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Jakie szczególne rozwiązania 
w dobie koronawirusa wdro-
żył w ostatnim czasie ZUS?

Dla bezpieczeństwa naszych 
klientów, ale też dla ich wygody, 
od listopada br. uruchomiliśmy 
e-wizyty. To wideorozmowa z eks-
pertem przez internet, dzięki któ-
rej można załatwić swoje sprawy 
w ZUS bez wychodzenia z domu. 
Wystarczy komputer lub inne 
urządzenie z kamerą i dostępem 
do internetu. Z tej formy kontaktu 
skorzystało już kilkanaście tysięcy 
klientów, a ich liczba systematycz-
nie rośnie. Codziennie e-wizytę 
umawia kilkaset osób. Taka forma 
kontaktu cieszy się coraz większą 
popularnością. Dlatego będziemy 
na bieżąco dostosowywać liczbę 
naszych ekspertów dostępnych 
online. Włączanie kolejnych sta-
nowisk ma docelowo pozwolić 

na jednoczesne prowadzenie 
300 rozmów pracowników ZUS 
z klientami. Oznacza to, że jed-
nego dnia pracownicy ZUS będą 
mogli obsłużyć online ponad 2,7 
tys. osób. E-wizytę można zare-
zerwować na stronie e-wizyta.zus.
pl. Link do serwisu znajduje się 
także na stronie głównej zus.pl. 
Ważne, aby rezerwując e-wizytę, 
klient wskazał właściwy oddział 
ZUS. Dla ubezpieczonych jest to 
odział właściwy dla miejsca za-
mieszkania. Dla firm powinien 
być to oddział ZUS właściwy ze 
względu na adres siedziby. W 
trakcie rezerwacji podaje się kod 
pocztowy, więc system podpowia-
da, w którym oddziale taką wizytę 
można umówić. Dzień przed spo-
tkaniem osoba, która umówiła się 
na e-wizytę w ZUS, otrzyma SMS 
z przypomnieniem na wskazany 

podczas rejestracji numer telefo-
nu. W dniu e-wizyty, na godzinę 
przed spotkaniem, otrzyma też 
maila z linkiem. Po kliknięciu w 
link zostanie uruchomione połą-
czenie z pracownikiem ZUS.

Ostatnie miesiące to także 
dyskusja na temat zbiegu 
kilku umów. Jakie ma to zna-
czenie dla klientów ZUS oraz 
samego Zakładu?

To bardzo ważny temat. 1 grud-
nia zaprezentowano raport doty-
czący konsekwencji niepełnego 
oskładkowania przychodów w 
sytuacji, gdy dana osoba prowadzi 
więcej niż jedną aktywność zarob-
kową, np. ma jednocześnie etat, 
zlecenie lub działalność gospo-
darczą. Eksperci Fundacji Instrat 
opisali szereg aspektów, na które 
od dawna wskazywał również sam 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
Sporo treści z tego raportu zasłu-
guje na wielokrotne powtarzanie. 
Obowiązujące zasady opłacania 
składek na ubezpieczenia spo-
łeczne są bardzo skomplikowane 
i generują ogromne koszty admi-
nistracyjne po stronie firm, czyli 
płatników składek, ale również 
ZUS, sądów, które rozpatrują od-
wołania od decyzji Zakładu, czy 
też Państwowej Inspekcji Pracy, 
która kontroluje obchodzenie 
przepisów składkowych.

Tracą przede wszystkim osoby 
ubezpieczone. Aby to dostrzec, 
trzeba jednak przyjąć bardziej 
długofalowy horyzont, wykra-
czający poza bieżący portfel. Od 
państwa wymaga się zapewnienia 

zabezpieczenia społecznego na 
okres starości. W Polsce jest to 
konstytucyjne uprawnienie oby-
wateli. Jak to jednak zrobić, skoro 
umowa, która generuje dla za-
trudnionego większy dochód, nie 
pracuje na jego emeryturę? Takiej 
możliwości nie ma nigdzie indziej 
w Europie. Jednocześnie nie ko-
rzysta się z dobrowolnego opłaca-
nia składek, nie tylko do ZUS, ale 
też do prywatnych programów i 
planów emerytalnych, takich jak 
IKE, IKZE, PPE, PPK, a od przy-
szłego roku OIPE [Ogólnoeuro-
pejskie Indywidualne Produkty 
Emerytalne – przyp. red.].

Od lat jest jasne, że Polska po-
trzebuje kompleksowej reformy 
upraszczającej system, która by 
zwiększyła pewność prawa i roz-
liczenia firm z ZUS, uwolniła je 
od ryzyka, niepewności i kosztów, 
ukróciła wiele schematów unika-
nia oskładkowania, wyrównała 
warunki konkurencji na rynku, 
ale także poprawiła dostęp do za-
siłków i ich wysokość oraz zwięk-
szyła kapitał emerytalny ponad 
miliona osób. Dlatego uważam, że 
raport Fundacji Instrat to ważny 
głos w dyskusji.

Jak pani ocenia sytuację 
Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych?

W poprzednich latach, jak 
również do lutego br., odnotowy-
waliśmy bardzo dobrą sytuację 
finansową i około 10-procentowy 
wzrost rok do roku. Jednak epi-
demia koronawirusa oddziałuje 
negatywnie na wpływy składko-

we. Do 11 grudnia pobraliśmy 
259 mld zł na wszystkie fundusze. 
To o 2,2 mld zł mniej niż w ubie-
głym roku. Wynika to z ogólnej 
niższej aktywności gospodarczej, 
zwolnienia ze składek za marzec, 
kwiecień i maj, a także miesiące 
letnie oraz listopad dla niektórych 
branż, jak również z udzielonych 
ulg w opłacaniu składek.

Epidemia wpłynęła także na 
wydatki FUS, zwłaszcza na za-
siłki, w związku z większą liczbą 
zwolnień lekarskich. Wydatki 
na wszystkie zasiłki opiekuńcze, 
łącznie z dodatkowymi zasiłka-
mi opiekuńczymi za opiekę nad 
dzieckiem w razie zamknięcia z 
powodu COVID-19 placówki wy-
chowawczej, wyniosą w tym roku 
ok. 4 razy więcej niż zwykle.

Mimo to sytuacja Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych jest sta-
bilna. Wykorzystamy całą dotację 
budżetową, jaką w tym roku za-
planowano dla FUS. Mamy także 
zapewnione wsparcie z Fundu-
szu Przeciwdziałania COVID-19, 
przeznaczone na finansowanie 
negatywnych skutków społeczno-
gospodarczych epidemii, w tym 
pokrycie ubytków składek wynika-
jących z pogorszenia sytuacji ma-
kroekonomicznej oraz zwolnienia 
niektórych płatników z obowiązku 
opłacenia składek.

Czy wypłata emerytur oraz 
pozostałych świadczeń jest 
bezpieczna? 

Wypłata emerytur, rent i zasił-
ków z FUS nie jest zagrożona. Ich 
wypłatę gwarantuje państwo.

Jakie są plany ZUS na najbliż-
szy czas?

Poza wykonywaniem zadań usta-
wowych – dokładamy starań w celu 
modernizacji naszej instytucji. We 
wrześniu przyjęliśmy plan działań 
na lata 2021–2023. W ciągu naj-
bliższych trzech lat sposób funkcjo-
nowania ZUS oraz całego systemu 
zabezpieczenia społecznego ulegnie 
daleko idącej transformacji cyfro-
wej i organizacyjnej. Chcemy wziąć 
na siebie obowiązki związane z roz-
liczaniem składek przez ich płatni-
ków. Firmy będą udostępniać nam 
swoje dane księgowo-płacowe, a 
my utworzymy dokumenty rozlicze-
niowe i policzymy należne składki. 
Zdejmiemy z płatników spory ciężar 
administracyjny i odpowiedzialność. 
Przedsiębiorcy będą mieli pewność 
co do swoich rozliczeń. Być może 
pozwoli to zmniejszyć liczbę kontro-
li. Chcemy także zautomatyzować 
wypłatę świadczeń, a także uban-
kowić ich wypłatę. Udostępnimy 
aplikacje mobilne i płatności mo-
bilne składek, a także nowy portal 
ZUS na miarę XXI wieku. Kontakt 
z ZUS będzie intuicyjny, innowa-
cyjny, estetyczny. Pozwoli naszym 
klientom na łatwy dostęp do swoich 
danych i rozliczeń z ZUS oraz na 
łatwe sprawdzenie, na jakim etapie 
jest nasza sprawa w urzędzie. We-
wnętrznie planujemy, a właściwie 
już zaczynamy wprowadzać depa-
pieryzację, odmiejscowienie zadań 
od jednostek terenowych, przebu-
dowę naszego IT oraz konsolidację 
systemu cyberbezpieczeństwa.

Rozmawiała: Anna Knapek

Kontakt z ZUS?
Intuicyjny i innowacyjny
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Rozmowa z prof. Gertrudą Uścińską,
prezes Zakładu Ubezpieczeń Spolecznych

Innowacyjne podejście do 
jakości kształceni to pań-
stwa wyróżnik. Co zdaniem 
pana dziekana sprawia, że 
wydział ponownie został 
uhonorowany jako ten sym-
boliczny w swoich działa-
niach?

Skuteczność kształcenia na 
kierunku leśnictwo to wynik po-
nad 100. letniej tradycji. Pozwa-
la nam to łączyć doświadczenia 
wypracowane przez pokolenia 
naszych poprzedników z no-
watorskim podejściem młodej 
kadry. To z kolei skutkuje nową 
jakością dydaktyczną. Na przed-
miotach zawodowych zapozna-
jemy studentów z najnowszymi 
problemami, rozwiązaniami i 
technologiami. To z kolei prze-
kłada się na skuteczność naszych 
absolwentów na rynku pracy. 

Wysoka jakość kształcenia jest 
doceniana przez kandydatów na 
studia, co od lat przekłada się na 
sukces kierunku leśnictwo UPP 
w rekrutacji. Ponadto prowadzi-
my unikatowe kierunki studiów 
(ochrona przyrody i edukacja 
przyrodniczo-leśna, technologia 
drewna, projektowanie mebli), 
na absolwentów których nie-
ustannie oczekuje także branża 
drzewna. 

Realizujecie państwo sze-
reg projektów i programów 
unijnych – które są najważ-
niejsze?

Z wielu projektów mogę wy-
mienić dwa, których wymierne 
efekty są  widoczne w trakcie 
ich realizacji. To „Zintegrowany 
Program Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Poznaniu na rzecz In-

nowacyjnej Wielkopolski”, który 
skierowany jest na podniesienie 
poziomu edukacji poprzez po-
szerzenie innowacyjnych rozwią-
zań w kształceniu. Drugi projekt 
to „Wielkopolska Regionalna 
Inicjatywa Doskonałości w ob-
szarze nauk o życiu, dyscyplinie 
nauki leśne”. Głównym celem 
tego projektu jest podniesienie 
poziomu badań naukowych oraz 
prac rozwojowych.

Wydział prężnie współpra-
cuje ze środowiskiem biz-
nesowym. Dlaczego tego 
rodzaju współpraca jest tak 
istotna w odniesieniu do 
wprowadzanych przez pań-
stwa nowości i z kim układa 
się ona najlepiej?

Współpraca z podmiotami 
gospodarczymi pozwala na bie-
żąco reagować na potrzeby ryn-
ku pracy i zapewnia nam dostęp 
do wprowadzanych najnowszych 
technologii i rozwiązań, a także 
wypełniać misję polegającą na 
kształceniu kadr inżynierskich 
na potrzeby współczesnego ryn-
ku pracy, także na miarę oczeki-
wań nowoczesnego przemysłu. 
Należy pamiętać, że Lasy Pań-
stwowe to największy pracodaw-

ca naszych absolwentów. Jednak 
nie ograniczamy się tylko do LP. 
Współpracujemy także m.in. z 
zakładami usług leśnych, prze-
mysłem drzewnym, parkami 
narodowymi, RDOŚ, jednostka-
mi samorządu terytorialnego, 
jednostkami służby celnej. Sku-
teczność naszych absolwentów 
na rynku pracy potwierdza nasze 
przekonanie do konieczności 
kompleksowego, wszechstron-
nego kształcenia leśników i drze-
wiarzy.

Jakie nowości zostały wpro-
wadzone w minionym roku i 
jakie priorytety wyznaczacie 
sobie państwo na najbliższy 
rok?

Najważniejszy to dopraco-
wanie struktury wewnętrznej 
nowego wydziału. Ponadto dal-
szy rozwój kadry, dyscypliny na-
ukowej nauki leśne, infrastruk-
tury naukowej i dydaktycznej, 
oraz unikatowych kierunków 
studiów i powrót studentów na 
uczelnię. Uruchomiono magi-
sterskie studia anglojęzyczne na 
kierunku Wood science, co po-
zwoliło na umiędzynarodowie-
nie studiów. Przykładem nowo-
ści mogą być studia dualne na 

kierunku technologia drewna, 
czyli połączenie wiedzy akade-
mickiej z praktyką zdobywaną 
bezpośrednio u przyszłych pra-
codawców – model kształcenia, 
który w Polsce dopiero powoli 
się rozwija, spotykając się z du-
żym zainteresowaniem otocze-
nia społeczno-gospodarczego – 
w naszym przypadku przemysłu 
drzewnego. g

Innowacyjny, nowoczesny i aktualny system kształcenia 
to konieczność obecnych czasów i postępu cywilizacyj-
nego, a to wymaga definiowania potrzeb i problemów 
sfery gospodarczej w sposób trafny i adekwatny. O 
oczekiwaniach, jakie stawia praktyka leśna i przemysł 
drzewny z dziekanem Wydziału Leśnego i Technologii 
Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. 
dr hab. Piotrem Łakomym, rozmawia Joanna Gulewicz
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Lider w kształceniu praktycznym

prof. dr hab. Piotr Łakomy 
 (z prawej) odbiera Symbol 2020 
z rąk Jakuba Lisieckiego,   
red. nacz. „Monitora Biznesu”



Nagradzane i doceniane 
Centrum Diagnostyki Ekspe-
rymentalnej i Innowacyjnych 
Technologii Biomedycznych w 
tym roku ma powody do święto-
wania. W dowód uhonorowania 
dotychczasowych zadań, badań 
i nowatorskich rozwiązań, nie-
jednokrotnie przekraczających 
skalę ogólnopolską, wrocławska 
placówka sięgnęła po tytuł Sym-
bol Innowacji 2020.

– Bardzo cieszymy się z otrzy-
manego wyróżnienia, które po-
kazuje, jak ważne badania wyko-
nujemy, nad jakimi projektami 
pracujemy i ile serca wkładamy 
w realizację zamierzonych dzia-
łań. Wierzę, że otrzymany tytuł 
Symbolu Innowacji pomoże 
nam nawiązać nowe, perspekty-
wiczne kontakty oraz da jeszcze 
więcej motywacji do wykonywa-
nej pracy – mówi prof. dr hab. 
dr h.c. Józef Nicpoń, dyrek-
tor CDEiITB.

Największym sukcesem Cen-
trum był udział w wielozadanio-
wym projekcie Demostrator+, 
gdzie poprzez badania pod kie-
rownictwem dr. hab. Marcina 
Wrzoska, profesora Uniwersy-
tetu Przyrodniczego we Wro-
cławiu, oceniono możliwości 
wykorzystania homogenatu 
porożogennych komórek macie-
rzystych w regeneracji rdzenia 
kręgowego po urazie mecha-
nicznym na modelu świni, a tak-
że zadania z zakresu dermatolo-
gii pod kierownictwem dr. hab. 
Jarosława Popiela, prof. UPWr, 

zadania z zakresu stomatologii 
kierowane przez dr. Grzego-
rza Sapikowskiego czy zadania 
z zakresu okulistyki, którymi 
kierował prof. dr hab. Zdzisław 
Kiełbowicz. 

Dodatkowo przeprowadzono 
badania z zakresu kardiologii, 
neurologii, gastroenterologii 
i pulmonologii realizowane w 
Uniwersytecie Przyrodniczym 
we Wrocławiu. 

Projekt pozwolił na rozwój 
zaawansowanych technik me-
dycznych, ale też stworzył moż-
liwości zbudowania zespołu 
świetnych specjalistów z zakre-
su neurologii, neurochirurgii i 
kardiologii inwazyjnej. 

