie 
powoduje, że uczestnik PPK przestaje 
oszczędzać w  tym programie. Rachunek 
PPK uczestnika nadal będą zasilać wpłaty 
finansowane przez tego uczestnika i przez 
jego pracodawcę, a po spełnieniu określo-
nych warunków – dopłaty roczne od pań-
stwa. 
Zwrot, czyli wycofanie środków z  ra-
chunku PPK przed ukończeniem 60. roku 
życia, następuje na wniosek uczestnika 
PPK i  jest składany instytucji finansowej, 
która prowadzi jego rachunek PPK. Ter-
min, w  jakim instytucja finansowa do-
kona przelewu środków z  rachunku PPK 
na wskazane przez uczestnika konto, jest 
określony w  umowie o  prowadzenie PPK, 
jak również w  statucie funduszu inwesty-
cyjnego, statucie funduszu emerytalnego 
albo regulaminie ubezpieczeniowego fun-
duszu kapitałowego. Zwrot dotyczy całej 
kwoty zgromadzonej na rachunku PPK (po 

pomniejszeniach), nie jest możliwe wyco-
fanie tylko części środków. Dyspozycję 
zwrotu można złożyć w instytucji finanso-
wej lub za pomocą aplikacji internetowej, 
logując się na swój rachunek PPK. 

Wypłata oszczędności z PPK – co mu-
sisz wiedzieć 

Ponieważ, poza naszymi wpłatami do PPK, 
na nasz rachunek PPK wpływają wpła-
ty sfinansowane przez pracodawcę oraz 
bonusy od państwa, to jeśli wypłacimy 
środki przed 60. rokiem życia, nie ponie-
siemy opłaty manipulacyjnej, ale utracimy 
bonusy od państwa, a 30 proc. ze środków 
pochodzących z wpłat pracodawcy trafi na 
do ZUS. Informacja o  tej kwocie zostanie 
zapisana na naszym koncie w  ZUS jako 
składka na ubezpieczenie emerytalne. 
Zapłacimy też podatek od zysków kapita-
łowych. W dużym uproszczeniu – wypła-
cając środki wcześniej otrzymujemy 100% 
naszych wpłat i ok. 70% wpłat pracodawcy. 
Bez utraty bonusów od państwa i koniecz-
ności zapłaty podatku, możemy natomiast 
w każdej chwili, także przed osiągnięciem 
60 lat, wypłacić do 25 proc. środków zgro-
madzonych na naszym rachunku PPK 
w  razie poważnego zachorowania – wła-
snego, małżonka lub dziecka. Możemy 
też wypłacić nawet 100 proc. środków, 
jeśli przeznaczymy je na pokrycie wkła-
du własnego przy kredycie hipotecznym 
(m.in. na zakup mieszkania). Z  tego roz-
wiązania skorzystać można jednak tylko 
przed ukończeniem 45 lat, pod warunkiem 
zwrotu wypłaconej kwoty na nasz rachu-
nek PPK w ciągu 15 lat od wypłaty. 

Jak można wrócić do oszczędzania 
w PPK? 

Wiele osób uprawnionych do oszczędza-
nia w PPK zrezygnowało z tej możliwości, 
często nie mając dostatecznej wiedzy o tym 
programie. O tym, że nie warto było skła-
dać takiej rezygnacji, przekonują wyniki 
osiągnięte przez PPK. 
Dzięki wykorzystaniu mechanizmu finan-
sowania wpłat do PPK przez pracownika, 
pracodawcę i państwo, uczestnik PPK „zy-
skuje” prawie drugie tyle, ile sam przeka-
zuje do tego programu. Dane nie mają nic 
wspólnego z powyższym zdaniem - 9% to 
zysk instytucji. Proponuję zapis: 
Dodatkowy zysk przynosi inwestowanie 
środków. Zgodnie z wyliczeniami anality-
ków PFR, do tej pory na rachunki uczest-
ników PPK wpłynęło 3,159 mld zł. Dzięki 
inwestycjom kwota ta wynosi 3,443 mld, co 
daje wzrost o ok. 9%. 

Na szczęście każdy uprawniony do oszczę-
dzania w PPK może zmienić zdanie i w do-
wolnym momencie przystąpić lub wrócić 
do oszczędzania. Co ważne, wypłacając 
pieniądze z PPK – niezależnie od powodu 
i związanych z tym konsekwencji – nie tra-
cimy prawa do oszczędzania w PPK. Mimo 
zwrotu nadal do naszych wpłat dokładać 
się będą pracodawca i państwo.
„Do oszczędzania powrócić możemy 
w  każdej chwili” bardziej odnosi się do 
powrotu po rezygnacji. Wypłacenie całej 
zgromadzonej kwoty przed ukończeniem 
60 lat nie oznacza końca oszczędzania 
w PPK. O  ile nie złożymy pracodawcy pi-
semnej deklaracji o rezygnacji z dokonywa-
nia wpłat do PPK (zrezygnujemy z oszczę-
dzania w  programie), na nasz rachunek 
PPK nadal będą dokonywane wpłaty. 
Także osoby, które nie są uczestnikami 
PPK, mogą w  każdej chwili przystąpić do 
programu. Wystarczy złożyć pracodawcy 
wniosek o  dokonywanie wpłat do PPK. 
Taki wniosek – podobnie jak deklaracja 
o rezygnacji – obowiązuje od chwili złoże-
nia. W  takim przypadku pracodawca za-
wrze w imieniu pracownika umowę o pro-
wadzenie PPK. Pracodawca będzie naliczać 
i  pobierać wpłaty do PPK, począwszy od 
pierwszego wynagrodzenia wypłaconego 
uczestnikowi PPK po zawarciu dla niego 
tej umowy oraz będzie przekazywać wpła-
ty do instytucji finansowej. 
Warto też wiedzieć, że co cztery lata 
(w 2023 r., w 2027 r., itd.) pracodawca bę-
dzie zobowiązany do ponownego zapisania 
do PPK wszystkich osób, które wcześniej 
nie przystąpiły do programu lub zrezygno-
wały z oszczędzania. Jeśli wówczas będzie-
my mieli między 18 a 55 lat i nie złożymy 
ponownie pisemnej rezygnacji, rozpocz-
niemy oszczędzanie w PPK „z automatu”. 
Oczywiście nie musimy czekać tak długo. 
Możemy przystąpić lub wrócić do oszczę-
dzania już teraz – składając pracodawcy 
wniosek o  dokonywanie wpłat do PPK. 
Dodatkowe informacje na temat PPK moż-
na znaleźć na stronie mojeppk.pl. 

Rozliczanie i  umarzanie Tarczy Fi-
nansowej PFR 1.0

Poza działalnością edukacyjną dotyczącą 
PPK, spółka PFR Portal PPK realizuje tak-
że szereg aktywności związanych z Tarczą 
Finansową PFR w ramach pomocy dla mi-
kro, małych i średnich firm, które ucierpia-
ły z powodu sytuacji epidemicznej związa-
nej z COVID-19. Obecnie przeprowadzane 
są bezpłatne szkolenia online na temat roz-
liczania i  umarzania subwencji z  Tarczy 
Finansowej PFR 1.0. dla mikro- małych 
i średnich przedsiębiorstw. Wszystkich za-
interesowanych działaniami spółki zapra-
szamy na stronę: www.pfrportal.pl i www.
mojeppk.pl. 
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Towarowa Giełda Energii oraz Pol-
skie Stowarzyszenie Energetyki 
Wiatrowej podpisały Porozumienie 
o  współpracy. Czy w  jego wyniku 
powstaną nowe rozwiązania giełdo-
we wspierające obrót energią pocho-
dzącą ze źródeł odnawialnych i jakie 
może być ich znaczenie dla rozwoju 
zielonej energii?

Podpisanie Porozumienia było naszą odpo-
wiedzią na zachodzące zmiany w sektorze 
energetycznym oraz potrzeby uczestników 
rynku. Razem z Polskim Stowarzyszeniem 
Energetyki Wiatrowej planujemy opraco-
wać nowe, mam nadzieję ciekawe, rozwią-
zania i  mechanizmy giełdowe wspierające 
rozwój OZE. 
Nie powstały jeszcze konkretne produkty. 
Pragniemy jednak w  pełni wykorzystać 
potencjał rynku giełdowego, w tym posia-
daną infrastrukturę techniczną oraz ist-
niejące regulacje. Stworzenie atrakcyjnej 
oferty powinno zostać poprzedzone solid-
nymi analizami i  oczywiście konsultacja-
mi z  potencjalnie zainteresowanymi pod-
miotami. Mam nadzieję, że już niebawem 
efekty współpracy z  PSEW ujrzą światło 
dzienne.

Niewątpliwie rośnie znaczenie „zie-
lonej” energii. Jakie mogą być Pana 
zdaniem skutki likwidacji obliga 
na giełdzie w  odniesieniu do rynku 
OZE?

Wprowadzenie obliga na energię wpłynęło 
na stabilizację cen rynkowych, co wskaza-
no w  uzasadnianiu jego wdrożenia. Jeżeli 
spełniłyby się obawy wyrażane przez wielu 
ekspertów rynkowych, to brak transpa-
rentnego indeksu giełdowego, wynikający 
z  niskiej płynności po zniesieniu obliga, 
może spowodować utrudnienia w  wyzna-
czeniu punktu - ceny równowagi rynko-
wej, co z kolei może wpłynąć na stabilność 
cen również dla wytwórców OZE. Dotych-
czasowe analizy, prowadzone wspólnie 
z  Polskim Stowarzyszeniem Energetyki 
Wiatrowej, wskazują, że indeksy wyko-
rzystywane są zarówno w  rozliczeniach 
sprzedaży „zielonej” energii do odbiorców 
końcowych, jak również są podstawowym 
wskaźnikiem oceny rentowności inwesty-
cji w OZE oraz oceny ryzyka ich później-
szego finansowania.

Czy energetyka odnawialna może 
być konkurencyjna, m.in. na rynkach 
hurtowych prowadzonych przez To-
warową Giełdę Energii?

Myślę, że jak najbardziej energetyka od-
nawialna będzie konkurencyjna, jednak 
w  mojej ocenie branża OZE powinna się 
bardziej angażować w obszar rynku hurto-
wego i budować kompetencje w tym zakre-
sie, szczególnie w kontekście planowanego 
na koniec 2022 roku drugiego etapu refor-
my rynku bilansującego zapowiadanego 
przez Ministerstwo Klimatu i  Środowiska 
oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne. 
Oczywiście dużo zależy także od przyję-
tej polityki sprzedaży energii elektrycznej 
w spółkach. Przypomnę, że obecna oferta 
GK TGE zapewnia możliwości handlu za-
równo w  horyzontach długoterminowych 
do 4 lat do przodu na platformie OTF, 
jak również w  wymiarze krótko termi-
nowym SPOT na rynkach dnia bieżącego 
oraz następnego. Nie poprzestajemy jed-
nak na tym. Patrzymy perspektywicznie. 
Wchodzimy w nowe obszary działalności. 
Już wkrótce planujemy rozszerzyć ofertę 
o produkty przeznaczone właśnie dla sek-
tora OZE oraz współtworzyć rynek biome-
tanu w Polsce. 

Wspomniał Pan o  biometanie. 
Wspólnie z  PGNiG pracujecie nad 
przygotowaniem nowoczesnych roz-
wiązań wspierających utworzenie 
i  rozwój rynku biometanu w  Polsce. 
Jak bardzo są zaawansowane prace 
w tym zakresie?

Rozwój rynku biometanu należy rozpatry-
wać wielowymiarowo. Wspólnie z PGNiG 
koncentrujemy się na stworzeniu takich 
narzędzi rynkowych, które zachęciłyby in-
westorów do aktywności w  tym obszarze. 
Przykładem tego są gwarancje pochodze-
nia biometanu zatłaczanego do sieci gazo-
wej. Nasze kolejne działania uzależnione są 
od publikacji projektów regulacji do prawa 
krajowego dotyczących m.in. implementa-
cji dyrektywy RED II. 
Warto wspomnieć, że jako giełda bierzemy 
również aktywny udział zespołach robo-
czych w zakresie rozwoju rynku biometa-
nu koordynowanych przez Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska oraz Pełnomocnika 
Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

Czy poza ofertą dla sektora OZE oraz 
rozwiązaniami dla rynku biomatanu, 
TGE ma inne plany biznesowe?

Nowe obszary wymagają rozpoznania po-
trzeb potencjalnych klientów oraz sprzyja-
jących regulacji. Pamiętajmy, że giełda do-
stosowuje swoją działalność do możliwości 
jakie dają obowiązujące przepisy prawa. 
Obserwujemy dynamiczne zmiany w całej 
gospodarce, jeśli dostrzeżemy szanse dla 
naszego biznesu, na pewno z nich skorzy-
stamy nie tylko w kontekście krajowym ale 
także regionalnym. Jesteśmy otwarci na 
rozmowy i gotowi na nowe wyzwania. 

Z  początkiem 2021 roku Towarowa 
Giełda Energii objęła Programem 
„Maker-Taker” rynek terminowy 
gazu. Jakie są cele tego projektu? 

Program zakłada upusty w opłatach trans-
akcyjnych za inicjowanie transakcji, co 
w  rezultacie przyczynia się do poprawy 
płynności na wybranych instrumentach 
terminowych gazu na platformie OTF. 
Oczywiście program ten działa równole-
gle do funkcjonującego obliga giełdowe-
go, które także należy pozytywnie ocenić 
pod kątem dostępności tych instrumen-
tów w  obrocie hurtowym. Program ma 
charakter pilotażowy i  w  połowie tego 
roku podejmiemy decyzję o  jego dalszym 
kontynuowaniu. Mamy bardzo dobre do-
świadczenia z  podobnego programu jaki 
funkcjonuje na rynku energii elektrycznej, 
niemniej musimy poczekać na pierwsze 
wyniki analiz z rynku gazu.

Z Piotrem Zawistowskim prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A., rozmawia Marcin Prynda

Patrzymy perspektywicznie.  
Wchodzimy w nowe obszary działalności

RYNEK TOWAROWY
Rynek Produktów Spot energii elektrycznej i gazu
Rynek Praw Majątkowych

RYNEK FINANSOWY
RYNEK REGULOWANY

RYNEK  
TOWAROWO-FINANSOWY
W RAMACH OTF

Rynek Terminowy Produktów z dostawą energii elektrycznej
Rynek Terminowy Produktów z dostawą gazu 
Rynek Terminowy Praw Majątkowych

Uprawnienia do emisji CO2

KOMPLEKSOWA OFERTA  PRODUKTÓW GIEŁDOWYCH W JEDNYM MIEJSCU

Towarowa Giełda Energii
Od ponad 20 lat wdraża innowacyjne rozwiązania w dziedzinie obrotu towarowego,  
gwarantując pewność i bezpieczeństwo transakcji zawieranych na prowadzonych  
rynkach. Jako jedyna licencjonowana giełda towarowa w Polsce posiada zezwolenie 
na prowadzenie rynku regulowanego.

www.tge.pl | www.gpi.tge.pl
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- Podczas szczytu klimatycznego To-
GetAir uczestniczył Pan w  panelu 
„Zielona energia, nowoczesne tech-
nologie i  zeroemisyjne domy. Odpo-
wiada Pan w  Funduszu m.in. za ob-
szar ciepłownictwa - u  nas to sektor 
w dużej mierze oparty na węglu. Czy 
jest szansa na dekarbonizację tego 
obszaru? Jakie jest zainteresowanie 
programem „Ciepłownictwo powia-
towe”? 

Alokacja środków dostępnych w 2 naborze 
programu „Ciepłownictwo powiatowe”, to 
230 mln zł. Dofinansowanie inwestycji jest 
możliwe zarówno w formie dotacji jak i po-
życzki, przy czym udzielamy maksymalnie 
do 50% dotacji. Wpłynęło kilkadziesiąt 
wniosków, z których część została już oce-

Wsparcie dla walczących 
o czyste powietrze
Z wiceprezesem NFOŚiGW Arturem Michalskim, rozmawia Marcin Prynda

niona i  wkrótce będziemy podpisywali 
umowy. Kolejne są w uzgodnieniach. Stale 
zapraszamy Wnioskodawców do składania 
wniosków, bo pula nie została dotychczas 
wykorzystana, a dodatkowo, mając świado-
mość skali potrzeb, rozważamy podniesie-
nie poziomu alokacji. W tej chwili program 
jest przeznaczony dla przedsiębiorstw, 
których właścicielem w ponad 50% jest sa-
morząd, a moc zamówiona w systemie nie 
przekracza 50 MW, bo w tym obszarze jest 
najwięcej do nadrobienia. Warto jednak 
podkreślić, że pracujemy nad dostosowa-
niem programu do potrzeb szerszej grupy 
beneficjentów. Zmiany będą iść w  takim 
kierunku, by po środki z NFOŚiGW mogły 
sięgać przedsiębiorstwa, w  których syste-
mie moc zamówiona przekracza 50MW, 
a  także firmy ciepłownicze z  innym, niż 
tylko samorządowy, kapitałem.

Chcemy także, by NFOŚiGW, który do-
tychczas udzielał głównie dotacji i  po-
życzek, częściej sięgał po instrumenty 
pozwalające na wsparcie kapitałowe. Bę-
dzie to oferta przede wszystkim dla spó-
łek samorządowych, choć oczywiście nie 
wykluczam współpracy także z  podmio-
tami komercyjnymi. Zakładamy, że osią 
strumienia dodatkowego kapitału będzie 
transformacja systemu w kierunku zielonej 
energii - kogeneracji, OZE, czy geotermii. 
Zawsze podkreślam też, że oferta Fundu-
szu jest znacznie szersza i warto sięgać po 
wsparcie także z  innych, często horyzon-
talnych źródeł - ciepłownicy mogą korzy-
stać ze wsparcia w takich programach jak 
np. Polska Geotermia Plus czy Energia 
Plus.

Jakie rozwiązania najchętniej wybie-
rają Beneficjenci NFOŚiGW w  tym 
obszarze?

Ze względu na najwyższą efektywność naj-
większym zainteresowaniem stale cieszy 
się kogeneracja gazowa, czyli jednoczesne 
wytwarzanie energii elektrycznej i  ciepła. 

Warto też zaznaczyć, że widzimy i  nowe 
trendy - wystarczy wspomnieć wykorzy-
stanie źródeł biomasowych i  biogazowni 
w kogeneracji. 

Pozyskiwanie ciepła z  odpadów czy rów-
nież kogeneracja na nich oparta, może 
- o  ile jest dobrze zakwalifikowane - być 
uznawane jako ekologiczne rozwiązanie. 
Do tego dochodzi OZE: geotermia, foto-
woltaika, biomasa. Zakładamy, że najlepiej 
stabilizacji sieci służą rozwiązania zapew-
niające miks źródeł oparty na OZE, które 
zwykle jest mniej stabilne, magazyny ener-
gii czy ciepła w połączeniu ze źródłem kon-
wencjonalnym np. gazowym. Najważniej-
sze, abyśmy unikali emisji zanieczyszczeń 
i  gazów cieplarnianych, odchodząc stop-
niowo od tradycyjnych źródeł energii dzię-
ki wykorzystaniu nowoczesnych czystych 
rozwiązań, ale zawsze z  założeniem bez-
pieczeństwa energetycznego jako prioryte-
tu. Należy wspomnieć o nowym programie 
skierowanym na rozwój technologii wodo-
rowych pod nazwą „Nowa energia”.

Czy uda się pogodzić nasze potrzeby 
z założeniami Unii Europejskiej?

