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Drodzy Czytelnicy

Dear Readers

Chcielibyśmy z  wielką przyjemnością oddać w  Wasze ręce kolejne wydanie 
magazynu Executive Club. Tematem przewodnim tego numeru jest gospodarka 
obiegu zamkniętego, odpowiedzialność społeczna oraz zrównoważony rozwój. 

W tym numerze znajdziecie inspirujące rozmowy z czołowymi przedstawicielami 
wielu środowisk biznesowych oraz case study dobrych praktyk zrównoważonego 
binesu. Na pierwszych stronach czeka na Was wywiad z Panem Rafałem Michalskim, 
Prezesem Grupy Blachotrapez, który opowie o  inwestowaniu w  rozwój swoich 
pracowników i  zmianach, które zaszły w  jego firmie na przestrzeni lat. W  dziale 
CSR dowiecie się jaki wpływ mają organizacje charytatywne na biznes oraz jak 
wygląda praca w modelu hybrydowym. Leader's Insight jest poświęcony innowacjom 
rozwiązaniom w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

W związku ze zbliżającą się VII edycją Sustainable Economy Summit na kolejnych 
stronach poruszamy tematykę odpowiedzialności społecznej, środowiskowej 
i klimatycznej biznesu.  

Ostatnie strony poświęciliśmy relacjom z  naszych ostatnich wydarzeń: 
konferencjom Executive Innovation Forum, Infrastruktura Polska i Budownictwo 
oraz galom Diamenty Innowacji, Sustainable Economy Awards i Diamenty 
Infrastruktury i Budownictwa. 

Pozdrawiamy i życzymy miłej lektury!

We are pleased to present you the next edition of Executive Club's magazine. The main subject of this 
issue is a circular economy, social responsibility and sustainable development.

In this issue you will find inspiring talks with leading representatives of many business environments and 
case studies of good practices of sustainable business. On the first pages you will find an interview with  
Mr. Rafał Michalski, President of Blachotrapez Group, who will talk about investing in the development of 
his employees and the changes that have taken place in his company over the years. In the CSR section you 
will learn about the impact of charities on business and what working in a hybrid model looks like.  Leader's 
Insight is dedicated to innovative solutions in business management.

In the upcoming 7th edition of the Sustainable Economy Summit, on the following pages we focus on 
the topic of social, environmental and climate responsibility of business. 

We have devoted the last pages to coverage of our recent events: Executive Innovation Forum and Polish 
Infrastructure & Construction conference, Innovation Diamonds Gala, Sustainable Economy Awards Gala 
and Infrastructure & Construction Diamonds Gala.

Best regards and enjoy your reading!

Beata Radomska
Prezes, Executive Club

Beata Radomska 
CEO, Executive Club



4 33/2021

Wydanie: 3/2021
Issue: 3/2021

Executive Club sp. z o.o.
ul. Jarosława Dąbrowskiego 67/2, 02-561 Warszawa
e-mail: biuro@executiveclub.pl

Druk / Print  
Drukarnia Standruk

Partnerstwo / Partnership

Mirosław Witkowski
miroslaw.witkowski@executiveclub.pl
tel: (+48) 510 105 474

Anna Szymańska
anna.szymanska@executiveclub.pl
tel: (+48) 530 306 046

Członkostwo w Klubie / Membership 
Krzysztof Beniowski 
krzysztof.beniowski@executiveclub.pl 
tel: (+48) 509 031 577

Biuro Komunikacji / Communication Office

Karolina Kwiecień 
karolina.kwiecien@executiveclub.pl 
tel: (+48) 570 105 421

Karolina Ampulska 
karolina.ampulska@executiveclub.pl 
tel: (+48) 509 844 278

Dyrektor Kreatywny / Creative Director  
Łukasz Błędkowski 
lukasz.bledkowski@executiveclub.pl 
tel: (+48) 510 105 479

Spis tresci

06

Wywiad / Interview

Rafał Michalski 
Prezes Zarządu, Blachotrapez 
President of the Board, Blachotrapez

Na świecie liczba ludności stale rośnie, co  
w przyszłości może skutkować deficytem zasobów 
niezbędnych do wytwarzania żywności.  
The world’s population is growing constantly and 
this may result in a future shortage of resources 
necessary for food production.

Goodvalley: nowy wymiar biznesu w trosce  
o planetę / Goodvalley: – a new dimension  
to business for the sake of the planet

38

76

78

Zarządzanie pracą ekip serwisowych z systemem 
mobiPLANER / Field service management with mobiPLANER

Klasycznie czy hiperkonwergentnie? Drogi do nowoczesnego 
data center / How to choose between traditional and hyper-
converged infrastructure? Building a modern data center

Leader's Insight

Iwona Jacaszek-Pruś
Dyrektorka ds. Korporacyjnych, Kompania Piwowarska 
Corporate Affairs Director, Kompania Piwowarska

12
Lepsza przyszłość 
to zrównoważona 
Przyszłość
A better future is  
a sustainable future

Edyta Ziajowska 
Commercial Director, Edenred Polska

Marek Krupiński 
Dyrektor Generalny, UNICEF Polska 
Executive Director, UNICEF Poland

Prof. dr hab. Mirosław Miętus 
Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju, Wicedyrektor  
IMGW-PIB / Director of the Research and Development 
Center, Deputy Director of IMGW-PIB

Andrzej Augustyński 
Założyciel Stowarzyszenia SIEMACHA, Prezes Fundacji 
DEMOS / Founder of SIEMACHA Association,  
CEO of DEMOS Foundation

Jacek Furman 
Prezes Zarządu, AFLOFARM Farmacja Polska 
President of the Board, AFLOFARM Farmacja Polska

Przyszłość polskiego sektora energetycznego 
The future of the Polish energy sector

Zielone finansowanie / Green financing

Inwestowanie w relacje / Investing in relationships

W 2030 r. Lafarge w Polsce będzie liderem 
zrównoważonego budownictwa / In 2030 r. Lafarge  
will be the leader of sustainable construction in Poland

PKP Intercity na drodze do neutralności klimatycznej 
PKP Intercity on the road to climate neutrality

Narzędzia symulacyjne. Nowy wymiar logistyki 
Simulation tools. A new dimension in logistics

Zrównoważony transport jest możliwy 
Sustainable transport is possible

„Polski Ład” zagrozi rynkowi IT / The "Polish Deal"  
will threaten the IT industry

Jak wybrać meble do biura w zgodzie z polityką 
zrównoważonego rozwoju firmy? / Choosing office 
furniture in line with sustainability principles

Gospodarcze wydarzenie roku: Grupa Kapitałowa 
F.B.I. TASBUD celebruje powstanie innowatorskiej, 
proekologicznej fabryki modułów i prefabrykatów  
w Michałówku pod Warszawą / Economic event of the 
year: F.B.I. TASBUD International Group celebrates the 
construction of an innovative, pro-ecological factory of 
modules and prefabricates in Michałówek near Warsaw

14

18

22

29

32

41

44
48
54

56

58

64

66

68

70

S U S TA I N A B L E  E C O N O M Y



Projekt ABC Empatii został stworzony w odpowiedzi na 
potrzebę społeczną w obszarze edukacji włączającej, 
która jest jedną z trzech kluczowych strategii 
edukacyjnych wskazanych przez Komisję Europejską. 

 
The ABC of 
Empathy project 
was created 
in response 
to the social 
needs in the 
area of inclusive 
education, one 
of the three 
key educational 
strategies 
identified by 
the European 
Commission.
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INWESTUJĘ 
W LUDZI!
Rozmowa z Rafałem Michalskim, PREZESem ZaRZĄDU 
BLACHOTRAPEZ

Rafał Michalski
Prezes Zarządu, Blachotrapez 
President of the Board, Blachotrapez
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JEDNAK TO KILKA OSTATNICH LAT PRZYNIOSŁO 

GWAŁTOWNY WZROST PRZYCHODÓW. JAKIE 

DECYZJE OKAZAŁY SIĘ BYĆ KLUCZOWE POD 

WZGLĘDEM DALSZEGO ROZWOJU?

Blachotrapez to obecnie najszybciej rozwijający się 
producent pokryć dachowych i elewacyjnych w Pol-
sce. My po prostu robimy swoje i na nikogo się nie 
oglądamy. Mamy swoje DNA, w którym zakodowany 
jest ciągły rozwój i ekspansja. Wystarczy powiedzieć, 
że gdy dołączyłem do firmy w roku 2014, grupa Bla-
chotrapez osiągała 250 mln przychodów ze sprze-
daży, a bieżący rok szacujemy, że zamknie się powy-
żej 1 mld zł przychodów. Jak to zrobiliśmy? Przede 
wszystkim jesteśmy spójni i wiarygodni. U nas nie ma 
jednego chimerycznego szefa, który siedzi zamknięty 
w  szklanej wieży, twierdząc, że skoro otworzył fir-
mę 20 lat temu, to znaczy, że na wszystkim się zna 
i  przy okazji kastruje biznesowo wszystkich swoich 
menadżerów. U nas każdy pracownik jest partnerem 
i każdy ma bardzo duże kompetencje oraz uprawnie-
nia. Wszyscy nasi ludzie traktują firmę jak coś swo-
jego i jak swój kawałek życia. Bardzo dbam też o to, 
żeby w naszej firmie menadżerowie na każdym szcze-
blu nie zarządzali pracownikami, ale im przewodzili, 
bo zarządzać można rzeczami i procesami, a ludziom 
należy przewodzić. To wszystko sprawia, że jesteśmy 
dziś niekwestionowanym numerem jeden w  branży 
produkcji pokryć dachowych i systemów rynnowych.

JESTEŚCIE OBECNIE NAJWIĘKSZYM W POLSCE 

PRODUCENTEM BLASZANYCH POKRYĆ 

DACHOWYCH. JAKIE PODJĘTE PRZEZ WAS 

PANIE RAFALE, W 2014 ROKU ZOSTAŁ PAN 
PREZESEM SPÓŁKI BLACHOTRAPEZ, A OD 
2018 ROKU ZARZĄDZA PAN CAŁĄ GRUPĄ 
BLACHOTRAPEZ. NA ILE PANA DOTYCHCZASOWE 
DOŚWIADCZENIE W OBSZARACH 
ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ CZY TEŻ TWORZENIA 
DŁUGOFALOWYCH STRATEGII ROZWOJU 
POMOGŁO W DALSZYM ROZWOJU SPÓŁEK, 
KTÓRYMI OBECNIE PAN ZARZĄDZA?
Przede wszystkim kieruję się jedną ważną zasa-

dą – być zawsze kilka kroków przed konkurencją. 
Dziś wygrywają te firmy, które stale się udoskonalają 
i inwestują w rozwój. Brzmi to może trochę jak tru-
izm, ale gdyby rozebrać to na czynniki pierwsze, to 
tkwi w  tym jednak wiele prawdy. Zacznijmy może 
od technologii. Można przecież produkować dachy 
w oparciu o technologię sprzed 20 czy 30 lat, tak jak 
większość firm konkurencyjnych, ale można też – tak 
jak my – stosować maszyny skonstruowane przez 
producentów w  oparciu o  patenty uzyskane kilka 
lat temu. Takie podejście gwarantuje wysoki trans-
fer wiedzy i  wykorzystanie najnowszych zdobyczy 
technologicznych. Można też produkować dachy na 
starych maszynach ciągle w  ten sam sposób i  ciągle 
powielać te same błędy, albo można – tak jak my – 
udoskonalić proces produkcji i  dzięki temu realnie 
zagwarantować klientowi jeszcze wyższą jakość. Mam 
tu na myśli nasz system bezpiecznego tłoczenia, który 
polega na dostosowaniu temperatury przetłaczanej 
stali do idealnych warunków klimatycznych, suge-
rowanych przez producenta materiału wsadowego. 
Jest to rozwiązanie opatentowane przez naszą firmę 
i stosowane wyłącznie u nas. Na końcu tej układanki 
dochodzimy do najważniejszej kwestii, czyli do ludzi. 
Można być pracodawcą nieatrakcyjnym, z niską kul-
turą organizacyjną, do którego nikt nie chce przyjść, 
a wręcz od którego się odchodzi, albo można – tak 
jak my – przyciągać do siebie ludzi niczym magnes. 
Wystarczy powiedzieć, że tylko w  ciągu ostatnich 
2-3 lat dołączyło do nas bardzo wielu nowych pra-
cowników, w  tym z  firm konkurencyjnych. Podczas 
rozmów z nimi stale słyszę, że firmy nadal nie chcą 
inwestować w  rozwój swoich kadr, nie wysyłają na 
studia, nie stawiają nowych wyzwań, nie ustalają ja-
snych zasad, oraz że ogólnie mówiąc żałują środków 
na swoich ludzi. Zdarzyło się nawet tak, że w jednej 
z firm z naszej branży, wysokiej rangi dyrektor musiał 
sobie sam zapłacić za szkolenie. To przelało u niego 
czarę goryczy i postanowił z takiej firmy odejść. U nas 
jest zupełnie inaczej. Tylko w  bieżącym roku grono 
naszych pracowników powiększy się o kolejnych ab-
solwentów wyższych uczelni technicznych, studiów 
podyplomowych czy MBA, których zachęciliśmy do 
podjęcia nowych wyzwań i  sfinansowaliśmy im stu-
dia. Nie robimy tego jednak charytatywnie. Robimy 
to z pozytywnego wyrachowania, bo wiemy, że w na-
szych ludziach drzemie ogromny potencjał, a my mo-
żemy go pobudzić z obopólną korzyścią. 

FIRMA BLACHOTRAPEZ JEST OBECNA NA 
POLSKIM RYNKU OD PONAD PÓŁ WIEKU, 

Kuchnia:  
Azjatycka, włoska, owoce morza  
i ryby

Hobby:  
Jazda na rowerze, podróże, 
fotografia, nurkowanie

Książka:  
Medicus Noaha Gordona oraz 
Trylogia Władca Pierścieni J.R.R. 
Tolkiena 

Wymarzone wakacje:  
Podróż dookoła świata

Muzyka:  
Łatwiej powiedzieć czego nie 
słucham. Disco polo oraz tandetnego 
popu z popularnych stacji radiowych
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DZIAŁANIA SPRAWIŁY, ŻE STALIŚCIE SIĘ 
LIDEREM RYNKU I NA CZYM POLEGA 
WASZA WSPÓŁPRACA Z BRANŻĄ 
DEKARSKĄ?
Współpraca z dekarzami to coś, co w na-

szym przypadku stanowi wyjściową do 
dalszych projektów. Z wielkim szacunkiem 
podchodzimy do pracy dekarza. Wiemy, że 
nawet najlepszy produkt bez rekomendacji 
kogoś kto po prostu będzie na nim praco-
wał nie ma sensu. Produkt, który oddajemy 
w  ręce naszych klientów jest sprawdzony 
nie tylko przez dekarza, ale też architekta 
i  specjalistę. Najlepszym przykładem tej 
synergii jest nasza najnowsza propozycja 
Thunder. Jest to pierwszy produkt pokryty 
kruszywem skalnym dostępny na naszym 
polskim rynku, który jest jednocześnie 
w całości wyprodukowany przez polską fir-
mę. To, o czym mówię, potwierdzają nie tyl-
ko głosy z branży – ale i certyfikacja przez 
zewnętrzne laboratoria badawcze. Thunder 
badany był miesiącami, a ostatecznie został 
certyfikowany przez Międzynarodowych 
Ekspertów z Instytutu TUV NORD POL-
SKA. Ściśle współpracujemy też z Polskim 
Stowarzyszeniem Dekarzy i od lat angażu-
jemy się w  jego flagowe inicjatywy. W ra-
mach działań CSR-owych naszym celem 
jest przekonanie młodego pokolenia, że 
zawód dekarza jest przyszłościowy i pożą-
dany przez rynek pracy. Swoim patronatem 
obejmujemy szkoły zawodowe i te o profilu 
dekarskim. Młode pokolenie to nasza przy-
szłość. Wielu stypendystów Blachotrapez 
zasila obecnie nasze oddziały. Jestem dum-
ny, że jako firma, która jest liderem rynku 
i  pionierem z  zakresu innowacji, dostar-
czamy również takie wartości jak poszano-
wanie do pracy dekarza i ścisła współpraca 
międzybranżowa. 

JESTEŚCIE POSTRZEGANI JAKO FIRMA 
STAWIAJĄCA NA INNOWACJE. CO 
SPRAWIA, ŻE WASZE PRODUKTY 
WYRÓŻNIAJĄ SIĘ NA TLE INNYCH 
I CZY INNOWACJE DOTYCZĄ TAKŻE 
PROCESÓW PRODUKCYJNYCH?
Innowacje to coś, co napędza współcze-

sny rynek. Myślę, że obecnie to nie tylko 
wybór, a  wręcz jedyny słuszny kierunek. 
Nowe trendy technologiczne opanowały 
w  zasadzie każdy sektor. Wystarczy spoj-
rzeć na stosunkową nową, ale prężnie roz-
wijającą się gałęź przemysłu, czyli rynek 
lakierniczy. Pomyślał ktoś kiedyś, że farba 
może być smart? Teraz to oczywistość, słu-
żą temu zautomatyzowane kabiny lakierni-
cze, w których nadajemy powłokom nowe 
właściwości np. dzięki zastosowaniu dwu-
tlenku tytanu znanego zresztą wcześniej 
z filtrów do wody. Rok 2021 upływa w na-

szej firmie pod znakiem wdrożeń i  testów. 
Dziś rynek jest już przesycony, żeby się na 
nim wyróżnić. Nie wystarczają jedynie uno-
wocześnienia. Potrzebna jest cała rozbudo-
wa systemu wsparcia innowacji opartego na 
podejściu know-how w  obszarze wdroże-
niowym. To właśnie technologia umożliwia 
nam większą dywersyfikację usług, a inno-
wacje pozwalają dostarczyć produkt, który 
spełnia oczekiwania klientów. Wystarczy 
spojrzeć choćby na nasz Zakład Syste-
mów Rynnowych KROP. Rok 2021 to de 
facto pierwszy pełny rok funkcjonowania 
zakładu, a  już teraz produkujemy w  nim 
6 rodzajów systemów rynnowych w  opar-
ciu o stal i PVC. Popyt na te produkty jest 
tak duży, że na początku roku podjęliśmy 
decyzję o rozbudowie zakładu i w ciągu 18 
miesięcy uruchomimy kolejną halę produk-
cyjną wielkości 6000 m2. Przyznam, że tak 
gigantyczne wręcz zainteresowanie tym 
produktem bardzo mnie zaskoczyło, ale to 
tylko pokazuje jak bardzo potrzebna była 
na tym rynku nowa jakość i nowe spojrze-
nie na systemy rynnowe. 

SWOJĄ SPRZEDAŻ OPIERACIE 
TAKŻE O EKSPANSJĘ ZAGRANICZNĄ. 
JESTEŚCIE OBECNI ZARÓWNO 
NA RYNKACH EUROPEJSKICH JAK 
RÓWNIEŻ AZJATYCKICH. JAKI PROCENT 
PRZYCHODÓW STANOWI EKSPORT 
I CZYM RÓŻNIĄ SIĘ OD SIEBIE TE DWA 
RYNKI?
Od wielu lat wprowadzamy stałą eks-

pansję na rynkach zagranicznych. Eksport 
stanowi ok 30 proc. naszych przychodów ze 

sprzedaży. Opieramy go na dużym wsparciu, 
jakie oferujemy naszym zagranicznym dys-
trybutorom. Mocno inwestujemy w rozwój 
spółek zależnych, tak aby stanowiły wspar-
cie dla zagranicznych klientów. Obecnie 
nasze produkty dostępne są m.in. w Niem-
czech, Czechach, Rumunii, na Białorusi, 
Węgrzech i Słowacji, a także w Azji. W Ka-
nadzie funkcjonujemy pod marką Solid 
Steel. Rynek azjatycki to jeden z najbardziej 
ekskluzywnych na świecie, charakteryzuje 
się wysokim poziomem rozwoju i zaawan-
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I INVEST IN PEOPLE!
INTERVIEW WITH RAFAŁ MICHALSKI, PRESIDENT OF 
THE BOARD OF BLACHOTRAPEZ

sowania technicznego. Sprzedaż na tym rynku wy-
maga dostosowania się do specyficznego otoczenia. 
Trzeba się przygotować na różne bariery nie tylko te 
operacyjne czy finansowe, ale i  kulturowe. Poznanie 
tej specyfiki i skrupulatna analiza ryzyka, odpowiednie 
planowanie i właściwy proces sprzedaży, przyczyniają 
się do podstawy rozwoju na globalnym rynku. 

CZY W PERSPEKTYWIE NAJBLIŻSZYCH 5 LAT, 
MACIE W PLANACH WIZJE ROZWOJU NA 
KOLEJNE KRAJE?
Należy podkreślić, iż obecnie mamy niestabilną sy-

tuację na rynku globalnym wywołaną pandemią koro-
nawirusa i trochę utrudniło nam to realizację planów. 
To, co jednak pozwala utrzymać stabilność to inno-
wacyjne zaplecze technologiczne oraz silne i  trwałe 
relacje z  zagranicznymi partnerami. Samą ekspan-
sję rozpatrujemy na różnych płaszczyznach. Rozwój 
produktu to pierwsza z możliwości, która pozwala na 
kreowanie rozwiązań, które potem są eksportowane na 
inne rynki. Przykładem takiego podejścia jest marka 
Solid Steel działająca na kanadyjskim rynku, która 
prowadzi zaawansowane badania nad rozwojem no-
wych produktów. Na ich podstawie firma Blachotrapez 
w Polsce opracowuje kompleksowy produkt by potem, 
wprowadzić go na rynek. Produkt stanowi fuzję do-
świadczenia dwóch perspektyw rynkowych i  jest no-
watorskim podejściem do transnarodowej współpracy.

W OSTATNIM CZASIE ZAINWESTOWALIŚCIE 
W FOTOWOLTAIKĘ ORAZ MAGAZYNY ENERGII. 
CO WPŁYNĘŁO NA PODJĘCIE TAKIEJ DECYZJI? CZY 
TO ZAPOWIEDŹ NOWEGO KIERUNKU ROZWOJU?
Patrzymy na dach wielowymiarowo, szukamy 

nowych rozwiązań czy innowacyjnych zastosowań. 
Fotowoltaika bez wątpienia związana jest z dachem. 
Wykorzystując swoje doświadczenie postanowiliśmy 
wprowadzić rewolucje na rynku OZE. Dlaczego od 
razu rewolucje? To proste, nigdy nie wkraczamy na 
rynek „na ślepo”. Badaliśmy rynek, obserwowaliśmy 
sytuację i rozmawialiśmy z dekarzami. Co się okaza-
ło? Jest już sporo firm z instalacjami PV, ale to dlate-
go, że fotowoltaikę zaczął montować każdy. Powstało 
mnóstwo malutkich firm, które oferują instalacje PV 
z tym, że większość z nich została założona przez lu-
dzi, którzy jeszcze kilka tygodni wcześniej zajmowali 
się np. sezonowym zbiorem truskawek. Jakość takiego 
montażu pozostawia bardzo wiele do życzenia. Mó-
wiąc niepoważnie zapanowała era podziurawionych 
dachów co jednak w praktyce nie ma nic wspólnego 
z żartami. Taka sytuacja wiąże się najczęściej z utratą 
gwarancji na dach, nie wspominając już o zagrożeniu 
życia i  zdrowia. Nasza oferta Dachu Kompletnego, 
w  której utrzymujemy gwarancję na nasze pokrycie 
przy zastosowaniu rozwiązań od Revolt Energy, to 
coś czego rynek bardzo potrzebował. My jako Bla-
chotrapez wynosimy montaż PV na zupełnie inny 
poziom. Montaż z poszanowaniem dachu, z szacun-
kiem do pracy dekarza, montaż estetyczny, nienisz-
czący poszycia, a  przede wszystkim bezpieczny. Nie 
zapominajmy, że koniec końców mamy do czynienia 
z prądem, a tutaj żarty się kończą. 

Favourite cuisine:  
Asian, Italian, seafood and fish

Hobby:  
Cycling, travelling, photography, 
scuba diving

Favourite book:  
Medicus by Noah Gordon and The 
Lord of the Rings trilogy by J.R.R. 
Tolkien 

Dream holiday:  
A trip around the world

Favourite music :  
It is easier to say what I do not listen 
to. Disco polo and cheesy pop from 
popular radio stations

MR RAFAL, YOU BECAME CEO OF BLACHOTRAPEZ 
IN 2014 AND HAVE MANAGED THE ENTIRE 
BLACHOTRAPEZ GROUP SINCE 2018. TO WHAT 
EXTENT HAS YOUR PREVIOUS EXPERIENCE IN THE 
AREAS OF SALES MANAGEMENT OR CREATING 
LONG-TERM DEVELOPMENT STRATEGIES 
HELPED IN THE FURTHER DEVELOPMENT OF THE 
COMPANIES YOU CURRENTLY MANAGE?
Above all, I am guided by one important principle – 

to always be a few steps ahead of the competition. Today, 
the companies that win are those that are constantly 
improving and investing in development. It may sound 
like a  truism, but if we take it apart, there is a  lot of 
truth in it. Let us perhaps start with technology. After 
all, you can produce roofs based on technology from 
20 or 30 years ago, as most of your competitors do, but 
you can also use machines developed by manufacturers 
based on patents obtained several years ago, as we do. 
This approach guarantees a high transfer of knowledge 
and the use of the latest technological developments. 
You can either produce roofs on old machines in the 
same way over and over again and repeat the same 
mistakes, or you can – like us – improve the production 
process and thus genuinely guarantee even higher 
quality to the customer. This is the case with our safety 
embossing system, which adjusts the temperature of 
the embossed steel to the ideal climatic conditions 
suggested by the manufacturer of the input material. 
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This solution is patented by our company and 
is used exclusively by us. At the end of this 
puzzle, we come to the most important issue 
– people. You can be an unattractive employer 
with a poor organisational culture, where no 
one wants to work and even leaves, or you 
can, like us, attract people like a magnet. It 
is only to say that, in the last 2-3 years alone, 
a  great many new employees have joined 
us, including from our competitors. In my 
conversations with them, I  constantly hear 
that companies still do not want to invest in 
the development of their staff, send them to 
university, set new challenges, establish clear 
rules, and that, generally speaking, they regret 
the resources they spend on their people. It 
even happened that, in one company in our 
sector, a high-ranking director had to pay for 
his own training. This made him bitter and 
he decided to leave the company. With us, 
it is completely different. This year only, the 
number of our employees will be increased 
by further graduates of technical universities, 
postgraduate or MBA studies, whom we 
encouraged to take up new challenges and 
we financed their studies. However, we are 
not doing this for charity. We are doing it out 
of positive calculation, because we know that 
there is great potential in our people and we 
can stimulate it to our mutual benefit.

BLACHOTRAPEZ HAS BEEN PRESENT ON 
THE POLISH MARKET FOR MORE THAN 
HALF A CENTURY, BUT IT IS THE LAST 
FEW YEARS WHICH HAVE BROUGHT 
A RAPID INCREASE IN REVENUE. 
WHAT DECISIONS HAVE PROVED TO 
BE CRUCIAL IN TERMS OF FURTHER 
DEVELOPMENT?

Blachotrapez is currently the fastest gro-
wing manufacturer of roof and facade cove-
rings in Poland. We simply do our job and do 
not look at anyone. We have our own DNA, 
in which constant development and expan-
sion is coded. Enough to say that when I jo-
ined the company in 2014, the Blachotrapez 
Group had sales revenues of 250 million, and 
this year we estimate that it will close abo-
ve PLN 1 billion in revenues. How have we 
done that? First of all, we are consistent and 
reliable. We do not have one chimerical boss 
who sits locked in a glass tower, claiming that 
since he opened the company 20 years ago, it 
means that he knows everything and at the 
same time castrates all his managers in terms 
of business. In our company, every employee 
is a partner and everyone is very competent 
and empowered. All our people treat the 
company as something they own and as their 
piece of life. I also take great care to ensure 
that in our company, managers at every level 
do not manage employees, but lead them, be-
cause you can manage things and processes, 
but you have to lead people. All this makes 
us the unquestionable number one in the ro-
ofing and guttering industry today.

YOU ARE CURRENTLY POLAND'S BIGGEST 
MANUFACTURER OF TIN ROOFING. 
WHAT ACTIONS HAVE YOU TAKEN TO 
BECOME THE MARKET LEADER AND 
WHAT IS YOUR COOPERATION WITH THE 
ROOFING INDUSTRY BASED ON?
Cooperating with roofers is something 

that in our case is the starting point for fur-
ther projects. We treat the work of a roofer 
with great respect. We know that even the 
best product without a  recommendation 

from someone who is going to work on it is 
pointless. The product we put into our custo-
mers' hands is tested not only by a roofer, but 
also by an architect and specialist. The best 
example of this synergy is our latest offering 
Thunder. It is the first product covered with 
rock aggregate available on our Polish mar-
ket, which is also manufactured entirely by 
a  Polish company. What I'm talking about 
is confirmed not only by voices from the in-
dustry – but also by certification by external 
testing laboratories. external testing labora-
tories. Thunder was tested for months, and fi-
nally certified by International Experts from 
the TUV NORD POLAND Institute. We 
also work closely with the Polish Roofers' 
Association and have been involved in its fla-
gship initiatives for years. Within the CSR 
activities, our aim is to convince the young 
generation that the profession of roofer is 
promising and desired by the labour mar-
ket. We extend our patronage to vocational 
schools and those with a roofing profile. The 
young generation is our future. Many Bla-
chotrapez scholarship holders are currently 
working in our branches. I  am proud that, 
as a company which is a market leader and 
pioneer in innovation, we also deliver values 
such as respect for the work of the roofer and 
close cooperation between the branches.

YOU ARE SEEN AS A COMPANY THAT 
FOCUSES ON INNOVATION. WHAT 
MAKES YOUR PRODUCTS STAND OUT 
FROM OTHERS AND DOES INNOVATION 
ALSO APPLY TO YOUR PRODUCTION 
PROCESSES?
Innovation is something that drives the 

modern market. I think that today it is not 
only the choice, but the only right direction. 
New technological trends have taken hold in 
virtually every sector. You only have to look 
at a relatively new but thriving industry, the 
paint market. Have you ever thought that 
paint can be smart? Now it's a  matter of 
course, thanks to automated paint booths in 
which we give new properties to coatings, for 
example by using titanium dioxide, which 
was previously used in water filters. The year 
2021 will be marked by implementations 
and tests in our company. Today, the market 
is saturated, so to stand out on it. It is not 
enough just to upgrade. What is needed 
is an entire extension of the innovation 
support system based on the know-how 
approach in the implementation area. It 
is technology that enables us to diversify 
our services and innovation that allows us 
to provide a  product that meets customer 
expectations. Just look at our KROP Gutter 
Systems Plant, for example. The year 2021 
is de facto the first full year of the plant's 
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functioning and we are already producing 6 
types of gutter systems based on steel and 
PVC. Demand for these products is so high 
that at the beginning of the year we made 
a decision to expand the plant and within 
18 months we will open another production 
hall of 6000 m2. I  must admit that I  was 
surprised to see such a huge interest in this 
product, but it just goes to show how much 
this market needed new quality and a new 
outlook on gutter systems.

YOU ALSO BASE YOUR SALES ON 
INTERNATIONAL EXPANSION. YOU ARE 
PRESENT ON BOTH EUROPEAN AND 
ASIAN MARKETS. WHAT PERCENTAGE 
OF INCOME IS GENERATED BY EXPORTS 
AND HOW DO THESE TWO MARKETS 
DIFFER?
For many years, we have been steadily 

expanding into foreign markets. Exports 
account for around 30% of our sales income. 
We base it on the strong support we offer to 
our foreign distributors. We invest heavily in 
the development of our subsidiaries so that 
they provide support for foreign customers. 
Currently, our products are available in 
Germany, the Czech Republic, Romania, 
Belarus, Hungary and Slovakia, as well as 
in Asia. In Canada we operate under the 
brand name Solid Steel. The Asian market 
is one of the most exclusive in the world 
and is characterised by a  high level of 
development and technical sophistication. 
Selling in this market requires adapting 
to a  specific environment. You have to 
be prepared for various barriers, not only 
operational or financial, but also cultural. 
Knowing these specifics and scrupulous risk 
analysis, proper planning and the right sales 
process contribute to the basis for growth in 
a global market.

IN THE NEXT 5 YEARS, DO YOU HAVE 
VISIONS OF EXPANDING INTO OTHER 
COUNTRIES?
It should be pointed out that we currently 

have an unstable situation on the global 
market caused by the coronavirus pandemic 
and this has made it somewhat difficult for 
us to realise our plans. What allows us to 
maintain stability, however, is an innovative 
technological base and strong and lasting 
relations with foreign partners. We are 
looking at expansion itself on various levels. 
Product development is the first option, 
which allows us to create solutions that 
are then exported to other markets. An 
example of this approach is the Solid Steel 
brand operating on the Canadian market, 
which conducts advanced research into the 
development of new products. On the basis 

of this research, Blachotrapez in Poland 
develops a comprehensive product, which is 
then launched on the market. The product 
is a  fusion of the experience of two market 
perspectives and is an innovative approach to 
transnational cooperation.

YOU HAVE RECENTLY INVESTED 
IN PHOTOVOLTAICS AND ENERGY 
STORAGE. WHAT INFLUENCED THIS 
DECISION? IS THIS A SIGN OF A NEW 
DIRECTION?
We look at the roof in a multidimensional 

way, searching for new solutions or innovati-
ve applications. Photovoltaics is undoubtedly 
connected with the roof. Using our experien-
ce we decided to revolutionise the RES mar-
ket. Why revolutions at once? It's simple, we 
never enter the market "blindly". We studied 
the market, observed the situation and talked 
to roofers. What did it turn out? There are 
already quite a  few companies with PV in-

stallations, but that's because everyone star-
ted installing photovoltaics. There are a  lot 
of tiny companies that offer PV installations, 
but most of them were set up by people who 
only a  few weeks before were, for example, 
seasonal pickers of strawberries. The quality 
of such installation leaves a lot to be desired. 
To put it bluntly, the era of punctured roofs 
has arrived, which in practice has nothing to 
do with jokes. Such situation usually results 
in loss of guarantee for the roof, not to men-
tion life and health danger. Our Complete 
Roof offer, in which we maintain the guaran-
tee on our roofing with solutions from Revolt 
Energy, is something the market badly ne-
eded. We at Blachotrapez take PV installa-
tion to a  whole other level. An installation 
that respects the roof, respects the work of 
the roofer, is aesthetically pleasing, non-de-
structive and above all safe. Let's not forget 
that in the end we are dealing with electricity, 
and here the jokes end. 
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LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ 
TO ZRÓWNOWAŻONA 
PRZYSZŁOŚĆ
Rozmowa z IwonĄ Jacaszek-Pruś, dyrektorkĄ ds. korporacyjnych  
w Kompanii Piwowarskiej

Iwona Jacaszek-Pruś
Dyrektorka ds. Korporacyjnych,  
Kompania Piwowarska
Corporate Affairs Director, Kompania  
Piwowarska

odpowiedzią na zmieniający się świat, kryzys 
klimatyczny, wyzwania społeczne, zmiany 
zachodzące na rynku oraz w oczekiwaniach 
i  preferencjach konsumentów. Jeszcze na 
etapie jej tworzenia postawiliśmy sobie pyta-
nie: co tak naprawdę oznacza zrównoważony 
rozwój w browarnictwie, w teorii i w prakty-
ce. Nasz biznes wykorzystuje dużo zasobów, 
takich jak woda i energia potrzebne do wa-
rzenia piwa, nasze podstawowe składniki są 
pochodzenia rolniczego. Jesteśmy źródłem 
produktów ubocznych z  produkcji i  śladu 
węglowego z całej naszej działalności. Zasoby 
planety są zużywane także do produkcji opa-
kowań na piwo – butelek i puszek, a po skon-
sumowaniu piwa stają się odpadem. Spojrze-
liśmy na nasz biznes wychodząc z założenia, 
że tam gdzie są odpady, są też możliwości, 
a tam, gdzie zużycie surowców, tam jest po-
tencjał do zmian i oszczędności. 

JAK W PRAKTYCE REALIZUJECIE TO  
PODEJŚCIE? JAKIE SĄ WASZE PLANY  
DO 2030?
Od 2021 r. energia elektryczna potrzeb-

na do zasilania naszych browarów pochodzi 
z wiatru. Kolejną ambicją środowiskową jest 
jeszcze większa oszczędność w zużyciu wody 
do warzenia piwa, chociaż już teraz mamy tu 
jeden z najlepszych wyników w Europie. Pla-
nujemy również maksymalne wykorzystywa-
nie wody z procesów produkcyjnych do celów 
technicznych: mycia urządzeń, czyszczenia 
pomieszczeń i  chłodzenia maszyn. Liczba 
punktów ponownego wykorzystania wody 
rośnie w  naszej firmie każdego roku. Obec-
nie 99,81% odpadów i produktów ubocznych 
powstających w  procesie produkcji poddaje-

Przyjęliśmy w Grupie Asahi, której jeste-
śmy częścią, nową strategię z  poczucia od-
powiedzialności za otaczający nas świat i  za 
przyszłość naszego biznesu. Jako lider branży 
w Polsce chcemy również dawać dobry przy-
kład i inspirować do działania innych. Wszy-
scy wiemy przed jakimi wyzwaniami stoi cały 
świat, dlatego naszą intencją było zdefinio-
wanie strategii na miarę czasów i  wyzwań, 
z  jakimi musimy się zmierzyć. Pracując nad 
strategią Lepsza Przyszłość 2030 zbadaliśmy 
najlepsze praktyki w  branży piwowarskiej 
i poza nią, a także modele biznesowe różnych 
firm. Oceniliśmy trendy konsumenckie, wzię-
liśmy pod uwagę megatrendy i prognozy dla 
świata z i bez Covid-19. Wszystko to dopro-
wadziło nas do zdefiniowania czterech strate-
gicznych imperatywów dających możliwości 
rozwoju w obszarach portfolio i profitu oraz 
złożenia poważnych zobowiązań w obszarach 
planeta i  ludzie. Wszystkie obszary odnoszą 
się wprost do zrównoważonego rozwoju, 
a nasze działania na ich rzecz kontrybuują do 
realizacji celów Agendy 2030 ONZ. 

W 2020 R. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
PO RAZ PIERWSZY STAŁ SIĘ INTEGRALNĄ 
CZĘŚCIĄ WASZEJ STRATEGII, A CELE BIZ-
NESOWE SĄ W NIEJ NA RÓWNI WAŻNE 
ZE ŚRODOWISKOWYMI I SPOŁECZNYMI. 
Z CZEGO WYNIKA TA ZMIANA?
Z  holistycznego spojrzenia na rzeczy-

wistość w  jakiej żyjemy. W  której wszystko 
jest ze sobą powiązane i  wzajemnie na sie-
bie wpływa. Jeżeli dalej chcemy prowadzić 
z sukcesem nasz biznes musimy trzymać rękę 
na pulsie i  dostosowywać go do otoczenia, 
w którym działamy. Nowa strategia jest naszą 

WE WRZEŚNIU MIJA ROK OD WDRO-
ŻENIA W KOMPANII PIWOWARSKIEJ 
NOWEJ STRATEGII – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ 
2030. PROSZĘ PRZYPOMNIEĆ NASZYM 
CZYTELNIKOM CO SKŁONIŁO PAŃSTWA 
DO JEJ UTWORZENIA I JAKIE PRZESŁANKI 
ZADECYDOWAŁY O JEJ OSTATECZNYM 
KSZTAŁCIE.
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my odzyskowi, 46% naszych produktów jest 
sprzedawanych w  opakowaniach wielokrot-
nego użytku, a puszki na piwo w blisko 50% 
pochodzą z aluminium z recyklingu. Na wiel-
ką skalę wykorzystujemy szklane opakowania 
wielokrotnego użytku. Sami utworzyliśmy 
i finansujemy system ich zbiórki z rynku i mo-
żemy pochwalić się jego 90% efektywnością, 
co oznacza, że tak wysoki odsetek butelek, 
które rocznie wprowadzamy na rynek wraca 
do naszych browarów do ponownego napeł-
nienia. Warto wiedzieć, że stosowanie bute-
lek zwrotnych do piwa oznacza kilkukrotnie 
mniejszą emisję CO₂ w porównaniu do bu-
telek jednorazowych, a jedna butelka zwrotna 
może zastąpić 20 bezzwrotnych. W tym roku 
przyłączyliśmy się do inicjatywy Carrefour 
Polska pod nazwą „Droga do zero waste”. 
Dzięki naszej współpracy we wszystkich 250 
hiper – i supermarketach Carrefour na terenie 
całego kraju konsument może, bez paragonu, 
oddać butelkę zwrotną po naszym piwie. 

W  ujęciu długoterminowym, do 2030 r., 
chcemy m.in. osiągnąć neutralność węglo-
wą w naszych browarach i  łańcuchu dostaw. 
W  obszarze opakowań planujemy korzystać 
wyłącznie z opakowań zwrotnych lub nadają-
cych się do recyklingu, a dodatkowo opako-
wania te będą powstawać w  minimum 50% 
z  recyklatu. To tylko wycinek naszych celów 
i osiągnięć, które mamy na drodze do realizacji 
strategii Lepsza Przyszłość 2030 – prowadze-
nia biznesu w etyczny, odpowiedzialny i zrów-
noważony sposób, z  poszanowaniem środo-
wiska naturalnego i jego zasobów, dla lepszej 
przyszłości obecnych i następnych pokoleń.

also want to be a  role model and inspire 
others to take action. We are all aware of 
the challenges the entire world is facing at 
the moment, therefore it was our intention 
to define a  strategy adjusted to the times 
and challenges we are forced to take on. 
While working on the Better Future 
2030 strategy, we explored best practices 
from the brewing industry and beyond 
as well as business models from different 
companies. We evaluated consumer trends 
and considered megatrends and forecasts for 
the world with and without Covid-19. With 
all that in mind, we defined four strategic 
imperatives providing new capabilities in 
areas such as Portfolio and Profit, and made 
serious commitments within the Planet 
and People areas. All these areas are directly 
linked to sustainable development and our 
activities within their scope contribute to the 
execution of the goals specified in the UN 
Agenda 2030. 

IN 2020, FOR THE FIRST TIME EVER, 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
BECAME AN INTEGRAL PART OF YOUR 
STRATEGY, MAKING YOUR BUSINESS 
GOALS EQUALLY IMPORTANT AS THE 
ENVIRONMENTAL AND SOCIAL ONES. 
WHAT INSPIRED THAT CHANGE?
It is a  result of a  holistic approach to 

the reality we live in, where everything is 
connected and mutually influenced. If we 
want to continue to successfully run our 
business, we have to be on top of our game 
and adjust to the environment we operate 
within. The new strategy is our response to the 
rapidly changing world, climate crisis, social 
challenges, market changes and consumer 
expectations and preferences. Already at the 
initial stage of its creation, we asked ourselves: 
what does sustainable development mean in 
brewing, both in theory and in practice? Our 
business consumes a  lot of resources, such 
as water or energy needed for brewing, and 
our basic raw materials come from farming. 
We are a  source of by-products from our 
production and carbon footprint from our 
entire business activity. The resources of 
our planet are also utilised to produce beer 
packaging – bottles and cans, which after 
consumption become waste. We took a look 
at our business, assuming that where there is 
waste, there are also capabilities, and where 
there is resource consumption, there is 
potential for changes and savings. 

HOW ARE YOU APPLYING THAT 
APPROACH IN PRACTICE? WHAT ARE 
YOUR PLANS FOR 2030?
Starting from 2021, the electricity needed 

to power our breweries comes from wind 

farms. Another environmental ambition is 
further reduction of our water consumption 
in the brewing process, even though we 
are already best in class in Europe. We also 
plan to maximize utilization of water from 
production processes for technical purposes: 
washing devices, cleaning premises and 
cooling machines. The number of water 
recycling points at Kompania Piwowarska 
increases every year. Currently, 99.81% of 
waste and by-products generated in the 
production process is recycled, 46% of 
products is sold in reusable packaging, and 
beer cans are made in nearly 50% from 
recycled aluminium. We use reusable glass 
packaging on a  large scale. On our own 
initiative, we created and keep financing 
a  reusable bottle collection system and can 
show off with its 90% effectiveness, which 
means that such a high percentage of bottles 
introduced to the market annually, returns 
to our breweries to be refilled. Compared 
to single-use bottles, returnable beer bottles 
translate into significantly reduced CO₂ 
emissions, and one returnable bottle can 
replace 20 non-returnable ones. This year, 
we joined the initiative of Carrefour Polska 
run under the “Droga do zero waste” (The 
Road to Zero Waste) name. Thanks to our 
cooperation, in all 250 Carrefour hyper and 
supermarkets across the country, consumers 
can return our returnable beer bottles 
without a receipt.

In the long run, by 2030, we want 
to achieve carbon neutrality across our 
breweries and the entire supply chain. In 
terms of packaging, we plan to use returnable 
and recyclable packaging exclusively, which 
additionally will contain minimum 50% of 
recycled aluminium. It is only a  fraction of 
our goals and achievements setting our path 
to the execution of the Better Future 2030 
strategy – running our business ethically, 
responsibly and sustainably, while respecting 
the environment and natural resources, to 
ensure a  better future for the current and 
next generations. 

A BETTER FUTURE 
IS A SUSTAINABLE 
FUTURE 
INTERVIEW WITH IWONA JACASZEK- 
-PRUŚ, CORPORATE AFFAIRS DIRECTOR  
AT KOMPANIA PIWOWARSKA

SEPTEMBER MARKS ONE YEAR SINCE 
KOMPANIA PIWOWARSKA IMPLEMENTED 
ITS NEW STRATEGY – BETTER FUTURE 
2030. PLEASE REMIND OUR READERS 
WHAT INSPIRED YOU TO DEVELOP IT 
AND WHICH FACTORS INFLUENCED ITS 
ULTIMATE SHAPE. 
Asahi Group, which we are a  part of, 

introduced the new strategy to reflect our 
sense of responsibility for the world around 
us and the future of our business. As the 
leader of the beer industry in Poland, we 
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JAK ZRÓWNOWAŻONY BIZNES MOŻE 
WSPIERAĆ MINIMALIZOWANIE 
SKUTKÓW PANDEMII?

CO Z TĄ SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIZNESU 
W POSTPANDEMICZNYM CZASIE? 
Pandemia wpłynęła na wszystkie aspekty życia. Najnowsze ra-

porty precyzyjnie mówią o  tym, że świat się zmienił. I wciąż bę-
dzie podlegał transformacjom. Raport World Economic Forum 
Resetting the Future of Work Agenda: Disruption and Renewal in 
a Post-COVID World z października 2020 r., wśród 5 zmian na 
rynku pracy, wskazał na dbanie o well-being pracownika. W  tym 
kontekście to troska o jego zdrowie i dobre samopoczucie poprzez 
dedykowane programy. Również Deloitte, w raporcie Human Ca-
pital Trends 2021, wśród 5 strategii pracowniczych na 2021 r., wy-
mienia zadbanie o dobre samopoczucie pracowników. Wniosek jest 
jeden: oprócz dotychczasowych działań z obszaru odpowiedzialnego 
biznesu, jak dbanie o środowisko, różnorodność, to właśnie troska 
o  człowieka wysuwa się na pierwszy plan działań biznesowych. 
W Edenred doskonale to rozumiemy, a pandemia tylko wzmocniła 
naszą filozofię, bo wzbogacanie kontaktów. Na dobre. to nic innego 
jak dbanie o relację pracodawca-pracownik.

CO W TYM KONTEKŚCIE ROBIĄ FIRMY, Z KTÓRYMI 
WSPÓŁPRACUJECIE?
Nasi partnerzy podejmują szereg działań, mających na celu realną 

poprawę funkcjonowania pracowników. Well-being to już nie tylko 
idea, ale realne zmiany w firmach oraz filar strategii sustainable growth.

Edenred, podczas czerw-
cowego Executive Inno-
vation Forum 2021, za-
inicjował ruch For Good. 
Movement, którego celem 
jest zmiana naszych nawy-
ków i  realna pomoc lide-
rom, którzy tworzą z nami 
wspólną, nową jakość. Do 
ruchu, zaledwie w  ciągu 
kilku tygodni, przystąpiło 
już kilkadziesiąt firm! To 
potwierdza autentyczne 
zaangażowanie biznesu 
w  chęć zadbania o  dobre 
samopoczucie pracownika, 
zwłaszcza teraz w  nowej 
rzeczywistości. Bardzo nas 
to cieszy i dodaje energii.

CZYM JEST KONKRETNIE FOR GOOD. MOVEMENT?
To inicjatywa oparta na wypracowaniu rzeczywistego zwyczaju 

lunchowego. Tak dobrze znanego w Europie, a w Polsce praktycznie 
nieistniejącego. Zamiast lunchu mamy kanapkę, którą jemy w  tzw. 
międzyczasie. Zaś nawyk wspólnego lunchu wymiernie przekłada 
się na wiele sfer. To wtedy budujemy i rozwijamy relacje, lepiej ko-
munikujemy się, relaksujemy i zwiększamy swoją kreatywność. Od-
powiednia kultura jedzenia to działanie w dobrą stronę i na dobre.  
Stąd For Good. Movement.

JAK MOŻNA DOŁĄCZYĆ DO PROJEKTU FOR GOOD. MOVEMENT?
Wystarczy tylko się do nas zgłosić. Chcemy, aby każda firma była 

współtwórcą For Good. Movement. To od liderów poszczególnych 
branż i ich realnego zaangażowania zależy sukces akcji. Mogę zatem 
śmiało powiedzieć, że w Edenred zainicjowaliśmy te działania, ale to 
właśnie firmy – we własnych środowiskach – ją tworzą i  rozwijają. 
Oczywiście służymy pomocą i narzędziami. Firmy, które współtwo-
rzą z nami ruch otrzymują materiały video przygotowane we współ-
pracy z  ekspertami dla swoich pracowników. Nasi doradcy podpo-
wiadają optymalne rozwiązania, jak wykorzystać lunch dla poprawy 
działania firmy i well-beingu. Już teraz mamy dedykowany profil na 
Instagramie, gdzie podpowiadamy lunchowe miejsca i  dzielimy się 
opiniami. 

BRZMI IDEALNIE.
Użyłabym sformułowania: realnie i skutecznie. Nasze działania są 

odpowiedzią na filozofię Edenred opartą na idei dążenia do zrówno-
ważonego rozwoju, w której człowiek jest w centrum uwagi. Chce-
my realnie wpływać na poprawę jakości życia. Od dawna wspieramy 
organizację Lekarze bez granic czy też organizujemy w Edenred na 
całym świecie Ideal day – to charytatywny dzień, podczas którego 
każdy kraj prowadzi działania prospołeczne i proekologiczne. 

CZY ZA IDEAMI IDĄ JAKIEŚ TWARDE REGULACJE?
Wiemy, że nasza odpowiedzialność jako organizacji musi być holi-

styczna – tylko takie zaangażowanie, wielopłaszczyznowe, może od-
nieść pozytywny skutek. Stąd już od kilku lat skutecznie realizujemy 
nasze zobowiązanie, co do kontrybuowania do realizacji celów zrów-
noważonego rozwoju ONZ. (contribute to the UN Sustainable De-
velopment Goals) Wśród naszych celów i zobowiązań, są wspieranie 
ludzie w ich dążeniu do lepszego życia, troska o środowisko i rozwój 
oparty społecznej odpowiedzialności. Z  powodzeniem wcielamy je 
w życie w naszych codziennych działaniach. 

Działania CRS mają znaczny wpływ na minimalizowanie negatywnych skutków pandemii. Czy jednak 
robimy wystarczająco dużo, aby nasze wizje rzeczywiście stały się częścią realnego życia? Rozmowa  
z Edytą Ziajowską, Commercial Director Edenred Polska
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HOW CAN SUSTAINABLE BUSINESS 
HELP MINIMIZE THE PANDEMIC 
EFFECTS?

HOW DO YOU PERCEIVE CSR IN THE POST-PANDEMIC TIME? 
The pandemic has affected all aspects of our lives. The latest reports 

show clearly that the world has changed, and it will continue to 
transform. The World Economic Forum’s Resetting the Future of 
Work Agenda: Disruption and Renewal in a Post-COVID World 
report published in October 2020 indicates taking care of the 
employee’s well-being as one of five changes observed on the labour 
market. In this context, caring for employees’ health and well-being 
is implemented through dedicated programmes. Such approach is 
also listed among the top five employee strategies for 2021 in the 
Human Capital Trends 2021 report prepared by Deloitte. There is one 
obvious conclusion: apart from the CSR activities carried out so far, 
such as caring for the environment and biodiversity, it is the concern 
for people that comes to the fore in business activities. At Edenred, 
we understand it perfectly, and the pandemic has only strengthened 
our philosophy because Enhancing relationships. For good. is exactly 
nothing else than caring for the employer-employee relationship.