– Nasz zespół składa się z 
ludzi o dużym dorobku nauko-
wym, którzy poprzez kontakty 
zagraniczne nieustannie poszu-
kują coraz nowszych rozwiązań. 
Jestem przekonany, że CDE-
iITB będzie się rozwijać bardzo 
dobrze. Część rzeczy, które robi-
my, rzeczywiście przydadzą się 
w diagnostyce i leczeniu zwie-
rząt, ale staramy się większość 
naszych badań zawsze prowa-
dzić w kierunku późniejszego 
zastosowania w leczeniu ludzi – 
uzupełnia prof. Józef Nicpoń.

Jednymi z najistotniejszych 
badań, które realizuje Centrum, 
są te związane z unowocześnie-
niem tytanowego implantu 
kręgosłupa dotychczas stosowa-
nego przy skoliozie kręgosłupa 
u dzieci. Ponadto naukowcy 
zajmują się produktem mają-

cym potwierdzone właściwo-
ści wspomagające regenerację 
tkanki nerwowej, porównują 
status żelaza oraz molekular-
nej regulacji metabolizmu tego 
mikroelementu u noworodków 
świni domowej i dzika, a tak-
że oceniają kardioprotekcyjne 
działania iniekcyjnego kwasu 
acetylosalicylowego na świń-
skim modelu niedokrwienia 
serca badania in vitro.

– W Centrum prowadzimy 
także przy współpracy z Uni-
wersytetem Medycznym we 
Wrocławiu badania z zakresu 
kardiologii, nad zastosowaniem 
nowych substancji zmniejszają-
cych poreperfuzyjne uszkodze-
nie mięśnia sercowego – mówi 
prof. dr hab. Agnieszka 
Noszczyk-Nowak z Katedry 
Chorób Wewnętrznych z 
Kliniką Koni, Psów i Kotów. 
– Zmniejszenie uszkodzenia 
poreperfuzyjnego oraz popra-
wa mikrokrążenia jest jednym z 

bardzo ważnych celów terapeu-
tycznych leczenia zawału serca u 
ludzi. W tym momencie prowa-
dzimy badania przedkliniczne 
na zwierzętach, które dotyczą 
zarówno bezpieczeństwa stoso-
wania, jak i skuteczności nowych 
typów elektrod do ablacji arytmii 
serca. Umożliwi to w przyszłości 
wprowadzenie tych elektrod do 
leczenia arytmii u ludzi. 

Centrum Diagnostyki Ekspe-
rymentalnej i Innowacyjnych 
Technologii Biomedycznych 
świadczy usługi w zakresie eks-
perymentalnego testowania 
innowacyjnych technologii bio-
logicznych i medycznych. Jego 
bazę stanowią m.in. pracownia 
angiograficzna i elektrofizjolo-
giczna, pracownia ultrasonogra-
ficzna i elektrokardiograficzna, 
laboratorium diagnostyki obra-
zowej czy pracownia rezonansu 
magnetycznego. 

Adrian Morel

Integracja środowiska naukowego dolnośląskich uczelni 
oraz podmiotów gospodarczych. Prowadzenie  
interdyscyplinarnych badań z użyciem zwierzęcych 
modeli doświadczalnych. Rozwijanie i wdrażanie nowych 
technologii oraz metod leczenia. Takie cele z pełną sku-
tecznością realizuje CDEiITB

SYMBOL 2020 – LAUREAT

Projekty, które napędzają naukę

prof. dr hab. dr h.c. Józef Nicpoń (z prawej) odbierający Symbol Innowacji 2020 dla 
CDEiITB z rąk Jakuba Lisieckiego,  red. nacz. „Monitora Biznesu”

Zarządzanie 
i dywersyfikacja

Rok 2020 zweryfikował coś 
jeszcze: wykazał, które decyzje 
biznesowe podjęte w przeszłości 
okazały się na tyle trafne, że teraz 
chronią spółkę przed skutkami 
pandemii. Opublikowany w listo-
padzie 2020 roku Port Monitor 
– cyklicznie ukazujący się raport 
poświęcony rynkowi portowemu 
w regionie Morza Bałtyckiego – 
wskazuje na 7,5-procentowy spa-
dek przeładunków (w tysiącach 
ton) wśród wszystkich portów 
nadbałtyckich w trzech pierw-
szych kwartałach 2020 roku w 
porównaniu z analogicznym okre-
sem roku 2019. Z raportu wynika, 
że najmniejszy spadek w tym 
okresie odnotował gdyński port – 
minus na przeładunkach wyniósł 
zaledwie 0,19%. Z kolei, jak poda-
je Zarząd Morskiego Portu Gdy-
nia S.A., na koniec października 
2020 ilość ładunków wzrosła o 
1,6% względem pierwszych dzie-
sięciu miesięcy roku ubiegłego. 
Ten wynik pokazuje, jak ważna 
jest dywersyfikacja przychodów 
opierająca się na przeładunkach 
różnych towarów i że niezależnie 

od kryzysu – ZMPG może liczyć 
na kolejny rekordowy rok.

Wielkie inwestycje

Skuteczne zarządzanie w 
gdyńskim porcie jest również wi-
doczne z perspektywy toczących 
się w nim ogromnych, strategicz-
nych projektów. Budowa Portu 
Zewnętrznego wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą to inwestycja 
warta 3,2 mld zł, która przede 
wszystkim ma dostosować Port 
Gdynia do obsługi największych 
kontenerowców pływających po 
Bałtyku. Kilkusetmetrowe statki 
to kierunek, w którym zmierza 
branża morskiego transportu 
kontenerowego, a porty, które 
nie dostosują swojej infrastruk-
tury do obsługi tak potężnych 
jednostek, będą pomijane przez 
światowych armatorów. Z racji 
na specyficzne położenie gdyń-
skiego portu, ZMPG podjął de-
cyzję o budowie portu 2.0 – czyli 
wyjściu Portu Gdynia w morze. 
Realizowana inwestycja jest je-
dynym sposobem, aby port mógł 
dalej się rozwijać i aby w dalszym 
ciągu mógł konkurować z naj-
większymi portami morskimi na 

Bałtyku. Na szczególną uwagę 
zasługuję formuła realizowanej 
inwestycji. Budowa Portu Ze-
wnętrznego opiera się bowiem 
na formule Partnerstwa Publicz-
no-Prywatnego, co pozwoli na 
dywersyfikację ryzyka i zaosz-
czędzenie pieniędzy podatników. 
Na początku grudnia br. został 
ukończony raport nad badaniami 
geologicznymi, który jednoznacz-
nie stwierdza, iż nie ma środowi-
skowych przeciwwskazań do zre-
alizowania tej inwestycji. Prace 
budowlane rozpoczną się wiosną 
2021 roku, a ich zakończenie jest 
przewidziane na rok 2028. Port 
Zewnętrzny powstanie w opar-
ciu o istniejące Nabrzeże Śląskie 
i  powiększy powierzchnię portu 
o 151 ha. De facto – będzie to 
realne zwiększenie powierzchni 
Polski. Inwestycja pozwoli na 
zwiększenie możliwości przeła-
dunkowych o 2,5 mln TEU. Tak 
duży skok realnie wpłynie na 
wzrost polskiej gospodarki – tak, 
jak to miało miejsce blisko 100 
lat temu, gdy gdyński port stawał 
się kołem zamachowym rozwoju 
małej wówczas wsi Gdynia. 

Zaangażowanie społeczne

Wpływ Zarządu Morskiego 
Portu Gdynia S.A. na lokalną 
społeczność jest również zauwa-
żalny pod innym kątem: poprzez 
zaangażowanie w walkę z pande-
mią COVID-19.

– Dobre wyniki finansowe 
pozwalają nam realnie pomóc 
służbom medycznym. Nasze kon-
takty handlowe pozwoliły na za-
kup respiratorów i analizatorów 
potrzebnych w walce z wirusem 

i wsparły pomorskie szpitale. Ale 
to nie wszystko: wspieramy rów-
nież pomorskich kombatantów, 
którym zapewniamy pomoc w 
codziennych czynnościach, aby 
ograniczyć ryzyko zarażenia się 
przez nich wirusem, tak niebez-
piecznym dla osób w podeszłym 
wieku. Solidarność i wsparcie 
lokalnej społeczności jest nie-
zwykle ważne, szczególnie w tych 
trudnych czasach – mówi Adam 
Meller, prezes Zarządu Mor-
skiego Portu Gdynia S.A.

Port Gdynia jest pomysło-
dawcą akcji #dzielmysiędobrem, 
która zachęca pomorskie spół-
ki do wsparcia lokalnej służby 
zdrowia. Do akcji dołączyło się 
kilkanaście trójmiejskich spółek, 
a przeznaczone środki są liczo-
ne w milionach złotych. Zarząd 
Morskiego Portu Gdynia S.A. 
z własnej kieszeni przeznaczył 
kwotę pod 1 mln zł na zakup re-
spiratorów ratujących ludzkie ży-
cie oraz analizotorów, które zna-
cząco przyśpieszają identyfikację 
osób zarażonych. Sprzęt trafił do 
pomorskich placówek, takich jak 
Szpital w Kościerzynie czy Szpital 
św. Wincentego a Paulo w Gdy-
ni. Ważnym elementem walki 
z pandemią była również akcja 
#zachowajodstęp, która miała za 
zadanie edukację społeczeństwa, 
jak zniwelować ryzyko zarażenia 
się wirusem.

Wsparcie społeczne, inwesty-
cje oraz wyniki finansowe zostały 
docenione przez kapitułę pro-
gramu Symbol, która nagrodziła 
ZMPG S.A. Symbolem Polskiego 
Sukcesu 2020.

Michał Woźniakowski

Port Gdynia odporny na kryzys
SYMBOL 2020 – LAUREAT

Rok 2020 zweryfikował, który biznes jest 
dobrze zarządzany. Zweryfikował to, jak 
ważna jest dywersyfikacja źródeł dochodu. 
Zweryfikował, która firma realnie wyróżnia 
się na tle konkurencji. Zweryfikował, które 
podmioty będą się rozwijać niezależnie od 
sytuacji rynkowej

– Skuteczne zarządzanie 
przedsiębiorstwem to m.in. 
umiejętność dostosowania się 
do realiów. Trudno w gospodar-
ce znaleźć branżę, która byłaby 
całkowicie odporna na wahania 
rynkowe. Efektywne zarządza-
nie w takich kryzysowych cza-
sach uwzględnia dywersyfikację 
ryzyka, opartą na wielu źródłach 
dochodu. Rok 2020 pokazał, że 
gdy sprzedaż jednego rodzaju 

dóbr spada, sprzedaż innego 
wzrasta, a zatem podmioty, któ-
re oparły swoje źródła dochodów 
w różnych gałęziach, nie odczu-
ły tak dramatycznego spadku i 
pomimo ogólnoświatowego kry-
zysu mogą dalej rozwijać swój 
biznes. Port Gdynia, stawiając 
na różne rodzaje obsługiwanych 
ładunków, ewidentnie o to za-
dbał – i teraz odczuwa dobre 
skutki tej decyzji.

dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat, 
prof. Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach, niezależny ekspert 
z dziedziny zarządzania:
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– Zdobycie tytułu EuroSym-
bol Innowacji 2020 jest dla nas 
zaszczytem, ale też rezultatem 
ciężkiej pracy naszych pracow-
ników i kontrahentów – mówi 
Ryszard Satyła, prezes za-
rządu Termet S.A. – Stano-
wi zarazem potwierdzenie sku-
teczności strategii zarządzania, 
jaką wdrożyliśmy. Obecnie pra-
cujemy nad wzrostem naszych 
udziałów w rynku w obszarze 
kotłów kondensacyjnych oraz w 
segmencie odnawialnych źródeł 
energii, czyli pomp ciepła. Warto 
też podkreślić, że szczycimy się 
własnym biurem projektowym 
oraz laboratorium badawczym, 
w którym opracowywane są 
nowe technologie wykonawstwa 
oraz dokumentacja konstruk-
cyjna wszystkich produktów. W 
tym roku udało nam się zakoń-
czyć jedną z naszych najwięk-
szych inwestycji: wdrożenie w 
pełni zautomatyzowanej linii 
produkcyjnej usprawniającej 
proces cięcia, zagniatania oraz 
magazynowania blach – dodaje. 

Termet oferuje całą gamę 
gazowych kotłów kondensa-
cyjnych; zarówno jedno-, jak 
i dwufunkcyjnych, z szerokim 
zakresem mocy. Produkty firmy 
cieszą się uznaniem klientów, 
specjalistów i fachowców z bran-
ży. Największy udział w całkowi-
tej sprzedaży mają kotły z serii 
ECOCONDENS SILVER oraz 
ECOCONDENS GOLD PLUS, 
które zostały wzbogacone o pro-
tokół komunikacji LIN, umożli-
wiający współpracę z systemem 
TERMET COMFORT do zdalne-

go zarządzania źródłem ciepła, a 
nawet całym systemem grzew-
czym. To właśnie m.in. osiągnię-
cia na tym polu wsparły decyzję 
Kapituły o przyznaniu nagrody. 

Funkcjonujący od 75 lat Ter-
met do połowy lat 90. ubiegłego 
stulecia był przedsiębiorstwem 
państwowym. Dziś jest spółką 
akcyjną. Firma działa prężnie na 
wymagających rynkach: polskim 
i zagranicznym, zapewniając no-
woczesne, ekologiczne rozwiąza-
nia ogrzewania domów i wody 
użytkowej. Urządzenia firmy to 
rodzime produkty branży grzew-
czej, a ich jakość spełnia wszel-
kie wymogi i standardy europej-
skie. Spółka posiada bogatą sieć 
autoryzowanych dystrybutorów 
na terenie całej Polski, a oprócz 
silnej pozycji w kraju, może po-
szczycić się stale wzrastającym 
wskaźnikiem eksportu.

Jacek Bies

Termet S.A., polski 
producent ekologicznych 
urządzeń grzewczych, 
zdobył nagrodę EuroSym-
bol Innowacji 2020

EUROSYMBOL 2020 – LAUREAT 

Termet nagrodzony

Ryszard Satyła, prezes zarządu 
Termet S.A.  (z prawej) odbiera 
EuroSymbol Innowacji 2020 z rąk 
Jakuba Lisieckiego, red. nacz. 
„Monitora Biznesu”
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Amica to największy polski 
producent sprzętu gospo-
darstwa domowego i jedna 
z najbardziej uznanych firm 
notowanych na Giełdzie 
Papierów Wartościowych. 
Jaką drogę państwo prze-
szli, by stać się liderem ryn-
ku AGD? 

Zanim nasza firma przyjęła 
dzisiejszą nazwę i została sprywa-
tyzowana w 1994 roku, byliśmy 
jednym z dwóch największych 
producentów sprzętu grzejnego 
w Polsce. Dzisiaj, by być liderem 
rynku AGD, trzeba być obecnym 
ze swoimi produktami i marka-
mi na całym świecie. Firmy lo-
kalne są już przeszłością. Lider 
to połączenie produkcji, mar-
ketingu, brandu lub brandów i 
wielu lat działalności, w których 
zdecydowana większość decyzji 
zarządu okazywała się trafna. Po 
wejściu na GPW, promując mar-
kę Amica przez drużynę piłkar-
ską z Wronek, postawiliśmy na 
rozwój zarówno organiczny, jak i 
poprzez akwizycję. W 2000 roku 
przejęliśmy skandynawską mar-
kę Gram i stworzyliśmy własną 
markę Hansa na rynki wschod-
nie. Założyliśmy Amica Interna-
tional w Niemczech i kilka do-
datkowych spółek za granicą. W 
ostatnim dziesięcioleciu staliśmy 
się właścicielami marki CDA, a 
także francuskiej spółki Sideme. 
W roku 2019 uzyskaliśmy prawa 
do marki Fagor, która ma tak 
samo dobrą rozpoznawalność na 
Półwyspie Iberyjskim, jak Amica 
w Polsce, a ponadto znana jest 
w wielu innych krajach, także 
poza Europą. Podejmowaliśmy 
odważne, ale dokładnie prze-
analizowane decyzje. Jednocze-
śnie produkowaliśmy w Polsce 
kuchnie elektryczne i gazowe, 
płyty, w tym także indukcyjne 
czy piekarniki dla wszystkich na-
szych marek, ciesząc się lojalną 
i pracowitą załogą, wśród której 
mamy ludzi związanych z firmą 
od wielu lat.