Mamy świadomość, że zmieniające się 
przepisy i  wymagania Unii Europejskiej, 
w  tym Europejskiego Zielonego Ładu na-
kładają na nas konkretne obowiązki w za-
kresie dekarbonizacji, bierzemy ten stan 
rzeczy pod uwagę.Naszą odpowiedzią na 
potrzebę dynamicznych zmian w  walce 
o czyste powietrze, wodę, czystą energię są 
programy flagowe trafiające do masowego 
odbiorcy – takie jak „Czyste Powietrze”, 
„Mój Prąd” czy „Moja Woda”. To są dzie-
siątki tysięcy wniosków przyjmowanych co 
miesiąc przez nas i partnerskie WFOŚiGW, 
które oznaczają dziesiątki tysięcy nowych 
gospodarstw domowych zdeterminowa-
nych do tego, by włączyć się w walkę z su-
szą, walkę o zdrowsze powietrze, o prosu-
menckie podejście do kwestii wytwarzania 
i  magazynowania energii. Co ważne mó-

Kapitał dla lepszej przyszłości

Od ponad 30 lat inicjuje i wspiera działa-
nia na rzecz środowiska i  transformacji 
energetycznej. Finansuje i  współfinansuje 
przedsięwzięcia proekologiczne. Na ten cel 
przeznaczył już 270 mld zł, z czego prawie 
2/3 to środki własne. Z jego wsparcia korzy-
stają zarówno przedsiębiorcy, samorządy 
i administracja państwowa, jak i uczelnie, 
organizacje pozarządowe i  osoby prywat-
ne. Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) od 
lat jest liderem we wdrażaniu programów 
zmieniających na lepsze klimat i jakość ży-
cia w Polsce.

Nie tylko „Czyste Powietrze”

Działalność, znanego Polakom z realizacji 
programów takich jak „Czyste Powietrze” 
czy „Mój Prąd”, Funduszu obejmuje całe 
spektrum tematów istotnych dla ochro-
ny i  poprawy stanu środowiska w  Polsce: 
transformację w  kierunku zeroemisyj-
nej gospodarki, w  tym zeroemisyjnego 
transportu, adaptację do zmian klimatu, 
poprawę jakości powietrza, przejście do 
gospodarki o  obiegu zamkniętym, w  tym 
gospodarowanie odpadami, poprawę go-

spodarki wodno-ściekowej oraz ochronę 
przyrody. Realizując ważne dla rozwoju 
cywilizacyjnego i  gospodarczego nasze-
go kraju zadania, NFOŚiGW efektywnie 
wykorzystuje środki własne oraz środki 
zewnętrzne, pełniąc funkcje Instytucji 
Wdrażającej dla Funduszy Norweskich 
i  Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
2014-2021 oraz Instytucji Wdrażającej dla 
I  i  II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020. 
Jest także Krajowym Punktem Kontakto-
wym Programu LIFE w Polsce.

Równie zróżnicowane są formy finansowa-
nia ze strony NFOŚiGW. Poza popularny-
mi dotacjami i preferencyjnymi pożyczka-
mi to także inwestycje kapitałowe, dopłaty 
do oprocentowania kredytów bankowych, 
częściowe spłaty kapitału kredytów ban-
kowych oraz umorzenia. Warto wiedzieć, 
że NFOŚiGW poza wojewódzkimi fundu-
szami ochrony środowiska i  gospodarki 
wodnej współpracuje z Bankiem Ochrony 
Środowiska S.A. oraz szeregiem instytucji 
publicznych.

E jak ekologia, E jak efekty

Inicjatywy i  finansowanie z  Funduszu 
przekładają się na wymierne efekty eko-
logiczne, a w ślad za tym korzyści dla go-

wimy tu o  osobach, które decydując się 
na rozwiązania OZE, czy np. instalację do 
zbierania deszczówki, wykładają na ten cel 
własne niemałe pieniądze. A  to oznacza, 
że wierzą w sens tego typu działań. To są 
nasi najlepsi sojusznicy i  oczywiście jed-
nocześnie najsurowsi recenzenci naszych 
działań. Słuchamy ich głosów i  w  miarę 
możliwości dostosowujemy kolejne edycje 
programów do oczekiwań i potrzeb zarów-
no osób indywidualnych jak i wspólnot czy 
samorządów, które mają szczególnie waż-
ną rolę w  budowie ekosystemu zielonych 
inwestycji.

Przed nami wielkie zadanie zagospoda-
rowania olbrzymich środków, które trafią 
do Polski w ramach Krajowego Planu Od-
budowy i  Funduszu Modernizacyjnego. 

Prace są bardzo zaawansowane, a to ozna-
cza olbrzymie wyzwania i  możliwości dla 
NFOŚiGW m.in. w  zakresie realizacji już 
funkcjonujących programów prioryteto-
wych, takich jak Mój Prąd czy Czyste Po-
wietrze, jak i programowaniu nowych ini-
cjatyw ukierunkowanych na efektywność 
energetyczną i OZE w przemyśle, energety-
ce, ciepłownictwie, budynkach mieszkal-
nych i publicznych.

A jak przebiega współpraca z innymi 
podmiotami?

Podchodzimy do współpracy z  naszy-
mi partnerami elastycznie, pozwalając 
w  określonym zakresie modyfikować 
wnioski – wszystko po to, by maksymali-
zować korzyści dla beneficjentów oraz uzy-

skiwać jak najlepsze efekty środowiskowe. 
Szukamy także sojuszników w walce o sko-
kowy rozwój naszych zielonych technolo-
gii. Ma temu służyć m.in. porozumienie 
podpisane z  NCBR. Pomoże nam ono 
wspólnie tworzyć ofertę komplementar-
nych programów, co przełoży się na spraw-
niejszą selekcję najbardziej perspektywicz-
nych projektów i  zapewnienie im dostępu 
do finansowania od pomysłu do komercja-
lizacji. 

Na uwagę zasługuje fakt, że Polska ma zna-
komity system ochrony środowiska albo 
szerzej zrównoważonego rozwoju. 32 lata 
NFOŚiGW, a potem WFOŚIGW oraz BOŚ 
to niemal bilion złotych w  przedsięwzię-
ciach.

spodarki i społeczeństwa. W obszarze go-
spodarki wodno-ściekowej to ponad 4100 
projektów, które zaowocowały m.in. budo-
wą lub modernizacją ponad 1600 oczysz-
czalni ścieków oraz ponad 83 tys. km ka-
nalizacji. Kolejne 2350 projektów dotyczy 
zagospodarowania odpadów. Dzięki środ-
kom z  NFOŚiGW zbudowano 7 spalarni 
odpadów o  wydajności 1,1 mln ton/rok, 
zwiększono masę odpadów poddawanych 
odzyskowi (w  tym recyklingowi) do 7,2 
mln ton/rok, a masa pojazdów wycofanych 
z eksploatacji przyjętych do stacji demon-
tażu wyniosła ponad 2,5 mln kg.

Najwięcej - prawie 122 tys. - dotychczas 
finansowanych lub współfinansowanych 
przez Fundusz projektów dotyczy ochrony 
powietrza i klimatu. Ich realizacja dopro-
wadziła do zmniejszenia emisji SO₂ o 823 
tys. ton/rok, zmniejszenia emisji pyłów 
o 262 tys. ton/rok oraz zmniejszenia emisji 
CO₂ o 15,9 mln ton/rok. Produkcja energii 
z  odnawialnych źródeł energii zwiększyła 
się o 3 Twh/rok, a dzięki zwiększeniu efek-
tywności energetycznej oszczędność ener-
gii wyniosła 4,3 Twh/rok. Termomoderni-
zacji poddano do tej pory 4 480 budynków 
użyteczności publicznej oraz prawie 50 000 
domów jednorodzinnych.
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Port Gdańsk pierwszym  
wyborem dla polskich  
eksporterów
Z Łukaszem Greinke prezesem zarządu Portu Gdańsk S.A., rozmawia Radosław Nosek

Podczas V edycji Kongresu 590 zor-
ganizowano panel tematyczny „Port 
Gdańsk oknem na świat dla towarów 
590. W  kierunku synergii i  uwolnie-
nia potencjału polskiego eksportu”. 
Jakie jest obecnie znaczenie Portu 
Gdańsk dla rozwoju polskiego eks-
portu?

- Naszym celem jest być portem pierwszego 
wyboru dla produktów 590, czyli towarów 
polskich producentów, którzy chcą rozwi-
jać swój biznes międzynarodowo. Chcemy, 
aby te potoki towarów płynęły przez Port 
w  Gdańsku, zamiast przez porty zachod-
nie. To już się dzieje, ale nadal jest wiele do 
zrobienia w tym zakresie. Obserwując sta-
tystyki przepływu towarów w naszym por-
cie widzimy, że eksport bardzo mocno ro-
śnie. Wolumen polskiego eksportu w ciągu 
ostatnich 10 lat wzrósł o  ok. 130 proc. 

A  Gdańsk jest portem o  podstawowym 
znaczeniu dla polskiej gospodarki. Dzięki 
doskonałej lokalizacji – port leży na styku 
głównych szlaków logistycznych – już dziś 
jest bramą dla wielu towarów importowa-
nych i eksportowanych przez przedsiębior-
stwa Europy Środkowo - Wschodniej. Co-
raz więcej dużych podmiotów decyduje się 
na to, żeby mieć w portach nie tylko swoje 
magazyny, ale nawet morskie terminale 
przeładunkowe. Inwestycje infrastruktu-
ralne, w  tym kolejowo-drogowe, to koło 
zamachowe gospodarki. Już niebawem, bo 
w 2022 r., przejedziemy bez zatrzymywania 
się na światłach autostradą A1 bezpośred-
nio z Portu w Gdańsku do czeskiej Ostra-
wy, Brna, Pragi czy słowackiej Bratysławy. 
To wszystko sprawia, że wielu inwestorów, 
zarówno krajowych, jak i  zagranicznych, 
zainteresowało się Gdańskiem, lokując tu 
swoje biznesy. Jesteśmy gospodarzem tego 

terenu i staramy się zapewnić jak najlepsze 
warunki, do lokowania biznesu w naszym 
porcie. Porządkowana jest przestrzeń, 
utwardzane place i budowana coraz nowo-
cześniejsza infrastruktura, wszystko po to, 
by maksymalnie przyśpieszyć rozwój no-
wych biznesów i ułatwić inwestorom start. 

Port Gdańsk jest jedynym portem na 
Bałtyku przystosowanym do obsługi 
największych statków oceanicznych 
na świecie. Jak to się przekłada na po-
zycję Portu Gdańsk wśród wszystkich 
portów bałtyckich?

- Inwestycje to kluczowy element mający 
bezpośredni wpływ na wzrost przeładun-
ków. Ma to również bezpośrednie przełoże-
nie na naszą pozycję wśród konkurentów. 
To właśnie uniwersalna infrastruktura, jej 
jakość, a  także parametry jednostek jakie 
mogą być dzięki tej infrastrukturze obsłu-
giwane, decydują o wolumenach przełado-
wywanych towarów. Dlatego Port Gdańsk 
wciąż poszukuje możliwości rozbudowy 
infrastruktury planując kolejne inwesty-
cje, aby umożliwić naszym kontrahentom 
osiąganie coraz lepszych wyników. 

Ogromne znaczenia mają prowadzone 
obecnie wielomilionowe inwestycje na te-
renie portu, które zwiększają naszą konku-
rencyjność na Bałtyku. Jesteśmy na finiszu 
prac związanych z przebudową i moderni-
zacją istniejącej infrastruktury. Jest to za-
równo przebudowa blisko 5 km nabrzeży, 
pogłębianie toru wodnego w  Porcie We-
wnętrznym, modernizacja układu drogo-
wo-kolejowego w  Porcie Zewnętrznym, 
ale także inwestycje Urzędu Morskiego, 
jak falochrony czy tor podejściowy dla 
statków oceanicznych czy inwestycje PKP 
PLK jeżeli chodzi o  dostęp kolejowy. To 

wreszcie nie tylko infrastruktura, ale też 
suprastruktura, czyli urządzenia przeła-
dunkowe, które muszą spełniać wymogi 
najbardziej wymagających operatorów. 
Dlatego cały czas musimy obserwować 
rynek i dostosowywać naszą infrastruktu-
rę do wymagań rynku. Do naszego portu 
zawijają największe transoceaniczne jed-
nostki, wymagające głębokowodnych na-
brzeży. Do tego celu służy terminal DCT, 
który jako jedyny na południowym Bał-
tyku jest w  stanie obsłużyć kontenerowce 
o  pojemności ładunkowej do 24 tys. TEU 
(na swoim pokładzie mogą zmieścić prawie 
24 tysiące 20-stopowych kontenerów). Naj-
większą jednostką jaka do tej pory została 
obsłużona w Gdańsku jest „MSC Gulsun” 
o  pojemności 23 700 TEU na pokładzie. 
I  właśnie w  bałtyckim rankingu kontene-
rowym jesteśmy liderem. 

W  tym roku awansowaliśmy też do gro-
na trzech największych portów na Morzu 
Bałtyckim. Port Gdańsk stale rośnie w siłę. 
Pokonujemy coraz to wyżej ustawione po-
przeczki. Od 2016 r. przeładunki na por-
towych nabrzeżach wzrosły o 15 mln ton, 
osiągając rekordowy wolumen 52 mln ton 
w  2019 r. Od stycznia do końca kwietnia 
br. łącznie przeładowaliśmy 17,3 mln ton. 
To o 15,2 proc. więcej niż w analogicznym 
okresie ub.r. Wówczas przeładunki wyno-
siły nieco ponad 15 mln ton. Dominującą 
grupą ładunkową nadal jest drobnica (po-
nad 7,8 mln ton), na drugim miejscu są pa-
liwa (ponad 5,7 mln ton). Liczymy na to, że 
pod koniec roku przekroczymy 50 mln ton. 

Jak duże jest zainteresowaniem Por-
tem Gdańsk ze strony inwestorów. Jak 
wiele firm i  z  jakich branż prowadzi 
działalność gospodarczą na terenie 
portu?

- Tak naprawdę, gdy patrzymy na ska-
lę handlu morskiego można stwierdzić, 
że właściwie większość branż korzysta 
z  funkcjonowania portu. Jesteśmy so-
czewką, która skupia absolutnie wszyst-
kie branże. Są u  nas zarówno podmioty 
z  branży automotive, FMCG, czy duże 
podmioty przeładowujące surowce ener-
getyczne. Praktycznie nie ma grupy ła-
dunkowej, która nie byłaby przeładowy-
wana w naszym porcie: kruszywo, cement, 
szyny, popiół, ropa naftowa, węgiel, koks, 
ruda, ale także nawozy, czy produkty spo-
żywcze. Przez nasz port płynie w  bardzo 
dużych tonażach polski cukier, ale też białe 
mięso, czy produkty mleczne. Wyraźnie 

rośnie nam eksport mięsa. W  2020 roku 
było 17,5 tys. ton, a po 4 miesiącach 2021 
jest już 14,2 tys ton. Obecnie na naszym te-
renie o powierzchni blisko 700 ha, biznesy 
prowadzi ponad setka firm o różnorodnym 
profilu działalności, z czego 27 kontrahen-
tów realizuje swoje przeładunki w  relacji 
morskiej. To przede wszystkim branże: 
petrochemiczna, energetyczna, rolno-
-spożywcza, budowlana. Zainwestowała 
u nas m.in. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. 
W  2019 r. wybudowała najnowocześniej-
szy w  Europie terminal cukrowy. Dzięki 
niemu „Polski cukier” trafia na rynki ca-
łego świata, właśnie przez port w  Gdań-
sku. A już niebawem do portowej drużyny 
dołączą kolejni kontrahenci. Podpisaliśmy 
umowę ze spółką Cedrob, liderem w pro-
dukcji drobiu, która chce w Porcie Gdańsk 
uruchomić mroźnię wysokiego składowa-
nia. Rozmawiamy też z branżą mleczarską, 
ponieważ te produkty cieszą się dużym po-
wodzeniem na świecie. 

Nadal dysponujemy terenami inwestycyj-
nymi. Łączna ich powierzchnia to ponad 
100 ha. Najbardziej atrakcyjny i  unikalny 
na skalę europejską jest teren z  bezpo-
średnim dostępem do istniejącego pirsu 
głębokowodnego o  powierzchni 25 hek-
tarów. Szukamy również inwestora dla 
swojej spółki Port Gdański Eksploatacja 
SA. To największy uniwersalny operator 
przeładunkowy, działający na nabrzeżach 
wewnętrznej części Portu Gdańsk i czwar-
ty pod względem przeładunków operator 
na całym obszarze portu. Teren, na któ-

rym operuje spółka to 89 hektarów. Więk-
sza jego część została objęta największym 
programem inwestycyjnym realizowanym 
przez zarząd portu, a współfinansowanym 
ze środków CEF.

Ile regularnych połączeń morskich 
obsługuje Port Gdańsk? Jakie są naj-
ważniejsze kierunki obrotów towa-
rów? 

- Obecnie obsługujemy 21 regularnych 
połączeń morskich. Oprócz Europy, sta-
łymi kierunkami obrotu towarów są 
USA, Ameryka Środkowa i  Południowa 
oraz Azja. W  ramach oferowanych linii 
oceanicznych (aliansów: 2M i  Ocean Al-
liance) jest jedynym bałtyckim portem, 
który obsługuje bezpośrednie połączenia 
kontenerowe z  Chinami. W  2010 r. gdy 
Maersk Line uruchomiła pierwszy serwis 
oceaniczny z  Chin do Gdańska, wzrosła 
liczba przeładowanych kontenerów. Port 
Gdańsk bowiem to dla Azji morska brama 
do rynków Europy Środkowo-Wschodniej, 
najdynamiczniej rozwijającego się regionu 
Unii Europejskiej. To idealny rynek dla 100 
milionów konsumentów, ale także ważne 
miejsce produkcji i stale rosnącego ekspor-
tu produktów wysokiej jakości na rynki 
całego świata. Dlatego też w 2018 r. w  sa-
mym sercu chińskiej gospodarki w Szang-
haju, otworzyliśmy swoje biuro handlo-
we. Wspólnie z Polską Agencją Inwestycji 
i Handlu staramy się o nowe kontrakty dla 
polskich przedsiębiorców.
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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wod-
nej opublikował szczegółowy raport “Kli-
mat Polski”, który pokazuje, że globalne 
ocieplenie to problem, który nas w  Pol-
sce mocno dotyczy. Współczesna zmiana 
klimatu (…) bezsprzecznie przybiera roz-
miary, jakich nie obserwowano wcześniej 
na Ziemi w czasie, odkąd zamieszkuje ją 
gatunek ludzki – pisze w  raporcie prof. 
Mirosław Miętus, zastępca dyrektora 
IMGW-PIB i  Dyrektor Centrum Badań 
i Rozwoju. 
Średnia obszarowa temperatura powietrza 
w 2020 roku w Polsce wynosiła 9,9°C i była 
o  1,6°C wyższa od średniej rocznej wielo-
letniej wartości temperatury dla klimato-
logicznego okresu normalnego 1981-2010. 
Rok 2020 należy zaliczyć do ekstremalnie 
ciepłych, jeśli wziąć pod uwagę średnią dla 
Polski – czytamy we wstępie do raportu 
“Klimat Polski”. Jak podkreślają 
autorzy, 2020 rok był drugim naj-
cieplejszym w  historii – najcieplej 
było w  2019 roku. Wtedy średnia 
wyniosła 10,2°C.