WHAT DO THE COMPANIES YOU COOPERATE WITH OFFER IN 
THIS CONTEXT?
Our partners undertake a  number of activities aimed at real 

improvement in the employees’ environment. Well-being is no longer 
only an idea, but real changes in companies and a pillar of the sustainable 
growth strategy.

Edenred initiated the 
For Good. Movement 
during the 2021 Executive 
Innovation Forum in June. 
Its goal is to change our 
habits and provide real help 
for leaders who want to 
create new quality together 
with us. Several dozen 
companies have already 
joined the movement in just 
a  few weeks! This confirms 
that businesses are truly 
committed and willing to 
take care of their employees’ 
well-being, especially now, 
in the new reality – which 
makes us very happy and 
keeps us going.

WHAT EXACTLY IS THE FOR GOOD. MOVEMENT?
It is an initiative based on promoting a habit of having a proper 

lunch break – so popular in Europe and almost non-existent in 
Poland. Instead of lunch, we just grab a sandwich on the go. Whereas 
the habit of having lunch together translates into many spheres in 
a measurable manner: this is when we build and develop relationships, 
communicate, relax, and increase our creativity. Proper food culture 
promotes good habits – for good. Hence our For Good. Movement.

HOW CAN ONE JOIN THE FOR GOOD. MOVEMENT 
CAMPAIGN?
All you need to do is contact us. We want every company to 

be a  co-creator of the For Good. Movement. The success of the 
campaign depends on the leaders of individual industries and their 
real commitment. Therefore, I can say that at Edenred we initiated 
these activities, but it is companies – and their surroundings – that 
create and develop it. Of course, we are here to offer help and 
necessary tools. Companies that co-create the movement receive 
video materials for their employees prepared in cooperation with 
experts. Our advisors suggest optimal solutions on how to use lunch 
breaks to improve the company’s operation and employees’ well-
being. We already have a dedicated profile on Instagram, where we 
suggest lunch spots and share opinions. 

THAT SOUNDS ALMOST PERFECT.
I  would rather call it real and effective. Our activities are 

a response to the Edenred philosophy based on the idea of striving 
for sustainable development, in which people are at the centre of 
attention. We want to have a real impact on the improvement of the 
quality of life. We have long supported Doctors Without Borders 
and organized the Ideal day with Edenred around the world 
during which each country conducts pro-social and pro-ecological 
activities. 

ARE THERE ANY REGULATIONS BEHIND THESE IDEAS?
We know that, as an organization, we must act in a holistic manner as 

only such a multidimensional commitment can have a positive effect. 
That is why, for several years now, we have successfully contributed 
to the implementation of the UN Sustainable Development Goals. 
Some of our goals include supporting people in their pursuit of 
a  better life, caring for the environment and promoting social 
responsibility-based development – and we continue to successfully 
implement them on daily basis. 

CRS activities can have a significant impact on minimizing the negative effects of the current pandemic. 
But are we doing enough to execute our visions in real life? Interview with Edyta Ziajowska, Commercial 
Director at Edenred Polska.
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PRZEDSIĘBIORCY 
MOGĄ RATOWAĆ ŻYCIE 
NAJMŁODSZYCH
Rozmowa z Markiem Krupińskim, Dyrektorem Generalnym  
UNICEF Polska

Marek Krupiński
Dyrektor Generalny, UNICEF Polska 
Executive Director, UNICEF Poland

BIZNES GOSPODARUJE DUŻYM 
KAPITAŁEM, KTÓREGO NAWET MAŁY 
PROCENT MOŻE PRZYNIEŚĆ OGROMNĄ 
POMOC. W JAKI SPOSÓB TEN OBSZAR 
GOSPODARKI MOŻE WESPRZEĆ TAKIE 
ORGANIZACJE JAK UNICEF?
Biznes ma ogromną moc inicjowania 

zmian. Warto podkreślić, że naturalnym 
sprzymierzeńcem firmy przy podejmowa-
niu działań społecznych jest właśnie or-
ganizacja pozarządowa. Z  drugiej strony, 
biznes dysponując kapitałem, może przy-
czynić się do realnej walki z  problemami 
społecznymi na świecie oraz wspierać po-
zytywne zmiany systemowe.

Myśląc o zaangażowaniu małych i śred-
nich przedsiębiorstw w  swoje działania, 
w  2012 roku UNICEF Polska opracował 
program „Firma z  sercem”, adresowany 
właśnie do tej grupy odbiorców. Program 
pozwala mniejszym podmiotom łączyć za-
łożenia biznesowe z  elementami społecz-
nej odpowiedzialności. Podobne programy 
działają w  wielu innych krajach, groma-
dząc wokół wspólnych działań lokalne 
firmy. Tylko w ostatnich miesiącach udział 
w programie przedłużyły firmy Karod czy 
Natural Pharmaceuticals.

Z  kolei duże przedsiębiorstwa, któ-
re chcą pomagać dzieciom razem z  naszą 
organizacją, zapraszamy do udziału w pro-
gramie „Przyjaciel UNICEF”. Jest to pro-
pozycja współpracy szyta na miarę przed-
siębiorców. W programie uczestniczą firmy 
z bardzo różnych branż: CREATON, Mi-
komax Smart Office, Centrum Medyczne 
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Damiana, Wydawnictwo Podatkowe GO-
FIN, PAGEN oraz inni. Zachęcamy inne 
firmy, aby poszły w ślady naszych obecnych 
partnerów. Więcej informacji na temat 
możliwości współpracy biznesowej z UNI-
CEF Polska znajdą Państwo na stronie 
unicef.pl/biznes.

Warto też dodać, że działamy na rzecz 
dzieci w  Polsce, prowadząc projekty edu-
kacyjne w  szkołach, inicjatywę „Miasto 
Przyjazne Dzieciom” oraz dbając o realiza-
cję zapisów Konwencji o prawach dziecka 
w naszym kraju. Partnerzy biznesowi mogą 
się włączyć np. w  realizowane przez nas 
projekty edukacyjne. Przykładem, może 
być bardzo udany projekt edukacyjno-spo-
łeczny „TO(działa)MY!” realizowany we 
współpracy z  Fundacją Santander Bank 
Polska. Celem akcji było zmotywowanie 
i  zaangażowanie uczniów oraz nauczycie-
li do podejmowania działań o charakterze 
społecznym i  realizacji projektów skiero-
wanych do społeczności szkoły i środowi-
ska lokalnego. Do programu zgłosiło się 
ponad 740 placówek. Każda szkoła bio-
rąca udział w  projekcie mogła aplikować 
o środki na dofinansowanie przygotowane-
go przez siebie projektu społecznego. Pla-
cówki, które przygotowały najciekawsze 
projekty otrzymały dofinansowanie, które 
pozwolą im wcielić w  życie zaplanowane 
działania. Granty przekazał partner pro-
jektu: Fundacja Santander Bank Polska. 
Jeszcze w tym roku startuje kolejna edycja 
tego programu.

STOWARZYSZENIA POZARZĄDOWE 
I BIZNESOWE ZNACZĄCO RÓŻNIĄ 
SIĘ OD SIEBIE. CELE KTÓRE SOBIE 
STAWIAJĄ ORAZ IDEE, KTÓRE 
WYZNAJĄ SĄ BARDZO ODMIENNE. 
JAKIE KORZYŚCI NIESIE ZE SOBĄ 
WSPÓŁPRACA TYCH DWÓCH 
ORGANIZACJI?
UNICEF jest jednym z inicjatorów stra-

tegicznej współpracy biznesu z  organiza-
cjami humanitarnymi. Nasza organizacja 
współpracuje z  partnerami biznesowymi 
na całym świecie – międzynarodowymi 
korporacjami, ale także z  lokalnymi fir-
mami. Partnerstwo z organizacjami takimi 
jak UNICEF daje firmom możliwość rato-
wania życia najmłodszych, przy jednocze-
snym osiąganiu celów biznesowych. Glo-
balny zasięg organizacji, rozpoznawalność 
i  wiarygodność pomagają osiągać wyniki 
biznesowe, budować pozycję marki, jedno-
czyć i  angażować pracowników. Wspólnie 
niesiemy realną pomoc tam, gdzie jest naj-
bardziej potrzebna. Dążenie do wspólne-
go celu ma znaczący wpływ na codzienne 
życie dzieci. Dla przedsiębiorstwa organi-

zacja pozarządowa może być też źródłem 
inspiracji i  wiedzy na temat problemów 
społecznych, a  także partnerem przy re-
alizacji strategii CSR. Myślę, że pomimo 
różnic dzielących organizacje pozarządo-
we i świat biznesu, wspólna idea niesienia 
wsparcia potrzebującym może być korzyst-
na dla obu stron i pomagać w realizacji ich 
celów.

NAJCZĘSTSZYMI DARCZYŃCAMI 
ORGANIZACJI DOBROCZYNNYCH 
SĄ OSOBY PRYWATNE. DUŻO OSÓB 
NIE WIE, ŻE W POMOC MOGĄ SIĘ 
ZAANGAŻOWAĆ RÓWNIEŻ FIRMY. 
W JAKI SPOSÓB PRZEDSIĘBIORSTWA 
MOGĄ WSPOMÓC ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE?
To prawda, że najczęstszymi darczyńca-

mi są osoby prywatne. Szczególne uznanie 
kieruję do osób, które każdego miesiąca, 
stale wspierają darowizną nasze działa-
nia. Na całym świecie takich osób jest już 
ponad 5,5 mln z 50 krajów świata. Wśród 
nich jest wielu Darczyńców z  Polski. To 
nieoceniona pomoc, która realnie ratuje 
zdrowie i życie najbardziej potrzebujących 
dzieci na świecie. Jednak nie zapominamy 
o  przedsiębiorcach, których chcemy stale 
włączać w te działania. Jak już powiedzia-
łem, świat biznesu ma ogromną moc w ini-
cjowaniu zmian i może na trwałe zwalczyć 
niektóre problemy dzieci. Najłatwiej jest 
włączyć się w  działania organizacji poza-
rządowej przekazując darowiznę. Jednak 
nie możemy pomijać aspektu edukacyj-
nego, eksperckiego i  zaangażowania pra-
cowników czy klientów firmy. Dla każdego 
przedsiębiorcy chętnego wesprzeć nasze 
działania, znajdziemy odpowiedni sposób 
współpracy. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu to 
strategia według której przedsiębiorstwa 
w swojej działalności uwzględniają intere-
sy społeczne. Czy jej idea jest kluczowa do 
rozwiązania problemów występujących na 
świecie?

Zdecydowanie! W  większości przypad-
ków współpraca UNICEF z  partnerami 
biznesowymi trwa kilka lat. Umożliwia to 
firmom włączenie się w globalne programy 
pomocowe realizowane na całym świecie. 
Przede wszystkim pozwala na osiągnięcie 
wymiernych i trwałych rezultatów np. wy-
eliminowanie polio w  większości krajów 
na świecie, ograniczenie tężca noworod-
kowego czy zniesienie praktyki zatrudnia-
nia dzieci. Dobrym przykładem była tutaj 
współpraca UNICEF i  Pampers. Dzięki 
wspólnej akcji udało się całkowicie wyeli-
minować tężec noworodkowy w  26 kra-
jach! Szacujemy, że dzięki temu uratowano 

przed śmiercią około miliona noworodków 
na całym świecie. Warto też wspomnieć 
o akcji zrealizowanej przez UNICEF Pol-
ska i  naszego partnera – Biuro podróży 
ITAKA. W  ramach programu „Etyczne 
podróże” pracownicy firmy zachęcali tury-
stów do zwrócenia uwagi na sytuację dzie-
ci w  krajach, które odwiedzają. Wspólnie 
realizowaliśmy także projekt „Myślimy 
o  Tobie, myślimy o  innych” pomagają-
cy dzieciom w  10 dystryktach Sri Lanki, 
w których stopień niedożywienia dzieci był 
najwyższy. Jak widać przedsiębiorcy mogą 
realnie przyczynić się do walki z problema-
mi społecznymi na całym świecie.

UNICEF POWSTAŁ W 1946 ROKU. 
OBECNIE WSPÓŁPRACUJĄ PAŃSTWO 
Z RZĄDAMI W 190 KRAJACH, MAJĄ NA 
KONCIE MILIONY MAŁYCH I DUŻYCH 
PODOPIECZNYCH. JAK W PRZECIĄGU 
TYCH WSZYSTKICH LAT ZMIENIŁA SIĘ 
ORGANIZACJA?
UNICEF powstał z  inicjatywy Polaka, 

dr. Ludwika Rajchmana – nie wszyscy 
niestety o tym pamiętają. Tuż po II wojnie 
światowej przyczynił się on do powsta-
nia organizacji, która niosła pomoc dzie-
ciom w  zniszczonej wojną Europie, także 
w Polsce. Już w  latach 50. ubiegłego wie-
ku nasz mandat rozszerzył się na kolejne 
kraje i  kontynenty. Teraz jesteśmy obecni 
w  ponad 190 krajach i  niesiemy pomoc 
tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. 
Mimo zwiększenia skali naszych działań, 
nasze zasady nie zmieniły się. Niesiemy 
pomoc apolitycznie, mając na względzie 
przede wszystkim dobro dzieci. Zmieniają 
się formy pomocy czy produkty, które do-
starczamy. Wykorzystujemy innowacyjne 
metody dotarcia do osób poszkodowanych 
wykorzystując np. drony. Po prostu dosto-
sowujemy się do zmieniającego się świata.

W  tym roku UNICEF obchodzi swoje 
75. urodziny. Mimo że okrągła rocznica 
powstania organizacji przypada podczas 
bezprecedensowej, globalnej pandemii, to 
nie poddajemy się. Podobnie wtedy, jak 
i dziś, skala wyzwań stojących przed dzieć-
mi na świecie jest przytłaczająca, a  nasza 
misja nie uległa przedawnieniu. 

OSTANIE KILKA LAT NIE JEST ŁATWE. 
COVID-19 ODCISNĄŁ BARDZO SILNE 
PIĘTNO NA CAŁYM ŚWIECIE. JAKIE 
DZIAŁANIA SĄ DLA UNICEF OBECNIE 
PRIORYTETOWE?
2020 rok już na zawsze zostanie zapa-

miętany jako rok pandemii COVID-19. 
Zamknięte szkoły, wyzwania zdrowia psy-
chicznego, domowa izolacja i ograniczony 
dostęp do podstawowych usług dotknęły 
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miliony dzieci i ich rodzin na całym świe-
cie. Jednak dotychczasowe potrzeby dzieci 
nie zniknęły. Na skutek pandemii korona-
wirusa najbardziej poszkodowane zostały 
dzieci w najuboższych krajach świata oraz 
te, które już wcześniej były pokrzywdzone 
przez dyskryminację, wykluczenie społecz-
ne czy konflikty zbrojne. UNICEF sza-
cuje, że liczba dzieci żyjących w  ubogich 
gospodarstwach domowych w  ostatnim 
roku wzrosła o 142 mln. Ponadto, aż 94% 
uczniów w  szczycie pandemii nie mogło 
chodzić do szkoły, a  co najmniej 1/3 nie 
miała dostępu do nauki zdalnej. Jednocze-
śnie ograniczony dostęp do żywności może 
wkrótce sprawić, że 44 mln dzieci będzie 
niedożywionych. Wieloletnie doświadcze-
nie UNICEF w niesieniu pomocy pozwo-
liło organizacji szybko zareagować i dosto-
sować się do nowych wyzwań. Wsparcie 
w walce z pandemią trafiło do 138 krajów. 
Teraz bardziej niż kiedykolwiek dzieci 
i  młodzież na całym świecie potrzebują 
globalnych działań, inwestycji w  zdrowie, 
edukację oraz bardziej odporne systemy 
i usługi, z których wszyscy będą mogli sko-
rzystać. Tak jak poprzednie pokolenie bu-
dowało świat na nowo po II wojnie świato-
wej, tak i my dzisiaj musimy to zrobić dla 
naszych dzieci.

ENTREPRENEURS 
CAN SAVE THE 
LIVES OF THE 
YOUNGEST

its activities, in 2012 UNICEF Polska 
developed the “Company with a  heart” 
program, addressed to this group of 
recipients. The program allows smaller 
entities to combine business assumptions 
with elements of social responsibility. 
Similar programs operate in many other 
countries, gathering local companies around 
common activities. Only in recent months, 
Karod and Natural Pharmaceuticals have 
extended their participation in the program.

In turn, large companies that want to 
help children together with our organisa-
tion are invited to participate in the “UNI-
CEF Friend” programme. It is a proposal 
of cooperation tailored to entrepreneurs. 
Companies from very different sectors par-
ticipate in the programme: CREATON, 
Mikomax Smart Office, Damian Medical 
Centre, GOFIN Tax Publishing House, 
PAGEN and others. We encourage other 
companies to follow in the footsteps of 
our current partners. For more informa-
tion on opportunities for business coope-
ration with UNICEF Poland, please visit  
unicef.pl/biznes.

It is also worth adding that we act for the 
benefit of children in Poland, conducting 
educational projects in schools, the “Child-
ren’s Friendly City” initiative and taking care 

BUSINESSES MANAGE A LOT OF CAPI-
TAL, EVEN A SMALL PERCENTAGE CAN 
HELP A LOT. HOW CAN THIS AREA OF 
THE ECONOMY SUPPORT ORGANISA-
TIONS SUCH AS UNICEF?
Business has tremendous power to 

initiate change. It is worth emphasizing 
that a non-governmental organization is the 
company’s natural ally when undertaking 
social activities. On the other hand, business 
with capital can contribute to the real fight 
against social problems in the world and 
support positive system changes.

Thinking about the involvement of 
small and medium-sized enterprises in 

INTERVIEW WITH MAREK KRUPIŃSKI, 
EXECUTIVE DIRECTOR OF UNICEF POLAND
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of the implementation of the provisions of 
the Convention on the Rights of the Child 
in our country. Business partners can join, 
for example, in our educational projects. An 
example can be a very successful educational 
and social project “IT (works) US!” carried 
out in cooperation with the Santander Bank 
Polska Foundation. The aim of the action 
was to motivate and engage students and 
teachers to undertake social activities and 
implement projects addressed to the school 
community and the local environment. Over 
740 schools applied for the programme. 
Each participating school could apply for 
funds to finance a social project it had prepa-
red. Those schools which prepared the most 
interesting projects received grants to help 
them implement their planned activities. 
Grants were provided by the project partner: 
Santander Bank Poland Foundation. The 
next edition of this program starts this year.

NON-GOVERNMENTAL ASSOCIATIONS 
AND BUSINESS ASSOCIATIONS ARE 
VERY DIFFERENT FROM EACH OTHER. 
THE GOALS THEY SET FOR THEMSELVES 
AND THE IDEAS THEY PROFESS ARE 
VERY DIFFERENT. WHAT ARE THE BENE-
FITS OF THESE TWO ORGANISATIONS 
WORKING TOGETHER?
UNICEF is one of the initiators of stra-

tegic cooperation between business and hu-
manitarian organisations. Our organisation 
cooperates with business partners all around 
the world – international corporations, but 
also with local companies. Partnerships 
with organisations such as UNICEF give 
companies the opportunity to save the lives 
of the youngest while achieving their busi-
ness goals. The organisation’s global reach, 
recognition and credibility help achieve 
business results, build brand position, unite 
and engage employees. Together, we bring 
real help where it is needed the most. Pur-
suing a common goal has a significant im-
pact on children’s daily lives. For a company, 
an NGO can also be a source of inspiration 
and expertise on social issues, as well as 
a partner in implementing its CSR strategy. 
I think that despite the differences between 
NGOs and the world of business, the com-
mon idea of providing support to those in 
need can be beneficial to both parties and 
help them achieve their goals.

THE MOST FREQUENT DONORS TO 
CHARITIES ARE PRIVATE INDIVIDUALS. 
MANY PEOPLE DO NOT KNOW THAT 
COMPANIES CAN ALSO GET INVOLVED. 
HOW CAN COMPANIES HELP NGOS?
It is true that the most frequent donors 

are private people. My special appreciation 

goes to the people who continuously sup-
port our activities with a  donation every 
month. There are more than 5.5 million 
of them worldwide, from 50 countries. 
Among them are many donors from Po-
land. This invaluable help saves the health 
and lives of the most needy children in the 
world. However, we do not forget about en-
trepreneurs, whose involvement we want to 
continue. As I have already said, the busi-
ness world has enormous power to initiate 
change and can permanently combat some 
of the children’s problems. The easiest way 
to get involved with an NGO is to make 
a  donation. However, we cannot overlook 
the educational aspect, the expert aspect 
and the involvement of the company’s em-
ployees or clients. For every business wil-
ling to support our activities, we will find 
a suitable way to work together. 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
IS A STRATEGY ACCORDING TO WHICH 
ENTERPRISES TAKE INTO ACCOUNT 
SOCIAL INTERESTS IN THEIR ACTIVITIES. 
IS ITS IDEA THE KEY TO SOLVING PRO-
BLEMS IN THE WORLD?
Definitely! In most cases, UNICEF’s co-

operation with business partners lasts for 
several years. It enables companies to join 
global aid programmes implemented all aro-
und the world. Above all, it allows for achie-
ving measurable and sustainable results, e.g. 
eliminating polio in most countries in the 
world, reducing neonatal tetanus or abo-
lishing the practice of child labour. A good 
example here was the cooperation between 
UNICEF and Pampers. The joint action 
led to the complete elimination of neonatal 
tetanus in 26 countries! We estimate that 
this saved the lives of around one million 
newborns worldwide. It is also worth men-
tioning the action carried out by UNICEF 
Polska and our partner – ITAKA Travel 
Agency. As part of the “Ethical Travel” pro-
gramme, our employees encouraged tourists 
to pay attention to the situation of children 
in the countries they were visiting. We have 
also jointly implemented the project “We 
think of you, we think of others” helping 
children in 10 districts of Sri Lanka where 
the level of child undernourishment was the 
highest. As you can see, entrepreneurs can 
make a real contribution to fighting with so-
cial problems around the world.

UNICEF WAS ESTABLISHED IN 1946. TO-
DAY YOU WORK WITH GOVERNMENTS 
IN 190 COUNTRIES AND HAVE MIL-
LIONS OF SMALL AND LARGE BENEFI-
CIARIES. HOW HAS THE ORGANISATION 
CHANGED OVER ALL THESE YEARS?

UNICEF was founded on the initiative 
of a Pole, Dr Ludwik Rajchman – unfortu-
nately not everyone remembers this. Shortly 
after World War II, he contributed to the 
creation of an organisation that provided 
aid to children in war-torn Europe, inclu-
ding in Poland. Already in the 1950s, our 
mandate expanded to other countries and 
continents. Now we are present in over 190 
countries and bring aid where it is most ne-
eded. Despite the increase in the scale of our 
operations, our principles have not changed. 
We provide aid apolitically, with the welfare 
of children as our first priority. The forms of 
aid and the products we provide have chan-
ged. We use innovative methods of reaching 
the injured using, for example, drones. We 
are simply adapting to a changing world.

This year, UNICEF celebrates its 75th 
birthday. Even though the organisation’s 
round anniversary comes during an unpre-
cedented global pandemic, we are not giving 
up. Then, as now, the scale of the challenges 
facing the world’s children is overwhelming, 
and our mission is not overdone. 

THE LAST FEW YEARS HAVE NOT BEEN 
EASY. COVID-19 HAS LEFT A VERY 
STRONG MARK AROUND THE WORLD. 
WHAT ACTIVITIES ARE CURRENTLY 
PRIORITIES FOR UNICEF?
2020 will forever be remembered as the 

year of the COVID-19 pandemic. Closed 
schools, mental health challenges, home 
isolation and limited access to basic services 
have affected millions of children and their 
families around the world. However, child-
ren’s existing needs have not disappeared. As 
a  result of the coronavirus pandemic, chil-
dren in the world’s poorest countries and 
those already disadvantaged by discrimina-
tion, social exclusion or armed conflict have 
been hardest hit. UNICEF estimates that 
the number of children living in poor house-
holds has increased by 142 million in the last 
year. In addition, as many as 94% of pupils at 
the height of the pandemic could not go to 
school and at least one third had no access to 
distance learning. At the same time, limited 
access to food could soon leave 44 million 
children undernourished. UNICEF’s many 
years of experience in providing assistance 
have allowed the organization to react quic-
kly and adapt to new challenges. Support in 
the fight against the pandemic went to 138 
countries. Now more than ever, children and 
young people around the world need global 
action, investment in health, education, and 
more resilient systems and services that all 
can benefit from. Just as the previous gene-
ration built the world anew after World War 
II, we must do it today for our children. 
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APOKALIPSA UJAWNI SIĘ 
ZA KOLEJNE 2-3 DEKADY
Rozmowa z Mirosławem Miętusem, Dyrektorem Centrum Badań 
i Rozwoju, Wicedyrektorem IMGW-PIB
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Prof. dr hab. Mirosław Miętus
Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju, Wicedyrektor IMGW-PIB
Director of the Research and Development Center, Deputy Director  
of IMGW-PIB

JAK DUŻYM ZAGROŻENIEM DLA 
NASZEGO BYTU, PRODUKCJI ŻYWNOŚCI 
SĄ SUSZE ROLNICZE I CZY MOŻEMY IM 
JAKOŚ ZAPOBIEC?
Susze rolnicze są bez wątpienia zagroże-

niem dla produkcji żywności, zarówno ro-
ślinnej, jak i  zwierzęcej, co przełoży się na 
wielkość produkcji rolniczej, przeznaczonej 
do konsumpcji. Oczywiście, susza rolnicza 
jest konsekwencją przede wszystkim suszy 
meteorologicznej, ale nie tylko. Po pierw-
sze, z naszej perspektywy w ostatnich kilku 
dekadach zmienił się charakter zim. Ta pora 
roku stała się dużo cieplejsza i mniej śnieżna. 
W efekcie, suplementacja wodą roztopową, 
która następuje na przedwiośniu – gwałtow-
nie się zmniejszyła. Stanowiła ona w znacz-
nej mierze zasób wody, który w początkowej 
fazie rozwoju uprawy rolnicze mogły wyko-
rzystywać. Tymczasem dzisiejsze zimy nie 
są śnieżne i  nie ma tej fazy roztopów tak 

powszechnej i  zasobnej w wodę jak kiedyś. 
Oczywiście, dzisiejsze zimy cechują się czę-
ściej opadami deszczu niż śniegu. Zmiana 
klimatu w  zakresie warunków pluwialnych 
w sezonie zimowym na obszarze Polski jest 
już pierwszym czynnikiem, który powoduje 
susze rolnicze. Drugim oczywistym powo-
dem suszy rolniczej czy też suszy glebowej 
jest zmniejszenie opadów, występowanie 
okresów bezopadowych długotrwałych, 
trwających kilka tygodni. Wówczas su-
sza rolnicza również zacznie się rozwijać 
i  zagrażać uprawom, łąkom, a  tym samym 
wpłynie również na ilość paszy, którą może-
my wyprodukować na potrzeby prowadzenia 
produkcji zwierzęcej. W  efekcie przekłada 
się to na spadek wielkości produkcji lub po-
gorszenie jakości żywności również dla nas. 
Natomiast, w jaki sposób możemy temu za-
pobiec: przede wszystkim w Polsce rolnictwo 
korzysta z zasobów wód powierzchniowych, 

nie zasięga do zasobu wód głębinowych i nie 
mamy deszczowni opartych na zasobach 
wód głębinowych. To wymaga oczywiście 
pewnych zmian w  gospodarstwach i  wy-
maga pewnych inwestycji. Można usunąć te 
niedomagania, które są spowodowane de-
ficytem opadów i  ich brakiem. Oczywiście, 
to może stanowić inne zagrożenie, bowiem 
może to być rabunkowa gospodarka zaso-
bami wody zgromadzonej w  gruncie poło-
żonym dość głęboko. W rezultacie możemy 
doprowadzić do ich wyczerpania. Proble-
mem może być także budowa zbiorników 
retencyjnych, w których byśmy przechowy-
wali wodę, która pojawia się w okresie nad-
miaru występowania. Moglibyśmy ją gro-
madzić i  wykorzystywać. Oczywiście, mała 
recenzja w przypadku gospodarstwa rolnego 
nie rozwiąże tego problemu. Powierzchnia 
dachów, które zbierają wodę nie jest znów 
taka duża, żeby wystarczyła na suplemento-
wanie upraw. Naturalnie występujące zbior-
niki wodne czy naturalne bagna zostały dość 
mocno ograniczone, w niektórych miejscach 
wręcz zdewastowane. Obszary te naturalnie 
przetrzymywały wodę, z  której okoliczne 
łąki mogły korzystać. Dodatkowo w  tych 
obszarach występowała naturalna wilgoć. 
Istotne w rolnictwie jest również to, w  jaki 
sposób uprawia się glebę. Sposób uprawy ma 
szczególne znaczenie dla zawartości wilgoci 
w glebie.

NA ŚWIECIE I W EUROPIE CORAZ 
CZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄ EKSTREMALNE 
ZJAWISKA POGODOWE O KATASTRO-
FALNYCH SKUTKACH, JAK CHOCIAŻBY 
W 2021 ROKU W CZERWCU TRĄBA 
POWIETRZNA, KTÓRA ZRÓWNAŁA 
Z ZIEMIĄ WIEŚ W CZECHACH, WIELKIE 
POWODZIE W NIEMCZECH, BELGII, AU-
STRII, W POLSCE BURZE, HURAGANOWE 
WIATRY, TRĄBY POWIETRZNE, SZKWA-
ŁY, POWODZIE. CZY POWINNIŚMY 
SPODZIEWAĆ SIĘ NATĘŻENIA TAKICH 
ZJAWISK?
Teoria współczesnego globalnego ocie-

plenia, która wskazuje jedną konkretną 
przyczynę, odpowiedzialną za ocieplenie się 
klimatu, właściwie daje jasną odpowiedź. 
Wraz z ociepleniem się klimatu prawdopo-
dobieństwo wystąpienia niektórych zjawisk 
o gwałtownym przebiegu wzrasta, co będzie 
szczególnie widoczne w  fazie tzw. migracji 
klimatu od jednego stanu równowagi do 
drugiego stanu równowagi. Czyli do tego 
przyszłego stanu, w którym temperatura się 
ustabilizuje. Z  podstawowych praw fizyki 
wiemy, że więcej wilgoci występuje w  cie-
plejszej atmosferze. Są obszary, w  których 
występuje nadmiar opadów jak np. w lasach 
równikowych lub inne obszary, w  których 
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powstają np. monsuny. Są też regiony cie-
płe, w  których występują obszary bezopa-
dowe jak np. pustynia, Sahara czy Półwysep 
Arabski. Na tych dwóch obszarach panują 
wysokie temperatury, a opady nie występują. 
Badania pokazały, że istnieje ścisły związek 
między występowaniem powodzi, a zmiana-
mi temperatury. Im bardziej wzrasta tempe-
ratura, tym prawdopodobieństwo występo-
wania większych powodzi wzrasta. Oprócz 
tego wzrasta również dynamika procesów 
atmosferycznych związanych z  obiegiem 
wilgoci w atmosferze, co może powodować 
częstsze lub intensywniejsze opady nawalne. 
Oczywiście, nie oznacza to, że całą Polskę 
pokryją strefy występowania takich opa-
dów. W  sezonie letnim nie jest to niczym 
nadzwyczajnym. Jest raczej naturalną cechą 
klimatu Polski i procesów atmosferycznych 
zachodzących w Europie Środkowej. Inaczej 
sprawa ma się np. ze zmianami w  użytko-
waniu terenu, które są efektem działalności 
antropogenicznej a również mają wpływ na 
występowanie opadów, czy ich intensyw-
ność. Mamy mozaikę pól uprawnych, tere-
nów przemysłowych, czy terenów komu-
nalnych. To wszystko sprawia, że parowanie 
z tych obszarów jest zupełnie inne i kumula-
cja energii promieniowania słonecznego jest 
zupełnie inna. Wszystkie te podłoża charak-
teryzują się inną charakterystyką i niektóre 
z nich tracą wilgotność, przez co parowanie 
jest bardziej intensywne w takich regionach. 
W niektórych miejscach mogą występować 
gwałtowne, intensywne, krótkotrwałe opady 
i  lokalne podtopienia. W  ostatnich latach 
w przypadku rozległych powodzi udaje nam 
się nie być nimi dotkniętymi. Ostatnia roz-
legła powódź w  Polsce była w  2010 roku. 
Ewentualnie występowały lokalne podto-
pienia, np. wystąpienia cieków wodnych 
o różnej dynamice i różnej skali zagrożenia. 
Na szczęście huragany jeszcze w Polsce nie 
występują, chociaż zdarzają się takie układy 
niskiego ciśnienia, w których prędkość wia-
tru jest bardzo wysoka. Również w Europie 
jeszcze nie mamy do czynienia z  takimi 
siłami, jakie występują w  cyklonach tropi-
kalnych, które w  rejonie Atlantyku stwa-
rzają zagrożenie głównie w  rejonie Zatoki 
Meksykańskiej, Morza Karaibskiego oraz 
obszarom lądowym doń przylegającym tj. 
wybrzeżom północnej części Ameryki Połu-
dniowej, Ameryce Środkowej i wybrzeżom 
Stanów Zjednoczonych. Cyklony tropi-
kalnie w  wielu przypadkach przekształcają 
się w  cyklony umiarkowanych szerokości 
ekstratropikalnych, które jednak, jeszcze 
przez wiele lat nie osiągną siły huraganów, 
jak np. Kathrina, Irma czy Harvey, które 
zdewastowały Karaiby czy część Stanów 
Zjednoczonych. Cyklony ekstratropikalne 
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cechują się innym, słabszym, gradientem 
ciśnienia, ale te bardzo głębokie zaczyna-
ją częściej się pojawiać. Przesuwają się one 
przez Atlantyk ku Europie i zaczęły głębiej 
wchodzić w obszar Europy, docierając nawet 
do naszego kraju. Możemy się spodziewać, 
że będą one powodować zniszczenia i straty, 
czasem porównywalne z  dotychczasowymi, 
czasem większe, co niestety wydaje się nie-
uniknione. Tornada, póki co, nie są jeszcze 
powszechne w  Europie, w  tym w  Polsce. 
W przypadku naszego kraju mówimy raczej 
o  trąbach powietrznych, które są zdecydo-
wanie mniejsze i zdecydowanie słabsze. Je-
śli występują w Polsce, to trasa pojedynczej 
trąby powietrznej ma długość do ok. 100km 
a  szerokość pasa na którym zjawisko to 
wystąpiło jest rzędu 100-200m. Jak spoj-
rzymy do europejskiej bazy katastrof natu-
ralnych to zauważymy zapis o jednej trąbie 
powietrznej w  Polsce z  roku 1990, później 
sukcesywnie ta liczba zaczęła się zwięk-
szać, osiągając lwartość rzędu kilkudziesię-
ciu w skali roku. Niemniej w zdecydowanej 
większości przypadków informacje te nie 
pochodzą od narodowej służby meteorolo-
gicznej. I  nie dlatego, że my nie potrafimy 
zarejestrować, czy też zaobserwować przej-
ścia trąby powietrznej w okolicy stacji me-
teorologicznej. Najnormalniej, zjawisko to 
występuje bardzo losowo i zazwyczaj omija 
stacje. Zatem informacje o wystąpieniu trąby 
zazwyczaj pochodzą z mediów, od badaczy 
lub od osób poszkodowanych. W  Polsce 
trąby występowały najprawdopodobniej od 
zawsze. Dane instrumentalne jednak nie są 
dobrym źródłem informacji o tym zjawisku, 
gdyż np. wiatromierze są zbyt rzadko rozło-
żone na obszarze kraju, aby to było możliwe. 
Są jeszcze inne urządzenia, które pozwalają 
takie obiekty „dostrzec”, ale ich stosowanie 
jest dopiero powszechne od dwóch dekad. 
Trąby powietrzne powodują w Polsce różno-
rakie straty, często kontakt trąby powietrz-
nej z ziemią jest krótkotrwały i następuje na 
odcinku kilku lub kilkunastu kilometrów. 
Straty są najczęściej materialne ale nieste-
ty zdarzają się także ofiary śmiertelne. Jest 
to zjawisko, które wymaga monitoringu. 
W  tym roku było już kilka trąb powietrz-
nych. Trąby zazwyczaj występują w  ciepłej 
porze roku. Można było powiedzieć, że do 
roku 2019 mówiliśmy o  ich występowaniu 
od maja do początku października. Jednak 
w  pierwszej połowie marca 2019 pierwsza 
trąba powietrzna pojawiła się na północ od 
Warszawy. To oznacza, że warunki sprzyja-
jące pojawianiu się trąb występują wcześniej.

ZEGAR ODLICZAJĄCY CZAS DO 
KATASTROFY KLIMATYCZNEJ, WSKAZUJE 
CORAZ MNIEJ CZASU DO APOKALIPSY. 

CZY NAPRAWDĘ CZEKA NAS ZAGŁADA? 
JAKIE DZIAŁANIA MOŻE PODJĄĆ 
ZWYKŁY OBYWATEL, ABY WESPRZEĆ 
ŚRODOWISKO?
Przede wszystkim należy się tutaj wy-

jaśnienie: z  chwilą, gdy ten zegar wskaże 
00:00, czyli pokaże początek apokalipsy 
– nie stanie się apokalipsa. Nie zatopi nas 
ściana wody ani nie nadejdzie żadna bi-
blijna apokalipsa. Apokalipsa ujawni się za 
kolejne 2-3 dekady, ale początek jej będzie 
właśnie w  tym momencie. Moment 00:00 
oznacza bowiem chwilę, w  której ścieżki 
koncentracji gazów cieplarnianych w  at-
mosferze zaczynają zdecydowanie i  nieod-
wracalnie rozchodzić się. Jeśli zatem świat 
będzie poruszać się po ścieżce RCP8.5 to 
nieuchronnie w stosunkowo krótkim czasie 
w  systemie klimatycznym zaczną występo-
wać procesy, które będą prowadzić do zaniku 
sprzężeń występujących w nim takich jak np. 
oddziaływania Arktyki na półkule północną 
np. poprzez wir polarny, związku pokrywy 
lodów morskich z intensywnością cyrkulacji 
wód oceanicznych itp. Tymczasem, gdyby 
świat poruszał się po ścieżce RCP2.6 dzia-
łania łagodzące mogłyby doprowadzić do 
wyhamowania współczesnej zmiany klima-
tu i ustabilizowania się do końca obecnego 
wieku systemu klimatycznego na poziomie 
takim w którym adaptacja naszej cywilizacji 
byłaby możliwa.

I CZY MY MOŻEMY COŚ ZROBIĆ? 
MÓWI SIĘ TAK: OD INDYWIDUALNEGO 
DZIAŁANIA DO ZBIOROWEGO. MOŻEMY 
POWIEDZIEĆ „NIE KUPUJĘ ENERGII 
Z WYPRODUKOWANEJ W ELEKTROWNI 
WĘGLOWEJ, CHCE MIEĆ INNĄ ENERGIĘ, 
Z INNYCH ŹRÓDEŁ. TERAZ Z JAKICH?
Energetyka wiatrowa ma problem z nie-

stabilnością produkcji. Poza tym analizy 
pokazują, że jeśli nie wieje to prawie w całej 
Europie, a zatem nie ma możliwości prze-
kazania wytworzonej energii np. do innego 
kraju. Dlatego też, energetyka wiatrowa 
może nie być wystarczającym rozwiąza-
niem. Energetyka solarna tak samo, można 
zainstalować panele fotowoltaiczne w  for-
mie dużych farm fotowoltaicznych, czy też 
na dachach własnych budynków. Jednak 
efektywność produkcji energii na obszarze 
Polski jest silnie zależna od zachmurzenia. 
Pogoda pochmurna istotnie osłabia stru-
mień energii, systemu pracują jedynie na 
promieniowaniu rozproszonym. A  trzeba 
pamiętać, że są miesiące w roku w których 
ilość godzin ze Słońcem nie przekracza 
10. Oczywiście, przy dużych instalacjach 
są one w stanie uzupełnić niedobór energii 
z elektrowni konwencjonalnych, przy czym 
zasadniczo to przyczyniamy się do ograni-

czenia emisji CO2. Jest to element łago-
dzenia globalnego ocieplenia oraz działanie 
proklimatyczne, zwłaszcza gdy zostanie wy-
korzystany nadmiar energii z odnawialnych 
źródeł energii np. do produkcji wodoru. Sa-
mochody elektryczne stają się coraz bardziej 
ekologiczne. Pierwsze samochody potrze-
bowały więcej energii na naładowanie bate-
rii na potrzeby przejechania 100 km, a emi-
sja wywołana wyprodukowaniem tej energii 
przekraczała wielkość emisji podczas pracy 
silnika samochodu spalinowego na tym 
samym dystansie. Aktualne baterie zapew-
niają większą niezależność samochodom 
eklektycznym i emisja gazów cieplarnianych 
związana z  produkcją energii elektrycznej 
potrzebnej do naładowania akumulatora 
w  przeliczeniu na 100km przebiegu jest 
niższa niż wielkość emisji gazów cieplar-
nianych podczas spalania benzyny w silniku 
spalinowym na tym samym dystansie. Mó-
wienie o elektromobilności w Europie jako 
elemencie polityki proklimatycznej i  proz-
drowotne w  wielu krajach Europy nabrało 
sensu. Oczywiście najbardziej widoczne jest 
to w tych krajach, w których dotychczaso-
wa produkcja jednostki energii elektrycznej 
wiązała się z niską emisją gazów cieplarnia-
nych jak np. Norwegii. Jednak i  w  Polsce, 
korzystanie z  najnowszych samochodów 
elektrycznych zaczyna mieć już charakter 
działania łagodzącego współczesną zmianę 
klimatu.

CHODZĄ POGŁOSKI, ŻE ZA KLIKA 
LAT MOŻEMY SIĘ SPODZIEWAĆ 
W POLSCE KLIMATU JAK W KRAJACH 
ŚRÓDZIEMNOMORSKICH. CO PAN 
O TYM SĄDZI?
Obserwujemy postępujące ocieplenie 

klimatu, widzimy jak obszary położone 
bardziej na północ stają się coraz cieplejsze. 
Jeśli realizować się będzie scenariusz wyzna-
czony przez ścieżkę RCP8.5 to zapewne do 
końca wieku średnia temperatura powietrza 
nad południowym Bałtykiem będzie zbli-
żona do tej, która obecnie charakteryzuje 
północne wybrzeża Morza Śródziemnego. 
Morze Śródziemne jest jednak całkiem 
innym zbiornikiem niż Morze Bałtyckie. 
O zupełnie innych warunkach naturalnych 
i  środowiskowych. Morze Bałtyckie jest 
stosunkowo płytkim zbiornikiem, bardzo 
zanieczyszczonym, pełnym odpadów prze-
mysłowych i militarnych. Nawet gdyby nad 
Morzem Bałtyckim było tak ciepło jak nad 
Morzem Śródziemnym to zmiany środowi-
ska morskiego spowodują, że Morze Bałtyc-
kie nie będzie atrakcyjne turystycznie.

Z KAŻDYM ROKIEM ZIMY W POLSCE 
SĄ CORAZ CIEPLEJSZE CZY KOLEJNE 
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POKOLENIA BĘDĄ JESZCZE MIAŁY 
OKAZJĘ ULEPIĆ BAŁWANA W ŚWIĘTA?
W  perspektywie końca obecnego wieku 

z całą pewnością klasyczna zima może cał-
kowicie odejść w zapomnienie (poza obsza-
rami wysoko położonymi). Jednak przez naj-
bliższe 2-3 dekady zimy będą występować 
regularnie na obszarze całego kraju a praw-
dopodobieństwo wystąpienia zimy surowej 
nie zmieni się w istotny sposób. Oczywiście 
epizody chłodu w czasie zimy nie będą dłu-
gie i  trwałe, jednak wystąpienie opadów 
śniegu wciąż będzie możliwe. Ale występo-
wanie trwałej pokrywy śnieżnej będzie dużo 
rzadsze (poza obszarami górskimi).

JAK PANDEMIA WPŁYNĘŁA NA 
OCIEPLENIE KLIMATU? JAKIE SZKODY 
SPOWODOWAŁ LOCKDOWN I PRACA 
ZDALNA?
Rok 2020 był również rokiem bardzo cie-

płym, a pandemia się do tego nie przyczy-
niła. Mieliśmy lockdown i  niektóre gałęzie 
przemysłu, odpowiedzialne w  znacznym 
stopniu za wzrost koncentracji gazów cie-
plarnianych okresowo nie pracowały lub 
ograniczyły produkcję. Ocieplenie jednak 
nie zatrzymało się.

Na przykładzie sytuacji w Chinach z roku 
2019, gdzie wstrzymano produkcję, dało 
się zauważyć znaczne zmniejszenie kon-
centracji niektórych gazów cieplarnianych. 
Krótkie ograniczenie emisji nie jest jednak 
w  stanie zatrzymać globalnego ocieplenia 
czy wręcz odwrócić trend. Emisja gazów 
cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla 
i metanu, tlenków azotu i węglowców do at-
mosfery jest taka duża, że ilość węgla emito-
wanego przez nas do atmosfery w skali roku 
jest o 85%-88% wyższa od tej ilości, która 
w cyklu naturalnym środowisko jest w sta-
nie zagospodarować. W  atmosferze ziem-
skiej zawsze występowały gazy cieplarniane, 
która koncentracja oscylowała wokół pew-
nej wartości. Była ona konsekwencją tego, 
że węgiel do atmosfery dostaje się w sposób 
naturalny, później jego część zostaje roz-
puszczona w  oceanach oraz wychwycona 
przez rośliny a następnie dostaje się do gle-
by. Zatem jednoroczne czy też kilkumie-
sięczne osłabienie emisji nie jest w  stanie 
zmienić trendów. Nie można tego traktować 
jako dowód na to, że gdybyśmy nawet zmie-
nili gospodarkę z dnia na dzień i gdyby ona 
okazała się neutralna klimatycznie to przez 
rok sytuacja się znacząco zmieni. Potrzeba 
szeregu lat, aktywnego i  systematycznego 
działania, aby nastąpiło zatrzymanie trendu 
wzrostowego.

W OKRESIE LETNIM NASZ KRAJ 
PRAWIE CO ROKU ZMAGA SIĘ 

Z POWAŻNYMI SUSZAMI I PROBLEMAMI 
W DOSTAWACH WODY, W WYNIKU 
CZEGO FUNKCJONOWANIE 
ELEKTROWNI WĘGLOWYCH ZOSTAJE 
UTRUDNIONE. CZY DOFINANSOWANIE 
FOTOWOLTAIKI PRZYCZYNIŁOBY SIĘ DO 
ROZWIĄZANIA TEGO PROBLEMU?
Sama fotowoltaika nie rozwiąże proble-

mów energetycznych i nie pozwoli zastąpić 
elektrowni węglowych tak, aby zapewnić 
nam satysfakcjonujący nas poziom życia 
i wartość produkcji przemysłowej. Niestety 
wielkość produkcji energii przez ogniwa jest 
ograniczona m.in. przez zachmurzenie, a to 
jest zmienne. Konwencjonalna energetyka, 
jaka dominuje w  Polsce potrzebuje wodę 
a wysokie temperatury i długotrwałe okresu 
bezopadowe połączone ze spadkiem wyso-
kości opadów w niektórych rejonach Polski 
przyczyniają się do zmniejszenia ilości zaso-
bów wody. Może to stanowić zagrożenie dla 
klasycznej energetyki w naszym kraju.

Meanwhile, today’s winters are not snowy 
and there is no thaw phase as common and 
rich in water as it used to be. Of course, 
today’s winters are characterized by more 
rainfall than snowfall. Climate change in 
terms of pluvial conditions in the winter 
season in Poland is already the first factor 
causing agricultural droughts. The second 
obvious cause of agricultural drought or 
soil drought is the reduction of rainfall, the 
occurrence of long-term rainless periods, 
lasting several weeks. Then, the agricultu-
ral drought will also start to develop and 
threaten crops, meadows, and thus will 
also affect the amount of feed that we can 
produce for animal production. As a result, 
this translates into a  decrease in the pro-
duction volume or deterioration of food 
quality also for us. However, how can we 
prevent it: in Poland, agriculture primarily 
uses surface water resources, does not reach 
deep water resources and we do not have 
sprinklers based on deep water resources. 
This, of course, requires some farm changes 
and requires some investment. It is possible 
to remove those deficiencies caused by the 
deficit and the lack of rainfall. Of course, 
this may pose a different threat, as it may be 
a  robbery management of water resources 
accumulated in the ground located quite 
deep. As a  result, we can exhaust them. 
Another problem may be the construction 
of retention reservoirs in which we would 
store water that appears during the period 
of excess occurrence. We could collect it 
and use it. Of course, a  little farm review 
will not solve this problem. The area of ro-
ofs that collect water is again not so large 
that it would be enough to supplement 
crops. Naturally occurring water reservoirs 
or natural swamps have been quite limited, 
in some places even devastated. These areas 
naturally held water that the surrounding 
meadows could use. Additionally, there was 
natural moisture in these areas. The way the 
soil is cultivated is also important in agri-
culture. The cultivation method is of parti-
cular importance for the moisture content 
of the soil.

EXTREME WEATHER PHENOMENA 
WITH CATASTROPHIC CONSEQUENCES 
ARE MORE AND MORE FREQUENT IN 
THE WORLD AND IN EUROPE, SUCH 
AS A WHIRLWIND IN JUNE 2021 THAT 
RAZED A VILLAGE IN THE CZECH 
REPUBLIC TO THE GROUND, GREAT 
FLOODS IN GERMANY, BELGIUM, 
AUSTRIA, STORMS IN POLAND, 
HURRICANE WINDS, TORNADOES , 
SQUALLS, FLOODS. SHOULD WE EXPECT 
AN INCREASE IN SUCH PHENOMENA?