Jako jedna z najbardziej 
rozpoznawalnych firm na 
polskim rynku prężnie 
rozwijacie się w kierunku 
wdrażania nowoczesnych, 
innowacyjnych rozwiązań. 
Jakie projekty i inwestycje 
spółka dotychczas zrealizo-
wała, a jakie planuje wdro-
żyć w najbliższym czasie?

W ostatnim dziesięcioleciu 
uruchomiliśmy kolejne linie 
produkcyjne, także w nowo wy-
budowanym w tym czasie obiek-
cie. Mamy bardzo wiele modeli 
produktów – co zresztą wyróżnia 
nas na rynku. Wszystko, co dzie-
je się z produktem, podlega co-
raz większej automatyzacji. Po-
cząwszy od pras transferowych, 
poprzez roboty lakiernicze, na 

nadruku laserowym kończąc. 
Nawet w obecnej sytuacji, mimo 
ciągłego zagrożenia niestabil-
nością rynku, realizujemy takie 
projekty jak zwiększenie auto-
matyzacji procesu wytwarzania 
komponentów elektronicznych, 
opracowujemy technologię au-
tomatycznego montażu płyt 
gazowych i indukcyjnych oraz 
technologię nadruku cyfrowego 
na płytach szklanych, co będzie 
unikalnym rozwiązaniem w skali 
naszej branży. Te trzy zadania 
realizujemy przy wsparciu Na-
rodowego Centrum Badań i Roz-
woju.

Planowany projekt Amica 
4.0 ma na celu automaty-
zację i digitalizację fabryki 
kuchni we Wronkach. Jak 
zrodził się na to pomysł?

Automatyzacja i digitalizacja 
rozpoczęły się, zanim ogłosili-

śmy projekt Amica 4.0, a na-
wet zanim nośne stało się hasło 
„Przemysł 4.0”. Pierwszym pro-
jektem był Magazyn Wysokiego 
Składowania. Posiadaliśmy kilka 
magazynów własnych, część z 
nich była wynajmowana i odle-
gła o kilkadziesiąt kilometrów 
od siedziby firmy, co generowało 
koszty. Obszar, jaki mieliśmy do 
zagospodarowania przy fabryce, 
był zbyt mały, by zmieścić na nim 
powierzchnie magazynowe, ja-
kich potrzebowaliśmy w typowej 
postaci. Mogliśmy pójść… tylko 
w górę. I tak właśnie zrobiliśmy. 
Wznieśliśmy jeden z najwyższych 

na świecie magazyn wysokiego 
składowania, mierzący około 47 
metrów, co miało sens tylko przy 
zastosowaniu najnowocześniej-
szych rozwiązań. Obiekt zbudo-
waliśmy na powierzchni ponad 
6 tys. m2. Mieści 26 tys. miejsc 
paletowych, a możemy w nim 
magazynować aż 230 tys. sztuk 
dużego AGD. Pomiędzy 17 po-
ziomami magazynowania ope-
ruje pięć gigantycznych układnic 
– można powiedzieć: 46-metro-
wych robotów. Częścią pionową 
tak wielkiego magazynu steruje 
tylko jeden człowiek za pomocą 
komputera. Inwestycja wciąż się 
amortyzuje, ale w dalszej kolejno-
ści będzie bardzo obniżała nasze 
koszty w stosunku do tego, ile lo-
gistyka związana z magazynowa-
niem kosztowała nas wcześniej. 
 Automatyzacja kolejnych obsza-
rów, czyli wspomniany projekt 
Amica 4.0, to przyszłość, do któ-

rej jesteśmy przekonani zarówno 
z powodu trendów w przemyśle 
uzasadnionych ekonomiką pro-
dukcji, jak również za sprawą 
swoich własnych doświadczeń.

Czego możemy spodziewać 
się po wdrożeniu Amica 
4.0?

Docelowo chcemy poprawić 
efektywność dla czynności na 
wszelkich etapach produkcji, 
które są powtarzalne i często 
wykonywane. Generalnie pla-
nujemy dwa kierunki działań: 
zwiększanie liczby maszyn 
pracujących w trybie automa-
tycznym, co dzieje się już od lat 
i wymaga intensyfikacji, oraz 
wdrażanie rozwiązań wspoma-
gających pracę ludzi. Może to 
być na przykład automatyzacja 
przepływu komponentów czy 
wizualizacja stanowiska pracy 
z wykorzystaniem techniki roz-
szerzonej rzeczywistości, czyli 
takie rozwiązania, które pozwa-
lają na bardziej efektywną pracę 
odpowiednio kompetentnego 
pracownika. Ponadto zakładamy 
daleko posuniętą transformację 
cyfrową, polegającą na jeszcze 
większej standaryzacji wszelkich 
procesów.

W tym roku Grupa Amica 
została wyróżniona tytu-
łem Symbol Nowoczesnych 
Technologii 2020. Ile to 
znaczy dla przedsiębior-
stwa?

Symbol to program promu-
jący firmy, których marka stała 
się reprezentatywna i tożsama 
z działalnością całej branży. W 
naszej branży Amica jest jedną 
z kilku takich firm produkują-
cych w Polsce i zdecydowanie 
największą w skali kraju. Otrzy-
mane wyróżnienie jest zatem 
potwierdzeniem, że nasza dzia-
łalność jest tożsama z kierunka-
mi, w jakie zmierza rynek, jest 
wręcz synonimem postępu tech-
nologicznego. Takie postrzega-
nie Grupy Amica, w tym również 
otrzymany Symbol Nowocze-
snych Technologii 2020, bardzo 
nas cieszy. Zawsze było to dla nas 
ważne, ale obecnie jest ważne 
tak bardzo, jak nigdy wcześniej. 
Urządzenia naszej marki co roku 
są bogatsze o kolejne, unikalne 
rozwiązania i funkcje w skali 
całej branży. Dla firm takich jak 
nasza – nie ma innej drogi niż 
rozwój. Z całą pewnością mieści 
się w tym także rozwój techno-
logii, i to zarówno, gdy chodzi o 
produkcję, jak i o ofertę.

Rozmawiał: Adrian Morel

O stałym rozwoju, planach na przyszłość, kluczowych 
działaniach oraz innowacyjnych rozwiązaniach opowia-
da Marcin Bilik, pierwszy wiceprezes zarządu Amiki ds. 
operacyjnych
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Amica: lider AGD
może być tylko jeden

Marcin Bilik, pierwszy wiceprezes zarządu Amiki ds. operacyjnych

W roku 2020 sytuacja w ob-
słudze nieruchomości stała się z 
dnia na dzień trudna i ekstremal-
nie wymagająca. Dla firmy Pakar 
Service Sp. z o.o., której działal-
ność koncentruje się na dbałości 
o wizerunek klienta poprzez gwa-
rancję czystości i bezpieczeństwa 
obsługiwanych obiektów, ozna-
czało to wiele zmian. Powód: 
wprowadzenie licznych blokad 
gospodarczych, które wywołało u 
klientów obawy o ich przyszłość 
ekonomiczną. 

Niepewność sytuacji, częste, 
nieprzewidywalne zmiany wa-
runków prowadzenia działalno-
ści wymusiły konieczność szyb-
kiego i kreatywnego znalezienia 
mechanizmów elastycznego 
dostosowywania się do bieżącej 
sytuacji. 

W tych okolicznościach firma 
Pakar Service Sp. z o.o. natych-
miast rozpoczęła szkolenia pod-
wyższające i rozwijające kompe-
tencje pracowników z zakresu 
dezynfekcji i bezpieczeństwa sa-
nitarnego przy jednoczesnym 
zachowaniu troski o ekologię. 
Spółka stworzyła mobilne zespo-
ły, zwane „zespołami szybkiego 
reagowania”, mogące obsłużyć w 
tym zakresie klientów na terenie 
całej Polski. 

Ustalono także czas reakcji od 
momentu wezwania klienta: do 
czterech godzin, niezależnie od 
lokalizacji, gdzie klient ma swój 
zakład produkcyjny, biuro czy 
galerię. Przygotowano również 
program pięciopoziomowego 
bezpieczeństwa epidemiologicz-
nego. Wszystkie te działania mia-
ły na celu rewolucyjne ułatwie-
nie firmie współpracy z rzeszą 
klientów, wyprzedzając trudne 
sytuacje. 

Współpraca w nowej rzeczywi-
stości przyczyniła się do opraco-
wania i wdrożenia nowych pro-
cedur. Pomogło to diametralnie 
podnieść bezpieczeństwo nie 
tylko bezpośrednich odbiorców 
firmy Pakar Service, ale także 
ich klientów i partnerów bizne-
sowych, pracowników, a także 
ich rodzin – w każdej nierucho-
mości, gdzie wspomniany system 
został wprowadzony.

Pandemia zmieniła postrze-
ganie procedur dezynfekcyjnych 
wśród klientów. Obszar, który 
był dotychczas dodatkiem do 
bieżących zadań, stał się priory-
tetowy. Ten trend z pewnością 
stanie się dominujący w przy-

szłości, również po uporaniu się 
z COVID-19. Już teraz badania 
medyczne w Polsce pokazują, że 
ilość przypadków zachorowań 
na infekcje jelitowe w okresie od 
marca do listopada w odniesieniu 
do lat 2019–2020 zmniejszyła się 
o 80%.

Dla spółki kluczowo ważna jest 
jakość oferowanych usług, która 
jest ściśle powiązana z dbałością 
o koszty po stronie odbiorcy. Ale 
zaawansowane procedury, szyb-
kość reakcji i wzmożona dbałość 
o klienta to niejedyne elementy, 
jakie stoją za doskonałymi wyni-
kami firmy. 

Sukces tworzą przede wszyst-
kim ludzie. – Zespół, jaki mamy 
w Pakar Service, w sytuacji kry-
zysowej ponownie pokazał swoją 
kreatywność, zaangażowanie oraz 
unikalne kompetencje – mówi 
Andrzej Szymonek, prezes 
zarządu Pakar Service Sp. z 
o.o. – Jestem dumny, że mam 
możliwość współpracy z takimi 
profesjonalistami. Nasz cel, uję-
ty w haśle promocyjnym „Przede 
wszystkim jakość”, podkreśla 
to, co jest najbardziej istotne i 
dla nas, i dla naszych klientów: 
najwyższa jakość nie może być 
osiągnięta bez innowacyjnych 
rozwiązań, a ekologia to zarówno 
warunek niezbędny dla osiągnię-
cia przewagi konkurencyjnej, jak 
i również kierunek działań firmy. 
Nie można tego wszystkiego osią-
gnąć bez w pełni zaangażowane-
go zespołu.

Jedną z kluczowych wartości 
i jednocześnie przewag konku-
rencyjnych spółki jest troska o 
ekologię poprzez stosowanie in-
nowacyjnych procesów zarząd-
czych i materiałów. Pakar Service 
Departament EKO jako pierwsza 
i jedyna w Polsce, oraz jedna z 
pierwszych w Europie firma uzy-
skała bowiem certyfikat Unii Eu-
ropejskiej Ecolabel. 

Kryteria ekologiczne EU Eco-
label dla firm sprzątających, któ-
re stoją w obliczu rosnącej presji 
dostosowania swoich praktyk 
handlowych, społecznych i śro-
dowiskowych, rozwiązują naj-
bardziej krytyczne aspekty śro-
dowiskowe związane z procesami 
sprzątania i pomagają firmom 
utrzymującym czystość podjąć 
realne działania w kierunku sto-
sowania praktyk ekologicznych. 

– Przyznanie prawa używa-
nia oznakowania EU Ecolabel 
firmom sprzątającym dowodzi 
również ich zaangażowania w 
poprawę samopoczucia i bezpie-
czeństwa swoich pracowników 
poprzez zmniejszenie stopnia ich 
narażania na działanie substancji 
toksycznych – powiedziała Mag-
dalena Jabłońska z Polskie-
go Centrum Badań i Certyfi-
kacji.

Sonia Platajs-Szefer

Pakar Service Sp. z o.o. 
wykorzystuje szereg 
innowacyjnych rozwiązań 
pozwalających na wprowa-
dzenie nowego wymiaru 
jakości do sektora branży 
usług porządkowych dla 
biznesu
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Nowa jakość 
w utrzymaniu czystości – 
bezpieczeństwo i ekologia

Spółka z centralą w Strzel-
cach Opolskich prężnie działa 
na terenie całego kraju i Europy, 
poprzez swoje lokalne oddziały. 
Będąc jedną z najbardziej zna-
czących firm budowlanych w 
kraju, swoją działalność opiera 
na uczciwości, jakości i dbałości 
o partnerów. Czy trudno steruje 
się taką organizacją?

– W dobie nieznanych do tej 
pory uwarunkowań na pewno 

nie jest to proste, ale wszystko 
opieramy niezmiennie na tych 
samych zasadach co zawsze. 
Jednak absolutne pierwszeń-
stwo w tej atencji zawsze mają 
nasi klienci oraz wszyscy człon-
kowie załogi. Bez nich prowa-
dzenie tej maszyny byłoby po 
prostu niemożliwe – mówi Raj-
mund Adamietz, prezes za-
rządu Adamietz Sp. z o.o.

Spółka systematycznie 
umacnia swoją pozycję rynko-
wą. Pozyskuje kolejnych, pre-
stiżowych klientów i realizuje 
spektakularne projekty, spo-
śród których wymienić można 
m.in. fabrykę dla PSA w Gliwi-
cach, fabrykę dla Ciech S.A w 
Niemczech, Galerię Handlową 
Dekada w Nysie czy fabrykę dla 
Collins Aerospace we Wrocła-
wiu. Młody, prężny, nowocze-
sny zespół, wsparty znakomi-

tym doświadczeniem dojrzałej 
kadry, ze spokojem patrzy w 
przyszłość i celuje w dalszy dy-
namiczny rozwój.

– W obecnym czasie sytu-
acja jest nadzwyczajna – mówi 
Szczepan Kusibab, wice-
prezes zarządu Adamietz 
Sp. z o.o. – Jednak w naszym 
segmencie rynku nie da się pra-
cować wirtualnie przy głównych 
zadaniach i to się jeszcze długo 
nie zmieni. Ten ciężki, twardy 
biznes skutecznie opiera się ne-
gatywnym trendom i dotyczy to 
zarówno całej branży, jak i na-
szej firmy.

Biorąc pod uwagę wszystkie 
uwarunkowania, wydaje się, iż 
pomimo znaczącej konkurencji, 
trudności ogólnoświatowych, 
zdrowotnych, społecznych czy 
ekonomicznych, najbliższe lata 
dla Grupy Adamietz powinny 

być dobre. Tymczasem spółka 
nieustannie stara się dawać 
swoim klientom jeszcze lepszy 
serwis, wsłuchiwać się w ich po-
trzeby i umacniać pozycję ryn-
kową w Polsce oraz za granicą. 

Adrian Morel

Kompleksowe prowadze-
nie inwestycji. Rozwój  
w obszarze szeroko rozu-
mianej produkcji. Posze-
rzanie portfolio działań 
poprzez akwizycje. To 
niejedyne elementy, które 
umacniają pozycję firmy 
Adamietz Sp. z o.o. 
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Opieramy się pandemii

Rajmund Adamietz, prezes zarządu 
Adamietz Sp. z o.o. (z prawej) i Szczepan 
Kusibab, wiceprezes zarządu Adamietz 
Sp. z o.o. (z lewej)

Zespół Pakar Service Sp. z o.o.
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RS Components, globalny 
dystrybutor rozwiązań z zakresu 
automatyki przemysłowej, elek-
tryki, elektroniki oraz innych pro-
duktów dla szeroko rozumianego 
przemysłu, zdobył nagrodę w ka-
tegorii Symbol Rozwoju Biznesu 
2020. Kapituła programu Symbol 
doceniła rozwiązania firmy, któ-

re digitalizują procesy zakupowe 
klientów korporacyjnych, wysoką 
dostępność produktów w magazy-
nach, szybki czas wysyłki oraz roz-
wój marki własnej.

– Rozwój, jeśli miałabym to 
zdefiniować, to nie tylko wzrost 
biznesu, liczby klientów czy po 
prostu zyskowności, ale też świa-

domość marki – mówi Karolina 
Szczepaniak-Batory, dyrektor 
zarządzająca RS Components 
na Europę Wschodnią. – RS 
jest marką z 80-letnią tradycją, po-
chodzącą z Wielkiej Brytanii, nato-
miast na terenie Polski i w Europie 
Środkowej obchodzimy w tym roku 
jubileusz 10-lecia. Na dzień dzisiej-
szy nasze grono klientów to ok. 20 
tys. firm. 

