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To już 7.edycja Kongresu 590 (Rzeszów, 17-18 listopada). W tym roku Kongres 
odbywa się w dwóch odsłonach: wiosennej i  jesiennej. To pokazuje, że w sto-
sunkowo krótkim czasie wydarzenie odniosło spory sukces. Podczas dotych-
czasowych edycji na Kongresie gościło dwóch prezydentów: Polski i  Austrii. 
Podczas 6.edycji Kongresu 304 specjalistów, ekspertów i naukowców z różnych 
dziedzin dyskutowało na 5 scenach, a 85 tysięcy osób oglądało transmisję na 
żywo oraz relacje na kanale You Tube. Na łamach i prasy i w sieci pojawiło się 
10 tys. 900 publikacji na temat Kongresu 590 w 2021 roku. 

Tematem wiodącym 7. edycji Kongresu 590 jest współpraca międzynarodowa 
krajów Trójmorza. Podejmowane są tematy omawiające całe spektrum współ-
pracy, wyznaczenie nowych celów, a  przede wszystkim zacieśnianie relacji 
gospodarczych i politycznych pomiędzy Polską i wszystkimi krajami regionu 
Trójmorza.

Naszej redakcji „Kapitału Polskiego” nie mogło zabraknąć na tym wydarzeniu. 
Na bieżąco relacjonujemy jego przebieg, jak również w wydaniu drukowanym 
pokazujemy najciekawsze wydarzenia, dyskusje i postaci listopadowej odsłony 
Kongresu.

Byliśmy również na XI edycji Green Industry Summit (6 października, War-
szawa). Podczas czterech paneli oraz trzech wystąpień dyskutowano o wyzwa-
niach, jakie są stawiane przed sektorem przemysłowym oraz logistyką w kon-
tekście realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Zwieńczeniem wydarzenia 
była wieczorna gala rozdania nagród „Diamenty Green Industry” dla najbar-
dziej wyróżniających się podmiotów z  sektora przemysłu, transportu i  logi-
styki. W „Kapitale Polskim” przybliżamy niektórych laureatów gali wskazując 
m.in. na źródła ich sukcesów. 

Część merytoryczną otworzyło wystąpienie prof. dr hab. inż. Jacka Kijeńskie-
go – wieloletniego koordynatora Polskiej Platformy Technologicznej Wodoru 
i  Ogniw Paliwowych z  Politechniki Warszawskiej. Profesor zaznaczył, że je-
dyną uniwersalną walutą staje się energia, zaś sam jej deficyt występuje nie-
zależnie od wydarzeń, z którymi borykamy się ostatnimi czasy – niezależnie 
od występowania kryzysów finansowych, stanów pandemicznych czy działań 
militarnych. 

Warto zastanowić się nad słowami profesora Jacka Kijeńskiego dotyczącymi 
energii jako uniwersalnej waluty. Co możemy zrobić, aby ta „waluta” w polskim 
wydaniu miała jak największą wartość? 

Piszemy również o  XVIII Forum Rynku Zdrowia (Warszawa 24-25 paź-
dziernika). Podczas Forum wyróżniono osoby, które przyczyniły się do spraw-
nego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w  Polsce oraz wydarzenia, 
które znacząco wpłynęły na poprawę działania polskiej ochrony zdrowia. 
W  tym roku laureatów po raz pierwszy wybrała kapituła składająca się z 29. 
osób – zwycięzców ubiegłych edycji, reprezentantów różnych sektorów ochro-
ny zdrowia.

Podczas tegorocznego Forum zorganizowano 21 debat dotyczących cyfrowej 
transformacji medycyny, reformy podstawowej opieki zdrowotnej, przyszłości 
innowacyjnych technologii medycznych, finansowania w  ochronie zdrowia, 
bezpieczeństwa pacjentów, projektu ustawy o  modernizacji i  poprawie efek-
tywności szpitalnictwa i innych bieżących tematów ochrony zdrowia w Polsce.

Zapraszam do lektury Kapitału Polskiego!
Redaktor Naczelny

Ryszard Żabiński 
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Kolejne inicjatywy Powiatu Wrocławskiego

Podczas październikowego II Forum Se-
niorów Powiatu Wrocławskiego samo-
rządowcy przedstawili założenia pilota-
żowego programu „Powiat wrocławski 
promuje e-zdrowie”. W jego ramach, pi-
lotażowa grupa seniorów skorzysta z tzw. 
walizki telemedycznej do pomiarów pa-
rametrów życiowych a kobiety w trzecim 
trymestrze ciąży będą miały zapewniony 
zdalny, całodobowy monitoring płodu za 
pomocą urządzenia KTG.
Do udziału w Forum zostało zaproszonych 
85seniorów, reprezentujących wszystkie 
gminy Powiatu Wrocławskiego. 
- Cieszę się, że spotykamy się w  tak licz-
nym gronie – powiedział Roman Potocki, 
Starosta Powiatu Wrocławskiego – Nie-
zmiernie nam miło, że na stałe nasi senio-
rzy wpisują się w politykę partycypacji […], 
również chciałbym dodać, iż w  przyszłym 
roku planujemy spotkanie naszych trzech 
Rad, oczywiście Rady Seniorów Powiatu 
Wrocławskiego, Rady Młodzieży Powia-
tu Wrocławskiego i  Rady Biznesu Powiatu 
Wrocławskiego.
Po spełnieniu wymaganych kryteriów se-
nior będzie mógł przystąpić do programu 
e-zdrowie i za pomocą walizki telemedycz-
nej będzie możliwe wykonanie pomiarów 
fizjologicznych organizmu. Następnie 
nastąpi analiza i  interpretacja zarejestro-
wanych zapisów parametru, podsumowa-
nie badań wraz z  interpretacją wyników 
i  ewentualne skierowanie do dalszej dia-
gnostyki. 
Pilotażowy program przewiduje także 
wsparcie kobiet w  trzecim trymestrze 
ciąży, poprzez zdalny całodobowy moni-
toring dobrostanu płodu za pomocą urzą-
dzenia KTG. Bezpłatna analiza obejmie 
najważniejsze parametry tzw. dobrostanu 
płodu, np. tachykardię, bradykardię, akce-

leracje i inne. 
Po spełnieniu kryteriów dostępu do progra-
mu, mieszkanki Powiatu Wrocławskiego 
otrzymają specjalny kod i  będą mogły do-
konać rejestracji na stronie www.carebits.pl 
Po otrzymaniu kompletu zdalnego KTG 
uzyskają dostęp do całodobowego moni-
toringu. W przypadku stwierdzonych nie-
prawidłowych wyników badania, kobieta 
będzie informowana o tym przez pracow-
nika Centrum Monitoringu Położniczego. 
W tym programie przewidziano nielimito-
waną liczbę zapisów KTG.
II Forum Seniorów Powiatu Wrocławskiego 
odbyło się w październiku, natomiast mie-
siąc wcześniej, we wrześniu, samorządowcy 
zorganizowali, we współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Młody Dolny Śląsk, II  Forum 
Młodzieży Powiatu Wrocławskiego. Pod-
czas trwania forum młodzi ludzie podjęli 
dyskusję z  Zarządem Powiatu, na tematy 
im bliskie, w szczególności dotyczące sfery 
edukacji, transportu i rozrywki.
- Liczę na dobrą i owocną współpracę naszej 
młodzieży z władzami Powiatu. Pamiętaj-
cie, że wasze uwagi i sugestie będą słyszane 
- podsumował Starosta Roman Potocki.
Priorytetem w działalności Powiatu Wro-
cławskiego jest tworzenie większych 
możliwości dla lokalnego społeczeństwa. 
Podejmowane są różnorodne działania 
wpływające na satysfakcję mieszkańców. 
Dotyczy to rozwoju infrastruktury dro-
gowej, komunikacji, transportu, ochrony 
środowiska, ale także silnego wspieranie 
osób z  niepełnosprawnościami, seniorów, 
młodzieży. Prowadzenie takiej polityki jest 
możliwe, gdyż Powiat Wrocławski znajduje 
się w  elitarnym gronie samorządów, któ-
re dokonały największego skoku gospo-
darczego w  ostatnich latach. W  tym roku 
Powiat Wrocławski został liderem w ogól-

nopolskim Rankingu Spójności. Przypo-
mnijmy, że kilka miesięcy wcześniej Powiat 
Wrocławski, po raz trzeci z rzędu, wygrał 
coroczny Ranking Finansowy Samorządu 
Terytorialnego w Polsce.
Ranking Spójności, ogłoszony przez Puls 
Biznesu, przygotował ośrodek analityczny 
SpotData. Oparto go na wielu wskaźnikach 
dotyczących obszarów, które Unia Euro-
pejska uważa za bardzo istotne dla polity-
ki spójności. Za najważniejszy wskaźnik 
przyjęta została zmiana średniego mie-
sięcznego wynagrodzenia brutto wyrażo-
nego stosunkiem do średniego krajowego 
wynagrodzenia brutto. Analizowano też 
takie wskaźniki jak m.in.: liczba ludno-
ści, przyrost naturalny, stopa bezrobocia, 
liczba lekarzy przypadających na 10 tys. 
mieszkańców, miejsca w żłobkach na 1000 
dzieci w wieku do 3 lat, liczba spółek han-
dlowych, liczba organizacji i stowarzyszeń, 
udział kobiet w organach stanowiących sa-
morządu terytorialnego.
Budżet Powiatu Wrocławskiego sięgnął już 
poziomu 200 mln złotych. Dla porówna-
nia, przed ośmioma laty, gdy Roman Po-
tocki obejmował stanowisko starosty, bu-
dżet ten był o połowę mniejszy. Jak często 
podkreśla starosta - budżet powiatu rośnie 
wraz z mieszkańcami i ze stale zwiększają-
cą się ich liczbą, która według oficjalnych 
statystyk przekroczyła już 178 tysięcy.
Komentując trzykrotne zwycięstwo w Ran-
kingu Finansowym Samorządu Terytorial-
nego Roman Potocki powiedział:
– Ważnym elementem tej nagrody jest nie-
wątpliwie nasza wspólna praca. Tu zawsze 
dziękuję Radzie Powiatu Wrocławskiego, 
wszystkim pracownikom, a w szczególności 
Zarządowi, w skład którego wchodzą: Bar-
bara Kosterska, Andrzej Szawan, Wiesław 
Zając i Dariusz Jedynak - wszyscy przyczy-
nili się do tego sukcesu.
Powiat Wrocławski umiejętnie pozysku-
je również środki na rozwój z  funduszy 
zewnętrznych. Ostatnio, w  ramach roz-
strzygniętej 5 edycji Rządowego Programu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicz-
nych otrzymał ponad 90 mln zł na budowę 
i  modernizację infrastruktury drogowej 
wspierającej rozwój stref przemysłowych 
na swoim terenie. Inwestycje te podniosą 
atrakcyjność inwestycyjną Powiatu Wro-
cławskiego, wpłyną na dalszy rozwój stref 
przemysłowych, a dla mieszkańców ozna-
czać to będzie nowe miejsca pracy i mniej-
sze bezrobocie, a przede wszystkim bezpie-
czeństwo.

Wykorzystano materiały  
z www.powiatwroclawski.pl

Powiat Wrocławski w ramach rozstrzygniętej  5 edycji Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych otrzymał ponad 90 mln zł na budowę i modernizację infrastruktury drogowej.

Fot. Powiat W
rocławski
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W czerwcu br. w  Lublinie odbyła się 
druga edycja Samorządowego Kon-
gresu Trójmorza. Czy potencjał Trój-
morza jest w pełni wykorzystywany? 
Jakie korzyści płyną dla wojewódz-
twa lubelskiego ze współpracy gospo-
darczej regionów Trójmorza?

Ideą przewodnią zrodzonej w  2016 roku 
koncepcji jest współpraca państw Inicjaty-
wy Trójmorza w  szeroko pojętym rozwoju 
gospodarczym, społecznym i  naukowym 
regionów. Staramy się, aby potencjał Trój-
morza był wykorzystywany maksymalnie, 
dlatego podczas spotkań poruszane są róż-
norodne tematy: innowacji w  gospodarce, 
w  obszarze nauki i  biznesu, konkurencyj-
ności i transportu, zacieśniania współpracy 
międzyregionalnej i transgranicznej, a tak-
że możliwości finasowania podejmowanych 
inicjatyw. Celem tych działań jest skrócenie 
dystansu rozwojowego w  stosunku do po-
zostałych państw Unii Europejskiej. Dzięki 
wymianie doświadczeń czy przedyskutowa-
niu problematycznych kwestii możemy wy-
pracować strategie rozwoju i  przyjrzeć się 
problemom bezpośrednio nas dotyczących 
z  obszaru bezpieczeństwa energetycznego, 
żywnościowego, zrównoważonego rozwoju 
czy rozbudowy infrastruktury drogowej.
Podpisanie 29 czerwca 2021 roku Deklara-
cji Lubelskiej w  sprawie utworzenia Sieci 
Gospodarczej Regionów Trójmorza przez 
15 przedstawicieli regionów – do której 

Skracamy dystans do pozostałych 
państw Unii Europejskiej

w tym roku dołączyły 3 kolejne regiony – to 
podkreślenie naszej współpracy w promo-
waniu projektów realizowanych w ramach 
polityk wspólnotowych Unii Europejskiej. 
Regiony deklarują chęć włączania nowych 
partnerów, reprezentujących samorządy, 
instytucje gospodarcze czy środowiska 
uniwersyteckie.
Podczas tegorocznego spotkania kongre-
sowego skupiliśmy się przede wszystkim 
na ukazaniu skutków gospodarczych, jakie 
wywołała inwazja Rosji na Ukrainę. Pró-
bowaliśmy zarysować wyzwania dotyczące 
obecnej i przyszłej współpracy Inicjatywy 
Trójmorza z  Ukrainą. Dyskutowaliśmy 
o instrumentach finansowych niezbędnych 
dla odbudowy tego państwa po zakończe-
niu działań wojennych. Ponadto zastana-
wialiśmy się nad kwestią bezpieczeństwa 
energetycznego, kondycją rynków rolno-
-spożywczych oraz zagadnieniami z  ob-
szaru transportu – wszystko w kontekście 
obecnej sytuacji geopolitycznej.
Z perspektywy naszego województwa klu-
czowymi tematami była budowa szlaku 
Via Carpatia oraz podpisanie przez mini-
strów transportu z Polski i Bułgarii dekla-
racji transportowej dotyczącej korytarzy 
„Bałtyk – Morze Czarne/Egejskie” i  „Bał-
kany Zachodnie”.
Równolegle do Kongresu odbywało się 
Forum Gospodarcze służące poszukiwa-

niu rozwiązań ułatwiających prowadzenie 
biznesu za granicą i  pogłębianiu kontak-
tów międzynarodowych. Podczas Forum 
podpisano list intencyjny powołujący Łę-
czyński Klaster Energetyczny, który ma 
być platformą współpracy na rzecz zrów-
noważonego rozwoju i  zapewnić bezpie-
czeństwo energetyczne w regionie.
Tak szerokie spektrum poruszanych za-
gadnień jest bez wątpienia ogromną szansą 
dla województwa lubelskiego na wielo-
aspektowy rozwój i  budowanie wysokiej 
pozycji w  Europie Środkowo-Wschodniej. 
W ciągu ostatnich 15 lat państwa Trójmo-
rza rozwijały się najdynamiczniej w  całej 
Europie, co podkreślał prezydent Andrzeja 
Duda, otwierając w ubiegłym roku I edycję 
Kongresu.