THE APOCALYPSE 
WILL UNFOLD IN THE 
NEXT 2-3 DECADES
INTERVIEW WITH MIROSŁAW MIĘTUS, 
DIRECTOR OF THE RESEARCH AND 
DEVELOPMENT CENTER, DEPUTY DIRECTOR 
OF IMGW-PIB

HOW BIG A THREAT TO OUR EXISTENCE 
AND FOOD PRODUCTION ARE 
AGRICULTURAL DROUGHTS AND CAN 
WE SOMEHOW PREVENT THEM?
Agricultural droughts are undoubtedly 

a  threat to food production, both plant 
and animal, which will translate into the 
amount of agricultural production inten-
ded for consumption. Of course, agricul-
tural drought is a  consequence of, above 
all, meteorological drought, but not only 
that. First, from our perspective, the nature 
of winters has changed in the last few de-
cades. This time of year has become much 
warmer and less snowy. As a  result, the 
supplementation with melt water that oc-
curs in the early spring decreased sharply. 
It was largely a water resource that could 
be used by agricultural crops in the initial 
stage of development. It was largely a water 
resource that could be used by agricultural 
crops in the initial stage of development. 
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The modern global warming theory, 
which identifies one specific cause of glo-
bal warming, actually gives a clear answer. 
Along with global warming, the probabi-
lity of some violent phenomena increases, 
which will be especially visible in the pha-
se of the so-called climate migration from 
one equilibrium state to another equili-
brium state. So for the future state where 
the temperature stabilizes. We know from 
the basic laws of physics that there is more 
moisture in a  warmer atmosphere. The-
re are areas where there is excess rainfall, 
such as in equatorial forests, or other areas 
where monsoons form, for example. There 
are also warm regions with rain-free areas, 
such as the desert, the Sahara and the Ara-
bian Peninsula. These two areas have high 
temperatures and no rainfall. Research has 
shown that there is a close relationship be-
tween the occurrence of floods and tempe-
rature changes. The more the temperature 
rises, the more likely floods will occur. In 
addition, the dynamics of atmospheric pro-
cesses related to the circulation of moisture 
in the atmosphere is also increasing, which 
may cause more frequent or more intense 
rainfall. Of course, this does not mean that 
all of Poland will be covered by such pre-
cipitation zones. This is not unusual in the 
summer season. It is rather a natural feature 
of the Polish climate and the atmospheric 
processes taking place in Central Europe. 
The situation is different, for example, with 
changes in land use, which are the result of 
anthropogenic activity and also affect the 
occurrence of precipitation or its intensity. 
We have a mosaic of arable fields, industrial 
areas and communal areas. All this makes 
the evaporation from these areas comple-
tely different and the accumulation of solar 
radiation energy is completely different. 
All these substrates have different charac-
teristics and some of them lose moisture, 
which makes evaporation more intense in 
these regions. In some places there may be 
sudden, intense, short-term rainfall and 
local flooding. In recent years, we have 
managed not to be affected by large-scale 
floods. The last large flood in Poland was 
in 2010. Possibly, there were local flooding, 
e.g. the occurrence of watercourses of dif-
ferent dynamics and risk scale. Fortunately, 
there are no hurricanes in Poland yet, al-
though there are low pressure systems in 
which the wind speed is very high. Also in 
Europe, we do not yet deal with such for-
ces as occur in tropical cyclones, which in 
the Atlantic region pose a threat mainly in 
the Gulf of Mexico, the Caribbean Sea and 
the adjacent land areas, i.e. the coasts of the 

northern part of South America, Central 
America and the coasts of the United Sta-
tes. United. Tropical cyclones in many cases 
turn into cyclones of moderate extratropi-
cal latitudes, which, however, will not reach 
the strength of hurricanes for many years, 
such as Kathrina, Irma or Harvey, which 
devastated the Caribbean or part of the 
United States. Extratropical cyclones are 
characterized by a different, weaker, pressu-
re gradient, but the very deep ones begin to 
appear more often. They are moving across 
the Atlantic towards Europe and have be-
gun to penetrate deeper into the area of 
Europe, even reaching our country. We can 
expect that they will cause damage and los-
ses, sometimes comparable to the existing 
ones, sometimes more, which unfortuna-
tely seems inevitable. So far, tornadoes are 
not common in Europe, including Poland. 
In the case of our country, we are talking 
about whirlwinds, which are much smaller 
and definitely weaker. If they occur in Po-
land, then the route of a single whirlwind is 
up to approx. 100 km long, and the width 
of the runway on which this phenome-
non occurred is of the order of 100-200m. 
When we look at the European database 
of natural disasters, we will notice a record 
about one whirlwind in Poland from 1990, 
later this number started to increase gradu-
ally, reaching a value of several dozen per 
year. However, in the vast majority of ca-
ses, this information does not come from 
the National Meteorological Service. And 
not because we are not able to register or 
observe the passage of a  tornado near the 
weather station. Normally, this pheno-
menon occurs very randomly and usually 
bypasses stations. Thus, information about 
the occurrence of a proboscis usually comes 
from the media, from researchers or from 
victims. Probably the trumpets have always 
occurred in Poland. Instrumental data, ho-
wever, are not a good source of information 
about this phenomenon, as, for example, 
anemometers are too rarely spread across 
the country to make it possible. There are 
other devices that allow such objects to be 
‘seen’, but their use has only been wide-
spread for two decades. Whirlwinds cause 
various losses in Poland, often the contact 
of the whirlwind with the ground is shor-
t-lived and takes place over a  distance of 
several or several kilometers. Losses are 
usually material, but unfortunately there 
are also fatalities. This is a  phenomenon 
that requires monitoring. There have been 
several whirlwinds this year. Trumpets usu-
ally occur in the warm season. You could 
say that until 2019 we were talking about 

their occurrence from May to early Oc-
tober. However, in the first half of March 
2019, the first whirlwind appeared north of 
Warsaw. This means that the conditions for 
the appearance of the trumpets are earlier.

THE CLOCK COUNTING DOWN TO THE 
CLIMATE CATASTROPHE SHOWS LESS 
AND LESS TIME TO THE APOCALYPSE. 
ARE WE REALLY GOING TO DOOM? 
WHAT ACTIONS CAN AN ORDINARY 
CITIZEN TAKE TO SUPPORT THE 
ENVIRONMENT?
First of all, an explanation should be gi-

ven here: as soon as this clock shows 00:00, 
which is the beginning of the apocalypse, 
there will be no apocalypse. We will not 
be submerged by a wall of water, nor will 
there be any biblical apocalypse. The apo-
calypse will unfold in the next 2-3 decades, 
but it will begin at this very moment. The 
time of 00:00 means the moment when the 
paths of greenhouse gas concentration in 
the atmosphere begin to diverge decisively 
and irreversibly. Therefore, if the world mo-
ves along the RCP8.5 path, processes will 
inevitably occur in a  relatively short time 
in the climate system that will lead to the 
disappearance of couplings occurring in it, 
such as, for example, Arctic interactions on 
the northern hemisphere, e.g. through the 
polar vortex, Sea ice with the intensity of 
ocean water circulation, etc. Meanwhile, if 
the world moved along the RCP2.6 path, 
mitigating measures could slow down con-
temporary climate change and stabilize the 
climate system by the end of this century at 
a level where the adaptation of our civiliza-
tion would be possible.

AND CAN WE DO ANYTHING? IT IS SAID: 
FROM INDIVIDUAL TO COLLECTIVE 
ACTION. WE CAN SAY “I AM NOT 
BUYING ENERGY FROM A COAL-FIRED 
POWER PLANT, I WANT TO HAVE OTHER 
ENERGY, FROM OTHER SOURCES. NOW 
WITH WHAT?
Wind energy has a problem with the in-

stability of production. In addition, analy-
zes show that if it is not blowing almost 
everywhere in Europe, and therefore it is 
not possible to transfer the generated ener-
gy to, for example, another country. The-
refore, wind power may not be a sufficient 
solution. Solar energy is the same, you can 
install photovoltaic panels in the form of 
large photovoltaic farms or on the roofs of 
your own buildings. However, the efficien-
cy of energy production in Poland is stron-
gly dependent on the cloud cover. Cloudy 
weather significantly weakens the energy 
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flow, the systems only work with diffu-
sed radiation. And you have to remember 
that there are months of the year when the 
number of hours with the Sun does not ex-
ceed 10. Of course, with large installations 
they are able to make up for the shortage 
of energy from conventional power plants, 
and this essentially contributes to reducing 
CO2 emissions. It is an element of global 
warming mitigation and a  pro-climatic 
effect, especially when excess energy from 
renewable energy sources, e.g. for the pro-
duction of hydrogen, is used. Electric cars 
are becoming more ecological. The first cars 
needed more energy to charge the battery 
for a distance of 100 km, and the emissions 
from producing this energy exceeded the 
emissions of the combustion car engine 
during the same distance. Current batte-
ries provide more independence to electric 
cars and the greenhouse gas emissions as-

sociated with the production of electricity 
needed to charge the battery per 100 km 
of mileage are lower than the greenhouse 
gas emissions of gasoline combustion in an 
internal combustion engine over the same 
distance. Talking about electromobility in 
Europe as an element of pro-climate and 
pro-health policy in many European coun-
tries has made sense. Obviously, it is most 
evident in those countries where the pro-
duction of a unit of electricity to date has 
been associated with low greenhouse gas 
emissions, such as Norway. However, also 
in Poland, the use of the latest electric cars 
is already beginning to act as a measure to 
mitigate contemporary climate change.

THERE ARE RUMORS THAT IN A FEW 
YEARS WE CAN EXPECT THE CLIMATE IN 
POLAND AS IN THE MEDITERRANEAN 
COUNTRIES. WHAT DO YOU THINK 
ABOUT IT?
We observe the progressive warming of 

the climate, we see how the areas further 
north are getting warmer. If the scenario 
outlined by the RCP8.5 path is imple-
mented, then by the end of the century the 
average air temperature over the southern 
Baltic Sea will probably be similar to the 
one that currently characterizes the nor-
thern shores of the Mediterranean Sea. 
The Mediterranean Sea, however, is quite 
a  different reservoir from the Baltic Sea. 
About completely different natural and 
environmental conditions. The Baltic Sea is 
a relatively shallow reservoir, very polluted, 
full of industrial and military waste. Even if 
the Baltic Sea was as warm as the Mediter-
ranean Sea, changes in the marine environ-
ment will make the Baltic Sea unattractive 
for tourists.

EVERY YEAR, WINTERS IN POLAND 
ARE GETTING WARMER OR WILL THE 
NEXT GENERATIONS STILL HAVE THE 
OPPORTUNITY TO MAKE A SNOWMAN 
FOR CHRISTMAS?
In the perspective of the end of this 

century, the classic winter may certainly 
be completely forgotten (except for high-
-altitude areas). However, for the next 2-3 
decades, winters will occur regularly thro-
ughout the country and the probability of 
a severe winter will not change significantly. 
Of course, the cold episodes during winter 
will not be long and lasting, but snowfall 
will still be possible. But the occurrence of 
permanent snow cover will be much less 
(except in mountainous areas).

HOW DID THE PANDEMIC CONTRIBUTE 
TO GLOBAL WARMING? WHAT DAMAGE 

HAS LOCKDOWN AND REMOTE 
WORKING CAUSED?
2020 was also a  very warm year, and 

the pandemic did not contribute to it. We 
had a  lockdown and some industries that 
were largely responsible for the increase in 
greenhouse gas concentrations were either 
temporarily out of service or reduced pro-
duction. The warming, however, did not 
stop. Taking the example of China in 2019, 
where production was stopped, there was 
a significant reduction in the concentration 
of some greenhouse gases. However, a short 
cut in emissions will not be able to stop glo-
bal warming or even reverse the trend. The 
emission of greenhouse gases, mainly car-
bon dioxide and methane, nitrogen oxides 
and carbonates to the atmosphere is so high 
that the amount of carbon we emit to the 
atmosphere per year is 85% – 88% higher 
than the amount that in the natural cycle is 
in the environment able to develop. There 
have always been greenhouse gases in the 
Earth’s atmosphere, the concentration of 
which has fluctuated around a certain value. 
It was a consequence of the fact that carbon 
enters the atmosphere naturally, later part 
of it is dissolved in the oceans and captured 
by plants, and then goes to the soil. Thus, 
a  one-year or several-month reduction in 
emissions is not able to change trends. It 
cannot be treated as evidence that even if 
we changed the economy overnight and if 
it turned out to be climate neutral, the si-
tuation would change significantly within 
a year. It takes many years of active and sys-
tematic action to stop the upward trend.

IN THE SUMMER PERIOD, OUR COUNTRY 
ALMOST EVERY YEAR STRUGGLES WITH 
SEVERE DROUGHTS AND PROBLEMS 
IN WATER SUPPLY, AS A RESULT OF 
WHICH THE OPERATION OF COAL-
FIRED POWER PLANTS BECOMES 
MORE DIFFICULT. WOULD SUBSIDIZING 
PHOTOVOLTAICS HELP TO SOLVE THIS 
PROBLEM?
Photovoltaics alone will not solve energy 

problems and will not replace coal power 
plants so as to provide us with a  satisfac-
tory standard of living and the value of 
industrial production. Unfortunately, the 
amount of energy produced by cells is limi-
ted, among others over cloudy, and this is 
changeable. Conventional energy, which is 
dominant in Poland, needs water, and high 
temperatures and long periods without ra-
infall combined with a decrease in rainfall 
in some regions of Poland contribute to the 
reduction of the amount of water resources. 
This may pose a threat to classic energy in 
our country. 
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BIZNES STAJE SIĘ 
ODPOWIEDZIALNY,  
GDY JEST ROBIONY PRZEZ 
ODPOWIEDZIALNYCH LUDZI
Rozmowa z ks. Andrzejem Augustyńskim, założycielem 
Stowarzyszenia SIEMACHA, Prezesem Fundacji DEMOS

Andrzej Augustyński
Założyciel Stowarzyszenia SIEMACHA, Prezes Fundacji DEMOS
Founder of SIEMACHA Association, CEO of DEMOS Foundation

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
BIZNESU TO STRATEGIA 
ANGAŻUJĄCA BIZNES W POLITYKĘ 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. 
JAK WYGLĄDA WSPÓŁPRACA MIĘDZY 
FIRMĄ, A STOWARZYSZENIEM? 
Coraz częściej mam wrażenie, że to 

marketingowy slogan. Tak jak słowa nabie-
rają znaczeń w  ustach konkretnych ludzi, 
tak biznes staje się odpowiedzialny, gdy jest 
robiony przez odpowiedzialne jednostki. 
To cecha przynależna wyłącznie osobom 
fizycznym. W konsekwencji ocenom etycz-
nym podlegają ludzie, a  nie firmy. Firmy 
uchodzą za „etyczne”, kiedy pracują w nich 
etyczni ludzie. Wraz z  ich odejściem, zni-
ka etos. Oczywiście coś można zapisać, 
uchwalić, zadeklarować, jednak na koniec 
zawsze będą to ludzkie wybory. Lubię ety-
mologię słowa „odpowiedzialność” ponie-
waż sugeruje, że bycie odpowiedzialnym 
oznacza udzielanie odpowiedzi. Do tego 
zaś potrzeba chwili namysłu. Tymczasem 
zdarza się, że chętnie formułujemy odpo-
wiedź, zanim zrozumiemy pytanie. Natura 
problemów społecznych jest mocno skom-
plikowana. Odpowiedzialność oznacza 
więc najpierw zrozumienie z  czym mamy 
do czynienia, a następnie działanie zgodnie 
z najlepiej pojętym interesem społecznym, 
czyli choćby parę metrów od czubka wła-
snego nosa.
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JAKIE SĄ NAJWIĘKSZE PROBLEMY 
Z KTÓRYMI MIERZY SIĘ ORGANIZACJA 
CHARYTATYWNA W POLSCE? CZY 
CIĘŻKO JEST PROWADZIĆ TEGO 
TYPU DZIAŁALNOŚĆ W OBECNYCH 
CZASACH?
Narzekanie na czasy byłoby zwykłą 

głupotą. Żyjemy w erze pokoju i względ-
nego dobrobytu, tak więc jedyna rzecz, na 
którą mogą narzekać ludzie zajmujący się 
pomaganiem, to konieczność bycia kre-
atywnym. Kiedyś wystarczyła kuchnia dla 
ubogich, czy przytułek dla sierot, dzisiaj 
bieda ma wielorakie oblicza. Mówiąc du-
żym skrótem, dawniej biedne dzieci były 
chude, dzisiaj są otyłe ponieważ odżywiają 
się śmieciowym jedzeniem popijanym ga-
zowaną wodą z cukrem i barwnikiem. To 
oczywiste, że łatwiej było zaspokoić głód, 
niż teraz zmienić ich nawyki żywieniowe, 
konfrontując się z  potężna machiną pro-
mocyjną branży „fast food”. Pomaganie 
innym jest trudne w  każdych czasach, 
ponieważ z  jednej strony wymaga ponad-
przeciętnej wrażliwości, z  drugiej jednak 
konsekwentnie tą wrażliwość stępia. Nie-
słusznym jest przekonanie, że tzw. „benefi-
cjenci” będą od rana do wieczora nosić cię 
na rękach za to co dla nich robisz. Zazwy-
czaj bywa całkiem odwrotnie.

SKĄD U KSIĘDZA ZAINTERESOWANIE 
AKTYWNOŚCIĄ CHARYTATYWNĄ?
Całkiem serio, nie wiem… Dodam, że 

jak słyszę uwznioślone odpowiedzi na 
podobne pytania, od razu podejrzewam 
ściemę. Jestem jedynakiem i wychowałem 
się w  kochającej się, stosunkowo zamoż-
nej rodzinie. Nigdy nie byłem narażony 
na żadne patologie. Miałem plan zosta-
nia fizykiem kwantowym, ale ostatecznie 
zwyciężyła potrzeba zmieniania świata. 
Jakaś potężna siła, mam przekonanie, że 
nadprzyrodzona pchała mnie w  kierunku 
działania na rzecz dobra wspólnego. Pod-
czas studiów, trochę przypadkowo trafiłem 
do jednego z  krakowskich domów dziec-
ka i poczułem, że w  ten sposób mogę się 
spełniać jako obywatel, ksiądz, społecznik, 
badacz, przedsiębiorca… Tak w istocie się 
stało!

W JAKI SPOSÓB KOŚCIÓŁ STARA 
SIĘ WSPIERAĆ ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE? CZY BIZNES 
W PODOBNYM STOPNIU ANGAŻUJE 
SIĘ W UDZIELANIE POMOCY? 
Znowu muszę odwołać się do wymiaru 

etycznego osób, a nie organizacji. Kościół 
i biznes to wyrażenia zbyt ogólne i zanad-
to pojemne. W każdym z tych przypadków 
znane mi są zarówno przykłady heroicz-

nych postaw, jak i  skrajnej bezduszności. 
W oczywisty sposób najbardziej fascynują 
mnie przykłady synergii biznesu i  sek-
tora społecznego. Doświadczyłem tego 
współpracując przez wiele lat z  Toyotą 
Motor Poland, PKO Bonkiem Polskim, 
czy firmami Budimex i Oknoplast. Na ich 
czele stali świetni menedżerowie, którzy 
równocześnie byli niezwykle porządnymi 
ludźmi. Gdy zaś chodzi o  ludzi Kościoła, 
niczego bym nie zdziałał, gdyby nie para-
sol ochronny jaki nade mną roztoczył kard. 
Franciszek Macharski, którego uważam za 
jednego z najwybitniejszych polskich hie-
rarchów. 

JAKA JEST KONDYCJA ORGANIZACJI 
CHARYTATYWNYCH W POLSCE? 
WYDAWAĆ BY SIĘ MOGŁO, ŻE 
W POLSCE MAMY BARDZO DUŻO 
ORGANIZACJI NON-PROFIT… 
Jestem raczej krytyczny wobec polskich 

organizacji społecznych. Wprawdzie jest 
ich bardzo wiele, jednak z natury są małe, 
słabe i  rozdrobnione. To powoduje, że 
częściej są dostarczycielami wzruszeń, niż 
rzetelnej wiedzy. Lubię powoływać się na 
Arystotelesa, który uważał, że „całość jest 
czymś więcej niż sumą części”, co ozna-
cza, że powinniśmy dążyć do budowania 
modeli zintegrowanych, opartych na ko-
operacji. Tymczasem mamy do czynienia 
ze zjawiskiem rozproszenia energii wielu 
społeczników, działających w pojedynkę.

ETYKA BIZNESU PRZEDSTAWIANA 
JEST ZARÓWNO W TEORII, JAK 
I W PRAKTYCE. W EWANGELII 
ZAPISANE SĄ REGUŁY, JAKIMI 
POWINIEN KIEROWAĆ SIĘ KAŻDY 
WIERZĄCY. JAK WYGLĄDA 
SYTUACJA W ORGANIZACJACH 
CHARYTATYWNYCH? DUŻO MÓWI SIĘ 
O NARUSZANIU NORM ETYCZNYCH 
W KAMPANIACH PROMOCYJNYCH JAK 
NP.: WYKRZYWIONE CHORE DZIECI NA 
BILBORDACH CZY DRASTYCZNE UJĘCIA 
NA PLAKATACH.
To jest bardzo złożony problem. Polskie 

chrześcijaństwo pełne jest stereotypo-
wych wyobrażeń, nierzadko utrwalanych 
przez samych duchownych, które z  du-
chem Ewangelii mają stosunkowo nie-
wiele wspólnego. Odłóżmy to jednak na 
inną rozmowę. W  kwestii samej pomocy 
charytatywnej należy pamiętać o  różnicy 
pomiędzy współczuciem, a miłosierdziem. 
To pierwsze jest stanem emocjonalnego 
poruszenia niedostatkiem, dysfunkcją czy 
nieszczęściem napotkanego człowieka, 
jednak dopiero miłosierdzie jest gotowe 
podjąć pracę, aby odpowiedzialnie zara-

dzić problemowi. Wówczas zaczynamy 
patrzeć na drugiego nie przez pryzmat 
tego kim jest dzisiaj, ale kim MÓGŁBY 
być w  przyszłości. To jest jak marzenie 
o lataniu: wyżej, dalej, więcej… 

CO KSIĄDZ SĄDZI O KAMPANIACH 
SPOŁECZNYCH ORGANIZOWANYCH 
PRZEZ DUŻE FIRMY? CZY RZECZYWIŚCIE 
WSPIERAJĄ POTRZEBUJĄCYCH, CZY SĄ 
ORGANIZOWANE TYLKO W CELACH 
PROWYCH?
Nie dalej jak wczoraj usłyszałem jak 

pewien polityk, w  towarzystwie „sztucz-
nej inteligencji” zapowiadał likwidację 
wszystkich domów dziecka w  Polsce 
w perspektywie najbliższych kilku lat. Nie 
pierwszy raz słyszę podobne bzdury rzu-
cane w  przestrzeń publiczną, jednak za 
każdym razem wściekam się, że wciąż nie 
dożyliśmy w Polsce czasów, gdy o losie 20 
tys. dzieci rozmawia się w sposób wyważo-
ny i ekspercki, a nie na partyjnych wiecach. 
Z pozoru niewinne, choć w pewnych krę-
gach chwytliwe hasła potrafią spowodo-
wać ogromne szkody. Miałem okazję do-
świadczyć tego na przykładzie organizacji, 
z  którą jestem związany od blisko 30 lat. 
W  każdym z  tych przypadków winowaj-
ca nazywa się: „populizm”. Na drugie ma 
„chciwość”. Obawiam się, że ta pandemia 
jest dużo groźniejsza od Covid-19.

BUSINESS 
BECOMES 
RESPONSIBLE 
WHEN IT IS DONE 
BY RESPONSIBLE 
PEOPLE

INTERVIEW WITH FR. ANDRZEJ 
AUGUSTYŃSKI, FOUNDER OF SIEMACHA 
ASSOCIATION, CEO OF DEMOS 
FOUNDATION

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
IS A STRATEGY INVOLVING BUSINESS 
IN THE POLICY OF SUSTAINABLE 
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DEVELOPMENT. WHAT DOES THE 
COOPERATION BETWEEN THE 
COMPANY AND THE ASSOCIATION 
LOOK LIKE?
More and more often I  have the 

impression that it is a marketing slogan. 
Just as words acquire meaning in the 
mouths of concrete people, business 
becomes responsible when it is done 
by responsible people. This is a  quality 
that belongs only to individuals. 
Consequently, ethical judgments are 
made about people, not companies. 
Companies are considered “ethical” 
when they have ethical people working 
for them. With their departure, the 
ethos disappears. Of course something 
can be written down, enacted, declared, 
but in the end it will always be human 
choices. I like the etymology of the word 
“responsibility” because it suggests that 
being responsible means giving answers. 
And to do that, you need a moment of 
reflection. Meanwhile, it happens that 
we are eager to formulate an answer 
before we understand the question. 
The nature of social problems is very 
complicated. Responsibility therefore 
means first understanding what we 
are dealing with and then acting in 
accordance with the best interests of 
society, if only a few meters from the tip 
of our nose.

WHAT ARE THE BIGGEST PROBLEMS 
A CHARITY ORGANIZATION FACES 
IN POLAND? IS IT DIFFICULT TO RUN 
THIS KIND OF ACTIVITY NOWADAYS?
Complaining about the times would 

be simply stupid. We are living in the 
era of peace and relative prosperity so 
the only thing people can complain 
about is the need to be creative. While 
a  soup kitchen or an orphanage used 
to be enough, today poverty has many 
facets. To put it in a nutshell, in the past 
poor children were skinny, today they are 
obese because they eat junk food sipped 
on carbonated water with sugar and dye. 
It’s obvious that it was easier to satisfy 
their hunger than to now change their 
eating habits by confronting the powerful 
promotional machine of the “fast food” 
industry. Helping others is difficult at 
any time, because on the one hand it 
requires above-average sensitivity, but 
on the other it consistently blunts that 
sensitivity. It is wrong to believe that the 
so-called “beneficiaries” will carry you 
from morning to night for what you do 
for them. It usually happens quite the 
opposite.

WHERE DOES YOUR INTEREST IN 
CHARITY COME FROM?
Seriously, I do not know… I would like 

to add that when I hear exalted answers 
to such questions, I immediately suspect 
a lie. I am an only child and grew up in 
a  loving, relatively wealthy family. I was 
never exposed to any pathologies. I had 
a  plan to become a  quantum physicist, 
but ultimately the need to change the 
world prevailed. Some powerful force, 
I’m convinced supernatural pushed me 
to act for the common good. During my 
studies, I accidentally ended up in one of 
Krakow’s orphanages and I  felt that in 
this way I could fulfill myself as a citizen, 
a priest, a social activist, a researcher, an 
entrepreneur… This is how it actually 
happened!

HOW DOES THE CHURCH TRY 
TO SUPPORT NGOS? IS BUSINESS 
SIMILARLY INVOLVED IN PROVIDING 
ASSISTANCE?
Again, I must appeal to the ethics of 

individuals rather than organizations. 
Church and business are phrases that 
are too general and too capacious. In 
each case I  know of both examples of 
heroic attitudes and extreme callousness. 
Clearly, I  am most fascinated by 
examples of synergy between business 
and the social sector. I  experienced it 
while working for many years with e.g. 
Toyota Motor Poland, PKO Boniek 
Polski, or the companies Budimex 
and Oknoplast. They were headed 
by excellent managers, who were also 
extremely decent people. When it comes 
to the people of the Church, I  would 
not have achieved anything without the 
protective umbrella over me provided by 
Cardinal Franciszek Macharski, whom 
I consider one of the most outstanding 
Polish hierarchs.

WHAT IS THE CONDITION OF CHARITY 
ORGANIZATIONS IN POLAND? IT 
WOULD SEEM THAT WE HAVE A LOT 
OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN 
POLAND…
I  am rather critical about Polish 

social organizations. Although there are 
many of them, they are small, weak and 
fragmented by nature. As a  result, they 
are more often providers of emotions 
than of reliable knowledge. I  like to 
refer to Aristotle, who believed that 
“the whole is greater than the sum of its 
parts”, which means that we should strive 
to build integrated models, based on 
cooperation. Meanwhile, we are dealing 

with the phenomenon of dispersion of 
energy of many social activists, acting 
alone.

BUSINESS ETHICS IS PRESENTED BOTH 
IN THEORY AND IN PRACTICE. IN THE 
GOSPEL THERE ARE RULES WHICH 
SHOULD BE FOLLOWED BY EVERY 
BELIEVER. WHAT IS THE SITUATION IN 
CHARITY ORGANIZATIONS? THERE IS 
A LOT OF TALK ABOUT VIOLATION OF 
ETHICAL NORMS IN PROMOTIONAL 
CAMPAIGNS LIKE: CROOKED SICK 
CHILDREN ON BILLBOARDS OR 
DRASTIC SHOTS ON POSTERS.
It is a  very complex problem. Polish 

Christianity is full of stereotype ideas, 
often spread by clergymen themselves, 
which have relatively little in common 
with the spirit of the Gospel. But let’s 
put it aside for another conversation. 
On the subject of charity itself, it is 
important to remember the difference 
between compassion and mercy. The 
former is a  state of being emotionally 
moved by the deprivation, dysfunction, 
or misfortune of the person encountered, 
but only mercy is in the nature of 
the work we do when we decide to 
responsibly remedy a problem. Then we 
begin to look at the other not through 
the lens of who they are today, but who 
they MAY be in the future. This is like 
the dream of flying: higher, further, 
more…

WHAT DO YOU THINK ABOUT SOCIAL 
CAMPAIGNS ORGANIZED BY BIG 
COMPANIES? DO THEY REALLY 
SUPPORT PEOPLE IN NEED OR ARE 
THEY ORGANIZED ONLY FOR PR 
PURPOSES?
Only yesterday I heard how a certain 

politician, accompanied by ‘artificial 
intelligence’ announced liquidation of 
all orphanages in Poland in the next few 
years. It is not the first time I have heard 
similar nonsense thrown into the public 
space, but each time I get angry that we 
have not lived to see the times in Poland 
when the fate of 20 thousand children 
is discussed in a  balanced and expert 
way, and not at party rallies. Seemingly 
innocent, although in some circles 
catchy slogans can cause great damage. 
I have had the opportunity to experience 
this with an organization that I  have 
been involved with for nearly 30 years. 
In each of these cases the culprit has 
a  name: “populism”. For another it has 
“greed.” I  fear that this pandemic is far 
more dangerous than Covid-19. 
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UDAŁO NAM SIĘ 
PRZEKUĆ MARZENIA  
W KONKRETNY PLAN
Rozmowa z Jackiem Furmanem, Prezesem Zarządu AFLOFARM 
Farmacja Polska

Jacek Furman
Prezes Zarządu, AFLOFARM Farmacja Polska
President of the Board, AFLOFARM Farmacja Polska

AFLOFARM POWSTAŁ W 1989 
ROKU, NA PRZESTRZENI LAT STAJĄC 
SIĘ Z JEDNYM Z NAJWIĘKSZYCH 
PRODUCENTÓW LEKÓW W POLSCE. 
CO ZADECYDOWAŁO O TYM, ŻE 
DZIŚ JESTEŚCIE JEDNYM Z LIDERÓW 
RYNKU? JAKIE PODJĘTE DECYZJE 
OKAZAŁY SIĘ NA PRZESTRZENI LAT 
KLUCZOWE?
Na przestrzeni tych 32 lat zupełnie 

zmieniły się potrzeby i  oczekiwania Pa-
cjentów, a  co za tym idzie zmianie uległ 
cały rynek farmaceutyczny. Aflofarm Far-
macja Polska swój sukces zbudował na 
bazie ciężkiej pracy, wnikliwych analiz, 
trafnych spostrzeżeń, ciągłego stawiania 
sobie nowych celów i nieustannego pod-
noszenia poprzeczki. Tym co zdecydowa-
ło, że od lat jesteśmy liderem rynku OTC 
jest przede wszystkim odwaga, elastycz-
ność i  szybkość podejmowania decyzji, 
które pozwalały nam błyskawicznie re-
agować na nowe trendy. To również 100% 
nastawienia na potrzeby Pacjenta, który 
od lat motywuje nas do szukania nowych, 
lepszych rozwiązań, innowacyjnych połą-
czeń, a  także innych postaci leków, które 
sumarycznie po prostu dają lepszy pro-
dukt, po który chętnie sięgają Pacjenci.

JEST PAN PREZESEM FIRMY OD 2006 
ROKU. JAKIE CELE STAWIAŁ PAN SOBIE 
OBEJMUJĄC TO STANOWISKO?
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Chciałem, aby Aflofarm był liczącą się 
firmą farmaceutyczną w  100% z  polskim 
kapitałem, która wytwarza przede wszyst-
kim leki. I to udało nam się osiągnąć. Aflo-
farm to aż 130 leków OTC (bez recepty) 
i  ponad 60 na receptę – to niewątpliwie 
powód do dumy. Mamy 5 fabryk, zatrud-
niamy ponad 1200 osób, jesteśmy liderem 
rynku OTC w  Polsce. Śmiało mogę po-
wiedzieć, że mnie i moim braciom udało 
się przekuć marzenia w  konkretny plan, 
który po prostu konsekwentnie wprowa-
dzamy w życie.

NIEUSTANNIE INWESTUJECIE 
W PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE, 
POSIADACIE TEŻ WŁASNE 
LABORATORIUM BADAWCZE. CO 
SPRAWIA, ŻE JESTEŚCIE TAK MOCNO 
UKIERUNKOWANI NA INNOWACJE?
Dla nas innowacje to poszukiwanie 

rozwiązań, które nie są dostępne na rynku, 
a  które mogą ułatwić Pacjentowi proces 
leczenia. To łączenie w jednym produkcie 
kilku różnych substancji, tak, aby Pacjent 
nie musiał przyjmować wielu preparatów, 
to zmiana postaci leku np. z dużych, trud-
nych do połknięcia tabletek na płyn lub 
proszek, produkcja w  formie zawiesin, 
które sprawiają, że mamy mniej płynu 
do połknięcia – to ostatnie doceniają to 
nie tylko seniorzy, lecz przede wszystkim 
rodzice małych dzieci. Chcemy, aby nasza 
oferta była dostosowana do rzeczywistych 
potrzeb Pacjentów, dlatego też inwestuje-
my w nowoczesne technologie, stosujemy 
pionierskie rozwiązania i  prace o  cha-
rakterze badawczo-rozwojowym, bo one 
umożliwiają realizację przyjętych przez 
nas założeń. Przyszłością farmacji i  me-
dycyny są innowacje. Dobitnie pokazała 
nam to również sytuacja covidowa.

POSIADACIE SZEROKI ASORTYMENT 
LEKÓW ORAZ SUPLEMENTÓW. CO 
LEŻAŁO U PODSTAW ROZWOJU 
OFERTY PRODUKTOWEJ?
Naszym celem jest tworzenie leków, 

wyrobów medycznych i  suplementów, 
które są odpowiedzią na najbardziej palą-
ce i  obniżające jakość życia dolegliwości, 
schorzenia i choroby. Jednocześnie robimy 
wszystko, by oferowane przez nas wyroby 
były nie tylko skuteczne i bezpieczne, lecz 
również innowacyjne np. pod względem 
postaci podania. Inwestycje w  innowacje, 
stałe podnoszenie jakości naszych rozwią-
zań pozwalają nam na rozbudowę naszej 
oferty dbając jednocześnie o portfele na-
szych klientów. To sprawia, że Pacjenci 
ufają naszym wyrobom i  zostają z  nami 
na dłużej np. lekiem, który na stałe zago-

ścił w domowych apteczkach i do którego 
mam ogromny sentyment jest Herba-
pect, syrop zarówno na kaszel suchy, jak 
i mokry. Ponad 61 milionów sprzedanych 
opakowań pozwala mi głęboko wierzyć, 
że nie ma Polaka, który nie zetknąłby się 
z  naszym Herbapectem. Kolejnym przy-
kładem marki, która ma rzesze wiernych 
fanów jest np. lek przeciwwirusowy Neo-
sine. W ciągu minionych pięciu lat sprze-
daliśmy ponad 14 milionów opakowań, co 
oznacza, że niemalże co drugi Polak leczył 
się naszą „Neosinką”. Jako liderzy branży 
farmaceutycznej mamy zaszczyt nie tylko 
towarzyszyć Polakom w chwilach choroby, 
lecz również w chwilach przyjemności, np. 
dzięki Inventum odpowiedzialni jesteśmy 
za niemalże 22 miliony miłosnych unie-
sień – kto wie, ile z nich doprowadziło do 
wzrostu liczby urodzeń.

EKSPORT JEST WAŻNĄ CZĘŚCIĄ 
WASZEGO BIZNESU – PRODUKTY 
AFLOFARMU TRAFIAJĄ DO 30 
KRAJÓW NA CAŁYM ŚWIECIE, 
A OPRÓCZ UNII EUROPEJSKIEJ 
JESTEŚCIE OBECNI M.IN. W STANACH 
ZJEDNOCZONYCH CZY TEŻ KRAJACH 
BLISKIEGO WSCHODU. KIEDY 
I DLACZEGO PODJĘLIŚCIE DECYZJE 
O EKSPANSJI? OD KTÓREGO RYNKU 
WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO?
Mając na uwadze tak bogate portfolio 

produktowe, innowacyjność m.in. doty-
czącą postaci danych leków i  ogromny 
potencjał rozwoju, absolutnie naturalnym 
procesem jest dla nas ekspansja na rynki 
zagraniczne. Aktualnie jesteśmy obec-
ni na ponad 30 rynkach, w  tym właśnie 
m.in. w  Europie Zachodniej, Środkowej, 
Wschodniej, ale też na Bliskim Wscho-
dzie, czy w  USA. Ekspansja zagraniczna 
i  kolejne akwizycje to ważne kierunki 
naszego rozwoju, które determinują po-
wstawanie kolejnych zagranicznych od-
działów Aflofarmu. Naszą ambicją jest 
budowanie silnej pozycji firmy nie tylko 
w Polsce, ale również na innych rynkach, 
co skutkuje dywersyfikacją geograficzną 
naszej działalności. Potencjał konsumenc-
ki na rynkach zagranicznych jest również 
jednym z determinantów decyzji dotyczą-
cych kolejnych ekspansji. Zależy nam na 
sprawnym odpowiadaniu na potrzeby Pa-
cjentów, więc stale dążymy do poszerzenia 
zakresów i horyzontu naszej działalności.

AKTYWNIE PROMUJECIE ZDROWY 
STYL ŻYCIA JAKO WAŻNY ELEMENT 
WASZEJ STRATEGII. POWOŁALIŚCIE 
DO ŻYCIA FUNDACJĘ, KTÓREJ 
CELEM JEST M.IN. PROMOCJA 

PROFILAKTYKI PROZDROWOTNEJ, 
A TAKŻE POPULARYZACJA WIEDZY 
Z ZAKRESU FARMACJI I MEDYCYNY. 
WSPIERACIE TEŻ FINANSOWO 
AKCJE SPOŁECZNE I KULTURALNE, 
FINANSUJECIE STYPENDIA NAUKOWE 
DLA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH 
UCZNIÓW I STUDENTÓW. CZY 
MOŻECIE POCHWALIĆ SIĘ EFEKTAMI 
DZIAŁAŃ PODJĘTYCH PRZEZ 
FUNDACJĘ?
„Fundacja Aflofarm” jest drugą powo-

łaną przez nas fundacją, w ramach której 
dążymy do promocji i edukacji w zakresie 
zdrowia, zachowań i  nawyków prozdro-
wotnych, medycyny i  farmacji. Od czasu 
powołania fundacji przeprowadziliśmy 
z  powodzeniem trzy istotne kampanie 
– „Nie Spal się na Starcie”, której celem 
było promowanie postaw antynikotyno-
wych i  wiedzy na temat uzależnienia od 
papierosów wśród młodzieży w  wieku 
12-16 lat. W  2019 r. przeprowadziliśmy 
kampanię „Po Pierwsze Farmaceuta”, 
gdzie wraz z  Naczelną Izbą Aptekarską 
pod patronatem Ministerstwa Zdrowia 
wzmacnialiśmy wizerunek farmaceuty 
i  edukowaliśmy Pacjentów w  zakresie 
opieki farmaceutycznej. Ostatnia z  kam-
panii, którą przeprowadziliśmy dotyczyła 
skutków pandemii SARS-CoV-2, zwró-
ciliśmy uwagę społeczeństwa na zmiany, 
które dokonały się w kwestii zdrowia, ży-
cia i samopoczucia Polaków w perspekty-
wie 12 miesięcy od rozpoczęcia pandemii 
w Polsce.

NA ZAKOŃCZENIE PROSZĘ 
O WYPOWIEDŹ NA TEMAT WASZYCH 
PLANÓW NA PRZYSZŁOŚĆ. CZY 
PLANUJECIE DALSZĄ EKSPANSJĘ? CZY 
W NAJBLIŻSZYM CZASIE WYPUŚCICIE 
NA RYNEK KOLEJNY INNOWACYJNY 
PRODUKT? CZY SZYKUJĄ SIĘ 
INWESTYCJE W ROZBUDOWĘ LINII 
PRODUKCYJNEJ?
Przede wszystkim staramy się rozwijać 

nasze portfolio o  leki coraz bardziej in-
nowacyjne, coraz bardziej zaawansowane. 
To potwierdzenie naszej idei wspierania 
zdrowia i  jakości życia – chcemy wpro-
wadzać skuteczne i  bezpieczne produkty 
stworzone w  trosce o  potrzeby Pacjen-
tów. Dziś nasze produkty można dostać 
w 30 krajach na trzech kontynentach, lecz 
zakładam, że będzie ich więcej. Tworzy-
my własne struktury za granicą, a  także 
zwiększamy rozpoznawalność naszych 
marek na rynkach zagranicznych. Eks-
pansja i  inwestycje w  rozbudowę linii 
produkcyjnej są naturalnym elementem 
rozwoju firmy.
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WE MANAGED TO 
TURN OUR DREAMS 
INTO A CONCRETE 
PLAN
INTERVIEW WITH JACEK FURMAN, 
PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD 
OF AFLOFARM FARMACJA POLSKA

YOU CONTINUALLY INVEST IN R&D 
AND HAVE YOUR OWN RESEARCH 
LABORATORY. WHAT MAKES YOU SO 
FOCUSED ON INNOVATION?
For us innovation means looking for 

solutions that are not available on the 
market and which may facilitate the 
treatment process. It means combining 
several different substances in one product, 
so that the Patient does not have to take 
many preparations, it means changing 
the form of the medicine e.g. from large, 
difficult to swallow tablets to liquid 
or powder, production in the form of 
suspensions, which make us have less liquid 
to swallow – the latter is appreciated not 
only by seniors, but above all by parents 
of small children. We want our offer to be 
tailored to the real needs of patients, which 
is why we invest in modern technologies, 
apply pioneering solutions and research and 
development work, because. They enable 
the implementation of our assumptions. 
The future of pharmacy and medicine 
lies in innovation. This has been clearly 
demonstrated by Covid-19 situation.

YOU HAVE A WIDE RANGE OF 
MEDICINES AND SUPPLEMENTS. 
WHAT WAS THE BASIS FOR THE 
DEVELOPMENT OF THE PRODUCT 
OFFER?
Our goal is to create medicines, medical 

devices and supplements that are the 
response to the most pressing and life-
reducing ailments, diseases and illnesses. 
At the same time we do everything to 
ensure that the products we offer are not 
only effective and safe, but also innovative, 
e.g. in terms of form of administration. 
Investments in innovation and constant 
improvement of the quality of our solutions 
allow us to expand our offer while taking 
care of our customers’ wallets. This makes 
patients trust our products and stay with us 
for longer, e.g. a medicine that has become 
a permanent fixture in their home first aid 
kits and to which I  have a  great fondness 
is Herbapect, a syrup for both dry and wet 
cough. With over 61 million packs sold, 
I firmly believe that there is no Pole who has 
not come across our Herbapect. Another 
example of a brand that has many loyal fans 
is the antiviral drug Neosine. Over the past 
five years, we have sold over 14 million packs, 
which means that almost every second Pole 
has been treated with our „Neosinka”. As 
leaders of the pharmaceutical industry we 
are honoured not only to accompany Poles 
in times of illness, but also in moments 
of pleasure, e.g. thanks to Inventum we 
are responsible for almost 22 million love 

AFLOFARM WAS ESTABLISHED IN 1989, 
OVER THE YEARS BECOMING ONE OF 
THE LARGEST DRUG MANUFACTURERS 
IN POLAND. WHAT MADE YOU ONE OF 
THE MARKET LEADERS TODAY? WHAT 
DECISIONS TAKEN OVER THE YEARS 
HAVE BEEN CRUCIAL?
Over these 32 years the needs and 

expectations of patients have completely 
changed, and thus the entire pharmaceutical 
market has changed. Aflofarm Farmacja 
Polska has built its success on the basis of 
hard work, thorough analyses, accurate 
observations, constant setting of new 
goals and continuous raising of the bar, 
What made us the leader of the OTC 
market for years is, above all, the courage, 
flexibility and speed of decision making, 
which have allowed us to react quickly to 
new trends. We are also 100% focused on 
patients’ needs, which has motivated us for 
years to look for new and better solutions, 
innovative combinations, and other forms 
of medicines, which altogether simply 
provide a  better product that patients are 
eager to reach for.

YOU HAVE BEEN THE PRESIDENT OF 
THE COMPANY SINCE 2006. WHAT 
GOALS DID YOU SET YOURSELF FOR 
THIS POSITION?
I  wanted Aflofarm to be a  significant 

pharmaceutical company with 100% 
Polish capital, which produces primarily 
medicaton. And this is what we managed 
to achieve. Aflofarm offers as many as 130 
OTC (over-the-counter) drugs and over 
60 prescription drugs – this is undoubtedly 
something to be proud of. We have 5 
factories, we employ over 1200 people, we 
are the OTC market leader in Poland. I can 
confidently say that my brothers and I have 
managed to turn our dreams into a concrete 
plan, which we consistently implement.

raptures – who knows how many of them 
led to an increase in the birth rate.

EXPORT IS AN IMPORTANT PART 
OF YOUR BUSINESS – AFLOFARM’S 
PRODUCTS GO TO 30 COUNTRIES 
AROUND THE WORLD, AND APART 
FROM THE EUROPEAN UNION, YOU 
ARE PRESENT IN THE UNITED STATES 
AND MIDDLE EASTERN COUNTRIES. 
WHEN AND WHY DID YOU DECIDE TO 
EXPAND? WHICH MARKET DID IT ALL 
START FROM?
Taking into account such a rich product 

portfolio, innovativeness e.g. concerning the 
form of given medicines and a  enormous 
development potential, it is an absolutely 
natural process for us to expand into 
foreign markets. We are currently present 
in over 30 markets, including Western, 
Central and Eastern Europe, as well as 
the Middle East and the USA. Foreign 
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AS TO POPULARISE THE KNOWLEDGE 
OF PHARMACY AND MEDICINE. YOU 
ALSO FINANCIALLY SUPPORT SOCIAL 
AND CULTURAL CAMPAIGNS AND 
FINANCE SCIENTIFIC SCHOLARSHIPS 
FOR PARTICULARLY GIFTED PUPILS AND 
STUDENTS. CAN YOU BOAST ABOUT THE 
EFFECTS OF THE ACTIONS UNDERTAKEN 
BY THE FOUNDATION?
We Love Pabianice” is primarily focused 

on local activities, support for organizations 
and medical facilities, care for public green 
spaces, or important urban buildings that 
create the identity of Pabianice, with which 
we are particularly associated, and the 
local region. For a  decade now, we have 
been actively supporting local projects 
and investments which contribute to the 
improvement of aesthetics, safety and 
quality of life by, among others, subsidizing 
the purchase of fire-fighting rescue vehicles 
for the State Fire Service in Pabianice, 

providing financial support to cultural 
events, such as the International Festival 
“Music of the World”, or revitalizing 
the Kindler Mausoleum, to which we 
contributed PLN 600 thousand. An 
important scope of activity of the We 
Love Pabianice Foundation is ongoing 
assistance to local medical institutions – as 
part of these activities we purchased new 
windows for the Pediatrics Department of 
the Pabianice Medical Center (PCM) and 
helped to finance the necessary equipment 
and supplies for the PCM during the fight 
against Covid-19, including sponsorship 
of the purchase of an Axcent Lyra X2 
ventilator worth about PLN 100,000.

The Aflofarm Foundation is the second 
foundation we have set up in which we 
aim to promote and educate about health, 
pro-health behaviors and habits, medicine 
and pharmacy. Since the foundation was 
established, we have successfully conducted 
three major campaigns – “Don’t Burn 
at Start”, which aimed to promote anti-
smoking attitudes and knowledge about 
cigarette addiction among young people 
aged 12-16. In 2019, we conducted the 
“Pharmacist First” campaign, where 
together with the Supreme Pharmaceutical 
Chamber, under the patronage of the 
Ministry of Health, we strengthened the 
image of the pharmacist and educated 
patients about pharmaceutical care. The 
last campaign we conducted concerned the 
effects of the SARS-CoV-2 pandemic. We 
drew the public’s attention to the changes 
that had taken place in the health, life and 
well-being of Poles 12 months after the 
start of the pandemic in Poland.

FINALLY, PLEASE SPEAK ABOUT YOUR 
PLANS FOR THE FUTURE. ARE YOU 
PLANNING FURTHER EXPANSION? ARE 
YOU GOING TO LAUNCH ANOTHER 
INNOVATIVE PRODUCT IN THE NEAREST 
FUTURE? ARE YOU PLANNING TO 
INVEST IN THE EXPANSION OF YOUR 
PRODUCTION LINE?
Above all, we strive to develop our 

portfolio with more and more innovative 
and advanced medicines. This confirms 
our idea of supporting health and quality 
of life – we want to introduce effective and 
safe products created for the Patient’s needs. 
Today, our products are available in 30 
countries on three continents, but I assume 
that there will be more. We create our own 
structures abroad and increase recognition 
of our brands on foreign markets. 
Expansion and investment in expanding 
the production line are a natural part of the 
company’s development. 

expansion and further acquisitions are 
important directions of our development, 
which determine the establishment of 
subsequent foreign branches of Aflofarm. 
Our ambition is to build a strong position of 
the company not only in Poland, but also in 
other markets, which results in geographical 
diversification of our activity. The consumer 
potential on foreign markets is also one of 
the determinants of decisions concerning 
further expansion. We are committed to 
responding efficiently to the needs of our 
Patients, so we constantly strive to expand 
the scope and horizon of our business.

YOU ARE ACTIVELY PROMOTING 
A HEALTHY LIFESTYLE AS AN 
IMPORTANT PART OF YOUR 
STRATEGY. YOU HAVE ESTABLISHED 
A FOUNDATION WHOSE OBJECTIVE 
IS, AMONG OTHERS, TO PROMOTE 
PRO-HEALTH PROPHYLAXIS, AS WELL 
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GoodvalleyGoodvalley

materiał prasowy

Goodvalley:  
nowy wymiar biznesu 
w trosce o planetę

Na świecie liczba ludności stale rośnie, co w przy-
szłości może skutkować deficytem zasobów nie-
zbędnych do wytwarzania żywności. Aby tego 
uniknąć konieczna jest zmiana w  podejściu do 
produkcji rolnej. Zrównoważone rolnictwo to real-
na korzyść dla naszej planety. Dlatego Goodvalley 
dostosowało swoją działalność tak, by nie wpły-
wała negatywnie na środowisko, kontrolując przy 
tym cały łańcuch produkcji od pola do stołu. Fir-
ma jednak nie poprzestaje tylko na tym. Namawia 
także konsumentów do odpowiedzialnej postawy 
i świadomej konsumpcji. 

Jeszcze w 1999 roku na świecie było 6 mld ludzi. Obecnie 
jest nas 7,8 mld, a ONZ prognozuje, że w 2050 r. zbliżymy 
się do 10 mld. Wzrost liczby ludności, może spowodować, 

że w pewnym momencie zacznie brakować żywności i zaso-
bów do jej produkcji, jeśli nie będziemy jej wytwarzać w spo-
sób zrównoważony. 
Intensywne rolnictwo prowadzi do nadmiernego obciążenia 

środowiska. Rozwiązaniem jest przejście na zrównoważone 
rolnictwo, czyli takie którego ideą jest. zapewnienie wystar-
czającej ilości żywności dla ludności, bez powodowania szkód 
w ekosystemach.

Goodvalley jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne klima-
tycznie, stosuje szereg rozwiązań, które mają na celu osiągnię-
cie i utrzymanie neutralności emisji CO₂ oraz niemarnowanie 
zasobów, wykorzystując przy tym nowoczesne technologie. 
Modelem wyróżniającym firmę jest wytwarzanie „od pola do 
stołu”, które charakteryzuje się samowystarczalnością w za-
kresie produkcji, co pozwala na dokładną kontrolę każdego 
etapu działalności. Wszystkie etapy produkcji uzupełniają się, 
a cała aktywność przedsiębiorstwa koncentruje się na uzy-
skaniu jak największego stopnia zrównoważenia produkcji, 
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w czym bardzo ważną rolę odgrywają biogazownie produku-
jące „zieloną” energię.

JAK PRODUKOWAĆ W SPOSÓB ZRÓWNOWAŻONY? 

Goodvalley wprowadza szereg działań, które finalnie składa-
ją się na zrównoważoną produkcję żywności. Jakie to działania? 

Zaczynając od rolnictwa jest to między innymi dbałość 
o glebę. Goodvalley zapobiega jej degradacji poprzez uroz-
maicony płodozmian, a także nawozi masą pofermentacyjną, 
dzięki czemu podnosi jakość gleby, co prowadzi do zwiększe-
nia jej wodochłonności i możliwości ograniczenia użycia nawo-
zów sztucznych. Dodatkowo, firma bada glebę na zawartość 
składników pokarmowych, dzięki czemu wie dokładnie, w któ-
rych miejscach ją nawozić.

Goodvalley stawia także na zachowanie bioróżnorodności 
poprzez zazielenienia śród polne, mające funkcje podobne do 
naturalnych ekosystemów. Zatem firma świadomie nie wyko-
rzystuje rolniczo wszystkich dostępnych terenów. 

W zrównoważonym rolnictwie niezwykle istotną rolę odgry-
wa technologia. Goodvalley wykorzystuje w swojej pracy cyfro-
we rozwiązania rolnictwa precyzyjnego, które pomagają okre-
ślić miejsca na polu z większym lub mniejszym potencjałem 
produkcyjnym, co przyczynia się do optymalnego wykorzy-
stania zasobów takich jak: nasiona czy nawozy mineralne. Na 
podstawie badań i analizy gleby, zawartości chlorofilu w rośli-
nach oraz osiągniętego plonu, firma jest w stanie przygotowy-
wać mapy zmienności na polu, które może zaimplementować 
w urządzeniach, z którymi pracuje na polu. Pozwala to w spo-
sób jeszcze bardziej zrównoważony wykorzystywać zasoby.

Na każdym etapie prowadzony jest pełen monitoring pro-
cesu produkcji, by minimalizować straty zasobów do minimum. 
Jest to o tyle ważne, że na świecie ok. 10 % zbiorów pozostaje 

(marnuje się) na polach, w silosach – nie dojeżdża do młynów 
paszowych.

Zrównoważone podejście jest niezwykle istotne również 
w samej produkcji zwierzęcej. Goodvalley stosuje celowy do-
bór genetyczny, dążąc min. do zmniejszenia zużycia paszy. 
Oraz do zwiększenia naturalnej odporności zwierząt min. dzię-
ki temu możliwy jest chów bez użycia antybiotyków. 