Programowi Symbol, prowadzo-
nemu od 2011 roku przez redakcję 
„Monitora Biznesu”, niezależnego 
dodatku do Rzeczpospolitej, przy-
świeca motto, że sukcesy warto 
chwalić i nagłaśniać. Symbol to 
nagroda przyznawana za wysiłek, 
który laureaci wkładają w rozwój 
biznesów, a także wsparcie w bu-
dowaniu przewag, mające na celu 
umacnianie pozycji poszczegól-
nych instytucji w danych bran-
żach. Kapituła programu to grono 
specjalistów i ekspertów w swoich 
dziedzinach. Ich ogromna świado-
mość rynku oraz doświadczenie 
biznesowe i medialne sprawiają, 
że Symbol plasuje się wśród naj-
bardziej prestiżowych nagród w 
Polsce.

Rozwój w czasach pandemii

Pierwszy kwartał roku 2020, z 
powodu wybuchu pandemii CO-

VID-19, wstrząsnął światową go-
spodarką. Wiele firm musiało na-
uczyć się funkcjonować w nowych 
warunkach w obliczu rządowych 
obostrzeń. RS bardzo szybko zare-
agował na nową sytuację.

– Pomimo wyzwania, jakim 
była pandemia koronawirusa, RS 
Components utrzymuje stabilną 
kondycję i wzmacnia swoją pozy-
cję na polskim rynku. Oczywiście 
bacznie obserwujemy dynamicznie 
zmieniającą się sytuację w branży, 
niemniej jesteśmy pozytywnie na-
stawieni i zmotywowani siłą naszej 
sprzedaży. Widzę również znaczną 
zmianę zachowań klientów pol-
skich, którzy kładą coraz większy 
nacisk, aby nie tylko mówić dużo 
o digitalizacji, ale też implemento-
wać ją na wielu poziomach – doda-
je Karolina Szczepaniak-Batory.

Czas kosztuje

W roku 2010, kiedy firma RS 
Components rozpoczynała działal-
ność na rynku polskim, jej oferta 
związana z usługami e-commerce 
spotkała się z niewielkim zro-
zumieniem wśród klientów. W 
znacznej liczbie przedsiębiorstw 
wiele procesów funkcjonowało w 
sposób tradycyjny, „papierowy” i 
nie dostrzegano jeszcze zalet pły-
nących z cyfryzacji.

– Często słyszeliśmy, że jeste-
śmy „drodzy”. Uświadamianie 
klientów, że cena produktu nie 
jest jedynym kosztem w procesie 
zakupowym, była niełatwym wy-
zwaniem. Koszty ukryte, których 
nie umieszcza się w budżetach, 
związane są często ze zbyt skom-
plikowanymi procesami i stratą 
czasu. W efekcie klienci ponosili 
podwójne koszty: te związane z 
roboczogodzinami przeznaczo-
nymi na wyszukiwanie najtańszej 
oferty, a potem na serwisowanie 
relatywnie niedrogich produktów, 
które z reguły nie charakteryzo-
wały się imponującą trwałością czy 
bezawaryjnym działaniem. Z cza-
sem zauważyłam, że trend zaczął 
się nieco zmieniać. Obecnie nasi 
klienci bardziej dojrzale i świado-
mie przedkładają jakość produktu, 
szybkość i przejrzystość transakcji 
ponad cenę. Pandemia drastycznie 
przyspieszyła ten proces – mówi 
Karolina Szczepaniak-Batory.

Cudze chwalimy, 
swoje też znamy

Od momentu założenia firmy w 
1937 r. RS Components rozwinęła 
się z niewielkiego przedsiębiorstwa 
do dystrybutora imponującej gamy 
ponad 600 tys. produktów różnych 
marek. Co więcej, od początku swo-

jego istnienia firma sprzedawała 
kilka własnych linii produktowych, 
które w 2016 roku zostały skonso-
lidowane pod wspólną marką RS 
PRO. 

– Stworzyliśmy markę własną, 
której oferta ukierunkowana jest 
na osiągnięcie przez naszych klien-
tów dodatkowych oszczędności 
przy zakupie produktów tzw. non-
critical – mówi Karolina Szczepa-
niak-Batory. Obecnie posiadamy 
ponad 60 tys. artykułów w asorty-
mencie – Charakteryzuje je wysoka 
jakość, potwierdzana certyfikatem 
naszego laboratorium w Wielkiej 
Brytanii. Celem jest zwiększenie 
udziału marki własnej w sprzedaży, 
dążymy do tego, aby stanowiła ona 
ok. 1/4 obrotów – dodaje.

Plany rozwoju

– Zapewnienie klientom naj-
lepszej oferty produktów i usług 
zawsze będzie naszym celem i 
dążymy do tego, aby stać się dys-
trybutorem nr 1 dla kotrahentów z 
branży przemysłowej. Naszą ambi-
cją na kolejne kilka lat jest zarów-
no zwiększenie udziału w polskim 
rynku, jak i innych krajach Europy 
Środkowej – podkreśla zarząd RS 
Components. 

Jacek Bies

RS Components: Symbol Rozwoju Biznesu
RS Components udowadnia, że nawet w niepew-
nych czasach można się rozwijać. Firma zdobyła 
wyróżnienie Symbol Rozwoju Biznesu 2020
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Poddębickie Centrum Zdrowia 
to szpital o ugruntowanej od kil-
kunastu lat renomie. Przyjeżdża-
ją do niego pacjenci nie tylko z 
regionu, ale z wielu odległych re-
jonów kraju. To zasługa skutecz-
nego, profesjonalnego zarządza-
nia gwarantującego pacjentom 
najlepszą opiekę medyczną.

Epidemia koronawirusa stała 
się dla Poddębickiego Centrum 
Zdrowia wielkim wyzwaniem. 
Decyzją wojewody łódzkiego 
placówka została zobligowana 
do utworzenia oddziału „covi-
dowskiego”, choć jest znanym 
od wielu lat ośrodkiem onko-
logicznym. Dzięki zmysłowi 
strategicznemu prof. nadzw. 
dr. hab. n. med. Jana Kra-
kowiaka, prezesa Poddębic-
kiego Centrum Zdrowia Sp. 
z o.o. ta adaptacja przebiegła z 
sukcesem.

– Nasz covidowski oddział ma 
tzw. drugi stopień referencyjny, a 
więc są przyjmowani tu pacjenci 
w przypadkach mocno zaawan-

sowanej choroby – mówi prof. 
Jan Krakowiak. – 31 łóżek, które 
zorganizowaliśmy m.in. z pomo-
cą Jurka Owsiaka i jego fundacji, 
jest non-stop obłożonych. Nie 
jesteśmy tu jednak, żeby narze-
kać, tylko ratować zdrowie i życie 
naszych pacjentów. Tysiące – a 
w skali kraju miliony – chorych 
potrzebują naszej pomocy i my 
ją w naszym centrum zapewnia-
my. Pandemia powoduje wielką 
dezorganizację normalnej pracy. 
Obawiam się, że gdzie indziej 
nie zawsze pacjenci zapadający 
na inne niż COVID-19 choroby 
otrzymują należną opiekę me-
dyczną.

W ramach walki z pandemią 
koronawirusa Poddębickie Cen-
trum Zdrowia zakupiło z wła-
snych środków natleniacze, czyli 
aparaty do wentylacji wysokoci-
śnieniowej tlenu w układ odde-
chowy, co powoduje rozszerzenie 
pęcherzyków powietrznych w 
płucach i umożliwia szybką re-
generację. Kupiło też dodatkowe 

łóżka. Organizacja całego oddzia-
łu kosztowała 0,5 mln zł.

Z poddębickiego szpitala bar-
dzo wiele osób wychodzi z pozy-
tywnym efektem leczenia, satys-
fakcjonującym pacjenta. Chlubą 
PCZ jest onkologia, gdzie pacjenci 
mogą liczyć na pomoc w schorze-
niach nowotworowych w zakresie 
chirurgii onkologicznej, che-
mioterapii, onkologii klinicznej, 
ginekologicznej czy urologicz-
nej. Leczenie odbywa się kom-
pleksowo przy dostępie do wielu 
świadczeń w jednym miejscu i za 
pomocą innowacyjnego sprzętu 
na najwyższym poziomie. 

Placówka słynie z własnej 
kuchni. 

– Naszą siłą jest przede 
wszystkim indywidualne i przy-
jazne podejście do pacjenta, 
dobra diagnoza i profesjonalne 
leczenie – przypomina prof. Jan 
Krakowiak. – Dobre odżywianie 
pomaga w zachowaniu odporno-
ści i rekonwalescencji. Podstawą 
dojścia do zdrowia jest dobre 
odżywianie. Uważam, że każdy 
szpital powinien prowadzić swo-
ją sieć gastronomiczną. Najnow-
sze badania dobitnie wykazują, 
że ok. 70% długości życia zależy 
od tego, co spożywamy, a od 20% 

od powietrza atmosferycznego, 
którym oddychamy.

Kolejnym wielkim atutem 
Poddębickiego Centrum Zdrowia 
docenianym przez pacjentów z 
całego kraju jest rehabilitacja, w 
ktorej wykorzystywane są wody 
termalne. Ciepła (ponad 70 st. C) 
woda ogrzewa cały szpital w za-
kresie centralnego ogrzewania i 
ciepłej wody, a następnie wpływa 
do basenów, jacuzzi, gdzie wyko-
rzystywana jest do rehabilitacji 
schorzeń reumatologicznych, 
narządów ruchu i chorób układu 
krążenia.

Czego zatem brakuje?
– Ośrodka radioterapii, aby 

zapewnić kompleksowe leczenie 
chorób nowotworowych i stwo-
rzenia w Poddębicach pełnopro-
filowego szpitala onkologicznego, 
idealnie wpasowującego się w 
potrzeby tej części Polski – od-
powiada prof. Jan Krakowiak. 
– Taki kompleksowy ośrodek 
dla zachodniej części wojewódz-
twa łódzkiego obejmowałby za-
sięgiem ponad półtora miliona 
ludzi, a to koszt zaledwie ok. 20 
mln zł. Decyzja w tej sprawie po-
zostaje w gestii Ministra Zdrowia 
i jestem nieco zdziwiony bierno-
ścią w tej sprawie, że do tej pory 

takiej decyzji nie podjęto. Warto 
przy tym zauważyć, że środki 
unijne, które prędzej czy później 
do nas przyjdą, celowane są wła-

śnie w modernizację bazy lecz-
nictwa onkologicznego.

Danuta Klimek

Skuteczne i godne leczenie
W Poddębickim Centrum Zdrowia każdy pacjent 
może mieć pewność profesjonalnej opieki me-
dycznej i możliwości rekonwalescencji
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Strateg Służby Zdrowia 2020, prof. nadzw. dr. hab. n. med. Jan Krakowiak 
ma opinię lekarza szpitali. Udało mu się uzdrowić kilka placówek służby zdro-
wia znajdujących się w zapaści. Od kilku lat z sukcesem szefuje Poddębickiemu 
Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 

Karolina Szczepaniak-Batory, dyrektor zarządzająca RS Components 
na Europę Wschodnią odbiera Symbol Rozwoju Biznesu 2020 z rąk Jakuba 
Lisieckiego,  red. nacz. „Monitora Biznesu”

Jak walczyć z COVID-19? 
Przyjmować pakiet witamin B, C, D. Spożywać jak najwięcej kiszo-
nek (kapusta, ogórki, rzodkiewki itd.). Prowadzić higieniczny, har-
monijny tryb życia. Dotleniać się i utrzymywać jak najwyższą satura-
cję krwi. Organizmy witaminizowane przechodzą chorobę znacznie 
lżej od pozostałych. Jedzmy coraz więcej warzyw i owoców, nasz 
organizm tego potrzebuje.

Nie po raz pierwszy jesteście 
państwo nagradzani ze wzglę-
du na harmonijne łączenie 
świata nauki i biznesu. Jakimi 
zasadami kierują się władze in-
stytutu, opracowując strategię 
działania?

Symbol Synergii Nauki i Biznesu 
2020 to dla nas wyróżnienie jed-
noznacznie wskazujące, że dobrze 
realizujemy naszą misję, wspiera-
jąc przedsiębiorców przy wprowa-
dzaniu nowych wyrobów na rynki. 
Dzięki wieloletniej współpracy z 

biznesem i prawie 70-letniemu do-
świadczeniu ugruntowaliśmy swój 
wizerunek. Opracowując strategię 
działania, kierujemy się zapotrze-
bowaniem rynkowym, jednocześnie 
podążając za światowymi trendami i 
wyzwaniami.

Jakie najważniejsze zmiany 
zostały wprowadzone na prze-
strzeni ostatnich lat, by pro-
ponować partnerowi bizneso-
wemu najbardziej optymalne 
rozwiązania?

Zwiększamy potencjał naszych 
zasobów kadrowych i ciągle mo-
dernizujemy zaplecze aparaturowe, 
by oferować partnerom szeroki za-
kres usług laboratoryjnych i prac 
badawczo-rozwojowych. Ponadto 
wraz z konsorcjantami realizujemy 
projekty dofinasowane przez Na-
rodowe Centrum Badań i Rozwoju 
w zakresie m.in. opracowania mi-
krobiologicznie aktywnych, przyja-

znych dla użytkownika i środowiska 
materiałów dla przemysłu lekkiego, 
czy obuwia rosnącego wraz ze sto-
pami dziecka. Pracujemy również 
nad technologiami powlekania na-
sion, by zwiększyć ich odporność na 
suszę oraz nad formulacją nowych, 
wielofunkcyjnych preparatów do-
listnych, zapewniających ochronę i 
stymulację wzrostu roślin, wpisując 
się w koncepcję Circular Economy 
i plan działania Europejski Zielony 
Ład.

Wysoka jakość realizowanych 
badań to zasługa wyspecjali-
zowanej kadry naukowej i sku-
tecznego sposobu zarządzania 
instytutem. Które z podjętych 
decyzji były najistotniejsze?

Naszą najmocniejszą stroną jest 
doświadczona kadra. Jej zaanga-
żowanie i kreatywność przekładają 
się na sukces naszych działań. Pro-
fesjonalizm w obszarze realizowa-

nych usług potwierdzają certyfika-
ty wydane przez Polskie Centrum 
Akredytacji (AB 033, AB 062) i 
certyfikaty akredytacji w zakresie 
obronności i bezpieczeństwa (OiB) 
Ministerstwa Obrony Narodowej 
(58/MON/2020, 57/MON/2020, 
43/MON/2017). 

Ważny jest też rozwój rozumiany 
jako poszukiwanie nowych branż 
oraz obszarów działalności, ze 
szczególnym ukierunkowaniem na 
przemysł spożywczy, kosmetyczny 
oraz chemiczny. Dostrzegamy także 
duży potencjał sektora przetwór-
stwa tworzyw sztucznych oferując 
usługi z zakresie: badań substancji 
niebezpiecznych uwalniających się 
w miarę użytkowania opakowania 
z tworzywa sztucznego, w tym zgod-
nie z Farmakopeą, zawartości meta-
li, wielopierścieniowych węglowo-
dorów aromatycznych, barwników 
alergennych i kancerogennych w 
polimerach, gumie, kauczuku, 

oznaczania monomerów w termo-
plastycznych poliuretanach.

Instytut realizuje szereg pro-
jektów badawczych. Które są 
najważniejsze?

Wszystkie podejmowane przez 
nas prace są ważne. Aktualnie, w 
związku z sytuacją pandemicz-
ną, koncentrujemy się m.in. na 
krótkoterminowych usługach dla 
przedsiębiorców w zakresie syntezy 
nowych substancji bioaktywnych i 
nadawaniu produktom właściwości 
przeciwdrobnoustrojowych. Prze-
prowadziliśmy już z sukcesem mo-
dyfikację materiałową w kierunku 
odporności mikrobiologicznej dla 
wyrobów obuwniczych, polimero-
wych i z tworzyw sztucznych. g

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu 
Skórzanego aktualnie znajduje się w fazie konsolida-
cji łódzkich instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, 
realizując prace B+R i gwarantując najwyższą jakość 
prowadzonych badań. O wyzwaniach z tym związanych 
z dr inż. Katarzyną Ławińską, pełnomocnikiem dyrekto-
ra ds. Badawczych rozmawia Joanna Gulewicz
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SM „Energetyk” w Rzeszowie 
to spółdzielnia stosunkowo mło-
da, powstała w 1996 roku. Liczy 
ponad 2,1 tys. członków, admini-
struje 27 budynkami mieszkal-
no-usługowymi na rzeszowskich 
osiedlach, w Boguchwale oraz 
jednym blokiem mieszkalnym w 
Krośnie. Buduje nowe mieszka-
nia, a na brak chętnych nie na-
rzeka. To znana i solidna marka 
w Rzeszowie. Dba o swoje zaso-
by, a przede wszystkim inwestu-
je w nowoczesne budownictwo. 
Stała się jedną z najprężniej dzia-

łających i budujących spółdzielni 
na rzeszowskim rynku mieszka-
niowym. Jest synonimem słów 
„komfort” i „stabilność”. To stra-
tegia skazana na sukces.