Jakie znaczenie dla rozwoju regionu 
ma ukończony ostatnio odcinek trasy 
Via Carpatia, leżący na terenie woje-
wództwa lubelskiego?

Koncepcja podjęcia współpracy europej-
skiej na nieco zaniedbanej osi północ-po-
łudnie była podnoszona wiele lat temu już 
przez śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 
Oddanie do użytku odcinka Niedrzwi-
ca-Kraśnik zakończyło budowę całej po-
łudniowej trasy Via Carpatia w  naszym 
województwie. Łączny koszt budowy dwu-
nastu odcinków S19 w województwach lu-
belskim i podkarpackim o długości blisko 
130 km to ok. 4,5 mld zł, z czego ponad 2,2 
mld zł pochodzi ze środków unijnych.
W  końcu miasta wschodniej Polski, takie 
jak Kraśnik, Lublin, Janów Lubelski, Stalo-
wa Wola czy Rzeszów, zyskują możliwość 
rozwoju gospodarczego dzięki poprawie 
dostępności komunikacyjnej. Dodatko-
wo mieszkańcy województwa lubelskiego 
uzyskali szybkie połączenie z  autostradą 
A4, a kierowcy z Podkarpacia – z Warsza-
wą. Warto również podkreślić, że trasa 
Via Carpatia w  kontekście trwającej tuż 
przy naszej granicy wojny jest elementem 
wzmacniającym nasze bezpieczeństwo.

Jak wojna na Ukrainie wpłynęła 
na funkcjonowanie regionu, który 
bezpośrednio graniczy z  obwodami 
ukraińskimi? Na jaką pomoc mogli 
liczyć przybywający na Lubelszczyznę 
uchodźcy?

Od pierwszych dni rosyjskiej agresji kie-
rujemy pomoc do osób przybyłych na 

Lubelszczyznę, jak i  do tych, które zosta-
ły w  ogarniętej wojną Ukrainie. Warto 
podkreślić, że na terenie województwa 
lubelskiego pojawiło się ponad 2,3 mln 
uchodźców. Tysiące osób prywatnych, wie-
le instytucji pozarządowych oraz organy 
władzy centralnej i samorządowej zaanga-
żowały się w  przyjęcie w  ciągu krótkiego 
czasu licznie przybywających mieszkań-
ców Ukrainy do naszego regionu. Udziela-
liśmy pomocy związanej z  zapewnieniem 
transportu, dachu nad głową, edukacji, 
objęciem opieką zdrowotną, a także znale-
zieniem pracy. 
Nasz samorząd stanął przed konieczno-
ścią wyasygnowania znaczącego funduszu 
na pomoc dla osób dotkniętych skutkami 
działań wojennych. Łączne środki prze-
znaczone na pomoc Ukrainie wyniosły 
prawie 260 mln zł, które udało się nam 
pozyskać m.in. z  funduszy europejskich, 
PFRON, rezerwy ogólnej, rezerwy Woje-
wody Lubelskiego, Funduszu Pomocy oraz 
budżetu województwa.
Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Lublinie (ROPS) podjął się działań, któ-
re miały na celu jak najszybszą integrację 
społeczną uchodźców z  Ukrainy. Dzięki 
zaangażowaniu ROPS organizowano spo-
tkania i  warsztaty, dokonywano zakupu 
produktów żywnościowych, środków hi-
gieny osobistej, opłacano posiłki, a  także 
dokonywano doposażenia miejsca pobytu 
uchodźców. Ponad 4,7 mln zł wyłożono na 
realizację usług społecznych oraz wsparcie 
socjalno-bytowe dla 800 osób. Przekazali-
śmy także ponad 5 mln zł z funduszy unij-
nych na zaadaptowanie budynku po byłej 
przychodni w Zamościu, w której zostanie 
utworzone tymczasowe miejsce pobytu 
dla matek z  dziećmi uciekającymi przed 
wojną. Dodatkowo w  ramach projektu 
realizowanego przez Departament Kul-
tury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego 
Urzędu Marszałkowskiego zapewniliśmy 
1800 dorosłym z Ukrainy możliwość pod-
jęcia nauki języka polskiego. Na ten cel do 
końca sierpnia przyszłego roku wydamy 
2,9  mln  zł. Tym samym, tylko w  ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020, przeznaczyliśmy na pomoc uchodź-
com blisko 13 mln zł.

We wrześniu br. w  Kazimierzu Dol-
nym odbyło się posiedzenie Kon-
wentu Marszałków Województw RP 
w  ramach prezydencji Województwa 
Lubelskiego. Jakie problemy będą 
poruszane podczas spotkań organi-
zowanych przez samorząd wojewódz-
twa lubelskiego?

Podczas pierwszego posiedzenia Konwentu 
Marszałków Województw RP w  Kazimie-
rzu Dolnym dominującym tematem była 
trwająca na Ukrainie wojna. Poza dokona-

niem bilansu dotychczas podjętych przez 
samorządy działań zajmowaliśmy się rów-
nież kwestią instrumentów finansowania 
i mechanizmów pozyskania dodatkowych 
środków na wsparcie uchodźców. Sporo 
miejsca poświęciliśmy tematyce związanej 
z  unijną perspektywą finansową na lata 
2021-2027 oraz sprawie negocjacji progra-
mów regionalnych z Komisją Europejską.
Podczas drugiego posiedzenia Konwentu, 
zaplanowanego na 7-8 grudnia br., zajmie-
my się m.in.: kwestią rozwoju polskiego 
rolnictwa w  kontekście bezpieczeństwa 
żywnościowego, systemowym wsparciem 
produkcji ekologicznej żywności oraz 

wsparciem rozwoju obszarów wiejskich 
z  funduszy europejskich; perspektywa-
mi rozwoju polskiej energetyki oraz rolą 
regionów w  budowaniu bezpieczeństwa 
energetycznego; będziemy dyskutować nad 
kwestią zwiększanie udziału OZE w bilan-
sie krajowej produkcji energii i  wykorzy-
stywaniem paliw zdekarbonizowanych. 
Nie zabraknie z pewnością omówienia wy-
zwań, jakie wiążą się z transformacją bran-
ży ciepłowniczej w  regionach z  uwzględ-
nieniem obecnej sytuacji na rynkach 
energii i paliw.
Jestem przekonany, że będzie to czas owoc-
nych spotkań i ciekawych dyskusji.

Z Jarosławem Stawiarskim marszałkiem województwa lubelskiego, rozmawia Radosław Nosek

Marszałek Jarosław Stawiarski wręcza Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu Nagrodę Międzynarodowy 
Sukces w obszarze regionów Trójmorza

Ponad 5 mln zł z funduszy unijnych pozwoli na zaadaptowanie budynku w Zamościu na tymczasowe miejsce 
pobytu dla uchodźców z Ukrainy

Pierwsze posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP pod prezydencją Województwa Lubelskiego 
w Kazimierzu Dolnym
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Największe autorytety 
biznesu w jednym miejscu

6 października w  hotelu Arche Hotel 
Krakowska w Warszawie odbyła się kon-
ferencja „Green Industry Summit”. Pod-
czas czterech paneli oraz trzech wystą-
pień dyskutowano o wyzwaniach, jakie są 
stawiane przed sektorem przemysłowym 
oraz logistyką w kontekście realizacji ce-
lów zrównoważonego rozwoju. 
Część merytoryczną otworzyło wystąpie-
nie Prof. dr hab. inż. Jacka Kijeńskiego – 
wieloletniego koordynatora Polskiej Plat-
formy Technologicznej Wodoru i  Ogniw 
Paliwowych z  Politechniki Warszawskiej, 
pod tytułem “Zielona energia dla Przemy-
słu”. Wedle jego słów, jedyną uniwersalną 
walutą staje się energia, zaś sam deficyt 
energii występuje niezależnie od wyda-
rzeń, z  którymi borykamy się ostatnimi 

czasy – niezależnie od występowania kry-
zysów finansowych, stanów pandemicz-
nych czy działań militarnych.
Głównym tematem pierwszego panelu 
dyskusyjnego była zielona transformacja 
przemysłu w kierunku GOZ. Drugi panel 
dyskusyjny zatytułowano „Budownictwo 
Neutralne Klimatycznie” natomiast osią 
tematyczną trzeciego panelu był Zrówno-
ważony Transport i Logistyka. 
Ostatni panel poświęcony był Zielonej 
Energii dla Przemysłu. Na wstępie panelu 
jeden z prelegentów zaznaczył, że osiągnię-
cie kiedykolwiek 100-procentowej energii 
z OZE okazuje się niemożliwe, co stało się 
bodźcem do podjęcia dalszych rozważań 
o  potrzebie ustabilizowania gospodar-
ki oraz perspektywach dalekodystanso-

Energia staje się uniwersalną walutą
wych. Według słów rozmówców, problem 
niestabilności rynkowej upatrywany jest 
w  niewłaściwym planowaniu działań, co 
przyczynia się do zachwiania m.in. sek-
tora energetycznego. Zaś za wyznacznik 
progresu gospodarczego w  kierunku od-
nawialnych źródeł energii, powinno się 
stawiać na rozwój farm fotowoltaicznych, 
a przede wszystkim na determinację – aby 
potrafić zakończyć rozpoczęte już projekty.
Zwieńczeniem wydarzenia była wieczorna 
gala rozdania nagród „Diamenty Green In-
dustry” dla najbardziej wyróżniających się 
podmiotów z sektora przemysłu, transpor-
tu i logistyki. Laureatami zostali: 
CEO ROKU: Katarzyna Byczkowska
LIDER TECHNOLOGII  
DLA PRZEMYSŁU: Metroplan Polska
LIDER OPROGRAMOWANIA  
DLA PRZEMYSŁU: Dassault Sustems
LIDER BUDOWNICTWA  
PRZEMYSŁOWEGO: Kajima
Wyróżnienie: Warbud
LIDER ZRÓWNOWAŻONEJ  
PRODUKCJI: Lafarge
Wyróżnienie: Fakro
LIDER LOGISTYKI  
DLA PRZEMYSŁU: Rohlig Suus
LIDER ZIELONEJ ENERGII  
DLA PRZEMYSŁU: Polenergia
LIDER ESG W PRZEMYŚLE: Velux
LIDER FINANSOWANIA  
DLA PRZEMYSŁU: Bank Pekao S.A.
FABRYKA ROKU: Danfoss.

Katowice najwyżej w regionie
Katowice czwarte, tuż za Świnoujściem, 
Warszawą i Poznaniem w tegorocznej edy-
cji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju! 
Za Katowicami znalazły się takie miasta 
jak Kraków, Opole, Wrocław czy Gliwice.
- Dwukrotnie w  ciągu ostatnich tygodni 
Katowice zostały uznane miastem przyja-
znym inwestorom. Teraz zajęliśmy wysoką, 

czwartą pozycję w  rankingu zrównoważo-
nego rozwoju jednostek samorządu teryto-
rialnego. To pokazuje, że zmierzamy w do-
brym kierunku. Staramy się, by Katowice 
były dobrym miejscem do życia, stąd inwe-
stycje w zieloną infrastrukturę. Przykładem 
mogą być realizowane właśnie prace na ul. 
Warszawskiej i na Stargańcu, czy przygoto-

wania do budowy czterech nowych parków. 
Kolejny obszar to inwestycje w  infrastruk-
turę sportową. W ostatnich tygodniach od-
daliśmy do użytku mieszkańców już trzeci 
miejski basen, a  także kompleks sportowy 
przy ul. Asnyka. Inwestujemy w  zrówno-
ważony transport – kosztem ponad 200 mln 
zł powstały centra przesiadkowe, rozbudo-
wujemy sieć dróg rowerowych, których jest 
już około 190 km, a także oddzielamy ruch 
lokalny od tranzytowego, jak w przypadku 
inwestycji na DK 86 w  Giszowcu – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic.
Katowice to dobre miejsce do rozwijania 
biznesu. W  tym roku miasto otrzymało 
dwa tytuły świadczące o  tym. Katowice 
zajęły pierwsze miejsce w rankingu Miast 
Przyjaznych dla Biznesu prestiżowego 
miesięcznika „Forbes” a podczas Property 
Forum 2022 miasto wyróżniono nagrodą 
„Miasto Przyjazne Inwestorom”. Rośnie 
liczba spółek handlowych w  Katowicach. 
Obecnie jest ich ponad 13,8 tys. Przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie brutto w sekto-
rze przedsiębiorstw to 9063,30 zł.
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W 2023 r. odbędzie się przewidzia-

ny w  ustawie autozapis do Pracow-

niczych Planów Kapitałowych. Na 

czym on będzie polegał? Z  czym 

wiąże się on dla pracodawców i pra-

cowników?

Automatyczny zapis do PPK jest od sa-

mego początku zawarty w ustawie o PPK 

i zakłada, że co 4 lata pracodawca zapisu-

je do programu wszystkich pracowników 

w  wieku 18-55 lat, którzy nie są uczest-

nikami PPK. Termin autozapisu jest taki 

sam dla wszystkich podmiotów zatrud-

niających, niezależnie od tego, kiedy mia-

ło u nich miejsce wdrożenie PPK. Kolejne 

odbędą się w 2027 roku, 2031, 2035 i tak 

dalej. 

Pozory mylą, liczby nie
Z Robertem Zapotocznym prezesem PFR Portal PPK, rozmawia Marcin Prynda

Co zmienia się dla uczestników 

w związku z autozapisem? 