Bardzo ważną rolę w zrównoważonym modelu produkcji 
przedsiębiorstwa są biogazownie produkujące „zieloną” ener-
gię. Funkcjonują one w jednym systemie z polami, fermami 
trzody chlewnej i zakładami mięsnymi. Wszelkiego rodzaju 
pozostałości z produkcji rolnej (np. słoma) są swoistym „pa-
liwem” dla tego rodzaju instalacji. Na koniec procesu produk-
cyjnego cała masa pofermentacyjna jest wykorzystywana jako 
w pełni naturalny i ekologiczny nawóz. W ten sposób powstaje 
zamknięty cykl, w którym nie ma miejsca na marnotrawienie 
jakichkolwiek zasobów.

ŚWIADOMA POSTAWA KONSUMENTÓW

Goodvalley nie poprzestaje na samej zrównoważonej pro-
dukcji. Chce robić więcej i uświadamiać konsumentów. Dlate-
go zachęca ich do odpowiedzialnej postawy i świadomej kon-
sumpcji, by nie szkodzić planecie. Uważa, że nie musimy sięgać 
po radykalne metody. Możemy skorzystać ze „złotego środka” 
czyli diety fleksitariańskiej. Goodvalley zachęca, by jeść mniej 
mięsa, ale dobrej jakości, ze zrównoważonych hodowli, jak naj-
bardziej neutralnych klimatycznie. 

Warto podkreślić, że to ostatecznie konsument swoimi 
świadomymi decyzjami ma największy wpływ na kształt bran-
ży mięsnej. Zainteresowanie produktami ze zrównoważonej 
produkcji, może spowodować, że więcej firm będzie dążyło do 
tego modelu działalności. 
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– Cieszymy się, że stale rośnie liczba świadomych konsu-
mentów, którzy chcą sięgać po produkty, kierując się przy tym 
dobrem naszej planety. Wierzymy, że taka postawa może przy-
czynić się do dobrej zmiany na szeroką skalę. Z naszej strony 
zapewniamy zrównoważoną produkcję, która jest neutralna 
dla klimatu. Zachęcamy też do przejścia na dietę bardziej przy-
jazną planecie. Myślimy, że jest to klucz do naszego wspólnego 
sukcesu w trosce o nas i przyszłe pokolenia – mówi Paweł No-
wak, dyrektor generalny Goodvalley.

Starting with agriculture, this includes looking after the 
soil. Goodvalley prevents soil degradation through varied crop 
rotation, and also fertilizes it with post-fermentation mass, 
thanks to which it improves its quality. This, in turn, leads to an 
increase in soil water absorption and the possibility of reducing 
the use of artificial fertilizers. Moreover, the company tests the 
soil for nutrient content, so it knows exactly where to fertilize it.

Goodvalley also focuses on the preservation of biodiversity 
by greening in the field, that is adopting functions similar to 
natural ecosystems. Thus, the company deliberately does not 
use all available land for agriculture.

Technology plays a big role in sustainable agriculture. 
Goodvalley uses digital precision farming solutions in its 
work, which help to identify places in the field with greater 
or lesser production potential. This then contributes to the 
optimal use of resources such as seeds and mineral fertilizers. 
Based on soil research and analysis, the chlorophyll content in 
plants and the yield achieved, the company is able to prepare 
variability maps in the field, which it can then adopt in the 
devices used in the field. This allows resources to be used 
even more sustainably.

At each stage, full monitoring of the production process 
is carried out to minimize resource waste. This is important 
because in the world, about 10% of the harvest is wasted in 
the fields or in silos – and does not even reach feed mills.

A balanced approach is also extremely important in 
livestock production itself. Goodvalley uses deliberate genetic 
selection, seeking, inter alia, to reduce feed consumption and 
increase the natural immunity of animals – thanks to this, it is 
possible to breed without the use of antibiotics.

A key role in the company’s sustainable production model 
is played by biogas plants producing "green" energy. They 
function in one system with fields, pig farms and meat plants. 
All kinds of residues from agricultural production (e.g. straw) 
are a kind of "fuel" for this type of installation. At the end 
of the production process, the entire digestate is used as 
a completely natural and ecological fertilizer. This creates 
a closed cycle in which no resources are wasted.

CONSCIOUS ATTITUDE OF CONSUMERS

Goodvalley does not stop at sustainable production alone. 
It wants to do more and to help educate consumers. Therefore, 
we encourage consumers to be responsible and consciously 
consume food so as not to harm the planet. We believe we do 
not have to resort to radical methods, but can take advantage 
of the "golden mean” – the flexitarian diet. Goodvalley 
encourages you to eat less meat, but of good quality, from 
sustainable farms and as climate neutral as possible.

It is worth emphasizing that it is ultimately the consumer, 
with his or her conscious decisions, who has the greatest 
impact on the shape of the meat industry. An interest in 
products from sustainable production may lead to more 
companies following this business model.

 – We are glad that the number of aware consumers, who 
want to reach for such products, is constantly growing, guided 
by the good of our planet. We believe that such an attitude 
can contribute to positive change on a large scale. For our 
part, we ensure sustainable production that is neutral to the 
climate. We also encourage you to switch to a more planet-
friendly diet. We think this is the key to our common success 
in caring for our and future generations – says Paweł Nowak, 
General Director of Goodvalley. 

Goodvalley:  
a new dimension to 
business for the sake  
of the planet
The world’s population is growing constantly and 
this may result in a future shortage of resources ne-
cessary for food production. To avoid this, a change 
in approach to agricultural production is needed. 
Sustainable agriculture is a real benefit for our pla-
net and this is why Goodvalley has adapted its ope-
rations so they don't have a negative impact on the 
environment, while controlling the entire produc-
tion chain – from farm to fork. The company, howe-
ver, is not stopping there. It also encourages consu-
mers to be responsible and consume consciously. 

In 1999, there were 6 billion people in the world. There are 
now 7.8 billion of us, and the UN forecasts that in 2050 we will 
approach 10 billion. Population growth may result in a lack of 
food and resources for its production at some point if we do 
not produce in a sustainable way.

Intensive agriculture leads to an excessive burden on 
the environment. The solution is to switch to sustainable 
agriculture, the kind that provides enough food for the 
population without harming ecosystems.

Goodvalley, as a climate responsible company, uses 
a number of solutions aimed at achieving and maintaining 
CO₂ emissions neutrality and not wasting resources by using 
modern technologies. The model that makes us stand out is 
production "from farm to fork", which is characterized by self-
sufficiency in production, in turn allowing for precise control 
over each stage of the process. All stages are complementary, 
and the entire activity of the company is focused on achieving 
the highest possible degree of production sustainability, in 
which biogas plants producing "green" energy play a very 
important role.

HOW TO PRODUCE SUSTAINABLY?

Goodvalley has introduced a number of activities that will 
ultimately contribute to sustainable food production. What 
are they?
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Przyszłość 
polskiego sektora 
energetycznego 

sji CO₂ (w trakcie pisania tego artykułu jest to ok. 50 euro 
za tonę) czy problemy, z jakimi sektor energetyczny mierzył 
się w obliczy pandemii wirusa SARS-COV2 (jak np. zmniej-
szenie zapotrzebowania na energię elektryczną szczególnie 
w pierwszej fazie pandemii) sprawiły, że zmiany przyśpieszy-
ły. A to dopiero początek. 

CZAS ZMIAN

Najważniejszym wydarzeniem początku 2021 roku dla pol-
skiego sektora energetycznego było zatwierdzenie w lutym 
2021 roku przez Radę Ministrów „Politykę energetyczną Pol-
ski do 2040 r.”. Jest to pierwszy od 12 lat dokument opisujący 
strategię energetyczną Polski. Traktowany jest jako mapa dro-
gowa dla rozwoju polskiego sektora energetycznego. 
Kluczowymi założeniami PEP2040 są między innymi:
• Uruchomienie w 2033 roku pierwszego bloku elektrowni 

jądrowej o mocy 1-1,6 GW.
• Zmniejszenie do maksymalnie 56% udziału węgla w wy-

twarzaniu energii elektrycznej (do 2030 roku).
• Wzrost znaczenia biomasy, biogazu, geotermii i pomp cie-

pła.
• Zwiększenie wykorzystania technologii OZE.
• Zwiększenie wykorzystania paliw alternatywnych w trans-

porcie.
• Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) o 30% 

(do 2030 roku, w stosunku do 1990 roku).
• Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 23% do 2030 r. 

(w stosunku do prognoz PRIMES z 2007 r.)
Zgodnie z przyjętym dokumentem kluczowymi założe-

niami „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” jest rozwój 
OZE oraz poprawa efektywności energetycznej. Do 2040 roku 
połowę mocy zainstalowanych instalacji mają stanowić źró-
dła zeroemisyjne. Planowany poziom źródeł odnawialnych 
w strukturze krajowego zużycia energii elektrycznej netto ma 
do 2030 roku wynieść nie mniej niż 32%, zgodnie z założenia-
mi poziom ten bazować ma się przede wszystkim na fotowol-
taice oraz morskiej energetyce wiatrowej.

MICHAŁ OLSZEWSKIMICHAŁ OLSZEWSKI

Dyrektor Sektora Energetyki i Górnictwa, Broker ubezpieczeniowy 
i reasekuracyjny, GrECo Polska
Regional Manager Energy, Power & Mining, Insurance and Re-Insurance 
Broker, GrECo Polska

Polski sektor energetyczny nieustanie się zmienia, nie 
sposób jednak nie zauważyć, że w przeciągu ostatnich 
kilkunastu miesięcy zmiany te znacznie przyśpieszyły. 

Wdrożenie „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”, nie-
samowity rozwój odnawialnych źródeł energii (na koniec 
kwietnia 2021 roku moc zainstalowana w fotowoltaice w KSE 
osiągnęła poziom 4 690 MW), rosnące ceny praw do emi-
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Jednocześnie rozbudowa mocy niskoemisyjnych wiąże się 
z ograniczaniem roli najważniejszych jak dotychczas mocy 
węglowych (węgiel brunatny, węgiel kamienny). Aby to osią-
gnąć, niezbędnym elementem strategii są inwestycje. Skala 
w latach 2021–2040 może sięgnąć ok. 1 600 mld PLN. In-
westycje w samych sektorach paliwowo-energetycznych an-
gażować będą środki finansowe w kwocie ok. 867-890 mld 
PLN. Prognozowane nakłady w sektorze wytwórczym energii 
elektrycznej sięgać będą ok. 320-342 mld PLN, z czego ok. 
80% zostanie przeznaczonych na moce bezemisyjne tj. OZE 
i energetykę jądrową. Sama realizacja Programu polskiej 
energetyki jądrowej ma pochłonąć ponad 200 mld PLN.

MORSKIE FARMY WIATROWE

Bardzo ważnym elementem transformacji energetycznej 
Polski mają stać się morskiej farmy wiatrowe. Plany doty-
czące energetyki morskiej mają szanse szybkiej realizacji ( 
przyjęta została chociażby Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. 
o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich 
farmach wiatrowych). Plany inwestycyjne części inwestorów 
zainteresowanych rozwojem MFW są na zaawansowanym 
etapie, Polenergia S.A. oraz Polska Grupa Energetyczna po-
siadają już pozwolenie środowiskowe dla części swoich pro-
jektów. Polskie Sieci Elektroenergetyczne wydały warunki 
przyłączenia dla morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 
8,4 GW. PEP 2040 przewiduje, że w 2030 roku udział MFW 
w miksie energetycznym ma wynosić 5,9 GW (13,2 procent 
generacji energii w miksie), a w 2040 roku 11 GW (19,3 pro-
cent generacji energii w miksie). 

FOTOWOLTAIKA

Patrząc przez pryzmat danych dotyczących mocy zain-
stalowanych na koniec kwietnia 2021 roku, gdzie fotowol-
taika osiągnęła poziom 4 690 MW, przewidywany w ramach 

PEP 2040 wzrost mocy zainstalowanych w fotowoltaice do 
ok. 5-7 GW w 2030 r. i ok. 10-16 GW w 2040 r. jest nie-
doszacowany. Kluczowymi zaletami energii z fotowoltaiki 
jest fakt, że nie wymaga tak dużych nakładów inwestycyj-
nych jak energetyka konwencjonalna. Jak również zauważyć 
należy, że przy rosnącym popycie na energię, trudno jest 
w krótkim czasie wybudować nowe źródła konwencjonalne, 
podczas gdy budowa farmy fotowoltaicznej to kwestia kilku 
miesięcy.

GAZ

Jednym z celów strategicznym PEP 2040 jest stworzenie 
regionalnego centrum przesyłu i handlu gazem (tzw. hub 
gazowy). Innym założeniem jest ostateczne uwolnienie cen 
gazu dla wszystkich odbiorców do 2024 r., a także rozwój 
giełdy gazu. Polska planuje wzrost wykorzystania gazu ziem-
nego z 14 TWh (w 2019 r.) do 54 TWh (w 2030 r.). Gaz ma być 
wykorzystywany głównie w jednostkach wytwórczych w tym 
rezerwowych dla odnawialnych źródeł energii oraz w syste-
mach i jednostkach ciepłowniczych, dodatkowo planowane 
jest zwiększenia zapewnienia efektywnej współpracy funk-
cjonowania systemu gazowego i systemu elektroenergetycz-
nego (sector coupling) oraz zwiększenia wykorzystania gazu 
w postaci LNG i CNG jako paliw alternatywnych w transpo-
rcie morskim i lądowym.

PRZYSZŁOŚĆ 

Zmiany w polskim sektorze energii mocno przyspieszają. 
Transformacja energetyczna zmierzająca ku zeroemisyjności 
oraz wysokie koszty (wynikające między innymi z wysokich 
cen emisji CO₂) produkcji energii z węgla kamiennego i bru-
natnego intensyfikują odchodzenie od tych surowców. Pa-
trząc przez pryzmat PEP 2040, założyć można, że zbliża się 
kres ery węgla w polskim sektorze energii.
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The future of the 
Polish energy sector 

will reach approx. PLN 320-342 billion, of which some 80% 
will be earmarked for zero-emission capacities, i.e. RES and 
nuclear power. The implementation of the Polish Nuclear 
Power Programme alone is expected to cost over PLN  
200 billion.

OFFSHORE WIND FARMS

Offshore wind farms are to become a very important 
element in the energy transformation of Poland. Plans for 
offshore energy have a chance of rapid implementation 
(adoption of the Act of 17 December 2020 on the 
promotion of electricity generation in offshore wind farms). 
The business plans of some investors interested in the 
development of OWF are at an advanced stage; Polenergia 
S.A. and Polska Grupa Energetyczna have already obtained 
the environmental permit for some of their projects. PSE S.A. 
(Polish Power Grid) has issued connection conditions for 
offshore wind farms with a total capacity of 8.4 GW. EPP2040 
predicts that in 2030, the share of OWF in the energy mix 
should reach 5.9 GW (13.2 percent of generation in the mix) 
and in 2040 – 11 GW (19.3 percent of generation in the mix). 

PHOTOVOLTAIC ENERGY

In the light of the installed capacity data as of the end of 
April 2021, in which PV reached the value of 4,690 MW, the 
projected increase in photovoltaic capacity under EPP2040 to 
approx. 5-7 GW in 2030 and approx. 10-16 GW in 2040 seems 
to be an underestimate. The key advantage of photovoltaic 
energy is the fact that it requires lower investment outlays 
compared to conventional energy. It should also be noted 
that with the increasing demand for energy, it is difficult to 
build new conventional sources in a short period of time, 
while the construction of a photovoltaic farm is feasible in 
a matter of months.

NATURAL GAS

One of the strategic objectives of EPP2040 is to create 
a regional system for gas transmission and trade (the  
so-called gas hub). Another assumption is the final 
deregulation of gas prices for all consumers by 2024, as 
well as the development of a gas exchange. Poland plans to 
increase natural gas use from 14 TWh (in 2019) to 54 TWh 
(in 2030). Gas is to be used mainly in power generation units, 
including backup units for renewable energy sources, as well 
as in heating systems and units; additionally, it is planned to 
increase the effective cooperation between the gas system 
and the power system (sector coupling) and to increase the 
use of gas in the form of LNG and CNG as alternative fuels in 
maritime and land transport.

THE FUTURE 

Changes in the Polish energy sector are accelerating 
rapidly. The energy transformation towards net zero 
emissions and the high costs of energy production from 
hard coal and lignite (resulting from high prices of CO₂ 
emission rights, among other factors) contribute to phasing 
out these energy sources. In the light of EPP2040, one can 
assume that the era of coal in the Polish energy sector is 
coming to an end. 

The Polish energy sector is constantly changing, it is 
however impossible not to notice that these changes have 
significantly accelerated over the last several months. The 
implementation of the "Energy Policy of Poland until 2040", 
the incredible development of renewable energy sources (at 
the end of April 2021, the installed capacity of photovoltaic 
systems in the PPS [Polish Power System] reached 4,690 
MW), the rising prices of CO₂ emission rights (at the time 
of writing this article, they reach approx. 50 euros per ton) 
or the problems that the energy sector had to face during 
the SARS-COV-2 virus pandemic (such as a reduction in 
demand for electricity, in particular in the first phase of the 
pandemic) resulted in accelerating the changes. And this is 
just the beginning. 

TIME FOR CHANGE

For the Polish energy sector, the most important event 
of the beginning of 2021 was the approval of the "Energy 
Policy of Poland until 2040" by the Council of Ministers in 
February 2021. It is the first document describing the energy 
strategy of Poland in 12 years. This document is intended as 
a roadmap for the development of the Polish energy sector. 

Key assumptions of EPP2040 include:
• Commissioning of the first 1-1.6 GW nuclear power plant 

unit in 2033.
• Reducing the share of coal in electricity generation to 

a maximum of 56% (by 2030).
• Increasing the use of biomass, biogas, geothermal energy 

and heat pumps.
• Increasing the use of RES technologies.
• Increasing the use of alternative fuels in transportation.
• Reducing greenhouse gas (GHG) emissions by 30% (by 

2030, relative to 1990).
• Reducing primary energy consumption by 23% by 2030 

(relative to 2007 PRIMES projections)
According to the adopted document, the key 

assumptions of the "Energy Policy of Poland until 2040" 
are the development of RES and improvement of energy 
efficiency. By 2040, half of the installed capacity is expected 
to come from zero-emission sources. The planned share of 
renewable sources in the structure of national net electricity 
consumption by 2030 is planned to be no less than 32%; 
according to the assumptions, this level will be based 
primarily on photovoltaic systems and offshore wind energy.

At the same time, the development of low-emission 
capacities is connected with limiting the role of the coal 
capacities (lignite, hard coal) which have, so far, been the 
most important sources of energy. To achieve the described 
goals, the strategy calls for capital expenditure. The scale 
of investments in 2021–2040 may reach approx. PLN 1,600 
billion. Investments in the power and energy sectors alone 
will involve financial resources of some PLN 867-890 billion. 
The projected outlays in the electricity generation sector 
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Zielone 
finansowanie

EWA MOCHOCKAEWA MOCHOCKA

RAFAŁ HUMMELRAFAŁ HUMMEL

Associate Partner, EY-Parthenon, Lider Doradztwa w zakresie 
Pozyskania Finansowania i Restrukturyzacji (Capital & Debt Advisory)
Associate Partner, EY-Parthenon, Leader of Capital & Debt Advisory

Partner EY Polska, Lider Grupy ds. Zmian Klimatycznych oraz 
Zrównoważonego Rozwoju
EY Polska Partner, Leader of Climate Change and Sustainable 
Development Group

Równolegle również same przedsiębiorstwa (produkcyjne, 
usługowe, przetwórcze, dystrybucyjne itp.), które nie są daw-
cami finansowania, starają się przekształcać i działać możliwie 
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wymuszają to 
na nich nie tylko przepisy i stosowne regulacje, ale – przede 
wszystkim – coraz bardziej świadomi klienci, którzy coraz po-
wszechniej nie są zainteresowani kupowaniem produktów 

TRENDY W FINANSOWANIU DŁUŻNYM „ZIELONYCH” 
PROJEKTÓW

Prawodawstwo Unii Europejskiej dotyczące odnawialnych 
źródeł energii silnie ewoluuje od ponad dekady. Przełomowa 
dyrektywa w tej kwestii została przyjęta w 2009 r. Zakładała ona, 
że do 2020 r. 20 proc. łącznego zużycia energii w UE musi obo-
wiązkowo pochodzić ze źródeł odnawialnych. Co więcej, każde 
państwo członkowskie określiło, w jaki sposób chce osiągnąć ten 
cel oraz opracowało ogólny plan działań w tym zakresie. Postępy 
w realizacji tych zamierzeń są przedmiotem oficjalnych sprawoz-
dań publikowanych cyklicznie przez każde z unijnych państw.

W 2016 r., w ramach szerszej strategii unii energetycznej, Ko-
misja Europejska opublikowała pakiet ustaw pod nazwą „Czysta 
energia dla wszystkich Europejczyków” stawiając sobie za cel 
uczynienie z UE światowego lidera w tej dziedzinie do 2030 r. 
poprzez zmniejszenie emisji CO2 o co najmniej 40 proc. oraz 
osiągnięcie co najmniej 27 proc. udziału energii ze źródeł odna-
wialnych w łącznym zużyciu energii. Cel ten został w 2018 roku 
podwyższony do 32 proc..

Kolejnym ważnym dokumentem, w którym szczegółowo 
przedstawiono wizję, w jaki sposób nasz kontynent ma stać 
się neutralny dla klimatu do 2050 r. był Europejski Zielony Ład. 
Został on przedstawiony przez Komisję Europejską w 2019 r. 
Zakłada on dostarczanie „czystej i bezpiecznej” energii, w tym-
dzięki mechanizmowi finansowania projektów z tym związa-
nych. Przedmiotowy program obowiązuje od września 2020 
r., a w lipcu 2021 roku został rozszerzony o dodatkowy pakiet 
„Gotowi na 55” (ang. „Fit for 55”), wyznaczający nowy ambit-
niejszy cel redukcji emisji CO2 dla UE (o 55 proc.) do 2030 roku. 
Przy takich uwarunkowaniach, rynek na produkty zielone rośnie, 
a energetyka odnawialna powinna stać się kluczowym sektorem 
napędzającym wzrost europejskiej gospodarki po pandemii. Do 
tego jednak potrzebne będą inwestycje liczone w miliardach 
euro rocznie. 

Banki jako instytucje zaufania publicznego oraz dawcy finan-
sowania mają istotny wpływ na wdrażanie zasad związanych ze 
zrównoważonym rozwojem. Normy te są uwzględniane przez 
banki w ich politykach ESG i zasadniczo wpływają na strategię 
ich funkcjonowania oraz prowadzoną politykę kredytową . Bio-
rąc pod uwagę wytyczne KE i oczekiwania społeczne banki ogra-
niczają swój bezpośredni wpływ na środowisko jak również do-
stosowują polityki kredytowe do wymogów zrównoważonego 
wzrostu, redukując lub wręcz przestając finansować określone 
szkodliwe dla środowiska inwestycje, a zwiększając akcję kredy-
tową w zakresie projektów przyczyniających się do osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju. Takie projekty stają się też prioryte-
tem dla innych dawców finansowania.
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i usług od firm przyczyniających się swoją działalnością do 
niszczenia naszej planety. W związku z tym, przedsiębiorstwa 
planują różne inwestycje, by stać się bardziej eco, w tym coraz 
częściej dążą do zapewnienia sobie dostępu do zielonych źró-
deł energii poprzez zaangażowanie w takie projekty lub w dro-
dze zawierania kontraktów na zakup energii z takich źródeł 
(tzw. cPPA, corporate power purchase agreement). Z kolei fir-
my działające w branży energii odnawialnej przeżywają rozkwit 
i zwiększają skalę działalności. Obie te grupy przedsiębiorców 
mogą wykorzystać podobne źródła i produkty finansowania 
tego typu projektów. 

Zgodnie z szacunkami Instytutu Energetyki Odnawialnej 
(IEO) łączne nakłady wyłącznie na energetykę odnawialną 
w Polsce w latach 2020-2030 wyniosą ponad 116 miliardów 
złotych, nie mówiąc już o innych inwestycjach niezbędnych do 
przeprowadzenia przez firmy w dążeniu do spełniania wymo-
gów ich polityk ESG. Zarazem IEO zakłada, że 70 proc. całko-
witych nakładów inwestycyjnych na energetykę odnawialną 
(czyli około 81,5 miliarda złotych) pokryją dotacje oraz dług 
zewnętrzny w różnych formach. Natomiast zgodnie z raportem 
„Polityka Energetyczna Polski 2021” przygotowanym przez Mi-
nisterstwo Klimatu i Środowiska, transformacja energetyczna 
będzie wymagała w latach 2021–2040 zaangażowania nakła-
dów inwestycyjnych w sektorze energetyki odnawialnej na po-
ziomie 120 – 142 miliardów złotych. Potrzeby są więc ogromne.

INSTRUMENTY FINANSOWANIA ZIELONYCH 
PROJEKTÓW 

Poza finansowaniem kapitałowym i bezzwrotnymi dotacja-
mi, na rynku dostępny jest również szereg narzędzi służących 
do dłużnego finansowania zielonych projektów, co sprzyja 
optymalizacji struktury finansowania i maksymalizacji zwrotu 
z projektu. Są one zróżnicowane m.in. pod kątem: formy (in-
strumentu), kosztów, okresu finansowania, dostępnej kwoty, 
czy wymaganych zabezpieczeń. 

Zielone finansowanie dłużne jest dostępne zarówno w for-
mule project finance (z przeznaczeniem na konkretny projekt 
i zabezpieczeniem na jego aktywach i przepływach), jak i finan-
sowania korporacyjnego. Na etapie przygotowania projektu 
oraz akwizycji dominuje finansowanie korporacyjne, które może 
być wykorzystane na przykład na pokrycie kosztów związanych 
z przystąpieniem do aukcji czy na zakup przedsięwzięcia. Na 
etapie budowy oraz w fazie operacyjnej dostępne jest projek-
towe finansowanie długoterminowe (tzw. senior debt), które 
zwykle charakteryzuje się korzystniejszymi warunkami w po-
równaniu do warunków dotyczących finansowania dostępnego 
na wcześniejszych etapach projektu (z uwagi na malejące ry-
zyko). Strukturyzując finansowanie projektów zielonych można 
dodatkowo zoptymalizować stopę zwrotu z projektu, między 
innymi, poprzez pozyskanie środków dłużnych na okresowe 
sfinansowanie (prefinansowanie) wkładu własnego w projekt 
(w formie tzw. equity bridge loan). W zależności od: momen-
tu pozyskania finansowania w cyklu życia projektu, założonej 
struktury finansowania danego projektu, stopnia i źródła za-
bezpieczenia odbioru zielonej energii (tzw. off-take) oraz jego 
skali i związanego z tym ryzyka, na zielone projekty dostępne 
może być finansowanie dłużne z różnych źródeł i w różnej for-
mie. Z uwagi na istniejący mechanizm wsparcia rządowego, ale 
również obecne uwarunkowania rynkowe (rosnące ceny ener-
gii) i rozwijający się rynek kontaktów PPA – zapewniających 
odpowiednią rentowność projektów, projekty OZE w Polsce są 
finansowane obecnie głównie za pomocą długu bankowego. 

Ale istnieją również alternatywne źródła finansowania, w tym 
między innymi oferowane przez fundusze dłużne, private debt 
czy fundusze mezzanine. Oferowane przez tych dawców finan-
sowania instrumenty strukturyzowane dają często dużo większą 
elastyczność i mogą być dostępne w sytuacji braku możliwości 
pozyskania długu bankowego, czy też jako jego uzupełnienie 
w przypadku bardziej złożonych projektów o większej skali.

ZIELONE OBLIGACJE JAKO SZCZEGÓLNY RODZAJ 
ZIELONEGO FINANSOWANIA

Zielone projekty mogą być również finansowane w dro-
dze emisji obligacji. Szczególnym ich rodzajem są tzw. Zielone 
Obligacje (Green Bonds). W zależności od celu wykorzystania 
środków z ich emisji, wyróżnia się również: Obligacje Społeczne 
(Social Bonds), Obligacje Zrównoważone (Sustainability Bonds), 
Obligacje związane ze Zrównoważonym Rozwojem (Sustainabi-
lity-Linked Bonds) czy też Climate Bonds.

Należy zwrócić uwagę, że Zielone Obligacje (jak i każde „zie-
lone finansowanie” w potocznym tego słowa znaczeniu) mają 
na celu umożliwienie pozyskania finansowania z przeznacze-
niem na inwestycje, które przynoszą korzyści dla środowiska. 

W przypadku zielonych obligacji, określono, iż dłużny papier 
wartościowy, aby mógł zostać uznany za takie narzędzie musi 
spełnić określone standardy, choć na dziś większość wytycz-
nych w tym zakresie ma charakter wyłącznie kierunkowy. 

Do niedawna najbardziej rozpowszechnione wytyczne w tym 
zakresie zawarte były w ramach dokumentu Zasady Zielonych 
Obligacji (Green Bond Principles – GBP), który został opracowa-
ny przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynku Kapitałowe-
go (ICMA). Wytyczne te zostały zaktualizowane w czerwcu 2021 
r. i mają charakter kierunkowy. 

Równolegle, trwają prace w zakresie opracowania europej-
skiego standardu zielonych obligacji. 6 lipca 2021 roku Komisja 
Europejska zaproponowała ważne wytyczne kierunkowe do-
tyczące zielonych obligacji w formie nowego rozporządzenia 
w sprawie European Green Bond Standard („GBS UE”). Ma ono 
na celu uczynienie systemu finansowego Unii Europejskiej bar-
dziej zrównoważonym poprzez stworzenie „złotego standardu” 
dla Zielonych Obligacji, który można porównać oraz dostoso-
wać do innych standardów rynkowych. 

Zielone obligacje i ich emisja podlegają w Polsce rygorom 
ustawy o obligacjach, a sam proces ich emisji jest zasadniczo 
taki sam jak dla zwykłych obligacji. Podstawową cechą różni-
cującą je od zwykłych obligacji jest konieczność przeznaczenia 
pozyskanych środków na projekty „zielone” oraz sposób moni-
torowania oraz raportowania tego faktu. 

Ponadto, w celu klasyfikacji obligacji jako zielone zgod-
nie ze standardami UE (GBS UE), planowane jest wdrożenie 
obowiązku przygotowania i upublicznienia przed emisją tzw. 
Ram Zielonych Obligacji (czyli tzw. Green Bonds Framework). 
Ramy te powinny obejmować prezentację celów środowisko-
wych oraz sposobu ób, w jaki strategia emitenta jest zgodna 
z zasadniczymi założeniami, a także uzasadnienie ich emisji. 
Zawierają również proces, za pomocą którego emitent określa 
zgodność projektów ekologicznych z taksonomią UE oraz opis 
zielonych projektów, które mają być finansowane lub refinan-
sowane, a także proces powiązania działalności inwestycyjnej 
emitenta na rzecz zielonych projektów z wyemitowanymi zie-
lonymi obligacjami uzupełniony o opis sprawozdawczości (np. 
przewidywaną częstotliwość, treść, wskaźniki). Emitenci zielo-
nych obligacji będą również zobowiązani do raportowania 
tj. dostarczenia informacji m.in. o zielonych projektach oraz 
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celach środowiskowych realizowanych w ramach zielonych 
projektów. 

Komisja Europejska proponuje ponadto, by ramy zielonych 
obligacji podlegały zewnętrznej weryfikacji przez audytora, 
w celu niezależnego potwierdzenia najważniejszych aspektów 
związanych z ich emisją a następnie, już w fazie realizacji in-
westycji sprawdzenia, czy środki pozyskane z obligacji zostały 
wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Zewnętrzna we-
ryfikacja powinna sprzyjać rozwojowi rynku zielonych obligacji 
dzięki zwiększeniu komfortu inwestorów zarówno odnośnie 
”zielonego elementu” finansowanego projektu, zgodności ze 
stosowanym standardem, jak i procesów emitenta związanych 
z alokacją i wykorzystaniem pozyskanych środków. 

Można spodziewać się, że wraz z postępującym rozwojem 
rynku zielonych obligacji rosnąć będzie potrzeba zewnętrznej 
ich weryfikacji przez firmy audytorskie, a jednocześnie będzie 
ona przyczyniać się do szybszego wzrostu zainteresowania tą 
ofertą wśród inwestorów. Stanie się tak, jeżeli w ich oczach 
zewnętrzna weryfikacja przez audytora zarówno przed, jak 
i już po emisji obligacji przyczyni się do ograniczenia ryzyka 
tzw. greenwashingu czyli przeznaczenia środków na inne niż 
„zielone” cele.

related to sustainable development. These standards are 
accounted for by banks in their ESG policies and, in principle, 
affect their strategies and their lending policies. Taking into 
account the EC guidelines and social expectations, banks 
limit their direct environmental impact as well as adapt their 
lending policies to the requirements of sustainable growth, 
by reducing or even ceasing to fund certain environmentally 
harmful investments, and by increasing lending to projects 
contributing to sustainable development. Such projects also 
become the priority for other donors of funding.

At the same time, the companies themselves (production, 
service, processing, distribution, etc.), which are not donors of 
finance, seek to transform and operate as closely as possible 
in accordance with the principles of sustainable development. 
They are forced not only by rules and regulations, but – 
above all – by more and more aware customers who are 
increasingly not interested in buying products and services 
from companies who with their activities contribute to the 
destruction of our planet. Therefore, companies are planning 
various investments to become more eco-friendly, including 
increasingly seeking to secure access to green energy sources 
by engaging in such projects or by concluding contracts for 
the purchase of energy from such sources (the so-called 
cPPA, corporate power purchase agreement). On the other 
hand, companies operating in the renewable energy sector 
are thriving and scale-up their operations. Both groups of 

Green financing 
TRENDS IN DEBT FINANCING OF "GREEN" PROJECTS 

European Union legislation on renewable energy sources 
(RES) has evolved strongly for more than a decade. The landmark 
directive on this issue was adopted in 2009. It assumed that 
by 2020, 20% of the total energy consumption in the EU must 
come from renewable sources. Furthermore, each Member 
State has defined how it intends to achieve this objective and 
has developed a general action plan in this respect. Progress 
in the implementation of these goals is the subject of official 
reports published periodically by each of the EU countries.

In 2016, as part of a broader energy union strategy, the 
European Commission published a package of laws called 
"Clean Energy for All Europeans" to make the EU a world leader 
in this area by 2030 by reducing CO2 emissions by at least 40% 
and achieving at least 27% of the share of renewable energy 
in total energy consumption. This target was raised to 32% in 
2018.

Another important document that sets out in detail how 
our continent is to become climate-neutral by 2050 was the 
European Green Deal. It was presented by the European 
Commission in 2019. It assumes the provision of "clean and 
safe" energy, including through the mechanism of financing 
the related projects. This program has been in force since 
September 2020 and has been extended in July 2021 for an 
additional “Fit for 55” package, setting a new more ambitious 
CO2 reduction target for the EU (by 55%) by 2030. With such 
conditions, the market for green products is growing, and 
renewable energy should become a key sector driving growth 
of Europe’s post-pandemic economy. However, investments 
in billions of euros per year will be needed. 

Banks as institutions of public trust and donor funding 
have a significant impact on the implementation of principles 
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It should be noted that Green Bonds (as well as any "green 
financing" in the common sense of the word) aim at enabling 
funding for investments that benefit the environment.

In the case of green bonds, it was specified that a debt 
security must meet certain standards to be considered such 
a tool, although today most guidelines in this area are only 
directional.

Until recently, the most common guidelines in this respect 
were contained in the Green Bond Principles (GBP) document, 
which was developed by the International Capital Market 
Association (ICMA). These guidelines have been updated in 
June 2021 and are of a directional nature.

At the same time, work is underway to develop a European 
standard for green bonds. On 6 July 2021, the European 
Commission proposed important guidelines for green bonds 
in the form of a new regulation on the European Green Bond 
Standard ("EU GBS"). It aims to make the financial system of 
the European Union more sustainable by creating a "gold 
standard" for the Green Bonds, which can be compared and 
adapted to other market standards.

Green bonds and their issuance are subject to the law on 
bonds in Poland, and the very process of their issuance is 
essentially the same as for ordinary bonds. The fundamental 
characteristics that differentiates them from ordinary bonds 
is the obligation to use the funds mobilized for the "green" 
projects and how to monitor and report this fact.

In addition, in order to classify the bonds as green in line 
with EU standards (EU GBS), implementation is planned of the 
requirement to prepare and make public before the issuance 
of the so-called Green Bonds Framework." This framework 
should include a presentation of the environmental 
objectives/ targets and how the issuer's strategy is in line 
with the underlying assumptions, as well as the rationale for 
their issuance. It shall also include a process by which the 
issuer determines the compatibility of green projects with 
the EU taxonomy and a description of the green projects 
to be funded or refinanced, as well as the process of linking 
the issuer's green-project investment activities to the green 
bonds issued, supplemented by a description of the reporting 
(e.g. expected frequency, content, indicators). Green bonds 
issuers will also be required to report, i.e. provide information, 
inter alia, about green projects and environmental objectives 
pursued under green projects.

The European Commission also proposes that the 
framework of green bonds should be subject to external 
verification by an auditor in order to independently confirm 
the key aspects of their issuance and then, during the 
investment stage, to check whether the funds obtained from 
the bonds were used for their intended purpose. External 
verification should foster the development of the green bond 
market by increasing investor comfort both with regard to the 
"green element" of the funded project, compliance with the 
applicable standard, and the issuer's processes related to the 
allocation and use of mobilized funds.

With the progressive development of the green bond 
market, it can be expected that the need for external 
verification by the audit firms will grow, while at the same 
time it will contribute to a faster growth of interest in this 
offer among investors. This will happen if, in their eyes, 
external verification by the auditor both before and after 
bond issuance will reduce the risk of so-called greenwashing, 
i.e. the use of funds for other than the "green" targets/
objectives. 

entrepreneurs may use similar sources and products to 
finance such projects.

According to the estimates of the Renewable Energy 
Institute (Polish: IEO), total expenditure solely on renewable 
energy in Poland between 2020 and 2030 will be more than 
PLN 116 billion, not to mention other investments needed to 
carry out their ESG policies. At the same time, IEO assumes 
that 70% of total investment in renewable energy (i.e. around 
PLN 81.5 billion) will be covered by subsidies and external 
debt in various forms. On the other hand, according to 
the "Energy Policy of Poland 2021" report prepared by the 
Ministry of Climate and Environment, energy conversion (also 
referred to as energy transformation) will require investment 
in the years 2021-2040 in the renewable energy sector at PLN 
120-142 billion. The needs are clearly huge.

INSTRUMENTS FOR FINANCING GREEN PROJECTS

In addition to capital funding and non-repayable grants, 
there are also a number of tools available on the market to 
debt finance green projects, which help optimizing the funding 
structure and maximizing return on the project. They differ, inter 
alia, in terms of the form (instrument), the costs, the financing 
period, the available amount or the collateral required.

Green debt financing is available both in project financing 
(intended for a specific project and collateral on its assets and 
cash flows) and corporate financing. At the stage of project 
preparation and acquisition, corporate financing dominates, 
which can be used, for example, to cover the costs related 
to joining the auction or to purchase the project. In the 
construction stage and in the operational phase, long-term 
financing (the so-called senior debt) is available, which is 
usually characterized by more favorable conditions compared 
to the conditions for financing available at earlier stages of the 
project (due to a decreasing risk). In structuring the financing 
of green projects, the rate of return on the project could 
be further optimized, inter alia, by raising debt to finance 
recurrent financing (pre-financing) of own contribution to the 
project (in the form of equity bridge loan). Depending on the 
timing of the project’s life-cycle funding, the assumed funding 
structure of the project, the degree and source of green energy 
collection (the so-called off-take) and its scale and risks, debt 
financing from different sources and in different forms may be 
available for green projects. Due to the existing mechanism of 
government support, but also the current market conditions 
(rising energy prices) and the developing market of PPA 
contacts ensuring proper profitability of projects, RES projects 
in Poland are currently financed mainly by bank debt. But 
there are also alternative sources of funding, including but 
not limited to those offered by debt funds, private debt or 
mezzanine funds. Structured finance offered by these donors 
often gives much more flexibility and may be available in the 
absence of bank debt, or as a complement to more complex 
larger-scale projects.

GREEN BONDS AS A SPECIFIC TYPE OF GREEN 
FINANCING

Green projects can also be financed through bond 
issuances. The specific type of them are the so-called 
Green Bonds. Depending on the purpose of the use of their 
emissions, there are also Social Bonds, Sustainability Bonds, 
Sustainability-Linked Bonds, or Climate Bonds.
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Inwestowanie  
w relacje
Integracja ze społecznością lokalną na przykładzie 
Nordkalk sp. z o.o. – Zakład „Miedzianka”

PIOTR MACIAKPIOTR MACIAK

Prezes Zarządu Nordkalk sp. z o.o. i VP Regionu CE
President of the Board at Nordkalk sp. z o.o. and VP CE

DOPASOWANI DO POTRZEB OTOCZENIA

Uwaga mieszkańców terenów, gdzie prowadzona jest 
działalność wydobywcza bardzo często skoncentrowana jest 
na relacji zakładu ze środowiskiem i społecznością lokalną. 
Dzieje się tak ponieważ kopalnie odkrywkowe surowców mi-
neralnych nie działają w próżni i na stałe wpisane są w krajo-
braz najbliższej okolicy. Owe „wpasowanie” w otoczenie nie 
oznacza jedynie przemyślanej i dobrze zorganizowanej in-
frastruktury wokół zakładów produkcyjnych, ale także umie-
jętnego dialogu ze społecznością lokalną, która żyje obok 
nas. By zrozumieć potrzeby interesariuszy nie wystarczy wy-
łącznie przeznaczać środki finansowe na działania z zakresu 
społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), ale także być 
otwartym i nie izolować się od reszty otoczenia.

Przedsiębiorca górniczy w komunikacji ze społecznością 
musi zrozumieć, że najcenniejsze co można dać ludziom to 
swój czas, który należy jak najlepiej wykorzystać na rozwią-
zywanie problemów okolicy. Działania podejmowane w ra-
mach tej współpracy powinny charakteryzować się dużą 
wrażliwością i zrozumieniem potrzeb lokalnej społeczności, 
a przede wszystkim być nastawione na realizacje celów dłu-
goterminowych, które mają realny wpływ na poprawę jakości 
życia mieszkańców. Nie da się ukryć, że eksploatacja gór-
nicza wpływa na otoczenie, jednak to sąsiedztwo wcale nie 
musi być trudne, a działalność zakładu na otoczenie nie musi 
ograniczać się wyłącznie do emisji pyłów i hałasu.

Jak pogodzić pracę kopalni wapienia z potrzebami 
lokalnej społeczności? To pytanie niejednokrotnie 
spędza sen z powiek każdemu, kto prowadzi dzia-
łalność wydobywczą. Spróbujemy na nie odpowie-
dzieć na przykładzie Nordkalk sp. z  o.o. – Zakład 
„Miedzianka” – największej kopalni kamienia wa-
piennego w regionie świętokrzyskim.
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SZCZERY DIALOG

Nordkalk wykorzystuje do komunikacji z interesariusza-
mi różne kanały. Oczywiście najważniejszy jest bezpośredni, 
tradycyjny kontakt, ale nie można zapominać o rosnącej sile 
Internetu, w tym mediów społecznościowych, które coraz 
częściej kształtują opinie publiczną. Potocznie przyjęło się 
mówić, że jeśli nie ma cię na Facebooku, to znaczy, że nie 
istniejesz – w przesadnym sformułowaniu mieści się ziarno 
prawdy, bowiem kanały społecznościowe powoli wypierają 
tradycyjne media. Każde odpowiedzialne przedsiębiorstwo 
powinno sobie zdawać sprawę z tego, że media społeczno-
ściowe bardzo często są miejscem lokalnych dyskusji. Kon-
sekwencje wynikające z nieobecności lub bycia nieaktywnym 
na tychże kanałach mogą być długo odczuwalne w skutkach. 
Bardzo często dyskusje na tematy lokalne pomiędzy miesz-
kańcami wymykają się spod kontroli lub pozostają bez od-
powiedzi, to może powielać stereotypowy, niejednokrotnie 
krzywdzący wizerunek kopalni. By móc skutecznie dzielić się 
sukcesami i prowadzić dialog nie można lekceważyć siły tego 
środka komunikacji.

W 2020 roku Nordkalk wdrożył zróżnicowaną strategię 
komunikacji, w której określił obszary na jakich chce się kon-
centrować. Jednym z tych obszarów był właśnie kontakt z są-
siadami za pośrednictwem mediów społecznościowych, któ-
rych siła przybrała zwłaszcza w trakcie epidemii Sars-CoV2. 
Nordkalk sp. z o.o. – Zakład Miedzianka aktywnie działa na 
polu mediów społecznościowych i jest obecny w sieci, na bie-
żąco informuje o współpracy z lokalną społecznością, a tak-
że za pośrednictwem kanałów społecznościowych i strony 
internetowej przekazuje najważniejsze informacje związane 
z zakładem i kopalnią.

RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO NORDKALK

By efektywnie odpowiadać na potrzeby interesariu-
szy i równocześnie rozwijać działania biznesowe w oparciu 
o środowiskową i społeczną odpowiedzialność w zakładzie 
w Miedziance od 2019 roku działa Rada Dialogu Społecz-
nego. Inicjatywa powstała w porozumieniu z przedstawicie-
lami zakładu oraz mieszkańcami okolicznych miejscowości. 
Narzędzie to pozwala wsłuchiwać się w głosy płynące z oko-
licy i zdobywać pełną wiedzę na temat potrzeb i trudności 
z jakimi borykają się mieszkańcy. Spotkania mają charakter 
cykliczny i odbywają się dwa razy w roku. Drogą konsensusu 
członkowie rady podejmują decyzje związane z inwestycja-
mi prowadzonymi przez spółkę. Zasady współpracy nie są 
skomplikowane, a warunki, które muszą być spełnione, by 
Nordkalk sp. z o.o. mógł się zaangażować w lokalną inicjaty-
wę można sprowadzić do kilku punktów.

Projekt musi być:
• Istotny dla danej społeczności i został wykazany interes 

społeczny w jego realizacji, 
• Długofalowy – przynoszący trwały efekt,
• Nienastawiony na zysk,
• Związany z minimum jednym z obszarów społecznego 

zaangażowania:
• Sport;
• Edukacja;
• Infrastruktura;
• Ochrona środowiska;
• Kultura;
• Włączenie społeczne (pomoc społeczna).

Dodać należy, że zgodnie z zasadami społecznego zaan-
gażowania Nordkalk sp. z o.o. priorytetowo wspiera te ini-
cjatywy, które są powiązane z działalnością zakładu w Mie-
dziance i dają możliwość wykorzystania produkowanego tu 
materiału, ponadto stwarzają możliwość udziału pracowni-
ków spółki i są realizowane w partnerstwie z innymi podmio-
tami (np. organizacją, grupą mieszkańców, szkołą). W swoich 
projektach Rada stara się wykorzystywać podmioty gospo-
darcze z sąsiedztwa, co również ma wpływ na budowanie 
wzajemnego zaufania i wsparcia dla lokalnej przedsiębior-
czości mającego szczególne znaczenie w dobie kryzysu wy-
wołanego pandemią koronawirusa.

Nordkalk sp. z o.o. ocenia zgłoszone inicjatywy i przygo-
towuje ocenę realizacji według formularza i jeśli zaangażo-
wanie wymaga podjęcia decyzji finansowej powyżej 3 tys. zł 
to decyzję podejmuje właśnie Rada Dialogu Społecznego. 
Realizacja projektów następuje w terminie od 1 do 6 miesię-
cy od ich zatwierdzenia. Dodatkowo, dla celów informacyj-
nych wszystkie działania, prezentacje i protokoły z obrad są 
umieszczane na stronie internetowej (www.nordkalk.pl), tak 
by każdy z interesariuszy mógł się z nimi zapoznać.

– Główny cel jaki przyświecał nam w trakcie tworzenia 
Rady Dialogu Społecznego Nordkalk, to szczera rozmowa 
z mieszkańcami o ich codziennych problemach. Z jednej 
strony działamy w branży wydobywczej i mamy swoje cele 
biznesowe, z drugiej strony chcemy prowadzić zintensyfiko-
wane działania integracyjne z lokalną społecznością i wsłu-
chiwać się w potrzeby każdego, kto mieszka obok zakładu 
w Miedziance i starać się rozwiązać te problemy. Strategia 
współpracy z mieszkańcami opiera się na zasadzie win-win 
i nie ma tutaj przegranych, bo za dobrą komunikacją prze-
mawia interes szeroko rozumianego ogółu. Nie należy zapo-
minać, że zakład w Miedziance jest jednym z największych 
pracodawców w regionie. Mieszkańcy poza stabilną pracą, 
w spółce o ugruntowanej pozycji w branży surowców mine-
ralnych zyskują także wymierne korzyści, które można zoba-
czyć gołym okiem. Obecnie zaangażowaliśmy się w szereg 
prac o zróżnicowanym charakterze mających na celu stałą 
poprawę komfortu życia naszych sąsiadów, a część z nich 
została już zrealizowana – komentuje Prezes Nordkalk  
sp. z o.o. Piotr Maciak.

UDZIAŁ W ŻYCIU KAŻDEGO MIESZKAŃCA

Początki Rady Dialogu Społecznego nie były łatwe, a to za 
sprawą epidemii koronawirusa i wprowadzonych ograniczeń 
dotyczących organizacji zgromadzeń. Pomimo obostrzeń 
udało się zgodnie z założeniami wdrożyć przyjęte projekty.

W pierwszej kolejności Nordkalk sp. z o.o. skoncentrował 
swoje działania na poprawie lokalnej infrastruktury. Poprawa 
stanu dróg dojazdowych, czy chociażby zadań wykonywa-
nych z większą częstotliwością i intensywnością takich jak 
mycie nawierzchni asfaltowych i czyszczenie rowów melio-
racyjnych wpłynęły na lepsze postrzeganie okolicy wokół 
zakładu, a co za tym idzie także na wizerunek całego przed-
siębiorstwa. Poza walorami czysto estetycznymi nie można 
zapominać, że tam gdzie jest dobra infrastruktura, tam też 
następuje poprawa bezpieczeństwa. Przy modelowej współ-
pracy z Starostwem Powiatowym w Kielcach, spółce udało 
się zamontować punkt kontroli prędkości na newralgicznym 
odcinku drogi dojazdowej do zakładu, a także cyklicznie pro-
wadzone są akcje informacyjne dla kierowców pojazdów cię-
żarowych o konieczności stosowania się do przepisów prawa 
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ruchu drogowego obowiązujących na drogach dojazdowych 
do zakładu.

Komfort życia okolicznej miejscowości poprawiła też bu-
dowa studni w Zajączkowie stanowiąca rezerwuar wody pit-
nej dla okolicznych mieszkańców, a przed rozpoczynającym 
się rokiem szkolnym w miejscowości Bławatków dokonano 
wymiany nawierzchni chodnika przy przystanku autobuso-
wym i powiększono zatoczkę, by poprawić bezpieczeństwo 
najmłodszych mieszkańców. Wymienione projekty nie był-
by możliwe bez wzorowej współpracy z Gminą Piekoszów. 
Spółka nie była też obojętna na prośbę płynącą ze Szkoły 
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu, dla której 
bezpłatnie wykonała prace ziemne.

Warto zaznaczyć, że Nordkalk sp. z o.o. pomaga w rozwoju 
Ochotniczym Strażom Pożarnym. Dobra współpraca z zakresu 
BHP zaowocowała wspólnymi ćwiczeniami, które podnoszą 
poziom ochrony przeciwpożarowej i integrują pracowników 
zakładowych ze strażakami odpowiedzialnymi za bezpieczeń-
stwo na terenie zakładu i poza nim. W ramach tej współpracy 
obecnie prowadzony jest kolejny projekt – Nordkalk sp. z o.o. 
zakupuje specjalistyczny sprzęt ratowniczy dla najbliższej jed-
nostki ochotniczej straży pożarnej w Rykoszynie.

– Zasady bezpieczeństwa są wpisane w DNA naszej or-
ganizacji. Dbałość o zdrowie i życie pracowników, podwyko-
nawców oraz wszystkich osób przebywających w okolicy za-
kładu w Miedziance jest najistotniejszym elementem działań 
całej naszej grupy, zarówno na poziomie międzynarodowym, 
jak i lokalnym – podsumowuje Prezes Piotr Maciak.