W ślad za rozwojem miasta 
i tworzeniem nowych miejsc 
pracy w Rzeszowie powstało 
zapotrzebowanie na atrakcyjną 
infrastrukturę mieszkaniową. – 
Wpisujemy się w te oczekiwania 
– mówi Katarzyna Marszałek, 
prezes Spółdzielni Mieszka-
niowej „Energetyk”. – Rze-
szów to perspektywiczne miejsce 

dla szukających swego miejsca 
młodych i dynamicznych ludzi, 
chcących mieszkać wygodnie 
w rozwijającej się aglomeracji. 
Widzimy, jak w mieście i na jego 
obrzeżach wzrastają nowe atrak-
cyjne osiedla mieszkaniowe 
przynosząc mu świeży oddech. 
Obserwując te tendencje, opra-
cowaliśmy strategię kolejnych 
inwestycji, które unowocześnia-
ją i odmieniają miasto.

Spółdzielnia konsekwentnie 
powiększa swoje zasoby. Domy 
wielorodzinne „Energetyka” są 

perfekcyjnym połączeniem no-
woczesnej architektury z dużą 
ilością terenów zielonych i spo-
kojnego sąsiedztwa. Powstające 
ostatnio Osiedle Przyszłość przy 
ul. Bałtyckiej jest atrakcyjnie 
położone i świetnie skomuni-
kowane z istniejącą siecią dróg 
i ulic w Rzeszowie.

Dla potencjalnych mieszkań-
ców ważne są konkrety i szcze-
góły: w powstającej inwestycji 
możliwa jest niemal dowolna 
konfiguracja pomieszczeń, w 
tym łączenie sąsiadujących 
mieszkań. Przyszli lokatorzy 
mają możliwość zgłoszenia 
swojego zapotrzebowania i pre-
ferencji odnośnie ukształtowa-
nia przestrzeni, na przykład 
posadowienia ścian. Każdemu 
budynkowi będzie towarzyszył 
plac zabaw.

Cena nowych mieszkań w 
„Energetyku” jest bardzo atrak-
cyjna: od 5,52 tys. zł za m2. 
Mniejsze mieszkania w więk-
szości zostały już sprzedane 
członkom spółdzielni. Połowa z 
nich to lokata kapitału, a druga 
część prawdopodobnie zostanie 
przeznaczona na wynajem.

– Duża dynamika rozwoju 
idzie u nas w parze z dbałością 
o zasoby – podkreśla Katarzy-
na Marszałek. – Lokatorzy są 
zadowoleni, gdyż otrzymują to, 
czego oczekują. W Rzeszowie 
dużo się buduje, gdyż miasto 
jest nowoczesne, zadbane, więc 
przyciąga nowych mieszkańców 
i staje się coraz większe. Dzięki 
nowoczesnemu budownictwu 
pięknieje – a ja się cieszę, że na-
sza spółdzielnia ma w tym duży 
udział.

Danuta Klimek

Strategia rzeszowskiego „Energetyka”
STRATEG 2020 – LAUREAT

Strategiczne planowanie inwestycji wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Rzeszo-
wa przy równoczesnej dbałości o posiadane 
zasoby. Tak działa SM „Energetyk”

Osiedle Przyszłość tworzące docelowo kompleks ośmiu budynków mieszkalno-usługowych o zróżnicowanej liczbie od 5 
do 15 kondygnacji, powstaje przy ul. Bałtyckiej w Rzeszowie – popularnej i dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Wilko-
wyja. To doskonała lokalizacja. Bryły budynków są wspólnym dziełem spółdzielni i generalnego wykonawcy, który mając 
duże doświadczenie w budowie na terenie miasta proponuje praktyczne i atrakcyjne wizualnie rozwiązania. Osiedle usy-
tuowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie nowo otwartej Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów, a w niedalekiej 
przyszłości również liceum ogólnokształcącego. Spółdzielnia rozpoczęła sprzedaż mieszkań znajdujących się w dwóch z 
ośmiu budynków mieszkalno-usługowych. W ofercie „Energetyk” posiada mieszkania o powierzchni od 31 m2 do 90 m2 
z wyjątkowo dużymi, przestronnymi balkonami. Ceny mieszkań wahają się w granicach 5,6 – 5,7 tys. zł za m2

Katarzyna Marszałek, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”: 
– Wyróżnienie Strateg Polskiej Spółdzielczości 2020 dowodzi tego, że warto 
myśleć strategicznie i starać się konsekwentnie wychodzić naprzeciw oczekiwa-
niom zarówno członków spółdzielni, jak i potencjalnym właścicielom i lokato-
rom. Nasza spółdzielnia łączy 25-letnie doświadczenie z gwarancją najwyższej 
jakości i staranności wykonania. To dowód na to, że spółdzielnie mieszkaniowe 
mogą i potrafią dużo budować po konkurencyjnych cenach oraz skutecznie 
zarządzać nieruchomościami

Hansped został laureatem 
programu Symbol 2020 w ka-
tegorii Odpowiedzialny pra-
codawca. Co pani zdaniem 
sprawia, że firma osiąga ko-
lejne rekordy każdego roku?

Z mojego doświadczenia – jako 
psychologa pracy – wynika, że 
przede wszystkim motorem napę-
dowym jest odpowiedzialne po-
dejście i nastawienie właścicielki 
firmy, Anny Hanusiak-Tatarskiej. 
Jest to osoba, która stawia przede 
wszystkim na swój rozwój, a tym 
inspiruje i motywuje wszystkich 
pracowników. Ma również niesa-
mowitą umiejętność dostrzegania 
problemów w zarodku i reagowa-
nia, gdy problem się pojawia. Dąży 
do jego rozwiązania. Nie odpusz-
cza, aż nie osiągnie swojego celu. 
Po prostu – ma być efekt. Ważną 
jej cechą jako szefa jest również 
umiejętność słuchania. To niezwy-
kle charyzmatyczna kobieta. Przez 
tych kilkanaście lat współpracy 
zauważyłam, że ludzie uwielbiają 
z nią pracować. Jako pracodaw-
ca zwraca bardzo dużą uwagę na 
atmosferę. Standardem stały się 
„środowe pasztety” – kulinarne 
miniuroczystości firmowe, czy 
piątkowe świętowanie udanego 
tygodnia. Anna docenia również 
indywidualne sukcesy swoich pra-
cowników. To wszystko buduje 
morale zespołu i jest nieocenione 
w biznesie. 

Jako specjalista – jak pani 
uważa, czy i w jaki sposób za-

angażowanie właścicielki ma 
wpływ na relacje służbowe z 
pracownikami?

Oczywiście w tak bliskim kon-
takcie z pracownikami pojawiają 
się często kwestie prywatne. Jest 
to naturalne zjawisko, gdy ludzie 
czują się dobrze w swoim towa-
rzystwie. Mam tu na myśli pomoc 
pracownikom, także w wymiarze 
osobistym. Mogą oni liczyć na 
wsparcie szefowej zawsze, gdy go 
potrzebują. Anna kieruje firmą 
oraz pracownikami i robi to w spo-
sób bardzo odpowiedzialny. Jest 
też bardzo słowna. Każdy, kto ma 
okazję z nią współpracować za-
wodowo i nie tylko – wie, że dane 
przez nią słowo zostanie dotrzy-
mane za wszelką cenę.

To wszystko niewątpliwie 
okazuje się bardzo ważne 
dla firmy. Teraz zwracam się 
więc do właścicielki – Anny 
Hanusiak-Tatarskiej.  Czym 
pani kieruje się w zarządza-
niu firmą?

Od ponad 20 lat prowadzę kon-
sekwentnie politykę najwyższej 
jakości usług dotyczących trans-
portu drogowego rzeczy. Podtrzy-
muję pozycję solidnego partnera 
biznesowego. Sprawuję opiekę nad 
klientami i przewoźnikami, szybko 
reagując na ich potrzeby. Ciężka 
praca, rzetelność, lojalność, etyka w 
biznesie – to wartości, którymi się 
kieruję. Nieodzownym atutem jest 
oczywiście mój zespół pracowni-
ków, równie zaangażowany, chętny 
do walki i „głodny” dalszych sukce-
sów – jak ja. 

Jakie cele stoją przed Hansped 
w najbliższym czasie? 

Utrzymanie dotychczasowego 
tempa wzrostu na różnych płasz-
czyznach, pozyskanie nowych, tym 
razem zagranicznych kontrahentów 
do współpracy. Pozwoli to zwiększyć 
ilość obsługiwanych przewozów z 
importu. Równoczesne inwestowa-
nie w ludzi, ich rozwój, podnosze-
nie kwalifikacji i wyznaczanie im 
nowych celów, tak aby nie utracili 
motywacji i satysfakcji z pracy. No 
i na koniec, powiększanie  zespołu, 
ale znowu – i to bardzo ważne: o 
ludzi, którzy wniosą coś dobrego i 
wartościowego, o ludzi, którzy do-
cenią rodzinną atmosferę, bo ta w 
firmie Hansped jest znakomita.

Rozmawiał: 
Michał Woźniakowski

Motywacja, zgrany i efektywnie zarządzany zespół 
to podstawa wzrostu wyników. Dobrym przykła-
dem tych praktyk jest firma Hansped Transport i 
Spedycja A. Hanusiak Sp.j. z Katowic. O ich zasto-
sowaniu rozmawiamy z właścicielką oraz psycho-
logiem pracy współpracującym ze spółką
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Jakuba Lisieckiego,  
red. nacz. „Monito-

ra Biznesu”



W końcu nadszedł rok, w któ-
rym można wyróżnić te przedsię-
biorstwa, które dzięki swojemu 
doświadczeniu, profesjonalne-
mu podejściu do klientów oraz 
strategii zarządzania opartej na 
wyznaczaniu długoterminowych 
celów mogą pochwalić się sta-
bilną sytuacją finansową – i to 
w obliczu kryzysu. Przykładem 
takiego podmiotu jest Asco Rail: 
spółka, która zajmuje się pro-
blematyką eksploatacji i napraw 
pojazdów szynowych. Pomimo 
zmniejszonego ruchu kolejo-
wego Asco Rail nie zauważyło 
znaczących spadków zamówień. 
Ponad 30-letnie doświadczenie i 
setki zrealizowanych projektów o 
bardzo zróżnicowanym charak-
terze zdecydowały, że podmioty 
z branży transportu szynowego 
utrzymały zlecenia na dotych-
czasowym poziomie. 

– Udowodniliśmy, że jakość 
realizowanych przez nas zle-
ceń zawsze jest na najwyższym 
poziomie, i są one realizowane 
zgodnie z harmonogramem. To 
sprawia, że kontrahenci w Polsce 
i za granicą nam ufają. Potwier-
dzeniem naszej pozycji na rynku 
jest nagroda Symbol Techniki 
Kolejowej 2020, którym kapitu-
ła programu uhonorowała nas za 
wkład w branżę – mówi Artur 
Sonek, prezes zarządu Asco 
Rail Sp. z o.o.

Spółka może pochwalić się 
szerokim wachlarzem usług, 
które świadczy m.in. dla firmy 
Alstom, dbając o diagnostykę 
składów pociągów Pendolino.  

Z usług firmy korzystają również 
Przewozy Regionalne czy PKP 
Intercity, realizujące program 
unowocześniania swojego tabo-
ru, na który w perspektywie do 
2023 roku planuje przeznaczyć 
ok. 7 mld zł. Asco Rail działa 
również globalnie, współpracu-
jąc z MTR, metrem w Hongkon-
gu oraz Indyjską Agencją Rządo-
wą COFMOW. Obecnie realizuje 
projekt dostawy stanowisk dia-
gnostycznych dla nowoczesnego 
zaplecza technicznego spółki 
PKP Intercity Remtrak oraz, 
zgodnie z tendencją proekolo-
giczną, spółka została dystrybu-
torem pojazdów marki Zephir.

Asco Rail uruchomiło w 2009 
roku Zakład Pojazdów Szyno-
wych w Pyskowicach. Został on 
wyposażony w szereg stanowisk 
diagnostycznych, które służą 
do serwisowania lokomotyw 
spalinowych i innych pojazdów 
szynowych. Z usług zakładu ko-
rzystają takie spółki, jak PKP 
Energetyka, DB Cargo Polska, 

KOLPREM, Fabryka Pojazdów 
Szynowych H. Cegielski czy 
POL-MIEDŹ Trans. Najnowszą 
inwestycją spółki, zrealizowaną 
na jej 30-lecie, była inaugura-
cja Oddziału Napraw Zestawów 
Kołowych (OGZ) w Gliwicach. 
Jest to nowoczesna przestrzeń 
przeznaczona do naprawy ze-
stawów kołowych wszystkich 
typów, wraz z maźnicami, z pra-
są do zestawów kołowych oraz 
kompletnymi stanowiskami 
diagnostycznymi do badań UT/
MT/PT. Zakład wyposażony jest 
również w wyważarkę, tokarkę 
konwencjonalną do obróbki osi 
oraz oprzyrządowanie i narzę-
dzia dedykowane pod ten zakres 
napraw. Ład techniczny po-
twierdzają Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru.

Asco Rail jest nowoczesną 
spółką, z której usług korzysta-
ją największe podmioty bran-
żowe w kraju oraz liczne grono 
spółek z całego świata. Jest to 
firma, która udowodniła w bie-
żącym roku, że jest organizacją, 
która niezależnie od panujących 
warunków ekonomicznych jest 
nastawiona na obsługę każdego 
zlecenia.

Michał Woźniakowski

2020. Rok, w którym słowa „pandemia” i „kryzys” 
są odmieniane przez wszystkie przypadki. Rok, w 
którym określenie „skuteczne zarządzanie” nabra-
ło nowej wartości. Także dla Asco Rail
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Wsparcie transportu

Artur Sonek, 
prezes zarzą-
du Asco Rail  

Sp. z o.o.  
(z prawej) 

odbiera Symbol 
Techniki 

Kolejowej 2020 
z rąk Mariusza 

Baniaka, 
dyrektora 

w PubliCity, 
wydawcy 

„Monitora 
Biznesu”

– Naszą misją jest wypełnianie 
oczekiwań mieszkańców Opoczna: 
dostarczanie ciepła w sposób bez-
pieczny, niezawodny, przyjazny 
środowisku, dbając jednocześnie o 
poprawę jakości powietrza – mówi 
Marek Ksyta,  prezes ZEC w 
Opocznie.

Powstała 40 lat temu firma 
podlegała różnym zmianom struk-
turalnym, kapitałowym i własno-
ściowym. Obecnie  100% udziałów 
należy do Spółdzielni Mieszkanio-
wej Lokatorsko-Własnościowej 
„Nasz Dom” w Opocznie. Ma ponad 
50% udziału w rynku ciepła dostar-
czanego odbiorcom zlokalizowa-
nym na terenie miasta. Całkowita 
moc zamówiona przez odbiorców 
wynosi blisko 20 MW. Wszystkie 
kotły produkujące ciepło wypo-
sażone są w nowoczesne systemy 
odpylania szkodliwych gazów, 
które gwarantują redukcję emisji 
pyłów do poziomu bardzo rygory-
stycznych norm środowiskowych. 
Przedsiębiorstwo jest również 
przygotowane na dalszą rozbudowę 
układów filtracyjnych. Niska emisja 
dwutlenku siarki  jest osiągana po-
przez spalanie węgla (kupowanego 
w śląskich kopalniach „Murcki-Sta-
szic”) o zawartości siarki poniżej 
0,6%.

ZEC w Opocznie  realizuje inwe-
stycje, które poprawiają standard 
życia mieszkańców i  przyczyniają 
się do poprawy jakości powietrza. 
Zakład  sfinansował zakup czuj-
ników, dzięki którym na bieżąco 
można kontrolować stopień za-
nieczyszczenia pyłów zawieszo-
nych i benzoapirenu. Do ciepła 

systemowego podłączone są nie 
tylko wszystkie bloki spółdzielcze i 
wspólnoty, ale też obiekty użytecz-
ności publicznej.