Nic. Zupełnie nic! Zasady programu się 

nie zmieniają. Uczestnictwo w  PPK po-

zwala na szybsze gromadzenie oszczęd-

ności, dzięki wpłatom pracodawcy i  do-

płatom od państwa. Nie trzeba czekać 

na autozapis, żeby stać się uczestnikiem 

PPK. Jeśli ktoś ma życzenie dołączyć do 

programu w  listopadzie czy w  grudniu, 

może to zrobić, składając odpowiedni 

wniosek swojemu pracodawcy. Jednocze-

śnie nadal będzie można w każdym mo-

mencie zrezygnować z udziału i w dowol-

nym momencie do programu powrócić. 

Mamy bardzo wiele materiałów na ten 

temat na naszym portalu mojeppk.pl: ar-

tykułów, pytań i odpowiedzi, poradników 

po pobrania, a także bezpłatnych szkoleń. 

Obecna sytuacja gospodarcza odbi-

ja się negatywnie na kondycji wielu 

przedsiębiorstw. 

Covid-19, rzeczywistość postcovidowa, 

wojna za naszą granicą, kryzys energe-

tyczny to trudne sytuacje, w których mu-

simy się odnaleźć. Mimo to rośnie liczba 

oszczędzających w  Pracowniczych Pla-

nach Kapitałowych. Polacy mają nie tylko 

swój język, jak pisał Rej, ale również swój 

rozum i  nie pozwolą sobie wmówić, że 

jakoś to będzie. Pandemia czy wojna po-

kazały i pokazują nadal dobitnie, że życie 

jest nieprzewidywalne i  warto mieć ja-

kąkolwiek poduszkę finansową, jakikol-

wiek bufor bezpieczeństwa finansowego. 

PPK są taką formą oszczędzania, w  do-

datku jest to oszczędzanie dużo szybsze 

niż w  przypadku odkładania pieniędzy 

do skarbonki czy na koncie w banku, bo 

poza wpłatami pracownika są jeszcze 

wpłaty pracodawcy i dopłaty od państwa. 

PPK pozwalają wszystkim zatrudnionym 

budować bezpieczeństwo finansowe, za-

bezpieczenie na przyszłość, na czas po 

zakończeniu aktywności zawodowej, ale 

także na wypadek nieprzewidzianych wy-

datków, choroby czy uzupełnienia wkła-

du własnego do kredytu hipotecznego. 

Z opcji wypłaty z PPK w przypadku cho-

roby skorzystało do tej pory 66 osób, któ-

re łącznie wypłaciły 123 865,40 zł, z czego 

99 224,83 zł w 2022 roku. Najwyższa do-

tychczasowa wypłata wyniosła blisko 15 

000 zł. Z kolei z opcji wypłaty z PPK na 

wkład własny skorzystało już 695 osób, 

które łącznie wypłaciły na ten cel 8 121 

843,21 zł, z czego 4 771 695,19 zł w 2022 

roku. Najwyższą wypłatę odnotowano 

również w tym roku i wyniosła ona blisko 

70 000 zł. To pokazuje, że program działa, 

uczestnicy mogą w pełni korzystać z jego 

możliwości. 

Ale sytuacja na rynku ma też prze-

łożenie na wyniki finansowe uczest-

ników PPK. 

Oczywiście, bo program ma charakter 

oszczędnościowy, ale jednocześnie in-

westycyjny, nie jest odrębnym bytem, 

a sytuacja na świecie wpływa również na 

rynek polski. Koniunktura jest cyklicz-

na, a  to oznacza, że po burzy wychodzi 

słońce, że ta trudna sytuacja nie będzie 

trwała wiecznie. To, że są zawirowania 

na rynku to nie znaczy, że oszczędzanie 

jest niepotrzebne. Obecna sytuacja za-

myka jedne drzwi, ale otwiera inne: teraz 

mamy możliwość tańszego zakupu ak-

cji czy wejścia na rynek obligacji. Mimo 

niesprzyjających okoliczności, których 

jeszcze rok temu trudno było się spodzie-

wać − jak zbrojna napaść na Ukrainę czy 

spowodowany tym wzrost cen energii – 

Polacy korzystają, będąc w PPK. Udaje im 

się oszczędzać, udaje im się szybciej gro-

madzić pieniądze dzięki dopłatom, udaje 

im się korzystać z tych oszczędności, jeśli 

ich potrzebują. I  to są fakty, to nie jest 

wishful thinking, myślenie życzeniowe, 

zaklinanie rzeczywistości. Ostatnie dane, 

aktualne na 31 października 2022 r., mó-

wią o  tym, że wartość aktywów netto 

funduszy zdefiniowanej daty to 10,19 mld 

zł. Ponad 10 mld zł. Wiem, że to się łatwo 

mówi, bo to tylko liczba, ale proszę sobie 

wyobrazić tę kwotę. Ta wartość zwiększy-

ła się − mimo niekorzystnej koniunktury 

− w porównaniu do poprzedniego miesią-

ca o 588 mln zł. A to wszystko na kontach 

2,5 mln uczestników. 

2,5 miliona uczestników po ponad 3 

latach funkcjonowania programu to 

dobry wynik? Nie brakuje krytycz-

nych głosów, że tych uczestników 

powinno być więcej. 

Oczywiście, że dobry! Sam fakt, że Pra-

cownicze Plany Kapitałowe zapoczątko-

wały temat konieczności oszczędzania 

na przyszłość to już jest sukces. Zawsze 

można bardziej, lepiej, szybciej, więcej. 

Ale spójrzmy na to realnie, obiektywnie. 

Blisko 4 lata temu, gdy wprowadzaliśmy 

Pracownicze Plany Kapitałowe, zaczyna-

liśmy od zera. Tworzyliśmy ideę, zasady 

funkcjonowania, zbudowaliśmy portal, 

bazę materiałów, zaplecze technologicz-

ne, relacje z  rynkiem, sztab szkoleniowy. 

Partycypacja w programie systematycznie 

rośnie, średnio o 20 tysięcy nowych osób 

miesięcznie. Powoli idziemy w  kierunku 

wyższej partycypacji. Widzimy, że Pola-

cy się przekonują, poznają zasady, spraw-

dzają, czy to działa, o czym świadczą też 

te wypłaty na wkład własny czy w  przy-

padku poważnego zachorowania. A co do 

powinności – zgadzamy się, że oszczędza-

nie jest ważne i  powinniśmy oszczędzać. 

A ile osób z nas to robi tak na serio, nie od 

czasu do czasu, nie wówczas, gdy nam się 

przypomni? PPK to właśnie umożliwia. 

Pewną automatyzację. To taki stały prze-

lew, co miesiąc, ale nie my jako pracow-

nicy musimy tego pilnować, bo to kom-

petencja pracodawcy. Gdy zaczynaliśmy, 

w IKE i PPE było po ok. 330 tys. aktyw-

nych kont, a przypomnijmy, że IKE i PPE 

istnieją od 2004 roku. W  IKZE było 230 

tys. aktywnych kont, a IKZE jest młodsze, 

funkcjonuje od 2012 r. PPK po niespełna 4 

latach ma ponad 2,5 miliona uczestników, 

którzy posiadają blisko 3 mln rachunków, 

a na nich już ponad 10 mld zł oszczędno-

ści. To pierwszy w  Polsce taki program 

długoterminowego oszczędzania wspól-

nie z  pracodawcą i  państwem, program 

edukacji ekonomicznej. Program, który 

umożliwia różnorodne wypłaty w  sytu-

acjach szczególnych, uproszczone do gra-

nic możliwości procedury przystąpienia 

i  rezygnacji, najniższe koszty zarządza-

nia na rynku, preferencyjne warunki dla 

najmniej zarabiających i  stały dostęp do 

środków. To sprawia, że obecnie PPK nie 

ma sobie równych.



1312 Kapitał POLSKI

Gospodarka Gospodarka

1 1  2 0 2 2

DTiQ POLAND spółka z o.o. znalazła się 
w gronie 17 firm w Polsce wyróżnionych 
nagrodą specjalną w  programie „Od-
powiedzialny i  Przyjazny Pracodawca”. 
Przedstawiciele spółki odebrali nagrodę 
podczas V edycji gali tego wydarzenia. 

W  ten sposób wyróżniono przedsiębior-
ców, którzy wykazali się szczególnym 
zaangażowaniem we wdrażaniu Pracow-
niczych Planów Kapitałowych w  swoich 
firmach, wykorzystując PPK jako element 
systemu benefitów pracowniczych i  osią-
gając wysoką partycypację w  programie. 
Laureatów wskazują instytucje finansowe 

prowadzące PPK.

Pracownik z pasją
DTiQ POLAND tworzy inteligentne sys-
temy monitorowania i  analizy danych 
dla klientów na całym świecie. Realizuje 
zdalne audyty z  wykorzystaniem najno-
wocześniejszych technologii wideo i prze-
twarzania danych napędzanych sztuczną 
inteligencją.

W firmie pracują eksperci z wielu dziedzin 
branży IT: Data Science, Software Deve-
lopment, Cloud Architecture oraz  wspar-
cia klienta i audytów. Pracownicy mają 
ogromne możliwości rozwoju na płasz-
czyźnie osobistej i zawodowej. Wymieniają 
się wiedzą wewnątrz firmy poprzez spotka-
nia, szkolenia się, a także starają się inspi-
rować innych, również poza strukturami 
firmy. 

DTiQ to nie tylko miejsce pracy, ale rów-
nież miejsce spotkań ludzi z  pasjami. Po 
pracy spotykają się na zajęciach z jogi, wie-

Źródło innowacji  
i miejsce do rozwoju

czorach planszówkowych, grają w  koszy-
kówkę, mają swój zespół muzyczny. Orga-

nizują cykliczne wycieczki  rowerowe. 

Innowacja produktowa na 
światową skalę
Firma realizuje wiele innowacyjnych 
przedsięwzięć. Dla przykładu, w  ramach 
Narodowego Centrum Badań i  Rozwoju, 
DTiQ realizuje projekt, którego celem jest 
rozbudowa autorskiego systemu informa-
tycznego 360iQ, wspierającego zespoły 
audytorów, którzy realizują usługi firmy 
w  zakresie zapobiegania stratom i  moni-
torowaniu jakości obsługi w restauracjach 
szybkiej obsługi (Quick Service Restau-
rant – QSR, pot. „Fast Food”). Efektem 
projektu będzie innowacja produktowa 
na światową skalę w  postaci nowej usługi 
bieżącego i  zautomatyzowanego monito-
rowania wskaźników jakości bez udziału 
audytorów, w tym powiadamianie o prze-
kroczeniach wartości standardowych 
wskaźników oraz nieprawidłowościach 
procesu obsługi. Nowe narzędzia, dzięki 
wykorzystaniu metod nauczania maszyno-
wego, pozwolą na jednoczesne przetwarza-
nie danych transakcyjnych i obrazu wideo 
w  celu automatycznego tworzenia wskaź-
ników istotnych pod kątem procesu zarzą-
dzania tego typu restauracjami. 

Na bazie doświadczeń zdobytych w projek-
cie firma rozwija swój portfel rozwiązań, 
które pozwalają monitorować i analizować 
w sposób ciągły m.in.: szybkość obsługi, li-
czenie klientów, czystość stolików, bezpie-
czeństwo szuflad kasowych a nawet droż-
ność drzwi ewakuacyjnych. Najnowszym 

produktem firmy, który lada dzień ujrzy 
światło dzienne jest pakiet analityczny dla 
restauracji z  obsługą zamówień klientów 
zmotoryzowanych tzw. Drive Thru, gdzie 
managerowie znajdą szereg metryk któ-
re pomagają zarządzać tym obszarem np. 
średni czas obsługi, liczba oczekujących na 
obsługę samochodów czy całkowitąś licz-
bę obsłużonych samochodów w godzinach 
pracy restauracji.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej archi-
tektury systemu właściciele restauracji 
będą mogli wybrać, gdzie chcą oglądać 
dane: na platformie webowej, na aplika-
cjach w  smartfonach albo nawet na ekra-
nach, znajdujących się w samych restaura-
cjach.

Historycznie DTiQ udowodniło spraw-
ność w dostarczaniu rozwiązań analitycz-
nych wykorzystujących zaawansowana 
technologie wizji komputerowej, które 
wspierały ich Klientów w  okresie pande-
mii COVID-19. Occupancy Tracking, bo 
tak nazywa się to innowacyjne rozwiąza-
nie, pozwala nie tylko na znacznie efek-
tywniejszy monitoring restauracji, ale 
również zwiększa bezpieczeństwo samych 
klientów. Co więcej, projekt udowodnił, 
że dla entuzjastycznych, żądnych wyzwań 
zespołów nawet krótkie terminy nie są 
straszne. Pierwszą, operacyjną wersję pro-
duktu wprowadzono na rynek już po 6 ty-
godniach od rozpoczęcia prac. Wkrótce 
potem, projektem zainteresował się jeden 
z  największych klientów – właściciel sieci 
gastronomicznych operujących na kilku-
dziesięciu lotniskach w USA.

Eksperci w DTiQ
Pracownicy DTiQ stale uczestniczą w wie-
lu ważnych wydarzeniach branży IT 
np. w Data Science Summit – największej 
konferencji Data Science w  regionie CEE, 
która skupia się na zagadnieniach z  za-
kresu analizy i przetwarzania danych (big 
data), zagadnieniach implementacyjnych, 
wizualizacji (BI), tematach zarządczych, 
czy Cloud Excellence. 

W strategicznych sesjach Cloud Excellence 
uczestniczy wyselekcjonowana grupa eks-
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pertów, którzy mają wpływ na kierunek 
rozwoju chmury obliczeniowej w  Polsce. 
Jest to świetna przestrzeń do wymiany 
poglądów oraz wiedzy z  zakresu adopcji 
chmury oraz strategii chmurowych i wielu 
innych wydarzeniach biznesowych.

Nasi eksperci nie tylko uczestniczą w tego 
typu spotkaniach, ale często są prelegenta-

mi i dzielą się swoją wiedzą z innymi. 

Pomagają zdolnej młodzieży 
DTiQ często współpracuje z  uczelniami 
wyższymi, zwłaszcza Politechniką Śląską, 

która znajduje się blisko gliwickiego biura 
firmy.

W tym roku zorganizowano letni program 
stażowy dla studentów z całej Polski. Zde-
cydowana większość stażystów zdecydo-
wała się zostać z firmą na dłużej. 