Rok 2019 najcieplejszy 
w historii
Od 1951 roku temperatura w Polsce 
wzrosła o  ponad 2°C. Zimy są cie-
plejsze o 2,5°C, a lata – o 1,9°C. Naj-
cieplejszą zimą była ta zeszłorocz-
na: 3,1°C. Najwyższa temperatura 
wiosną, czyli średnio 10°C, została 
zanotowana w 2007 roku. Rekordo-
we lato – 19,9°C – zarejestrowano 
w 2019 roku. Jesień była najcieplej-
sza w 2006 roku ze średnią 11°C.
Autorzy raportu IMGW zwracają 
również uwagę na wysoki poziom 
morza. Wpływa na to globalna 
zmiana klimatu, która powoduje 
m.in. topnienie lodowców. W  2020 
roku, na wodowskazie w  Świnouj-
ściu ani razu nie zanotowano po-
ziomu wody poniżej tzw. średniej 
niskiej, która wynosi 416 cm. Na 
wodowskazie we Władysławowie 
również woda nie spadła do niskich 
wartości. Przekroczyła jednak po-
ziom ostrzegawczy 551 cm aż 18 
razy. Trzy razy poziom wody był wyższy 
niż alarmowy (570 cm).

Obserwowana od około 170 lat współcze-
sna zmiana klimatu, będąca konsekwen-
cją działalności człowieka, bezsprzecznie 
przybiera rozmiary, jakich nie obserwo-
wano wcześniej na Ziemi w  czasie, odkąd 
zamieszkuje ją gatunek ludzki – pisze w ra-
porcie prof. Mirosław Miętus, zastępca 
dyrektora IMGW-PIB i Dyrektor Centrum 
Badań i Rozwoju. - Ta bezsprzeczność jest 
związana z tempem zmian. Nigdy wcześniej 
bowiem nie następowały one tak szybko 
w tak krótkim czasie. Ponadto, nigdy wcze-
śniej żadna ze zmian klimatu nie zagrażała 
tak dużej populacji ludzkiej, obejmującej 
obecnie 7,8 mld ludzi – dodaje.

Wiosny coraz cieplejsze
Efekty globalnego ocieplenia są widocz-
ne również w Polsce, na co jednoznacznie 
wskazują dane pomiarowo-obserwacyjne. 

- Szczególnie wyraźny jest rosnący trend 
temperatury powietrza w  okresie wiosen-
nym. – komentuje dr Małgorzata Kępiń-

ska-Kasprzak z  Pracowni Agrometeoro-
logii IMGW-PIB. – Powoduje to widoczne 
i  stałe przyśpieszenie początku okresu we-
getacyjnego oraz niewielkie opóźnienie jego 
końca. Obserwujemy też spadek wysokości 
pokrywy śnieżnej, szczególnie w  nizinnej 
części Polski, co rodzi określone problemy. 
Najważniejszym jest brak wilgoci w  gle-
bie już na początku okresu wegetacyjnego, 
w  związku z  brakiem roztopów wczesną 
wiosną. Nie bez znaczenia pozostaje rów-
nież zwiększone ryzyko przemarznięcia 
roślin uprawnych przy wystąpieniu silnych 
mrozów.
Również w okresie letnim rolnictwo w Pol-
sce boryka się z licznymi problemami, bę-
dącymi efektem zmiany klimatu. Wyższa 
temperatura powietrza powoduje wzrost 
parowania, zwiększając tym samym za-
potrzebowanie na wodę nie tylko w upra-

wach, ale również w innych ekosyste-
mach roślinnych. 
Coraz częściej występują również fale 
upałów, które mogą całkowicie znisz-
czyć plony. Zaś zmiany w cyrkulacji 
powietrza przyczyniają się do wystę-
powania ekstremalnych zjawisk po-
godowych, jak trąby powietrzne czy 
grad, oraz przekształcają przestrzen-
ny i  czasowy rozkład sumy opadów 
atmosferycznych. W następstwie bo-
rykamy się w Polsce z okresami bądź 
to znacznej nadwyżki bądź niedobo-
ru opadów oraz nierównomiernym 
rozkładem deszczów na obszarze 
kraju.
W  obliczu tych problemów rolnic-
two w Polsce wymaga wprowadzenia 
istotnych zmian w gospodarce wod-
nej, zwłaszcza w  zakresie małej re-
tencji. Budowa zbiorników wodnych 
dla dużych i  średnich gospodarstw 
rolnych oraz inwestycje w  syste-
my melioracyjne to obecnie główne 
wyzwania stojące przed tą branżą. 
Równocześnie należy wprowadzać 
nowe odmiany roślin uprawnych, 
które będą odporniejsze na nieko-
rzystne warunki wilgotnościowe czy 
termiczne. Takie prace wymagają 
jednak czasu i odpowiednich progra-

mów badawczych. 
Oprac. na podstawie https://obserwator.
imgw.pl/

Czy globalne ocieplenie  
zagraża rolnictwu?

Cyfrowa chmura pomoże rolnictwu
Dla poprawy bezpieczeństwa żywnościowego mogą 
odegrać nowoczesne technologie. Obrazy satelitar-
ne, teledetekcja oraz aplikacje mobilne i  sieciowe 
platformy, tzw. blockchain platforms, już pozwalają 
optymalizować w wielu obszarach dystrybucję żyw-
ności. 
Ponadto, można je wykorzystać do zwiększenia do-
stępu do żywności wysokiej jakości, ograniczenia 
strat i marnotrawstwa pożywienia, poprawy gospo-
darki wodnej, walki ze szkodnikami i  chorobami, 
monitorowaniu zagrożeń i  ostrzegania. Wdrożenie 
tych rozwiązań powinno stać się głównym celem 
zarówno dla sektora państwowego i prywatnego, jak 
również społeczeństwa.
Kluczem jest budowa niezbędnej infrastruktury – po-
łączeń szerokopasmowych, dostawców usług oraz 
centrów danych lub platform chmurowych obsługu-
jących duże bazy danych zawierające istotne infor-
macje dla producentów, dystrybutorów i konsumen-
tów. Przyszłość żywności i  rolnictwa wiedzie drogą 
cyfrowej rewolucji opartej na nauce i  zdobyczach 
technologii ostatniego półwiecza.

Polska Spółka Gazownictwa  
– ważne ogniwo w procesie transformacji 
energetycznej ciepłownictwa
Transformacja ciepłownictwa systemowego, czyli planowana zmiana paliwa na gazowe, to jedno 
z najważniejszych wyzwań stojących obecnie przed Polską Spółką Gazownictwa z GK PGNiG. PSG 
powołała specjalny departament, który już zajmuje się m.in. analizą opartego w większości na wę-
glu rynku ciepłowniczego oraz zainaugurowała Program Transformacji Energetycznej. 

Zgodnie z regulacjami unijnymi oraz przy-
jętą w  lutym 2021 roku „Polityką Energe-
tyczną Polski do 2040 r.”, gaz ziemny będzie 
paliwem pomostowym w  transformacji 
energetycznej naszego kraju. PEP2040 
zakłada m.in. odejście od spalania węgla 
w gospodarstwach domowych w miastach 
do 2030 r., na obszarach wiejskich do 2040 
r. oraz wiele innych działań, które mają 
na celu poprawę jakości powietrza. Jed-
nym z  najważniejszych takich zadań jest 
zmniejszenie emisji płynącej z ciepłownic-
twa systemowego – w tym celu zmiana jego 
paliwa na gazowe. 
Polska energetyka w  obliczu transforma-
cji energetycznej stoi przed ogromnym 
wyzwaniem, zwłaszcza w aspekcie energii 
cieplnej. Ciepłownictwo systemowe po-
krywa aż 42% krajowego zapotrzebowania 
na ciepło, które poprzez sieć o długości po-
nad 21 tys. km dociera do prawie 15 mln 
odbiorców. W naszym kraju obecnie działa 
420 konwencjonalnych przedsiębiorstw 
ciepłowniczych o  mocy zamówionej po-
nad 34 GW, a mocy zainstalowanej 55 GW. 

Najwięcej przedsiębiorstw ciepłowniczych 
stanowią te do 50 MW mocy zainstalowa-
nej, a paliwa zużywane do produkcji ciepła 
to w ponad 70% węgiel kamienny – obecnie 
gaz to jedynie niewiele ponad 8%.
Polska Spółka Gazownictwa widzi olbrzy-
mie zainteresowanie gazem w  kontekście 
modernizacji i  transformacji ciepłownic-
twa. W związku z tym Zarząd PSG powo-
łał Departament Energii, którego głównym 
zadaniem jest dostosowanie Spółki do 
procesu dekarbonizacji. Nowy Departa-
ment ma za zadanie realizować rozpoczęty 
w  PSG Program Transformacji Energe-
tycznej, analizować potencjał rynku paliw 
gazowych w  aspekcie dekarbonizacji oraz 
zdobywać nowych klientów z  przedziału 
od 1 do 50 MW mocy zainstalowanej - 
w tym tych z obszaru ciepłownictwa, elek-
trociepłownictwa i przemysłu. 
Jednak by zapewnić bezpieczeństwo trans-
formacji energetycznej i  dokonać zmiany 
paliwa z węgla na gaz w ciepłownictwie, ko-
nieczne są dodatkowe fundusze zewnętrz-
ne, które posłużą do zwiększenia budżetu 
inwestycyjnego PSG - środki finansowe 
na niezbędne inwestycje i rozbudowę sieci 
dystrybucyjnej. Ich źródłem mogłoby być 
np. umożliwienie przekazania pieniędzy 
z Unii Europejskiej na rozbudowę sieci ga-
zowej i przesyłowej. 
Bez nich trudno będzie zwiększyć możli-
wości i przepustowość dystrybucyjnej sieci 
gazowej PSG – szczególnie w  miejscach, 
gdzie łączy się ona z siecią przesyłową. Po-
trzeba dużych inwestycji żeby ten „zestaw 
naczyń połączonych” mógł dobrze funk-
cjonować i  żeby można było zwiększać 
wolumen gazu dystrybuowanego siecią 
Polskiej Spółki Gazownictwa.
Polska Spółka Gazownictwa rozwija swoją 
sieć dystrybucyjną z myślą o niskoemisyj-
nej przyszłości polskiej gospodarki – ana-
lizuje zagadnienia dotyczące poszerzenia 
funkcjonalności infrastruktury gazowej 

o  zdolność do transportu gazu ziemnego 
z domieszką innych gazów, pochodzących 
ze źródeł OZE, w  tym przede wszystkim 
biometanu. Zgodnie z  Polityką Klima-
tyczną UE, wykorzystywanie biometanu 
jako alternatywnego paliwa dla energetyki 
i ciepłownictwa, może pozwolić na znacz-
ną redukcję emisji gazów cieplarnianych 
i  w  istotny sposób pomóc osiągnąć cele 
związane z  transformacją energetyczną 
Polski. Wszystko wskazuje na to, że to 
właśnie biometan zmieszany z klasycznym 
gazem ziemnym może ustabilizować koge-
nerację i być gwarantem tego, że te systemy 
będą funkcjonowały prawidłowo. 
Jednym z celów powołanego przez Spółkę 
Programu Transformacji Energetycznej 
jest także zatłaczanie wodoru do sieci dys-
trybucyjnej. PSG w 2020 roku dołączyła do 
Partnerstwa na rzecz budowy gospodarki 
wodorowej i  bierze udział w  pracach nad 
tworzeniem sektorowego porozumienia 
wodorowego, które koordynuje Minister-
stwo Klimatu i Środowiska.
Dlatego Narodowy Operator Systemu Dys-
trybucyjnego Gazu wdraża nowe, ważne 
dla sektora energetycznego technologie 
i  rozwiązania wspierające rozwój energe-
tyki niskoemisyjnej, opartej na ekologicz-
nych źródłach wytwarzania oraz infra-
strukturze o wysokiej efektywności. 
Polska Spółka Gazownictwa z Grupy Kapi-
tałowej PGNiG jest liderem na rynku dys-
trybucji gazu w Polsce i największym Ope-
ratorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu 
w  Europie. Misją PSG jest dostarczanie 
paliwa gazowego w sposób ciągły, bezpiecz-
ny oraz z  poszanowaniem środowiska na-
turalnego. Spółka eksploatuje sieć gazową 
o  długości ponad 195 tys. km, co stanowi 
97 proc. sieci dystrybucyjnej gazu w Polsce. 
Spółka dostarcza rocznie prawie 12 mld m3 
paliwa gazowego do ponad 7 mln klientów. 
Urszula Zając, Radosław Jankiewicz
Polska Spółka Gazownictwa
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Intensywne, zrównoważone 
rolnictwo może iść w parze 
z ochroną środowiska

Z Markiem Łuczakiem 
prezesem Syngenta 
Polska, rozmawia  
Ryszard Żabiński

Dlaczego Zielony Ład w  rolnictwie 
określa się mianem rewolucji i to za-
równo pod względem produkcji żyw-
ności jak i  ochrony środowiska? Na 
jakie zmiany muszą się przygotować 
rolnicy w Europie?

Zielony Ład to rewolucja, ponieważ jego 
cele, zarówno te w  obszarze rolnictwa, 
jak i w innych dziedzinach, są bardzo am-
bitne. Jeżeli chodzi o  produkcję rolną, to 
osiągnięcie założeń Zielonego Ładu będzie 
wymagało głębokich zmian w  sposobie 
uprawy roślin oraz dużych inwestycji, np. 
w nowe technologie. 

Patrząc na strukturę gospodarstw rolnych 
w Polsce trudno mówić o średniej – mamy 
ogromne gospodarstwa, posiadające od 
kilkuset do kilku tysięcy hektarów zie-
mi; gospodarstwa średnie, takie od 50 ha 
w górę i ogromną liczbę gospodarstw kil-
ku, kilkunastohektarowych. Stopień za-
awansowania technologicznego jest inny 
w  każdym z  tych segmentów i  różne są 
potrzeby. Dlatego potrzebne będą różne 
nakłady pracy oraz nakłady finansowe, aby 
spełnić wymagania Zielonego Ładu, Stra-
tegii od Pola do Stołu oraz Strategii Bioróż-
norodności.

Czy założenia Europejskiego Zielo-
nego Ładu, ogłoszone w  2019 roku, 
pokrywają się ze zobowiązaniami 
ogłoszonymi przez Syngentę w 2014 r. 

Rok temu ogłosiliśmy kolejną edycję The 
Good Growth Plan, ponieważ widzimy jak 
bardzo wpisuje się on w działania prowa-
dzone przez Unię Europejską i  na pozio-
me krajowym. Plan ten wychodzi także 
naprzeciw oczekiwaniom konsumentów 
oraz samych rolników. Są to oczekiwania 
dot. wprowadzania nowych rozwiązań 
technologicznych takich jak rolnictwo cy-
frowe, rolnictwo precyzyjne, poszukiwanie 
nowych środków do produkcji, możliwość 
wyboru pomiędzy konwencjonalną ochro-
ną upraw a  np. biologicznymi środkami 
ochrony roślin. Większa dbałość o środo-
wisko naturalne i  bezpieczeństwo rolni-
ków. 

Od ponad 12 lat prowadzimy szkolenia 
dla rolników nt. bezpiecznego stosowa-
nia naszych produktów, technik aplikacji, 
a  nawet postępowania z  pustymi opako-
waniami. Prowadzimy program Operation 
Pollinator czyli akcję na rzecz owadów 
zapylających, pracujemy nad nowymi roz-
wiązaniami – np. inwestujemy w preparaty 
biologiczne. To wszystko robimy właśnie 
w ramach The Good Growth Plan.

Dodatkowo, zanim jeszcze stało się to obo-
wiązkiem prawnym, nasza branża zorga-
nizowała System PSOR, tj. system zbiórki 
opakowań po środkach ochrony roślin. 
System PSOR działa bardzo dobrze, co jest 
możliwe głównie dzięki bardzo dużym na-
kładom finansowym, ponoszonym przez 
firmy wprowadzające środki ochrony ro-
ślin do obrotu. Jesteśmy jednak przekona-
ni, że warto te koszty ponosić, ponieważ 
bardzo ułatwia to rolnikom pozbycie się 
w  bezpieczny sposób kłopotu, czyli pu-
stych opakowań, które (przynajmniej nie 
wszystkie) nie powinny trafić do komunal-
nego strumienia odpadów.

Czy nie istnieje obawa, że wdroże-
nie Zielonego Ładu jeszcze bardziej 
podniesie koszty produkcji rolniczej, 
przez co żywność europejska będzie 
mniej konkurencyjna cenowo w  sto-
sunku do tej z importu?

Cały czas czekamy na publikację oceny 
skutków wdrożenia strategii opartych na 
Zielonym Ładzie. Ale mimo że nie zostały 
jeszcze opublikowane, założyć należy, że 

mogą one wpłynąć na koszty produkcji, 
a na pewno na wyniki plonowania. Zielony 
Ład zakłada także tzw. „zieloną dyploma-
cję’, tj. promowanie europejskiego podej-
ścia i  europejskich wymagań dla naszych 
partnerów handlowych spoza Unii Eu-
ropejskiej. A  to z  pewnością jest zadanie 
na wiele lat. Łagodzenie ekonomicznych 
kosztów Zielonego Ładu będzie też częścią 
Wspólnej Polityki Rolnej i należy się spo-
dziewać, że w jakimś stopniu zapobiegnie 
to obniżeniu konkurencyjności żywności 
wyprodukowanej w Europie.

Unia Europejska stawia przed rol-
nikami nowe wymagania. W  ciągu 
najbliższych lat, stosowanie środków 
ochrony roślin należy ograniczyć 
o połowę, nawozów o co najmniej 20 
proc. Ponadto do 2030 roku 25 proc. 
gruntów rolnych ma zostać przezna-
czonych na rolnictwo ekologiczne. 
Czy polskie i  europejskie rolnictwo 
poradzi sobie z takimi wyzwaniami? 

Miejmy nadzieję, że tak. Ważne będą 
szczegółowe rozwiązania na poziomie 
krajowym. Np. ograniczenie o  50% zuży-
cia pestycydów nie oznacza, że każdy kraj 
UE będzie musiał wprowadzić taką samą 
redukcję. Należy bowiem pamiętać, że 
zużycie środków ochrony roślin różni się 
w  zależności od kraju, a  redukcja o  50% 
dotyczy całej UE.

Czy nie ma sprzeczności w  tym, że 
z jednej strony propaguje się jak naj-
mniej zabiegów agrotechnicznych 
w glebie, a z drugiej strony ogranicza 
stosowanie środków zapobiegających 
chorobom roślin, czy zwalczających 
chwasty? 

Do tego tematu należy podchodzić ho-
listycznie – nie szukać sprzeczności, ale 
punktów wspólnych. Ograniczenie zabie-
gów z  użyciem środków ochrony roślin 
powinno wiązać się ze zwiększeniem roli 
agrotechniki i odmian oraz zwiększeniem 
udziału kwalifikowanego materiału siew-
nego.

Dużą rolę w  uprawie roślin w  przyszłości 
będą na pewno odgrywały preparaty biolo-
giczne, dlatego też od kilku lat prowadzimy 
intensywne prace badawczo-rozwojowe 
nad tą gałęzią przemysłu, aby dać rolnikom 
dodatkowe narzędzie do ochrony roślin 
i możliwość wyboru. 

Jak wdrażanie polityki Zielonego 
Ładu może wpłynąć na europejski 
rynek producentów środków ochrony 
roślin? Czy zmniejszy się dostępność 
tych produktów dla rolnictwa? 