– Jesteśmy monopolistą w pozy-
tywnym tego słowa znaczeniu, gdyż 
nie walczymy z innymi przedsię-
biorstwami o klientów, nie konku-
rujemy z nimi, co umożliwia bardzo 
szeroką wymianę doświadczeń. 
Dzielimy się swoimi doświadczenia-
mi bez żadnych ograniczeń  –  pod-
kreśla  Marek Ksyta.

Mieszkańcy  konsekwentnie 
przekonują się do zalet ciepła syste-
mowego, doceniając jego pewność 
i bezpieczeństwo, a także ekono-
mię. Działania modernizacyjne i 
inwestycyjne podjęte przez ZEC 
w Opocznie pozwoliły zatrzymać 

trend wzrostowy cen ciepła mimo 
wzrostu cen energii elektrycznej, 
kosztów pracowniczych oraz usług. 
Plany rozwoju firmy związane są z 
wybudowaniem instalacji w syste-
mie wysokosprawnej kogeneracji 
na bazie paliwa gazowego oraz od-
nawialnych źródeł energii.

– 10 lat temu objęliśmy nadzór 
nad systemem ciepłowniczym w 
mieście – przypomina Jerzy Pręci-
kowski, przewodniczący Rady 
Nadzorczej ZEC w Opocznie. 
– W tym czasie przeprowadziliśmy 
gruntowną modernizację ciepłowni 
i ciepłociągu. Dziś  zakład spełnia 
wszelkie normy i dyrektywy unij-
ne. W przyszłości chcemy rozbu-
dowywać sieć i przyłączać  nowych 
odbiorców. Cieszy nas bardzo fakt, 
że przyczyniamy się do poprawy 
jakości powietrza w Opocznie,  eli-
minując niską emisję. Nie rezygnu-
jemy z tej misji, nadal będziemy się 
modernizować i rozwijać.

Danuta Klimek

Zakład Energetyki Cieplnej w Opocznie to firma 
nowoczesna, przyszłościowa, innowacyjna,  
bezpieczna z wizją, strategią i misją rozwoju.  
To EkoSymbol 2020

EKOSYMBOL 2020 – LAUREAT 

Proekologiczne ciepło

– To szczególne wyróżnienie dla wszystkich pracowników, którzy na tę nagrodę 
zapracowali i zasłużyli. To oni są największą naszą troską, bo to największy nasz ka-
pitał i potencjał firmy. Ta nagroda jest przede wszystkim dla nich. Są zawsze gotowi i 
traktują  pracę jako służbę, za co należy się najwyższy szacunek. To służba 24 godziny 
na dobę gotowa do rozwiązywania problemów – mówił Marek Ksyta, prezes ZEC w 
Opocznie, odbierając EkoSymbol 2020. Od lewej stoją: Jan Mędoń – zastępca prze-
wodniczącego Rady Nadzorczej, Magdalena Kowalska – referent ds. administracji, 
Marek Ksyta – prezes zarządu, Jerzy Pręcikowski – przewodniczący Rady Nadzorczej, 
Mirosław Kresiński – zastępca prezesa ds. technicznych
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Nie po raz pierwszy jeste-
ście państwo nagradzani ze 
względu na innowacyjne po-
dejście do kształcenia. Jakimi 
zasadami kierują się władze 
uczelni, kreując nowe pro-
gramy i siatki zajęć?

Te zasady to partnerstwo, uważ-
na obserwacja rynku pracy, wy-
przedzanie i kreowanie trendów.  
Bardzo ważnym wskaźnikiem jest 

wskaźnik popytu na pracowników z 
danego sektora i wymagania doty-
czące kandydatów. Takie informa-
cje zdobywamy przede wszystkim 
bezpośrednio od pracodawców. 
Jako jedni z pierwszych skupiliśmy 
się na tworzeniu kierunków stu-
diów z ich udziałem, co od począt-
ku gwarantowało sukces naszym 
absolwentom – aż 95-97% z nich 
pracuje.

Uczelnia od lat cieszy się zain-
teresowaniem ze strony absol-
wentów szkół średnich - jaki 
jest klucz do sukcesu?

Współpraca – to słowo-klucz i to 
zarówno z otoczeniem biznesowym 
i akademickim, jak też z samymi 
studentami. Otoczenie bizneso-
we daje wsparcie merytoryczne i 
praktyczne, zgłasza swoje potrzeby 
i oferuje staże – do tej pory podpi-
saliśmy ponad 400 umów dotyczą-
cych współpracy w zakresie praktyk 
i staży. Współpraca z otoczeniem 
akademickim to przede wszystkim 
słuchanie głosu doświadczonych 
praktyków i młodej kadry, jak też 
kontakt ze studentem, pomoc i do-
radztwo na każdym etapie nauki. 
Dzięki temu kreujemy innowacyj-
ne narzędzia kształcenia, inicjując 
zarazem nowatorskie rozwiązania, 
a to sprawia, że kandydaci coraz 
chętniej wybierają naszą uczelnię 
– tylko w tym roku mimo epidemii 
naukę na I roku rozpoczęło ponad 
2,6 tys. studentów.

W tym roku świętowaliście 
państwo 20-lecie działalności. 
Jak zmieniły się potrzeby stu-
dentów i rynku pracy na prze-
strzeni tych lat i w jaki sposób 
udaje się niezmiennie wycho-
dzić im naprzeciw?

Studenci, którzy dziś wybierają 
naszą uczelnię, różnią się od kan-
dydatów sprzed 20 lat. Są bardziej 
świadomi tego, że obecny rynek 
pracy wymaga od nich nie tyl-
ko dyplomu, ale też konkretnych 
umiejętności. Wybierając studia, 
zwracają uwagę na prestiż uczel-
ni, ale też na bazę dydaktyczną, 
dostęp do laboratoriów, i kontakt 
z wykładowcami-praktykami, któ-
rzy mogą w przyszłości stać się ich 

pracodawcami. Ścisły związek z 
praktyką decyduje o tym, że jeste-
śmy dla nich najlepszym wyborem. 
Współcześnie młodzi ludzie mają i 
wykorzystują wszystkie możliwości, 
a student WSEI często już na etapie 
studiów zakłada firmę czy start-up.

Jakie najważniejsze zmiany 
zostały wprowadzone na prze-
strzeni lat istnienia uczelni, by 
proponować podopiecznym 
rozwiązania gwarantujące 
sukces na rynku pracy?

Od początku staramy się prze-
widzieć przyszłe trendy. 20-letnie 
doświadczenie przekuwa się na 
właściwą reakcję na zmiany. Ofe-
rowane przez nas kierunki studiów 
są skorelowane z potrzebami rynku 
pracy. Kształcimy z wykorzystaniem 
platformy e-learning, symulacji czy 
analizy case study. Istotne jest też 
pozyskiwanie funduszy unijnych 
– dzieki nim rozwijamy się wielo-
torowo, począwszy od inwestycji 
w infrastrukturę, kadrę, aż po in-
westycje w najnowocześniejsze la-
boratoria. Istotnym punktem było 
też utworzenie przy WSEI dwóch 
szkół średnich: pierwszego w wo-
jewództwie lubelskim bezpłatnego 
Akademickiego Liceum Mistrzo-
stwa Sportowego i Akademickiego 
Liceum Ogólnokształcącego WSEI.

Jakie nowości w ofercie kształ-
cenia pojawiły się w ostatnim 
czasie i czego możemy się spo-
dziewać w kolejnych miesią-
cach?

W roku akademickim 2020/2021 
w ofercie edukacyjnej znalazło się 14 
nowoczesnych kierunków studiów: 
Administracja, Bezpieczeństwo 
wewnętrzne, Ekonomia, Zarządza-
nie, Logistyka, Finanse i Rachun-

kowość, Psychologia, Pedagogika, 
Pedagogika przedszkolna i wcze-
snoszkolna, Transport, Mechanika 
i budowa maszyn, Mechatronika, 
Informatyka, Pielęgniarstwo, po 
których można uzyskać dyplom 
licencjata, inżyniera lub magistra. 
Ponadto na kierunkach: Zarządza-
nie, Logistyka, Ekonomia, Informa-
tyka i Pielęgniarstwo kształcimy też 
w języku angielskim. Posiadamy też 
rozbudowany system stypendialny, 
dzięki czemu bezpłatnie studiuje tu 
ponad 1,2 tys. osób.

Wysoka jakość kształcenia 
to przede wszystkim zasługa 
wyspecjalizowanej kadry na-
ukowej i skutecznego sposobu 
zarządzania uczelnią. Jak uda-
je się pani kanclerz niezmien-
nie od wielu lat podejmować 
te najlepsze dla przyszłości 
uczelni decyzje i które z nich 
były najważniejsze?

Myślę, że dzięki wspólnemu 
wysiłkowi wyspecjalizowanej ka-
dry naukowej i administracyjnej 
Uczelnia dynamicznie się rozwija. 
Do najważniejszych decyzji nale-
żało z pewnością  uruchomienie 
studiów inżynierskich czy pielę-
gniarstwa. Mówiąc o pielęgniar-
stwie, wiedzieliśmy, że po wejściu 
Polski do Unii Europejskiej zmie-
nią się przepisy i przedstawiciele 
zawodów będą potrzebować dy-
plomu szkoły wyższej, więc uru-
chomiliśmy studia w języku an-
gielskim. Stworzenie od podstaw 
i zarządzanie tak dużą instytucją 
jest dla mnie wyzwaniem, ale 
wciąż sprawia ogromną przyjem-
ność. Miło jest patrzeć na efekty 
tej 20-letniej pracy i pomyśleć o 
jej pozytywnych, długofalowych 
skutkach.

Ostatni rok był niezwykle 
trudny dla większości uczel-
ni, zmusił do przemode-
lowania  trybu nauczania, 
niejednokrotnie sprawiając 
problemy, ale państwu uda-
ło się bez kłopotu odnaleźć 
w nowej rzeczywistości. Co 
zdecydowało o sukcesie w tej 
materii?

Jestem pewna, że o tym sukce-
sie zadecydowało nasze doświad-
czenie. Już wcześniej używaliśmy 
systemów pozwalających prowa-
dzić zdalną naukę. Nieoczekiwana 
sytuacja związana z epidemią spra-
wiła, że wypróbowane rozwiązania 
musiały zostać powszechnie użyte, 
zastępując tradycyjny system nauki 
zdalną formą w pełnym wymiarze 
godzin. Uczelnia od samego po-
czątku sprostała tym wymaganiom 
i szybko wdrożyła kształcenie on-
line, wykorzystując najnowsze 
technologie i rozwiązania.

Jakie wyzwania stawia sobie 
pani jako kanclerz uczelni na 
najbliższy rok  oraz kolejnych 
20 lat?

Współczesny świat zmienia się 
tak dynamicznie i nieprzewidy-
walnie, że trudno dziś mówić z 
pełnym przekonaniem o wszyst-
kich planach. Myślę, że rok 2020 
nauczył nas pokory i pokazał, jak 
zaskakujące może być życie. Na-
szym głównym celem jest uzyska-
nie statusu akademii. Myślimy 
również o wybudowaniu bursy dla 
uczniów liceów i planujemy uru-
chamiać nowe kierunki studiów. 
Do realizacji tych celów potrzebna 
jest nam odwaga w podejmowaniu 
decyzji, konsekwencja i skutecz-
ność w działaniu, ale tych nam nie 
brak. g

20 lat innowacyjnego kształcenia
SYMBOL 2020 – LAUREAT

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie  
w tym roku obchodziła 20-lecie swojej działalno-
ści. O najważniejszych decyzjach i największych 
wyzwaniach z kanclerz uczelni,  
mgr Teresą Bogacką, rozmawia Joanna Gulewicz
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Mszczonów jest gminą pręż-
nie działającą, znaną z cie-
kawych inwestycji, dobrego 
skomunikowania oraz za-
rządzania. Czym aktualnie 
gmina może się pochwalić?

Na terenie Mszczonowa za-
wsze coś się dzieje. Niedawno 
zakończyła się budowa zakładu 
dla Corning Optical Communi-
cations, amerykańskiego produ-
centa światłowodów. Od nowego 
roku obiekt będzie wyposażany 
w linie produkcyjne. To duża 
inwestycja, która da zatrudnie-
nie co najmniej 350 osobom, z 
czego 1/3 będą stanowić inży-
nierowie. Inwestycja ma zostać 
zrealizowana do końca grudnia 
2022 r. Kolejną inwestycją bę-
dzie powstanie zakładu produ-
kującego nowoczesne, specjalne 
szkło – będzie to inwestycja na 
miarę XXII wieku, o szczegółach 
której będę mógł powiedzieć już 
niedługo.

Mszczonów nazywany jest 
rozrywkową perłą Polski. 
Czy w tym segmencie poja-
wiły się nowe inwestycje? 

Oczywiście! Otworzyliśmy 
Deepspot – najgłębszy basen 
nurkowy na świecie. Mimo pan-
demii basen funkcjonuje normal-
nie, bo jest to obiekt szkolenio-
wy. Oczywiście przy zachowaniu 
wszelkich wytycznych i środków 
ostrożności. Jako gmina idzie-
my cały czas do przodu. A mnie 
marzy się już kolejna inwesty-
cja. Górkę, która jest na terenie 
Mszczonowa, chcę wykorzystać 
na stok narciarski prowadzą-
cy bezpośrednio do Suntago 

Wodny Świat. W przerwach od 
zimowych szaleństw narciarze 
mogliby korzystać z największe-
go zadaszonego parku wodne-
go w Europie. Chciałbym, żeby 
powstała infrastruktura, która 
pozwoli na kompleksowy odpo-
czynek niezależnie od pory roku.

Widać rozmach i imponu-
jące inwestycje. A jak jest z 
poprawianiem codziennego 
komfortu życia mieszkań-
ców?

Zainwestowaliśmy duże środ-
ki własne w inwestycje drogo-
we, jak chociażby obwodnicę 
Mszczonowa czy skrzyżowania z 
drogami krajowymi. Teraz pra-
cujemy nad koleją, która będzie 
można jeździć ze Skierniewic 
do Warszawy przez Mszczonów, 
Tarczyn, Piaseczno. Nasz pod-
stawowy cel jest jasny: tworzyć 
lokalną społeczność, w której ma 
być praca, dobra komunikacja, 
brak korków, atrakcje dla miesz-
kańców i dobra infrastruktura. I 
myślę, że to nam się udaje.

Jak sytuacja pandemiczna 
wpłynęła na państwa dzia-
łalność?

W pierwszej fazie przede 
wszystkim staraliśmy się pomóc 
mieszkańcom i firmom, które 
działają na naszym ternie. Na 
ten czas tym, którym uniemożli-
wiono działalność, zawiesiliśmy 
opłaty podatkowe. Zresztą u nas 
zawsze tak było, że gdy ktoś miał 
problem, to staraliśmy się po-
móc. Mszczonów słynie z przyja-
znego nastawienia do przedsię-
biorców. Nie tylko nieustannie 

przyciągamy nowych, ale także 
dobrze żyjemy z tymi, którzy już 
u nas są.

Upływający rok był niewąt-
pliwie trudny, także dla sa-
morządów. Czy na kolejny 
rok patrzy pan z nadzieją?

Nowy rok przyniesie kolejne 
miejsca pracy i inwestycje dla 
mieszkańców. Otwarcie wspo-
mnianej fabryki światłowodów, 
uruchomienie kolejnych hal pro-
dukcyjnych, rozbudowa systemu 
oczyszczalni ścieków – będzie 
więc dobrze. Czekamy na ten 
kolejny rok, wierzymy, że będzie 
bardziej sprzyjający. Czekamy 
wszyscy na turystów, dla których 
przygotowana jest moc atrakcji. 
Czekamy na to, żeby nasi miesz-
kańcy wreszcie mogli korzystać 
ze wszystkiego, co dla nich przy-
gotowujemy na bieżąco. Czeka-
my na normalność.