Specjaliści z  DTiQ chętnie biorą udział 
w różnego rodzaju inicjatywach, m.in. pro-
wadzą warsztaty w ramach Case Week na 
Politechnice Śląskiej. IAESTE Case Week 
to największy w  Polsce cykl warsztatów 
inżynierskich w  formie case studies, pro-
wadzonych w  ciągu dwóch tygodni przez 
ekspertów z  wiodących na rynku firm. 
Dzięki praktycznej formie spotkania oraz 
konkursowemu systemowi rejestracji, 
w  warsztatach biorą udział najlepsi stu-
denci polskich uczelni.

Firma DTIQ została zaproszona do udzia-
łu w Case Week 2022 oraz prowadziła na 
Politechnice Śląskiej szkolenie na temat 
wizji komputerowej. 

Przedstawiciele firmy pokazali, jak można 
zastosować wybrane algorytmy do rozpo-
znawania obiektów na obrazach. Przed-
stawiono Konwolucyjne Sieci Neuronowe, 
które są używane na co dzień w DTIQ. 

Ćwiczenia obejmowały część praktyczną, 
w  której uczniowie przygotowywali wła-
sne kody. Część praktyczna była zoriento-
wana na studium przypadku wykrywania 
masek na twarz. Przygotowano a  priori 
zestaw małych fragmentów kodu, których 
uczniowie używali do trenowania wła-
snych klasyfikatorów i testowali go samo-
dzielnie za pomocą kamer internetowych. 

DTiQ wspiera też konkurs „Młody Einste-
in” oraz stworzył dedykowaną kategorię 
oceny prac „Smart Analytics: najlepsza in-
tegracja danych z  wielu źródeł”. Konkurs 
skierowany był do kreatywnych młodych 
ludzi, którzy interesują się naukami ścisły-
mi i fizyką stosowaną. Uczestnicy musieli 
przygotować projekt z dziedziny fizyki lub 
na pograniczu fizyki i  innych dziedzin 
w domu lub w szkole oraz przedstawić mo-
del, makietę, demonstrację, eksperyment, 
prototyp urządzenia elektrycznego lub 
mechanicznego.
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Technologie Metroplanu  
zapewniają firmom  
bezpieczeństwo energetyczne 
Z Michałem Brzozowskim prezesem zarządu Metroplan Polska Sp. z o.o.,  
rozmawia Radosław Nosek

Podczas XI Edycji Green Industry Su-
mmit, 6 października w  Warszawie, 
firma Metroplan została uhonoro-
wana nagrodą Diamenty Green In-
dustry w  kategorii Lider technologii 
dla przemysłu. Jakie najważniejsze 
osiągnięcia firmy mogły zdecydować 
o  przyznaniu tego prestiżowego wy-
różnienia? 

Technologia kogeneracji, opracowana 
przez Metroplan wraz z partnerami bran-
żowymi, poprzez zastosowanie własnych 
źródeł energii pozwala zapewnić przed-
siębiorstwu klienta bezpieczeństwo ener-
getyczne, w  rozumieniu stabilności zasi-
lania oraz ceny energii oraz zredukować 
emisję CO2 o  blisko 40% w  skali roku. 
To proces równoczesnego (skojarzonego) 
wytwarzania energii elektrycznej i  ciepła 
(lub chłodu) w układzie opartym na przy-
kład na silniku gazowym. Maksymalne 
korzyści uzyskuje się instalując kogenera-
cję u odbiorców wykorzystujących energię 
elektryczną, ciepło oraz chłód. Najczęściej 
w  przemyśle, rolnictwie, ale także obiek-
tach szpitalnych, hotelowych i  rekreacyj-
nych. 
Korzyści płynące z tej technologii to m.in. 
obniżenie kosztów zakupu energii elek-
trycznej, znaczące obniżenie kosztów 
zmiennych dystrybucji, w  tym opłaty 
mocowej - nawet do 83%. Energię tę moż-
na zakwalifikować jako niskoemisyjne 
źródło ciepła lub chłodu, zgodnie z  prze-
pisami Fit4 55 Unii Europejskiej. Zasto-
sowane rozwiązanie pozwala także na 
częściowe lub całkowite, w  zależności od 
konfiguracji instalacji, uniezależnienie się 
od dostaw energii z  sieci i  ograniczenie 
nieplanowanych przestojów. Implementa-
cja tej technologii jest możliwa w  modelu 
ESCO (Energy Saving Company), dzięki 
czemu możliwe jest kompleksowe wdro-
żenie przedsięwzięć służących poprawie 
efektywności energetycznej, bez koniecz-
ności angażowania przez klienta własnych 

zasobów kadrowych i finansowych na star-
cie projektu, a spłata nakładów inwestycyj-
nych następuje z uzyskanych przez instala-
cję oszczędności. 
Dodatkowo, Metroplan pracuje obecnie 
nad udoskonaleniem technologii termicz-
nego przetwarzania odpadów, tak aby 
stała się ona nie tylko prawie bezemisyj-
na, lecz żeby została zakwalifikowana 
jako instalacja typu up cycling, czyli ta-
kiego wtórnego przetwarzania odpadów, 
w  ramach której w  efekcie otrzymujemy 
produkt o wartości większej niż bazowa 
wartość surowców użytych podczas pro-
dukcji. 

Ile projektów dla przemysłu, w  tym 
planowania budowy nowych fabryk, 
zrealizował Metroplan? 

W  czasie swojej blisko 50 letniej działal-
ności Metroplan zrealizował ponad 1000 
zaawansowanych technicznie projektów 
fabryk oraz centrów dystrybucyjnych na 
całym świecie, w  tym dla największych 
i  najbardziej rozpoznawalnych firm mię-
dzynarodowych. Wyznacznikiem działal-
ności Metroplan od zawsze była najwyższa 
jakość świadczonych usług i stawianie do-
bra klienta zawsze na pierwszym miejscu.
Zgodnie z naszą misją (Engineering Custo-
mer Success) projektujemy sukces naszych 
klientów, poprzez dostarczanie najlepszych 
możliwych rozwiązań dla ich działań 
w danej lokalizacji i sytuacji. Nasze projek-
ty zawsze są projektami szytymi na mia-
rę, ponieważ tylko w  ten sposób jesteśmy 
w stanie zaoszczędzić najwięcej pieniędzy 
naszego klienta. Wykonaliśmy wiele pro-
jektów, gdzie uchroniliśmy przedsiębior-
ców przed przewymiarowaniem inwesty-
cji lub zakupem zbyt skomplikowanych, 
w danym przypadku maszyn, oszczędzając 
niejednokrotnie prawie 50% pierwotnego 
CapEx inwestycji. 
To co wyróżnia Metroplan to budowanie 
długotrwałych relacji z  klientami. Z  nie-
którymi klientami, liderami swoich branż, 
ta relacja trwa od ponad 40 lat. 

Firma odpowiada na najważniejsze 
pytania nurtujące przemysł (np. bu-
dowa nowej fabryki, lub jej przeniesie-
nie, optymalizacja procesów zakupo-
wych, gospodarki magazynowej itp.) 
Które z tych obszarów są obecnie do-
minujące w działalności Metroplanu, 
w  sytuacji niepewności związanej 
z  wojną na Ukrainie, zaburzeniach 
w  łańcuchach dostaw, konieczności 
transformacji energetycznej? 

Obserwujemy spore zamieszanie w  prze-
biegu globalnych łańcuchów dostaw i bar-
dzo często ich całkowite przekierowanie na 
nowe kierunki. Dodatkowo, istniejące hale 
produkcyjne i  powierzchnie magazynowe 
mają za zadanie zaspokojenie coraz więk-
szych potrzeb i wymagań konsumentów. 
W  celu zagwarantowania realizacji zadania 
niezbędne jest holistyczne podejście i  kom-
pleksowy projekt. Musimy więc podejść do 
realizacji całościowo: uwzględnić lokaliza-
cję w  obecnym łańcuchu dostaw i  funkcjo-
nującym łańcuchu wartości, zaopatrywany 
obszar i portfolio produktowe na bazie ana-
lizy obecnego globalnego footprintu pro-
dukcyjnego i magazynowego. Dopiero wtedy 
możemy spojrzeć na organizację istnieją-
cej powierzchni, jej optymalizację, a  także 
wszystkie procesy, jakie zachodzą w funkcjo-
nujących obiektach i zastanowić się co może-
my poprawić, zanim zaczniemy rozmawiać 
o nowych obiektach i inwestycjach. 
Do tego, aby taka inwestycja mogła się 
zwrócić konieczne jest jej szczegółowe 
planowanie. Metroplan dzięki swojemu 
szerokiemu podejściu jest w  stanie odpo-
wiedzieć na nurtujące klientów pytania 
w sposób jak najbardziej pełny i komplek-
sowy, wnosząc choć trochę stabilizacji w te 
bardzo burzliwe czasy i pozwalając zarzą-
dom firm produkcyjnych na podejmowa-
nie decyzji opartych na danych. 

Proszę wymienić najważniejsze pro-
jekty wykonywane przez Metroplan 
dla przemysłu w tym roku lub plano-
wane w najbliższym czasie. 

W  obecnym czasie, oprócz typowych 
projektów nowych fabryk, skupiliśmy się 

przygotowaniu projektów pozwalających 
naszym klientom w najlepszy sposób przy-
gotować się na nadchodzącą zimę i  zwią-
zane z  konfliktem w  Ukrainie wyzwania 
energetyczne. Opracowaliśmy szybki 
w  budowie system kogeneracyjny, który 
możemy zasilać wieloma, różnymi pali-
wami. Doskonalimy system termicznego 
przetwarzania odpadów i wraz z niemiec-
kim partnerem zaczynamy budowę in-
stalacji pilotażowej na południu naszego 
kraju. Wraz z partnerami amerykańskimi 
pracujemy nad wdrożeniem w naszym kra-
ju energetyki jądrowej na szeroką skalę. 
Wszystkie te działania mają na celu zapew-
nienie niezakłóconego dostępu do energii 
dla odbiorców przemysłowych oraz na 
stabilizacji cen tej energii. Opracowywana 
przez nas i  naszych partnerów technolo-
gia jądrowa zapewni nieprzerwane źródło 
mocy przez minimum 30 lat, z gwarancją 
ceny na 10-15 lat. Dodatkowo, cena ta bę-
dzie bardzo konkurencyjna zarówno do 
obecnej, jak i zeszłorocznej rynkowej ofer-
ty cenowej. 
Oczywiście, równolegle realizujemy pro-
jekty fabryk i  centrów logistycznych. 
W  tym wypadku znaczącą różnicą w  po-
równaniu do poprzedniego roku jest wy-
magane tempo realizacji. Coraz więcej 
naszych klientów to klienci azjatyccy, gdzie 
wielohektarowe fabryki buduje się w czasie 
poniżej 18 miesięcy. Zachodni inwestorzy, 
czując braki w swoich mocach produkcyj-
nych, również potrzebują szybkich rozwią-
zań. Udało nam się opracować procedury, 
aby implementować te projekty na rynku 
polskim w sposób bezpieczny zarówno dla 
inwestora, jak i naszego środowiska i ładu 
społecznego. W ostatnim czasie, dzięki do-
brej organizacji naszych działań i  dobrej 
współpracy z  władzami lokalnymi, udało 
nam się uzyskać wszystkie niezbędne po-
zwolenia dla budowy fabryki o powierzch-
ni prawie 50 000 m2 w  około 3 miesiące. 
Pozwolenie na użytkowanie planujemy 
uzyskać po upływie 18-19 miesięcy od 
rozpoczęcia prac projektowych dla tej in-
westycji. 
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Cyfryzacja ułatwia życie inżynierom, 
architektom i inwestorom
W trudnym dla budownictwa okresie 
pandemii zapoczątkowano proces jego 
cyfryzacji. W  procesie inwestycyjno-bu-
dowlanym zaczęto stopniowo przecho-
dzić z papierowej na elektroniczną formę 
wypełniania zawiadomień i wniosków. 
Aktualnie już wiele formularzy można 
złożyć elektronicznie w serwisie e-budow-
nictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl). Był 
to pierwszy, wdrożony w lutym 2021 roku, 
etap cyfryzacji procesu budowlanego przy-
gotowanej przez MRPiT i GUNB.
W  lipcu 2021 r. rozpoczął się drugi etap, 
który zakładał m.in. elektroniczne złoże-
nie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia 
na budowę wraz z  załączonym projektem 
zagospodarowania działki lub terenu oraz 
projektem architektoniczno-budowlanym.
Cyfryzacja procesu budowlanego to duże 
ułatwienie dla inżynierów, architektów czy 
inwestorów. Możliwość elektronicznego 
składania niezbędnej do procesu budowy 
dokumentacji z  pewnością przyspieszy 
i usprawni proces, a także zaoszczędzi czas 
obywateli, inwestorów. Zredukowanie for-
my papierowej dokumentacji budowlanej 
to również uproszczenie pracy organów ad-
ministracji architektoniczno-budowlanej. 
Portal e-budownictwo udostępnia for-
mularze, które obecnie można przesłać 
elektronicznie do organu administracji 
architektoniczno-budowlanej. Kolejne są 
w trakcie opracowania. Procedura wysyła-
nia wniosku jest prosta. Trzeba go wypeł-
nić online, dołączyć wymagane załączniki 
na platformie e-PUAP, podpisać za pośred-
nictwem platformy e-PUAP, korzystając 
np. z profilu zaufanego oraz przesłać elek-
tronicznie do urzędu.
Nowe przepisy w  ustawie o  planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, które 
weszły w  życie 31.10.2020 r., umożliwiają 
też obywatelom i przedsiębiorcom łatwiej-
szy dostęp do danych planistycznych za 
pośrednictwem Internetu.
Kolejne etapy cyfryzacji budownictwa 
obejmowały m.in. wprowadzenie central-
nego rejestru osób posiadających upraw-
nienia budowlane w  wersji elektronicznej 
(e-CRUB) , a także elektroniczny dziennik 
budowy.
W  wywiadzie dla „Kapitału Polskiego”, 
Tomasz Piotrowski, Członek Prezydium 
Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Bu-
downictwa stwierdził, że jednym z  celów 

cyfryzacji budownictwa jest umożliwienie 
inwestorom uzyskanie decyzji w pełni on-
line. W  zasadzie jest to możliwe już dziś. 
Pozwala na to e-Budownictwo - oficjalna 
rządowa aplikacja, w której możemy złożyć 
większość wniosków i  dokumentów wraz 
z załącznikami dotyczących całego proce-
su budowlanego: od wniosku o  warunki 
zabudowy na etapie planowania, zgłosze-
nia czy wniosku o pozwolenie na budowę, 
poprzez zgłoszenie rozpoczęcia robót, aż 
po zawiadomienie o zakończeniu budowy 
czy wniosek o pozwolenie na użytkowanie. 
Mniejsze inwestycje są już z powodzeniem 
obsługiwane w ten sposób. 
W  opinii wielu ekspertów jednak pełna 
cyfryzacja procedur administracyjnych 
będzie możliwa dopiero w  momencie 
wdrożenia metodyki BIM, czyli Building 
Information Modeling, czego esencją bę-
dzie uznanie modelu cyfrowego obiektu 
budowlanego zawierające wszystkie te nie-
zbędne informacje jako pełnoprawnego 
projektu budowlanego. 
Od 1 sierpnia w ramach cyfryzacji budow-
nictwa ruszył też system e-CRUB. Tomasz 