Optymistyczne głosy mówiące o  tym, że 
wycofywane są jedne substancje czynne, 
ale będą pojawiały się nowe, powoli cich-
ną. Każda substancja, każdy nowy środek 
ochrony roślin przechodzi szczegółowe ba-
dania i  bardzo długi proces rejestracyjny. 
Oprócz wymagań prawnych, musi spełniać 
szereg wymagań z  dodatkowych wytycz-
nych i dlatego nowości na rynku środków 
ochrony roślin pojawiają się coraz rzadziej. 
Proszę pamiętać, że ten problem dotyczy 
także środków ochrony roślin stosowa-
nych w  rolnictwie ekologicznym, ponie-
waż większość z nich przechodzi taki sam 
proces rejestracyjny, co środki stosowane 
w rolnictwie konwencjonalnym.

Zmniejsza się różnorodność dostępnych 
preparatów i choć w Polsce jest ponad 2500 
zarejestrowanych środków, to w  zdecy-
dowanej większości są to produkty gene-
ryczne, tj. podobne produkty zawierające 
te same substancje czynne, tylko zareje-
strowane przez różne firmy, w tym import 
równoległy. To powoduje, że właściwa ro-
tacja produktów używanych do ochrony 
jest coraz bardziej ograniczana. Rozwój 
produktów biologicznych może być wspar-
ciem pewnym remedium na tę trudną sy-
tuację.

W  jaki sposób Syngenta stara się 
zwiększać świadomość producentów 
rolnych w  zakresie ochrony środo-
wiska? Czy zdrowa przyroda i  inten-
sywne, zrównoważone rolnictwo są 
do pogodzenia?

Zdecydowanie tak, intensywne zrównowa-
żone rolnictwo może iść w parze z ochroną 
środowiska. Wzrost świadomości rolni-
ków, zmiana pokoleniowa, jakiej jesteśmy 
świadkiem, rozwój polskiego rolnictwa, 
a  także dyskusje na ten temat wpływają 
na to, że wzrasta świadomość i chęć pono-
szenia większych kosztów oraz nakładów 
pracy na rzecz środowiska. Rolnik czerpie 
korzyści z  tego, że na terenie jego gospo-
darstwa jest duża różnorodność biologicz-
na (materia organiczna w  glebie), gleba 
w dobrej kondycji, ponieważ „pracuje” na 
tym żywym organizmie. Dobra kondycja 
ziemi, to dobra kondycja gospodarstwa 
i gospodarujących na niej ludzi. 
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Na Welconomy o Zielonym Ładzie  
i wpływie pandemii na gospodarkę
Z Jackiem Janiszewskim przewodniczącym Rady Programowej Welconomy Forum In Toruń, 
rozmawia Radosław Nosek

W tym roku XXVIII edycja Welco-
nomy Forum in Toruń odbędzie się 
w  dniach 21-22 czerwca. Jak dużym 
wyzwaniem jest organizacja tego 
wydarzenia w  dobie pandemii? Czy 
było zainteresowanie udziałem w tym 
przedsięwzięciu ze strony przedstawi-
cieli władz państwowych, samorządo-
wych, przedsiębiorców i naukowców?

Jeśli chodzi o zainteresowanie przedstawi-
cieli wymienionych instytucji nie dostrze-
gamy zasadniczej różnicy. Gorsza atmos-
fera była w  zeszłym roku gdy musieliśmy 
przełożyć Welconomy i  nie wiedzieliśmy 
czy i  kiedy się odbędzie. Dziś widoki na 
to że dni 21/22.06.2021 będą świętem po-
lityczno-ekonomiczno-gospodarczym 
w  Toruniu, są zdecydowanie większe. 
Zarówno biznes jak i polityka bardzo po-
trzebują wymiany informacji, zderzania 
poglądów z  poczuciem słuchania siebie 
wzajemnie i wyciągania jak najlepszych dla 
Polski wniosków. Zaś jeśli chodzi o  wiel-
kość wyzwania organizacji Welconomy, 
logistyki naszego wydarzenia to jesteśmy 
zdecydowanie mądrzejsi, sprawniejsi i bar-
dziej kompetentni w zderzeniu z Covid 19.

Sesja Plenarna Welconomy przebie-
gnie pod hasłem " Wpływ pandemii 
na zmiany społeczne  w  kraju i  na 
świecie" oraz  „Zielony Ład - teraź-
niejszość i  przyszłość". Kto będzie 
dyskutował nad tymi najważniejszy-
mi chyba wyzwaniami, przed który-
mi stoi polska gospodarka?

Zaprosiliśmy do dyskusji jak każdego roku 
wybitne osobowości świata nauki, polityki 
i biznesu by wypowiedziały się na te tema-
ty. Oczywiście jak zawsze omawiane za-
gadnienia inspiruje sytuacja geopolityczna 
w Polsce, Europie i na Świecie. Jeśli chodzi 
o konkretne nazwiska będziemy budować 
napięcie i  przedstawiać kolejno na naszej 
stronie www.welconomy.pl [1]

Podczas Welconomy tematyka doty-
cząca Zielonego Ładu będzie porusza-
na na wielu panelach. Skąd tak duże 
zainteresowanie ze strony uczestni-
ków Welconomy tą problematyką?

Zielony Ład to wielkie wyzwanie dla 
współczesnej Europy które wpłynie na 
wiele gałęzi życia politycznego i gospodar-
czego na najbliższe lata. Mamy do czynie-
nia z  projektem wielopokoleniowym więc 

nie tylko wiele paneli trzeba temu poświęć 
ale także wiele lat będziemy o tym mówić 
na Welconomy w  Toruniu. Bardzo cieszy 
mnie że do tej długoterminowej dyskusji 
włączą się przedstawiciele wielu regionów 
Polski na poziomie województw zarówno 
administracji rządowej jak i samorządowej.

Welconomy od wielu lat jest organi-
zowane w Toruniu. W jaki sposób to 
wydarzenie przyczynia się do rozwo-
ju, kreatywności tego miasta?

Nieskromnie powiem, że w dużym stopniu 
przyczyniliśmy się do rozpoznawalności 
Torunia i  regionu pod względem możli-
wości inwestycyjnych. Oczywiście to nie 
jest tylko nasza zasługa ale jakąś cegieł-
kę dołożyliśmy do tego że Toruń stał się 
miastem pięknych weekendów z  wieloma 
atrakcjami. Na początku naszej działal-
ności był zaledwie jeden w miarę na wyso-
kim poziomie hotel. Dziś baza noclegowa 
i  gastronomiczna jest wręcz imponująca. 
Toruń i  region odkryło wielu inwestorów 
z kraju i zagranicy co zaowocowało wielo-
ma inwestycjami w  naszym regionie a  to 
oznacza wiele nowych miejsc pracy i więcej 
podatków.

Proszę przedstawić najbliższe plany 
odnośnie Welconomy Forum In To-
ruń? Co może się zmienić jeśli chodzi 
o organizację tego wydarzenia w naj-
bliższej przyszłości i jaki wpływ na to 
może mieć obecna pandemia korona-
wirusa?

Wszystkie plany będą dostępne dla na-
szych partnerów i opinii publicznej na na-
szej stronie. Oczywiście mamy już wnioski 
i  rozważania które wprowadzamy w życie 
już teraz. Z okresu późnej zimy przenosi-
my Welconomy w czas cieplejszej pogody. 
W tym roku będzie to już prawie lato czyli 
21/22.06.2021 Z pewnością zostawimy or-
ganizacje hybrydowej wersji naszej kon-
ferencji gdyż pojawił się klient który chce 
wcześniej nagrany panel pokazać na drugi 
dzień konferencji na naszej stronie,  pod-
trzymamy wersję paneli on-line oraz wersję 
standardową pierwszego dnia z nagraniem 
wszystkich paneli prowadzonych na żywo. 
Te rozwiązania zdecydowanie powiększyły 
grono naszych odbiorców których mamy 
już ponad 60 tysięcy za co bardzo dziękuje-
my i z czego niezwykle się cieszymy.

Spółka HEWEA z siedzibą w Bykowie pod 
Wrocławiem tworzy technologię zintegro-
wanego systemu PRESKO, który służy do 
gromadzenia i odbioru odpadów komunal-
nych. 
Opracowane przez HEWEA rozwiązanie 
wyróżnia się na tle konkurencji zasto-
sowaniem innowacyjnych pojemników 
i  bardzo krótkim czasem ich opróżniania 
(tylko 90 sekund). Jest też tańsze w  eks-
ploatacji – pracę, którą obecnie wykonu-
je 2-3 osobowa załoga śmieciarki, może 
wykonać jeden kierowca, bez wysiadania 
z auta, w sposób całkowicie zautomatyzo-
wany. Obecnie, gdy reżim sanitarny staje 
się nowym standardem, może się to okazać 
bardzo ważnym czynnikiem, umożliwiają-
cym wykonywanie obowiązków pracow-

System PRESKO  
z dotacją NCBiR

nikom przedsiębiorstw komunalnych. Do-
datkowo czujniki rejestrujące napełnienie 
pojemników wraz z modułem planowania 
trasy wpływają na oszczędność paliwa, 
pozwalając planować bardziej efektywne 
przejazdy. 
HEWEA zwróciła się o  dofinansowanie 
projektu do Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju i po pozytywnym rozpatrzeniu 
wniosku otrzymała kwotę 1 976 252,53 zł. 
Finalnym efektem tej współpracy będzie 
system składający się z gamy pojemników 
na odpady oraz pojazd wyposażony w ma-
nipulator do ich opróżniania. Rozwiązania 
te zostały już wstępnie przetestowane we 
Wrocławiu w ramach projektu pilotażowe-
go, który odbył się na przełomie roku 2019 
i 2020 przy współpracy Urzędu Miejskiego 
Wrocławia, spółki Ekosystem oraz spółki 
Chemeko-System. Wyniki okazały się bar-
dzo obiecujące, a prace wykonywane w ra-

mach dofinansowania NCBiR pozwalają je 
udoskonalić. 
HEWEA kieruje system PRESKO do 
przedsiębiorstw świadczących usługi w za-
kresie odbioru odpadów komunalnych. Jak 
udowodnił trzymiesięczny program pilo-
tażowy we Wrocławiu system przyczynia 
się do wzrostu segregacji odpadów i  wyż-
szego poziomu recyklingu. 
Podsumowując – dofinansowany przez 
NCBiR system PRESKO ma szanse umoż-
liwić gminom zrównoważone gospodaro-
wanie paliwem oraz surowcami wtórnymi 
przyczyniając się do zachowania środowi-
ska i ochrony zdrowia ludzkiego. 

HEWEA sp. z. o.o., ul. Przemysłowa 1, Byków, 55-095 Mirków
www.hewea.com, presko.com.pl

Dystrybutor marki PRESKO w Polsce 

 W System pozwala 
zrezygnować z wiaty 
śmietnikowej przy znacznej 
oszczędności miejsca

 W Pojemniki otwierane 
dźwignią nożną – 
higieniczne i bezpieczne

 W Odbiór odpadów 
w zaledwie 90 sekund

 W  Dzięki szczelnemu 
zamknięciu brak dostępu 
dla szczurów i ptactwa

 W Możliwość zamontowania 
elektronicznego zamykania

 W Łatwe i estetyczne 
rozbudowywanie 
o kolejne pojemniki

System PRESKO
bez wiaty śmietnikowej
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Zrównoważony rozwój to bardzo 
modne określenie. Co to jednak ozna-
cza w praktyce?

To oczywiste, że każda firma musi przyno-
sić zyski. Nie można jednak zapominać, że 
ma też służyć ludziom i nie powinna przy 
tym szkodzić planecie. Myśląc o  zrówno-
ważonym rozwoju trzeba realizować te trzy 
cele jednocześnie. 

Państwo promujecie natomiast Cy-
frowy Zrównoważony Rozwój. Na 
czym polega różnica? 

Cyfrowy zrównoważony rozwój to nic in-
nego jak rozwój i  wdrażanie digitalizacji, 
w  celu zapewnienia - z  jednej strony dłu-
goterminowej konkurencyjności i wzrostu 
biznesu, z drugiej strony w granicach bez-
piecznych dla planety oraz w  odniesieniu 
do Celów Zrównoważonego Rozwoju, wy-
znaczonych przez ONZ. 
Technologie cyfrowe mogą bardzo pomóc 
w  osiągnięciu tych założeń. Umożliwiają 
tworzenie nie tylko nowych produktów 
bądź ulepszanie istniejących, ale wręcz 
dają szansę wykreowania nowych modeli 
biznesowych i propozycji wartości. Te zu-
pełnie nowe, cyfrowe rozwiązania mogą 
zaspokoić nasze potrzeby w  radykalnie 
odmienny sposób, niż dotychczas o  tym 
myśleliśmy i  co ważne, w  przyjazny dla 
planety i  ludzi sposób. By firma mogła na 
tym skorzystać, musi mieć jasną strategię 
działania, uwzględniającą cyfrowy, zrów-
noważony rozwój, know-how oraz wiary-
godną metodologię działania. 
I  tu właśnie jest nasza rola. Pomagamy 
naszym klientom w  takiej transformacji. 
Szkolimy ich, nakierowujemy myślenie na 
nowe obszary rozwoju i  pomagamy im je 
wdrożyć. Cyfrowy zrównoważony rozwój 
to jeden z fundamentów naszego działania. 
Mówimy – jeśli, jako firma, nie robisz ni-
czego dla planety, to znikniesz, choćby dla-
tego, że coraz częściej regulatorzy, ale co 
ważniejsze klienci, wymagają od firm i ich 
produktów takich działań. 

W jaki sposób myśleć zatem o cyfry-
zacji, by firma była przyjazna dla pla-
nety? 

Czasami już samo wykorzystanie cyfro-
wych technologii z góry określa, że skorzy-
sta na tym środowisko. Na przykład, dzięki 
zastosowaniu czujników możemy zbierać 
i  przetwarzać informacje o  parametrach 
wody, a tym samym dbać o jej jakość i za-
pobiegać zanieczyszczeniom. Może być też 

Jeśli firma nie robi niczego dla planety, to zniknie

tak, że nowe usługi wymuszają działania 
służące ochronie środowiska, np. nie po-
zwalają na wydruk papieru. Czy też, jak 
stało się codziennością w czasie pandemii, 
szeroko zaczęto wykorzystywać platfor-
my internetowe do prowadzenia spotkań, 
dzięki czemu ograniczamy emisję gazów 
cieplarnianych emitowanych przez auta, 
samoloty itd. 
Bez wykorzystywania cyfrowych tech-
nologii, to wszystko nie byłoby możliwe. 
To digitalizacja stwarza możliwość rady-
kalnej zmiany modelu biznesowego. Na-
leży dodać, że dzięki cyfryzacji możemy 
ograniczać produkcję i  stawać się usługo-
dawcami. Ludzie nie potrzebują posiadać 
produktu, ale potrzebują mieć zapewnioną 
funkcjonalność jaką ten produkt im daje, 
jak chociażby w przypadku usług car-sha-
ringu. Możemy zatem używać i współuży-
wać różnych produktów, przyczyniając się 
do wydłużania cyklu życia fizycznych rze-
czy, a tym samym eliminować konieczność 
nadmiernej produkcji.

Zmiana modelu biznesowego to dłuż-
szy proces. A  czy można zastosować 
jakąś technologię, dzięki której firma 
od razu stanie się przyjaźniejsza dla 
planety?

Takim rozwiązaniem jest chmura. Do-
stawcy rozwiązań chmurowych pracują już 
w  dużej mierze na serwerach zasilanych 
wyłącznie zieloną energią. Tym samym, 
przenosząc nasze dane czy aplikacje do 
chmury publicznej, automatycznie ko-
rzystamy z  czystej energii i  zmniejszamy 
ślad węglowy własnej organizacji. Jednak 
chmura to nie tylko przechowywanie da-
nych. Dzięki chmurze łatwiej wdrażać 
innowacje, prowadzić skomplikowane ob-
liczenia, testować nowe rozwiązania, bez 
ponoszenia ogromnych kosztów. By w peł-
ni wykorzystać takie możliwości, organi-
zacje muszą nauczyć się postrzegać chmurę 
jako narzędzie, które uzupełnia nowocze-
sne technologie. Należy zrozumieć, w jaki 
sposób użycie chmury może zwiększyć wy-
dajność biznesu i przyczynić się pozytyw-
nie dla planety. Jako Cybercom doradza-
my zespołom w procesie transformacji do 
chmury, na każdym etapie – od doradztwa 
w zakresie wyboru najlepszych rozwiązań 
i  dostawcy, poprzez projektowanie syste-
mów, konfigurację infrastruktury, tworze-
nie nowoczesnych aplikacji działających 
w środowisku chmurowym, aż po obsługę 
i wsparcie 24/7 już istniejących rozwiązań.

Pomagacie innym w  transformacji, 
a  jakie wyzwania czekają Cybercom 
w najbliższym czasie?

Firma Cybercom została założona 
w  1995  roku w  Szwecji, w  Polsce spółka 
rozpoczęła działalność w  1997  roku. Nie-
mal od początku wytwarzamy oprogramo-
wania dla firm na zlecenie. Nasze wyzwa-
nie to szukanie firm w Polsce, ale również 
na rynkach międzynarodowych, które 
chcą się rozwijać technologicznie i którym 
moglibyśmy pomóc dokonać głębokiej 
transformacji, przekształcić się w  zrów-
noważone, cyfrowe biznesy wyznaczają-
ce nowe standardy w  rozwoju produktów 
i  usług. Mamy w  tej dziedzinie ogromne 
doświadczenie i niezbędne know-how. 
Wbrew pozorom, tak głębokie zmiany nie 
są zarezerwowane tylko dla największych, 
najbogatszych firm. Przecież każde przed-
siębiorstwo musi co pewien czas inwesto-
wać w  hardware, w  dokupywanie wypo-
sażenia produkcyjnego itp. Jeżeli zamiast 
tego zainwestuje się w  transformację przy 
wykorzystaniu cyfrowych technologii, 
w wejście w chmurę, to można takie wydat-
ki zawrzeć nawet w budżecie operacyjnym. 
Powtarzamy naszym klientom, że doko-
nując cyfrowej transformacji, mogą zyskać 
trwałą przewagę konkurencyjną, „oderwać 
się” od dotychczasowych zasobów i konku-
rentów. Następnym firmom, podążającym 
ich śladem, będzie już trudniej taką firmę 
dogonić. Cieszymy się, że udało nam się już 
w tym pomóc wielu organizacjom z ponad 
20 krajów. 

Z Janem Matulewiczem, szefem Cybercom Poland, firmy consultingowej i  jednocześnie software house 
rozmawia Ryszard Żabiński

Drugi szczyt klimatyczny TOGETAIR 
2021 odbył się 21-23 kwietnia w  war-
szawskim hotelu Sofitel Victoria. Szczyt 
otworzył Minister Klimatu i Środowiska, 
Michał Kurtyka – podkreślając olbrzymi 
postęp, jaki w  ostatnim czasie uczyniła 
Polska w  kontekście wyzwań ekologicz-
nych. Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 
objęty był honorowym patronatem Pre-
zesa Rady Ministrów Mateusza Mora-
wieckiego, który otworzył trzeci dzień 
tego wydarzenia. 
Zrobiliśmy milowy krok naprzód, jeśli cho-
dzi o to, jak chcemy przeprowadzić transfor-
mację energetyczna - powiedział podczas 
otwarcia Minister Klimatu i  Środowiska, 
Michał Kurtyka. 