Rozmawiała: Anna Knapek

Rozmowa z Józefem Grzegorzem Kurkiem, 
burmistrzem Mszczonowa – gminy nagrodzonej 
tytułem Symbol Dekady 2011 – 2020
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Mszczonów z wizją

Józef Grzegorz Kurek,  
burmistrz Mszczonowa (z prawej) 
odebrał Symbol Dekady 2011–2020  
z rąk Jakuba Lisieckiego,   
red. nacz. „Monitora Biznesu”

O Kartuzach znów się mówi – i 
to mówi się dobrze. W granicach 
administracyjnych miasta znaj-
duje się 6 jezior, w samym mieście 
jest ich aż 4. To unikat w skali ca-
łego kraju, a nawet Europy. Unikat 
ten do niedawna był problemem, 
gdyż wieloletnie zaniedbania sta-
nu jezior doprowadziły do ich za-
nieczyszczenia. Wprawdzie wody 
były monitorowane przez naukow-
ców z Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego, ale ich jakość była 
coraz gorsza. Doszło do tego, że 
w mieście unosił się pochodzący 
z jezior nieprzyjemny zapach. Na 
szczęście to już przeszłość.

– Przygotowania do zdobycia 
pieniędzy na rekultywację jezior 
trwały siedem lat – mówi Mie-
czysław Grzegorz Gołuński, 
burmistrz miasta. – Wymagało 
to ogromu pracy, ale było warto. 
W 2019 roku pozyskaliśmy 45 mln 
zł na projekt pn. Kompleksowa re-
kultywacja jezior: Mielenko, Kar-
czemne, Klasztorne Małe i Klasz-
torne Duże w Kartuzach. Kwota 
ta została przyznana w ramach 
POIiŚ przez NFOŚiGW. Całkowita 
wartość zadania wynosi blisko 55 
mln zł. Jest to największy w Polsce 
projekt kompleksowych działań 
poprawy jakości zdegradowanych 
zbiorników wodnych. Teraz pro-
wadzimy fizyczną część oczysz-
czania osadów. Są one tłoczone 
rurociągiem do specjalnie wyposa-
żonej oczyszczalni. Po tym etapie 
nastąpi oczyszczanie chemiczne, 
a na samym końcu – biologiczne. 
Jeziora zostaną zarybione. Całość 
przedsięwzięcia potrwa do 2023 

roku. Łączna powierzchnia zre-
kultywowanych gruntów wyniesie 
120 ha – to wielkość, którą porów-
nać można do ponad 170 boisk 
piłkarskich.

Kartuzy chcą być kurortem tak 
znaczącym, jak w okresie między-
wojennym. Są jedynym miastem 
w Europie otoczonym lasami bu-
kowymi. Mają przepiękne jeziora, 
sąsiedztwo góry Wieżycy mierzą-
cej 329 m ponad poziom morza, 
wyciągi narciarskie, Centrum 
Sportów Wodnych, czyste powie-
trze oraz mnóstwo truskawek i 
grzybów. Warto też podkreślić, 
że stale odnawiana jest tkanka 
miejska Kartuz. To właśnie w 
jej ramach jednym z najbardziej 
udanych projektów okazała się re-

witalizacja historycznego dworca 
kolejowego, połączona z pomy-
słem urządzenia pięknie zaprojek-
towanej, nowoczesnej, dwupozio-
mowej biblioteki mieszczącej się 
na wyższej kondygnacji budynku. 
Inwestycja ta została nagrodzo-
na w plebiscycie na najładniejszy 
dworzec kolejowy 2018 roku.

– Zapraszam do Kartuz o każ-
dej porze, szczególnie w sezonie 
letnim – mówi Mieczysław Grze-
gorz Gołuński. – Od trzech lat w 
weekendy przy dworcu na wszyst-
kich, którzy przyjadą do Kartuz, 
czeka przewodnik, by oprowadzać 
ich po mieście. W niedziele na 
zrewitalizowanym rynku organi-
zujemy koncerty z cyklu „Muzyka 
świata”, zaś w Kartuskiej Kolegia-
cie odbywają się koncerty orga-
nowe. Zapraszamy wszystkich do 
odwiedzenia profilu na Facebo-
oku pn. „Kartuzy Stolica Kaszub”. 
Warto także odwiedzić stronę  
www.kartuzy.pl

Grażyna Herich

Nagrodzone Symbolem Polskiej Samorządności 
Kartuzy, stolica Kaszub, to piękne miasteczko. 
Otoczone lasami, z bajecznymi jeziorami, znów 
ma szansę stać się kurortem wypoczynkowym, 
tak jak w okresie międzywojennym
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Kartuzy: kurort wypoczynkowy

Mieczysław Grzegorz Gołuński, burmistrz Kartuz (w środku) odebrał 
Symbol Polskiej Samorządności 2020 z rąk Jakuba Lisieckiego,  red. nacz. 
„Monitora Biznesu” w towarzystwie wiceburmistrz Sylwii Biankowskiej

Miliony w projekty 
gospodarcze

Od wieków rozwój Ostrowca 
Świętokrzyskiego jest związany 
z przemysłem ciężkim. W ostat-
nim okresie samorząd miasta 
przyspieszył transformację lokal-
nej gospodarki. W 2016 r. gmina 
nabyła majątek upadłego przed-
siębiorstwa o powierzchni ponad 
20 ha w rejonie ul. Bałtowskiej. 
Obszary poprzemysłowe zostały 
podzielone na mniejsze działki, 
a także tereny służące obsłu-
dze komunikacyjnej i technicz-
nej kompleksu. Tereny zyskały 
uzbrojenie oraz nowe połącze-
nie komunikacyjne z drogą wo-
jewódzką nr 754. Do tej pory 
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski 
sprzedała tam grunty pod in-
westycje o łącznej powierzchni 
7,5 ha. Do dyspozycji inwesto-
rów pozostają jeszcze działki o 
łącznej powierzchni 9 ha, które 
mogą być zagospodarowane sa-
modzielnie bądź w kompleksie.

— Cieszy mnie zainteresowa-
nie firm terenami w Ostrowiec-
kim Kompleksie Inwestycyjnym. 
To interesujący obszar, w którym 
nie ma sąsiedztwa zabudowy 
mieszkaniowej, dlatego przed-
siębiorstwa przemysłowe mogą 
tutaj rozwijać skrzydła — mówi 
Jarosław Górczyński, prezydent 
Ostrowca Świętokrzyskiego. 

Miasto inwestuje dla rozwoju 
przedsiębiorczości. Za ponad 26 
mln zł powstaje układ komuni-
kacyjny liczący 1,8 km, udraż-
niający dostęp do największego 

targowiska w regionie oraz stre-
fy lekkiej produkcji, baz i usług 
przy ul. J. Kilińskiego, będącej 
zapleczem handlu hurtowego 
miasta. Poprawa warunków 
funkcjonowania podmiotów go-
spodarczych nie ogranicza się 
tylko do drobnej przedsiębior-
czości. Miasto inwestuje również 
w rozwój przemysłu. Wyłoniony 
został wykonawca, który za po-
nad 11 mln zł wybuduje kolejny 
układ komunikacyjny w mieście, 
liczący 2 km, otwierający nowe 
tereny inwestycyjne w rejonie 
ul. J. Samsonowicza oraz popra-
wiający obsługę komunikacyjną 
huty Celsa, największego zakła-
du przemysłowego w regionie. 
To nie koniec miejskich inwesty-
cji. Bezpośrednio przed główną 
bramą huty powstaje nowa baza 
operatora transportu publiczne-
go, do której przeprowadzi się z 
centrum miasta miejski zakład 
komunikacji. Dzięki tej zmia-
nie zostanie stworzony bardzo 
atrakcyjny teren do zagospoda-

rowania w sercu Ostrowca Świę-
tokrzyskiego. Dzięki inwestycji 
powstaną nowe drogi dojazdowe 
wraz z parkingiem Park&Ride 
oraz Bike&Ride oraz zostanie 
zmodernizowane oświetlenie 
uliczne. Oprócz zmiany wize-
runkowej otoczenia, miasto udo-
stępni kolejne, atrakcyjne tereny 
inwestycyjne. 

 
Przyjazna polityka 
podatkowa

Budując przyjazny klimat do 
życia i inwestowania, w latach 
2015–2021 samorząd miasta 
szósty raz z rzędu zamroził stawki 
podatku od nieruchomości oraz 
środków transportowych. 

– W ten sposób nie tylko posia-
damy jedne z najniższych stawek 
podatkowych spośród tej wiel-
kości miast w Polsce, ale przede 
wszystkim pokazujemy bizne-
sowi, że jesteśmy wiarygodnym 
partnerem – mówi prezydent 
miasta Ostrowca Świętokrzyskie-
go. Również opłaty za dostarcza-
nie ciepła, wody i odbiór ścieków 
utrzymywane są na stałym, rela-
tywnie niskim poziomie. Dzięki 
temu Ostrowiec Świętokrzyski 
znajduje się od lat w czołówce 
miast pobierających najniższe w 
Polsce opłaty komunalne.

W porównaniu z wieloma sa-
morządami, które borykają się 
obecnie z zadłużeniem, atutem 
Ostrowca jest wiarygodność fi-
nansowa. Miasto uzyskuje ją 
dzięki racjonalnemu zarządzaniu 
finansami publicznymi. Zrówno-
ważony budżet zapewnia polity-
kę prorozwojową i daje solidne 
podstawy do realizacji wielu 
przedsięwzięć.

Anna Knapek

Ostrowiec Świętokrzyski nieustannie zmienia się 
na lepsze. Transformacji podlega głównie tkanka 
infrastrukturalna. A miasto zyskuje na estetyce

SYMBOL 2020 – LAUREAT 

Plan na rozwój

Jarosław Górczyński, prezydent Ostrow-
ca Świętokrzyskiego

– Oczywiście wszystko przy za-
chowaniu najwyższych środków 
bezpieczeństwa, ochrony życia i 
zdrowia, zarówno naszych pracow-
ników, jak i mieszkańców – to jest 
dla nas priorytet. Jako zarządca 
dużych zasobów mieszkaniowych 
staramy się pracować z takim sa-
mym oddaniem, jak dotychczas, 
niezmiennie służąc pomocą na-
szym mieszkańcom – mówi Paweł 
Wiśniewski, prezes zarządu 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Wspólnota” w Będzinie. 

A konkretnie: zakończyło się 
kolejne postępowanie o udzielenie 
zamówienia zgodnie z zasadą kon-
kurencyjności dotyczące komplek-
sowej termomodernizacji czterna-
stu budynków znajdujących się na 
osiedlu Zamkowym. Postępowa-
nie zostało pozytywnie ocenione i 
zakwalifikowane do dofinansowa-
nia przez POIiŚ 2014–2020. Roz-
poczęcie robót nastąpi niebawem. 
Zadanie to niewątpliwie wpłynie 
na poprawę zarówno efektywno-
ści energetycznej budynków, jak 
i warunków zamieszkiwania oraz 
szeroko pojętej estetyki osiedla.

Pozytywnych przykładów jest 
więcej. Spółdzielnia sukcesywnie 
realizuje kolejne zadania inwe-
stycyjne zmierzające do ocieple-
nia wszystkich swoich zasobów. 
Główne cele są proste: zmniejszyć 
koszty ogrzewania i emisję zanie-
czyszczeń z kotłów węglowych 
zainstalowanych w pobliskich 
elektrociepłowniach, poprawić 
komfort cieplny w mieszkaniach, 

ale też – znów: zwiększać estetykę 
budynków.

Zasoby spółdzielni, w których 
zamieszkuje blisko 1/3 mieszkań-
ców Będzina, mają istotne znacze-
nie w strukturze mieszkaniowej, a 
ich wygląd ma istotny wpływ na 
wizerunek całego miasta. Mając 
świadomość takiego oddziaływa-
nia, zarząd spółdzielni prowadzi 
długofalową politykę, w ramach 
której realizuje prace prowadzą-
ce do polepszenia wizerunku, co 
bezpośrednio przekłada się także 
na poprawę warunków zamiesz-
kiwania.

Na przestrzeni ostatnich lat 
spółdzielnia przeprowadziła sze-
reg zadań termomodernizacyj-
nych na poszczególnych budyn-
kach, wraz z naprawą i wymianą 
infrastruktury osiedli. Regularnie 
remontuje chodniki, buduje nowe 
miejsca postojowe, wymienia 
śmietniki i dokonuje wielu innych 
działań. Szereg zmian ma także na 
celu dostosowanie infrastruktury 
osiedla do potrzeb osób niepełno-
sprawnych.

– Spółdzielnia powstała w 1959 
roku i choć nie wszystkie budynki 
są z tamtego okresu, to jednak w 
większości pochodzą z czasów, w 
których nie było aż takiej wrażli-
wości na potrzeby osób z ograni-
czoną zdolnością poruszania. Dziś 
to zarówno standard, jak i wyraz 
troski o każdego mieszkańca – 
mówi Paweł Wiśniewski.

Wszystkie te działania znalazły 
uznanie kapituły programu Sym-
bol, która zdecydowała o przyzna-
niu SM „Wspólnota” w Będzinie 
tytułu Symbol Spółdzielczości 
Mieszkaniowej 2020. W laudacji 
napisano: Spółdzielnia to dobry i 
racjonalny gospodarz, prowadzą-
cy efektywną politykę w trosce o 
wspólne dobro poprzez rozwią-
zywanie istotnych problemów 
mieszkańców i wytyczanie nowych 
kierunków działań, które przyczy-
niają się do poprawy warunków 
zamieszkiwania mieszkańców, a 
także obniżenia kosztów utrzymy-
wania nieruchomości.

Anna Knapek

Pojawienie się koronawirusa spowodowało 
ogromne zmiany w każdej gałęzi gospodarki – 
również mieszkaniowej. Jednak Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Wspólnota” w Będzinie pracuje na 
pełnych obrotach, zarówno przy doglądaniu trwa-
jących inwestycji, jak i przy planowaniu kolejnych
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Służyć mieszkańcom

Paweł Wiśniewski, 
prezes zarządu Spół-

dzielni Mieszkanio-
wej „Wspólnota”  

w Będzinie (z prawej)  
i wiceprezes 

Monika Chabińska 
odebrali Symbol Pol-
skiej Spółdzielczości 
2020 z rąk Jakuba 
Lisieckiego,  red. 
nacz. „Monitora 

Biznesu” 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Wspólnota” w Będzinie to:
4 ponad 20 tys. mieszkańców
4 prawie 7 tysięcy mieszkań
4 ponad 130 budynków
4 osiedla: Syberka, Zamkowe, 
Warpie, Gzichów, Koszelew



Minęły 4 lata, od kiedy za-
rządza pan Strefą. Proszę 
opowiedzieć o najważniej-
szych wyzwaniach, z który-
mi przyszło się panu zmie-
rzyć.

Zacznę od momentu, gdy za-
stałem spółkę w trudnej, nieko-
rzystnej sytuacji. Ujemny wynik 
finansowy, brak realnych źródeł 
przychodów, brak atrakcyjnych 
terenów inwestycyjnych. Na 
szczęście to już historia. Zmia-
ny i nowy impuls do rozwoju 
kamiennogórskiej Strefy zaczy-
nają się od rządowego projektu 
ustawy o wspieraniu nowych 
inwestycji z 2018 roku. Dzięki 
wytężonej pracy całego zespołu, 
którym z przyjemnością przyszło 
mi kierować, skutecznie zadba-
liśmy o korzystne uregulowania 
prawne, zabezpieczając przy-
szłość Strefy. Aktualnie, zgodnie 
z rozporządzeniem ministra, je-
steśmy podmiotem, który w jego 
imieniu wydaje decyzję wsparcia 
nowych inwestycji. Decyzje obej-
mują 63 gminy w 11 powiatach w 

województwach dolnośląskim i 
wielkopolskim.

A jaka jest aktualna sytuacja 
SSEMP? 

Najlepiej opowiedzą o tym 
liczby. Nakłady inwestycyjne 
naszych przedsiębiorców prze-
kraczają 3 mld złotych. Lata 
2019 i 2020 są rekordowe pod 
względem wydanych decyzji od 
momentu powstania Strefy. Po 
wprowadzeniu nowych regulacji 
prawnych w 2018 r. wydaliśmy 
27 decyzji dla przedsiębiorców, 
a w tym i ubiegłym roku jest ich 
już 24, a to wciąż nie koniec. 
Wcześniej, w całej historii Strefy 
wydawano rocznie średnio 6 ze-
zwoleń. Prowadzę stale rozmowy 
z kolejnymi zainteresowanymi 
otrzymaniem decyzji o wsparciu 
nowej inwestycji. Pomoc publicz-
na udzielana inwestorom wynosi 
od 25 do 45% deklarowanych 
nakładów i zależy od wielkości 
firmy. To ogromne wsparcie! 
Niewątpliwym sukcesem, jak i 
efektem pracy całego naszego 
zespołu, było wydanie decyzji dla 
dużych firm z kapitałem zachod-
nim. Najbardziej jednak cieszy 
mnie możliwość współpracy z 
mikro- i MŚP. Strefa jest również 
dla takich firm! W 23-letnim 
okresie funkcjonowania kamien-
nogórskiej strefy wydaliśmy de-
cyzje wsparcia także dla takich 
podmiotów gospodarczych. 