Piotrowski, Członek Prezydium Rady Ma-
zowieckiej Okręgowej Izby Budownictwa 
wyjaśnia, że e-CRUB to nic innego jak 
elektroniczny Centralny rejestr osób po-
siadających uprawnienia budowlane, który 
zastąpi dotychczasowy centralny rejestr 
osób posiadających uprawnienia budow-
lane oraz rejestr ukaranych z tytułu odpo-
wiedzialności zawodowej w budownictwie 
(CRUB). 
System ten podobnie jak dotychczasowy 
rejestr będzie zarządzany przez Główny 
Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB), 
ale będzie zasilany danymi bezpośrednio 
z  samorządów budowlanych. Ma to po-
zwolić na sprawniejszą weryfikację posia-
dania przez osoby wykonujące samodziel-
ne funkcje techniczne w  budownictwie 
ich uprawnień i  przynależności do izb. 
Dla członków izb budowlanych korzyst-
ne będzie to, że po wpisaniu do systemu 
e-CRUB nie będą musieli już przedkładać 
w urzędzie kopii decyzji o nadaniu upraw-
nień i  zaświadczenia o  przynależności do 
izby, bo urzędy sprawdzą to sobie same 
w systemie e-CRUB.

Wnioski, które można złożyć online w aplikacji e-Budownictwo
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1)
Zgłoszenie robót budowlanych (PB-2)
Zgłoszenie budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego (PB-2a)
Zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego (PB-2a) do 70m2
Zawiadomienie o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego (PB-16a)
Wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu (PB-8)
Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7)
Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu (PB-6)
Zawiadomienie o zakończeniu budowy (PB-16)
Wniosek o pozwolenie na użytkowanie - przed zakończeniem budowy (PB-17a)
Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17)
Wniosek o uproszczoną legalizację (PB-15)
Wniosek o legalizację (PB-19)
Wniosek o wyłączenie niektórych obowiązków kierownika budowy (PB-13)
Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3)
Zgłoszenie rozbiórki (PB-4)
Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9)
Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (PB-10)
Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia (PB-11)
Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12)
Wniosek o wejście na sąsiadujący teren (PB-14)
Wniosek o sporządzenie planu miejscowego lub o zmianę planu miejscowego
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu (PB-18)
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)

Zapraszamy
do współpracy!

www.logpark.com.pl
e-mail:office@logpark.com.pl   •   tel.664988718

BOLESŁAWIEC
STARE MIASTO

PRAGA

WROCŁAW

LOKALIZACJA INWESTYCJI

BERLIN

SZCZECIN

8 000 m2 WOLNEJ POWIERZCHNI SBU (Small Business Unit)
W OBIEKCIE MAGAZYNOWYM KLASY A W BOLESŁAWCU
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Zapewne wszyscy znamy uczucie pasji, 
hobby do wykonywania czynności, które 
sprawiają, że czujemy się lepiej, milej i dą-
żymy do samorealizacji. Niektóry upodo-
bali sobie pasje do sportu, do malarstwa, 
do tańca, czy kolekcjonowania znaczków 
pocztowych. Zamiłowanie to z pewnością 
przynosi uczucie szczęścia, zadowolenia, 
rozkoszy. Pozwala poczuć się spełnionym. 
Prezes Arche S.A. Władysław Grochowski 
też ma pasje. Pokochał zapomniane mury 
i  rewitalizuje zabytki. Daje drugie życie 
opuszczonym i  zaniedbanym budynkom, 
w  których pozostał duch przeszłości, ale 
straciły użytkowość. 

Pierwszym miejscem, w  które zainwesto-
wał, był Pałac i Folwark Łochów. Jak sam 
przyznaje, pasja ta zrodziła się w  małym 
chłopcu, który uczęszczał do szkoły pod-
stawowej i obserwował okoliczne budynki. 
W miejscu, w którym stał Pałac były piw-
nice, resztki fundamentów, studnie. Było 
to miejsce zarośnięte, zrujnowane i  zapo-
mniane. Wystarczyła chwila, by powstała 
chęć odbudowy tego miejsca. Wystarczyła 
chwila, by zapaliła się iskra marzenia. Ma-
rzenia, które pociągnęło za sobą osoby, 
które tak jak Władysław Grochowski po-
kochały zapomniane ruiny.

Rewitalizacja zabytków to bliskie ze-
tknięcie się z  architekturą. To spotkanie 
z przeszłością. Nasz unikatowy pomysł na 
rewitalizacje jest doceniany wśród gości 
i  inwestorów, ponieważ nie odtwarzamy 
brakujących elementów, nie unowocze-
śniamy bez zastanowienia wszystkiego co 
zniszczył czas. Staramy się, jak najbardziej 
umiemy, by zatrzymać zabytek na tym 
etapie starzenia, na którym dotrwał do na-
szych czasów. Nie zmieniamy w nim nic, co 
miałoby zmienić jego charakter. Głównym 
projektantem i architektem był czas. Uzu-
pełniamy tylko to co niezbędne, nie naru-
szając przy tym jego ducha. To wszystko 

razem tworzy niepowtarzalne projekty. 
Tylko i  wyłącznie zderzenie tych dwóch 
światów daje tak niezapomniane i absolut-
nie wyjątkowe wartości. 
Tym kierunkiem chcemy pokazać, że 
wszyscy razem nie powinniśmy ze sobą 
rywalizować. Architekci, projektanci, in-
westorzy i konserwatorzy zabytków muszą 
iść ze sobą ramię w ramię, bo mamy wspól-
ny cel. Nie walczmy ze sobą, poznawajmy 
się. Jako zespół robimy i  możemy zrobić 
porządną rzecz dla Polski, dla dziedzictwa, 
dla turystyki, dla historii i  wreszcie dla 
społeczeństwa. 

Inwestuj w zabytki z Arche
System Arche ® to autorski mechanizm 
biznesowy, który jest zupełnie nową kon-
cepcją funkcjonowania i  inwestowania 
w apartamenty i pokoje hotelowe. Nabyw-
ca pokoju hotelowego pobiera określony 
procent zysku całej powierzchni pracującej 
w hotelu, nie martwiąc się o jego obłożenie. 
Ta bezobsługowa inwestycja jest możliwa 
dzięki zarządzaniu prowadzonemu przez 
Arche S.A. Każdy lokal posiada księgę 
wieczystą, a  inwestor otrzymuje specjalne 
przywileje. Dzięki Systemowi Arche ® uzy-
skujemy ponadprzeciętne wyniki. 
Naszym priorytetem jest, by Inwestor, który 
zakupił pokój hotelowy, czuł się bezpiecznie, 
gdy hotele generują mniejsze zyski. Wów-
czas pokrywamy je ze środków własnych, 
tak było podczas pandemii koronawirusa. 
Zaufały nam już setki osób. Razem możemy 
budować silną i rozpoznawalną markę.
Arche S.A już od kilkunastu lat tworzy ko-
lekcję hoteli. Mamy ambitne plany, chcemy 
być polską siecią hotelową z najciekawszymi 
lokalizacjami. Obecnie posiadamy 16  ho-
teli oraz  Siedliska Arche m.in. na Rozto-
czu i  Podlasiu. Rozstawionych jest już 136 
kontenerów. Najbardziej znane hotele Ar-
che to z pewnością Zamek Janów Podlaski, 
Gdańsk Dwór Uphagena, Pałac i  Folwark 
Łochów, Cukrownia Żnin. W budowanie są 
już następne, Hotel Klasztor we Wrocławiu, 
Sanatorium Milicyjne Nałęczów, Hotel Fa-
bryka Samolotów w  Mielnie i  Metalowiec 
w  Muszynie, a  w  planach kilkanaście ko-
lejnych. Aktualnie to 4 priorytetowe loka-
lizacje, które będą perłami dla inwestorów. 
W dalszych planach Arche S.A. jest Królew-
ska Papiernia w Konstancinie i Elektrocie-
płownia Szombierki w Bytomiu. Plan mamy 
niezwykle ambitny. Arche S.A. zainwesto-
wało już w  kilkanaście obiektów. Wielkie 
zainteresowanie każdym obiektem to dla 
nas światło w tunelu, by w ruinach nastało 
znów życie.

Wyniki zysków naszych 
Inwestorów we wrześniu 2022
Wykres przedstawia zysk Inwestorów wg 
Systemu Arche®. Największe obłożenie Ar-
che Hotel Geologiczna z  wynikiem 83%. 

Najwyższą stopę zwrotu w ujęciu miesięcz-
nym uzyskał Pałac i Folwark Łochów z wy-
nikiem 21,91%. 
Podajemy statystyki zysku za 1m² w  po-
szczególnych hotelach pracujących w  Sys-
temie Arche®: Arche Dwór Uphagena – 
109,99 zł/m², Arche Hotel Wrocław – 74,52 
zł/m², Arche Hotel Piła – 49,86 zł/m², Ar-
che Hotel Poloneza II – 129,61zł/m², Ar-
che Cukrownia Żnin – 97,25 zł/m², Pałac 
i Folwark Łochów – 127,61 zł/m², Hotel Lu-
blin – 71,47 zł/m², Arche Hotel Geologicz-
na – 100,05 zł/m², Arche Hotel Krakow-
ska – 140,73 zł/m², Arche Hotel Poloneza 
– 104,53 zł/m², Arche Hotel Częstochowa 
– 101,34 zł/m², Hotel Puławska Residence 
– 117,56 zł/m².

Świadomość ratowania 
dziedzictwa
Oprócz inwestycji w  pokoje hotelowe jest 
też inny zarobek, niekoniecznie przelicza-
jąc go na pieniądze. Zarobkiem w  takim 

przypadku, jest zawsze świadomość rato-
wania dziedzictwa. Mamy ogromne pokła-
dy świadomości, otwartości i  odwagi, by 
z  niemożliwego, robić możliwe. Czujemy 
się przydatni i potrzebni robiąc coś poży-
tecznego dla zabytków. To jest ta energia, 
która pozwala nam brnąć dalej ze swoimi 
działaniami. 
Zachęcamy wszystkich, którzy tak jak my 
będą czuć potrzebę ratowania dziedzictwa, 
do zainwestowania w apartamenty hotelo-
we. Jak to mówi się w naszej rodzinnej fir-
mie: My + Wasz Kapitał = Wspólny zysk. 
Skutecznie tworzymy modę na turystykę 
w  zabytkach. Do powrotu do tradycji, do 
poznawania Polski. To wszystko opiera-
my na swoim wieloletnim doświadczeniu. 
Zainteresowanie każdym obiektem to dla 
nas światło w tunelu, by w ruinach nasta-
ło znowu życie. Do tego jednak potrzebne 
są pieniądze. Zachęcamy więc wszystkich 
inwestorów, który chcą wejść w posiadanie 
unikatowego pokoju hotelowego i  razem 
z nami budować silną markę.

Zabytki – ruiny  
zapomniane,  
czy rewitalizowane?
Trudno jest zapewne odpowiedzieć na to pytanie. Z pewno-
ścią nie jest to łatwe, by pokochać ruiny, często strawione 
przez ogień, straszące powybijanymi oknami, obdrapane, 
zaniedbane, zimne. Po prostu bez życia, ale jak się okazuje, 
nie bez duszy. Prezes Grupy Arche, Władysław Grochowski 
rozbudził w setkach osób ogień miłości do murów, które po-
niekąd zostały zapomniane.Władysław Grochowski Prezes Zarządu Arche S.A.

Wizualizacja hotelu Arche Metalowiec Muszyna

Pałac Łochów kiedyś i dziś
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Z Arturem Michalskim wiceprezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej, rozmawia Marcin Prynda

GEOTERMIA – JEDNA  
Z ODPOWIEDZI NA KRYZYS  
ENERGETYCZNY

W obecnej, skomplikowanej sytuacji 
na rynku surowców energetycznych 
szczególnego znaczenia nabiera po-
szukiwanie alternatywnych, własnych 
i  ekologicznych źródeł energii. Czy 
w Polsce mogą nim być zasoby geoter-
malne? 

– Zdecydowanie tak. Geotermia to per-
spektywiczne, czyste, bezmisyjne, wydajne 
i  stabilne odnawialne źródło energii, któ-
re jest niezależne od pór roku i warunków 
pogodowych, a do tego neutralne dla kra-

jobrazu. Może być ono bardzo ważnym 
dopełnieniem w  polskim miksie energe-
tycznym, w którym – jak wiadomo – OZE 
będą mieć coraz większy udział. Bogate, 
naturalne i  rodzime zasoby geotermalne 
już teraz stanowią zauważalną część skła-
dową w ogólnym bilansie OZE, a  ich rola 
na pewno będzie systematycznie rosnąć. 
Pragnę przy tym podkreślić, że Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospo-
darki Wodnej uznaje geotermię za istotne 
i  przyszłościowe źródło ciepła i  energii 
elektrycznej nie tylko doraźnie, w  związ-

ku z  obecnym kryzysem energetycznym, 
spowodowanym agresją Rosji na Ukrainę. 
Programy wspierające rozwój w Polsce tego 
odnawialnego źródła energii prowadzimy 
od wielu lat i są już tego wymierne efekty. 

Zanim jednak ciepło z wnętrza Ziemi 
zostanie wykorzystane do ogrzewa-
nia mieszkań, domów, firm i  budyn-
ków użyteczności publicznej, naj-
pierw trzeba zlokalizować złoża wód 
termalnych i  określić ich parametry. 
Jak NFOŚiGW pomaga w  tym zada-
niu? 