Multimedialny raport klimatyczny
Podczas Szczytu zaprezentowany został 
pierwszy polski multimedialny Raport 
Klimatyczny TOGATAIR, który już po 24 
godzinach po opublikowaniu osiągnął wy-
nik – 100 tys. wyświetleń. 
- Jest to pierwszy tego typu raport, który po-
jawia się w  przestrzeni publicznej. Mamy 
nadzieję, że wiedza w nim zawarta pomoże 
w  doskonaleniu działań ekologicznych – 
skomentowała Agata Śmieja, Prezes Fun-
dacji Czyste Powietrze oraz pomysłodawca 
Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 
Raport opublikowany został również 
w wersji angielskiej, a po Szczycie Klima-
tycznym uzupełniony zostanie o  wersje 
francuską i niemiecką. 

TOGETAIR 2021 #razemdlaklimatu
– Obok edukacji Polaków, bardzo istotne 
jest przekazanie naszym europejskim part-
nerom, iż Polacy pracują wspólnie nad roz-
wiązaniami ekologicznymi i  mają ambicje 
stać się liderem przemian ekologicznych 
w Europie – dodał Artur Beck, producent 
i organizator Szczytu Klimatycznego TO-
GATAIR, Prezes Fundacji Pozytywnych 
Idei.
 Raport nie został drukowany, a  jedynie 
osadzony na stronie internetowej https://
raport.togetair.eu/ dostępny bezpłatnie 
i  bez rejestracji dla wszystkich w  całym 
kraju.
W  ramach TOGETAIR 2021 podpisany 
został także list intencyjny miedzy PKP 
Energetyka a CTL Logistics ws. programu 
"Zielona Kolej". Celem tej współpracy jest 
przejście CTL Logistics na energię z OZE. 
Do 2030 r. 85 proc. energii, która zasila ko-
lej w Polsce ma pochodzić właśnie z takich 
źródeł. - powiedział Wojciech Orzech pre-
zes PKP Energetyka.
Nowością TOGETAIR 2021 był EKO-
-RING, gdzie starli się ze sobą Jan Śpiewak, 
aktywista miejski oraz Konrad Płochocki, 
przedstawiciel Związku Firm Deweloper-
skich. Tematem była walką z  betonozą, 
ale także nowe inicjatywy, mające ocieplić 
wizerunek rynku inwestycji mieszkanio-
wych. 
Dzień Ziemi (22 kwietnia) na Szczycie Kli-
matycznym TOGETAIR 2021 rozpoczął 
się od prezentacji 10 ZIELONYCH PO-
STULATÓW TOGETAIR – dekalogu oraz 
kanonu wyzwań jakie stoją przed Polską. „
Te 10 postulatów opracowane zostały przez 
Radę Ekspercką TOGETAIR. To zestaw 
działań, które muszą zostać podjęte, by Pol-
ska była gotowa na wyzwania ekologiczne 
– skomentował dyrektor programowy TO-
GETAIR, dziennikarz i  aktywista, Jakub 
Pawłowski.

Zmiany sprawiedliwe społecznie
Są szerokie rzesze społeczeństwa, które nie 
mogą ponosić kosztu transformacji energe-
tycznej – powiedział Premier Mateusz Mo-
rawiecki otwierając trzeci dzień Szczytu 
Klimatycznego. - Koszt musi być rozłożony 
właściwe, to jest wszystkie grupy społecz-
ne muszą mieć perspektywę zmiany. (…) 
Zmiany klimatyczne muszą być sprawiedli-
we społecznie. 
Premier podkreślił, że transformacja ener-
getyczna i  gospodarcza musi się odbyć 
w  sposób sprawiedliwy. Sprawiedliwie 
dzieląc wszystkie obciążenia, które się po-

jawią. Dzięki temu będziemy mieli do czy-
nienia z  olbrzymią poprawą bilansu han-
dlowego i pozycji Polski. 
Z  perspektywy Polski, która jest wielkim 
importerem ropy naftowej i  gazu, jest nie-
zwykle ważne, byśmy przeszli na transport 
niskoemisyjny, elektryczny lub wodorowy. 
(..) Naszym narodowym celem powinno 
być odejście od paliw kopalnych, zwłaszcza 
tych, które powodują znaczący ubytek w fi-
nansach publicznych – dodał Prezes Rady 
Ministrów Mateusz Morawiecki

Bezbolesna transformacja jest 
możliwa 
Uwagę skupiała debata dotycząca przyszło-
ści polskiej energetyki i górnictwa. W trak-
cie dyskusji ważną deklaracją podzielił się 
Wojciech Dąbrowski, prezes PGE, wskazu-
jąc na olbrzymie zaangażowanie w działa-
nia zeroemisyjne: 
- W  2030 r. chcemy produkować połowę 
energii ze źródeł zeroemisjnych, a do 2050 r. 
być w  całości grupą zero emisyjną – po-
wiedział. - To jest proces, który wymaga 
ogromnego wysiłku finansowego. Chcemy 
wydać w  najbliższych latach 75 mld zł na 
źródła zero emisyjne.
 Wskazał, też największe wyzwanie dla 
polskiej energetyki, jakim będzie budowa 
farm wiatrowych na Bałtyku, które może 
być kołem zamachowym rozwoju polskiej 
gospodarki. 
Piotr Woźny z ZE PAK potwierdził, że do 
2030 koncern zostanie całkowicie zdekar-
bonizowany, a cała Wielkopolska ma am-
bicję, by stać się taką do 2040 r. Przytoczył 
przy tym pozytywny przykład powiatu 
tureckiego i  kopalni węgla brunatnego 
Adamów, gdzie taka transformacja sta-
ła się faktem. Ludzie, którzy jeszcze kilka 
lat temu pracowali przy wydobyciu węgla 
brunatnego, dziś uczestniczą w inwestycja 
OZE. To doświadczenie pokazuje, że bez-
bolesna transformacja jest możliwa. Wska-
zał, też na wyzwania, z którymi się mierzy 
domagając się zmian prawnych: 
Przez trzy dni przeprowadzono 16 debat 
tematycznych poruszających wszystkie 
aspekty polityki klimatycznej, począwszy 
od wyzwań związanych z  transformacją 
energetyczną Polski, przez zagadnienia 
dotyczące elektromobilności, gospodar-
ki odpadami po paneuropejskie projekty 
typu CBAM i ESG. TOGETAIR 2021 łączy 
wszystkie środowiska w jednym celu, zbu-
dowania zielone przyszłości. 
Opracowano na podstawie: https://togetair.eu
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Tegoroczna V edycja Kongresu 590 zor-
ganizowana została w  formule hybrydo-
wej przy zachowaniu reżimu sanitarnego. 
Kongres zorganizowano w  Renaissance 
Warsaw Airport Hotel w Warszawie, na-
leżącym do Polskiego Holdingu Hotelo-
wego. W  ciągu dwóch dni Kongresu 5-6 
maja, na trzech scenach prowadzono pa-
nele dyskusyjne transmitowane na żywo. 
W  moderowanych dyskusjach wzięli 
udział liderzy z różnych branż. Wydarze-
nie zostało objęte patronatem Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy, który otwierał Kongres. 
Podczas Kongresu przyznawana jest Na-
groda Gospodarcza Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej. To coroczne wyróżnienie 
dla przedsiębiorstw, które wnoszą znaczą-
cy wkład w  rozwój polskiej gospodarki, 
budując pozytywny wizerunek polskiej 
przedsiębiorczości na całym świecie oraz 
stanowią wzór dla innych.

Nagrody Gospodarcze Prezydenta
W  tym roku nagrody zostały przyznane 
w  pięciu kategoriach głównych i  dwóch 
specjalnych. Prezydent przyznał też - po-
dobnie jak rok temu - nagrodę indywidu-
alną. W kategorii Lider Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw laureatem została firma 
APS Energia SA, w  kategorii Narodowy 
Sukces - Columbus Energy SA, w kategorii 
Międzynarodowy Sukces - Sunreef Ventu-
re SA, w kategorii Odpowiedzialny Biznes - 

Kongres 590 o największych 
wyzwaniach gospodarki

firma Suempol, w kategorii Firma Rodzin-
na - spółka Izodom 2000 Polska.
W ramach kategorii specjalnych, w rywali-
zacji na najlepszy polski start-up zwycięzcą 
została firma firma Airly. W kategorii spe-
cjalnej Badania + Rozwój wygrała firma 
StethoMe. Nagrodą indywidualną prezy-
dent wyróżnił prof. dr hab. n. med. Henry-
ka Skarżyńskiego laryngologa, audiologa, 
foniatrę.
Jesteście Państwo dumą Rzeczpospolitej. 
Bardzo dziękuję za to, że budujecie polską 
markę poza granicami kraju. Mam na-
dzieję, że dzisiejsza nagroda będzie jeszcze 
większą mobilizacją – mówił Prezydent 
Andrzej Duda chwilę po wręczeniu sta-
tuetek Laureatom. w  Pałacu Prezydenc-
kim. Prezydent zauważył, że biznes jest tą 
dziedziną, która „w  największym stopniu 
ucierpiała podczas pandemii”. – Kwestia 
przetrwania polskich firm była dla nas 
kwestią fundamentalną – podkreślił i do-
dał, że wszyscy nominowani do nagród 
prezentują światowy poziom biznesu.

Jak pandemia wpłynęła na eksport
5. edycja Kongresu 590 koncentrowała się 
na pięciu kluczowych dla naszego państwa 
obszarach: bezpieczeństwie zdrowotnym 
i  ekologii, społeczeństwie, gospodarce, 
eksporcie i  ekspansji gospodarczej oraz 
infrastrukturze. Uwagę zwracał autorski 
panel „Fuzja Orlen – Lotos: nowy koncern 
multienergetyczny w  kontekście wyzwań 
rynku”. Podczas dyskusji stwierdzono 
m.in. że wspólne portfolio produktowe 
oraz większe możliwości finansowe umoż-
liwią realizację dużych, wymagających 
wielomiliardowych nakładów projektów 
inwestycyjnych korzystnych dla polskiej 
gospodarki. Optymalizacja zakupów oraz 
wspólnie prowadzonych działań logistycz-
nych przyczyni się do generowania znacz-
nych oszczędności.
Uczestnicy panelu „Polski miks energe-
tyczny i  polityka energetyczna Polski” 
stwierdzili m.in. że Unijny Zielony Ład 
i  silne tendencje dekarbonizacyjne, jakie 
stają się normą w polityce UE powodują, że 
dotychczasowy model miksu energetycz-
nego Polski musi ulec głębokiej transfor-
macji. Pogodzenie dwóch tendencji, czyli 
zachowania bezpieczeństwa energetyczne-
go kraju z koniecznością ograniczenia emi-

sji CO2, powoduje konieczność wdrażania 
szeregu rozwiązań OZE, wykorzystania 
źródeł niekonwencjonalnych, wdrażania 
energetyki rozproszonej, energetyki jądro-
wej, jak również poszukiwania możliwości 
efektywnego magazynowania energii. Jed-
nocześnie należy zwrócić baczną uwagę na 
politykę zmierzającą do bazowania na wła-
snych zasobach energetycznych, co stano-
wi o bezpieczeństwie energetycznym kraju. 
Dużo dyskutowano również o  tym w  jaki 
sposób pandemia odbiła się na polskiej go-
spodarce. Podczas panelu „Od pandemii 
po boom eksportowy” stwierdzono min., 
że polski eksport nie zachwiał się na skutek 
gospodarczych konsekwencji pandemii ko-
ronawirusa. Podczas gdy w 2020 r. świato-
wy eksport wyrażony w dolarach spadł o 8 
proc. to polski wzrósł o 1,1 proc. (w złotych 
o 2,8 proc., w euro był to minimalny spa-
dek na poziomie 0,3 proc.). Zanotowaliśmy 
też sporą nadwyżkę w  handlu ze światem 
– niemal 12 mld euro). Wreszcie powięk-
szyliśmy udział w  światowej wymianie 
handlowej, zdobywając nowe rynki w bar-
dzo trudnych warunkach. Czy to oznacza, 
że po pandemii czeka nas prawdziwy boom 
eksportowy? – zastanawiano się. 

Uwolnić potencjał polskich firm
Nazwa Kongresu 590 pochodzi od prefik-
su kodu kreskowego, którym oznaczane są 
towary wytwarzane bądź dystrybuowane 
przez polskie przedsiębiorstwa. Jego głów-
nym celem jest uwolnienie potencjału pol-
skiej gospodarki oraz promocja polskich 
produktów i  usług. Ideą Kongresu 590 
jest stworzenie przestrzeni do kooperacji 
dla polskich przedsiębiorców, naukowców 
i  decydentów politycznych. Kongres 590 
jest skierowany do wszystkich firm: od 
startupów, przez mikro, małe, średnie, po 
duże przedsiębiorstwa. Kongres 590 – cy-
kliczne, coroczne wydarzenie gospodar-
cze, skupiające przedstawicieli polskiego 
biznesu, nauki, polityki i legislacji oraz go-
ści zagranicznych. Stanowi arenę wymiany 
myśli, poglądów i  doświadczeń polskich 
przedsiębiorców, menedżerów, polityków, 
naukowców oraz ekspertów ekonomicz-
nych. Organizatorem jest Kongres 590  
sp. z o.o. 
Oprac. na podstawie: https://kongres590.pl 
https://www.prezydent.pl

- Suwerenność lekowa to element strate-
gicznej autonomii kraju. I  dziś nikt nie 
ma już wątpliwości, że obowiązkiem pań-
stwa jest sukcesywna jej budowa – mó-
wił Krzysztof Kopeć, prezes Krajowych 
Producentów Leków podczas Kongresu 
590. Eksperci podkreślali, że wymaga to 
zmiany polityki resortu zdrowia wobec 
krajowych producentów leków. 
- Przed pandemią sądziliśmy, że najwięk-
szym zagrożeniem dla bezpieczeństwa le-
kowego jest nielegalny wywóz leków z Pol-
ski, problemy producentów substancji do 
ich wytwarzania w Azji czy kryzysy ekono-
miczne lub geopolityczne. Nie przewidzie-
liśmy rozwoju pandemii. Tymczasem ona 
uświadomiła Europie niebezpieczeństwo 
posiadania tak dużej części przemysłu 
ratującego życie za granicą, gdzie jest on 
narażony na zewnętrzne wstrząsy i  zmie-
niające się wpływy polityczne – zaznaczył 
Krzysztof Góra z  Fundacji Republikań-
skiej, autor raportu „SUWERENNOŚĆ 
LEKOWA PAŃSTWA – ROLA, STAN 
I REKOMENDACJE”.

Trzeba zmienić dotychczasowe 
myślenie o refundacji
Poseł PiS Tadeusz Chrzan podziękował kra-
jowym firmom za postawę podczas pierw-
szej fali pandemii, kiedy zdecydowały się 
zwiększyć produkcję pracując na trzy zmia-
ny, siedem dni w tygodniu i dostarczać pro-
dukty przede wszystkim na rynek polski. 
- Covid-19 zmusił nas zmiany myślenia 
o  refundacji. Strategia, aby kupić jak naj-
więcej, jak najtaniej nie sprawdza się. 
Środki na refundację powinny też rozwijać 
krajowy przemysł farmaceutyczny, bo to 
gwarantuje dostępność leków. I  mam na-
dzieję, że dzięki takiemu podejściu i środ-
kom unijnym, udział krajowego przemysłu 
farmaceutycznego w polskim PKB osiągnie 
dwucyfrowy wskaźnik- powiedział poseł. 
Krzysztof Góra z Fundacji Republikańskiej 
zaznaczył, że budowa bezpieczeństwa le-
kowego wymaga nadaniu mu rangi równej 
bezpieczeństwu energetycznemu i  cyber-
bezpieczeństwu. – Odpowiedzialność za to 
musi wziąć na siebie rząd nadając kierunek 
polityce cenowej resortu zdrowia, która 
powinna sprzyjać zwiększaniu produkcji 
leków w Polsce- rekomendował.

Suwerenność lekowa Państwa 
a bezpieczeństwo polskiego rynku 
farmaceutycznego.

Polski filar bezpieczeństwa
- Polska ze względu na to, że posiada prze-
mysł farmaceutyczny nie doświadczyła 
w  ubiegłym roku tego, co Słowacja czy 
Czechy, które borykały się z  ogromnym 
problemem niedoborów na rynku i musia-
ły sprowadzać leki z  zagranicy z  różnymi 
utrudnieniami – przypomniał Krzysztof 
Kopeć.
- Zarówno firmy państwowe, jak i  pry-
watne, polskie i  zagraniczne, które zde-
cydowały się u  nas zainwestować tworzą 
swoisty ekosystem, który buduje bezpie-
czeństwo lekowe. Daje też miejsca pracy, 
rozwija polską gospodarkę i naukę – pod-
kreśliła Katarzyna Dubno, dyrektor ds. 
Relacji Zewnętrznych i  Ekonomiki Zdro-
wia, Adamed. Poinformowała, że Adamed, 
polska, rodzinna firma dostarcza około 8% 
dziennych refundowanych terapii polskim 
pacjentom, wytwarza ponad 2 mld tabletek 
rocznie w Polsce. - W ubiegłym roku wdro-
żyliśmy inwestycje warte 300 mln zł, aby 
podwoić możliwości produkcyjne. Produ-
kujemy leki generyczne, ale pracujemy też 
nad lekami innowacyjnymi w  obszarze 
onkologii, diabetologii i  neuropsychiatrii. 
Wartość dodana wytwarzana przez Ada-
med to prawie 1 mld 200 mln zł - poinfor-
mowała. 
Sebastian Szymanek, wiceprezes Zarządu 
Zakładów Farmaceutycznych POLPHAR-
MA S.A. wyliczał, że wpływ pośredni 
i bezpośredni produkcji Polpharmy na pol-
skie PKB to 900 mln zł i gdyby zastąpić wy-
tarzane przez firmę leki importowanymi, 
Polska straciłaby te przychody. - Co ósme 
opakowanie leku sprzedawane w aptekach 
i co trzecie w szpitalu to produkty Polphar-

my. Mamy w Polsce 5 fabryk i generujemy 
3 mld zł wartości produkcji przemysłowej. 
I choć sprzedajemy też leki na rynkach za-
granicznych, konsolidujemy swój wynik 
finansowy w Polsce, a suma naszych danin 
na rzecz skarbu państwa przekracza 300 
mln zł rocznie. Rosnący eksport na pozio-
mie 900 mln zł poprawia bilans handlu za-
granicznego Polski - zaznaczył. 

Czego potrzebuje branża?
Krajowi producenci leków przygotowali 
rozwiązanie bezkosztowe dla budżetu NFZ 
pozwalające firmom na rozwój. To insty-
tucja Partnera Bezpieczeństwa Lekowego, 
czyli firmy, która ulokowała w Polsce przy-
najmniej część swojej produkcji i  dzięki 
temu stanowi element systemu budującego 
suwerenność lekową Polski. -Aby zwięk-
szać produkcję w  Polsce, partner bezpie-
czeństwa lekowego potrzebuje utrzymania 
cen swoich leków na dotychczasowym po-
ziomie. Średnia cena jednej tabletki leku 
generycznego w  Polsce wynosi 10 euro-
centów i  już dziś jest najniższą w UE. Po-
lityka cenowa resortu zdrowia nie może 
więc zmuszać partnerów bezpieczeństwa 
lekowego do zrównywania cen z  chińską 
czy indyjską konkurencją, bo wtedy ra-
cjonalny przedsiębiorca będzie tylko im-
portował leki z tych krajów. A to uzależni 
Polskę od najtańszych azjatyckich produk-
tów, co grozi brakiem leków. Zniweczy też 
to potencjał gospodarczy ważnego sektora 
przemysłowego i  uniemożliwi efektywne 
wykorzystanie środków unijnych przyzna-
nych w ramach Krajowego Planu Odbudo-
wy na budowę naszej suwerenności lekowej 
– powiedział Krzysztof Kopeć.
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Jak bardzo realizacja Planu odbu-
dowy dla Europy zmieni kraje Unii 
Europejskiej? Czy dzięki niemu go-
spodarka Unii Europejskiej może być 
najbardziej konkurencyjna w wymia-
rze międzynarodowym? 