Udział w życiu każdego mieszkańca jest przede wszyst-
kim widoczny na polu integracji z lokalną społecznością. 
Nordkalk sp. z o.o. jako główny sponsor lokalnego klubu 
piłki nożnej Sokół-Nordkalk Górnik Rykoszyn od lat wspie-
ra wszystkie roczniki drużyny, gdzie mogą rozwijać swoje 
sportowe talenty dzieci i młodzież z pobliskich miejscowości. 
W tym roku Nordkalk sp. z o.o. sfinansował i zrealizował wy-
budowanie miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców Skałki, 
a w planach pojawiają się kolejne miejsca rekreacji i place 
zabaw dla dzieci i młodzieży.

Wsłuchiwanie się w ludzkie potrzeby, to także szacunek 
i dbanie o lokalną kulturę oraz miejsca pamięci z nią zwią-
zane. Na tym polu zakład z Miedzianki może pochwalić się 
systematycznym wspieraniem wydarzeń kulturalnych, a na-
wet renowacją pomników.

Kolejnym istotnym filarem działalności społecznej zakła-
du jest edukacja. Spółka prowadzi stałą współpracę z pa-
leontologami z Polskiej Akademii Nauk, którzy w ramach 
Stowarzyszenia Przyjaciół Nauk o Ziemi Phacops im. Adriana 
Kina przygotowują zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży 
oraz osób starszych na terenie zakładu, a także poza nim, 
m.in. szkoły, świetlice integracyjne, fundacje i stowarzysze-
nia. Spotkaniom tym towarzyszy bardzo dobra atmosfera, 
naukowcy prezentują eksponaty i z pasją opowiadają o tym 
co znajdowało się na obszarze zakładu miliony lat temu. 
Warto dodać, że teren zakładu jest też miejscem warsztatów 
studenckich, a w Muzealnej Izbie Górnictwa Kruszcowego 
w Miedziance odbywają się cykliczne wystawy paleontolo-
giczne i geologiczne. 

Prezes Nordkalk sp. z o.o. dostrzega duży potencjał 
w działalności edukacyjnej: „Zajęcia te od lat cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem nauczycieli i pedagogów. 
Wychowawcy sami do nas dzwonią i pytają, kiedy możemy 
zorganizować dla nich lekcje z profesorami paleontologii, by 
przybliżyć historię miejsca, jak i gdzie wydobywany jest ka-

mień wapienny. Te inspirujące spotkania zostają w pamięci 
uczniów i znacznie poszerzają ich wiedzę”.

RAPORTY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
NORDKALK

Ważna jest także transparentność podejmowanych dzia-
łań w budowaniu wiarygodności wśród interesariuszy. W tym 
celu Nordkalk publikuje coroczne raporty zrównoważonego 
rozwoju, które bazują na opiniach oraz badaniach ekspertów 
z zakresu geologii i górnictwa. Raport stanowi podstawowe 
źródło wiedzy o działaniach na rzecz środowiska i lokalnych 
społeczności. Informacje są ogólnodostępne, przez co każdy 
mieszkaniec może się z nimi zapoznać chociażby za pośred-
nictwem strony internetowej czy bezpośrednio kontaktując 
się z działem komunikacji.

Z dokumentu można dowiedzieć się o tym, że Nordkalk 
sp. z o.o. dba o to, by wypełniać zobowiązania i normy zwią-
zane z ograniczaniem elementów emisyjnych (zapylanie i ha-
łas). Świadomość na ten temat uwidacznia się w prowadzo-
nych inwestycjach prośrodowiskowych, które w przyszłości 
mają zredukować ślad węglowy przedsiębiorstwa.

– Zrównoważony rozwój to działania na rzecz przyszłych 
pokoleń, to jest coś z czym musi się zmierzyć cała branża wy-
dobywcza w przyszłości. Cieszę się, że jesteśmy częścią więk-
szego organizmu, dzięki czemu mamy możliwość kreatywnej 
pracy i wymiany opinii z naszymi kolegami z innych krajów. 
Obecnie uczestniczymy w międzynarodowych projektach 
badawczych i zdobywamy doświadczenie, które w przyszło-

Miejsce rekreacyjne dla mieszkańców Skałki powstałe przy wsparciu lokalnej społeczności 
i zrealizowane ze środków Rady Dialogu Społecznego Nordkalk
A recreational place for the inhabitants of Skałka, created with the support of the local 
community and financed by the Nordkalk Social Dialogue Council.
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ści może okazać się bezcenne dla prowadzenia kopalni kru-
szyw – podkreśla Piotr Maciak.

Raport pozwala zainteresowanym dowiedzieć się na te-
mat strategii przedsiębiorstwa i najnowszych działań podej-
mowanych w kierunku zrównoważonego rozwoju. Poznanie 
struktury przedsiębiorstwa i zakresu zadań prowadzonych 
dla lokalnych społeczności zwiększa świadomość mieszkań-
ców. Raport określa również priorytety na przyszłe lata, co 
także staje się doskonałym pretekstem do konsensualnego 
i przemyślanego planowania działań zgodnie z uwzględnie-
niem zdania wszystkich zaangażowanych w ten proces.

Efektywne odpowiadanie na potrzeby interesariuszy oraz 
równoczesny rozwój działań biznesowych w oparciu o śro-
dowiskową i społeczną odpowiedzialność nie zawsze jest 
łatwe. Wzajemne współistnienie przedsiębiorstwa branży 
wydobywczej i społeczności lokalnych wymaga dużego za-
angażowania oraz cierpliwości każdej ze stron. Z perspekty-
wy czasu daje jednak dużo satysfakcji i przynosi wymierne 
efekty, a przede wszystkim wpływa na poprawę komfortu ży-
cia mieszkańców oraz pozytywne postrzeganie całej branży 
wydobywczej.

 

Investing  
in relationships

neighbourhood does not have to be difficult, and the plant's 
impact on the environment does not have to be limited 
solely to dust and noise emissions.

HONEST DIALOGUE

Nordkalk uses various channels to communicate with its 
stakeholders. Of course, the most important is the direct, 
traditional contact, but do not forget about the growing 
power of the Internet, including social media, which 
increasingly shape public opinion. It is commonly accepted 
to say that if you are not on Facebook, you do not exist – 
there is a grain of truth in this exaggerated formulation, 
as social media channels are slowly replacing traditional 
media. Any responsible company should realise that social 
media are very often the place for local discussions. The 
consequences of being absent or inactive on these channels 
can be long-lasting. Very often discussions on local issues 
between residents get out of hand or go unanswered, this 
can reproduce a stereotypical, often hurtful image of mines. 
To be able to effectively share successes and engage in 
dialogue, the power of this means of communication cannot 
be underestimated.

In 2020 Nordkalk implemented a diversified 
communication strategy in which it defined the areas it 
wanted to focus on. One of these areas was precisely the 
contact with neighbours through social media, whose 
strength has especially taken hold during the Sars-CoV2 
outbreak. Nordkalk sp. z o.o. – Miedzianka plant is active 
in the field of social media and is present in the network, it 
keeps the local community informed about the cooperation, 
and through social channels and the website it provides the 
most important information related to the plant and the 
mine.

NORDKALK SOCIAL DIALOGUE COUNCIL

In order to effectively respond to the needs of stakeholders 
and at the same time develop business activities based on 
environmental and social responsibility, a Social Dialogue 
Council has been operating in the Miedzianka plant 
since 2019. The initiative was created in consultation with 
representatives of the plant and residents of the surrounding 
area. This tool allows us to listen to the voices coming from 
the area and gain full knowledge of the needs and difficulties 
faced by the residents. Meetings are cyclical and take place 
twice a year. By way of consensus, the members of the 
council take decisions related to investments carried out by 
the company. The rules of cooperation are not complicated 
and the conditions that must be met for Nordkalk sp. z o.o. 
to get involved in a local initiative can be boiled down to 
a few points.

The project must be:
• Relevant to the community and the public interest in its 

implementation has been demonstrated, 
• Long-term – producing a lasting effect,
• Non-profit,
• Related to at least one of the areas of community 

involvement:
• Sport;
• Education;
• Infrastructure;
• Environmental protection;

Integration with the local community 
based on the example of Nordkalk  
sp. z o.o. – "Miedzianka" Plant

TAILORED TO THE NEEDS OF THE ENVIRONMENT

The attention of residents in areas where mining 
operations are carried out is very often focused on the 
relationship of the plant with the environment and the local 
community. This is because opencast mineral resources 
mines do not operate in a vacuum and are permanently 
inscribed in the landscape of the nearest neighbourhood. 
This "fitting in" with the surroundings does not only mean 
a well-thought-out and well-organised infrastructure around 
the production facilities, but also a skilful dialogue with the 
local community that lives next door. In order to understand 
the needs of stakeholders, it is not enough just to allocate 
financial resources to Corporate Social Responsibility (CSR) 
activities, but also to be open and not isolate ourselves from 
the rest of the environment.

When communicating with the community, the mining 
entrepreneur must understand that the most valuable thing 
you can give people is your time, which should be put to good 
use in solving the problems of the area. Activities undertaken 
as part of this cooperation should be characterised by 
great sensitivity and understanding of the needs of the 
local community, and above all, be focused on achieving 
long-term goals that have a real impact on improving the 
quality of life of the residents. There is no denying that 
mining exploitation influences the surroundings, but this 
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• Culture;
• Social inclusion (social assistance).
It should be added that in accordance with the principles 

of social engagement, Nordkalk sp. z o.o. gives priority 
support to those initiatives which are linked to the activity 
of the plant in Miedzianka and which give an opportunity 
to use the material produced here, moreover which give 
an opportunity to the company's employees to participate 
and which are carried out in partnership with other entities 
(e.g. an organization, a group of inhabitants, a school). In its 
projects the Council strives to make use of economic entities 
from the neighbourhood, which also has an impact on 
building mutual trust and support for local entrepreneurship, 
especially important in times of crisis caused by the 
coronavirus pandemic.

Nordkalk sp. z o.o. evaluates the submitted initiatives and 
prepares an assessment of their implementation according 
to a form and if the involvement requires a financial 
decision of more than PLN 3,000 the decision is made by the 
Social Dialogue Council. Implementation of projects takes 
place within 1 to 6 months of their approval. Additionally, 
for information purposes, all activities, presentations 
and minutes of the meetings are posted on the website 
(www.nordkalk.pl) so that all stakeholders can familiarise 
themselves with them.

– GThe main objective we had when setting up the Nordkalk 
Social Dialogue Council was to have a frank discussion 
with the local people about their everyday problems. On 
the one hand we operate in the mining industry and have 
our business goals, on the other hand we want to conduct 
intensified integration activities with the local community 
and listen to the needs of everyone who lives next to the 
plant in Miedzianka and try to solve these problems. The 
strategy of cooperation with local residents is based on 
the win-win principle and there are no losers here, as good 
communication is in the interest of the wider community. 
We should not forget that the plant in Miedzianka is one of 
the largest employers in the region. In addition to a stable 
job in a company with an established position in the mineral 
resources industry, local residents also gain tangible benefits 
which can be seen with the naked eye. Currently we are 
engaged in a number of works of a diverse nature aimed 
at the continuous improvement of living standards of our 
neighbours, some of which have already been completed – 
comments President of Nordkalk sp. z o.o. Piotr Maciak.

PARTICIPATION IN EVERYONE'S LIFE

The beginnings of the Social Dialogue Council were not 
easy, due to the coronavirus epidemic and the restrictions 
imposed on the organisation of meetings. Despite the 
restrictions, the projects were implemented as planned.

In the first place Nordkalk sp. z o.o. focused its activities 
on the improvement of the local infrastructure. Improvement 
of access roads, or even more frequent and intensive 
tasks such as washing of asphalt surfaces and cleaning of 
drainage ditches have influenced better perception of the 
area around the plant, and thus also the image of the whole 
company. Apart from purely aesthetic qualities, we must not 
forget that where there is good infrastructure, safety is also 
improved. In a model cooperation with the Poviat Starosty 
in Kielce, the company managed to install a speed control 
point on a critical section of the access road to the plant, and 

information campaigns are regularly held for truck drivers 
on the need to comply with traffic regulations applicable on 
access roads to the plant.

The comfort of living in the area was also improved by 
the construction of a well in Zajączkowo, which serves as 
a drinking water reservoir for local residents, and before 
the start of the school year in Bławatków, the surface of the 
pavement at the bus stop was replaced and the bus bay was 
extended to improve the safety of the youngest inhabitants. 
These projects would not have been possible without the 
exemplary cooperation with the Piekoszów Municipality. The 
company was not indifferent to the request coming from 
the Henryk Sienkiewicz Primary School in Łosień, for which it 
carried out earthworks free of charge.

It is worth mentioning that Nordkalk sp. z o.o. helps the 
Voluntary Fire Brigades. Good cooperation in the area of 
occupational health and safety has resulted in joint exercises, 
which improve the level of fire protection and integrate 
company employees with firefighters responsible for safety 
on the company premises and outside. As part of this 
cooperation another project is currently being carried out – 
Nordkalk sp. z o.o. purchases specialist rescue equipment for 
the nearest volunteer fire brigade in Rykoszyn.

– Safety principles are inscribed in the DNA of our 
organization. Taking care of the health and lives of 

Miedzianka
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employees, subcontractors and all people in the vicinity of 
the plant in Miedzianka is the most important element of the 
activities of our entire group, both on the international and 
local level – concludes President Piotr Maciak.

Participation in the life of every resident is primarily seen 
in the area of integration with the local community. Nordkalk 
sp. z o.o. as the main sponsor of the local football club Sokół-
Nordkalk Górnik Rykoszyn has for years supported all year 
groups of the team, where children and young people from 
nearby towns can develop their sporting talents. This year 
Nordkalk sp. z o.o. financed and realised the construction 
of a recreation place for the inhabitants of Skalka, and there 
are plans for more recreation places and playgrounds for 
children and youth.

Listening to people's needs also means respecting and 
caring for local culture and the places of remembrance 
associated with it. In this field, the plant in Miedzianka can be 
proud of its systematic support of cultural events and even 
the renovation of monuments.

Another important pillar of the plant's social activity is 
education. The company cooperates on an on-going basis 
with palaeontologists from the Polish Academy of Sciences 
who, as part of the Adrian Kino Association of Friends of 
Earth Sciences Phacops, prepare educational activities for 
children, young people and the elderly within the plant's 

premises, as well as outside it, including schools, integration 
centres, foundations and associations. The meetings are 
accompanied by a very good atmosphere, the scientists 
present exhibits and passionately talk about what was in the 
area of the plant millions of years ago. It is worth mentioning 
that the area of the plant is also a place of student workshops 
and the Museum Chamber of Ore Mining in Miedzianka 
hosts cyclical palaeontological and geological exhibitions. 

The President of Nordkalk sp. z o.o. sees great potential 
in educational activities: „These classes have been very 
popular with teachers and educators for years. The teachers 
themselves call us and ask when we can organize for them 
lessons with the professors of paleontology in order to 
explain the history of the place and the place where limestone 
is mined. These inspiring meetings stay in the pupils' minds 
and significantly broaden their knowledge”.

NORDKALK SUSTAINABILITY REPORTS

Transparency is also important in building credibility 
among stakeholders. To this end Nordkalk publishes 
annually a sustainability report, which is based on the 
opinions and research of geological and mining experts. The 
report is a basic source of knowledge about activities for 
the environment and local communities. The information is 
publicly available, so every resident can get acquainted with 
it, for example through the website or by contacting the 
communication department directly.

From the document one can learn that Nordkalk sp. z o.o. 
takes care to fulfil the obligations and norms connected with 
limiting emission elements (dust and noise). This awareness 
is evident in the pro-environmental investments that are 
being made to reduce the company's carbon footprint in 
the future.

– Sustainability is about acting for future generations, it's 
something the whole mining industry has to deal with in 
the future. I am glad that we are part of a larger body, so 
we have the opportunity to work creatively and exchange 
opinions with our colleagues from other countries. We are 
currently participating in international research projects and 
are gaining experience which may prove invaluable to the 
operation of aggregate mines in the future – emphasises 
Piotr Maciak.

The report allows interested parties to learn about the 
company's strategy and the latest activities undertaken in 
the direction of sustainable development. Learning about 
the company's structure and the scope of tasks carried 
out for local communities increases the awareness of 
local residents. The report also defines priorities for the 
coming years, which also becomes an excellent pretext for 
consensual and well-thought-out planning of activities, 
taking into account the opinions of all those involved in the 
process.

Responding effectively to stakeholder needs and 
simultaneously developing business activities based on 
environmental and social responsibility is not always easy. 
The mutual coexistence of an extractive industry company 
and local communities requires strong commitment and 
patience on each side. In hindsight, however, it gives a lot 
of satisfaction and brings measurable effects, and above 
all, it influences the improvement of the inhabitants' 
living comfort and the positive perception of the entire  
mining industry. 
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onad dwukrotne zmniejszenie emisji CO₂ w porówna-
niu z 1990 r., poszerzenie portfolio zielonych rozwiązań 
dla zrównoważonego budownictwa, 100 proc. zielonej 

energii, bezpieczne przetwarzanie 2,2 mln ton odpadów, re-
tencja wody w zakładach produkcyjnych, wzmacnianie róż-
norodności środowiska oraz bezpieczeństwo i rozwój spo-
łeczności – to tylko niektóre cele strategii zrównoważonego 
rozwoju, które Lafarge chce osiągnąć w Polsce do 2030 r. 

Dynamiczna urbanizacja – wg szacunków ONZ w 2050 r. 
niemal 70 proc. ludzi będzie mieszkać w miastach – wymaga 
zrównoważonego budownictwa. Dlatego Lafarge w Polsce 
wyznaczył cele strategii zrównoważonego rozwoju do 2030 
r. obejmujące klimat i energię, gospodarkę obiegu zamknię-
tego, środowisko oraz społeczności lokalne.

Nadrzędny cel to redukcja emisji CO₂ do 55 proc. w po-
równaniu z rokiem 1990. Pomogą w tym długofalowe pro-
jekty inwestycyjne takie jak modernizacja Cementowni Ma-
łogoszcz, która pozwoli zmniejszyć emisje CO₂ zakładu o 20 
proc. Jednocześnie 100 proc. energii w zakładach Lafarge 
będzie pochodzić z odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł 
– farm fotowoltaicznych i wiatrowych czy z odzysku ciepła. 
Powstająca farma fotowoltaiczna o mocy 30MW w Wierzbi-
cy zaspokoi 10 proc. zapotrzebowania energii do produkcji 
cementu.

Już teraz Lafarge wprowadza przyjazne dla środowiska 
rozwiązania budowlane, takie jak betony ECOPact (50 proc. 
mniejszy ślad węglowy w porównaniu ze standardowym beto-
nem towarowym) czy zielone cementy ECOPlanet (30-50 proc. 
mniejszy ślad węglowy niż czysty cement portlandzki). 

Do 2030 r. Lafarge będzie bezpiecznie przetwarzać rocz-
nie 0,5 mln ton odpadów – jako źródło paliwa alternatyw-
nego do produkcji ciepła. Będzie więc wspierać gospodarkę 
obiegu zamkniętego, zmniejszając ilość opadów na skła-
dowiskach i minimalizując użycie węgla. Dodatkowo Lafar-
ge zwiększy wykorzystanie produktów ubocznych z innych 
gałęzi przemysłu jako surowca do produkcji cementu – do  
1,7 mln ton z obecnych 1,2 mln ton. Ponadto, 1 mln ton kru-
szyw będzie pochodzić z betonu uzyskanego z rozbiórek.

P
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W 2030 r. zmniejszy zużycie wody o 15 proc. m.in. dzięki 
inwestycjom w retencję i recykling wody. Już teraz 90 proc. 
zakładów stosuje rozwiązania wykorzystujące recyklingową 
wodę. Lafarge przywraca naturze tereny pokopalniane, z za-
chowaniem ich bioróżnorodności. Do tej pory oddano śro-
dowisku niemal 1160 ha. 

Rozwój i bezpieczeństwo lokalnych społeczności wokół 
zakładów z których pochodzą pracownicy i podwykonawcy 
jest dla Lafarge bardzo ważny. Celem firmy jest tworzenie 
bezpiecznego miejsca pracy w zakładach i na drogach dążąc 
do 0 wypadków. Jednocześnie Fundacja Lafarge WSPÓLNIE 
będzie dalej wspierać ich rozwój dążąc do realizacji w 2030 r. 
100 projektów dla społeczności lokalnych rocznie oraz anga-
żując minimum 30 proc. pracowników w wolontariat. Wszyst-
kie działania zakładów Lafarge i fundacji oparte są o plany 
współpracy z lokalnymi społecznościami, a do 2030 roku 
działania te mają objąć 1 mln beneficjentów.

Strategia zrównoważonego rozwoju Lafarge w Polsce jest 
spójna z celami Grupy Holcim, która jako pierwsza na świecie 
firma w sektorze cementowym podpisała deklarację Net-Ze-
ro, podejmując się tym samym ambitnego wyzwania redukcji 
emisji CO₂ o 20% w porównaniu z 2018 rokiem. Jednocześnie 
cele spójne są z zobowiązaniami europejskiej branży cemen-
towej zmierzającej do osiągnięcia neutralności klimatycznej 
do 2050 r.

net green cements (30-50 percent lower carbon footprint 
than pure Portland cement).

By 2030, Lafarge will safely process 0.5 million tons of wa-
ste annually as a source of alternative fuels for heat produc-
tion. Thus, it will support the national circular economy by 
reducing the amount of waste in landfills and minimizing the 
use of coal. In addition, Lafarge will increase the use of by-
-products from other industries as a raw material for cement 
production – to 1.7 million tons from the current 1.2 million 
tons. Moreover, 1 million tons of aggregates will come from 
demolition concrete.

In 2030, Lafarge will reduce its water consumption by 
15%. thanks to investments in water retention and recycling. 
Already 90 percent of its plants use recycled water. Moreo-
ver, Lafarge gives back the post-mining areas to nature while 
preserving their biodiversity. So far, almost 1,160 ha have 
been returned to the environment.

Sustainable development is also about caring for local 
communities around the company's plants. Hence, Lafarge's 
goal is to continue volunteering programs and grant pro-
jects implemented by the Lafarge TOGETHER Foundation – 
in 2030 30 percent of employees will be involved in voluntary 
initiatives, and 100 projects will be implemented each year 
to improve the quality of life of local communities. These 
activities will cover 1 million beneficiaries.

Lafarge's strategy in Poland is consistent with the goals 
of the Holcim Group and the European cement industry, i.e. 
achieving climate neutrality by 2050. 

Cementownia Kujawy / Kujawy Cement Plant

In 2030 r. Lafarge will be 
the leader of sustainable 
construction in Poland 

More than two-fold reduction in CO₂ emissions compared 
to 1990, expansion of green solutions portfolio for sustaina-
ble construction, 100% green energy, safe processing of 2.2 
million tonnes of waste, water retention in production plants, 
strengthening the diversity of the environment as well as the 
safety and development of the community – these are just 
some of the goals of the sustainable development strategy 
that Lafarge wants to achieve in Poland by 2030.

Dynamic urbanization – according to the UN estimates, in 
2050 almost 70 percent of people will live in cities – requires 
sustainable construction. That is why Lafarge in Poland has set 
the goals of the sustainable development strategy until 2030, 
which relate to climate protection, energy saving, circular eco-
nomy, care for the environment and local communities.

The overarching goal is to reduce CO₂ emissions to 55%. 
emissions in 1990. This will be helped by long-term invest-
ment projects such as the modernization of the Małogoszcz 
cement plant, which will reduce the plant's CO₂ emissions 
by 20%. At the same time, 100 percent of energy in Lafarge 
facilities will come from renewable and low-emission sources 
– photovoltaic and wind farms, as well as from heat recovery. 
The solar farm in Wierzbica – currently under construction – 
with a capacity of 30MW in will cover 10 percent of energy 
required for cement production.

Owing to these actions, Lafarge is already introducing 
environmentally friendly solutions such as ECOPact (half the 
carbon footprint of standard ready-mix concrete) or ECOPla-
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PKP Intercity na 
drodze do neutralności 
klimatycznej PKP IntercityPKP Intercity

materiał prasowy
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Zrównoważony transport to jedno z założeń Europej-
skiego Zielonego Ładu. Rozwój kolei świetnie się w nie 
wpisuje, ponieważ charakteryzuje się ona ponad 3 razy 

mniejszą emisją CO₂ niż transport drogowy i ponad 8 razy 
mniejszą emisją CO₂ niż lotniczy. Kolej jest zatem najbardziej 
ekologicznym środkiem transportu zbiorowego. 

Kluczem do jej dalszego rozwoju są intensywne inwesty-
cje taborowe. W ramach kontynuacji największego progra-
mu inwestycyjnego w historii spółki do 2030 roku PKP In-
tercity zainwestuje 19 mld zł w nowoczesny tabor. W efekcie 
inwestycji flotę przewoźnika zasilą m.in. nowe elektryczne 
pojazdy o znacznie mniejszej emisji CO₂. 

Chcąc szerzyć wśród pasażerów świadomość oddziaływa-
nia poszczególnych środków transportu na środowisko, PKP 
Intercity udostępnia pasażerom informacje nt. śladu węglo-
wego, jaki pozostawi ich podróż pociągiem oraz tego o ile 
bardziej ekologiczna będzie ona od przejazdu innymi środ-
kami transportu. 

Mimo niskiego wpływu kolei na środowisko w PKP Interci-
ty trwają prace nad offesetem ekologicznym, który umożliwi 
pasażerom bezpośredni udział w osiąganiu przez przewoź-
nika neutralności klimatycznej. To dobrowolna dodatkowa 
opłata, która w całości będzie przeznaczona na projekty eko-
logiczne. PKP Intercity planuje realizować nasadzenia drzew 
wraz z Lasami Państwowymi. 

PKP Intercity rozwija również projekty zwiększania efek-
tywności energetycznej, wśród nich obniżania ilości zużywa-
nej energii elektrycznej przez wszystkie pociągi prowadzone 
z wykorzystaniem trakcji elektrycznej. Ponadto Spółka pla-
nuje do pokrycia częściowego zapotrzebowania na energię 
elektryczną wykorzystać na swoich stacjach postojowych od-
nawialne źródła energii w postaci paneli fotowoltaicznych. 

Przed nami dekada dynamicznego rozwoju kolei w duchu 
prośrodowiskowym – potężne inwestycje pozwolą skutecz-
nie odpowiedzieć na założenia Zielonego Ładu. Realizując 
liczne działania na rzecz środowiska, PKP Intercity ma ambi-
cję stać się pierwszym polskim przewoźnikiem pasażerskim, 
którego działalność będzie neutralna dla klimatu.

In order to raise passengers awareness of the 
environmental impact of different modes of transport, 
PKP Intercity provides passengers an information about 
carbon footprint of their journey and how much more 
environmentally friendly it will be than other modes of 
transport.

Despite the low environmental impact of railways, PKP 
Intercity is working on an environmental offset that will 
enable passengers to directly participate in the carrier's 
achievement of climate neutrality. This is a voluntary fee, 
which will be entirely allocated to ecological projects. PKP 
Intercity plans to plant trees with the State Forests.

PKP Intercity is also developing projects to increase 
energy efficiency, including reduction of electricity consumed 
by all trains supplied by electric traction. In addition, the 
Company plans to use renewable energy sources in the form 
of photovoltaic panels at stabling stations to cover part of 
demand for electricity.

Ahead of us is a decade of dynamic development of the 
railway in a pro-environmental spirit – huge investments will 
allow us to respond effectively to the assumptions of the 
European Green Deal. By implementing numerous activities 
in behalf of the environment, PKP Intercity has the ambition 
to become the first Polish carrier whose operations will be 
climate-neutral. 

PKP Intercity on 
the road to climate 
neutrality

Sustainable transport is one of the objectives of the 
European Green Deal. Development of the rail fits in 
perfectly with this. Rail have more than three times lower 
CO₂ emissions than road transport and more than eight 
times than aviation – so rail is the most environmentally 
friendly mode of mass transport.

Key to further development of the railway are intensive 
investments in rolling stock. PKP Intercity will invest PLN 
19 billion in modern rolling stock by 2030, as part of the 
continuation of the largest investment programme in the 
company's history. Final results of the investment at the 
carrier's fleet will include, among others, new electric vehicles 
with significantly lower emit of CO₂.
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Narzędzia 
symulacyjne
Nowy wymiar logistyki

MICHAŁ BRZOZOWSKIMICHAŁ BRZOZOWSKI

Prezes Zarządu, Metroplan Polska
CEO, Metroplan Polska

zisiejsze, automatyczne instalacje magazynowe osią-
gnęły tak duży poziom zaawansowania, że dotych-
czasowe metody analityczne i wiedza operacyjna 

użytkowników bardzo często nie pozwalają już na pełne wy-
korzystanie ich potencjału. Szansą na krok milowy w tworze-
niu możliwych scenariuszy odnośnie ich funkcjonowania jest 
pojęcie „bliźniaka cyfrowego”, które w ostatnim czasie bar-
dzo wyraźnie zaznacza swoje miejsce w dyskusjach na temat 
przyszłości logistyki. 

Tak właśnie rozpoczęła się współpraca Metroplan Polska 
z jednym z liderów na rynku polskim w branży kosmetycznej 
i niewątpliwie marką znaną każdemu – Rossmann SDP. 

NAJWIĘKSZE WYZWANIA

Opracowanie modeli symulacyjnych dla Rossmann SDP 
było jednym z najciekawszych wyzwań, przed jakim stanął 
zespół logistyczny firmy Metroplan Polska w swojej dotych-
czasowej karierze zawodowej. Powodzenie w stworzeniu cy-
frowego odwzorowania instalacji automatycznej zależało od 
interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy wszystkimi osobami, 
zaangażowanymi w realizację. To właśnie wiedza merytorycz-
na liderów zespołu stojących na czele projektu, ich długolet-
nie doświadczenie – także w niestandardowych procesach 
– w połączeniu z otwartością i zaangażowaniem ze strony pra-
cowników Metroplan pozwoliły na uzyskanie zamierzonego 
rezultatu. Twor`zenie modeli przebiegało w ścisłej współpra-
cy z ekspertami firmy Rossmann, których pomoc techniczna 
i praktyczna, a także chęć dzielenia się wiedzą okazały się być 
nieocenione. 

Stworzenie modeli symulacyjnych dla Centrum Dystry-
bucyjnego Rossmann zlokalizowanego w Łodzi było jedną 
z największych tego typu realizacji, która powstała przy za-
stosowaniu oprogramowania symulacyjnego FlexSim. Cały 
proces – od momentu zbierania danych, przez ich obróbkę 
i wprowadzanie do systemu, aż po stworzenie modeli symula-
cyjnych trwał 4 miesiące, co jest niezwykłym wynikiem i było 
pozytywnym zaskoczeniem dla klienta, zważywszy na wymiar 
i zaawansowanie projektu. 

D
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Specjaliści zaangażowani w realizację podkreślili, że zaimple-
mentowanie danych oraz logik, a także modelowanie systemów 
to bardzo różnorodność procesów. Instalacja automatyczna 
Rossman to komplementarny zbiór technologii magazynowych 
w zakresie składowania, kompletacji, przepakowywania, sorto-
wania i transportu wewnętrznego tworzący centrum dystrybucji 
o niespotykanej w warunkach polskich złożoności i intensywno-
ści pracy. Pierwsze i najważniejsze wyzwanie wynikało więc ze 
skali projektu. Na centrum dystrybucji Rossman w Łodzi składa 
się kilkanaście obiektów przemysłowych o różnym stopniu in-
tegracji procesowej, które połączone są wspólnym przepływem 
materiałowym. Instalacje automatyczne rozwijane były przez 
lata. Za poszczególne elementy odpowiedzialni byli różni do-
stawcy, z których każdy wykorzystywał inne spektrum logik ste-
rujących przepływem materiałów. Tworzenie modelu przebie-
gało też na „żywym organizmie”, ponieważ obiekt w dalszym 
ciągu ulega przekształceniom, rozbudowom i ulepszeniom. 

Przed przystąpieniem do opracowywania modelu symu-
lacyjnego, należało podjąć decyzję odnośnie jego wielkości, 
a także poziomie szczegółowości odwzorowania w nim rzeczy-
wistości. Obranie właściwego podejścia było w tym przypadku 
decydujące dla powodzenia całej realizacji. Należało więc zna-
leźć złoty środek: uzgodnienie optymalnego pozziomu szcze-
gółowości w celu uniknięcia niezliczonych oraz zbędnych da-
nych i zmiennych.

Niewłaściwe oszacowanie stosownego poziomu i skompli-
kowania modelu mogłyby zaburzyć jego użyteczność i możli-
wość swobodnego wykorzystania. Z kolei zbyt mała szczegó-
łowość lub zastosowanie utartych schematów groziło utratą 
możliwości obserwacji procesów istotnych z punktu widzenia 
funkcjonowania całej instalacji. Proces uzgodnienia szczegóło-
wości modelu był bardzo ciężki i długotrwały, ale prawidłowa 
analiza ryzyka i wreszcie – podjęcie właściwej decyzji – zaowo-
cowały stworzeniem optymalnego modelu symulacyjnego.

 OCZEKIWANIA I SZANSE

Centrum logistyczne w Łodzi wraz ze swoją instalacją au-
tomatyczną, stanowi największy tego typu obiekt w Europie. 

Na przestrzeni ostatniej dekady, w celu zapewnienia ciągło-
ści realizacji obsługi logistycznej oraz uzyskania maksymalnej 
efektywności, firma wprowadziła 4 systemy intralogistyczne:  
2 magazyny wysokiego składowania oraz 2 magazyny w stan-
dardzie obsługi mini-load. Wcześniej dokonane przekształ-
cenia i reorganizacje znacznie ułatwiły i przyśpieszyły pracę, 
zwiększyły efektywność, bezpieczeństwo oraz niezawodność 
procesów i operacji wewnątrzmagazynowych. Obecnie pro-
wadzone są prace nad zautomatyzowaniem transportu we-
wnętrznego, który ma zintegrować istniejące instalacje w jeden 
spójny system. Dzięki ogromnemu doświadczeniu Rossmann 
w sprawnym zarządzaniu procesami logistycznymi, firma mia-
ła jasno sprecyzowane oczekiwania dotyczące wykorzystania 
symulacji, które ująć możemy w trzech, najważniejszych aspek-
tach: projektowym, procesowym i optymalizacyjnym.

Do aspektów projektowych możemy zaliczyć:
• przygotowanie danych odpowiadających założeniom 

projektowym
• sprawdzanie obciążenia kluczowych elementów instalacji
• testowanie rozwiązań w celu wyboru optymalnego 

Do aspektów procesowych zaliczamy:
• przygotowanie danych obrazujących nowe przepływy
• sprawdzanie obciążenia kluczowych elementów instalacji
• analiza: zyski vs koszty
• adaptacja modelu do zmian w procesie

Jako aspekty optymalizacyjne możemy przyjąć:
• wyszukiwanie „wąskich gardeł”
• znalezienie metody na optymalizację
• symulacja wypracowanej metody
• sprawdzanie obciążenia kluczowych elementów instalacji
• adaptacja modelu do zmian w procesie

Jednym z założeń tworzonych modeli symulacyjnych było 
potwierdzenie zasadności zastosowania nowo wdrażanych 
instalacji, ich odwzorowanie, wizualizacja przepływu materia-
łów w systemie, a także przeprowadzenie prognoz zapełnie-
nia i stopnia wykorzystania instalacji na podstawie zadanych 
wartości. Niezwykle istotne było też znalezienie potencjalnych 
wąskich gardeł systemów logistycznych, co umożliwiło iden-
tyfikację możliwych optymalizacji systemu. 
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KROK PO KROKU PRZEZ REALIZACJĘ PROJEKTU

Po przedstawieniu oczekiwań związanych z wykonaniem 
modeli symulacyjnych i podjęciu decyzji odnośnie pozio-
mu szczegółowości odwzorowania rzeczywistości w mode-
lu, nadszedł czas na etap właściwy, czyli realizację projek-
tu. Głównym celem było stworzenie modeli symulacyjnych 
odwzorowujących wszystkie instalacje automatyczne oraz 
uwzględniające przepływ produktów w Centrum Dystrybucji 
Rossmann w Łodzi. 

W modelu symulacyjnym odwzorowano następujące ele-
menty instalacji magazynu wysokiego składowania:
• Układ przenośników łączących ze sobą wejścia i wyjścia 

sąsiednich instalacji 
• Układ regałów w magazynie automatycznym
• System przenośników na czele magazynu, zasilający 

układnice pracujące w strefie rezerw
• Układnice do obsługi magazynu automatycznego
• System transportu poziomego monorail wraz z układem 

torowym i wózkami automatycznymi
• System wind paletowych do transportu pionowego 
• System transportu jednostek ładunkowych z doków do 

układu przenośników 
Na podstawie zebranych i przeanalizowanych danych 

opracowano model magazynu centralnego, na który składał 
się model ogólny obejmujący wszystkie elementy w zakresie 
zasobochłonności, oglądu globalnego i utrudnionego wyko-
rzystania. W modelach cząstkowych odwzorowane zostały 
poszczególne obszary funkcjonalne magazynu. Przeniesie-
nie danych do oprogramowania FlexSim było tak naprawdę 
zwieńczeniem poprawnie przeprowadzonego etapu zbiera-
nia i obróbki danych. 

OCENA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA MODELU

Po ukończeniu wszystkich etapów światło dzienne ujrzał 
model gotowy do przeprowadzania badań symulacyjnych. Za 
jego pomocą zostały wykonane analizy systemu istniejące-
go, a także identyfikacja obszarów newralgicznych i wąskich 
gardeł systemu. Model posłużył również jako narzędzie do 
weryfikacji obciążenia wszystkich elementów instalacji. Dzię-
ki prawidłowym założeniom dotyczącym skali odwzorowania 
rzeczywistości w modelu, spełnia on wszystkie oczekiwania 
klienta, a także stanowi rzetelne narzędzie pracy pod kątem 
kolejnych optymalizacji centrum logistycznego Rossmann 
w Łodzi.

OBIECUJĄCA PROGNOZA NA PRZYSZŁOŚĆ

Dzięki modelom możliwe jest śledzenie praktycznie całe-
go procesu przepływu materiałów w łódzkiej instalacji i eks-
perymentowanie z jej konfiguracją. Proces budowy modeli 
był czasem intensywnych spotkań i uzgodnień pomiędzy ze-
społami Metroplan Polska i specjalistami z Rossmann, którzy 
przedstawiali swój system i brali czynny udział w poszukiwa-
niu najlepszych możliwości jego opisu w środowisku symu-
lacyjnym. 

Zaangażowanie i współpraca pomiędzy specjalistami po 
obu stronach zaprocentowała stworzeniem modeli, które po-
zwalają na odnalezienie problematycznych elementów syste-
mu, umożliwiających symulację scenariuszy działania w opar-
ciu o schematy logiczne przepływu informacji i materiałów 
w Centrum Dystrybucyjnym Rossmann. Modele dają moż-

liwość sprawdzenia różnych wariantów funkcjonowania sys-
temu w przypadku zwiększenia obsługi zamówień. Ważnym 
aspektem wykorzystania modeli symulacyjnych jest również 
możliwość odnalezienia optymalnych rozwiązań procesowych 
gwarantujących optymalizację kosztów i czasu pracy.

Wykonanie tak złożonego modelu w stosunkowo krótkim 
czasie to bez wątpienia ogromny sukces, który nie miałby 
miejsca bez zaangażowania wszystkich uczestników i współ-
pracy opartej na wymianie wiedzy i kompetencji. Największą 
satysfakcją dla zespołu logistycznego firmy Metroplan jest 
to, że firma Rossmann zyskała narzędzie, które będzie mogła 
z powodzeniem samodzielnie wykorzystywać w przyszłości. 
Profesjonalnie wykonany model symulacyjny pozwoli na 
optymalizację pracy, znaczne oszczędności i przede wszyst-
kim – na dalszy, zrównoważony rozwój. Pozytywne zakoń-
czenie realizacji w takim krótkim czasie pozwala również 
optymistycznie spojrzeć w przyszłość logistyki. Tworzenie 
„cyfrowych bliźniaków” wraz z możliwością wykorzystywa-
nia ich do symulacji rozmaitych scenariuszy to nadzieja na 
dynamiczny rozwój w tworzeniu zaawansowanych instalacji 
intralogistycznych.
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Simulation tools 
A new dimension in logistics

flow of materials. The development of the model also took 
place on a "living organism", as the facility continues to 
undergo transformations, extensions and improvements. 

Before starting to develop the simulation model, 
a decision had to be made regarding its size, as well as the 
level of detail of the representation of reality in it. Choosing 
the right approach was in this case decisive for the success 
of the whole implementation. It was therefore necessary to 
find the golden mean: to agree on the optimum level of 
detail in order to avoid countless and unnecessary data and 
variables.

Improper estimation of the appropriate level and 
complexity of the model could interfere with its usefulness 
and free use. On the other hand, too little detail or the use 
of established patterns risked losing the ability to observe 
processes relevant to the operation of the entire installation. 
The process of agreeing on the detail of the model was very 
hard and long, but the correct risk analysis and finally – 
making the right decision – resulted in the creation of an 
optimal simulation model.

 EXPECTATIONS AND OPPORTUNITIES

The logistics centre in Łódź, with its automated installation, 
is the largest of its kind in Europe. Over the last decade, in 
order to ensure the continuity of logistics services and to 
achieve maximum efficiency, the company has introduced 
4 intralogistics systems: 2 high-bay warehouses and 2 
warehouses under mini-load service standard. The previous 
transformations and reorganizations have significantly 
facilitated and accelerated work, increased efficiency, 
safety and reliability of processes and operations inside 
the warehouse. Work is currently underway to automate 
the internal transport to integrate the existing installations 
into one coherent system. Thanks to Rossmann's huge 
experience in the efficient management of logistic processes, 
the company had clearly defined expectations regarding 
the use of simulation, which can be divided into three most 
important aspects: design, process and optimisation.

Design aspects may include:
• preparation of data corresponding to the design 

assumptions
• load testing of key plant components
• testing of solutions in order to select the optimal one 

Process aspects include:
• preparation of data showing new flows
• checking the load on the key elements of the installation
• analysis: benefits vs. costs
• adaptation of the model to the process changes

As optimization aspects we can assume:
• finding bottlenecks
• finding a method for optimisation
• simulation of the developed method
• verification of the loading of key plant components
• adaptation of the model to process changes

One of the objectives of the simulation models created 
was to confirm the validity of the newly implemented 
installations, to map them, to visualise the flow of materials 
in the system, as well as to carry out forecasts of the filling 
and utilisation rates of the installations on the basis of set 
values. It was also extremely important to find potential 
bottlenecks in the logistics systems, which made it possible 
to identify possible system optimisations.

Today's automated warehouse installations have reached 
such a level of sophistication that the analytical methods 
and operational knowledge of the users to date very often 
no longer make it possible to exploit their full potential. An 
opportunity for a quantum leap in the creation of possible 
scenarios for their operation is the concept of the "digital 
twin", which has recently been very prominent in discussions 
about the future of logistics. 

This is how the cooperation of Metroplan Polska with one 
of the leaders on the Polish market in the cosmetics industry 
and undoubtedly a brand known to everyone – Rossmann 
SDP – began. 

THE BIGGEST CHALLENGES

Developing simulation models for Rossmann SDP was 
one of the most interesting challenges faced by the logistics 
team at Metroplan Polska in their career to date. The success 
in creating a digital representation of the automated plant 
depended on the interdisciplinary cooperation between all 
the people involved in the project. It was the expertise of 
the team leaders leading the project, their long-standing 
experience – also in non-standard processes – combined 
with the openness and commitment of the Metroplan 
employees that made it possible to achieve the intended 
result. The development of the models was carried out in 
close cooperation with Rossmann experts, whose technical 
and practical assistance and willingness to share knowledge 
proved to be invaluable. 

The creation of simulation models for the Rossmann 
Distribution Centre located in Łódź was one of the largest 
projects of this type which was created using FlexSim 
simulation software. The entire process – from the moment 
of collecting data, through its processing and entering into 
the system, to the creation of simulation models took 4 
months, which is an extraordinary result and was a positive 
surprise for the client, considering the size and advancement 
of the project. 

Specialists involved in the implementation stressed 
that the implementation of data and logic, as well as 
the modelling of systems is a very diverse process. The 
Rossman automated installation is a complementary set 
of warehouse technologies for storage, picking, repacking, 
sorting and internal transport creating a distribution centre 
of unprecedented complexity and intensity of work in 
Polish conditions. The first and most important challenge 
therefore arose from the scale of the project. The Rossman 
distribution centre in Łódź consists of several industrial 
facilities with varying degrees of process integration, which 
are connected by a common material flow. The automatic 
installations were developed over the years. Different 
suppliers were responsible for individual elements, each of 
which used a different spectrum of logics controlling the 
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STEP BY STEP THROUGH PROJECT 
IMPLEMENTATION

After presenting the expectations related to the creation 
of simulation models and deciding on the level of detail 
of the representation of reality in the model, the time 
has come for the actual stage, i.e. implementation of the 
project. The main objective was to create simulation models 
reproducing all automatic installations and taking into 
account the flow of products in the Rossmann Distribution 
Center in Łódź. 

The following elements of the high bay warehouse 
installation are represented in the simulation model:
• An arrangement of conveyors connecting the entrances 

and exits of adjacent installations 
• The racking system in the automated warehouse
• Conveyor system at the head of the warehouse, supplying 

the stacker cranes operating in the reserve area

• Stacker cranes for automated warehouse
• Monorail horizontal transport system with track system 

and automated warehouse trucks
• Pallet lift system for vertical transport 
• Transport system for load units from the docks to the 

conveyor system 
On the basis of the data collected and analysed, a model 

of the central warehouse was developed, which consisted 
of a general model covering all the elements in terms of 
resource intensity, global view and impaired utilisation. 
The individual functional areas of the warehouse were 
mapped in the sub-models. The transfer of the data to the 
FlexSim software was actually the culmination of a correctly 
performed data collection and processing phase.

MODEL VALIDATION

Once all the steps were completed, the model was ready 
for simulation studies. It was used to analyse the existing 
system and to identify critical areas and bottlenecks in 
the system. The model also served as a tool for verifying 
the loading of all plant components. Thanks to correct 
assumptions regarding the scale of representation of 
reality in the model, it meets all expectations of the client 
and is a reliable working tool for further optimization of the 
Rossmann logistics centre in Łódź.

A PROMISING OUTLOOK FOR THE FUTURE

Thanks to the models it is possible to follow practically 
the whole process of material flow in the Łódź installation 
and experiment with its configuration. The process of 
building the models was a time of intensive meetings and 
arrangements between the teams from Metroplan Polska 
and the specialists from Rossmann, who presented their 
system and took an active part in the search for the best 
possibilities to describe it in the simulation environment. 

The involvement and cooperation between specialists 
on both sides resulted in the creation of models that allow 
to find problematic elements of the system, enabling 
simulation of operation scenarios based on logical 
patterns of information and material flow in the Rossmann 
Distribution Centre. The models give the possibility to 
check different variants of system operation in the case 
of increased order handling. An important aspect of using 
simulation models is also the possibility of finding optimal 
process solutions guaranteeing cost and time optimization.

The implementation of such a complex model in 
a relatively short period of time is undoubtedly a huge 
success which would not have happened without the 
involvement of all participants and cooperation based on 
the exchange of knowledge and expertise. The greatest 
satisfaction for Metroplan's logistics team is the fact that 
Rossmann has gained a tool which it will be able to use 
successfully on its own in the future. The professionally 
produced simulation model will allow for work optimisation, 
significant savings and above all – for further sustainable 
development. The positive completion of the project in 
such a short period of time also gives us an optimistic view 
of the future of logistics. The creation of "digital twins" with 
the possibility of using them to simulate various scenarios 
is the hope for a dynamic development in the creation of 
advanced intralogistics installations. 
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Solidny deweloper obiektów komercyjnych i mieszkaniowych

Obiekty 
mieszkaniowe

>40,000 m2

powierzchni PUM

>700
oddanych mieszkań

2,500
mieszkań na wynajem  
w przygotowaniu







Obiekty 
komercyjne

>270,000 m2

powierzchni najmu

>400,000 m2

powierzchni zabudowy

>800 sklepów






>90 ha
działek 

13 miast
w całej Polsce







S U S TA I N A B L E  E C O N O M Y

64 33/2021

Zrównoważony 
transport jest 
możliwy 

ADAM GALEKADAM GALEK

Członek Zarządu, ROHLIG SUUS Logistics
Member of the Board, ROHLIG SUUS Logistics

Każdego dnia obserwujemy coraz więk-
szy wpływ zmian klimatycznych na 
funkcjonowanie społeczeństwa oraz 

biznesu. Z tego też względu, my przedsię-
biorcy, nie możemy być obojętni i musimy 
podjąć konkretne działania zmierzające do 
redukcji wpływu działalności firmy na śro-
dowisko. W dzisiejszych czasach działalność 
biznesowa nie może opierać się wyłącznie 
na strategii składającej się tylko z aspektów 
ekonomicznych. Ważne są przede wszyst-
kim realne działania w zakresie zrównowa-
żonego rozwoju. Świadomi wyzwań, z jakimi 
w tym obszarze zmaga się branża TSL, od 
kilku lat konsekwentnie wdrażamy rozwią-
zania prośrodowiskowe. Zdajemy sobie jed-
nak sprawę, że przed nami jeszcze bardzo 
dużo pracy, niemniej wierzymy, że każde, 
nawet najmniejsze działanie, przybliża nas 
do wyznaczonego ambitnego celu. 

Aktywnie poszukujemy zrównoważo-
nych rozwiązań w transporcie drogowym. 
Chociaż na ten moment całkowicie wol-
ne od emisji CO₂ rozwiązania są w bardzo 
wczesnej fazie rozwoju, to jednak staramy 
się testować oraz wdrażać najbardziej pro-
ekologiczne metody transportu. Stopniowo 
wprowadzamy do naszej floty auta zasilane 
na gaz, a także testujemy możliwość wyko-
rzystania aut elektrycznych w dystrybucji 
lokalnej. Jesteśmy bardzo otwarci na współ-
pracę z dostawcami nad udoskonalaniem 
dostępnych już rozwiązań. Dzięki partner-
skiemu działaniu na rzecz zrównoważonego 
rozwoju jesteśmy w stanie osiągać znacznie 
lepsze rezultaty w tym obszarze. Poprawia-
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my również nasze wewnętrzne procesy dotyczące np. opty-
malizacji ładunków, czyli zwiększania efektywności wyko-
rzystania floty. 

Z uwagą śledzimy także trasy naszych ciężarówek i pla-
nujemy je w taki sposób, aby były one jak najbardziej opty-
malne. Między innymi dzięki takim działaniom znacznie 
zmniejsza się ślad węglowy (per kg) transportowanych ła-
dunków. 

Pandemia COVID-19 pokazała nam bardzo wyraźnie, jak 
ważne w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa jest wdrażanie 
innowacyjnych rozwiązań oraz cyfryzacji. Dzięki temu, że od 
kilku lat systematycznie skupiamy się na rozwoju w zakresie 
IT, nasza firma nie tylko szybciej dostosowała się do nowej 
rzeczywistości i była bardziej odporna na zawirowania ryn-
kowe, ale także potrafiliśmy wykorzystać ten wymagający 
dla nas wszystkich moment na przyspieszenie pracy nad 
kolejnymi udoskonaleniami. Już dzisiaj większość naszych 
klientów korzysta z faktur elektronicznych, dzięki czemu 
w ujęciu rocznym oszczędzamy znaczne ilości papieru. 
W najbliższych miesiącach planujemy również wdrożenie 
tego rozwiązania dla naszych przewoźników. Automatyczne 
fakturowanie sprawi, że proces ten będzie mógł odbywać 
się w pełni cyfrowo. Nie bez znaczenia jest także urucho-
miona pod koniec 2020 roku aplikacja dedykowana kierow-
com i klientom – SUUS TRACKER – dzięki której większość 
informacji przekazywana jest w formie elektronicznej. Już 
teraz dostrzegamy bardzo duże zalety tego rozwiązania, nie 
tylko w obszarze visibility, ale również w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa i optymalizacji pracy kierowców oraz spe-
dytorów. 

Ważnym zakresem działalności ROHLIG SUUS Logistics 
jest także wdrażanie prośrodowiskowych rozwiązań w lo-
gistyce kontraktowej. Chociaż wciąż jesteśmy na początku 
drogi do zrównoważonej działalności, to już teraz w na-
szych magazynach funkcjonuje np. inteligentne oświetle-
nie LED, świetliki dające więcej światła dziennego, a także 
obiekty posiadają globalny certyfikat BREEAM, wyznacza-
jący standardy w projektowaniu zrównoważonym i ekolo-
gicznym budownictwie. W kolejnych krokach planujemy 
m.in. inwestycję w panele fotowoltaiczne na dachach czy 
też wykorzystanie deszczówki do podlewania trawników. 