– Potencjał geotermalny Polski obejmuje 
niemal połowę obszaru naszego kraju. Do 
najbardziej obiecujących obszarów nale-
ży Podhale oraz szeroki pas ciągnący się 
od Szczecina aż po Góry Świętokrzyskie, 
gdzie największe korzyści może przynieść 
eksploatacja gorących wód z  poziomów 
dolnej kredy i  dolnej jury. Istnienie tych 
zasobów sprawia, że systematycznie rośnie 
zainteresowanie samorządów poszukiwa-
niem złóż geotermalnych na ich terenie. 
Nie da się jednak ukryć, że badania geo-
logiczne, w  tym zwłaszcza wykonywa-
nie głębokich odwiertów badawczych, to 
przedsięwzięcia kosztowne, na poziomie 
co najmniej kilkunastu czy niekiedy nawet 
kilkudziesięciu milionów złotych. Gmin 
samodzielnie nie stać na takie wydatki 
i właśnie dlatego w Narodowym Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wod-
nej prowadzimy program priorytetowy 
pod nazwą „Udostępnianie wód termal-

nych w Polsce”, który jest ukierunkowany 
na finansowe wspieranie prac koncepcyj-
nych i  robót geologicznych związanych 
z  poszukiwaniem i  rozpoznawaniem złóż 
wód termalnych. Celem jest ich udostęp-
nienie i wykorzystanie pozyskanego ciepła 
przede wszystkim do ogrzewania, a  przy 
sprzyjających warunkach również do pro-
dukcji energii elektrycznej. Przekazujemy 
samorządom lub ich związkom bezzwrot-
ne dotacje, które obejmują do 100 procent 
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć 
badawczych. 

Ile wynosi budżet tego programu, 
skoro badania geologiczne są tak 
skomplikowane i drogie? 

– Już w  chwili uruchomienia programu 
w  2020 r. jego budżet był naprawdę po-
kaźny, bo wynosił 300 mln złotych. Tym-
czasem, chcąc jeszcze szerzej i efektywniej 
wesprzeć samorządy przy realizacji inwe-
stycji geotermalnych, zwiększyliśmy nie-
dawno ten budżet aż do 480 mln złotych. 
Zakładamy, że przeznaczenie na badania 
lokalnych zasobów wód termalnych pra-
wie pół miliarda złotych przyczyni się do 
znacznego wzrostu wykorzystania zero-
emisyjnego, niezależnego od zewnętrznych 
uwarunkowań, rodzimego źródła ciepła, 
jakim jest geotermia. Dodam, ze działamy 
w  sposób przemyślany, w  perspektywie 
wieloletniej, gdyż wdrażanie programu 
„Udostępnianie wód termalnych w  Pol-
sce” przewidziane jest na lata 2020-2027. 
A  wcześniej realizowaliśmy w  NFOŚiGW 
programy o podobnym charakterze i zbli-
żonych założeniach. . Należy jednak dodać, 
że środki na rozwój geotermii będę jeszcze 
większe, dużo większe. W przygotowaniu 
mamy program na OZE dla ciepłownictwa 
z budżetem około 2 mld złotych, z czego 
znaczna część przypadnie na geotermię.

Jakie są zatem efekty dofinansowań 
z NFOŚiGW? 

– Bardzo duże i – co najważniejsze – moż-
liwe do wyrażenia w konkretnych liczbach 
i kwotach. Ogółem w latach 1995-2022 na 
prace badawcze i  rozpoznawcze w  geo-
termii ze środków własnych NFOŚiGW 
udzielono wsparcia dla 46 projektów na 
łączną kwotę dotacji 583,5 mln złotych. 
I  tak przykładowo, w  latach 2008-2012 

w  ramach programu pod nazwą „Ener-
getyczne wykorzystanie zasobów geoter-
malnych” z  pieniędzy NFOŚiGW zostało 
sfinansowanych 9 badawczych otworów 
geotermalnych na ogólną kwotę dotacji 
47,7 mln złotych. Z  kolei w  latach 2016-
2019 w ramach dwóch programów – „Geo-
logia i  górnictwo, część 1 – Poznanie bu-
dowy geologicznej kraju oraz gospodarka 
zasobami złóż kopalin i  wód podziem-
nych” (2016-2019) oraz „Poznanie budowy 
geologicznej na rzecz kraju” (2019) – pozy-
tywnie zaopiniowano wykonanie 11 otwo-
rów geotermalnych na łączną kwotę dotacji 
268,3 mln złotych. Aż 107,2 mln zł zostało 
przeznaczone na wykonanie w  Szaflarach 
otworu do rekordowej głębokości 7 kilo-
metrów. Warto przy tym dodać, że spośród 
tych 11 zaplanowanych przedsięwzięć, 
5  zostało już zakończonych, czyli sporzą-
dzono dokumentację hydrogeologiczną, 
która określiła zasoby eksploatacyjne ujęć 
gorącej wody spod ziemi. 

To inwestycje z lat poprzednich. A ja-
kie są bieżące rezultaty wspierania 
geotermii? 

– Obecnie, w  toku wdrażania programu 
„Udostępnianie wód termalnych w Polsce” 
podsumowaliśmy pierwszy nabór, który 
trwał od 15 kwietnia do 30 września 2020 r. 
Jego efektem było 15 wniosków o  dofi-
nansowanie zaopiniowanych pozytywnie 
przez Ministra Klimatu i  Środowiska na 
łączną kwotę dotacji 229,2 mln złotych. 
Inwestycje rekomendowane do finansowe-
go wsparcia przez NFOŚiGW są lub będą 
realizowane w całej Polsce, czyli: w Otwoc-
ku, Piastowie, Wołominie, Żyrardowie 
(Mazowsze), Łowiczu (Łódzkie), Gnieźnie, 
Wągrowcu (Wielkopolska), Gąsawie, Ino-
wrocławiu (Kujawsko-Pomorskie), Głuszy-
cy, Oławie, Trzebnicy (Dolny Śląsk), Dęb-
nie (Zachodnie Pomorze), Jasienicy (Górny 
Śląsk) i  Smykowie (Świętokrzyskie). Głę-
bokość projektowanych wierceń sięga od 
1130  m w  Oławie do 3600 m w  Gąsawie. 
Kwoty dotacji na te badania są pokaźne – 
od 9,5 mln zł na projekt w Smykowie aż do 
27 mln zł na przedsięwzięcie zaplanowane 
w  Gąsawie. Wypłaty dla wspomnianych 
beneficjentów, miast i gmin z całego kraju, 
zostały rozłożone na trzy lata. Tymczasem 
sprawy dynamicznie idą naprzód i dobiegł 

już końca drugi nabór, który pierwotnie 
miał trwać od 3  stycznia do 30 czerwca 
tego roku, ale został przedłużony o  trzy 
miesiące, do 30 września br. Gminy coraz 
bardziej zainteresowane rozwojem geo-
termii na swoim terenie zyskały dodatko-
wy czas na składanie wniosków. Zarówno 
zwiększenie alokacji w  nowym naborze 
z  70 do 250 mln zł, jak i  jego przedłuże-
nie to była pozytywna odpowiedź MKiŚ 
i NFOŚiGW na oczekiwania potencjalnych 
beneficjentów, którzy na podjęcie geoter-
malnych inwestycji potrzebują więcej cza-
su, ale przede wszystkim więcej środków 
finansowych. 

Zbadanie złóż termalnych to jednak 
tylko pierwszy krok w  rozwoju geo-
termii. Potem trzeba stworzyć insta-
lacje do czerpania ciepła z  wnętrza 
Ziemi. 

– Pamiętamy o  tym w  Narodowym Fun-
duszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej i  dlatego wspieramy samorządy 
nie tylko w wykonaniu pierwszego otworu 
badawczego, który daje rozpoznanie co do 
potencjału i parametrów złoża wód termal-
nych. Z  naszego punktu widzenia logicz-
nym i równie istotnym działaniem jest etap 
inwestycyjny związany z budową ciepłow-
ni geotermalnej i dystrybucją ciepła, a tak-
że – w określonych przypadkach – z pro-
dukcją energii elektrycznej przy użyciu 
gorącej wody spod ziemi. Z  myślą o  tym 
drugim etapie prowadzimy w  NFOŚiGW 
program priorytetowy „Polska Geotermia 
Plus” oraz kierujemy na wsparcie inwe-
stycji środki unijne. NFOŚiGW powołał 
specjalną spółkę Geotermia Polska, której 
zadaniem jest współpraca z samorządami 
oraz innymi podmiotami w celu rozwoju 
projektów geotermalnych. Zainteresowa-
nych zapraszamy do współpracy. Wszyst-
ko po to, aby uczynić z  geotermii istotny 
element transformacji polskiego ciepłow-
nictwa i  energetyki. W dzisiejszych, trud-
nych czasach, w  warunkach globalnego 
kryzysu, kluczowym czynnikiem w  tych 
działaniach – obok ograniczenia emisji do 
atmosfery gazów cieplarnianych oraz szko-
dliwych substancji i pyłów – jest zapewnie-
nie Polsce bezpieczeństwa energetycznego 
i poprawienie jakości życia obywateli.
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Cele i  ambicje polityki odpadowej w Unii 
Europejskiej ukierunkowane są na utwo-
rzenie prawidłowo funkcjonującej gospo-
darki o  obiegu zamkniętym (GOZ). To 
właśnie w  GOZ odpad otrzymuje nowe, 
drugie, kolejne życie stając się znów surow-
cem. Ma to na celu m.in. redukcję odpadów 
oraz zmniejszenie korzystania z  natural-
nych surowców.

Prawidłowo funkcjonujący GOZ to wie-
le współpracujących ze sobą elementów. 
Jednym z nich jest prawidłowa segregacja 
odpadów, która bezpośrednio przyczynia 
się do lepszej jakości surowca, a jak wiemy, 
lepszy jakościowo surowiec zwiększa szan-
sę na ponowne użycie tego materiału. Od-
pad stanie się surowcem, jeśli zostanie od-
powiednio rozpoznany przez konsumenta 
i prawidłowo umieszczony we właściwym 
pojemniku. Szanse na to zwiększa prawi-
dłowy projekt opakowania oraz zastosowa-
nie oznakowań, które wskażą konsumen-
towi, jak prawidłowo postąpić z odpadem 
(czy rozdzielić, jak rozdzielić, do którego 
kosza umieścić). Znaki umieszczone na 
opakowaniu są również zewnętrzną wizy-
tówką firmy.

Tematyka oznakowań na opakowaniach 
jest niezwykle szeroka. Należy już na wstę-
pie zaznaczyć, że istnieją branże, np. spo-
żywcza czy kosmetyczna, które wymagają 
umieszczenia dodatkowych oznakowań, 
które z  kolei często dotyczą już samego 
produktu i  sposobu postępowania z  pro-
duktem. Mimo, że UE stara się, by jej pra-
wo było podobne we wszystkich państwach 

członkowskich, to w kwestii oznakowań na 
opakowaniach w zakresie środowiska nale-
ży weryfikować każdy kraj indywidualnie. 
Owszem, pewne ogólne zasady mogą być 
podobne, jednak różnic jest tak dużo, że 
nie da się mówić jeszcze o wspólnym ozna-
kowaniu opakowań w UE. 
Artykuł opisuje możliwość umieszczania 
znaków na opakowaniu w zakresie środo-
wiska. 
UE zapowiada, że prawo unijne będzie 
teraz coraz częściej wprowadzane rozpo-
rządzeniami a nie, jak miało to miejsce do-
tychczasowo, dyrektywami. Rozporządze-
nia mają być próbą ujednolicenia rynków, 
by uniknąć sytuacji takich, jak np. różnice 
w  prawnych systemach krajowych czy też 

brak możliwości porównania elementów 
systemowych.
W Polsce kwestie opakowań i oznakowania 
umieszczanego na opakowaniach reguluje 
ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospo-
darce opakowaniami i  odpadami opako-
waniowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1114) 
(dalej: „ustawa”). W  artykule nie opisano 
dodatkowych regulacji prawych w  zakre-
sie środków niebezpiecznych, leczniczych, 
weterynaryjnych czy suplementów diety, 
z których wynikają dodatkowe obowiązki 
dla przedsiębiorców.
Opakowanie, które zostaje wprowadzane 
do obrotu musi spełniać szereg wymagań 
środowiskowych. Mówią o  tym art. 11 
i  art. 12 ustawy. Natomiast ogólne zasady 
umieszczania oznakowań na opakowa-
niach opisuje art. 15 ustawy. Zasady te to 
odpowiednio: 
1. umieszczanie oznakowania na opako-

waniu jest dobrowolne. REKOPOL stoi 
na stanowisku, że jest to dobra prakty-
ka - zwłaszcza, gdy chodzi o opakowania 
wykonane z tworzyw sztucznych. Jest to 
istotne zwłaszcza z punktu widzenia re-
cyklera, by wiedział z jakim tworzywem 
sztucznym ma do czynienia.

2. umieszczone oznakowania, powinno 
być wyraźne, widoczne, czytelne i trwa-
łe nawet po otwarciu opakowania. Jeże-
li z  powodu rozmiaru opakowania nie 
możemy umieścić oznakowania, można 
nakleić etykietę, która sama w sobie nie 
powinna stanowić przeszkody dla recy-
klingu.

3. zastosowane oznakowanie wskazuje:
– rodzaj materiału, z którego opakowa-

nie zostały wykonane, 
– w przypadku możliwości opakowania 

wielokrotnego użytku- oznakowanie 
wielokrotnego użycia opakowania, 

– w przypadku przydatności opakowa-
nia do recyklingu, oznakowanie opa-
kowania przydatnych do recyklingu.

Na podstawie art. 15 ustawy wydano Roz-
porządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 
września 2014 r. w  sprawie wzorów ozna-
kowania opakowań (Dz. U. poz. 1298), 

które w sposób szczegółowy określa wzory 
oznakowania opakowań wskazując na po-
szczególne rodzaje materiałów, z  których 
opakowanie zostało wykonane. 
Przykładowe oznakowania jakie znajdują 
się w rozporządzeniu przedstawiono poni-
żej. Dla każdego materiału przygotowane 
są odpowiednie oznakowania.

Rozporządzenie w kolejnych załącznikach 
określa znak wskazujący na możliwość 
wielokrotnego użycia opakowania oraz 
znak wskazujący na przydatność opako-
wania do recyklingu. Oznaczenia te można 
stosować w  przypadku zgodności opako-
wania z normami zharmonizowanym. 