Przyjęcie europejskiego planu odbudowy 
oraz wieloletnich ram finansowych jest 

Pandemia unaoczniła nam, 
że globalne kryzysy można 
rozwiązywać tylko wspólnie
Z Ambasadorem Niemiec w Polsce Arndtem Freytagiem von Loringhovenem, rozmawia 
Ryszard Żabiński

historycznym sukcesem dla europejskiej 
spójności. Fundusze europejskie mogą 
umożliwić nam, że z kryzysu spowodowa-
nego pandemią koronawirusa wyjdziemy 
silniejsi i zmodernizowani. Wydaje mi się 
przy tym ważne, abyśmy nie próbowa-
li wrócić „jeden do jednego” do sytuacji 
sprzed pandemii, lecz skupili się na za-
daniach i  sprawach, które ewidentnie de-

terminują naszą przyszłość. Wśród nich 
wymienić należy np. zdecydowaną prze-
budowę naszego systemu energetycznego 
pod kątem dbałości o klimat i zrównowa-
żonego rozwoju; stworzenie zmodernizo-
wanego, bardziej wydajnego, przyjaznego 
dla środowiska i  klimatu transportu oraz 
nowych form mobilności; przyspieszoną 
cyfryzację wielu dziedzin naszego życia, 

która doprowadzi do znacznego wzrostu 
wydajności i jakości życia. 

Kryzys spowodowany pandemią pokazał 
również, że opieka zdrowotna musi być le-
piej przygotowana na kryzysy, by chronić 
ludzi, a  także móc utrzymać gospodarkę 
w  ruchu. Dlatego potrzebujemy również 
bardziej efektywnego systemu opieki zdro-
wotnej i społecznej, który skutecznie chro-
ni wszystkich obywateli. Patrzę w  przy-
szłość z optymizmem. Mamy teraz szansę 
wyznaczyć kierunek na przyszłość, a  tym 
samym stać się jeszcze bardziej konkuren-
cyjni na rynkach międzynarodowych.

Polska stała się piątym najważniej-
szym partnerem handlowym Niemiec 
i  wyprzedziła w  tym zestawieniu 
Wielką Brytanię. Czy jest to zapo-
wiedź trwałego powrotu do wzrostu 
w handlu między obydwoma krajami?

Tak, głęboko wierzę, że ten pozytywny 
rozwój gospodarczy się utrzyma. Niemcy 
są największym partnerem handlowym 
Polski na świecie, pozostawiając inne kraje 
daleko w tyle. Polska natomiast jest dla Nie-
miec zdecydowanie największym 
partnerem handlowym w Europie 
Środkowej i Wschodniej, zajmując 
5. miejsce w skali globalnej przed 
Włochami oraz Wielką Brytanią 
i  daleko przed Rosją. Już w  roku 
2020 polsko-niemiecka wymia-
na handlowa praktycznie się nie 
zmniejszyła–to dość niezwykły 
wynik w  porównaniu z  handlem 
z  niemal wszystkimi innymi kra-
jami. A w pierwszych dwóch mie-
siącach 2021 roku handel wrócił 
znów na ścieżkę wzrostu i wzrósł o 5%. In-
nymi słowy wydaje się, że tendencja do co-
rocznego ustanawiania nowych rekordów 
już znowu nabrała pełnego tempa.

Zresztą właśnie porównanie z Wielką Bry-
tanią pokazuje, jak korzystne – również 
dla dwustronnej wymiany handlowej – jest 
wspólne członkostwo w Unii Europejskiej. 
Wielka Brytania zdecydowała się opuścić 
największy wspólny rynek świata, a  jej 
handel zarówno z Polską, jak i z Niemcami 
znacząco się zmniejszył. Z  pewnością nie 
prowadzi to do większego dobrobytu – ani 
po naszej stronie kanału, a  już na pewno 
nie na Wyspach Brytyjskich.

Jednym z  największych wspólnych 
wyzwań przyszłości Niemiec i Polski 

w  obliczu pandemii jest dziedzina 
zdrowia. Proszę ocenić współpracę 
obydwu krajów w  tym zakresie, co 
można zrobić, aby była ona jeszcze 
bardziej owocna?

Myślę, że pandemia bardzo wyraźnie una-
oczniła nam, że globalne kryzysy można 
rozwiązywać tylko wspólnie, wielostron-
nie. Wyizolowane rozwiązania pojedyn-
czych krajów na dłuższą metę nam nie 
pomogą. W  samym kryzysie mieliśmy do 
czynienia z  bardzo ważnymi oznakami 
solidarności i wzajemnej pomocy. Niemcy 
i Polska obiecały sobie wzajemne wsparcie, 
a  na szczeblu regionalnym miała miejsce 
dobra i  nieskomplikowana współpraca. 
Pomiędzy naszymi regionami przygra-
nicznymi istnieje owocna wymiana dwu-
stronna, w  którą oprócz samorządów re-
gionalnych i  lokalnych zaangażowane są 
izby, towarzystwa specjalistyczne, szpitale 
i  personel medyczny. Mamy polsko-nie-
miecką Umowę o  współpracy w  ratow-
nictwie medycznym; także regionalne 
porozumienia o  współpracy dotyczące 
transgranicznego ratownictwa medyczne-
go są bardzo zaawansowane. Na tych kon-

taktach możemy bazować. Dalszego po-
stępu w kierunku pogłębiania współpracy 
życzyłbym sobie w  dziedzinie cyfryzacji 
w sektorze służby zdrowia, ponieważ uła-
twia ona transgraniczną opiekę zdrowotną 
i może nam również pomóc lepiej zwalczać 
wspólnie pandemie. Zwiększona współ-
praca krajów UE w sektorze zdrowia oraz 
utworzenie Europejskiej Unii Zdrowotnej 
także mogą stanowić rozwiązania, dzięki 
którym wspólnie będziemy mogli w przy-
szłości lepiej chronić naszych obywateli. 

Niemiecki i  polski przemysł moto-
ryzacyjny są silnie ze sobą powiąza-
ne. Czy stwarza to szansę wspólnego 
rozwoju nowych form mobilności, 
również w  transporcie drogowym? 
Wielkim wyzwaniem dla naszych 

krajów, a  zwłaszcza dla Polski, jest 
również przebudowa systemów ener-
getycznych w  kierunku wykorzysta-
nia przyjaznych dla klimatu, zrówno-
ważonych źródeł produkcji energii. 
Czy w tym obszarze istnieje duże pole 
do współpracy pomiędzy obydwoma 
krajami?

Odpowiedź na obydwa pytania brzmi: 
tak, z  pewnością. Istnieje wiele dziedzin, 
w  których współpracujemy i  możemy się 
od siebie nawzajem uczyć. Dotyczy to cho-
ciażby odejścia od węgla, z  czym muszą 
się zmierzyć obydwa nasze kraje. Istnie-
ją tu oczywiście różnice, np. jeśli chodzi 
o  aspekty czasowe. O  wiele bardziej po-
dobne są jednak wyzwania, którym trzeba 
sprostać: w zakresie polityki energetycznej, 
polityki społecznej i zatrudnienia, polityki 
regionalnej i polityki ochrony środowiska. 
Niemcy są w każdym razie gotowe do po-
głębiania istniejącej już wymiany doświad-
czeń z  Polską w  zakresie transformacji 
energetycznej. 

Innym, bardzo szerokim polem do współ-
pracy są nowe formy wytwarzania energii. 

Mam tu na myśli np. energety-
kę wiatrową, zarówno lądową, 
przede wszystkim jednak mor-
ską. Obydwa nasze kraje mają 
ambitne plany dalszego rozwoju 
energetyki wiatrowej na Morzu 
Północnym i  Bałtyckim. A  mię-
dzy innymi niemieckie firmy 
mają tu sporo do zaoferowania 
w zakresie wiedzy fachowej i do-
świadczenia. To samo dotyczy 
wykorzystania wodoru.

Niezwykle interesujący i pełen możliwości 
dla dalszej współpracy polsko-niemieckiej 
jest także temat nowych form mobilności, 
zwłaszcza e-mobilności. Zwłaszcza w kon-
tekście ścisłych powiązań łączących nie-
miecki i  polski przemysł motoryzacyjny–
koncerny Volkswagen i Mercedes, a  także 
wielu dostawców, tworzą w  Polsce dzie-
siątki tysięcy wysokiej jakości miejsc pracy 
– wydaje się rzeczą naturalną, że istnieje 
tu duży potencjał jeszcze większej współ-
pracy. O tym potencjale bardzo konkretnie 
świadczy np. fakt, że zarówno polskie, jak 
i  niemieckie przedsiębiorstwa zaangażo-
wane są w dwa projekty IPCEI (Important 
Project of Common European Interest), 
w ramach których rozwijana jest europej-
ska produkcja ogniw akumulatorowych. 

Niemcy są największym partnerem handlowym 
Polski na świecie, pozostawiając inne kraje dale-
ko w tyle. Polska natomiast jest dla Niemiec zde-
cydowanie największym partnerem handlowym 
w Europie Środkowej i Wschodniej, zajmując 5. 
miejsce w skali globalnej przed Włochami oraz 
Wielką Brytanią i daleko przed Rosją.
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Międzynarodowa spółka a4ESSOR 
SAS uzyskała formalną akceptację 
dla swojego High Data Rate (HDR) 
Base Waveform. Czym jest program 
ESSOR, jakie jest jego znaczenie dla 
rozwoju europejskich sił zbrojnych 
i  jaki jest udział Rohde & Schwarz 
w tym przedsięwzięciu?

Prawdopodobnie kompatybilność syste-
mów nigdzie nie jest tak ważna jak w  si-
łach zbrojnych. NATO wykorzystuje sze-
reg standardów – potocznie nazywanych 
STANAG (Standard NATO Agreement). 
Na skutek zastosowania standardów, żoł-
nierz amerykański, polski lub niemiecki 
strzelają taką samą amunicją – co znacz-
nie ułatwia wojskową logistykę. A4ESSOR 
S.A.S., to międzynarodowe konsorcjum jo-
int-venture którego zadaniem jest opraco-
wanie bezpiecznej europejskiej radiostacji 
programowalnej w  standardzie SDR. Ra-
diostacje programowalne są uniwersalnym 
środkiem łączności, z  możliwością trans-
misji danych, które można dostosować do 
pracy w bardzo szerokim zakresie często-
tliwości w  zależności od potrzeb. Radio-
stacje SDR można w dużym uproszczeniu 
porównać do smartfona, na którym użyt-
kownik może zainstalować szereg aplika-
cji – bez konieczności zanoszenia swojego 
urządzenia do serwisu. 
Sercem programu ESSOR jest europejski 
„waveform” – to protokół wykorzystania 
fal radiowych w taki sposób, aby transmi-
sja danych była możliwie bezpieczna, szyb-
ka i  trudna do wykrycia lub zagłuszenia 
przez przeciwnika. Program ESSOR unie-
zależni europejskie siły zbrojne od dostaw-
ców amerykańskich.
Konsorcjum A4ESSOR tworzą wiodące 
firmy technologiczne z  krajów członkow-
skich. W przypadku Polski jest to renomo-
wana firma „RADMOR” z grupy WB-Elec-
tronics. Rohde & Schwarz został wybrany 
jako przedstawiciel Niemiec, na podstawie 
naszych długoletnich doświadczeń w  do-
stawach dla Bundeswehry. 

Firma Rohde & Schwarz wspólnie 
z  HEAD acoustics z  powodzeniem 

Dzięki systemom  
Rohde & Schwarz sieć 5G  
jest zoptymalizowana
Z Maciejem Stopniakiem dyrektorem ROHDE & SCHWARZ Österreich 
Representative Office Warsaw, rozmawia Marcin Prynda

zweryfikowała usługi głosowe w sieci 
5G NR (VoNR). Jakie znaczenie ma to 
rozwiązanie dla producentów urzą-
dzeń telekomunikacyjnych wykorzy-
stujących technologię 5G?

Produkty Rohde & Schwarz w  pewnym 
uproszczeniu odpowiadają na pytanie „czy 
to działa?” Sieć 5G daje ogromne możli-
wości transmisji danych, ale w  naturalny 
sposób kreuje dwa wyzwania – potrzebę 
budowy nowej infrastruktury oraz ma-
sową produkcję urządzeń zdolnych do 
transmisji 5G (5-generacja GSM to nie tyl-
ko smartfony!). Dzięki współpracy z part-
nerami HEAD opracowaliśmy system do 
testowania jakości połączeń głosowych 
w sieci 5G. Pamiętajmy, że cały czas przez 
telefon ludzie po prostu rozmawiają i  ja-
kość tych połączeń musi być testowana 
w  celu zapewnienia najlepszej możliwej 
usługi. Producenci urządzeń telekomuni-
kacyjnych od kilku dekad ufają systemom 
testowym Rohde & Schwarz, co umożliwia 
masową produkcję coraz bardziej wydaj-
nych smartfonów spełniających bardzo ry-
gorystyczne normy bezpieczeństwa. 

China Mobile, China Telecom i  Chi-
na Unicom wybrały skaner testowy 
R&S TSME6 firmy Rohde & Schwarz 
do wdrażania i  optymalizacji sieci 
5G. Jakie parametry urządzenia zde-
cydowały o wygraniu trudnych prze-
targów u  chińskich operatorów sieci 
komórkowych?

Parametry naszych urządzeń nie mia-
ły większego znaczenia w  tej transakcji. 
Oczywiście jesteśmy liderem w  tej tech-
nologii, ale to nie jest głównym powodem 
decydującym o  zakupie. Dla klienta do-
starczamy zaufanie i  bezpieczeństwo pro-
cesu. Nasi partnerzy wiedzą, że Rohde & 
Schwarz dotrzymuje obietnic i opierając się 
o nasze doświadczenie będziemy w stanie 
rozwiązać ich, często nieprzewidywalne, 
wyzwania w  nowej technologii jaką jest 
5G. Bez naszych rozwiązań technologicz-
nych, wdrożenie 5G nie jest możliwe, ale to 
zaufanie ostatecznie miało największe zna-
czenie w tym strategicznym kontrakcie. 

Czy technologia 5G jest bezpieczna 
dla jej użytkowników?

Skoro możemy w  kuchence mikrofalowej 
zagotować szklankę wody, pytanie o  bez-
pieczeństwo technologii 5G jest czymś 
naturalnym. Technologia 5G, to przede 
wszystkim wyższe częstotliwości trans-
misji i niższe moce nadawania. To znaczy, 
w ogromnym uproszczeniu, że fala 5G bar-
dzo łatwo się odbija i nie penetruje naszego 
organizmu, a  nasz telefon trzymany przy 
uchu nadaje za znacznie mniejszą mocą. 
Komunikacja w standardzie 5G jest znacz-
nie bezpieczniejsza od obecnie stosowanej 
technologii 4G. Natomiast umożliwia roz-
wiązania, takie jak pojazdy autonomiczne. 
Dzięki 5G będziemy mogli na przykład 
wejść do samochodu, w  którym nie bę-
dzie już kierownicy. W  takim przypadku 
zapewne bardziej będziemy się obawiać 
poprawności algorytmów sterujących po-
jazdem niż skutku fal radiowych na nasz 
organizm. To jest bezpieczna technolo-
gia, umożliwiająca znaczną optymalizację 
procesów komunikacji, logistyki, ochrony 
zdrowia. 

Które osiągnięcia Rohde & Schwarz 
w  zakresie rozwoju technologii 5G 
uważa Pan za najważniejsze?

Najważniejsze, w  mojej ocenie, są na-
sze systemy do testowania sieci 5G i  do 
sprawdzania zgodności produkowanych 
urządzeń z  normami. Dzięki systemom 
Rohde & Schwarz sieć 5G jest zoptyma-
lizowana – można zbudować mniej stacji 
bazowych, nadawać z mniejszą mocą, tym 
samym zużywać mniej energii. Od strony 
producentów urządzeń mobilnych, można 
z  dużą precyzją sprawdzać zgodność na-
szych urządzeń z obowiązującymi norma-
mi, zmniejszając ryzyko niepoprawnych 
transmisji i  dostarczając użytkownikowi 
niezawodny produkt najwyższej jakości. 

MAKE IDEAS REAL

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

www.rohde-schwarz.com/cybersecurity
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Prace projektowe oraz nadzór nad wdroże-
niem były głównym powodem naszej obec-
ności w miejscowości Woodstock w stanie 
Alabama - właśnie tam realizowaliśmy 
projekt wyposażenia magazynu w systemy 
logistyczne dla firmy Daimler, właściciela 
marki Mercedes-Benz. Prowadzenie pro-
jektu w  międzynarodowym zespole oka-
zało się nie tylko świetnym testem wiedzy 
i kompetencji całego zespołu, ale również 
umiejętności interpersonalnych oraz efek-
tywnej komunikacji na wszystkich pozio-
mach organizacji.

130 tysięcy metrów kwadratowych
Nowopowstały magazyn części zamien-
nych (Global Spare Parts) dla firmy Da-
imler to projekt, który zakończyliśmy 
w połowie 2020 roku. Jest to jeden z głów-
nych magazynów firmy na południową 
część Stanów Zjednoczonych - powstał 
w  celu konsolidacji czterech mniejszych 
obiektów. Naszym zadaniem było opra-
cowanie koncepcji systemu magazynowe-
go – zgodnego z  profilem produkcji oraz 
horyzontem planowania do 2025 roku. 
Prace rozpoczęliśmy od zebrania katalogu 
wymagań, preferencji oraz oczekiwanego 
rozwoju według danych klienta. Zbada-
nie struktury produkcji, a także rozmiaru 
oraz ilości części zamiennych pozwala na 
zbudowanie kompleksowej bazy danych – 

niezbędnej do przygotowania rzetelnych 
danych wyjściowych. Od momentu roz-
poczęcia prac do ich zakończenia, czyli 
w  okresie 2017-2020, do katalogu części 
zamiennych doszło ponad 900 nowych 
indeksów, które również musiały zostać 
uwzględnione w  powstającym projekcie. 
Proces żmudnego zbierania danych wstęp-
nych o  stanie istniejącym rozpoczęliśmy 
na pierwszych spotkaniach warsztatowych 
w  USA, gdzie przeprowadziliśmy wymia-
rowanie oraz ważenie poszczególnych 
produktów z  odpowiednim ich katalogo-
waniem lub miejscem oraz metodą skła-
dowania np. elementów niewymiarowych, 
większych niż pojedyncze miejsce pale-
towe. Dla małych detali: uszczelek, śrub, 
zaślepek itp. została opracowana osobna 
antresola – co ciekawe, wyższa niż normal-
ne miejsca paletowe i  posiadająca własne 
windy. 
Po zebraniu kompletnych danych nastąpił 
etap projektowy, zawierający m.in. dokład-
ne obliczenia przepływów, zapotrzebowa-
nia oraz dynamiki rotacji poszczególnych 
SKU (stock keeping unit). Przy paru tysią-
cach indywidualnych SKU zadanie wyma-
gało wielkiej uwagi oraz szerszego spojrze-
nia na problem w kontekście powierzchni 
oraz czasu – mając cały czas na uwadze 
rozwój przedsiębiorstwa Klienta oraz ten-
dencję sprzedażowe. Powstały projekt 

logistyki magazynowej uwzględnił dane 
początkowe, obliczone przepływy i  wiele 
innych zmiennych, tworząc zwięzły kon-
cept całego magazynu. Dynamika samego 
procesu oraz kolejnych wersji pozwoliła na 
elastyczne podejście naszego zespołu pro-
jektowego do wymagań Klienta, dostarcza-
jąc dopasowany do potrzeb projekt.
Kolejną częścią naszego zakresu prac było 
przegotowanie dokumentacji przetargowej 
uwzględniającej wszystkie typy wyposa-
żenia, następnie przeprowadzenie trzech 
rund negocjacji przetargowych (w  USA, 
w  Niemczech oraz online) oraz wsparcie 
w ostatecznych negocjacjach kontraktów.
W ostatniej fazie projektu, czyli realizacji, 
prowadziliśmy nadzór instalacji systemów 
logistycznych oraz przeprowadzaliśmy 
odbiory końcowe, co przy powierzchni 
50 tys. m2 samych systemów regałowych 
jest wymagającym oraz odpowiedzialnym 
zadaniem. Odbiory miały na celu nie tyl-
ko weryfikację zgodności z  dokumentacją 
projektową, ale również kwestie jakościo-
we wykonanego montażu oraz aspekty mo-
gące w  późniejszym okresie użytkowania 
wpłynąć znacząco na trwałość instalacji. 