Proszę powiedzieć o ko-
rzyściach wynikających ze 
współpracy przedsiębior-
ców ze strefą ekonomiczną.

Największa korzyść to zwol-
nienie z podatku dochodowego. 
Wysokość tej pomocy zależy od 
wielkości firmy i deklarowanych 
nakładów inwestycyjnych przez 
okres 10–15 lat. Dla przykładu 
mała firma, deklarująca nakłady 
w wysokości 1 mln zł, skorzysta 
na podstawie wydanej przez nas 
decyzji ze zwolnienia z podatku 
w wysokości 45%, tj. 450 tys. 
zł. Przy większych nakładach 
inwestycyjnych ta pomoc jest 
adekwatnie większa. Dobra in-
formacja dla przedsiębiorców to 
okres wydawania takiej decyzji. 
W naszej Strefie wynosi on do 4 
tygodni. W załatwianiu wszelkich 
formalności wspieramy inwesto-
rów, oczywiście bezpłatnie.

Jakie plany ma Strefa doty-
czące najbliższej przyszłości? 

Stale powiększamy naszą ofer-
tę inwestycyjną we współpracy z 
samorządem lokalnym. Chcemy 
być atrakcyjni dla inwestorów 
przy silnej konkurencji i przej-
ściowych niedoborach wykwali-
fikowanej kadry pracowniczej w 
gminach. Ogromną szansą dla 
Strefy, która przyciągnie inwe-
storów, jest zakończenie budowy 
drogi S3 na odcinku Bolków – 
Lubawka. Droga S3 to korytarz 
łączący północ Europy z połu-
dniem, który otwiera przejście 
transportowe na granicy polsko-
czeskiej w powiecie kamienno-
górskim. Jest bardzo istotnym 
czynnikiem, który ma wpływ na 
ożywienie subregionu jelenio-
górskiego, w którym nasza Strefa 
odgrywa dużą rolę. Już na tym 
etapie widzę duże zainteresowa-
nie chętnych. g

Ostatnie dwa lata są rekordowe pod względem 
wydanych decyzji dotyczących inwestycji  
w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przed-
siębiorczości S.A. w Kamiennej Górze. Przybyło  
24 inwestorów, a ich nakłady przekroczyły  
3 mld zł. Z prezesem zarządu Strefy, Tadeuszem 
Rycharskim, rozmawia Grażyna Herich
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Dobry czas na inwestycje

– W Wołowie dobrze się żyje, 
choć – oczywiście – problemów 
nie brakuje, jak wszędzie – mówi 
Dariusz Chmura, burmistrz 
Wołowa. – Szczęśliwie bardzo 
dobrze układa się współpraca z 
marszałkiem województwa 
dolnośląskiego Cezarym 
Przybylskim, Sejmikiem Woje-
wództwa Dolnośląskiego i Woje-
wodą Dolnośląskim Jarosławem 
Obremskim. Dzięki tej współpra-
cy wykonaliśmy wiele zadań, z 
których jesteśmy dumni. Jedna z 
najważniejszych inwestycji ostat-
nich lat to rewitalizacja budynku 
dworca kolejowego i otoczenia. 
Gmina przejęła budynek od PKP 
SA, wyremontowała, i wdrożyła 
plan rewitalizacji budynku. W wy-
remontowanych pomieszczeniach 
uruchomiono m. in. nowoczesną 
kręgielnię wraz z punktem gastro-
nomicznym. Cześć pomieszczeń 
przekazano do użytku organiza-
cjom pozarządowym, a także, co 
najważniejsze, wyremontowano 
poczekalnię wraz z kasami oraz 
zapleczem sanitarnym. Budynek 
został przystosowany do użytku 
dla osób niepełnosprawnych. 
Przebudowany został również 
teren w pobliżu budynku dwor-
ca kolejowego. Powstały nowe 
przystanek autobusowy, postój 
dla taksówek oraz parking. Teren 
ten stał się centrum przesiadko-
wym oraz wielkim ułatwienie dla 
mieszkańców. Jest to symbol mo-
delowej współpracy samorządu z 
koleją. Projekt w większość został 
sfinansowane ze środków unij-
nych. Gmina Wołów wraz z są-
siadującymi gminami  podjęły się 
realizacji największego projektu 

rozwoju turystyki rowerowej na 
Dolnym Śląsku: Dolnośląskiej 
Krainy Rowerowej. 

– Jako jeden z pierwszych sa-
morządów kompleksowo wyre-
montowaliśmy obiekty użytecz-
ności publicznej, w tym szkoły, 
w ramach partnerstwa publicz-
no-prywatnego – zaznacza Anna 
Brodziak-Cisak, sekretarz 
gminy. Nasza inicjatywa wie-
lokrotnie stawiana była za wzór 
oraz przykład dobrej komuni-
kacji z sektorem prywatnym 
dla innych gmin. W ramach tej 
współpracy odnowiony zostały 
m. in. Wołowski Ośrodek Kultu-
ry, Miejska i Gminna Biblioteka 
Publiczna (w ramach programu 
rządowego „Kultura Plus”), a tak-
że Komisariat Policji, Zamek Pia-
stowski, elewacja szpitala.

Gmina Wołów realizuje też 
wiele projektów „miękkich”, czy-
li kierowanych bezpośrednio do 
ludzi. Między innymi w ramach 
projektu „Wołów tańczy” we 
wszystkich przedszkolach i szko-
łach podstawowych odbywają się 
bezpłatne zajęcia taneczne. Po-
wstał również program „Inicja-
tyw lokalnych”, który daje szan-
sę na zwiększenie aktywności 

mieszkańców w rozwiązywaniu 
problemów lokalnych.

Rusza największa inwestycja 
w historii gminy. Gmina Wołów 
wspólnie z Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Dolno-
śląskiego rozpoczęła realizację 
trzeciego, a zarazem ostatniego 
etapu przebudowy drogi wo-
jewódzkiej nr 338 w Wołowie. 
Jest to największa inwestycja 
drogowa w historii samorządu. 
Swoim zasięgiem obejmie sieć 
dróg łączących północ i południe 
miasta. Pierwsze dwa etapy opie-
wały na kwotę ponad 9,2 mln 
zł, a zadanie współfinansowane 
było przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego. 
Kolejny etap inwestycji opiewa 
na kwotę 35 943 400,76 zł. Radni 
Sejmiku Województwa Dolnoślą-
skiego przegłosowali przekazanie 
większej puli środków. Ostatecz-
nie więc wkład Gminy Wołów 
wyniesie 16 296 737,90 zł, a dofi-
nansowanie województwa wynie-
sie obecnie 19 646 662,86 zł.

– W samorządzie potrzeba dużo 
cierpliwości, a przede wszystkim 
słuchania ludzi – podsumowuje 
Dariusz Chmura. – Mam szczę-
ście, że tworzymy zgrany zespół, 
w którym możemy poruszać trud-
ne sprawy, ale wywoływana przy 
tym burza mózgów owocuje roz-
wojem naszego miasta.

Danuta Klimek

Symbol Polskiej Samorządności 2020 
honoruje codzienną pracę samorządu Wołowa 
na rzecz mieszkańców
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W Wołowie dobrze się żyje

Dariusz Chmu-
ra, burmistrz 

Wołowa  
(z prawej) odbiera 

Symbol Polskiej 
Samorządności 

2020 z rąk Jakuba 
Lisieckiego,  

red. nacz. „Mo-
nitora Biznesu”

DODATEK PROMOCYJNO-INFORMACYJNY WYDAWCA: PUBLICITY PRASOWA PROMOCJA BIZNESUDODATEK PROMOCYJNO-INFORMACYJNY WYDAWCA: PUBLICITY PRASOWA PROMOCJA BIZNESU

Działalność Miejskiego Za-
kładu Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi w Koninie ob-
sługującego miasto i okoliczne 
35 gmin – ogółem ok. 370 tys. 
mieszkańców – dowodzi, że fir-
my zajmujące się zbiórką i zago-
spodarowaniem odpadów mogą 
być wzorem czystości, pozytyw-
nej estetyki, a nade wszystko 
działać w harmonii ze środowi-
skiem. 

W latach 2013–2015 przy 
wsparciu środków Funduszu 
Spójności Unii Europejskiej wy-
budowano Zakład Termicznego 
Przekształcania Odpadów Ko-
munalnych, który rocznie z 94 
tys. ton zmieszanych odpadów 
wytwarza energię elektryczną i 
cieplną. 

Instalacja ta domknęła ist-
niejący system zagospodarowa-
nia odpadów, który obejmuje 
również sortownię selektywnie 
zebranych odpadów, z których 
odzyskuje się surowce do po-
wtórnego przerobu. Wkrótce 
linia zostanie zmodernizowana 
i dostosowana do obecnych wy-
mogów. 

Z bioodpadów produkowany 
jest kompost jako certyfikowany 
ulepszacz gleby, wykorzystywany 
do nawożenia trawników i kwiet-
ników miejskich oraz do bieżącej 
rekultywacji składowiska. 

W niedalekiej przyszłości 
projektowana jest biogazownia 
odzyskująca gaz z możliwością 
przetwarzania go na CNG, który 
zasilałby flotę autobusów miej-
skich. 

Spółka jest w bardzo dobrej 
kondycji finansowej i pokazu-
je, że na „biznesie śmieciowym” 
można zarabiać tak, aby korzy-
stali z tego mieszkańcy, którzy 
obecnie płacą za odbiór odpadów 
19 zł od osoby, co jest jedną z naj-
niższych cen w kraju.

– Kiedy wiele lat temu rozpo-
częta została na terenie Konina 
selektywna zbiórka odpadów, 
reszta kraju nawet o tym wów-

czas nie myślała – podkreśla 
Henryk Drzewiecki, prezes 
MZGOK w Koninie. – Obec-
nie nie zatruwamy środowiska w 
większym stopniu niż gospodar-
stwo domowe średniej wielkości.

– MZGOK jest perłą w ko-
ronie, jeśli chodzi o spółki ko-
munalne działające na terenie 
miasta – mówi Piotr Koryt-
kowski, prezydent Konina. 
– Bardzo się cieszę, że działal-
ność związana z ekologią jest 
widoczna nie tylko na terenie 
naszego subregionu, ale także w 
skali całej Polski. 

Danuta Klimek

MZGOK w Koninie na co dzień robi 
bardzo wiele dla poprawy stanu środowiska. 
A zamierza jeszcze więcej
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Ekologiczna perła

– Zwykle firmy zajmujące się zagospodarowaniem odpadów komunalnych 
otrzymują nagrody branżowe. EkoSymbol wykracza poza główny nurt naszej 
działalności i tym bardziej cieszymy się, że zostaliśmy zauważeni. Uzyskany 
tytuł należy się przede wszystkim naszym pracownikom utożsamiającym się z 
zakładem i na co dzień ciężko pracującym na nasze wspólne sukcesy. Praca z 
nimi to dla mnie przyjemność i zaszczyt. Dziękuję samorządowi konińskiemu, 
dzięki któremu możemy się rozwijać – mówił Henryk Drzewiecki (drugi 
z prawej), prezes MZGOK w Koninie, odbierając EkoSymbol 2020 z rąk 
Jakuba Lisieckiego, red. nacz. „Monitora Biznesu” (pierwszy z prawej) 
wspólnie z prezydentem Konina Piotrem Korytkowskim (drugi z lewej) 
i przewodniczącym rady nadzorczej MZGOK w Koninie Maciejem 
Sytkiem (pierwszy z lewej).

Panie burmistrzu, wiemy, 
że samorząd reaguje na taki 
przyrost przede wszystkim 
inwestycjami i programami 
skierowanymi bezpośrednio 
do mieszkańców. Budujecie 
nowe drogi, szkoły, infra-
strukturę wod-kan, macie 
wizję silnej i zgodnej gminy. 
Został panu przyznany ty-
tuł Stratega 2020. Jak pan 
przyjął informację o nagro-
dzie?

Już samą nominację dla naszej 
gminy odebrałem jako wielkie 
wyróżnienie, gdyż mówimy o 
randze ogólnopolskiej konkursu. 
Dziękuję redakcji za przyznanie 
tej statuetki. Przede wszystkim 
dziękuję jednak mieszkańcom, 
bo to oni tworzą Gminę Żukowo 
i to z myślą o nich realizujemy 
nasze zadania. Nie sposób nie 

wspomnieć też o Radzie Miej-
skiej – nasza współpraca jest bu-
dująca, a rozmowy są konstruk-
tywne i pozwalają na rozwój. A 
przede wszystkim – osoby, które 
ją tworzą, to prawdziwi pasjona-
ci, którzy angażują mieszkańców; 
a ci rozumieją, że to właśnie oni 
tę gminę tworzą.

Czyli w Żukowie sprawdza 
się powiedzenie: zgoda bu-
duje ?

Dokładnie tak. Chciałbym też 
wspomnieć o dobrej współpracy 
z sołtysami i przewodniczącymi 
zarządów osiedli, również z sej-
mikiem oraz marszałkiem. Na 
etapie przetargu jest obwodnica 
metropolitalna, która rozwiąże 
problem korków i da wszystkim, 
nie tylko mieszkańcom Żukowa, 
oddech. Bardzo intensywnie o 
nią zabiegaliśmy i z utęsknieniem 
na nią czekamy.

Jak dużą część budżetu gmi-
na przeznacza na inwestycje 
i co jest dla pana prioryte-
tem?

W mijającym roku zaplanowa-
liśmy inwestycje na ok. 77 mln zł, 
co przekłada się na ok. 2 tys. zł  
na jednego mieszkańca. Liczba 
obecnie realizowanych zadań i 
tych, które znajdują się w pro-
cedurze przetargowej, jest duża. 
Bardzo zależy mi na rozbudowie 
infrastruktury społecznej: szkół, 

przedszkoli, dróg, chodników, 
oświetlenia, sieci sanitarno-wo-
dociągowej. Spora część nasze-
go budżetu to dofinansowanie 
komunikacji miejskiej, w której 
upatrujemy podnoszenie atrak-
cyjności naszej gminy, szczegól-
nie w kontekście komunikacji z 
Trójmiastem, dojazdów do pracy 
czy na uczelnie. Dobra współpra-
ca i dialog pozwalają nam z opty-
mizmem patrzeć w przyszłość i 
stale podnosić sobie poprzeczkę. 
Ważne są węzły integracyjne 
wraz z parkingami, jak również 
ścieżki rowerowe. Przed nami 
budowa nowoczesnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, którego pro-
jekt już mamy.

W Żukowie na wysokim po-
ziomie są też sport i kultura.

Tak. Nasza drużyna piłki ręcz-
nej mężczyzn jest w pierwszej 
lidze! Mamy duże osiągnięcia 
w zapasach i judo, Warto wspo-
mnieć, że odbywają się u nas 
liczne imprezy kulturalne. Nie 
ukrywam, że w pewnej części do-
finansowują je prywatne firmy. 
Dla mnie jako burmistrza ważne 
jest pozyskiwanie nowych inwe-
storów. Niedawno pozyskaliśmy 
kolejnego, dużą firmę z branży 
kolejnictwa. Przedsiębiorstwa 
dają naszym mieszkańcom pracę, 
płacą podatki, a my z kolei mamy 
do zaoferowania świetnie sko-
munikowane tereny. Chcę łączyć 
nowoczesność z kulturą, historią 
i tradycją – bo przecież nie bez 
znaczenia jest, że jesteśmy gminą 
kaszubską. Żukowo to po prostu 
dobre miejsce na Ziemi. g

Gmina Żukowo rozwija się w bardzo szybkim 
tempie. 77 mln zł – tyle w mijającym roku prze-
znaczono tu na inwestycje. Chętnie osiedlają się 
nowi mieszkańcy. W ciągu ostatnich 20 lat ich 
liczba podwoiła się – obecnie przekracza 40 tys. 
Z Wojciechem Kankowskim, burmistrzem gminy, 
rozmawia Grażyna Herich
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Strateg dla Żukowa!