Pętla Mobiusa
Norma Europejska EN ISO 14021:2016 
Environmental labels and declarations- 
Self declared environmental claims 
(Type II environmental labelling) (ISO 
14021:2016) ma status Polskiej Normy i za-
wiera informacje o znaku wskazującym na 
przydatność do recyklingu różnych wyro-
bów, w  tym opakowań, tj. o  znaku „MO-
BIUS LOOP” (tzw. „pętla Mobiusa”). Znak 
ten jest graficzną deklaracją producenta, 
że spełnia on wymagania w zakresie moż-

liwości wykorzystania materiału do pro-
cesu recyklingu. Aby móc stosować pętlę 
Mobiusa, należy uzyskać i posiadać odpo-
wiednie raporty czy dowody na pokrycie 
deklaracji.

Zastrzeżone znaki towarowe, ZZT
ZZT to największa grupa znaków. Ich 
użytkowanie uzależnione jest od posiada-

nia umowy licencyjnej z  właścicielem lub 
licencjodawcą danego znaku (zdarza się, 
że trzeba mieć osobne umowy na różne 
rynki). Brak umowy licencyjnej, powo-
duje, że przedsiębiorca jest narażony na 
sankcje finansowe. ZZT należy traktować 
jako oznaczenia stosowane w handlu, które 
pozwalają na identyfikację produktu czy 
usługi z  zakresu konkretnego przedsię-
biorcy. Użytkowanie ZZT buduje wizeru-
nek marki i podnosi jej reputację na rynku. 
Przykładem ZZT jest Zielony Punkt. 

Własne oznakowania  
np. marki własne
Coraz częściej zaobserwujemy, że sieci 
handlowe decydują się wprowadzać wła-
sne oznakowania, które dotyczą prawidło-
wej segregacji. Jako Rekopol cieszymy się, 
że upowszechnia się system oznakowań, 
elementów opakowań, który pomaga kon-
sumentom w prawidłowy sposób wrzucić 
odpad do odpowiedniego pojemnika czy 
też wskazuje, jak prawidłowo rozdzielić 
materiały i do którego pojemnika wyrzu-
cić. 

Organizacja Odzysku Opakowań
Środowiskowe oznakowania na opakowaniach – sytuacja w Polsce

Rysunek 1 Uproszczony schemat funkcjonowania GOZ. Rekopol 2022, materiały własne.

Rysunek 2 Wzory oznakowania opakowania wykonanego z papieru i tektury, załącznik nr 2, rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań.

Najczęściej spotykamy piktogramy składa-
jące się z elementów takich jak:
1. której części opakowania dotyczy infor-

macja,
2. do którego pojemnika należy wrzucić 

odpad,
3. w  jaki sposób przygotować element do 

wyrzucenia. 
Najważniejsze jest też to, by umieszczany 
piktogram był jasny, klarowny i intuicyjny. 

Podsumowanie 
Odpad opakowaniowy to przede wszyst-
kim wartościowy surowiec w  modelu 
GOZ. Umieszczane znaki na opakowaniu 
powinny bezpośrednio wspomagać selek-
tywną zbiórkę, wielokrotne użytkowanie 
i recykling materiału. Polskie prawo wska-
zuje na dobrowolność stosowania ozna-
kowania. Obserwujemy, że marki własne 
decydują się na wprowadzenie własnego 
oznakowania. Oznakowanie takie powin-
no być proste, jednoznaczne i pozwalać na 
intuicyjną identyfikację materiału, który 
jest użyty do wytworzenia opakowania.
Rekopol jest autorem podręcznika do-
tyczącego oznakowań umieszczanych 
na opakowaniu w  zakresie środowiska 
w Polsce. Przewodnik jest bezpłatny. 
Rekopol świadczy również usługę do-
radztwa międzynarodowego. 
➢ Wspieramy wprowadzających pro-
dukty w  opakowaniach na różne rynki 
europejskie w realizacji obowiązku odzy-
sku i  recyklingu odpadów opakowanio-
wych zgodnie z prawem danego kraju. 
➢ Doradzamy również w zakresie obo-
wiązków dotyczących oznakowań w  da-
nym kraju.

Zachęcamy do kontaktu! 
Magda Biernat-Kopczyńska 
m.biernat@rekopol.pl 
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Pogarszająca się sytuacja makroeko-
nomiczna, szalejąca inflacja, kryzysy 
na wielu rynkach, widmo kryzysu 
energetycznego, to wszystko nie skła-
nia przedsiębiorców do inwestycji, 
które są niezbędnym warunkiem 
rozwoju firmy, jak i całej gospodarki. 
Z  drugiej strony, takie trudne czasy 
są okazją do inwestycji w  tzw. kapi-
tał ludzki, w  rozwijanie kompeten-
cji i  umiejętności pracowników. Czy 
Pana zdaniem, polscy menedżerowie 
są dobrze przygotowani do zarządza-
nia, w  tym obszarze tzw. miękkich 
kompetencji? 

Nie są. Poziom kompetencji społecznych 
to problem społeczny. Zanim jednak przej-
dę do konkretów przypomnę czym są 
kompetencje społeczne. To umiejętności 
zarządzania myślami, emocjami i  zacho-
waniami umożliwiające osiąganie wyzna-
czonych celów w życiu zawodowym i oso-
bistym. Bazują one na teoretycznej oraz 
praktycznej wiedzy pochodzącej z różnych 
dziedzin nauk i przyjmują formę konkret-
nych narzędzi aplikowanych w  obszarach 
marketingu, samorealizacji, zarządzania 
i  duchowości. Jak już wspomniałem ich 
poziom w Polsce generalnie jest niski i nie-
uświadomiony. Ludzie mają problem, by 
prawidłowo zdiagnozować swoją ocenę, 
odróżnić swoje postrzeganie rzeczywisto-
ści od schematów narzuconych przez ro-
dzinę i społeczeństwo, myśleć analitycznie 
i empatycznie.

Bez przepracowania swojej 
psychiki osiągnięcie wyżyn 
jest bardzo trudne
Z dr. Mateuszem Grzesiakiem, psychologiem, wykładowcą i konsultantem,  
rozmawia Ryszard Żabiński

 Bernard Hołdys
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Świadomość schematów zachowań 
i  określonych modeli postępowania 
jest niezbędna do tego, aby rozwijać 
inteligencję emocjonalną, umieć ra-
dzić sobie ze stresem, patrzeć z  dy-
stansem i  rzetelnie bez zbędnych 
emocji oceniać fakty, by móc postę-
pować właściwie w określonych sytu-
acjach. Z  czego wynika stosunkowo 
niski poziom kompetencji miękkich 
wśród menedżerów? Przecież są to 
ludzie dobrze wykształceni, nierzad-
ko kontynuujący swoją edukacje po 
ukończeniu studiów? 

Polscy managerowie nie mieli gdzie się 
uczyć tych umiejętności - nie ma ich 
w szkole i mało kto zajmuje się nimi nauko-
wo, czyli rzetelnie je definiuje, opisuje i ich 
uczy. Przeprowadziłem duże badania na 
ponad 1500 Polakach i wykazały one z jed-
nej strony ogromną chęć nauki umiejętno-
ści miękkich, a  z  drugiej relatywni niski 
ich poziom. Większość zapytanych sądziła 
na przykład, że empatia jest wrodzona albo 
że oznacza dobre samopoczucie; tymcza-
sem jest to nabywana umiejętność rozpo-
znawania i  adekwatnego reagowania na 
emocje innych osób. 

Wykształcenie nie ma tu nic do rzeczy, bo 
ani dojrzałość osobowościowa ani poziom 
umiejętności miękkich z nim nie korelują. 
Można mieć więc niezwykle zaburzonego 
profesora mającego deficyty bardzo utrud-
niające mu życie albo specjalistę, który nie 
ma pojęcia jak motywować swoje dzieci 
inaczej niż krzycząc. To jest ogromny de-
ficyt naszej wykształconej nacji - z  jednej 
strony, patrząc na grupę Polaków w  wie-
ku 25-34 lat i  dane z  2021 roku widzimy, 
że ponad 40 % z  nich ukończyło uczelnię 
wyższą. Ale jednocześnie 1.5 miliona ma 
depresję i najczęściej nic z tym nie robi, co 
szósty ma zaburzenie lękowe (nasze słynne 
czarnowidztwo) będącą traumą pokolenio-
wą, a na głowę spożywa się 12 litrów czy-
stego alkoholu rocznie. To tak jakbyśmy 
mieli świetnego kierowcę, który się boi po-
prowadzić samochód bo myśli, że mu nie 
wyjdzie i topi smutki w wódce. 

Bez umiejętności miękkich społeczeństwo 
nie rozwinie w sobie cech, które będzie mo-
gło popchnąć je cywilizacyjnie naprzód. 
Wśród kluczowych umiejętności miękkich 
można wymienić takie jak: komunikacja 
werbalna i niewerbalna, współpraca zespo-

łowa, delegowanie zadań, ocena – a zatem 
zarówno dawanie, jak i  branie feedbacku. 
Warto pracować nad empatią, samokon-
trolą, zarządzaniem stresem oraz regulacją 
samooceny. Do tego dochodzi praca w gru-
pie, umiejętność zmiany nawyków i orga-
nizacji czasu. 

W Google już teraz za najbardziej produk-
tywne oraz innowacyjne zespoły uznaje się 
te, których członkowie wykazują się wy-
sokim poziomem umiejętności miękkich. 
Z kolei badania Deloitte Access Economics 
wskazują, że do 2030 wspomniane umie-
jętności będą stanowiły 66 procent wszyst-
kich zawodów. Pracodawcy w  większości 
(77 %) wskazują, że umiejętności miękkie 
są równie ważne, jak te twarde, a większość 
z nich (67 %) jest gotowa zatrudnić pracow-
nika nawet wtedy, gdy ma on umiejętności 
miękkie, a nie do końca spełnia oczekiwa-
nia w twardych. Robotyzacja i sztuczna in-
teligencja będą eliminowały umiejętności 
twarde, musimy postawić na to, by potrafić 
się przystosować do ciągle zmieniających 
się realiów.

Dlaczego najważniejszą inwestycją 
każdego biznesmena, zwłaszcza teraz 
w tak niepewnych uwarunkowaniach 
makroekonomicznych, powinna być 
edukacja? W jaki sposób powinno się 
podczas takiej edukacji łączyć teorię 
z praktyką?

Bo bez edukacji nie ma zmiany. Nie ma 
wzrostu. Bez niej jesteśmy zdani na bycie 
zarządzanymi przez nieuświadomione 
i pochodzące z dzieciństwa schematy - sza-
cuje się, że są one odpowiedzialne za 95% 
naszych codziennych myśli. Edukacja jest 
rozwiązaniem na większość problemów 
życiowych - jeśli się nauczę określonych 
kompetencji, to mogę je rozwiązać. Gene-
ralnie - jeśli ktoś coś chce osiągnąć, musi 
wiedzieć, jak to zrobić - do tego służy edu-
kacja. 

Powinniśmy stale się szkolić, by móc się 
rozwijać i  dostosowywać do ciągle zmie-
niających się warunków. Ktoś, kto zado-
woli się raz osiągniętym, nawet ogromnym 
sukcesem zaraz wypadnie z gry. Trzeba pa-
trzeć do przodu, stawiać przed sobą nowe 
cele, które często wykraczają poza wiedzę 
i  możliwości, które mamy na dziś, które 
w  tej chwili jesteśmy w  stanie osiągnąć. 
To stwarza oczywiście konieczność nauki 

i rozwoju, bo tylko tak będziemy w stanie 
urosnąć.

Co do teorii i praktyki, w Polsce relacja jed-
nej z drugą jest dysfunkcyjną dychotomią. 
Tymczasem jedno bez drugiego jest mało 
warte i praktycy bez teorii są równie osła-
bieni co teoretycy bez praktyki. Ci pierwsi 
nie znają naukowych modeli pracy i  ba-
zują na swoim własnym doświadczeniu 
– to powoduje, że firma uzależnia się od 
jednostkowego talentu, zamiast bazować 
na opisanych i  powtarzalnych procesach. 
Z  kolei teoretycy bez praktyki to ludzie, 
którzy mają głęboką i szeroką wiedzę o da-
nej dyscyplinie, ale nie umieją jej zastoso-
wać - to tak jakby z książki uczyć się jazdy 
na rowerze.

Dlatego ja stawiam w mojej pracy na mo-
del bizuki — łączenia biznesu z  nauką, 
czyli praktycznego podejścia z  modelami, 
które są powtarzalne, skalowalne i  dupli-
kowalne, sprawdza się na rynku. Jestem 
naukowcem który rzetelnie stara się opi-
sywać rzeczywistość i przedsiębiorcą, wy-
korzystującym ją w praktyce. Tak właśnie 
prowadzę swoje studia MBA, przeznaczo-
ne dla przedsiębiorców, przez prasę okre-
ślane jako jeden z najpopularniejszych pro-
gramów MBA tego typu w kraju. 

Od blisko 20 lat prowadzi Pan 
szkolenia, w  siedmiu językach, na 
rynkach europejskich, azjatyckich 
i  amerykańskich. Jak polscy mene-
dżerowie wypadają na tle swoich ko-
legów z innych krajów? Czy chętniej 
niż inni się szkolą, rozwijają swoje 
umiejętności? Czy robią to we wła-
ściwy sposób? 

W porównaniu do innych krajów Unii Eu-
ropejskiej mamy słabsze wyniki. Patrząc 
na grupę Polaków w wieku 25-34 lat i dane 
z 2021 roku widzimy, że tylko trochę ponad 
40 % mieszkańców naszego kraju ukończy-
ło uczelnię wyższą. Średnia unijna to 41,2 
%, ale np. w  Luksemburgu to aż 62,6 % 
grupy. Widać spadek zainteresowania stu-
diami, co pokazują też dane GUSu. W cią-
gu dziesięciu lat liczba absolwentów zmala-
ła o ponad 40 %. Coraz mniej osób zaczyna 
też studia. Te dane powinny wzbudzać nie-
pokój, jeśli myślimy o  konkurencyjności, 
kreatywności i  długofalowym podnosze-
niu wydajności pracy.
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Manager to złożony zawód oparty na wie-
lu dyscyplinach. Składa się z  umiejętno-
ści z  zakresu planowania, przywództwa, 
motywacji, komunikacji, konflikt mana-
gementu, psychologii, organizacji, inteli-
gencji emocjonalnej i wielu innych. Dobry 
manager musi mieć poza kompetencjami 
zarządczymi także dojrzałą osobowość, 
a  bez pracy psychologicznej tego się nie 
osiągnie.