Niemiecki klient, polski projekt, 
amerykańska realizacja
Praca przy międzynarodowym projekcie 
w multikulturowym “kotle” wydaje się być 
niemałym wyzwaniem. Projektowaliśmy 
system w biurach we Wrocławiu oraz War-
szawie, raportowaliśmy bezpośrednio do 
klienta w Niemczech, zaś liderzy projektu 
oraz użytkownik docelowy znajdowali się 
na miejscu w USA w Alabamie – na doda-
tek, dostawca rozwiązań logistycznych był 
z  Florydy. Bardzo szybko okazało się, że 
absolutnie niezbędnym jest wprowadzenie 
globalnego Project Managera, który zadba 
o komunikację i terminy w 5 grupach pro-
jektowych. W  takich projektach PM musi 
zderzyć się z  problemem “angielskiego” - 
każda strona projektu oczywiście go zna, 
jednak już od pierwszego spotkania wyszły 
różnice akcentowe co bezpośrednio prze-
kładało się na efektywność komunikacji 
np. szef instalatorów z  Teksasu ze swoją 
ekipą złożoną głównie z  Meksykańczy-
ków. Regularne spotkania online z  klien-
tem (bardzo wyrozumiałym w  kwestii 

godzin spotkań i  przesunięć czasowych) 
oraz członkami grup projektowych, którzy 
znajdowali się w  różnych sytuacjach (np. 
podczas przejazdu autostradą międzysta-
nową lub robotami budowlanymi zaraz za 
oknem) to również ciężki orzech do zgry-
zienia. Na szczęście, w myśl amerykańskie-
go “speak up” (jeżeli się nie odezwałeś, nie 
masz uwag do tematu) oraz regularnym 
notatkom uzupełniającym udało się prze-
prowadzić wszystkie etapy procesu instala-
cji oraz odbiorów.

Houston, we have a problem! - czyli 
jak raportować problemy
Nawet najlepiej prowadzony projekt na-
potyka na problemy, które należy rozwią-
zywać sprawnie i  szybko. Klient dał nam 
całkowitą dowolność w  kwestii wzorów 
wewnętrznych dokumentów do briefin-
gów czy raportowania. Zaproponowaliśmy 
wzory takowych, a  także listę dystrybucji 
oraz kanały dalszej komunikacji na róż-
nych platformach komunikacyjnych np. 
Microsoft Teams, OneDrive. Niezwykle 
ważnym etapem było sprawdzenie po-
szczególnych dokumentów pod kątem 
technicznym i  stylistycznym, co w  przy-
padku pracy na dwóch kontynentach 
i trzech krajach jest dużym testem. W celu 
przyśpieszenia prac na miejscu oraz rapor-
towania powstałych problemów, zapropo-
nowaliśmy naszemu klientowi przejście 
na elektroniczną dokumentację powsta-
jącą on-the-fly w  chmurze. Dzięki digi-
talizacji dokumentacji papierowej każdy 
z  zespołów odpowiedzialnych za odbiory 
otrzymał tablety i  telefony, na których 
poszczególni członkowie zespołu rapor-
towali problemy przesyłając opis i  zdjęcie 
do chmury w czasie rzeczywistym. Dzięki 
temu osoby biorące udział w projekcie bły-
skawicznie mogły wiedzieć co się dzieje, 
pomimo przebywania w  różnych strefach 
czasowych. Zaproponowane rozwiąza-
nie zostało bardzo dobrze przyjęte przez 
wszystkie strony i  znacząco przyśpieszyło 
montaż oraz odbiory.

Bez kasku i testu nie wejdziesz
BHP w USA stoi na bardzo wysokim pozio-
mie, co również zostało potwierdzone pod-
czas realizacji dla Daimlera. Wielką uwagę 
poświęca się każdej osobie wchodzącej na 

Prowadzenie projektów międzyna    rodowych na paru kontynentach 
– dlaczego tak ważny jest dobór od    powiedniego partnera?

plac budowy, aby ona, jak i inne wokół niej 
były bezpieczne. Absolutnie żadna z  osób 
nie mogła wejść na teren bez odpowiednie-
go ubioru (kask, buty, kamizelka, okulary 
i rękawiczki), a co więcej - odpowiedniego 
przeszkolenia z  ogólny zasad BHP... po-
twierdzonych krótkim testem! Dopiero po 
pomyślnym zdaniu testu, można było wejść 
na budowę. Te zasady dotyczyły wszyst-
kich bez wyjątków - nawet reprezentantów 
klienta. Taka dbałość o  bezpieczeństwo 
i  proaktywne zapobieganie wypadkom 
jest godna podziwu, ponieważ pozwala na 
sprawniejszą pracę wszystkich podmiotów 
biorących udział w realizacji oraz pozwala 
na minimalizację ryzyka podczas pracy, co 
w  najgorszym scenariuszu może skutecz-
nie przystopować terminarz prac.

Granie do wspólnej bramki, czyli 
sukces naszego Klienta
Pomimo różnic kulturowych, językowych 
oraz czasowych cały zespół oraz grupy 
projektowe od samego początku grały do 
tej samej bramki, czyli pomyślnej realiza-
cji dla klienta – na czas, w ramach budże-
tu oraz najwyższej możliwej jakości. Cały 

projekt, komunikacja, dyskusje i spotkania 
prowadzone były w  atmosferze szacunku 
i  doceniania roli wszystkich uczestników 
niezależnie od statusu i pochodzenia – po-
dobnie prowadziliśmy projekt dla firmy 
Hengst w chińskim Kunshan. Ta realizacja 
była niemal “lustrzana” - polski projekt dla 
niemieckiego klienta, realizowany w chiń-
skim mieście. 
Jako Metroplan bardzo cenimy uwagi i po-
trzeby naszych klientów. Łącząc je z naszą 
wiedzą oraz doświadczeniem jesteśmy 
w  stanie zaprojektować rozwiązania, któ-
re spełnią wszystkie założenia biznesowe 
oraz szczegółowe potrzeby niezależnie od 
branży. Dzięki naszemu zorientowaniu na 
Klienta oraz respektowaniu jego życzeń 
w celu stworzenia rozwiązania szytego na 
miarę, realizacja projektów na paru kon-
tynentach jednocześnie nigdy nie stanowi 
dla nas problemu.

Autorzy: Agata Marciniak, Marcin  
Malicki, Paweł Szymula
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- Jak Eldisy Polska radzi sobie w trud-
nych warunkach pandemii jeśli cho-
dzi o  organizację pracy, przestrze-
ganie standardów sanitarnych? Czy 
przedsiębiorstwo udziela również 
wsparcia służbom walczącym z  epi-
demią?

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

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

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

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

Zatrudniamy nawet  
więcej pracowników  
niż przed pandemią
Z Eugenem Kostewiczem dyrektorem Eldisy Polska, rozmawia 
Radosław Nosek

Na chwilę obecną jest wiele ciekawych, no-
wych projektów dotyczących w  szczegól-
ności modeli aut elektrycznych . Ale tutaj 
nie mogę, na chwilę obecną, uchylać rąbka 
tajemnicy .Inwestycje na 2021 r. są zaplano-
wane jednak czekamy jak rozwinie się stan 
epidemii i co przyniesie nam nowy rok.

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

Eldisy Polska Sp. z  o.o. jest 
częścią światowej grupy firm  
Vorwerk  &  Sohn dającej pra-
cę ponad sześciu tysiącom 
osób na całym świecie. Dywizja  
Eldisy specjalizuje się w  pro-
dukcji uszczelek dla przemysłu 
samochodowego, budowlanego 
oraz branży AGD. We wszyst-
kich zakładach zlokalizowanych 
w  Niemczech, Meksyku na Sło-
wacji oraz w Polsce każdego dnia 
tworzymy elementy uszczelnia-
jące najwyższej jakości.

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

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

Pandemia spowodowała też pozytywne 
zmiany w  funkcjonowaniu firmy Eldisy 
Polska. W  kilka dni udał się wprowadzić 
w  firmie więcej pracy zdalnej niż w  cią-
gu dwóch poprzednich lat. Jeszcze przed 
pandemią namawialiśmy pracowników 
na uczestnictwo wirtualnych spotkania 
i  w  rozwijaniu home office.Praca zdalna 
i  spotkania online bardzo ułatwiają nam 
pracę i  skracają czas realizacji przedsię-
wzięć.

Prognozy rynków  
finansowych są bardzo 
obiecujące po okresie 
pandemii Covid-19
Z dr. Rafałem Kusym partnerem Kancelarii Dr Robert  
Lewandowski & Partners, rozmawia Ryszard Żabiński

Kancelaria prawna DLP Dr Robert 
Lewandowski & Partners jest już 
obecna na rynku od ponad 15 lat. Ja-
kie były najważniejsze etapy rozwoju 
Kancelarii w  tym okresie i  jaka jest 
obecnie jej skala działalności?

Kancelaria DLP Dr Robert Lewandowski 
& Partners sp. k. została założona celem 
oferowania doradztwa krajowym i  mię-
dzynarodowym klientom na obszarze 
prawa gospodarczego. Do najważniejszych 
etapów rozwoju należało niewątpliwe do-
radztwo dla Miasta Warszawa w  ramach 
UEFA EURO 2012, reprezentowanie klien-
tów w  sporach sądowych dotyczących ta-
kich projektów jak budowa stadionu PGE 
Narodowy w Warszawie czy też terminala 
kontenerowego DCT Gdańsk. Kolejnym 
ważnym etapem było przystąpienie do mię-
dzynarodowych organizacji DIRO (www.
diro.eu) z siedzibą w Hamburgu, IR Global 
z siedzibą w Londynie (www.irglobal.com ) 
oraz IsFin z siedzibą w Brukseli (www.isfin.
net), skupiających ekspertów prawa i bizne-
su z całego świata.
Nasz liczny, wykwalifikowany i władający 
wieloma językami zespół oferuje świad-
czenie transgranicznego i  dopasowanego 
do oczekiwań naszych klientów doradztwa 
oraz rozwiązanie kompleksowych zagad-
nień i problemów w ramach interdyscypli-
narnych kooperacji na całym świecie. Ze 
względu na brak rozbudowanych struktur 
korporacyjnych działamy szybko i  spraw-
nie dostosowując się do potrzeb naszych 
klientów.

Jednym z  głównych pól ekspertyzy 
Kancelarii jest obszar rynku M&A. 
Jak zmieniła się wartość spółek w cza-
sie pandemii? Jakimi metodami Kan-
celaria wycenia taką wartość i  jak 
duże jest zapotrzebowanie na tego 
rodzaju usługi?

Sukces transakcji M&A  zależy od właści-
wego przewidzenia jej efektów już na etapie 

negocjacji a tu kluczowym elementem jest 
wycena spółki. 
Najczęściej proces wyceny poprzedzony 
jest przygotowaniem procesu due diligen-
ce, który polega na gruntownym zbadaniu 
aktualnego standingu ekonomiczno-fi-
nansowego spółki celem zidentyfikowania 
mocnych i słabych stron oraz szans i zagro-
żeń. Wybór odpowiedniej metody wyceny 
zależy w  głównej mierze od trzech czyn-
ników: celu wyceny, dostępności danych 
i uwarunkowań prawnych.
Cel wyceny przedsiębiorstwa jest tożsa-
my z  motywami zawierania transakcji 
M&A (motyw okazji arbitrażowej, motyw 
przejęcia kontroli czy motyw uzyskania 
efektu synergii). Motyw okazji arbitrażo-
wej polega na skorzystaniu z nadarzającej 
się okazji, gdzie spółkę nabywa się po cenie 
niższej od jej wartości likwidacyjnej celem 
sprzedaży jej aktywów i  uzyskanie w  ten 
sposób dodatniego wyniku finansowego. 
W  takim przypadku stosuje się metody 
majątkowe (np. metoda skorygowanych 
aktywów netto). Motyw przejęcia kontroli 
bez dokonywania integracji opiera się na 
oczekiwaniu kupującego co do możliwo-
ści polepszenia efektywności przedmiotu 
transakcji, który poprzez wprowadzenie 
odpowiednich zmian chce doprowadzić 
do wzrostu wartości i  sprzedaży powyżej 
ceny zakupu. Najczęściej stosuje się tutaj 
metody dochodowe bazujące na wartości 
przyszłej wycenianej spółki. Z kolei motyw 
efektu synergii łączonych spółek opiera się 
na założeniu nabywcy, że przejmowana 
spółka przyczyni się do wzmocnienia po-
zycji spółki przejmującej. W tym przypad-
ku również stosuje się metody dochodowe.
Sprawa dostępności danych rynkowych 
to problem rynków rozwijających się, 
w  ramach, których pojawia się duża licz-
ba transakcji M&A, ale z  drugiej strony 
rynek jest mało przejrzysty. Dodatkowo 
dane giełdowe wykazują duże odchylenia. 
W  takich warunkach często rezygnuje się 

z pewnych metod wyceny niż prowadzi do 
dużej niepewności wyniku.
W praktyce bardzo trudno nieraz dokład-
nie wskazać, który z wymienionych czyn-
ników jest najistotniejszy, a wybór metody 
powinien być dokonywany indywidualnie 
w każdym przypadku. Wartość spółek jest 
bezpośrednio związana z  ich zakresem 
działalności operacyjnej a  ta części pod-
miotów mocno ograniczyła się w ostatnim 
okresie pandemii Covid-19. Oczywiście po 
drugiej stornie były te podmioty, które na 
pandemii mocno skorzystały uzupełniając 
lukę popytową na wybrane rodzaje pro-
duktów lub usług.
Obecnie widać wyraźnie regres niektórych 
metod wyceny takich jak rynkowe metody 
i w części metody dochodowe a teraz coraz 
bardziej popularne stają się metody ma-
jątkowe (które do tej pory były na samym 
końcu analiz).
W zakresie wycen dla podmiotów start-up 
– w  czasach Covid-19 należy stwierdzić, 
że inwestycje zostały ograniczone o  50%. 
W  wielu przypadkach inwestorzy powie-
dzieli „sprawdzam” i tym samym niektóre 
modele biznesowe się mocno zdezaktuali-
zowały na nowym rynku. Chociaż należy 
przyznać, że nadal podmioty typu start-up 
w zakresie technologicznym są popularne 
wśród inwestorów.

Pandemia wpłynęła negatywnie na 
funkcjonowanie rynków finansowych 
i w ogóle światowej gospodarki. Jakie 
są prognozy dotyczące okresu po Co-
vid 19?

W opinii naszej Kancelarii prognozy ryn-
ków finansowych są bardzo obiecujące 
po okresie pandemii Covid-19, która na 
długo wstrzymała wiele aktywności z  za-
kresu rozwoju usług finansowych. Nadal 
ważnym aspektem rozwoju rynku są ofero-
wane usługi wycen podmiotów gospodar-
czych, które są podstawą rozwoju rynku 
M&A na świcie.
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W lipcu 2020 r. został opublikowany 
projekt nowej ustawy – Prawo komuni-
kacji elektronicznej oraz projekt ustawy 
ją wprowadzającej. Ustawa ma na celu 
kompleksowe uregulowanie sektora łącz-
ności elektronicznej oraz zastąpienie 
obecnie obowiązującej ustawy – Prawo te-
lekomunikacyjne. Ma również uporządko-
wać zasady postępowania, w szczególności 
związane z  e-commerce i  marketingiem 
elektronicznym, które aktualnie znajdują 
się również w ustawie o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną. 
Nowe prawo powstało na skutek koniecz-
ności wdrożenia unijnej dyrektywy usta-
nawiającej Europejski kodeks łączności 
elektronicznej. Wdrożenie tych przepi-
sów miało nastąpić do 21 grudnia 2020 r., 
jednak do tej pory jedynie Grecja, Węgry 
i Finlandia potwierdziły Komisji Europej-
skiej przyjęcie odpowiednich regulacji. 
Aktualnie do ustawy zgłaszane są uwa-
gi przez Komitet do Spraw Europejskich. 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ocze-
kuje na opinie do 28 sierpnia 2021 r. Ozna-
cza to, że dopiero we wrześniu br. projekt 
ma szanse trafić do Sejmu. Z  uwagi na 
zakres planowanych zmian warto już te-
raz przygotować się na ich wprowadzenie. 
Szczególną uwagę przedsiębiorcy powinni 
zwrócić na przepisy dotyczące praw użyt-
kowników końcowych oraz przetwarzania 
ich danych. Nowe przepisy uregulują także 
kwestie przesyłania niezamówionych in-
formacji handlowych, marketingu bezpo-
średniego oraz plików cookie. 

Zgody marketingowe
W  projekcie ustawy podkreślono dotych-
czas obowiązującą zasadę, że zakazane jest 
używanie automatycznych systemów wy-
wołujących lub urządzeń końcowych dla 

osobowych. Prawo komunikacji elektro-
nicznej nie uwzględnia w  swoich posta-
nowieniach projektowanych zmian na 
poziomie europejskim w zakresie unijnego 
rozporządzenia o  ochronie prywatności 
i  poufności w  usługach łączności elektro-
nicznej (tzw. rozporządzenie e-privacy). 
Kwestie te powinny być ze sobą spójne tym 
bardziej, że rozporządzenie e-privacy bę-
dzie wprost (bezpośrednio) obowiązywać 
w  polskim porządku prawnym (podobnie 
jak RODO).