Chociaż przed całą branżą TSL jest jeszcze bardzo dłu-
ga droga w kierunku zrównoważonego biznesu, to jednak 
wierzymy, że zrównoważony transport jest możliwy, tylko 
wymaga dużego zaangażowania całego środowiska, a tak-
że inwestycji w nowoczesne technologie. 

Sustainable Transport 
is Possible

of the challenges faced by the Transport – Forwarding – 
Logistics industry within this field area, for several years we 
have been consistently implementing pro-environmental 
solutions. We realise, however, that there is still a lot of 
work to be done. Nevertheless, we believe that each action, 
even the smallest one, brings us closer to our ambitious 
objective. 

We are actively seeking sustainable solutions in the 
road transport. Although, at the moment, completely  
CO₂-free solutions are at a very early stage of development, 
we are committed to testing and implementing the most 
environmentally friendly transport methods. We are 
gradually introducing gas-powered vehicles into our 
fleet and testing the possibility of using electric vehicles 
as a part of the local distribution. We are very incline to 
working with the suppliers for the purpose of improving 
the existing solutions. Thanks to a partnership to promote 
sustainability, we are able to achieve much better results 
in this area. We are also improving our internal processes 
regarding, for example, load optimisation, i.e., increasing 
fleet efficiency. 

We also attentively track the routes of our heavy 
goods vehicles and plan them in such a way that they are 
as optimal as possible. These measures, among others, 
significantly reduce the carbon footprint (per kg) of the 
transported loads.

The COVID-19 pandemic proved to us very clearly how 
important the implementation of innovative solutions and 
digitalisation is in the operation of a company. Thanks to 
the fact that we have been systematically focusing on the IT 
development for several years, our company has not only 
adapted more quickly to the new reality and have been 
more resilient to market turmoil, but we have also been able 
to use this challenging moment for all of us to accelerate 
work on the further improvements. Already today, most of 
our clients use electronic invoices, which saves significant 
amounts of paper on an annual basis. In the forthcoming 
months we also plan to implement this solution for our 
haulage contractors. Automatic invoicing will result in the 
full digitalization of this process. The application dedicated 
to the drivers and clients, SUUS TRACKER, which will be 
launched at the end of 2020, is also of importance. We 
can already see the very significant advantages of this 
solution, not only in the area of visibility, but also in terms 
of improving safety and optimising the work of drivers and 
forwarders. 

The implementation of pro-environmental solutions in 
the contract logistics is an important area of activity for 
ROHLIG SUUS Logistics, too. Although we are still at the 
beginning of the road to the sustainable operations, our 
warehouses are already equipped with e.g., intelligent LED 
lighting, skylights providing more daylight, and the facilities 
have been awarded the global BREEAM certificate, which 
sets the standard in the sustainable design and ecological 
construction. In the next steps we are planning, inter alia, 
to invest in the photovoltaic panels on the roofs or the use 
of rainwater for watering our lawns. 

Although the entire Transport – Forwarding – Logistics 
industry still has a long way to go towards sustainable 
business, we believe that sustainable transport is 
possible, but it requires considerable commitment from 
the entire community, as well as investments in modern 
technologies. 

The influence of climate change on society and 
business is becoming increased every day. Therefore, 
we, as the entrepreneurs, cannot be indifferent and 
must take specific actions to reduce our impact on the 
environment. Nowadays, an economic activity cannot be 
based exclusively on a strategy consisting only of economic 
aspects. What is particularly important is actual actions 
in terms of sustainable development. While being aware 
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„Polski Ład”  
zagrozi rynkowi IT
Znaczenie branży IT w Polsce z roku na rok rośnie. Sektor 

ten charakteryzował się w ostatnich latach dynamicznym 
tempem wzrostu, dwukrotnie przekraczającym średnią 

dla całej polskiej gospodarki. Decydujące znaczenie w kształ-
towaniu mocnej pozycji polskiej branży IT na arenie między-
narodowej miała dostępność wysoko wykwalifikowanej kadry 
i stosunkowo niskie koszty pracy. Konkurencyjne w szczegól-
ności w porównaniu z państwami Europy Zachodniej. Konse-
kwencją takiego stanu rzeczy było zakładanie przez zagra-
nicznych inwestorów licznych software house’ów nad Wisłą, 
jak również szerokie korzystanie z usług świadczonych przez 
polskich programistów. 

Ten pozytywny trend może wkrótce zostać osłabiony na 
skutek planowanych zmian podatkowych. W ramach „Pol-
skiego Ładu” zlikwidowane zostanie prawo do odliczenia czę-
ści składki zdrowotnej od podatku PIT. W efekcie będzie to 
oznaczało podwyższenie podatku PIT. Jednocześnie podwyż-
szona zostanie wysokość samej składki zdrowotnej m.in. dla 
osób pracujących w modelu B2B (tzw. samozatrudnionych). 
W miejsce dotychczasowej zryczałtowanej kwoty, która wy-
nosi obecnie 381,81 PLN, pojawi się składka kalkulowana od 
rzeczywistego dochodu przedsiębiorcy. W najnowszej wersji 
projektu jej wysokość dla osób stosujących liniową stawkę 
PIT zredukowano z 9% do 4,9%. Wprowadzenie planowanych 
przepisów w dalszym ciągu będzie jednak oznaczało skokowy 
wzrost opodatkowania i „oskładkowania” osób świadczących 
usługi w modelu B2B. 

Model B2B szeroko stosowany jest w polskiej branży IT, 
dlatego planowane zmiany mogą mieć bardzo negatywny 
wpływ na ten sektor. Popularność modelu B2B w branży IT jest 
pochodną wielu czynników, m.in. wysokiej pozycji informaty-
ków na rynku pracy. Model B2B zapewnia im możliwość ela-
stycznej współpracy z wieloma firmami. Nie bez znaczenia są 
również względy podatkowe – możliwość zastosowania linio-
wej stawki PIT (19%) i cieszący się niesłabnącą popularnością 
IP Box, pozwalający na obniżenie opodatkowania niektórych 
programistów z 19% na 5%. Z tego rozwiązania nie mogą sko-
rzystać programiści zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 

Istotne zwiększenie obciążeń publicznoprawnych nakła-
danych na osoby pracujące w modelu B2B podwyższy koszty 
prowadzenia działalności znacznej części informatyków. Infor-
matycy zapewne będą starali się przerzucić te koszty na swo-
ich klientów, podnosząc ceny swoich usług. Tymi klientami są 
w dużej mierze firmy IT i działy IT należące do międzynaro-
dowych korporacji oraz polskie firmy IT świadczące usługi na 

rzecz podmiotów zagranicznych. Element międzynarodowej 
konkurencji na rynku usług informatycznych ma tutaj kluczo-
we znaczenie. Podwyższenie obciążeń publicznoprawnych 
spowoduje bowiem, że utrzymywanie przez zagraniczne pod-
mioty zlokalizowanych w Polsce software house’ów i działów 
IT straci na swojej atrakcyjności. Mniej atrakcyjne finansowo 
będzie również korzystanie z usług świadczonych przez pol-
skie firmy IT. To może skutkować znaczącym osłabieniem 
pozycji konkurencyjnej polskiej branży IT na arenie między-
narodowej. 

Planowane zmiany przepisów to pierwsza tak istotna pod-
wyżka podatków bezpośrednich, która uderzy osoby fizyczne. 
Liczne zmiany wprowadzane w obszarze podatków docho-
dowych w ostatnich latach były wymierzone głównie w mię-
dzynarodowe korporacje, a ich świadomość i zrozumienie 
po stronie większości obywateli było niewielkie. Najwyraźniej 
zmiany te nie przyniosły zamierzonych efektów, w związku 
z czym rząd postanowił zrekompensować niedostateczne 
wpływy z podatku korporacyjnego wyższym opodatkowaniem 
pracy. Projektowane przepisy mogą osłabić polską branżę IT, 
jak również inne sektory polskiej gospodarki, w których kon-
kurencja odbywa się głównie w wymiarze międzynarodowym. 
Jeżeli tak się stanie „Polski Ład” nie przyniesie zakładanych 
efektów fiskalnych. 

The "Polish Deal" 
will threaten the IT 
industry

The significance of the IT sector in Poland is increasing 
from year to year. In recent years, this industry has seen 
dynamic growth that is double the average of the entire 
Polish economy. Of key significance in shaping the Polish 
IT industry's strong position on the international arena has 
been access to highly qualified staff and relatively low labour 
costs that are competitive, particularly when compared with 
countries in Western Europe. As a result, foreign investors 
established numerous software houses in Poland, and services 
provided by Polish programmers were in high demand. 
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Doradca Podatkowy i Radca Prawny, Vistra Poland
Tax Advisor and Attorney-at-law, Vistra Poland

was low. Clearly, these changes did not bring about the desired 
affects, and so the government decided to compensate for 
insufficient corporate tax revenues with higher taxes on 
labour. The draft provisions may weaken the Polish IT industry 
and other sectors of the Polish economy in which competition 
takes places mainly in the international dimension. If this 
occurs, the "Polish Deal" will not result in the expected fiscal 
effects. 

This positive trend may soon halt due to planned tax 
changes. As part of the "Polish Deal", the right to deduct 
a part of the health insurance contribution from personal 
income tax (PIT) will be abolished. As a result, this will increase 
PIT. At the same time, the amount of the health insurance 
contribution itself will increase, including for people working 
in the B2B model (self-employed individuals). The current 
lump sum, which is presently at PLN 381.81, will be replaced 
by a contribution calculated based on the entrepreneur's 
actual income. In the latest draft version, this amount for 
people who apply the flat PIT rate has been reduced from 9% 
to 4.9%. The introduction of planned legislation will continue 
to mean a sharp increase in taxation and contributions for 
people providing services in the B2B model. 

The B2B model is widely used in the Polish IT industry and 
that is why the planned changes may have a very negative 
impact on this sector. The popularity of the B2B model in 
the IT sector is a derivative of many factors, including the 
high position of IT specialists on the labour market. The B2B 
model allows flexible cooperation with many companies. Tax 
considerations are also important – the possibility of using 
the flat PIT rate (19%) and the ever-popular IP Box, which 
allows a decrease of the tax obligation of some programmers 
from 19% to 5%. Programmers employed under employment 
contracts cannot use this solution. 

A significant increase in the public-law burdens imposed 
on people working in the B2B model will raise the costs of 
running a business for a significant number of IT specialists. 
These individuals will certainly try to pass these costs on 
to their clients, increasing the prices of their services. Such 
clients are mostly IT companies and IT departments belonging 
to international corporations, as well as Polish IT companies 
that provide services to foreign entities. The element of 
international competition on the IT services market is of key 
significance here. An increase in public-law burdens will mean 
that foreign entities will no longer find it so enticing to keep 
software houses and IT departments in Poland. The use of 
services provided by Polish IT companies will also become 
less financially attractive. This may result in a significant 
weakening of the Polish IT industry's competitive position on 
the international arena. 

The planned legislation changes are the first such-
significant increase in direct taxes to hit natural persons. The 
numerous changes implemented in the area of income tax in 
recent years mainly targeted international corporations, and 
the awareness and understanding of them by most citizens 
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Jak wybrać meble do 
biura w zgodzie z polityką 
zrównoważonego  
rozwoju firmy?
W dobie pandemii ekologia zyskała na znaczeniu. Kupując produkty 
dla siebie i  swojej rodziny, chcemy mieć pewność ich pochodzenia 
i składu. A gdyby te same kryteria odnieść do mebli biurowych? 
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BARBARA  BARBARA  
KOKOSZKA-BUGLAKOKOSZKA-BUGLA

Sustainability & CSR Manager, Nowy Styl

Producenci oferowali do tej pory produkty z różno-
rodnymi certyfikatami. Porównanie ofert było jed-
nak trudne, gdyż większość certyfikatów obejmo-

wała jedynie wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju 
i najczęściej odnosiła się jedynie do produktu. Z pomocą 
przychodzi FEMB Level – ogólnoeuropejski system certyfi-
kacji w zakresie zrównoważonego rozwoju w sektorze mebli 
biurowych. Tym, co wyróżnia Level jest akredytacja, która 
podnosi wiarygodność wyników certyfikacji produktów i ich 
wysokiej jakości oraz umożliwia precyzyjne porównanie.

– W certyfikacji Level, produkt jest soczewką, przez któ-
rą oceniana jest cała organizacja i jej procesy produkcyjne.  
To najbardziej wszechstronny standard zrównoważonego 
rozwoju dla mebli biurowych, dlatego przy wdrażaniu no-
wych produktów braliśmy pod uwagę, by mogły sprostać 
wymaganiom Level. Mamy ambicję otrzymać najwyższą 
ocenę na poziomie 3. Jesteśmy w końcowym procesie cer-
tyfikacji – mówi Roman Przybylski, członek zarządu Nowe-
go Stylu. 

Audyt i ocena Level obejmują nie tylko dobór materia-
łów użytych w produktach i proces ich wytwarzania, ale tak-
że zachowania społeczne firmy, zużycie energii oraz wpływ 
użytych składników chemicznych na środowisko i ludzi. To 
deklaracja, że cała firma działa w sposób odpowiedzialny. 

along with all its production processes. This is the most 
versatile sustainability standard for office furniture, that’s 
why when implementing new products, we made sure they 
were Level-compliant. We would like to reach Level 3 and 
achieve the top evaluation. We are now in the final stage of 
the process – says Roman Przybylski, member of the Nowy 
Styl board. 

The Level audit and certification cover not only the 
choice of materials for the products and the production 
process itself, but also the company’s social responsibility, 
energy consumption and the impact of the chemicals used 
in the production on the environment and people. This is 
a declaration that our company is acting in a responsible 
way in all aspects. 

Choosing office 
furniture in line 
with sustainability 
principles
In times of the pandemic we want to be 
environment-friendly more than ever 
before. When buying product for yourself 
and your family, you want to know their 
components and origin. What if you 
applied the same criteria when choosing 
office furniture? 

So far the manufacturers offered products with a variety 
of certificates. However, it was difficult to compare them, 
because most of such certificates covered only a few se-
lected aspects of sustainable development and often refer-
red only to the products. This is where FEMB Level comes 
in – a general European sustainability certification system 
for the office furniture industry. What makes Level different 
from other programs is the accreditation which makes the 
outcome of the certification process and the product quali-
ty highly reliable, and enables an actual comparison.

– Within the scope of the Level certification, a product 
is a lens through which the whole organisation is viewed, 
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Gospodarcze  
wydarzenie roku:
Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD 
celebruje powstanie innowatorskiej, 
proekologicznej fabryki modułów  
i prefabrykatów w Michałówku  
pod Warszawą

zik Marszałek Województwa Mazowieckiego w imieniu któ-
rego głos zabrał Pan Tomasz Waźbiński z Kancelarii Urzędu 
Marszałkowskiego. Starosta płoński Pani Elżbieta Wiśniewska 
prócz oczywistych korzyści gospodarczych związanych z funk-
cjonowaniem fabryki podkreśliła również wielowymiarową 
współpracę powiatu z grupą kapitałową F.B.I. TASBUD kieru-
jącą się zasadami społecznej odpowiedzialność biznesu. 

W piątek 10 września 2021 r. przy udziale przedstawi-
cieli władz oraz wielu znakomitych gości odbyła się 
oficjalna uroczystość podpisania aktu erekcyjnego 

wraz z symbolicznym wmurowaniem kamienia węgielnego 
proekologicznej fabryki modułów i prefabrykatów w techno-
logii żelbetowej i betonowej Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD 
w podwarszawskiej miejscowości Michałówek w gminie Zału-
ski w powiecie płońskim. 

Uroczystość uświetniła obecność Pani Joanny Hofman – 
Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Sztokholmie oraz 
przedstawicieli placówek dyplomatycznych Państw w których 
grupa kapitałowa F.B.I. TASBUD prowadzi zintensyfikowaną 
działalność eksportową i tak pośród wielu znamienitych gości 
nie zabrakło Ambasadora Senegalu Pana Papa Diop oraz Pani 
Ambasador Demokratycznej Republiki Konga Clementine 
Shakembo Kamanga. W wydarzeniu udział wzięli przedsta-
wiciele lokalnych władz samorządowych ze Starostą Płońskim 
Panią Elżbietą Wiśniewską na czele.

Specjalne przesłanie Premiera Rzeczypospolitej Pana Ma-
teusza Morawieckiego skierowane do uczestników uroczysto-
ści odczytał Wicestarosta płoński Pan Krzysztof Wrzesiński. 
Prezes Rady Ministrów RP wyraził m.in. swą wiarę, że (…) inwe-
stycja ta już w niedługim czasie będzie pozytywnie wpływać 
na zwiększenie konkurencyjności sektora budowlanego oraz 
przyczyni się do budowania dobrego wizerunku polskiej mar-
ki za granicą. Zważywszy, że inwestycja ma istotny wpływ na 
rozwój gospodarczy przesłanie swe przekazał Pan Adam Stru-

Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD 

materiał prasowy
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Słowa uznania wygłosili również Dziekan Wydziału Inży-
nierii Lądowej Politechniki Warszawskiej – Pan prof. dr hab. 
inż. Andrzej Garbacz, Pan Piotr Pokropek Dyrektor Regio-
nu Mazowieckiego Banku Gospodarstwa Krajowego, Pan 
Krzysztof Gąsior Dyrektor Departamentu Infrastruktury War-
mińsko Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Prezes 
Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa – Pan Jan 
Styliński oraz Prezes Polskiego Klastra Budowlanego – Pan 
Tomasz Kozłowski, a także Wójt Gminy Załuski Pan Kamil 
Koprowski. Wreszcie odczytany został również specjalny list 
Prezesa Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

– Celem, jaki sobie zakładamy przy realizacji tej inwesty-
cji, jest pozycja lidera na rynku prefabrykowanych materia-
łów budowlanych nie tylko w Polsce, ale i w Skandynawii, 
a nawet poza granicami Europy. Nasze ponad 36-letnie 
doświadczenie jako Generalnego Wykonawcy pozwoliło 
dogłębnie poznać potrzeby rynku i klienta. – mówił V-ce 
Prezes Zarządu Grupy, dr inż. Andrzej M. Czapczuk w swo-
im wystąpieniu inaugurującym uroczystość. Przedstawiciel 
Zarządu zwrócił również uwagę na istotę zastosowania no-
woczesnych technologii w polskim sektorze budowlanym. 
Grupa F.B.I. TASBUD przewiduje wdrożenie do produkcji in-
nowacyjnych technologii prefabrykacji, opracowanych m.in. 
w konsorcjum z Politechniką Warszawską oraz Polską Aka-
demią Nauk: – Grupa stawia na wzrost i kreowanie postę-
powych, innowatorskich rozwiązań, wyznaczając tym samym 
nowe trendy. Od wielu lat działamy aktywnie w sektorze 
naukowo – badawczym, realizujemy ambitne projekty m.in. 
z zakresu sztucznej inteligencji w budownictwie oraz nowo-
czesnej prefabrykacji, opatentowaliśmy już kilka rozwiązań. 

Opracowaliśmy wiele unikatowych projektów, m.in. system 
budownictwa energooszczędnego z prefabrykowanych żel-
betowych elementów nośnych. – podkreślił dr inż. Andrzej 
M. Czapczuk.

Zarząd Grupy zadbał o tradycyjną oprawę uroczystości, 
podpisując akt erekcyjny, który pozostanie pamiątką dla 
przyszłych pokoleń, umieszczony w metalowej tubie, a na-
stępnie w murach fabryki. Akt podpisali członkowie Zarządu 
F.B.I. TASBUD S.A. wraz z Przewodniczącym Rady Nadzor-
czej Panem Profesorem Stanisławem Biedugnisem, Gene-
rał Zgromadzenia Św. Michała Archanioła ks. Dariusz Wilk, 
przedstawiciele władz, przedstawiciele instytucji finansują-
cych budowę fabryki, w tym z Banku Gospodarstwa Krajo-
wego oraz Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej, oraz inni uczestnicy projektu. 

Generał Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła ks. 
Dariusz Wilk oficjalnie poświęcił fabrykę, a zdarzeniu temu 
towarzyszyła Peregrynacja Figury Michała Archanioła, po-
chodzącej z najstarszego sanktuarium św. Michała Archa-
nioła w Europie Zachodniej, z włoskiego Monte Sant’ Ange-
lo na Górze Gargano.

Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD aktywnie angażuje się 
w życie lokalnej społeczności w miejscach realizowanych 
inwestycji. Kilka miesięcy temu podpisano Memorandum 
o współpracy z Zarządem Powiatu Płońskiego, prowadzo-
ne są liczne wspólne projekty. Ścisła współpraca z Miejskim 
Centrum Kultury w Płońsku zaowocowała wystąpieniem 
podczas wydarzenia światowej sławy orkiestry dętej pocho-
dzącej właśnie z Płońska – Con Grazia, która wykonała nie-
zwykle ciekawe aranżacje znanych utworów oraz Mażoretek 
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Diament zrzeszonych w Miejskim Centrum Kultury w Płoń-
sku. Imprezę poprowadził popularny aktor teatralno – filmo-
wy Pan Tomasz Karolak. 

Zorganizowane przez Grupę Kapitałową F.B.I. TASBUD wy-
darzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, a wszyscy 
goście mogli zapoznać się z tematyką nowoczesnego, proeko-
logicznego budownictwa z użyciem prefabrykatów. Rozpoczę-
cie produkcji w proekologicznej fabryce modułów i prefabry-
katów w technologii żelbetowej i betonowej w Michałówku 
planowane jest w IV kwartale tego roku. 

Patronat nad wydarzeniem objęli:
Starostwo Powiatowe w Płońsku, Polska Agencja Inwestycji 

i Handlu, Polski Klaster Eksporterów Budownictwa, Polski Zwią-
zek Pracodawców Budownictwa, Polski Klaster Budowlany.

Patronat Medialny: 
Radio Płońsk, Euroinfrastruktura XXI, Builder, Executive Ma-

gazine, Lider Budowlany, Któż jak Bóg.

on increasing the competitiveness of the construction sector 
and contribute to building a good image of the Polish brand 
abroad.

Considering that the investment has a significant impact 
on economic development, Mr. Adam Struzik – Marshal of the 
Mazowieckie Voivodeship also wrote a letter to the Group. Mr. 
Tomasz Waźbiński from the Chancellery of the Marshal's Office 
spoke on behalf of the Marshal.

The starost of Płońsk Poviat, Ms Elżbieta Wiśniewska, apart 
from the obvious economic benefits related to the functioning 
of the factory, also emphasized the multidimensional coopera-
tion of the poviat with the F.B.I. TASBUD guided by the prin-
ciples of corporate social responsibility. 

The words of appreciation were also expressed by the Dean 
of the Faculty of Civil Engineering of the Warsaw Universi-
ty of Technology – Prof. PhD Eng. Andrzej Garbacz, Mr. Piotr 
Pokropek Director of the Mazovian Region in BGK Bank, Mr. 
Krzysztof Gąsior Director of the Infrastructure Department of the 
Warmia and Mazury Special Economic Zone, President of the 
Polish Association of Construction Employers – Mr. Jan Styliński 
and the President of the Polish Construction Cluster – Mr. To-
masz Kozłowski, as well as the Head of the Załuski Commune 
Mr. Kamil Koprowski. Finally, a special letter from the President 
of the Export Credit Insurance Corporation was read out. 

 – The goal that we are assuming in the implementation of 
this investment is the leading position on the market of prefa-
bricated building materials not only in Poland, but also in Scan-
dinavia, and even beyond the borders of Europe. Our over 36 
years of experience as a General Contractor allowed us to thoro-
ughly understand the needs of the market and the client – said 
the Vice President of the Management Board of the F.B.I. TAS-
BUD International Group, PhD Eng. Andrzej M. Czapczuk in his 
speech inaugurating the ceremony. The representative of the 
Management Board also drew attention to the essence of the 
use of modern technologies in the Polish construction sector. 
F.B.I. TASBUD International Group provides for the implemen-
tation of innovative prefabrication technologies, developed, 
among others, by in a consortium with the Warsaw Universi-
ty of Technology and the Polish Academy of Sciences: – The 
Group focuses on growth and creating progressive, innovative 
solutions, thus setting new trends in building sector. We have 
been active in the science and research sector for many years, 
we implement ambitious projects, including in the field of artifi-
cial intelligence in construction and modern prefabrication. We 
have already patented several solutions and developed many 
unique projects, including energy-saving building system made 
of prefabricated reinforced concrete load-bearing elements – 
emphasized PhD Eng. Andrzej M. Czapczuk.

The Management Board of the Group took care to maintain 
the tradition during the ceremony by signing the foundation 
act, which will remain a memento for future generations, placed 
in a metal tube and then within the factory walls. The act was 
signed by members of the Management Board of F.B.I. TASBUD 
S.A. together with the Chairman of the Supervisory Board, Prof. 
Stanisław Biedugnis, General of the Congregation of St. Michael 
the Archangel, Fr. Dariusz Wilk, representatives of the autho-
rities, representatives of institutions financing the construction 
of the factory, including BGK Bank and the Warmia and Mazury 
Special Economic Zone and other project participants.

F.B.I. TASBUD International Group is actively involved in the 
local's community life. A few months ago, a Memorandum of 
Cooperation with the Board of the Płońsk Poviat was signed, 
and numerous joint projects are underway. Close cooperation 

Economic event  
of the year: 
F.B.I. TASBUD International 
Group celebrates the 
construction of an innovative, 
pro-ecological factory of 
modules and prefabricates in 
Michałówek near Warsaw

On September 10, 2021, with the participation of repre-
sentatives of the authorities and many distinguished guests, 
the official ceremony of signing the foundation act was held, 
along with the symbolic laying of the cornerstone of the pro-
-ecological factory of modules and prefabricated elements in 
the reinforced concrete and concrete technology of the F.B.I. 
TASBUD in the Michałówek near Warsaw, in the Załuski com-
mune in the Płońsk poviat.

The ceremony was graced by the presence of Mrs. Joanna 
Hofman – Ambassador of the Republic of Poland in Stock-
holm and representatives of diplomatic missions of the co-
untries in which the F.B.I. TASBUD conducts intensified export 
activity. Among the many distinguished guests, there was also 
the Ambassador of Senegal, Mr. Papa Diop, and the Ambas-
sador of the Democratic Republic of Congo, Clementine Sha-
kembo Kamanga. The event was attended by representatives 
of local self-government authorities headed by the Starost of 
Płońsk Poviat, Mrs. Elżbieta Wiśniewska. 

An official letter from the Prime Minister of the Republic 
of Poland, Mr. Mateusz Morawiecki, addressed to the parti-
cipants of the ceremony, was read by the Deputy Starost of 
Płońsk Poviat, Mr. Krzysztof Wrzesiński. The Prime Minister 
of the Republic of Poland expressed, among others his be-
lief that (...) this investment will soon have a positive impact 
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with the Municipal Cultural Center in Płońsk 
resulted in the performance of the world-
-famous brass band from Płońsk – Con Gra-
zia, which performed extremely interesting 
arrangements of well-known works and the 
Diamond Majorette associated in the Mu-
nicipal Cultural Center in Płońsk. The event 
was hosted by the popular theater and film 
actor, Mr. Tomasz Karolak. 

Organized by the F.B.I. TASBUD, the 
event was very popular, and all guests could 
learn about the subject of modern, environ-
mentally friendly construction with the use 
of prefabricated elements. The commence-
ment of production in the pro-ecological 
factory of modules and prefabricated ele-
ments in reinforced concrete and concrete 
technology in Michałówek is planned for 
the fourth quarter of this year. 

The event was held under the Patro- 
nage of:

Starostwo Powiatowe w Płońsku, Polska 
Agencja Inwestycji i Handlu, Polski Klaster 
Eksporterów Budownictwa, Polski Związek 
Pracodawców Budownictwa, Polski Klaster 
Budowlany.

Media Patronage: Radio Płońsk, 
Euroinfrastruktura XXI, Builder, Executive 
Magazine, Lider Budowlany, Któż jak  
Bóg. 
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Real Estate 
for a changing 

world

DZIAŁ WYNAJMU  
POWIERZCHNI  
PRZEMYSŁOWYCH  
I LOGISTYCZNYCH

DORADZTWO 
PROJEKTOWE

DZIAŁ  
ZARZĄDZANIA 
NIERUCHOMOŚCIAMI

www.realestate.bnpparibas.pl

• REPREZENTACJA NAJEMCY  
Dokonamy analizy wymagań 
najemcy, identyfikacji oczekiwań 
oraz preferencji w kwestii strategii 
firmy, skupiając się na określonych 
założeniach i celach finansowych.  
Zaprezentujemy dostępne na rynku 
możliwości, a nasze rekomendacje 
poparte będą porównaniem 
warunków finansowych oraz 
analizą dodatkowych aspektów. 
Dokonamy analizy rynku pracy, 
dostępności siły roboczej i kosztów 
zatrudnienia. Zbudujemy strategię 
negocjacyjną oraz poprowadzimy 
negocjacje warunków najmu 
zwieńczone osiągnięciem 
najbardziej korzystnego 
rozwiązania oraz podpisaniem 
umowy najmu.

• KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE  
DO PLANOWANYCH INWESTYCJI 
Zapewniamy kompleksowe 
podejście do planowanych 
inwestycji. Oferujemy zarządzanie 
projektami i kosztami, usługi  
w zakresie transakcji (Techniczny 
Due Diligence i monitorowanie 
projektów), projektowanie  
i doradztwo w pozycjonowaniu,  
a także doradztwo biznesowe  
i usługi inwestora zastępczego.

• Na życzenie klienta 
przeprowadzimy techniczny 
Due Diligence, czyli analizę 
nieruchomości w celu oceny jej 
kondycji technicznej  
oraz zgodności z przepisami,  
a także identyfikujemy wszelkie 
ryzyka oraz inne zagadnienia  
jej dotyczące.

Oferujemy kompleksowy audyt 
rozliczania kosztów eksploatacyjnych 
najemcy, który obejmuje szczegółową 
weryfikację w zakresie:

• zapisów umowy najmu wraz  
z aneksami

• analizy rozliczenia kosztów 
operacyjnych za konkretny rok

• faktur kosztowych ujętych 
w rozliczeniu, sprawdzenia 
zasadności ujęcia kosztów

• faktur zaliczkowych 
otrzymywanych przez najemcę  
w ciągu roku

• wysokości zaliczki na koszty 
eksploatacyjne

• oceny wysokości kosztów 
operacyjnych w porównaniu 
do stawek rynkowych dla 
porównywalnych nieruchomości  
w przybliżonej lokalizacji.

Działalność BNP Paribas Real Estate oparta jest na sześciu liniach 
biznesowych obejmujących cały cykl życia nieruchomości:

INWESTYCJE 
BUDOWLANE

TRANSAKCJE WYCENY ZARZĄDZANIE 
NIERUCHOMOŚCIAMI 

ZARZĄDZANIE 
INWESTYCJAMI

DORADZTWO



Executive MAGAZINE 75

S U S TA I N A B L E  E C O N O M Y

Na terenie Europy Środkowo-Wschodniej BNP Paribas Real Estate świadczy usługi w zakresie:  
Rynki Kapitałowe, Zarządzanie Nieruchomościami, Wynajem Powierzchni Komercyjnych, 
Wyceny i Transakcje. Wszystkie serwisy wspierane są przez Business Intelligence Hub  
& Consultancy, który dostarcza informacji ułatwiając klientom BNP Paribas Real Estate  
podejmowanie najlepszych długoterminowych decyzji biznesowych.

DZIAŁ WYNAJMU 
POWIERZCHNI BIUROWYCH
• ANALIZA WYSOKOŚCI 

OPŁAT  
OBECNEJ UMOWY 
NAJMU 
Przeprowadzimy analizę 
wysokości zobowiązań 
oraz dat krytycznych 
wynikających  
z obowiązującej umowy 
najmu. W zakresie 
usługi przedstawimy 
weryfikację kosztów 
z tytułu najmu 
i porównamy z 
obecnymi standardami 
rynkowymi. 
Przedstawimy 
propozycję działania, 
uwzględniającą potrzeby 
klienta w świetle 
obecnych zobowiązań 
kontraktowych.

• ANALIZA RYNKU 
BIUROWEGO  
I SCENARIUSZY DZIAŁAŃ 
Przedstawimy obecną 
sytuację na rynku 
biurowym wraz z 
informacją o obecnym 
standardzie rynkowym.  
W zakresie usługi 
dokonamy analizy rynku 
biurowego  
w oparciu o wskazane  
przez Klienta kryteria.  
Raport będzie 
uwzględniał analizę 
kosztów, propozycję 
rozwiązań i 
harmonogram działań, 
jednocześnie mając  
na uwadze obecne 
zobowiązania.  

Oferowane usługi objęte są specjalnym rabatem dla członków Executive Club.  |  Oferta ważna do: 31.12.2021 r.

DANE  
KONTAKTOWE
Małgorzata Fibakiewicz 
Business Intelligence Hub  
& Consultancy 
malgorzata.fibakiewicz 
@realestate.bnpparibas

Mikołaj Laskowski 
Office Class Sector
& Strategic Projects
mikolaj.laskowski 
@realestate.bnpparibas

Igor Roguski 
Industrial
& Logistics Agency
igor.roguski 
@realestate.bnpparibas

Piotr Rusinek 
Project  
& Development Consultancy
piotr.rusinek 
@realestate.bnpparibas

BUSINESS INTELLIGENCE HUB 
AND CONSULTANCY
• KOMPLEKSOWE ANALIZY 

I DORADZTWO 
Przeprowadzimy 
analizę High & Best 
Use, która wskaże 
najefektywniejszy i 
najkorzystniejszy sposób 
zagospodarowania 
terenu. Zbadamy 
studium wykonalności 
planowanej inwestycji, 
biorąc pod uwagę 
czynniki jak m.in. 
fizyczną wykonalność, 
finansową opłacalność, 
bieżące trendy i 
przewidywania mogące 
wpłynąć na maksymalną 
produktywność projektu. 

• RAPORTY EKSPERCKIE 
Dostarczamy szyte na 
miarę opracowania 
dotyczące 
wszystkich sektorów 
komercyjnego rynku 
nieruchomości 
uwzględniające wyniki 
i prognozy, a także 
przygotowujemy 
detaliczne raporty 
benchmarkingowe 
dla rynkowych 
wskaźników, 
uwzględniające 
również zagadnienia 
powiązane  
z rynkiem 
nieruchomości. 
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Zarządzanie pracą  
ekip serwisowych  
z systemem mobiPLANER
APATOR RECTOR, DOSTARCZAJĄCY ZAAWANSOWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA ENERGETYKI, 
ROZWIJA ROZWIĄZANIA CYFROWE DLA ODBIORCÓW Z INNYCH BRANŻ. PRZYKŁADEM JEST 
APLIKACJA MOBIPLANER, KTÓRA POZWALA EFEKTYWNIE ZARZĄDZAĆ EKIPAMI MONTERSKIMI LUB 
SERWISOWYMI PRACUJĄCYMI W TERENIE.

Monika Pietkiewicz

Grzegorz Dabiach

Rzecznik prasowy Grupy Apator 
Spokesman of Grupa Apator

Dyrektor ds. Sprzedaży Grupy Apator 
Sales Director of Grupa Apator
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Aplikacje wykorzystywane dotych-
czas przez spółki energetyczne 
do zarządzania majątkiem oraz 
operacjami dokonywanymi na 

sieci elektroenergetycznej, doskonale zda-
ją egzamin w przedsiębiorstwach z  innych 
sektorów, w  których również istnieje po-
trzeba efektywnego, sprawnego zarządza-
nia zespołami pracowników pracujących 
w terenie.

Pandemia przyśpieszyła procesy cyfry-
zacji procesów i  operacji biznesowych nie 
tylko w dużych firmach – trend objął także 
mniejsze podmioty, które w ostatnim okre-
sie borykały się ze zwiększoną absencją 
pracowników powodowaną Covid-19, ale 
także problemami kadrowymi wynikający-
mi z  niedoborem pracowników, zwłaszcza 
specjalistów technicznych na rynku.

MobiPLANER ułatwia codzienną pra-
cę i  kompleksowo wspiera wykonywanie 
zadań w  ramach usług serwisowych, in-
stalatorskich, montażowych lub dostaw-
czych. Aplikacja służy do planowania pracy 
zespołów oraz nadzorowania aktywności 
pracowników i zgodności z ustalonym har-
monogramem zadań. Pozwala dbać o  ter-
minowość prac wykonywanych cyklicznie 
lub określonych ramami umów z klientami. 
Sprawdzi się w  wielu różnych branżach, 
których pracownicy pracują w  terenie np. 
monterzy i  serwisanci instalacji, urządzeń 
mechanicznych oraz systemów i  sprzętu 
wymagającego cyklicznej obsługi i przeglą-
dów, instalatorzy elementów wyposażenia 
budynków i  OZE, dostawcy artykułów 
spożywczych, materiałów eksploatacyjnych 
czy specjalistycznych usług.

Aplikacja znacząco wpływa na skróce-
nie czasu realizacji zleceń dzięki pełnej 
elektronicznej informacji przesyłanej na 
urządzenie mobilne montera, bez potrzeby 
wystawiania papierowych zleceń – co w do-
bie pandemii pozwala ograniczyć zbędne 
kontakty. Algorytmy systemu ostrzegają 
o  konfliktach na zasobach osobowych czy 
sprzętowych. Wspierają decyzje w  sytu-
acjach awaryjnych (choroba pracownika czy 
awaria sprzętu), co ogranicza ryzyko nie-
przewidzianych opóźnień. Elektroniczne 
repozytorium zleceń wspiera i  porządkuje 
proces serwisowy dzięki gromadzeniu do-
kumentów (skan umów, zdjęcia z realizacji, 
notatki) z  realizacji zlecenia. Każde zgło-
szenie serwisowe może zostać zweryfiko-
wane przez szybki wgląd do historii współ-
pracy z klientem.

Główne moduły systemu stanowią Pla-
ner (kalendarz zleceń) i Mapa. Planer po-
zwala na ustalenie harmonogramu prac, 
rozplanowanie zleceń i  przydział między 
pracowników oraz dokonywanie selekcji 

zleceń na podstawie np. typu zadań. Mo-
duł Mapa zawiera widok optymalnych tras 
oraz podgląd lokalizacji zleceń i  poszcze-
gólnych ekip w  terenie. Dzięki temu mo-
żemy wyznaczyć zadania ekipie znajdującej 
się najbliżej miejsca zlecenia i  skutecznie 
alokować zasoby w przypadku wystąpienia 
nagłych zdarzeń.

Oprócz przyjaznej i  intuicyjnej obsługi 
aplikacji, monterzy docenią także jej funk-
cjonalności ułatwiające ich codzienną pra-
cę, m.in. możliwość rejestracji wszystkich 
czynności serwisowych w  jednym miejscu, 
efektywne planowanie czasu pracy pozwa-
lające na osiąganie lepszych rezultatów czy 
zmniejszenie ilości prac biurowych. Dla 
osób odpowiedzialnych za zarządzanie 
ekipami, istotne będzie skuteczne plano-
wanie i  przydzielanie zadań, sprawna re-
organizacja harmonogramu w  zależności 
od potrzeb oraz raportowanie wskaźników 
efektywności realizacji zleceń. Aplikacja 
mobiPLANER to wygodne narzędzie, któ-
re nie tylko usprawni pracę, ale przyniesie 
realne oszczędności zarówno czasu, jak 
i pieniędzy.

by Covid-19, as well as staffing problems 
resulting from employee shortages, 
especially the availability of technical 
specialists.

MobiPLANER facilitates everyday 
work processes and comprehensively 
supports task workflow within 
maintenance, installation, assembly and 
delivery services. The application is used 
to plan work orders for service teams 
and supervise employee activity and 
compliance with the agreed schedule 
of tasks. It allows you to ensure the 
timeliness of service work performed 
periodically or in the time specified in the 
framework of service level agreements. 
MobiPLANER will prove useful in many 
different industries where employees 
work in the field, e.g. installers and service 
technicians of various installations, 
mechanical devices, as well as systems 
and equipment requiring periodic service 
and inspections, installers of RES and 
building installations, suppliers of food 
products, consumables, and specialized 
services.

MobiPLANER significantly reduces 
the time needed to resolve work order tasks 
thanks to fully electronic communication 
with the technician’s mobile device, 
without the need to issue paper service 
orders – which during a pandemic allows 
you to reduce unnecessary contacts. 
The system's algorithms warn about 
conflicts associated with personnel and 
equipment. They support decisions in 
emergency situations (employee illness 
or equipment failure), which reduces the 
risk of unforeseen delays. The electronic 
service order archive supports and 
organizes service processes by collecting 
documents (scans of contracts, photos 
from completed tasks, notes) from 
resolved service orders. Each order can be 
verified by browsing the client’s service 
history.

In addition to the user-friendly and 
intuitive application interface, technicians 
will also appreciate its functionalities that 
facilitate their daily work, including the 
ability to register all service activities in one 
place, effectively plan work time allowing 
for better results as well as reducing office 
paperwork. It is essential for service team 
managers to effectively plan and assign 
tasks, efficiently reorganize assignments 
depending on the situation and report on 
the effectiveness of resolved work orders. 
MobiPLANER is a  convenient tool 
that will not only streamline work, but 
also bring real savings in both time and 
money. 

FIELD SERVICE 
MANAGEMENT WITH 
MOBIPLANER 

Apator Rector, providing advanced 
IT systems for the energy sector, 
develops digital solutions for clients 
in other industries. An example is the 
mobiPLANER application, which allows 
effective field service technician 
management.

Applications used thus far by energy 
corporations to manage assets and 
operations performed on the power grid 
are ideally suited for businesses from 
other sectors where there is a  need for 
effective and efficient management of 
field service technicians.

The global pandemic has accelerated the 
digitalization of business operations and 
processes not only in large corporations 
– but the trend has also affected smaller 
entities that have recently struggled with 
increased employee absenteeism caused 
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ane napędzają współczesne dzia-
łania biznesowe i  procesy trans-
formacji cyfrowej. Korzystanie 
z  dobrodziejstw podejścia „data 

driven” wymaga także odpowiedniego roz-
woju infrastruktury. – Często klasyczne 
środowiska wirtualne mają problem, żeby 
podążać za zmianami, a  biznes oczekuje 
bardzo szybkich reakcji na nowe potrzeby 
firm – podkreślają eksperci Fujitsu.

Pierwsza dostępna ścieżka, pozwalają-
ca stworzyć Data Center to metoda typu 
„zrób to sam”, wymagająca od firmy sa-
modzielnego kompletowania składowych. 
Druga droga polega na wprowadzeniu 
kompletnej infrastruktury, w  porozumie-
niu z ekspertem, który na bazie oczekiwań 
i możliwości firmy proponuje rozwiązanie 
i dopasowane do potrzeb elementy. Czym 
w  praktyce różnią się dwa podejścia? Na 
jakiej podstawie podjąć decyzję np. będąc 
prezesem firmy technologicznej, która stoi 
przed zadaniem unowocześnienia i posze-
rzenia infrastruktury?

KLASYKA NIE ZAWSZE SIĘ SPRAWDZA

– Najczęściej u naszych klientów spoty-
kamy się z  infrastrukturą klasyczną (kon-
wergentną), zawierającą klasyczne serwery, 
które przetwarzają dane. Oczywiście musi 
ona być redundantna – występują w  niej 
switche, które są podłączone do serwerów. 
Dodatkowo dane, które są bardzo istotne 
z  punktu widzenia przedsiębiorstwa, są 
dostępne poprzez klasyczne urządzenia 
zwane macierzami (zewnętrzne syste-
my pamięci masowej). Na pierwszy rzut 
oka widać, jak bardzo rozproszona jest ta 
struktura, ilu punktów administracji po-

D

Klasycznie czy 
hiperkonwergentnie?
DROGI DO NOWOCZESNEGO DATA CENTER

Adam Bielawski
Partner Development Manager, Fujitsu Poland

Robert Pakowski
Data Center Transformation Architect, Fujitsu Poland
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kontynuacją jest kompletne wsparcie tech-
niczne, gwarantujące firmie indywidualne 
podejście i właściwą opiekę specjalistów.

maintain it – says Robert Pakowski, Data 
Center Transformation Architect, Fujitsu 
Poland.

High responsiveness and scalability, 
for traditional infrastructures based on 
virtualization, can therefore prove to 
be quite a  challenge. Its operation and 
expansion can take a lot of time.

A STEP TOWARD HYPER-CONVERGED

The alternative is a  hyper-converged 
infrastructure consisting of Ethernet 
networks and servers that have built-in 
storage space, where software takes over 
the array maintenance part. Choosing this 
infrastructure, we reach for a  simplified 
model that allows to scale the business 
faster. In the traditional model, there 
are more elements to take care of, which 
automatically increases the response time 
and affects the possibility of scaling, 
resulting in higher cost of maintenance.

– The hyper-converged solutions 
we offer thanks to cooperation with 
Microsoft, VMware or Nutanix, are 
ready to be implemented very quickly 
and to adapt to the changes of the 
digital world, which is transforming so 
dynamically that the traditional model 
may simply have trouble keeping up. In 
the hyper-converged model, we avoid 
a  constantly growing infrastructure, 
because scalability is achieved by simple 
implementation of an additional module 
and easy management from a  single 
point. The work related to the expansion 
is taken over by software – explains 
Adam Bielawski, Partner Development 
Manager, Fujitsu Poland.

AND THEN INTO THE CLOUD!

Hyper-converged infrastructure can be 
the foundation for building true hybrid 
cloud infrastructure. Some resources, data 
or business applications will be located in 
a  private cloud, while part of them will 
be available from the public one or will 
be processed on edge devices. Everything 
is a matter of project. As the example of 
modern data centers – built by Fujitsu 
on the basis of PRIMEFLEX integrated 
systems – shows, the key to the right 
choice is definitely the initial meeting, 
allowing you to define your needs and 
choose the best model corresponding 
to them. Its logical continuation is 
comprehensive technical support, 
providing the company an individual 
approach and proper care provided by 
specialists. 

trzebuje i  ile pracy wymaga utrzymanie 
– mówi Robert Pakowski, Data Center 
Transformation Architekt, Fujitsu Poland.

Szybka odpowiedź biznesu, reakcja na 
dane i skalowalność, dla klasycznych infra-
struktur opartych o wirtualizację może za-
tem okazać się sporym wyzwaniem. Dużo 
czasu może zajmować bowiem zarówno jej 
obsługa, jak i rozbudowa. 

KROK W STRONĘ HIPERKONWERGENCJI 

Alternatywa to rozwiązania hiperkon-
wergentne, na które składają się: sieci 
ethernetowe i  serwery, które mają wbu-
dowaną przestrzeń dyskową, a część zwią-
zaną z obsługą macierzy przejmuje opro-
gramowanie. Wybierając tę infrastrukturę 
zamiast klasycznej, stawia się zatem na 
uproszczony model, który może szybciej 
skalować biznes. W  modelu klasycznym 
jest więcej elementów, o które należy za-
dbać, co automatycznie wydłuża czas od-
powiedzi i możliwość skalowania, wpływa 
także na wyższy całkowity koszt utrzyma-
nia.

– Rozwiązania hiperkonwergentne, któ-
re oferujemy współpracując z liderami ta-
kimi jak Microsoft, VMware czy Nutanix, 
są gotowe do bardzo szybkiej implementa-
cji i dostosowania się do zmian cyfrowego 
świata, którego transformacja dzieje się 
tak dynamicznie, że wspomniany wcze-
śniej model klasyczny zwyczajnie może 
mieć kłopot z  nadążaniem. W  modelu 
hiperkonwergentnym unikamy wciąż roz-
rastającej się infrastruktury, bo skalowal-
ność odbywa się poprzez proste włączenie 
dodatkowego modułu, proste zarządzanie 
z  jednego punktu. Prace związaną z  roz-
budową przejmuje oprogramowanie – wy-
jaśnia Adam Bielawski, Partner Develop-
ment Manager, Fujitsu Poland.

A POTEM W CHMURĘ!

Model hiperkonwergentny może stano-
wić pierwszy krok w budowaniu prawdzi-
wej chmury hybrydowej. Część zasobów, 
danych czy aplikacji biznesowych będzie 
znajdowała się w chmurze prywatnej, na-
tomiast wybrane zasoby będą dostępne 
z  poziomu chmury publicznej lub będą 
przetwarzane na urządzeniach brzego-
wych. Wszystko jest kwestią projektu. Jak 
pokazuje przykład nowoczesnych Data 
Center, budowanych przez Fujitsu w opar-
ciu o systemy zintegrowane PRIMEFLEX, 
klucz do odpowiedniego wyboru to zdecy-
dowanie wyjściowa konsultacja, pozwala-
jąca określić potrzeby i  wybrać najlepszy, 
odpowiadający im model. Jej logiczną 

HOW TO CHOOSE 
BETWEEN 
TRADITIONAL AND 
HYPER-CONVERGED 
INFRASTRUCTURE? 
BUILDING A MODERN  
DATA CENTER

Today's business operations and digital 
transformation processes are data-driven. 
However, unleashing its potential requires 
appropriate infrastructure development. 
Fujitsu experts point out that in the vast 
majority of cases, traditional data center 
design makes it impossible to respond 
quickly enough to the rapidly changing 
environment and new needs of the 
business world arise as a result.

The first way to build a  data center 
is the "do it yourself " method, where 
the company has to complete all the 
necessary components on its own. 
The second one is to build a  complete 
infrastructure in cooperation with an 
expert who, based on the expectations 
and capabilities of the company, proposes 
a  solution tailored to the needs. What 
are the practical differences between 
these two approaches? How to choose 
the best option if you are, for example, 
the CEO of a  company that faces the 
necessity of upgrading and expanding its 
infrastructure?

THE SHIFT AWAY FROM THE 
TRADITIONAL DATA CENTER GOES ON

– The most common structure found 
at our clients' premises is a  traditional 
(convergent) infrastructure including 
classic servers that process data. Of 
course, it has to be redundant – there 
are switches that are connected to the 
servers. Important data is available 
through classic devices called arrays 
(external storage systems). At a  glance, 
you can see how dispersed this structure 
is, how many points of administration 
it needs and how much work it takes to 
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Podróżuj z Emirates  
i zwiedzaj cały świat  
w Dubaju podczas  
Expo 2020
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a niecały miesiąc Dubaj, nasz no-
woczesny dom i  hub, będzie go-
spodarzem długo wyczekiwanej, 
światowej wystawy Expo 2020. 

Od 1 października 2021 r. do 31 marca 
2022 r. podróżujący biznesowo oraz tu-
ryści będą mogli uczestniczyć w  poka-
zach na żywo, festiwalach, wydarzeniach 
kulinarnych i  inspirujących warsztatach. 
Expo 2020 będzie też platformą do na-
wiązywania kontaktów biznesowych oraz 
budowania współpracy międzynarodowej. 
Odwiedzający pawilon linii Emirates zo-
baczą przyszłość lotnictwa komercyjnego 
na stulecie ZEA w 2071 r.

Emirates, jako jeden z najważniejszych 
partnerów i  oficjalne linie lotnicze Expo 
2020, będą oferować pasażerom podró-

Z
Maciej Pyrka
Manager Poland, Emirates

z  Warszawy naszym szerokokadłubowym 
Boeingiem 777-300ER. Na jego pokła-
dzie klienci mogą cieszyć się naszymi 
światowej klasy produktami i  usługami, 
wykwintnymi posiłkami oraz systemem 
rozrywki pokładowej ice.

żującym przez Dubaj od 1 października 
2021 do 31 marca 2022 r. bezpłatny bilet  
Emirates Expo Day Pass. Ponadto człon-
kowie Emirates Skywards, którzy zare-
jestrują się w  programie przed 31 marca 
2022 r. mogą również zdobyć 1 milę Sky-
wards za każdą minutę spędzoną w Duba-
ju podczas trwania Expo 2020.

Dubaj jest jednym z  pierwszych miast 
na świecie, które otrzymało oznaczenie 
„Safe Travels” od Światowej Rady Podróży 
i  Turystyki (WTTC). To potwierdzenie 
wszechstronnych i  skutecznych działań 
podjętych przez władze, które mają na celu 
zapewnienie gościom zdrowia i  bezpie-
czeństwa. Polscy klienci mogą latać liniami 
Emirates do Dubaju i do dalszych kierun-
ków. Obecnie obsługujemy codzienne loty 

FLY EMIRATES TO 
DUBAI AND VISIT THE 
WORLD IN ONE PLACE 
AT EXPO 2020 

In less than a  month, our modern 
home and hub, Dubai will be hosting the 
world’s highly anticipated mega-event, 
Expo 2020. Taking place from 1 October 
2021 until 31 March 2022, leisure and 
business travellers alike can expect 
a  safe and unforgettable visit with live 
entertainment shows, cultural festivals, 
culinary experiences and inspiring 
workshops. Expo 2020 will also provide 
business professionals a  platform to 
network, build connections, and promote 
international cooperation. Visitors to 
the Emirates Pavilion can also enjoy 
experiencing the future of commercial 
aviation in UAE’s centennial year 2071 
with unique, immersive experiences.