Polacy chcą się szkolić - aż 64% pracow-
ników chce podnosić swoje umiejętności, 
najchętniej online. Wypadają niewiele go-
rzej od innych - dla 71 proc. Europejczy-
ków nauka i  rozwój osobisty są kluczowe. 
Zapał mają, z  pracą nad sobą już jednak 
gorzej - Polacy na 11. miejscu w  Europie 
w nauce online. 

Kadra zarządzająca traktuje szkolenia jako 
normę i zwykle ma za nie płacone przez pra-
codawcę. Mały przedsiębiorca ma wyzwa-
nia finansowe i  brakuje mu świadomości, 
że jego położenie wynika przede wszystkim 
z braku wiedzy z zakresu zarządzania, mar-
ketingu, rachunkowości, psychologii. 

Polski rynek szkoleniowy stale rośnie, 
a  jego wartość aktualnie szacuje się 4 mi-
liardy złotych. Rynek amerykański to aż 
165 miliardów dolarów. U nas jest to nadal 
rynek w fazie wzrostu i wiele jeszcze minie 
zanim będzie dojrzały.

Metodyka nauczania w  Polsce kuleje. 
Szkoły publiczne zupełnie odstają od rze-
czywistości, a  szkolenia są prowadzone 
w  większości przez ludzi bez pedagogicz-
nego przygotowania i  naukowej rzetelno-
ści. To utrudnia managerom zdobywanie 
odpowiednich umiejętności w odpowiedni 
sposób. 

Na co dzień pracuje Pan również 
z polskimi menedżerami. W jaki spo-
sób pomaga Pan im w rozwiązywaniu 
bieżących problemów? Jakiego rodza-
ju są to problemy, zwłaszcza teraz, 
w niepewnych czasach?

Odczarujmy niepewne czasy - w  kryzysie 
jesteśmy od kiedy pamiętam, a  mam 42 
lata i media tylko trąbią o  tym, że jest źle 
i będzie gorzej. Wyjdźmy z tego narodowe-
go czarnowidztwa i  zamiast „niepewnych 
czasów” skupmy się na pewności tego, że 
sobie poradzimy niezależnie od sytuacji. 
Niepewne czasy były, są i  będą - to jest 
pewne. 

Pracuję w oparciu o wielowymiarową wie-
dzę z  różnych dyscyplin i  dziedzin nauk. 
Wśród dysfunkcji, z  jakimi przychodzą 
managerowie, można wymienić narcyzm, 
brak wiary w  siebie, nastawienie na kara-
nie, katastrofizm i  inne formy zaburzeń 
lękowych, deficyty w  zakresie poczucia 
własnej wartości, lenistwo i  brak cierpli-
wości, niekontrolowaną złość, micromana-
gement, podejrzliwość, pracoholizm, brak 
Work life balance, perfekcjonizm, samo-
krytycyzm, deprywację emocjonalną, pro-
krastynację, uciekanie od trudnych emocji, 
nałogi, zniekształcenia poznawcze, dyso-
cjację, izolację, stłumienie uczuć i  inne. 
Każdy z tych deficytów mniej lub bardziej 
wpływa na niższą jakość ich życia osobiste-
go i zmniejsza wydajność zawodową. 

Te problemy mają uniwersalny charakter 
i dotyczą w  jakiejś mierze wszystkich, nie 
tylko managerów. 

Dlatego warto jest podkreślić, jak ważna 
i  potrzebna jest nam wszystkim terapia. 
Jako ekonomista i  psycholog widzę, jak 
określony deficyt ogranicza czyjś faktycz-
ny potencjał - przykładowo, co szósty Po-
lak ma zaburzenia lękowe, czyli nieświado-
mie i w zautomatyzowany sposób uprawia 
czarnowidztwo. Gdy się je przepracuje, 
uruchomi się u niego zasób długotermino-
wego planowania i rzetelnego optymizmu, 
który umożliwi osiąganie znacznie więk-
szych celów i  patrzenie na świat poprzez 
fakty, a nie zapobieganie rzekomym kata-
strofom. Zajmując się ponad 20 lat pracą 
z  biznesem rozumiem, że bez przepraco-
wania swojej psychiki osiągnięcie wyżyn 
jest bardzo trudne, jeśli w ogóle możliwe. 
Chciałbym więc wykorzystać tę okazję by 
zaapelować do biznesu, by zdał sobie spra-
wę jak wiele można zarobić na zdrowej 
psychice, o szczęściu osobistym nie wspo-
minając.

W  listopadzie ukaże się na angiel-
skojęzycznym rynku Pana najnow-
sza książka naukowa wydana przez 
Routledge, bazująca na interdyscy-
plinarnych badaniach łączących dzie-
dziny psychologii, przywództwa i za-
rządzania. Jest to wyjątkowa pozycja, 
bo dotyczy niezwykle ważnego zjawi-
ska społecznego jakim są zaburzeni 
liderzy i ich wpływu na pracowników. 
Czy niniejsza pozycja naukowa ukaże 
się wkrótce na rynku polskim?

Nie mam tego w planach, przewidując pu-
blikacje dopasowane do określonych ryn-
ków. Temat deficytów i zaburzeń psychiki 
nie jest jeszcze w Polsce na tyle popularny, 
by odbił się szerokim echem. Za kilka lat, 
gdy nie półtora miliona ale dwa razy więcej 
Polaków będzie miało depresję, zacznie się 
głośno mówić o  terapii i  wtedy przyjdzie 
czas na język polski. 

Ile prawdy jest w powiedzeniu, że kry-
zysowe czasy są też szansą na rozwój 
i  sukces dla najlepszych, najbardziej 
innowacyjnych menedżerów i  przed-
siębiorców?

Wiele. Rozwój firmy nie jest kwestią 
sprzyjających okoliczności, ale stałym 
procesem adaptacyjno - strategicznym. 
Adaptacyjnym, bo należy dostosować się 
do istniejących warunków makro i mikro-
ekonomicznych. W  uproszczeniu oznacza 
to podążanie za maksymą „dostosuj się 
albo zgiń”. Strategicznym dlatego, że każ-
de przedsiębiorstwo ma określone cele do 
zrealizowania i  musi tak się rozwijać, by 
je uskutecznić. Recesja nie jest zjawiskiem 
nowym, dlatego też jest dobrze przebadana 
i wpisana w przebieg cyklu gospodarczego. 
Jest wręcz jego częścią. Rozwijać się więc 
trzeba, inaczej wypada się z  gry.Ci, któ-
rzy są gotowi się uczyć i zmieniać, wygrają 
w kryzysie. 

Które branże powinny najlepiej pora-
dzić sobie w trudnych czasach zbliża-
jącej się recesji?

Nie da się na to pytanie odpowiedzieć jed-
noznacznie dlatego, że trzeba na to patrzeć 
kompleksowo. Po pierwsze, w  tzw. hiper-
turbulentnych czasach i  przy niepewnych 
rynkach wydawanie jakichkolwiek pew-
nych proroctw jest wyjątkowo ryzykowne. 
Po drugie, trzeba uwzględnić kompetencje 
przedsiębiorcy i  jego orientację w  okre-
ślonych sektorach wraz ze znajomością 
koniunktury, produktów, podmiotów go-
spodarczych, zachowań konsumenckich, 
regulacji prawnych i  wielu innych, które 
na niego wpływają. Nawet jeśli jest jakiś 
sektor, który czekają liczbowe wzrosty, to 
jeszcze nie oznacza, że każda firma zarobi. 
Sądzę, że najlepiej będą sobie radzić stabil-
ne spółki z ugruntowaną pozycją na rynku. 
Dobrym kierunkiem są sektory telekomu-
nikacji, surowców, odnawialnych źródeł 
energii, zdrowia, gier komputerowych.

Problem łysienia dotyczy wielu osób na ca-
łym świecie, a zwłaszcza mężczyzn. Za nad-
mierne wypadanie włosów w dużej mierze 
odpowiadają czynniki środowiskowe, takie 
jak stres, nieodpowiednia dieta czy styl ży-
cia, ale w  wielu przypadkach łysienie ma 
podłoże genetyczne lub hormonalne. Nie-
którzy akceptują taki stan rzeczy, inni szu-
kają skutecznych rozwiązań, które pomogą 
przywrócić im pewność siebie oraz młody, 
atrakcyjny wygląd. Prawie każdy w dzisiej-
szych czasach słyszał o przeszczepie włosów. 
Okazuje się jednak, że nie jest to jedyne do-
stępne na rynku rozwiązanie, a koszt same-
go przeszczepu można znacząco obniżyć.

Po pierwsze - wybór 
odpowiedniego specjalisty
Specjalistę, który pomoże nam zagęścić 
włosy powinniśmy wybierać ze szczególną 
starannością, podobnie jak w  przypadku 
innych dziedzin medycyny estetycznej. Nie 
każda osoba oferująca taką usługę będzie 
miała do tego odpowiednie kompetencje. 
Lekarz, do którego kierujemy się na lecze-
nie powinien posiadać odpowiednie wy-
kształcenie medyczne i  specjalizować się 
właśnie w trychologii. Osoba z dużym do-
świadczeniem oraz zmysłem estetycznym 
będzie w  stanie zaproponować nam naj-
skuteczniejsze rozwiązania. Jeśli leczenie 
farmakologiczne nie rozwiąże całego pro-
blemu, taki specjalista zaprojektuje linię 
włosów i wykona przeszczep tak, by efekt 
prezentował się jak najbardziej naturalnie. 
Warto przy tym przeanalizować mate-
riały kliniki, do której chcemy się udać. 
Jeśli osoba, która prowadzi daną klinikę 
daje nam “gwarancję pełnej satysfakcji” 
lub obiecuje “100% efektów”, to zazwyczaj 
bliżej jej do biznesmena, który za wszel-
ką cenę chce sprzedać swoją usługę, niż 
do prawdziwego lekarza, który kieruje się 
przede wszystkim dobrem pacjenta. Pro-
fesjonalista będzie wiedział, że każde ciało 
jest inne i  żaden, nawet najskuteczniejszy 
zabieg nie zagwarantuje wszystkim 100% 
satysfakcji. Na stronie internetowej oraz 
w  social mediach danej kliniki powinny 
znajdować się zdjęcia “przed i  po”. Efekty 
zazwyczaj mówią same za siebie, a miejsce, 
które jest godne zaufania chętnie dzieli się 
owocami swojej pracy.
Istotne jest również to, czy dany lekarz na-
leży do do organizacji zrzeszającej specja-
listów z tej dziedziny, jak np. ISHRS (Mię-
dzynarodowe Stowarzyszenie Chirurgii 
Odtwórczej Włosów). Ma to duże znacze-
nie, ponieważ do tego rodzaju organizacji 
należą wyłącznie doświadczeni lekarze, 
którzy stosują najnowsze dostępne na ryn-
ku metody. 

Nowoczesne leczenie 
farmakologiczne na ratunek 
włosom
Okazuje się, że obok przeszczepu włosów 
również leczenie farmakologiczne jest 
skuteczną metodą walki z  łysieniem, jeśli 
jest ono na wczesnym stadium. Współ-
czesne preparaty cechuje wysoka skutecz-
ność, a  także niskie ryzyko wystąpienia 
skutków ubocznych. Mogą być stosowane 
jako całość kuracji lub jako uzupełnienie 
przeszczepu włosów. W  drugim przypad-
ku wspomagają i  uzupełniają sam efekt 
zabiegu. 
Głównym celem leczenia uzupełniającego 
jest zazwyczaj zatrzymanie dalszego wypa-
dania włosów oraz odbudowa ich grubości. 
Transplantacja uzupełniona leczeniem far-
makologicznym pozwala cieszyć się efekta-
mi przeszczepu przez lata. 
Do tej pory najskuteczniejszymi lekami na 
rynku były minoksidil i finasteryd w małej 
dawce 1 mg na dobę.
Choć te leki są bardzo skuteczne, mała 
grupa pacjentów odczuwa skutki uboczne, 
takie jak gorsze samopoczucie, obniżenie 
libido, tkliwość jąder (delikatny ból jąder). 
Jednakże, ostatnio na rynku pojawiła się 
nowa alternatywa - dutasteryd podawany 
miejscowo. Jest to lek o  działaniu podob-
nym do finasterydu, ale u wielu osób daje 
jeszcze lepsze efekty, ponieważ w większym 
stopniu zmniejsza ilość DTH - hormonu, 
który odpowiada za łysienie typu męskie-
go. Dutasteryd jest lekiem stosowanym off-
-label, co znaczy, że nie jest zarejestrowany 

w Polsce na łysienie androgenowe. Znana 
jest jednak jego skuteczność i w wybranych 
przypadkach może być stosowany za zgodą 
pacjenta. Co istotne, leku można używać 
miejscowo, nie przedostaje się do krążenia 
dużego i nie powoduje przykrych efektów 
ubocznych, które zniechęcały wielu pa-
cjentów do podjęcia choćby próby leczenia 
farmakologicznego. Kolejną zaletą jest czę-
stotliwość podawania – wystarczy podać 
lek w mezoterapii tylko 1 raz co 3 miesiące 
i  można zapomnieć o  wypadających wło-
sach (zwłaszcza w  początkowych fazach 
miniaturacji mieszków włosowych).

Zaufaj najlepszym!
Decyzja o tym, czy chcemy decydować się 
na leczenie i  ewentualną transplantację 
włosów powinna należeć wyłącznie do nas 
samych. Jeśli jednak zdecydujemy się na 
taki krok, warto powierzyć to zadanie do-
świadczonym profesjonalistom. 
Właśnie takie osoby pracują w  Kierach 
Medical Clinic, której założycielem jest dr 
Artur Kierach - specjalista z  wieloletnim 
doświadczeniem w  przywracaniu gęstości 
włosów i  prezes Polskiego Towarzystwa 
Transplantacji Włosów i Trychologii. 
Kierach Medical Clinic zatrudnia do-
świadczonych lekarzy, którzy mają na uwa-
dze przede wszystkim zdrowie i  komfort 
psychiczny swoich pacjentów, specjalizu-
ją się w  leczeniu łysienia i  są na bieżąco 
z trendami oraz nowoczesnymi metodami 
i narzędziami.

www.CentrumKierach.pl
drkierach.pl

Wygląd ma znaczenie

dr Artur Kierach
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