Sankcje 
Wysyłanie za pomocą danego środka ko-
munikacji elektronicznej informacji han-
dlowych bez zgody stanowić będzie wy-
kroczenie, za które wymierzana będzie 
kara grzywny. Ściganie tego wykroczenia 
następować będzie wyłącznie na wniosek 
pokrzywdzonego. Za prowadzenie zakaza-
nych działań lub niewypełnianie obowiąz-
ków informacyjnych wobec użytkowni-
ków końcowych grozić będzie dodatkowo 
kara pieniężna. Do jej nałożenia zarówno 
na osoby prawne, jak i kierujących przed-
siębiorstwem (np. zarządy), uprawniony 
będzie Prezes Urzędu Komunikacji Elek-
tronicznej. Wysokość kary stanowić będzie 
do 3% przychodu podmiotu, osiągniętego 
w  poprzednim roku kalendarzowym lub 
do 1 mln zł. Odrębne postępowanie może 
wszcząć także Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i  Konsumentów. Dodatkowo 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobo-
wych również będzie uprawniony do kon-
troli zasad przetwarzania i ochrony danych 
osobowych. 
Ustawa wprowadzająca nowe przepisy 
przewiduje, że wejdą one w życie po upły-
wie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Do tego 
czasu projekt może ulec modyfikacjom. 

celów przesyłania niezamówionej infor-
macji handlowej, w  tym marketingu bez-
pośredniego, chyba że uprzednio odbiorca 
wyraził na to zgodę. Do tej pory powyższa 
zasada uregulowana była w  dwóch aktach 
prawnych – ustawie o  świadczeniu usług 
drogą elektroniczną oraz w Prawie teleko-
munikacyjnym. Po wejściu w  życie Pra-
wa komunikacji elektronicznej, stosowny 
przepis w ustawie o świadczeniu usług dro-
gą elektroniczną ma zostać uchylony. Obo-
wiązywać będzie wyłącznie jedna podstawa 
prawna konieczna do uzyskania ww. zgody. 
Mając na uwadze aktualną treść uzasad-
nienia do nowego Prawa komunikacji 
elektronicznej, potrzebna będzie osobna 
zgoda na każdy kanał komunikacyjny. 
Zasada ta nie znajduje odzwierciedlenia 
bezpośrednio w treści ustawy, jednak jeśli 
wejdzie w  życie w  aktualnym brzmieniu, 
to interpretacja nowej ustawy w  oparciu 
o  jej uzasadnienie oznaczać będzie, że 
przedsiębiorcy będą mieć sześć miesięcy 
na uzyskanie odrębnych zgód na komuni-
kację mailową lub telefoniczną (o ile do tej 
pory nie odbierali odrębnych zgód w tym 
zakresie). Co więcej, polski ustawodawca 
po raz kolejny nie skorzystał z  możliwo-
ści zniesienia wymogu uzyskiwania zgody 
na wykorzystywanie posiadanych danych 
w celach marketingowych w relacjach B2B, 
która została przewidziana w  przepisach 
Europejskiego kodeksu łączności elektro-
nicznej. 
Prawo komunikacji elektronicznej przewi-
duje, że dotychczasowe zgody marketin-
gowe zachowają moc, pod warunkiem, że 
sposób ich wyrażenia będzie spełniał wy-
mogi nowych przepisów. 

Pliki cookie
Prawo komunikacji elektronicznej ma 
także regulować zasady przechowywa-
nia i  uzyskiwania dostępu do informacji 
znajdujących się w urządzeniu końcowym 
(plików cookie). Takie działania będą do-
zwolone pod warunkiem, że użytkownik 
zostanie uprzednio poinformowany o  ich 
celu oraz możliwości określania warun-
ków, a  następnie wyrazi na to zgodę. Po-
nadto, przechowywanie informacji oraz 
uzyskiwanie do nich dostępu nie może 
powodować zmian konfiguracyjnych urzą-
dzenia końcowego lub oprogramowania. 
Zgoda w  dalszym ciągu będzie wyrażana 
za pomocą ustawień oprogramowania lub 
konfiguracji usługi, a do jej uzyskania sto-
sowane będą przepisy o  ochronie danych 

Logistyka to obecnie jedna 
z najszybciej rozwijających się 
gałęzi gospodarki. Szybkość 
tego wzrostu w  przeważają-
cym stopniu wynika z obecnej 
sytuacji na świecie. To właśnie 
pandemia uświadomiła nam, 
jak ważne jest gospodarowa-
nie zasobami oraz sprawny 
łańcuch dostaw.
Jesteśmy firmą o  polskim kapitale, dzia-
łamy w oparciu o rodzinne wartości. Wy-
wodzimy się z  regionu, który samoistnie 
wpisuje gospodarność w nasze “DNA”. To 
właśnie w Wielkopolsce rozpoczęła się hi-
storia całej Grupy Colian. Choć dziś nasza 
spółka matka to lider branży FMCG to jej 
historia sięga lat 90-tych i małego biznesu 
w Piątku Wielkim, w powiecie kaliskim. 

Charakter naszej firmy to odzwierciedlenie 
stojących za nią osób, które od samego po-
czątku mają znaczący udział w  jej kształ-
towaniu. Każda z  nich pochodzi właśnie 
z  Wielkopolski! Miejsca, które u  swoich 
podstaw przesiąknięte jest legendarną 

Sztuka
gospodarowania

wręcz gospodarnością. To wszystko spra-
wia, że potrafimy w sposób przedsiębiorczy 
i  efektywny zarządzać zasobami naszych 
partnerów biznesowych. Dbamy o nie, jak 
o własne. Nasze doświadczenie zdobyte na 
przestrzeni czasu w  obsłudze Grupy, po-
zwoliło nam dogłębnie zrozumieć specyfi-
kę oraz potrzeby producentów. Ta wiedza 
okazała się niezwykle cenna. Zaowocowa-
ła bogatym portfolio klientów, nie tylko 
z branży spożywczej. 

Rola operatora logistycznego to oferowanie 
kompleksowych usług logistycznych. Dzię-
ki takiej synergii działań stajemy się dla 
naszych klientów wartościowym partne-
rem biznesowym. To dla nich nieustannie 
poszerzamy wachlarz świadczonych usług. 
Obecnie prowadzimy działalność w  za-
kresie transportu drogowego – krajowego 
i międzynarodowego, morskiego, magazy-
nowania oraz obsługi klienta. Niebawem 
do naszej oferty dołączy także agencja cel-
na. 

Jesteśmy nowoczesnym i  innowacyjnym 
przedsiębiorstwem. Inwestujemy w  nowe 
technologie składowania, nowoczesne 
systemy i  procesy, ponieważ właśnie tak 
widzimy naszą przyszłość. Takie podejście 

przyświeca nam również we wdrażaniu 
i  stosowaniu rozwiązań pro-ekologicz-
nych. Mają one na celu nie tylko działania 
dla dobra otoczenia, ale także nas samych. 
Poprzez nowe technologie zużywamy 
coraz mniej wody, papieru oraz prądu. 
Wszystko to za sprawą dostępnych, nowo-
czesnych rozwiązań, w postaci oświetlenia 
LED, czy owijarek rejestrujących ilości wy-
korzystywanej folii.

Aktywnie słuchamy naszych klientów, aby 
móc w  pełni o  nich zadbać. Stawiamy na 
długofalowe relacje, oparte na partner-
stwie i  zaufaniu. Chcemy być jak najbli-
żej naszych klientów, myśląc o  tym, nie 
tylko w  ujęciu bieżących potrzeb, ale tak-
że w  wymiarze geograficznym. Świadczą 
o tym nasze obecne lokalizacje oddziałów, 
które mieszczą się w  głównych miastach 
Polski, ale także plany tworzenia nowych, 
nie tylko w kraju, ale również za granicą.

Czym byłyby te wszystkie plany, gdyby nie 
ludzie, którzy stanowią naszą najwyższą 
wartość? To ich zaangażowanie, kreatyw-
ność i  codzienny wkład pracy sprawia, że 
osiągamy każdy zamierzony cel. Właśnie 
dlatego w  Colian Logistic wierzymy, że 
rzeczy niemożliwe nie istnieją.

Prawo komunikacji elektronicznej – co zmieni 
się w branży marketingowej i e-commerce

Marta Wiśniewska, radca prawny, Senior Associate 
w Rödl & Partner

Jarosław Kamiński, adwokat, Associate Partner 
w Rödl & Partner
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2ma studio – miejsce na mapie Wrocławia, 
proponujące najwyższą jakość treningu EMS

Trening EMS, czyli czym jest właści-
wie ta elektrostymulacja ? 

Zanim jednak o tym, to chciałabym zazna-
czyć i docenić fakt iż w dzisiejszym świecie 
sport w dużej mierze łączy się ze zdrowiem 
i  świadomym wyborem życia bez ograni-
czeń. Jeszcze gdzieniegdzie widać prześwi-
ty wcześniejszego postrzegania aktywno-
ści fizycznej jako czegoś co mogło łączy się 
z katorżniczym dietami i nielubieniem sie-
bie. Dziś na szczęście to sie zmienia i ludzie 
zaczynają żyć aktywnie gdyż wiedzą, że 
dzięki temu będzie im łatwiej, dłużej będą 
sprawni, unikną bólu pleców czy otyłości, 
która niesie całą masę destrukcyjnych dla 
naszego organizmu konsekwencji. 
Prawdą jest także to iż dzisiejszy tryb ży-
cia nie każdemu pozwala spędzić 3-4 godz 
w tygodniu na siłowni czy sali fitness. Dla-
tego też, w  ślad za innymi krajami, gdzie 
EMS jest niemalże ,jak w latach 90" solaria 
- za każdym rogiem, poszła Polska. 
EMS stał się wspaniałą alternatywą dla 
zapracowanych ludzi,ograniczonych cza-
sowo jednakże świadomych tego iż korzy-
ści płynące z aktywności to coś więcej niż 
dobry wygląd. 
Trening EMS to trening, który podczas 
Ćwiczeń wykorzystuje elektrostymulację 
mięśniową, uważaną za jedną z najbar-
dziej korzystnych metod treningowych 
w obecnych czasach. Ma ona swoje począt-
ki w fizjoterapii i od lat w głównej mierze 
wykorzystywana jest podczas rehabilitacji. 
Taka metoda treningowa pozwala osią-
gnąć zamierzone efekty dużo szybciej niż 
na siłowni czy sali fitness, oszczędza więc 
bardzo dużo czasu gdyż trening nie trwa 

więcej niż 20 minut, czy wpływa na lepsza  
regenerację mięśni. 
W  trakcie treningu stymulowane są 
wszystkie grupy mięśniowe m.in. mięśnie 
nóg, pośladków, pleców, brzucha, klatki 
piersiowej czy ramion..W  sumie aktywo-
wanych jest Tok. 450 mięśni naszego ciała, 
pobudzający do 150 skurczów a  podczas 
doby treningowej możesz spalić aż do 1200 
kcal! 

2ma.Studio – czyli najlepsze studio 
we Wrocławiu 

Butikowe studio znajduje się na Wrocław-
skich Krzykach, na mieszkalnej dzielnicy, 
w  kameralnym miejscu, gdzie za oknem 
zamiast miejskiego zgiełku wdzierają się 
do środka las. 
W tym kameralnym butikowym wnętrzu, 
endorfiny pobudza Cię do działania na 
najwyższym poziomie, a  Twoje ciało bę-
dzie zyskało na mocy i wdzięku dzięki pro-
fesjonalnej obsłudze najlepszych trenerów 
w Polsce. 
Główną różnicą w  porównaniu do trady-
cyjnej siłowni, czy fitnessu jest fakt, że tu 
od początku wejścia na trening to Ty jesteś 
w  centrum uwagi, wszystko zostało stwo-
rzone i  przygotowane dla Ciebie, w  ten 
wyjątkowy kameralny, butikowy sposób. 
Na miejscu w  trakcie treningu poza Tobą 
i ewentualnie Twoim treningowym partne-
rem nie zastaniesz absolutnie nikogo. Jest to 
szczególna wartość dla osób, które krępują 
się trenować przy innych, lub zwyczajnie, 
szczególnie na początku powrotu do swo-
jej formy wolą stawiać pierwsze kroki bez 
zbędnych gapiów. Tu muszę również za-
znaczyć, że 2MA Studio wyróżnia się na tle 

innych miejsc do treningu EMS, tutaj kadra 
postanowiła postawić szczególną uwagę na 
atmosferę i  czas, którego zawsze jest zare-
zerwowane dla Was pod dostatkiem. 
Nie ważne w  jakim wieku jesteśmy, nie 
ważne w jakiej formie . Nie istotne ile ma 
lat. EMS to ta forma treningu, którą może-
my dostosować do niemalże każdego sta-
nu, przy każdej kontuzji, w każdym wieku 
i przy każdej wadze. 

Jak wygląda trening?
Trening właściwy trwa 20 minut. To abso-
lutnie wystarczający czas na to, aby podbić 
swój metabolizm na kilka najbliższych dni, 
zastymulować całe ciało i  wykonać tre-
ning równowartościowy do co najmniej 
kilku godzin na siłowni. Wybierając się na 
trening do 2MA Studio nie musisz mieć 
ze sobą praktycznie nic. Wchodząc na 
spotkanie dostajesz pełna instrukcję, jest 
przeprowadzany z Tobą dokładny wywiad, 
wspólnie opracowujecie strategię działa-
nia, rozmawiacie o planach i celach. 
Gdy już się przebierzesz w specjalna bieli-
znę, czekającą na ciebie w studio,, włożysz 
kamizelkę i opaski na uda i ręce, zaczynają 
trening. Początkowo ustawiacie poziomy 
treningowego zaangażowania impulsu 
w poszczególne partie mięśniowe, następ-
nie przechodzicie do treningu właściwego. 
Tak naprawdę to ty sterujesz jego inten-
sywnością, oraz napięciem, Ty wskazujesz, 
czy chcesz trenować mocniej, czy słabiej. 

Z Angeliką Bernatek, rozmawia Marcin PryndaPod koniec kwietnia zakończyła się 
druga edycja Szczytu Klimatycznego 
TOGETAIR 2021. Jakim zaintereso-
waniem cieszyło się to wydarzenie?

Szczyt Klimatyczny odbył się, miedzy 21 
a  23 kwietnia, gdzie środkowy dzień 22 
kwietnia to Międzynarodowy Dzień Zie-
mi. Zaprosiliśmy do udziału przedstawi-
cieli ministerstw, samorządów w  randze 
marszałków, przedstawicieli spółek skarbu 
państwa, ale też koncernów międzynaro-
dowych, jak i  mniejszych firm, szereg in-
stytucji merytorycznych w randze uczelni 
wyższych i  instytucji badawczych, a także 
organizacje pozarządowe oraz media. 
W  tegorocznej edycji Szczytu Klimatycz-
nego zrealizowaliśmy 18 wysoce meryto-
rycznych debat w  otwartym streamingu, 
który oglądany był na głównych stronach 
mediów partnerskich.
Osiągnęliśmy 8,5 mln otwartych stramów 
oraz ponad 32 mln zasięgu, a także ponad 6 
tys. publikacji, w tym aż 170 audycji radio-
wych. Otrzymaliśmy 16 patronatów Mar-
szałków Wojewódzkich, 8 ministerstw, 15 
uczelni wyższych oraz 70 firm, instytucji 
i NGOSów. Zrealizowaliśmy 60 autorskich 
wywiadów video z  ekspertami (wszystkie 
dostępne są na naszym kanale YouTube 
TOGETAIR). 
TOGETAIR 2021 był także relacjonowany 
przez brukselski EurActiv.com – zajmu-
jący się polityką europejską, a  także bar-
dziej dogłębną analizą polityk UE m.in. 
w obszarze energii i środowiska. Dzięki tej 
współpracy Polski głos ekologii był słysza-
ny w Europie.

TOGETAIR 2021, czyli co  
możemy zrobić dla klimatu

Z Arturem Beckiem, producentem i organizatorem Szczytu Klimatycznego TOGATAIR,  
rozmawia Milena Zarabska

Jak dużym wyzwaniem była organi-
zacja Szczytu w czasie pandemii? 

Ta edycja była o tyle wyjątkowa, że mieli-
śmy ponad 130 prelegentów. Dla porówna-
nia, w pierwszej edycji było ich 55. Wcze-
śniej mieliśmy 11 paneli, w tym roku udało 
nam się zorganizować 18. 
Szczyt zrealizowany był w formule hybry-
dowej. Uczestnicy przybywający do studia 
tv byli przebadani szybkim testem covido-
wym, a całe wydarzenie realizowane było 
w  pełnym reżimie sanitarnym. Zapewni-
liśmy środki ochrony osobistej oraz odpo-
wiedni dystans.

Podczas szczytu zaprezentowano 
pierwszy polski multimedialny Ra-
port Klimatyczny TOGETAIR. Jak 
został on przyjęty?

Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2021 
rozpoczął się od przedstawienia pierwsze-
go polskiego multimedialnego Raportu 
Klimatycznego TOGETAIR, który już po 
24h osiągnął wynik – 100 tys. wyświetleń. 
Ponad 120 artykułów od niezależnych eks-
pertów, materiały video oraz infografiki, 
wersji polskiej i  angielskiej, a  także tema-
tyka dotycząca nie tylko ochrony środo-
wiska, ale i  polskiej polityki klimatycznej 
oraz tego co każdy może zrobić dla środo-
wiska – tak w skrócie można podsumować 
multimedialny Raport Klimatyczny TO-
GETAIR. 
Raport Klimatyczny TOGETAIR to au-
torski projekt Fundacji Czyste Powietrze 
oraz Fundacji Pozytywnych Idei, które są 
organizatorami Szczytu Klimatycznego 
TOGETAIR. Raport opublikowany został 
również w  wersji angielskiej, a  wkrótce 
uzupełniony zostanie o  wersje francuską 
i niemiecką. Obok edukacji Polaków, bar-
dzo istotne jest przekazanie naszym eu-
ropejskim partnerom, iż Polacy pracują 
wspólnie nad rozwiązaniami ekologicz-
nymi i mają ambicje stać się liderem prze-
mian ekologicznych w Europie.
 Innowacją jest również fakt, że Raport 
nie jest drukowany, a jedynie osadzony na 
stronie internetowej https://raport.togeta-
ir.eu/ dostępny bezpłatnie i bez rejestracji 
dla wszystkich w całym kraju. 

TOGETAIR 2021 obfitował w  wiele 
interesujących wydarzeń. Na które 
z nich chciałby Pan zwrócić szczegól-
ną uwagę?

TOGETAIR 2021 rozpoczął się od prezen-
tacji 10 ZIELONYCH POSTULATÓW – 
dekalogu oraz kanonu wyzwań jakie stoją 
przed Polską. Te 10 postulatów opracowa-
ne zostały przez Radę Ekspercką TOGE-
TAIR. Jest to zestaw działań, które muszą 
zostać podjęte, by Polska była gotowa na 
wyzwania ekologiczne.
Z  kolei, „EKO-RING” to nowość w  pro-
gramie Szczytu Klimatycznego. Była to 
formuła debaty "jeden na jeden", gdzie 
skonfrontowali się ze sobą przedstawiciele 
dwóch przeciwstawnych środowisk. Tema-
tem była walką z betonozą, ale także nowe 
inicjatywy, mające ocieplić wizerunek ryn-
ku inwestycji mieszkaniowych. 
Ostatniego dnia Szczytu Klimatycznego 
TOGETAIR 2021 swoją obecnością za-
szczycił nas Prezes Rady Ministrów Ma-
teusz Morawiecki. Otwierając dzień debat 
i  paneli wskazał na perspektywę, która 
często umyka ekspertom w trakcie rozwa-
żań na temat transformacji energetycznej 
Polski, a mianowicie to, że zmiany klima-
tyczne muszą być sprawiedliwe społecznie. 
Naszym gościem była również Minister 
Rodziny i Polityki Społecznej, pani Marle-
na Maląg.

Proszę przestawić plany odnośnie ko-
lejnego Szczytu Klimatycznego, czy 
planowane są zmiany w jego formule, 
sposobie organizacji?

Na pewno będziemy chcieli pozostać przy 
dacie 22 kwietnia, czyli przy Światowym 
Dniu Ziemi, ponieważ jest to dzień sym-
boliczny. Chcielibyśmy aby szczyt nadal 
trwał trzy dni i  miał formę stacjonarną, 
czy hybrydową. Jeśli będzie możliwość za-
proszenia większej ilości osób, które będą 
przyłączały się do dyskusji, to będziemy 
iść w tę stronę. Natomiast naszym łączni-
kiem jest Raport Klimatyczny TOGETAIR, 
który dzielimy na 16 regionów, aby każdy 
czytelnik mógł się dowiedzieć co dzieje się 
w jego części Polski.
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