As the Premier Partner and Official 
Airline of Expo 2020 Dubai, Emirates 
will be offering customers travelling 
through Dubai from 1 October 2021 to 
31 March 2022 a  free Emirates Expo 
Day Pass. Moreover, existing and new 
Emirates Skywards members who sign 
up for the programme before 31 March 
2022, can also earn 1 Skywards Mile 
every 1 minute spent in Dubai between  
1 October 2021 and 31 March 2022.

Dubai was one of the world's first 
cities to obtain a Safe Travels stamp from 
the World Travel and Tourism Council 
(WTTC) – which endorses the city’s 
comprehensive and effective measures 
to ensure guest health and safety. Polish 
customers can fly safer and better with 
Emirates to Dubai and beyond. We 
currently operate daily flights from the 
Polish capital utilising our wide-body 
aircraft Boeing 777-300ER, and our 
customers on-board will enjoy our world-
class products and services, gourmet 
meals and unmatched entertainment 
on ice – our award-winning in-flight 
entertainment system. 
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raca zdalna stała się nowym stan-
dardem w  czasie pandemii Co-
vid-19. W fazie wychodzenia z kry-
zysu ta kulturowa zmiana może 

pozwolić firmom z  krajów rozwiniętych 
na zatrudnianie zdalnych pracowników 
z  krajów wschodzących, aby w  ten sposób 
ograniczyć koszty pracy. Coface szacuje, że 
całkowita liczba miejsc telepracy w gospo-
darkach wysokodochodowych wynosi ok. 
160 mln, podczas gdy liczba potencjalnych 
telepracowników w  gospodarkach nisko – 
i średniodochodowych to ok. 330 mln. 

Dla gospodarek wschodzących taka wir-
tualna relokacja mogłaby się stać filarem 
rozwoju, ale też źródłem zagrożeń natury 
politycznej.

POKUSA WIRTUALNEGO 
OFFSHORINGU

Na przestrzeni kilku ostatnich dziesięcio-
leci offshoring w przemyśle oraz powstanie 
globalnych łańcuchów dostaw należały do 
głównych motorów wzrostu produktyw-
ności. Jednak już od kilku lat ten przyrost 
produktywności i  wydajności jest coraz 
mniejszy. 

Nastawiając się na dalszy wzrost konku-
rencyjności i  ograniczanie kosztów, przed-
siębiorstwa mogą być skłonne do relokacji 
innych usług i działań opartych na wiedzy 
do krajów o  niższych kosztach pracy. Tak 
stało się już w przypadku usług IT i centrów 
obsługi telefonicznej. 

P

Praca zdalna: 
zagrożenia i szanse 
wirtualnego 
offshoringu

W obliczu pandemii Covid-19 w Euro-
pie niemal 40 proc. pracowników przeszło 
na regularną telepracę podczas pierwszego 
lockdownu w  2020 r. Przedsiębiorstwom 
pozytywnie zaskoczonym produktywnością 
swoich pracowników coraz bardziej podoba 
się pomysł częściowo zglobalizowanej wir-
tualnej siły roboczej. W  Stanach Zjedno-
czonych odsetek podmiotów chętnych do 
zatrudniania pracowników zdalnych z  za-
granicy na pełen etat wzrósł do 36 proc. – 
przed pandemią było to 12 proc.

ILE MIEJSC PRACY MOŻE 
FUNKCJONOWAĆ ZDALNIE? ILE Z NICH 
MOŻNA PRZENIEŚĆ ZA GRANICĘ?

Im bardziej gospodarka bazuje na działa-
niach opartych na wiedzy, tym bardziej jej 
pracownicy mogą świadczyć pracę zdalnie. 
W  ankiecie przeprowadzonej wśród ame-
rykańskich pracowników w  październiku 
2020 r. 62 proc. respondentów z wykształ-
ceniem wyższym stwierdziło, że ich praca 
mogłaby być wykonywana zdalnie. Według 
Międzynarodowej Organizacji Pracy jedy-
nie 13 proc. miejsc pracy w krajach wscho-
dzących można obsłużyć zdalnie, podczas 
gdy w krajach zamożnych jest to 27 proc.

Jednak nie oznacza to, że wszystkie te 
miejsca pracy mogą zostać wirtualnie prze-
niesione za granicę. Wiele zadań wymaga 
częściowej obecności na miejscu, osobistego 
kontaktu z klientem bądź dogłębnej znajo-
mości lokalnej kultury. 

Marcos Carias
Ekonomista Coface w Europie Południowej  
z siedzibą w Paryżu 
Economist, Southern Europe based  
in Paris, Coface

Coline Louis
Młodszy ekonomista, Coface
Junior economist, Coface
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work could be done remotely. According 
to the International Labor Organization, 
only 13% of jobs in emerging countries 
are teleworkable, versus 27% in rich 
countries. 

However, this does not mean that all 
jobs can be virtually offshored. Many 
tasks require partial on-site presence, 
personal contact with clients, or a  good 
understanding of local culture. 

Finally, some emerging countries are 
better positioned than others to attract 
virtual offshoring investments. To 
identify the likely winners of this trend, 
Coface built an indicator based on four 
key criteria: human capital, labour cost 
competitiveness, digital infrastructure 
and business climate. Countries like India, 
Indonesia or Brazil have large numbers of 
potential teleworkers and very low labor 
costs. Others, such as Poland, offer an 
excellent business climate and a  robust 
digital infrastructure. While China 
and Russia would, in theory, be ideal 
virtual offshoring destinations, growing 
geopolitical tensions and cybersecurity 
issues with the West will be a significant 
obstacle. 

tempted to relocate other services 
and knowledge-intensive activities to 
countries with lower labour costs, as has 
been the case in the past with IT services 
and call centers. 

With the Covid-19 pandemic, in 
Europe, nearly 40% of the workforce 
committed to regular telework during 
the first lockdown in 2020. Favourably 
surprised by the productivity of their 
workforce, companies are increasingly 
attracted to the idea of a  partially 
globalized virtual workforce. In the US, 
the share of organizations willing to hire 
full-time teleworkers based overseas has 
jumped to 36 percent, up from 12 percent 
before the pandemic.

HOW MANY JOBS ARE 
TELEWORKABLE? HOW MANY CAN BE 
OFFSHORED?

The more an economy is based on 
knowledge-intensive service activities, 
the more its labour force can work 
remotely. In a  survey of US workers 
conducted in October 2020, 62% of 
college-educated respondents said their 

Wreszcie niektóre kraje wschodzące 
mają lepszą pozycję od innych pod wzglę-
dem przyciągania wirtualnych inwestycji 
offshoringowych. Chcąc określić prawdo-
podobnych wygranych tego trendu, Coface 
opracował wskaźnik oparty na 4 kluczo-
wych kryteriach: kapitale ludzkim, konku-
rencyjności kosztów pracy, infrastrukturze 
cyfrowej oraz klimacie biznesowym. Kraje 
takie jak Indie, Indonezja czy Brazylia mają 
wysoką liczbę potencjalnych pracowników 
zdalnych i bardzo niskie koszty pracy. Inne, 
jak Polska, mogą zaoferować doskonały 
klimat biznesowy i  solidną infrastrukturę 
cyfrową. Z kolei w przypadku Chin i Rosji 
– które teoretycznie byłyby idealnymi miej-
scami docelowymi dla offshoringu – kwe-
stie narastających napięć geopolitycznych 
i cyberbezpieczeństwa na linii z Zachodem 
będą stanowić istotną przeszkodę.

REMOTE WORK: 
THE RISKS AND 
OPPORTUNITIES OF 
VIRTUAL OFFSHORING

Remote work has emerged as a  new 
norm during the Covid-19 pandemic. As 
we emerge from the crisis, this cultural 
shift could allow companies located in 
developed countries to hire teleworking 
talent in emerging countries to reduce 
their labour costs. Coface estimates that 
the total number of teleworkable jobs 
in high-income economies is about 160 
million, while the number of potential 
teleworkers in low – and middle-income 
economies is about 330 million. 

For emerging economies, this potential 
virtual relocation could become a  pillar 
of development, but also a  source of 
political risk.

THE TEMPTATION OF VIRTUAL 
OFFSHORING

During the last few decades, the 
offshoring of industrial activity and the 
rise of global supply chains have been 
one of the main drivers of productivity 
growth. However, for several years, these 
productivity and efficiency gains have 
been declining. 

To continue to increase competitiveness 
and reduce costs, companies may be 



Leader's Insight

84 33/2021

Britenet –  
15 lat partnerstwa  
w profesjonalizmie



Executive MAGAZINE 85

Leader's Insight

uż od lat działamy na polskim i zagra-
nicznym rynku IT. Wykorzystujemy 
nasze doświadczenie oraz nowe tech-
nologie, aby tworzyć i rozwijać najwyż-

szej klasy oprogramowanie, dzięki którym 
nasi partnerzy mogą realizować swoje cele 
strategiczne. Nasze 15. urodziny to świetna 
okazja, aby podsumować pewien okres w ży-
ciu Britenet.

Wszystko zaczęło się jak historia rodem 
z  filmu. Dwaj ambitni studenci postano-
wili zamienić wzajemną rywalizację o  me-
dale w  mistrzostwach matematycznych na 
współpracę. Połączyli siły, by wraz z  grupą 
przyjaciół stworzyć własną firmę oraz wpro-
wadzić na rynek nową jakość. Podczas gdy 
wszystkie wielkie projekty IT zaczynały 
w  garażach, Britenet od początku mierzył 
znacznie wyżej – swoje pierwsze kroki sta-
wiał w małym mieszkaniu znajdującym się 
na poddaszu na warszawskim Ursynowie. 
Głównym celem było zdobycie zaufania 
klientów oraz pewnej pozycji na rynku IT.

W  pierwszej fazie istnienia nasza firma 
składała się z zaledwie kilku osób, które re-
alizowały zlecenie dla przedsiębiorstw z sek-
tora korporacyjnego i telekomunikacyjnego. 
Wraz ze wzrostem zleceń i liczby pracowni-
ków zwiększały się możliwości firmy, a co za 
tym idzie także jej potrzeby. Przenieśliśmy 
się do większego biura znajdującego się bli-
żej centrum Warszawy. Był to pierwszy krok 
nadchodzącej ekspansji. Już w  2008 roku 
w  Lublinie uruchomiliśmy nasze pierwsze 
centrum kompetencyjne. Z czasem zaczęli-
śmy nawiązywać współpracę z coraz bardziej 
wymagającymi sektorami. Przeszliśmy pozy-
tywnie wiele audytów jakości, udowadniając, 
że gwarantujemy bezpieczeństwo wytwarza-
nego oprogramowania. W kolejnych latach 
liczba pracowników systematycznie rosła – 
z grupy zaledwie kilkudziesięciu pasjonatów 
staliśmy się firmą zatrudniającą blisko setki 
specjalistów. Założyliśmy kolejne centrum 
kompetencyjne w  Poznaniu oraz oddziały 
w Kielcach i Białymstoku, a także wyszliśmy 
naprzeciw potrzebom naszych zagranicz-
nych klientów m.in. z  Niemiec, zakładając 
biuro w  Mönchengladbach. Dziś realizu-
jemy krajowe i  międzynarodowe projekty 
w kilkudziesięciu technologiach i  stawiamy 
na utrzymanie długofalowej współpracy 
z  klientem, stając się dla niego partnerem 
w dążeniu do realizacji celów strategicznych.

Obecnie dla branży finansowej przygo-
towujemy m.in. rozwiązania pozwalające 
na gromadzenie rozproszonych danych 
o  klientach, zapewniając lepszą obsługę, 
dokładniejsze analizy i  trafniejsze decyzje 
biznesowe. Sprawna identyfikacja klienta 
w sektorze finansowym pozwala na znacznie 
skuteczniejsze zaspokojenie jego potrzeb, 

J

Tomasz Dziki
Executive VP & Owner

a  jednocześnie umożliwia dostosowanie się 
do wymagań ustawy RODO. Nasi eksper-
ci oferują także rozwiązania zwiększające 
efektywność istniejących systemów oraz na-
rzędzia służące do predykcji odejść nie tylko 
klientów, ale także pracowników.

Nasze rozwiązania uprościły procesy prze-
prowadzania badań klinicznych m.in. oferu-
jąc wielopoziomową analizę danych pacjen-
tów podaną w przejrzysty sposób. Natomiast 
z myślą o pacjentach cierpiących na zaburze-
nie afektywne dwubiegunowe stworzyliśmy 
innowacyjną aplikację, która wykorzystuje al-
gorytmy Machine Learning do gromadzenia 
informacji pozwalających na przewidywanie 
zmiany fazy u  pacjenta oraz informowanie 
o niej lekarza i bliskich chorego.

Machine learning oraz algorytmy sztucz-
nej inteligencji oferujemy również w branży 
retail, gdzie rozwiązujemy najczęstsze pro-
blemy sieci sklepów – nieprzyjazny proces 
składania zamówień, zapasy niepotrzebnych 
produktów zalegające w  magazynach czy 
trudności z  wygenerowaniem planów logi-
stycznych. Dzięki technikom optymalizacyj-
nym opracowaliśmy aplikację pozwalającą 
m.in. na przedstawianie sugestii, ile danych 
produktów powinien zamówić franczyzo-
biorca, aby osiągać jak najwyższe zyski.

W branży logistycznej budujemy aplika-
cje ułatwiające codzienną pracę kurierom. 
Rozwiązania w  postaci aplikacji pozwala-
jącej na optymalizację tras, kontrolowanie 
kosztów transportu czy śledzenie przesy-
łek z możliwością predykcji ich dostarcze-
nia. Zapewniamy klientom łatwy dostęp 
do wszystkich niezbędnych informacji, 

a usprawnione przez nas hurtownie danych 
działają lepiej, szybciej i efektywniej, nato-
miast zaawansowane raportowanie w  Po-
wer BI pozwala na uporządkowanie danych 
i przejrzystą ich prezentacje.

Od lat jesteśmy sprawdzonym dostawcą 
rozwiązań IT również dla sektora publicz-
nego. Ogromnym powodem do dumy jest 
dla nas fakt, że udało nam się zdobyć za-
ufanie najbardziej wymagających instytucji 
publicznych w  Polsce. Z  sukcesami reali-
zowaliśmy projekty dla m.in. Ministerstwa 
Cyfryzacji, Ministerstwa Finansów, CSIOZ 
czy PGE. Nasze rozwiązania mają rzeczy-
wisty wpływ na codzienne funkcjonowanie 
tysięcy Polaków. To duża odpowiedzialność, 
którą z satysfakcją przyjmujemy na siebie.

Nasza praca została już wielokrotnie 
doceniona. Przez 5 lat z  rzędu zostaliśmy 
nagrodzeni tytułem „Najlepszego Miej-
sca Pracy w  IT w  Polsce” przyznawanego 
w  prestiżowych badaniach AudIT organi-
zowanych przez magazyn Computerworld 
Polska. Natomiast według portalu Clutch – 
międzynarodowej platformy ocen i  recenzji 
firm IT – w 2021 roku Britenet został uzna-
ny za najlepszego dostawcę usług managed 
service w Polsce zajmując 1 miejsce w ran-
kingu Top Managed IT Providers 2021.

Nie spoczywamy jednak na laurach. Nie-
ustannie dążymy do rozwijania swoich moż-
liwości, doskonalenia procesów zarządzania 
zespołem oraz poszukujemy następnych 
wyzwań. Nawet teraz myślimy o  kolejnych 
krokach – planujemy dalszy rozwój techno-
logiczny i  pracowniczy oraz przygotowuje-
my się do wejścia na nowe rynki i branże.
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OF PARTNERSHIP  
IN PROFESSIONALISM 

sectors. We successfully underwent many 
quality audits, proving that we could 
guarantee the safety of our software. 
Over the next few years the number of 
employees grew constantly – from a small 
group of enthusiasts we have become 
a company employing almost one hundred 
specialists. We opened another competence 
centre in Poznań and branches in Kielce 
and Białystok, as well as responding to the 
needs of our foreign clients, such as those 
in Germany, by establishing an office in 
Mönchengladbach. Today we implement 
Polish and international projects in several 
dozen technologies and concentrate on the 
maintenance of long-term links with our 
clients, becoming their business partner in 
pursuit of the implementation of strategic 
objectives.

Currently we are preparing solutions 
for the financial sector that allows the 
gathering of scattered data about clients, 
ensuring better handling, more precise 
analyses and better accuracy in business 
decisions. The effective identification of 
a financial sector client allows much more 
efficient satisfaction of their needs, and at 
the same time makes it possible to adapt 
to the requirements of the GDPR. Our 
experts also offer solutions increasing the 
effectiveness of existing systems and tools 
for predicting departures, not only of clients 
but also of employees.

Our solutions have simplified processes 
in clinical trial performance, offering 
a  multi-level analysis of patients’ data 
presented in a  clear manner, for example. 
In consideration of those patients suffering 
from a  bipolar affective disorder, we have 
created an innovative application that uses 
Machine Learning algorithms to gather 
information allowing the anticipation 
of a  change in the patient’s phase and 

informing the doctor and the patient’s 
family about it.

We also offer machine learning and 
artificial intelligence algorithms in the retail 
sector, where we solve the most frequent 
problems met by store chains – unfriendly 
order submission processes, stocks of 
unnecessary products lingering in the 
warehouse or difficulties with the generation 
of logistic plans. Due to our optimisation 
techniques, we have developed an application 
allowing, for example, the presentation of 
suggestions on how many given products 
should be ordered by a franchisee in order to 
generate the highest possible profits.

In the logistics sector we develop 
applications facilitating the everyday work 
of couriers. Solutions in the form of an 
application allowing the optimisation 
of routes, control of transport costs and 
tracking of parcels with the possibility 
of predicting their delivery. We provide 
clients with easy access to all necessary 
information, the data warehouses we have 
improved operate better, faster and more 
effectively, while advanced reporting in 
Power BI allows clients to order data and to 
present them clearly.

For years we have also been a  trusted 
provider of IT solutions in the public sector. 
The fact that we have managed to gain the 
trust of most demanding public institutions 
in Poland is a  great reason for us to be 
proud. We have successfully implemented 
projects for the Ministry of Digitisation, the 
Ministry of Finance, the Centre of Health 
Information Systems (CSIOZ), PGE and 
other institutions. Our solutions have a real 
impact on the everyday lives of thousands of 
Poles. It is a huge responsibility, which we 
assume with satisfaction.

Our work has been recognised many 
times. For five consecutive years we were 
awarded the title ‘Best IT Workplace in 
Poland’ in the prestigious AudIT surveys 
organised by the journal Computerworld 
Polska, while according to the Clutch portal 
– an international platform of assessments 
and reviews of IT companies – in 2021 
Britenet has been recognised as the best 
supplier of managed services in Poland, 
taking first place in the Top Managed IT 
Providers 2021 ranking.

However, we are not resting on our 
laurels. We constantly strive to develop 
our possibilities and to improve the team 
management processes, as well as looking 
for the next challenges. Even now we are 
thinking about our next steps – we are 
planning further technological and HR 
development and preparing for entry into 
new markets and sectors. 

We have been operating in the Polish 
and international IT markets for years. 
We use our experience and technologies to 
create and develop state-of-the-art software 
thanks to which our business partners may 
achieve their strategic objectives. Our 15th 
birthday is a  great opportunity to sum up 
a certain period of Britenet life.

Everything started like a  story from 
a film. Two ambitious students decided to 
change from competing to cooperating for 
medals at the Mathematical Olympiads. 
They joined forces to create their own 
company together with a group of friends, 
and introduced a new quality in the market. 
While all great IT projects were developed 
in garages, Britenet aimed much higher 
from the beginning – it took its first steps 
in a  small attic flat in the Warsaw district 
of Ursynów. The main goal was to gain the 
clients’ trust and achieve a strong position in 
the IT market.

During the first stage of its existence, 
our company comprised several people 
who processed orders for enterprises from 
the corporate and telecommunications 
sector. Together with the increase in orders 
and number of employees, the company’s 
possibilities, and as a  result its needs, also 
grew. We moved to a  larger office located 
closer to the centre of Warsaw. This was the 
first stage of the upcoming expansion. In 
2008 we opened our first competence centre 
in Lublin. Over time we began establishing 
links with more and more demanding 
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rężny rozkwit nanotechnologii 
i  nanomateriałów jest możliwy 
dzięki rozwojowi precyzyjnych 
technik ich wytwarzania oraz me-

tod badań, ale przede wszystkim jest na-
pędzany przez olbrzymie zainteresowanie 
rynku. Producenci cały czas szukają no-
wych, innowacyjnych rozwiązań pozwa-
lających na zaoferowanie swoim klientom 
coraz lepszych produktów jednocześnie 
zyskując przewagę nad konkurencją. Na 
atrakcyjność nanotechnologii wpływa rów-
nież szerokie zastosowanie gdyż dzięki niej 

P

NANOCZĄSTKI SREBRA:  
MATERIAŁ PRZYSZŁOŚCI…  
CZY REMEDIUM DLA 
TERAŹNIEJSZOŚCI?

kości cząstek od 1–100 nm w co najmniej 
jednym wymiarze. Tak małe rozmiary, a tym 
samym silnie rozwinięta powierzchnia wła-
ściwa determinuje właściwości odmienne 
od mikroskopowych lub makroskopowych 
odpowiedników tych samych substancji. 
Wśród nich należy przede wszystkim wy-
mienić lepsze właściwości mechaniczne, 
optyczne, zwiększoną aktywność chemiczną 
oraz mniejsze obciążenie dla środowiska. 
Wielu z  czytelników najprawdopodob-
niej słyszało już o  nanotechnologii m.in. 
w  aspekcie polskiej metody wytwarzania 

możliwe jest przygotowywanie nowych, 
funkcjonalnych, a  przez to interesujących 
technologii, a nawet najbardziej tradycyjne 
i znane produkty mogą zyskać nowe oblicze 
i funkcje.

Nanotechnologia to interdyscyplinarna 
dziedzina, łączącą w  sobie siłę wielu nauk 
w  tym fizyki, chemii, inżynierii materiało-
wej czy medycyny. Istotą nanotechnologii 
jest kontrolowane tworzenie i  stosowanie 
struktur, materiałów i  urządzeń o  nano-
metrycznych wymiarach. Nanomateriały to 
substancje chemiczne lub materiały o wiel-

Paweł Smoleń
Specjalista ds. Badań i Rozwoju, Smart Nanotechnologies
Research and Development Specialist, Smart Nanotechnologies
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na zapomnieć również o elementach wytwa-
rzanych z  wykorzystaniem bardzo mocno 
rozwijających się w ostatnim czasie techno-
logii przyrostowych np. druku 3D. Dodatki 
zawierające nanocząstki srebra (Polydef 3D) 
można również użyć w  produkcji filamen-
tów w  trójwymiarowym wydruku w  tech-
nologii FDM, która opiera się na szerokiej 
grupie polimerów takich jak: PLA, PETG, 
ABS, ASA, PA.

Linia dodatków Polydef nie ogranicza się 
tylko do polimerów termoplastycznych. Na-
nocząstki srebra można zastosować również 
w  tworzywach termoutwardzalnych, takich 
jak żywice epoksydowe, fenoplasty, poliure-
tany czy żywice poliestrowe. Biobójcze ży-
wice epoksydowe mogą mieć zastosowanie 
np. w posadzkach stosowanych w szpitalach, 
magazynach lub halach. Mogą również być 
wykorzystywane w  farbach proszkowych, 
lakierach lub w  klejach do metali, szkła, 
ceramiki lub tworzyw. Z  kolei poliuretany 
o  właściwościach bakterio-, grzybo – i  wi-
rusobójczych można wykorzystać w  anty-
odleżynowych wiskoelasycznych matera-
cach szpitalnych, poduszkach dla alergików, 
wkładkach do sportowych butów, pumek-
sach lub klejach poliuretanowych.

znane co najmniej jedno zakażenie szpitalne. 
Konsekwencją zakażeń są powikłania, które 
powodują utratę zdrowia pacjenta, a w skraj-
nych przypadkach mogą powodować nawet 
utratę życia. Zakażenia szpitalne są zjawi-
skiem, którego nie sposób całkowicie wy-
eliminować z praktyki szpitalnej, natomiast 
należy podejmować wszelkie działania, któ-
re mogą ograniczać ich negatywny wpływ 
zdrowie pacjentów.

Jednakże ciągły rozwój i wdrażanie mate-
riałów o powierzchniach samoodkażających 
nie powinien ograniczać się jedynie do de-
tali stosowanych w szpitalach, ale należy go 
stosować wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko 
skażenia mikrobiologicznego czyli między 
innymi w  publicznych toaletach, sklepach, 
szkołach, a także we własnym domu. Jednym 
ze sposobów ograniczenia ryzyka zakażeń 
jest stworzenie tzw. clean roomu w oparciu 
o materiały o właściwościach samoodkaża-
jących oraz samoczyszczących z dodatkiem 
nanocząstek srebra.

Materiałami, które towarzyszą nam 
w największym stopniu w naszym codzien-
nym życiu są polimery. W 2019 roku świato-
wa produkcja tworzyw sztucznych osiągnęła 
368 mln ton, a w samej Europie wyprodu-
kowano 58 mln ton tworzyw sztucznych, co 
pokazuje na jak szeroką skalę są to stosowa-
ne materiały. Pod względem zastosowania 
tworzywa sztuczne możemy podzielić m.in. 
na tworzywa konstrukcyjne, porowate, po-
włokotwórcze, adhezyjne, włóknotwórcze 
czy specjalne np. polimery biomedyczne.

Zastosowanie nanocząstek srebra w pro-
duktach polimerowych (technologia Poly-
def ) gwarantuje ciągłą ochronę powierzchni 
przed rozwojem drobnoustrojów. Niewąt-
pliwym atutem tej technologii jest fakt, że 
opracowane komponenty zawierające na-
nocząstki srebra wykazują skuteczność an-
tybakteryjną dla wszystkich rodzajów po-
limerów termoplastycznych. Substancja 
aktywna jest trwale związana oraz homoge-
nicznie rozmieszczona w  tworzywie co za-
pewnia antybakteryjne działanie niezależnie 
od ścierania materiału. Aktywność srebra 
nie zmienia się z czasem, więc tym samym 
gwarantuje trwały efekt w  odróżnieniu do 
konwencjonalnych preparatów biobójczych 
jakimi są organiczne biocydy. Warto zazna-
czyć, że srebro wykazuje działanie biobój-
cze w  bardzo niskich stężeniach, dlatego 
pomimo wysokiej ceny skoncentrowanego 
dodatku, niskie dozowanie nie wpływa na 
znaczny wzrost ceny produkowanego ele-
mentu. Uszlachetnianie nanomateriałem nie 
wymaga specjalistycznej aparatury, ponieważ 
odbywa się z  wykorzystaniem istniejących, 
standardowo używanych urządzeń przy pro-
dukcji elementów polimerowych. Nie moż-

grafenu lub najnowszych osiągnięć gigan-
tów technologicznych w  obszarze produk-
cji ultrawydajnych procesorów. Osiągnięcia 
nanotechnologii są już stosowane w  ży-
ciu codziennym np. poprzez zastosowanie 
wspomnianych procesorów w komputerach, 
smartfonach, samochodach, czujnikach, te-
lewizorach, kartach płatniczych, a nawet na 
metkach sklepowych (identyfikacja RFID).

Jak wspomniano wcześniej, technologie 
wykorzystujące nanometryczne elementy 
elektroniczne nie są dzisiaj dla nas niczym 
nowym, co w takim razie z zastosowaniami 
w innych gałęziach przemysłu np. medycy-
nie, budownictwie czy motoryzacji? W wie-
lu publikacjach dotyczących nanotechnologii 
podkreśla się, że może być ona odpowiedzią 
na wyzwania przyszłości, jak również może 
dostarczać narzędzi do rozwiązywania pro-
blemów z wielu obszarów życia. Być może 
właśnie nadszedł czas, aby wykorzystać po-
tencjał tej nauki w walce z bakteriami, grzy-
bami a także wirusami?

Bakterie i wirusy mają zdolność do ciągłej 
ewolucji poprzez wymianę materiału gene-
tycznego przez co nabywają coraz to nowych 
cech ułatwiających im namnażanie i  prze-
trwanie w środowisku. Właśnie w ten sposób 
zdobywają również oporność na antybiotyki 
powodując, że wdrażane leczenie jest nie-
skuteczne i wiąże się z poważnymi powikła-
niami oraz ryzykiem śmierci. Skutkiem tych 
zjawisk jest pojawienie się tzw. superbakterii, 
czyli bakterii wysoce opornych na antybio-
tyki, których przykładem jest gronkowiec 
złocisty oporny na metycylinę oraz bakteria 
New Delhi, o  której usłyszeliśmy stosun-
kowo niedawno. Kontynuując rozważania 
w  sektorze medycznym nie sposób nie na-
wiązać do obecnie panującej sytuacji epide-
micznej na świecie. Pandemia koronawirusa 
SARS-CoV-2 wywołującego chorobę znaną 
jako COVID-19 spowodowała, że zwróci-
liśmy szczególną uwagę na aspekty higieny 
osobistej oraz czystość mikrobiologiczną po-
wierzchni i przedmiotów, z którymi mamy 
styczność na co dzień.

Ogromnym problemem w  sektorze me-
dycznym są zakażenia szpitalne, których 
najczęstszą przyczyną jest niewystarczająca 
higiena personelu, zanieczyszczona odzież, 
niejałowy sprzęt medyczny, niewłaściwie 
prowadzone procesy sprzątania, co w  kon-
sekwencji prowadzi do skażenia otoczenia 
pacjenta. Szacuje się, że rocznie dochodzi 
do tysięcy przypadków zakażeń szpitalnych, 
które są nierozwiązanym problemem współ-
czesnej ochrony zdrowia oraz stanowią za-
grożenie dla zdrowia i  życia pacjentów, jak 
również generują dodatkowe koszty. Bada-
nia dowodzą, że w czasie leczenia szpitalne-
go u prawie 30% pacjentów zostaje rozpo-
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Interesujące są również rozwiązania sto-
sowane w  materiałach budowlanych np. 
gruntach, farbach czy nawet płytkach cera-
micznych. Zastosowanie nanocząstek srebra 
w  gruntach lub farbach zapobiega rozkwi-
tom grzybów w  silnie zawilgoconych po-
mieszczeniach. 

Niezwykle obiecującym rozwiązaniem jest 
zastosowanie nanocząstek srebra do zabez-
pieczania okładzin (płytek) ceramicznych 
(technologia AGuscio), które powszechnie 
stosuje się w galeriach handlowych, publicz-
nych toaletach, szpitalach. Trwałe osadzenie 
nanocząstek srebra na płytkach ceramicz-
nych zapewnia ponad 90% redukcję bakterii 
oraz niemal całkowitą redukcję wirusów, co 
zostało potwierdzone w serii badań i analiz 
m.in. przy użyciu metody „Pomiaru aktyw-
ności antywirusowej na tworzywach sztucz-
nych i  innych nieporowatych powierzch-
niach” opisanej w normie ISO 21702:2019. 
Niewątpliwym atutem technologii jest fakt, 
że opracowany komponent oparty na nano-
cząstkach srebra wykazuje skuteczność anty-
bakteryjną na wszystkich rodzajach płytek 
ceramicznych, a  jego chemiczne związanie 
z  powierzchnią gwarantuje trwałość roz-
wiązania i zapobiega wymywaniu się srebra 
podczas sprzątania.

Opisywane technologie oferowane przez 
firmę Smart Nanotechnologies stanowią 
rozwiązanie problemów związanych z zaka-
żeniami oraz przyczyniają się do utrzyma-
nia reżimu sanitarnego podczas panującej 
epidemii, dlatego też na potencjał tych roz-
wiązań należy patrzeć nie tylko z perspek-
tywy rynku krajowego czy europejskiego, 
ale przede wszystkim globalnego. Materiały 
o właściwościach samoodkażających powin-
ny stanowić nowy standard, a  technologie 

w skali nano oprócz tego, że są potencjalnie 
nieograniczoną perspektywą dla rozwoju 
gospodarki stanowią nadzieję na bezpiecz-
niejsze jutro, tworząc alternatywę w  walce 
z mikroorganizmami.

already being applied in everyday life, e.g. 
through the use of the described processors 
in computers, smartphones, cars, sensors, 
TV sets, payment cards and even store tags 
(RFID identification).

As mentioned above, technologies using 
nanometric electronic components are 
nothing new to us today. Therefore, what 
about applications in other industries such 
as medicine, construction or automotive? 
Many publications point out that 
nanotechnology can be an answer to the 
challenges of the future and it may also 
provide tools to solve problems in many 
areas of life. Perhaps it is time to leverage 
the strength of this science in the fight 
against bacteria, fungi and viruses?

Bacteria and viruses have the ability to 
continually evolve through the exchange 
of genetic material by acquiring new 
characteristics that help them reproduce 
and survive in the environment. This 
is how they also become resistant to 
antibiotics which makes the implemented 
treatment ineffective and associated 
with serious complications and risk of 
death. Those phenomena result in the 
emergence of superbugs, or bacteria that 
are highly resistant to antibiotics, examples 
of which include methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus and the New Delhi 
bacterium, which has been discovered 
relatively recently. To continue our 
considerations in the medical sector, it is 
necessary to refer to the current epidemic 
situation in the world. The pandemic of 
SARS-CoV-2 coronavirus that causes the 
disease known as COVID-19 has made 
us pay special attention to the aspects 
of personal hygiene and microbiological 
cleanliness of surfaces and objects we 
come in contact with every day.

A  huge problem in the medical 
sector are nosocomial infections, most 
commonly caused by insufficient staff 
hygiene, contaminated clothing, non-
sterile medical equipment, improperly 
conducted cleaning processes, which 
in turn leads to contamination of the 
patient's environment. It is estimated that 
each year there are thousands of cases of 
nosocomial infections, which continue 
to be an unresolved problem in modern 
healthcare, endangering the health and 
life of patients and generating additional 
costs. Research show that nearly 30% of 
patients are diagnosed with at least one 
nosocomial infection during hospital 
treatment. Infections cause complications 
that result in a  patient's loss of health 
and, in extreme cases, might even cause 
loss of life. Nosocomial infections cannot 

SILVER 
NANOPARTICLES: 
MATERIAL OF THE 
FUTURE...OR REMEDY 
FOR THE PRESENT?

Robust growth of nanotechnology and 
nanomaterials is possible through the 
development of precision manufacturing 
techniques and testing methods, but 
above all, it is driven by huge market 
interest. Manufacturers are constantly 
looking for new, innovative solutions 
that will enable them to offer better 
products to their customers while gaining 
a competitive advantage at the same time. 
The attractiveness of nanotechnology is 
also influenced by its wide application; 
nanotechnology enables development 
of new, functional and thus interesting 
technologies, and so it adds new image 
and features to even the most traditional 
and known products.

Nanotechnology is an interdisciplinary 
field that combines the strength of many 
sciences including physics, chemistry, 
materials engineering and medicine. 
The essence of nanotechnology is to 
create and apply structures, materials and 
devices with nanometric dimensions in 
a  controlled manner. Nanomaterials are 
chemicals or materials with particle sizes 
of 1-100 nm in at least one dimension. 
Such a  small size and thus a  strongly 
developed specific surface determines the 
properties different from microscopic or 
macroscopic counterparts of the same 
substances. Such properties include, first 
and foremost, improved mechanical and 
optical properties, increased chemical 
activity and reduced burden on the 
environment. Many readers have probably 
already heard about nanotechnology, for 
example, in terms of the Polish method 
of producing graphene or the latest 
achievements of technological giants in the 
production of ultra-efficient processors. 
The achievements of nanotechnology are 
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be completely eliminated from hospital 
practice, however, all measures should be 
taken to limit their negative impact on 
patients' health.

Nevertheless, the continuous develop-
ment and implementation of materials 
with self-disinfecting surfaces should not 
be limited only to details used in hospitals, 
but should be applied wherever there is 
a  risk of microbiological contamination, 
i.e. in public toilets, stores, schools and 
also in your own home. One way to 
reduce the risk of infection is to create 
clean room based on materials with self-
disinfecting and self-cleaning properties 
with the addition of silver nanoparticles.

The materials most widely used in our 
daily lives are polymers. In 2019, the 
global production of plastics reached 
368 million tons, with 58 million tons 
of plastics produced in Europe alone. 
This shows how widely these materials 
are used. In terms of application, plastics 
can be divided into engineering plastics, 
porous plastics, coating plastics, adhesive 
plastics, fibrous plastics and special 
plastics such as biomedical polymers.

The application of silver nanoparticles 
in polymer products (Polydef technology) 
guarantees continuous surface 
protection against microbial growth. It 
is an unquestionable advantage of this 
technology that the developed components 
containing silver nanoparticles show 
antibacterial effectiveness for all 
types of thermoplastic polymers. The 
active substance is strongly bound 
and homogeneously distributed in the 
material, which ensures an antimicrobial 
action regardless of material abrasion. 
The activity of silver does not change over 
time, which guarantees a  lasting effect, 
unlike conventional biocidal preparations 
such as organic biocides. It is worth 
noting that silver demonstrates a biocidal 
activity in very low concentrations, so 
despite the high price of the concentrated 
additive, low dosage does not result in 
a  significant increase in the price of the 
manufactured component. Application 
of nanotechnology in finishing does not 
require specialised equipment because it 
is performed with the existing standard 
equipment used in the production 
of polymer components. It is also 
important to remember about elements 
manufactured with the use of incremental 
technologies, e.g. 3D printing, which are 
strongly developing recently. Additives 
containing silver nanoparticles (Polydef 
3D) can also be used in the production 
of filaments for 3D printing in FDM 

technology, which is based on a  wide 
group of polymers such as PLA, PETG, 
ABS, ASA, PA.

The Polydef line of additives is not 
limited to thermoplastic polymers. 
Silver nanoparticles can also be used 
in thermosetting plastics such as epoxy 
resins, phenoplastics, polyurethanes and 
polyester resins. Biocidal epoxy resins 
can be used, for example, in various 
types of flooring used in hospitals, 
warehouses or halls. They can also be 
used in powder coatings, varnishes or in 
adhesives for metals, glass, ceramics or 
plastics. Polyurethanes with bactericidal, 
fungicidal and virucidal properties, on 
the other hand, can be used in anti-
bedsore viscoelastic hospital mattresses, 
allergy pillows, athletic shoe insoles, 
pumice stones or polyurethane adhesives.

The solutions used in building 
materials, such as primers, paints and 
even ceramic tiles, are also interesting. 
The use of silver nanoparticles in primers 
or paints prevents fungal blooms in 
highly humid spaces. An extremely 
promising solution is the use of silver 
nanoparticles for the protection of 
ceramic cladding panels (tiles) (AGuscio 
technology), which are commonly used 
in shopping malls, public restrooms and 
hospitals. Permanent loading of ceramic 
tiles with silver nanoparticles ensures 

more than 90% reduction of bacteria and 
almost total reduction of viruses. This was 
confirmed in a series of tests and analyses 
using, among other things, the method 
for "Measurement of antiviral activity on 
plastics and other non-porous surfaces", 
as described in ISO 21702:2019. 
An unquestionable advantage of the 
technology is the fact that the developed 
component based on silver nanoparticles 
shows antibacterial effectiveness on all 
types of ceramic tiles. At the same time, 
its chemical bonding with the surface 
guarantees durability of the solution and 
prevents the silver from being washed out 
during cleaning.

The described technologies offered 
by Smart Nanotechnologies provide 
a  solution to the problems of infections 
and contribute to the maintenance of 
the sanitary regime during the ongoing 
epidemics. Therefore, the potential of 
those solutions should be viewed not 
only from the perspective of the national 
or European market, but above all, 
on a  global scale. Materials with self-
disinfecting properties should be the 
new standard, and nanotechnologies, in 
addition to being a  potentially limitless 
prospect for economic development, offer 
hope for a  safer tomorrow by providing 
an alternative in the fight against 
microorganisms. 
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irma Mirror Investment, która słynie 
z nowoczesnych rozwiązań techno-
logicznych w zakresie wykorzystania 
luster interaktywnych w  biznesie, 

nawiązała kolejną współpracę. Tym razem 
z założycielem szkół Cosinus – Jarosławem 
Łukowiczem. W lipcu 2021 roku podpisa-
ny został list intencyjny dotyczący współ-
pracy między przedsiębiorstwami. Już 
od 1 września, wraz z  rozpoczęciem roku 
szkolnego w  polskich szkołach, zobaczyć 
można pierwsze lustra interaktywne eMir-
ror na stałe zamontowane w  przestrzeni 
publicznej. We wrześniu bieżącego roku, 
firma Mirror Investment oficjalnie podała 
do mediów informację o  podjęciu nowej 
współpracy z  największą siecią szkół dla 
dorosłych Cosinus. Jak mówi Prezes firmy 
Mirror Investment, Marcin Trzciński: „Już 
w nadchodzącym roku szkolnym, w pierw-
szych placówkach edukacyjnych w  całej 
Polsce, pojawią się wyjątkowe lustra inte-
raktywne – eMirror.” 

Marka Cosinus, czyli oficjalny zarządca 
luster we wspomnianych placówkach edu-
kacyjnych, będzie mogła decydować o wy-
świetlanych treściach za pośrednictwem 
autorskiego systemu dystrybucji treści 
eMI. Aktualnie lustra zamontowane są już 
w pierwszej warszawskiej szkole. Co waż-
ne, lustra Mirror Investment nie posiadają 
ograniczeń związanych z  formatem treści 
oraz ich długością. Prezentowane mogą 
zostać na nich zarówno informacje we-
wnętrzne marki, jak i reklamy szkół czy też 
kierunków nauczania.

Firma Mirror Investment słynie z  za-
awansowanych funkcji technologicznych. 
To dzięki nim wyświetlane uczniom oraz 
nauczycielom treści, mają pomagać w  co-

F

Lustra interaktywne Mirror 
Investment w trakcie 
wdrożeń w innowacyjnych 
szkołach Cosinus

MARCIN TRZCIŃSKI
Prezes, Mirror Investment 
President, Mirror Investment

dziennym funkcjonowaniu w  szkołach. 
Lustra mogą posiadać m. in. funkcję do-
bierania wyświetlanych treści na podstawie 
aktualnego samopoczucia osoby stojącej 
przed nim czy też płci lub innych cech cha-
rakterystycznych. Przykładowe działanie 
lustra prezentuje najnowszy showreel firmy 
Mirror Investment, który opublikowany 
został w  mediach społecznościowych, tj: 
Facebook, YouTube.

Co więcej, lustra wykorzystać można 
także do komercyjnej współpracy z  ze-
wnętrznymi reklamodawcami. Nie tylko 
zwiększają one możliwości reklamowe 

marki, ale także stanowią dodatkową prze-
strzeń reklamową. Lustra eMirror, wraz z sys-
temem eMI, umożliwiają śledzenie na bieżąco 
wyników poszczególnych kampanii, m. in. za-
interesowanie odbiorców, długość czasu, który 
odbiorcy poświęcili na zapoznanie się z treścią 
oraz ich reakcję na nią. Dzięki temu każdy 
zarządca luster może skorzystać z  możliwo-
ści wykorzystania ich do zagwarantowania 
własnej marce/ placówce dodatkowego źródła 
przychodu.

W  Mirror Investment wierzymy w  po-
tencjał luster interaktywnych. Czas nie stoi 
w miejscu, przyszłość jest teraz.
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interest and the length of time that 
audiences have devoted to reviewing and 
responding to the content. This allows 
each mirrors manager to take advantage 
of the possibility to use them to guarantee 
their own brand/facility an additional 
source of revenue

In Mirror Investment we believe in 
the potential of interactive mirrors. Time 
does not stand still, the future is now. 

INTERACTIVE 
MIRRORS BY MIRROR 
INVESTMENT DURING 
DEPLOYMENTS IN 
INNOVATIVE COSINUS 
SCHOOLS

which has been published on social 
media, i.e. Facebook, YouTube. 

What’s more, mirrors can also be 
used for commercial collaboration 
with external advertisers. They not only 
increase brand advertising capabilities but 
also provide additional advertising space. 
eMirrors and system eMI enable you to 
keep track of the results of individual 
campaigns, including the audience’s 

Showreel firmy Mirror Investment / Mirror Investment Showreel

eMirror w jednej z placówek edukacyjnych Cosinus w Warszawie / eMirror in one of Cosinus educational 
establishment in Warsaw 

Today's business operations and digital 
transformation processes are data-driven. 
However, unleashing its potential requires 
appropriate infrastructure developMirror 
Investment company is famous for modern 
technological solutions in the field for the 
use of interactive mirrors in business. It has 
already established another cooperation 
with Jarosław Łukowicz – the founder 
of Cosinus schools. In July 2021 they 
have signed a  letter of intent concerning 
business-to-business cooperation. From 
1st September, with the beginning of the 
school year in Polish schools, you can see 
the first eMirror Interactive mirrors that 
are permanently mounted in public space.

This September, Mirror Investment 
officially announced to the media about 
the cooperation with the largest adult 
schools network – Cosinus. Marcin 
Trzciński – the President of Mirror 
Investment says “In the coming school 
year, unique interactive mirrors – eMirror 
will appear in the first educational 
establishments in Poland”.

Cosinus brand, which is the official 
manager of the mirrors in these 
educational establishments, will decide 
what content is displayed via an in-house 
designed content distribution system 
– eMI. Currently, mirrors are already 
installed in the first Warsaw school. 
What’s important, Mirror Investment 
mirrors don’t have limitations in terms 
of content format and length. Both 
brand internal information and school 
or courses of study advertising can be 
presented on the mirrors. 

Mirror Investment company is famous 
for advanced technological functions. 
Displayed content helps students and 
teachers to spend time in school on a daily 
basis. Mirrors may have the function of 
choosing the displayed content based on 
the person’s current sense of wellbeing, 
gender, or other characteristics. The 
mirror’s action example is shown in 
Mirror Investment’s latest showreel, 
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Jak osiągnąć 
równowagę  
w cyfrowym świecie?

CYFRYZACJA PROCESÓW W FIRMIE 
JEST JUŻ NIEODŁĄCZNYM ELEMEN-
TEM FUNKCJONOWANIA KAŻDEGO 
BIZNESU. PRZEKONALIŚMY SIĘ 
O TYM SZCZEGÓLNIE W OSTATNIM 
CZASIE, KIEDY TRANSFORMACJA 
CYFROWA DODATKOWO ZOSTAŁA 
PRZYSPIESZONA W OBLICZU WALKI 
Z PANDEMIĄ COVID-19. DOCENIAJĄC 
MOŻLIWOŚCI, KTÓRE OFERUJĄ 
NOWE TECHNOLOGIE WARTO 
SKUPIĆ SIĘ NA ICH NAJEFEKTYW-
NIEJSZYM DZIAŁANIU I DALSZYM 
ROZWOJU. TRZEBA JEDNAK SPEŁNIĆ 
KILKA KLUCZOWYCH WARUNKÓW, 
ABY TAK SIĘ STAŁO.
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olska Izba Informatyki i  Teleko-
munikacji na podstawie dotych-
czasowych analiz oraz współpracy 
z ponad 130 firmami, które wcho-

dzą w  jej skład, sformułowała 10 funda-
mentów dla branży ICT. Skupiają się one 
na warunkach niezbędnych do zapewnienia 
prawidłowego, cyfrowego rozwoju prze-
mysłu teleinformatycznego i całej polskiej 
gospodarki. Zdaniem Izby głos branży po-
winien zostać wysłuchany i uwzględniony 
w planach i działaniach rządu, ponieważ to 
właśnie przedsiębiorcy w  dużym stopniu 
ponoszą koszty cyfrowego rozwoju, a  tym 
samym odpowiadają za tworzenie odpor-
ności gospodarki. 

Podstawowym i koniecznym działaniem 
nacelowanym na modernizację polskiej 
gospodarki jest zapewnienie systemowej 
zmiany w  zakresie powszechnego dostę-
pu do sieci szerokopasmowych, które nie 
tylko zapewnią możliwość komunikacji 
i  transferu danych dostosowanych do bie-
żących wymagań, ale będą dawały również 
perspektywę ich łatwej rozbudowy, odpo-
wiadając na lawinowo rosnące potrzeby. 
Przedsiębiorcy będą potrzebować dedy-
kowanych połączeń gigabitowych i  infra-
struktury do transferu danych w  ramach 
rozmaitych, nowych usług, w tym do prze-
twarzania w  chmurze, podobnie szkoły 
i szpitale będą tego wymagać do zapewnie-
nia stabilnych i efektywnych usług e-edu-
kacjii e-zdrowia. Co ważne, za prawidłowe 
działanie w  tym zakresie odpowiadają nie 
tylko operatorzy, ale jest to również rola 
państwa – które powinno stworzyć przy-
jazne otoczenie prawne oraz wspierać fi-
nansowo rozwój infrastruktury i sieci tam, 
gdzie mechanizmy rynkowe zawodzą. Jed-
nocześnie kierunkiem zmian powinno być 
uelastycznianie możliwości działania tam, 
gdzie regulacje są nadmierne, jak np. w za-
kresie tworzenia warunków dla rozwoju na 
rynku telekomunikacyjnym analityki opar-
tej na dużych zbiorach danych (Big Data), 
która mogłaby być podstawą dla Przemysłu 
4.0 oraz Smart Cities, co otworzyłoby wie-
le nowych ścieżek dla rozwoju cyfrowych 
rozwiązań.

Transformacja cyfrowa do dalszego 
rozwoju potrzebuje także zewnętrznych 
bodźców, które pobudzą wszystkie gałę-
zie związane z  branżą teleinformatyczną. 
Nowe możliwości w tym zakresie otwierają 
różnego rodzaju środki finansowe, z takich 
projektów jak Fundusze Europejskie na 
Rozwój Cyfrowy czy Krajowy Plan Odbu-
dowy . Dzięki nim szanse na wdrażanie in-
nowacji mają także mniejsze firmy. Równie 
ważne w procesie digitalizacji są inicjatywy 
lokalne, które mają duży wpływ na rozwój 

P

Andrzej Dulka
Prezes Zarządu, Polska Izba Informatyki 
i Telekomunikacji
President of the Board, Polish Chamber 
of Information Technology and 
Telecommunications

Sprawne funkcjonowanie rynku usług 
teleinformatycznych jest podstawowym 
warunkiem dla działania całej gospodarki 
– stała łączność oraz automatyzacja stano-
wią podstawę naszego życia. Operatorzy 
i dostawcy usług cyfrowych tworzą kluczo-
wy system dla funkcjonowania całej gospo-
darki i  jej rozwoju, dlatego tak ważne jest 
zapewnienie dogodnych warunków, do jak 
najlepszej realizacji tych funkcji. Wymaga 
to również ze strony administracji two-
rzenia stabilnego, przewidywalnego i  od-
powiedzialnego otoczenia regulacyjnego, 
które będzie stanowiło bazę do dalszego, 
szybkiego cyfrowego rozwoju kraju, jego 
konkurencyjności i atrakcyjności na tle in-
nych państw. 

Większość z  postulatów, które podnosi 
Izba w 10 fundamentach polskiego sektora 
ICT odnajdujemy w postcovidowych pro-
gramach wsparcia, które w ostatnich mie-
siącach są przedmiotem społecznej debaty. 
Najważniejsze w  tych planach są jednak 
szczegóły realizacji, od których zależy re-
alne wzmocnienie procesów związanych 
z cyfryzacją w Polsce. 

technik cyfrowych, np. w administracji pu-
blicznej. Obserwowane zmiany wymagają 
również od kadr odpowiednich kompe-
tencji cyfrowych, które już niedługo mogą 
okazać się niezbędne do podjęcia jakiejkol-
wiek pracy. W  tym przypadku ważne jest 
zapewnienie pracownikom odpowiednich 
szkoleń oraz pozaszkolnych mechanizmów 
zachęcających do kształcenia ustawiczne-
go oraz zmiany kwalifikacji zawodowych. 
Stałe doszkalanie się, również we własnym 
zakresie, to szansa na zbudowanie konku-
rencyjności na rynku pracy, a  w  szerszej 
perspektywie – wzmocnienie krajowej go-
spodarki.

Cyfryzacja i  rozwój technologii są tak-
że bezpośrednio powiązane z  tematem 
ekologii. Wiele mówi się o  zielonych in-
nowacjach oraz niwelowaniu negatywnych 
skutków klimatycznych, z  którymi zma-
gamy się już teraz. Technologia daje nam 
narzędzia do ograniczania złego wpływu 
na środowisko, np. poprzez wykorzysta-
nie rozwiązań Internetu rzeczy i  sztucz-
nej inteligencji w  rozwoju gospodarczym 
czy zarządzaniu przez samorządy. Poprzez 
powszechne stosowanie cyfrowych rozwią-
zań samorządy mają możliwość wytworze-
nia dużej skali funkcjonujących zielonych 
działań innowacyjnych. Coroczny wzrost 
ruchu w  sieciach telekomunikacyjnych 
wiąże się także ze zwiększeniem zużycia 
energii elektrycznej. Przedsiębiorcy już 
teraz podejmują własne inicjatywy wspie-
rające wprowadzanie bardziej efektywnych 
technologii przesyłu danych, jednak istot-
ne jest kompleksowe podejście i  wsparcie 
ze strony publicznej w  zakresie reform 
prowadzących do zero-emisyjności sektora 
ICT. Co jest szczególnie ważne w kontek-
ście dążenia przez państwa europejskie do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej do 
2050 r., zgodnie z  inicjatywą Europejski 
Zielony Ład.

Równie istotne w  podnoszeniu kon-
kurencyjności polskiego sektora ICT jest 
wzmocnienie jego znaczenia na zagra-
nicznych rynkach. Powinno być to jednym 
z  priorytetowych działań administracji 
państwowej na rzecz rozwoju gospodarki. 
Podstawą promocji polskiego ICT poza 
granicami kraju powinien być stały dialog 
i współpraca branży, z takimi instytucjami 
jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 
Polska Agencja Inwestycji i  Handlu, Pol-
ska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
oraz Polski Fundusz Rozwoju. Zwiększa-
nie konkurencyjności polskiej teleinforma-
tyki za granicą może być również wspoma-
gane przez udział w organizacjach, takich 
jak DigitalEurope czy Gaia-X poprzez 
nowo powstały polski hub.
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HOW TO STRIKE  
A BALANCE IN THE 
DIGITAL WORLD?

and hospitals in providing stable and 
effective e-education and e-health 
services. Admittedly, operators are 
responsible for proper actions in this area, 
but it is also the state's role. It should 
create a  friendly legal environment and 
financially support infrastructure and 
networks where market mechanisms 
have failed. At the same time, the 
direction of changes should be to make 
the possibilities of action more flexible 
where regulations are excessive, such as 
in the field of creating conditions for 
the development of Big Data Analytics 
on the telecommunications market, 
which could be the basis for Industry 
4.0 and Smart Cities. The above, in turn, 
would open up many new paths for the 
development of digital solutions.

For further development, digital 
transformation also needs external 
stimuli that will trigger all sectors related 
to the ICT industry. New opportunities 
in this regard are opened by various 
types of financial resources, from 
projects such as European Funds for 
Digital Development or the National 
Reconstruction Plan. Thanks to them, 
smaller companies also have a  chance 
to implement innovations. Equally 
important in the digitization process are 
local initiatives that have an enormous 
impact on digital technologies, e.g., in 
public administration. The observed 
changes also require appropriate digital 
competences from the staff, which may 
soon be necessary to take up any job. In this 
case, it is essential to provide employees 
with proper training and out-of-school 
mechanisms to encourage lifelong 
learning and changing professional 
qualifications. Constant training, also 
on your own, is an opportunity to build 
competitiveness in the labor market, and 
in a broader perspective – to strengthen 
the national economy.

Digitization and technological 
development are also directly related to 
the theme of ecology. There is much talk 
about green innovation and reducing 
the adverse climate effects that we are 
struggling with now. Technology gives 
us the tools to reduce the negative 
impact on the environment, e.g., by 
using the Internet of Things and artificial 
intelligence solutions in economic 
development or management by local 
governments. Through the widespread 
use of digital solutions, local governments 
have the opportunity to create a  large 
scale of existing green innovative 

activities. The annual increase in traffic 
in telecommunications networks is also 
associated with an increase in electricity 
consumption. Entrepreneurs are already 
taking their initiatives to support the 
introduction of more effective data 
transmission technologies. However, 
a  comprehensive approach and public 
support in reforms leading to zero-
emission of the ICT sector is essential. 
The above is particularly important 
in the context of European countries' 
efforts to achieve climate neutrality by 
2050, in line with the European Green 
Deal initiative.

Equally significant in increasing the 
competitiveness of the Polish ICT sector 
is strengthening its importance on foreign 
markets. It should be one of the priority 
actions of the state administration for 
the development of the economy. The 
basis for the promotion of Polish ICT 
abroad should be the constant dialogue 
and cooperation of the industry with 
institutions such as the Ministry of 
Foreign Affairs, the Polish Investment 
and Trade Agency, the Polish Agency 
for Enterprise Development, and the 
Polish Development Fund. Increasing 
the competitiveness of Polish ICT out 
of the country may also be supported by 
participation in organizations such as 
DigitalEurope or Gaia-X through the 
newly created Polish hub.

The efficient functioning of the ICT 
services market is an essential condition 
for the operation of the entire economy 
– constant connectivity and automation 
are the basis of our lives. Digital service 
operators and providers create a  crucial 
system for the functioning of the whole 
economy and its development, so it is 
vital to ensure favorable conditions for 
the best performance of these functions. 
It also requires the administration 
to create a  stable, predictable, and 
responsible regulatory environment 
that will constitute the basis for further, 
rapid digital development of the country, 
its competitiveness, and attractiveness 
compared to other countries. 

Most of the postulates raised by the 
Chamber in the ten foundations of 
the Polish ICT sector can be found in 
post-Covid support programs, which 
have been the subject of social debate 
in recent months. However, the most 
important in these plans are the details of 
implementation, on which depends the 
fundamental strengthening of processes 
related to digitization in Poland. 

THE DIGITIZATION OF PROCESSES 
IN THE COMPANY IS ALREADY AN 
INTEGRAL PART OF THE FUNCTIONING 
OF ANY BUSINESS. WE HAVE SEEN 
THIS, ESPECIALLY IN RECENT TIMES, 
WHEN THE DIGITAL TRANSFORMATION 
HAS BEEN FURTHER ACCELERATED 
IN THE FACE OF THE COVID-19 
PANDEMIC-RELATED STRUGGLES. WHEN 
APPRECIATING THE POSSIBILITIES 
OFFERED BY NEW TECHNOLOGIES, IT 
IS WORTH FOCUSING ON THEIR MOST 
EFFECTIVE OPERATION AND FURTHER 
DEVELOPMENT. HOWEVER, A FEW 
CRITICAL CONDITIONS MUST BE MET 
FOR THIS TO HAPPEN. 

Based on previous analyses and 
cooperation with over 130 companies 
that are part of the Chamber, the Polish 
Chamber of Information Technology 
and Telecommunications has formulated 
ten foundations for the ICT industry. 
They focus on the conditions necessary 
to ensure the correct digital development 
of the ICT industry and the entire Polish 
economy. In the opinion of the Chamber, 
the industry's voice should be heard and 
included in the plans and actions of the 
government because it is entrepreneurs 
who primarily bear the costs of digital 
development and thus are responsible for 
creating economic resilience. 

The immediate and necessary action 
aimed at the modernization of the 
Polish economy is to ensure a  systemic 
change in universal access to broadband 
networks. The above will provide the 
possibility of communication and 
data transfer adapted to the current 
requirements and give the prospect of 
their easy expansion, responding to the 
rapidly growing needs. Entrepreneurs 
will need dedicated gigabit connections 
and data transfer infrastructure for 
various new services, including cloud 
computing. The same applies to schools 
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W  tych trudnych warunkach spółka braci Marcina 
i Sebastiana Ujejskich wykazała się zrozumieniem branży 
oraz panujących w  niej trendów. Przez pierwsze półro-
cze udało się podwoić wyniki zanotowane w analogicz-
nych okresach poprzedniego roku. – To mocna baza do 
dalszych wzrostów – zapewnia Prezes Blue Timber SA 
Marcin Ujejski. Marka Drewno dla Domu poprzez wpro-
wadzone rozwiązania ecommerce, co raz wyraźniej wska-
zuje na potencjał użycia Internetu w  branży drzewnej.  
– Dzięki stałemu wzrostowi bazy produktów oraz do-
stawców możemy zaoferować klientom co raz szerszy 
asortyment rozwiązań.

Bardzo istotne w trudnym czasie dużego popytu było 
zapewnienie ciągłości dostaw dla klientów skupionych 
na realizacji konstrukcji drewnianych w  oparciu o  pół-
produkty zapewnione przez grupę Blue Timber SA. 
Pierwsze półrocze pokazało, że hasło Zbudujmy razem 
coś niezwykłego to nie tylko reklamowy slogan, ale wizja 
zmiany otoczenia klientów. Dzięki wysiłkowi wyspecja-
lizowanych ekip monterskich codziennie na terenie ca-
łego kraju powstają drewniane konstrukcje wpisujące się 
w krajobraz nowoczesnej Polski. Rozbudowa kadry oraz 
bazy biurowej to dowód rozwoju Blue Timber SA. Kre-
owanie kilku kanałów sprzedaży jednocześnie zapewnia 
stały obrót towarami – tym samym wspierając rozwój 
partnerów Drewno dla Domu.

Jak powinna wyglądać troska o środowisko w branży 
drzewnej? Aspirujemy by do 2025 roku zostać liderem 
polskiego segmentu detalicznego naszej branży, jednak 
kładziemy nacisk na to by odbyło się w zgodzie ze śro-
dowiskiem naturalnym – zapowiada Marcin Ujejski. 
Blue Timber SA w  ramach akcji #miliondrzewwpolsce 
rozpoczął transformację branży produkującej ekologicz-
ny materiał budowlany. Dzięki masowemu sadzeniu klo-
nów paulowni produkcja drewna na plantacjach staje się 
wydajna i ekologiczna – tym samym wyznaczając trendy 
dla całej branży. Co raz częściej słyszy się o redukcji emi-
syjności szkodliwych substancji do atmosfery na terenie 
Unii Europejskiej między innymi dokument Fit for 55 
w  sposób diametralny może zmienić rozumienie prawa 
do emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Organi-
zacja Narodów Zjednoczonych poprzez Porozumienie 
Paryskie już w 2016 roku pokazała zgodność społeczności 

Spółka z ambicjami  
na rynku drewna

Marcin Ujejski
Prezes Zarządu, Blue Timber / CEO, Blue Timber

rok przyniósł wahania cen 
wszystkich podstawowych 
materiałów budowlanych. 
Podwyżki nie ominęły rów-

nież drewna, które stanowi trzon przedmiotów codzien-
nego użytku oraz zdaje się niezbędne do budowy w Polsce 
domów jednorodzinnych. Rekordowa liczba wydanych 
pozwoleń na budowę okazał się impulsem do rozwoju dla 
branży drzewnej odbudowującej się po pandemicznym 
szoku. Skokowy wzrost popytu spowodował nie tylko 
znaczny wzrost cen, ale również poważne niedobory su-
rowca drzewnego na całym świecie. 

2021
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ces into the atmosphere in the European 
Union, among others the document Fit for 
55 may radically change the understanding 
of the right to emit harmful substances into 
the atmosphere. The United Nations, thro-
ugh the Paris Agreement, already in 2016 
showed the compliance of the international 
community in its efforts to achieve clima-
te neutrality. Paulownia clones, thanks to 
the use of their natural advantages, may 
turn out to be an important link in binding 
substances harmful to the atmosphere into 
wood, which later becomes an ecological 
building material. This clean and ecologi-
cal process is a needed innovation that can 
be used by anyone interested, thanks to the 
know-how accumulated by the Blue Tim-
ber SA group. 

Oxygen Forest Poland, as a book exam-
ple of a  startup, is building a  scalable bu-
siness model for B2B and B2C customers, 
encouraging decarbonization. Each year 
is a  new chance to plant tree plantations 
which, thanks to the appropriate use of 
photosynthesis, bind pollutants in the air. 
Oxygen Forest Poland pays particular at-
tention to research and development works 
in the field of developing optimal methods 
of planting various types of paulownia in 
Poland. This is a  special challenge, taking 
into account the presence in our country of 
five different climatic zones and the diverse 
landscape of individual regions. Being awa-
re of these challenges, we started coopera-
tion with the University of Agriculture in 
Krakow, whose scientists became the pro-
ject advisors. 

Thanks to the faith and trust of its custo-
mers, Oxygen Forest Poland currently ma-
nages over 14 hectares of plantations spread 
throughout Poland. This is the beginning of 
the trend of ecological farming balancing 
the impact of man on the environment in 
our country and around the world. Thanks to 
the possibility of implementing a plantation 
personalized to the client's needs, Oxygen 
Forest Poland can fulfill the dream of living 
in a  clean world, the economy of which is 
balanced for the good of the whole society. 

By implementing the aforementioned 
visions, Blue Timber SA wishes to rema-
in on the ambitious course of entering 
Warsaw Stock Exchange. – If the project 
continues to develop as planned, by 2025 
everyone will be able to become a sharehol-
der of the leader in the retail segment of 
the wood industry. Today I  would like to 
thank the investors who got involved in the 
project at an early stage – thanks to their 
contributions, we believe that this plan is 
possible” – Marcin Ujejski summarizes in 
the interview. 

międzynarodowej w dążeniach do neutralności 
klimatyczne. Klony paulowni, dzięki wykorzy-
staniu ich naturalnych atutów, mogą okazać się 
ważnym ogniwem w wiązaniu szkodliwych dla 
atmosfery substancji w drewno, stające się póź-
niej ekologicznym budulcem. Ten czysty i eko-
logiczny proces stanowiący potrzebną inno-
wację, która może zostać wykorzystana przez 
każdego zainteresowanego, dzięki know-how 
zgromadzonym przez grupę Blue Timber SA.

Oxygen Forest Poland jako książkowy przy-
kład startupu buduje skalowalny model bizne-
sowy dla klientów B2B oraz B2C zachęcając 
do dekarbonizacji. Każdy rok to nowa szansa 
na posadzenie plantacji drzew, które dzięki 
odpowiedniemu wykorzystaniu procesu foto-
syntezy wiążą zanieczyszczenia występujące 
w powietrzu. Oxygen Forest Poland szczegól-
ną uwagę przykłada do prac badawczo-roz-
wojowych w  zakresie opracowania optymal-
nych metod hodowli różnych typów paulowni 
w Polsce. To szczególne wyzwanie, biorąc pod 
uwagę występowanie w naszym kraju aż pięciu 
różnych stref klimatycznych oraz zróżnico-
wanego krajobrazu poszczególnych regionów. 
Świadomi tych wyzwań rozpoczęliśmy współ-
pracę z Uniwersytetem Rolniczym w Krako-
wie, którego naukowcy stali się opiekunami 
merytorycznymi oraz doradcami projektu. 

Dzięki wierze i zaufaniu klientów Oxygen 
Forest Poland zarządza obecnie ponad 14 
hektarami plantacji rozłożonych w  całej Pol-
sce. To początek nurtu ekologicznych upraw 
balansujących wpływ człowieka na środowisko 
w naszym kraju oraz na całym świecie. Dzięki 
możliwości realizacji skrojonej pod potrzeby 
klienta plantacji Oxygen Forest Poland może 
spełnić marzenie życia w  czystym świecie, 
którego gospodarka równoważy się dla dobra 
całego społeczeństwa.

Realizując wyżej opisane wizje Blue Tim-
ber S.A pragnie pozostać na ambitnym kursie 
wejścia na GWP. – Jeśli projekt nadal będzie 
rozwijał się zgodnie z założeniami to do 2025 
roku każdy będzie mógł zostać akcjonariuszem 
lidera detalicznego segmentu branży drzewnej. 
Już dziś pragnę podziękować inwestorom, któ-
rzy zaangażowali się w projekt na wczesnym 
etapie – to między innymi dzięki ich wkładom, 
uważamy że ten plan jest możliwy – podsumo-
wuje w rozmowie Marcin Ujejski.

also affected sawn timber, which is the core 
of everyday objects and seems necessary for 
the construction of single-family houses in 
Poland. The record in number of building 
permits issued turned out to be an impulse 
for development for the timber industry re-
covering from the pandemic shock. The sur-
ge in demand caused not only a significant 
increase in prices, but also serious shortages 
of timber products all over the world. 

In these difficult conditions, the company 
of the brothers Marcin and Sebastian Ujej-
ski has demonstrated its understanding of 
the industry and trends. For the first half of 
the year, we managed to double the results 
recorded in the same periods of the previous 
year. – This is a strong base for further gro-
wth – assures the President of Blue Tim-
ber SA Marcin Ujejski. DrewnodlaDomu 
brand through the e-commerce solutions 
introduced, which more and more clearly 
indicates the potential of using the Inter-
net in the wood industry. – Thanks to the 
constant growth number of the product and 
supplier base, we can offer our customers 
a wider and wider range of solutions. 

In the difficult time of high demand, it 
was very important to ensure continuity of 
supplies for customers focused on the im-
plementation of timber structures based 
on semi-finished products provided by the 
Blue Timber SA group. The first half of the 
year showed that the motto Let's build so-
mething extraordinary together is not only 
an advertising slogan, but a vision of chan-
ging the customer environment . Thanks to 
the efforts of specialized assembly teams, 
timber structures are created every day 
throughout the country, fitting into the 
landscape of modern Poland. The expansion 
of the staff and the office base is proof of 
the development of Blue Timber SA. Cre-
ating several sales channels at the same time 
ensures a constant turnover of commodities 
– thus supporting the development of part-
ners DrewnodlaDomu.

What should the care for the environ-
ment look like in the timber industry? We 
aspire to become the leader of the Polish 
retail segment of our industry by 2025, but 
we emphasize that it should be carried out 
in harmony with the natural environment 
– announces Marcin Ujejski. Blue Timber 
SA as part of the #miliondrzewwpolsce 
campaign, he began the transformation of 
the industry producing ecological building 
material. Thanks to the mass planting of 
paulownia tree clones, timber production in 
plantations becomes efficient and ecologi-
cal for setting trends for the industry. More 
and more often we hear about the reduc-
tion of the emission of harmful substan-

A COMPANY WITH 
AMBITIONS ON THE 
TIMBER MARKET 

2021 brought fluctuations in the prices 
of all basic building materials. The increases 
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andel zagraniczny (lub, jak kto 
woli, międzynarodowy) jest prawie 
tak stary jak ludzkość. Już w cza-
sach antycznych ludzie wymieniali 

pomiędzy sobą różne towary nabywając te, 
których potrzebowali a  zbywając te, któ-
rych potrzebowali inni. Postępujący rozwój 
specjalizacji pracy i  produkcji napędzał te 
wymianę. Oczywiście aż do czasów no-
wożytnych nikt nie mówił o  handlu za-
granicznym czy międzynarodowym, z  tej 
prostej przyczyny, że nie było ani granic, 
ani narodów, oczywiście we współczesnym 

H

ROLA I ZNACZENIE 
SPEDYTORA W HANDLU 
MIĘDZYNARODOWYM

rozumieniu tych słów. Narody, a w ślad za 
nimi i granice między państwami narodo-
wymi, powstały relatywnie niedawno. Tym 
niemniej istota handlu pozostała taka sama 
– wymiana towaru za towar lub za pienią-
dze. Istotę i warunki rozwoju handlu wyja-
śnili Adam Smith i David Ricardo i trudno 
coś nowego do ich wyjaśnień i teorii dodać. 

Podobnie, od stosunkowo niedawna 
w handlu międzynarodowym mamy do czy-
nienia ze spedytorem.

KIM JEST SPEDYTOR?

Spedytor jest przedsiębiorcą, zawodowo 
trudniącym się organizacja transportu na 
zlecenie właściciela towaru, który ma być 
przewieziony od dostawcy do odbiorcy. 
W handlu międzynarodowym dostawcą jest 
eksporter, odbiorcą importer. Obaj mogą 
zlecić spedytorowi organizację transportu 
sprzedanego lub zakupionego przez sie-
bie towaru – w  zależności od warunków 
transakcji kupna/sprzedaży. Po otrzymaniu 
takiego zlecenia, spedytor wyszukuje odpo-
wiednego przewoźnika i  – będąc cały czas 
w kontakcie ze zleceniodawcą i przewoźni-
kiem – „zgrywa” wszystkie niezbędne czyn-
ności i przygotowuje niezbędne dokumenty, 
biorąc na siebie odpowiedzialność za wybór 
właściwego przewoźnika.

Pierwszy spedytor na obecnych ziemiach 
polskich pojawił się w roku 1858 w Pozna-
niu i nazywał się Carl Hartwig. Trudnił się 
spedycją lądową, a konkretnie drogową, po-
siadając również pewną liczbę wozów kon-
nych do przewozu towarów.

Rzecz ciekawa, że nazwisko Hartwig 
przetrwało aż do czasów po II Wojnie 
i pojawiło się w nazwie państwowych firm 
spedycji międzynarodowej funkcjonujących 

pod nazwa C. Hartwig w  czasach socjali-
stycznych w  Gdańsku, Gdyni i  Szczecinie 
(spedycja morska), Katowicach (spedycja 
lądowa) i Warszawie (spedycja lądowa i lot-
nicza).

Po przemianach polityczno-gospodar-
czych w  naszym kraju i  zniesieniu pań-
stwowego monopolu handlu zagranicznego 
pojawiły się w Polsce setki prywatnych firm 
spedycyjnych o  kapitale tak polskim jak 
i zagranicznym. Zmieniała się też – a wła-
ściwie rozszerzała – działalność większości 
z  nich. Do prostej organizacji przewozu 
dochodziły stopniowo usługi dodatkowe – 
organizacja odpraw celnych; magazynowa-
nie towarów w magazynach zwykłych, cel-
nych i składach celnych; usługi zwiększające 
wartość towaru jak np. przygotowywanie 
zestawów promocyjnych lub etykietowanie; 
dystrybucja do finalnych odbiorców. Wiele 
firm rozszerzyło tez pole działania z  jed-
nego rodzaju spedycji (np. morskiej) i  za-
częło oferować klientom usługi spedycyjne 
w  kilku rodzajach transportu. Takie firmy 
oferujące szerokie spectrum usług nazywa 
się obecnie firmami logistycznymi. Nazwa 
nie zmienia faktu, że wciąż zajmują się one 
ORGANIZACJĄ transportu i  rozmaitych 
innych usług towarzyszących przebiegowi 
przemieszczania towarów (a także surowców 
i półproduktów), w tym i w rozwijającym się 
dynamicznie, szczególne w obecnym specy-
ficznym czasie, handlu e-commerce.

CZYM SIĘ RÓŻNI SPEDYTOR  
OD PRZEWOŹNIKA?

Sądzę, że z powyższych wywodów wynika 
dosyć jasno odpowiedz na powyższe pytanie. 
Tym niemniej, dla formalności warto posta-
wić kropkę nad i.

Juliusz Skurewicz
Sekretarz Rady Polskiej Izby Spedycji I Logistyki
Secretary of The Council of The Polish 
International Freight Forwarders Association
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Wspomnieliśmy wyżej, że współcześnie 
wiele firm spedycyjno-logistycznych po-
siada własne magazyny (w  tym również 
magazyny celne i  składy celne). Prowa-
dzenie magazynu (czyli tzw. składowanie) 
różnych towarów stało się specjalizacją 
niektórych firm logistycznych. Różne to-
wary wymagają przecież różnych warun-
ków składowania magazynie wykonuje się 
dodatkowo wiele czynności zwiększają-
cych wartość towarów. Na przykład, firmy 
logistyczne specjalizujące się w  obsłudze 
artykułów tekstylnych oferują prasowa-
nie, przyszywanie guzików, metek, etykiet 
oraz transport do końcowych odbiorców 
(np. sklepów) w  sposób zabezpieczający 
przed zabrudzeniem, pomięciem i uszko-
dzeniem.

Transport towarów z  magazynów do 
ostatecznych odbiorców (czyli tzw. dys-
trybucja) jest nieodłączną częścią usługi 
magazynowania i  jest oferowany przez 
wszystkie firmy logistyczne.

Jak wyżej napisaliśmy, współczesna 
firma logistyczna potrafi równie dobrze 
obsłużyć klientów handlu tradycyjnego 
i klientów e-commerce.

DLACZEGO WIEC WARTO KORZYSTAĆ 
Z USŁUG SPEDYTORA?

Zreasumujmy:
• spedytor dzięki swojej dogłębnej znajo-

mości rynków transportowych na któ-
rych codziennie pracuje jest w  stanie 
doradzić wybór trasy przewozu, prze-
woźnika, warunków transportu oraz – 
co de facto najważniejsze, a o czym się 
zapomina – umie doradzić w  sprawie 
wybory klauzuli INCOTERMS.

• spedytor dzięki temu, że dysponuje to-
warami wielu załadowców może wyne-
gocjować z przewoźnikiem lepszą cenę 
przewozu (stawkę) i lepsze inne warun-
ki transportu niż jest w stanie to zrobić 
pojedynczy załadowca

• spedytor wykona odprawę celną, zma-
gazynuje towar, wykona inne czynności 
towarzyszące a na koniec dostarczy to-
war do ostatecznego odbiorcy

• spedytor zadba o to, aby interesy właści-
ciela towaru były odpowiednio zabez-
pieczone i  aby były zawsze ważniejsze 
niż krótkoterminowe czy długotermino-
we interesy przewoźnika, a w razie spo-
ru będzie reprezentować swego klienta 
wobec przewoźnika. Nie ma bowiem 
dla spedytora sprawy ważniejszej niż 
interes towaru i jego właściciela.
Zastanówmy się więc dwa razy zanim 

ulegniemy namowom i sugestiom, że spe-
dytor jest niepotrzebny.

Spedytor zajmuje się ORGANIZACJĄ 
procesu transportu na zlecenie kupującego 
lub sprzedającego.

Przewoźnik wykonuje transport, a  więc 
fizycznie przewozi towar na własnym lub 
podnajętym środku transportu z  punktu 
A do punktu B.

Czy to oznacza, że spedytor nie może sa-
modzielnie wykonywać transportu? Może 
i często to robi, ale wówczas, z punktu wi-
dzenia prawa, wchodzi w prawa i obowiązki 
przewoźnika.

Do tej pory mówiliśmy o  tym, co wyni-
ka z  definicji zawodu i  funkcji spedytora. 
Czas omówić to co nie wynika bezpośred-
nio z definicji, ale co stanowi istotę działania 
spedytora i co powinno decydować o tym, że 
warto korzystać z jego usług.

Otóż spedytor reprezentuje zleceniodaw-
cę wobec przewoźnika. Reprezentuje, to 
znaczy chroni interes zleceniodawcy wobec 
przewoźnika i/lub wszystkich osób prze-
woźnika reprezentujących.

CO TO OZNACZA W PRAKTYCE?

Oznacza to np., że spedytor dba o  to, 
aby towar należący do jego zleceniodaw-
cy był przewożony z należytą starannością, 
w  odpowiednim, uzgodnionym wcześniej 
czasie, na odpowiednim środku transportu 
i  we właściwych warunkach. Pilnuje, aby 
przewoźnik należycie wywiązywał się ze 
swoich obowiązków. Negocjuje z  przewoź-
nikiem cenę i warunki transportu. W sytu-
acjach spornych prowadzi z przewoźnikiem 

w imieniu swego klienta rozmowy mając na 
celu ochronę interesu swego klienta. Stara się 
nie dopuścić, aby różne czynniki zewnętrzne 
nie wpłynęły negatywnie na koszt i warunki 
przewozu. Ogólnie mówiąc – pilnuje, a  by 
interes przewoźnika nie brał góry nad intere-
sem właściciela towaru. 

Poza ochroną interesów swego klienta (co, 
przyznajmy, mocno wykracza poza wynikają-
cą bezpośrednio z definicji organizację trans-
portu), drugim, niezwykle ważnym elemen-
tem działalności spedytora jest poradnictwo. 
Spedytor winien udzielać swemu klientowi 
porad w  zakresie niemal każdej sprawy do-
tyczącej transportu. I  tak np., obowiązkiem 
spedytora jest doradzenie jaką klauzulę IN-
COTERMS wybrać. To prawda, że obec-
nie wybór ten jest dokonywany zwyczajowo 
w drodze umowy między kupującym a sprze-
dającym, zależnie od rodzaju transportu. Tym 
niemniej, spedytor winien doradzić klientowi, 
znając warunki rynku transportowego, czy 
np. w  danej relacji transportowej lepiej jest 
wybrać klauzule FOB czy CIF i  dlaczego. 
Znajomość rynku transportowego jest dla 
spedytora zarówno koniecznością jak i  co-
dziennością – przecież na nim codziennie 
pracuje – ale dla zleceniodawcy już nieko-
niecznie. On orientuje się dobrze na rynku 
towarowym, a nie transportowym. 

Idąc dalej, obowiązkiem spedytora jest 
doradztwo w zakresie kwestii celnych aż po 
fizyczne dokonanie odprawy celnej, czyli 
zgłoszenie towaru do odprawy. Spedytorzy 
wykonują te czynności poprzez swoich agen-
tów celnych. 
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ROLE AND 
IMPORTANCE OF 
FORWARDER IN 
INTERNATIONAL 
TRADE

Interesting thing is that the name 
Hartwig survived until after 2nd World 
War and was used as a name of state-owned 
forwarding companies in after-war Poland 
– C. Hartwig in Gdansk, Gdynia, and 
Szczecin (sea forwarding), C. Hartwig in 
Katowice (land forwarding) and C. Hartwig 
in Warszawa (land and air forwarding).

After political and economical 
transformation in our country and 
liquidation of state monopoly of foreign 
trade, hundreds of privately owned 
forwarding companies were established, 
both of Polish and foreign capital. 
Activity of majority of them has also been 
transformed, specifically widened. The 
simple organisation of transport has been 
complemented by additional services – 
customs clearances, storage of goods in 
ordinary and customs warehouses, value 
added services like promotional sets or 
labelling, distribution to final consignees. 
A  lot of companies have also included 
in their activity scope different kinds of 
forwarding, adding to e.g.sea forwarding 
also land or air forwarding. Such companies 
offering a  wide range of services are 
presently named logistic companies. The 
name however does not change the fact 
that they still ORGANISE transport and 
other different services accompanying the 
process of carrying the goods, including raw 
materials and semi products, including also 
quickly developing e-commerce.

WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN 
A FORWARDER AND A CARRIER?

The answer should easily come from what 
was said above. Nevertheless, it is worth to 
put it clearly.

The forwarder ORGANISES the 
carriage of goods basing on order from 
buyer or seller.

The carrier performs the carriage, so – 
physically carries the goods from point A to 
point B.

Does it mean, that a  forwarder cannot 
perform carriage by himself? Yes, he can, 
but then he acts by law as a carrier not as 
a forwarder.

So far, we have talked about what results 
from a  strict definition of a  forwarder’s 
profession and function. It is time to talk 
about what does not clearly result from 
the definition but what is an essence of 
forwarder’s activity and what should decide 
whether a  forwarder’s services should be 
used or not.

Thus, a forwarder represents his principal 
towards a carrier. Represents means he takes 
care about his principal’s interest against 

Foreign trade (or, if somebody prefers, 
international) is almost as old as mankind. 
In antique times already people exchanged 
different goods among themselves, 
purchasing what they needed and disposing 
of what was needed by others. This exchange 
of goods was goaded by development 
of work and production specialisation. 
Obviously, until modern times nobody 
even talked about foreign or international 
trade, due to this simple reason that there 
were no borders and no nations in the 
present meaning of these words. Nations, 
and consequently borders among national 
states came relatively newly. Nevertheless, 
the essence of trade remained the same – 
exchange of goods versus goods or versus 
money. The essence and conditions of trade 
development were explained by Adam 
Smith and David Ricardo, and it is difficult 
to add anything to these explanations.

Similarly, it was relatively newly when 
a forwarder appeared in international trade.

WHO IS A FORWARDER?

A  forwarder is an entrepreneur 
professionally offering a service of transport 
organisation of goods which are to be 
carried from a  supplier to a  consignee. 
In international trade the supplier is an 
exporter, and the consignee is an importer. 
Both can order to a  forwarder the 
organisation of transport of goods sold or 
bought by them, depending on conditions 
of trade transaction. After receiving an 
order, the forwarder finds a  right carrier 
and – being all the time in contact with the 
owner of goods and the carrier – coordinates 
all necessary actions and prepares necessary 
documents, taking a  responsibility for 
a choice of a right carrier.

The first forwarder at present Polish 
territory appeared in 1858 in Poznan. His 
name was Carl Hartwig. He was active in 
land forwarding, particularly road, having 
in possession some horse carriages to carry 
goods.
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a  carrier and/or anybody who represents 
a carrier.

WHAT DOES IT MEAN IN A REAL LIFE?

It means a.o., that a  forwarder is 
expected to watch and supervise that 
goods are transported with a proper care, 
at a  proper mean of transport, in proper 
time and conditions. He supervises 
that a  carrier is performing his duties in 
a  right way. He negotiates with a  carrier 
price and conditions of transport. In case 
of any dispute, on behalf of his principal 
he discusses with a  carrier aiming at 
protection of his principal’s interest. He 
takes all possible efforts not to allow any 
external factors to influence the transport 
process. Generally speaking, he takes care 
that interest of his principal is always more 
important than the interest of carrier.

Apart from taking care about interest 
of the principal (what, let us admit, is 

quite far from forwarders duties resulting 
strictly out of definition which is limited 
just to transport organisation), the second, 
extremely important forwarder’s task is 
advising. A forwarder is supposed to advise 
to his customer in practically all matters 
related to whole transport process. For 
example, a forwarder is expected to advise 
which INCOTERMS clause the principal 
should choose. True – presently this choice 
is taken customary by agreement between 
exporter and importer, depending on way of 
transport. Nevertheless, a forwarder should 
advise to his customer, having appropriate 
knowledge of transport market, whether at 
given transport route it is better to choose 
e.g., CIF or FOB and why.

The knowledge of transport market is 
for a forwarder both a necessity and daily 
job – he works at this market everyday yet 
– but not for his customer. He works at 
trade market and not transport market, so 
his knowledge of the latter is limited.

Going further, the forwarder’s duty is 
advising in customs rules and customs law, 
including arranging of customs clearance. 
This is done by a  forwarder’s customs 
agents.

It was mentioned above, that at present 
many logistic companies have their 
own warehouses at disposal, including 
customs warehouses and stores. Some 
logistic companies specialise themselves 
in providing warehousing services for 
different kinds of goods. Different goods 
need different storage conditions.

In a  warehouse, logistic companies 
offer a  lot of value-added services. As 
an example, companies specialized in 
handling textiles offer ironing, labelling, 
button sewing as well as transport to 
final consignees like shops in conditions 
securing against damages, getting dirty 
and crumple.

Transport of goods from warehouse 
to final consignee (distribution) is an 
inseparable part of warehousing service and 
is being offered by all logistic companies. 

As mentioned already above, a  modern 
logistic company is able to handle traditional 
trade as well as e-commerce goods.

SO, WHY IT IS WORTHWHILE TO 
TAKE ADVANTAGE OF FORWARDER’S 
SERVICES?

Let us summarise:
• A  forwarder thanks to his deep 

knowledge of transport market where he 
works everyday can give advice regarding 
transport route, choice of carrier, 
transport conditions and – what is often 
forgotten, however most important – 
regarding the right INCOTERMS 
clause

•  A forwarder thanks to the fact that he 
is handling goods of many shippers can 
negotiate with carrier better transport 
rate and better transport conditions 
than a single shipper can do

• A forwarder arranges customs clearance, 
storage in warehouse, performs other 
accompanying actions and finally 
delivers goods to ultimate consignee

• A  forwarder takes care so that interest 
of cargo owner is properly secured and 
is always more important than carrier’s 
interest, short – or long-term, and in 
case of dispute represents his principal 
against carrier. There is nothing more 
important for forwarder than interest of 
cargo and its owner.
So, let us think twice before we are 

influenced by persuasion and suggestion 
that a forwarder is not needed. 
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Jaka przyszłość 
czeka biura? 
Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield 
prezentuje wyniki autorskiego badania przeprowadzonego 
wśród najemców biurowych

ksperci Cushman & Wakefield w swoim badaniu re-
alizowanym metodą CAWI w czerwcu 2021 roku na 
próbie 132 osób decyzyjnych w zakresie zarządzania 

przestrzenią biurową (CEO, Dyr. Administracyjny, Dyr. Ope-
racyjny, Office Manager) zapytali badanych na ile dni doce-
lowo pracownicy wrócą do biura po wygaszeniu pandemii.

WIODĄCYM MODELEM PRACY POZOSTANIE 
MODEL HYBRYDOWY

45% ankietowanych wskazało, że docelowo wdroży hy-
brydowy model pracy, który zakłada dzielenie pracy z biura 
z pracą z domu. Najpopularniejszą formą pracy hybrydowej 
jest model zakładający 3 dni pracy zdalnej (38%) oraz cał-
kowita elastyczność (27%). Tradycyjny model pracy został 

E

Cushman & Wakefield Cushman & Wakefield 

materiał prasowy

Epidemia Covid-19 sprawiła, że rynek biurowy 
znalazł się w  epicentrum zmian spowodowanych 
przejściem w tryb pracy zdalnej. Jednak w związ-
ku z  poprawiającą się sytuacją epidemiczną orga-
nizacje rozpoczęły już proces planowania powrotu 
pracowników do biur. To, jak firmy przygotowują 
się do tej zmiany, można zaobserwować analizując 
wyniki badania przeprowadzonego wśród najem-
ców budynków biurowych w  portfelu nierucho-
mości zarządzanych przez Cushman & Wakefield  
w Polsce. 
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wskazany przez blisko 25% ankietowanych, z czego 63% 
wszystkich respondentów dopuszcza pracę zdalną wyłącz-
nie w wyjątkowych sytuacjach. Ponad 30% wszystkich an-
kietowanych nie podjęło jeszcze decyzji w jakim modelu ich 
organizacja wróci do biura, co przekłada się na brak kon-
kretnych działań w kontekście dalszego wykorzystania prze-
strzeni biurowej.

– Łączenie pracy z domu i z biura to bezpieczna alternaty-
wa, która pozwala utrzymywać więzi i kontakty wewnątrz or-
ganizacji oraz czerpać to, co najlepsze z pracy zdalnej. Wiele 
osób nie wyobraża sobie już powrotu do biura 5 dni w tygo-
dniu. 2-3 dni pracy z biura są optymalne, ponieważ pozwala-
ją wszystkim pracownikom przynajmniej raz w tygodniu spo-
tkać się z członkami swoich zespołów. Pozostały czas można 
spokojnie wykorzystać, by nadgonić pracę w skupieniu czy 
odbyć spotkania wirtualne – mówi Dominika Kowalska,  
Associate, Workplace Strategy, Office Department, Cush-
man & Wakefield.

NIEPEWNOŚĆ NA RYNKU WSTRZYMUJE FIRMY 
PRZED PODJĘCIEM DECYZJI DOTYCZĄCYCH 
DOSTOSOWANIA POWIERZCHNI BIUROWEJ DO 
NOWEJ RZECZYWISTOŚCI

Blisko 1/3 wszystkich ankietowanych wprowadziła zmia-
ny w funkcjonowaniu przestrzeni biurowej w trakcie pan-
demii (11%) lub planuje je wprowadzić w przeciągu najbliż-
szych 12 miesięcy (20%). 30% wszystkich ankietowanych nie 
podjęło jeszcze decyzji odnośnie dostosowania powierzchni 
biurowej do nowej rzeczywistości. Brak jednoznacznej infor-
macji o końcu pandemii skłania część firm do stosowania 
strategii „wait & see” w kontekście dalszego wykorzysta-
nia powierzchni biurowej. Niespełna 30% ankietowanych 
zadeklarowało, że nie wprowadzi żadnych zmian, co może 
wynikać z etapu trwania umowy najmu lub braku nakładów 
kapitałowych udzielanych zwyczajowo przez właściciela na 
wykończenie lub modernizację powierzchni.

ROZGĘSZCZENIE STANOWISK PRACY 
ORAZ APLIKACJA DO ZARZĄDZANIA 
BIUREM PLANOWANYMI UDOGODNIENIAMI 
W BUDYNKACH BIUROWYCH PO PANDEMII

16% respondentów wskazało, że w zajmowanych biu-
rach zdecydowano się na rozgęszczenie stanowisk pracy 
oraz zwiększenie liczby małych salek lub budek do spotkań. 
Wśród nowych elementów, które firmy planują wdrożyć 
w momencie powrotu pracowników do biura, blisko 25% 
respondentów wskazało aplikację wspierającą proces rezer-
wacji sal, biurek oraz miejsc parkingowych.

– Wprowadzenie aplikacji do obsługi biur to jedna z naj-
popularniejszych zmian planowanych do wprowadzenia 
w obsłudze przestrzeni pracy. Jasno obrazuje to, że czasy 
rezerwowania sal poprzez zawieszenie kartki na drzwiach 
mamy już za sobą. Aplikacje mają ułatwiać nam funkcjo-
nowanie, dlatego dobrze, że coraz więcej firm chce w nie 
inwestować. Osobiście uważam, że jedną z najlepszych moż-
liwości, jakie daje aplikacja to współdzielenie miejsc parkin-
gowych przez pracowników, którzy standardowo nie maja 
do nich dostępu. Wydaje się to być niewielkim udogodnie-
niem, jednak dla licznej grupy pracowników ma ogromne 
znaczenie – komentuje Dominika Kowalska, Associate, Wor-
kplace Strategy, Office Department, Cushman & Wakefield.

MUSIMY POCZEKAĆ NA WZROST POPYTU NA 
ZEWNĘTRZNE SALE KONFERENCYJNE

Blisko 75% respondentów nie jest obecnie zainteresowa-
na wynajmem przestrzeni konferencyjnych u zewnętrznych 
operatorów. Głównymi sposobami organizacji wydarzeń są 
obecnie wykorzystanie własnej powierzchni biurowej oraz 
podtrzymanie formy online. Niemniej, cały czas istnieje grupa 
najemców preferujących wynajęcie profesjonalnej przestrzeni 
konferencyjnej, która oferuje miejsce na spotkania branżowe, 
eventy, szkolenia i konferencje.

O ile widzimy już wzrost liczby spotkań i eventów biz-
nesowych, powrót do aktywności sprzed pandemii będzie 
procesem rozciągniętym w czasie. W kolejnych miesiącach 
spodziewamy się stopniowego wzrostu popytu na tego typu 
powierzchnie – mówi Jan Szulborski, Senior Consultant, Con-
sulting & Research, Cushman & Wakefield.

RESTAURACJA LUB KANTYNA ORAZ 
INFRASTRUKTURA ROWEROWA WAŻNE DLA 
NAJEMCÓW OBIEKTÓW BIUROWYCH

Blisko 2/3 wszystkich ankietowanych wskazało restaurację 
lub kantynę jako najważniejszą usługę spośród wszystkich 
oferowanych w budynku. Drugie miejsce zajęła dostępność 
infrastruktury rowerowej. 

– Kolejne miejsca w rankingu usług przydatnych w biurow-
cach zajęły bankomat i sklep spożywczy. Te wybory to dowód 
na potrzebę wygody i optymalizacji czasu u pracowników. 
Brak tych udogodnień w budynku nie jest jednak tak dotkli-
wy, jak w przypadku dwóch pierwszych wskazań w ankiecie. 
Wśród pozostałych istotnych dla najemców usług wskazane 
zostały: kawiarnia, siłownia / fitness i biuro coworkingowe. 
Wszystkie powyższe wybory są wskazaniem kierunku, w jakim 
powinni podążać właściciele obiektów biurowych, aby uzy-
skać przewagę konkurencyjną i mieć tętniący życiem obiekt 
pełen najemców – podsumowuje Agnieszka Małysa-Bartos, 
Key Account Manager, Asset Services, Cushman & Wakefield.

Pandemia wpłynęła na zmianę zapotrzebowania na 
miejsca parkingowe wśród 40% najemców nieruchomości 
biurowych.

Wśród ankietowanych 28% badanych wskazało, że obec-
nie potrzebuje więcej miejsc parkingowych niż przed pande-
mią. 12% respondentów wskazało odpowiedź, że potrzebuje 
ich mniej. 

Brakuje skonkretyzowanego stanowiska dotyczącego 
powrotu do biur (łącznie 77% odpowiedzi), a połowa pra-
codawców nie opracowała jeszcze strategii powrotu.

Według badania przeprowadzonego przez Cushman  
& Wakefield, ponad 50% ankietowanych nie ma jeszcze planu 
motywacyjnego dla pracowników, a wśród najczęściej wska-
zywanych aktywności podejmowanych przez respondentów 
można wskazać zarządzanie zmianą i kampanię informacyjną 
(21%), nową aranżację biura (19%) oraz możliwość korzysta-
nia z dodatkowych miejsc parkingowych (11%).

– Pomysłów, aby zachęcić do pracy z biura jest wiele, np. 
wspólne śniadania, czy projekty angażujące grupę osób, na-
tomiast moim zdaniem, kluczowe jest wskazanie pracowni-
kom korzyści i stworzenie odpowiedniej przestrzeni ułatwia-
jącej wymianę wiedzy i współpracę. Jest to z pewnością dużo 
łatwiejsze i przynosi więcej satysfakcji w przypadku pracy 
z biura – mówi Aleksandra Tomaszewska, HR Manager, Cu-
shman & Wakefield.
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What does the  
future look like  
for offices? 

In their survey conducted using the CAWI method in 
June 2021 on a sample of 132 decision-makers in office 
space management (CEOs, Heads of Administration, 
Chief Operating Officers and Office Managers) experts 
of Cushman & Wakefield asked the respondents for how 
many days employees would ultimately return to the office 
in a post-pandemic environment.

HYBRID WORKING WILL REMAIN THE LEADING 
WORK MODEL

45% of the survey respondents said that they would 
implement the hybrid model combining in-office work and 
working from home. The most popular hybrid model involves 
three days of remote work (38%) and full flexibility (27%). 
The traditional work model was indicated by close to 25% 
of the respondents while 63% of all would permit remote 
working only in exceptional circumstances. Over 30% of all 
the respondents have not decided which model to embrace 
for their return to the workplace and have, therefore, taken 
no specific action regarding their further use of office space.

– Combining working from home and in-office work 
is a safe alternative that fosters social bonding in an 
organisation and helps workers enjoy the best of remote 
work. Many people cannot imagine themselves going back 
to the office five days a week. Two or three days of in-office 
work are optimal, because they allow all the employees to 
meet the members of their teams at least once a week. The 
remaining time can be easily utilised to catch up with heads 
down work or to have virtual meetings – says Dominika 

Global real estate services firm 
Cushman & Wakefield presents the 
findings of its proprietary survey  
of office tenants

The office market is now at the epicentre of changes 
caused by the transition to the remote work model 
due to the Covid-19 epidemic. However, with the 
epidemic situation improving, organisations 
have already commenced planning the return of 
employees to the workplace. The analysis of the 
findings of a survey of tenants of the office buildings 
in the portfolio of properties under management 
of Cushman & Wakefield Poland reveals how 
companies are preparing for this change.
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Kowalska, Associate, Workplace 
Strategy, Office Department, Cushman 
& Wakefield.

MARKET UNCERTAINTY IS 
STOPPING COMPANIES FROM 
MAKING DECISIONS ABOUT 
ADAPTING OFFICE SPACE TO THE 
NEW REALITY 

Almost a third of all the respondents 
have either made changes to the 
ways office space is used during the 
pandemic (11%) or are planning to 
make them in the next 12 months 
(20%). 30% of all the respondents have 
not made any decisions regarding 
adaptation of office space to the new 
reality. With no end yet in sight for 
the pandemic, some companies are 
inclined to adopt a wait & see strategy 
for office space use. Just under 30% of 
the respondents said that they would 
not make any changes, which may 
be due to the phase of their lease 
term or the lack of fit-out or upgrade 
contributions routinely provided by 
landlords.

PLANNED POST-PANDEMIC 
AMENITIES IN OFFICE 
BUILDINGS WILL INCLUDE 
DECREASED WORKSTATION 
DENSITY AND OFFICE 
MANAGEMENT APPS

16% of the respondents said that they 
had decided to decrease workstation 
density in their offices and to increase 
the number of small meeting rooms or 
pods. New features to be introduced 
by close to 25% of the respondents 
upon the return of employees to the 
workplace include an app for booking 
rooms, desks and parking spaces.

– The introduction of an office 
management app is one of the most 
popular changes planned for workspace 
management. It clearly shows that 
the days of sticking a post-it-note on 
a door to book a room are long gone. 
As apps are to support us, it’s good 
that more and more companies want 
to invest in them. I personally think that 
one of the best features of such an app 
is the opportunity to co-share parking 
spaces by employees who normally do 
not have access to them. Although this 
appears to be a minor thing, it means 
to a lot to many – comments Dominika 
Kowalska, Associate Director, Workplace 
Strategy, Office Department, Cushman  
& Wakefield.

A LONG WAY TO GO UNTIL WE 
SEE AN UPTICK IN DEMAND FOR 
EXTERNAL MEETING ROOMS

Close to 75% of the respondents are 
not interested in hiring meeting spaces 
from external providers. Events are 
largely organised on-site in their own 
offices or continue to be held online. 
Nevertheless, some tenants still prefer 
to hire professional meeting spaces for 
industry meetings, events, workshops or 
conferences.

– While we are already witnessing 
an increase in business meetings and 
events, a return to pre-pandemic 
activities will be a protracted process. 
We expect the demand for such spaces 
to pick up gradually in the coming 
months – says Jan Szulborski, Senior 
Consultant, Consulting & Research, 
Cushman & Wakefield.
A RESTAURANT OR A CANTEEN 
AND CYCLING FACILITIES ARE 
IMPORTANT TO OFFICE TENANTS

Close to two-thirds of all the 
respondents cited a restaurant or 
a canteen as the most important amenity 
in an office building. Availability of 
cycling facilities came second.

– A cash dispenser and a grocery store 
took the next spots in the ranking of 
useful amenities in office buildings. These 
choices are evidence of employees’ need 
for convenience and time optimisation. 
The absence of such amenities in 
a building is not, however, felt as acutely 
as in the case of the first two indicated 
in the survey. Other amenities relevant 

to tenants include a café, a gym / fitness 
centre and a coworking office. All the 
above answers indicate the direction 
in which office landlords should go in 
order to gain a competitive advantage 
and create a vibrant and fully-let office 
building – says Agnieszka Małysa-Bartos, 
Key Account Manager, Asset Services, 
Cushman & Wakefield.

The pandemic has transformed the 
demand for parking spaces among 40% 
of office tenants

28% of the respondents say they 
need more parking spaces now than 
before the pandemic. 12% need fewer. 

No specific opinion on the return to 
offices (a total of 77% of answers) and 
half of employers have not developed 
back-to-the-office strategies yet.

According to Cushman & Wakefield’s 
survey, more than 50% of the 
respondents have not developed an 
employee incentive plan yet and the 
most common activities include change 
management and an information 
campaign (21%), a new office fit-out 
(19%) and providing access to additional 
parking spaces (11%).

– There are many ideas to promote 
in-office work such as hosting a joint 
breakfast or projects involving a group 
of people, but in my opinion it is 
critical that we make employees aware 
of benefits and create an appropriate 
space that fosters knowledge sharing 
and collaboration. It is definitely a lot 
easier and gives more satisfaction when 
working in an office – says Aleksandra 
Tomaszewska, HR Manager, Cushman  
& Wakefield. 
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Praca w modelu  
hybrydowym
Ryzyko dezorganizacji zespołu czy szansa 
na zwiększenie efektywności pracowników  
i firmowy CSR?

Lista gospodarek, które nie ucierpiały 
w  wyniku pandemii Covid-19 jest krót-
ka. Trzeba jednak przyznać, że skutki 
ekonomiczne korona-kryzysu są mniej 
negatywne niż zakładano w  pierwszych 
czarnych scenariuszach. Przynajmniej 
dla Polski. Wpływ pandemii z pewnością 
jest bardziej zauważalny na rynku pracy. 
Coraz głośniej mówi się o  tym, że pew-
ne zmiany są nieodwracalne. Nie chodzi 
tylko o  to, że na powrót możemy mówić 
o  „rynku pracownika”. Chodzi o  model 
pracy. Wiele firm – także poza sektorem 
IT czy branżami działającymi w  obsza-
rze creative – deklaruje, że nie powróci 
do biur, bo praca zdalna się sprawdziła 
i jest tańsza. Te, które powróciły do pracy 
stacjonarnej w  obliczu wieszczonej tzw. 
4 fali pandemii, zastanawiają się teraz 
czy był to dobry pomysł i  zwracają swo-
ją uwagę w  kierunku pracy hybrydowej. 
Fraza, która robi obecnie błyskawiczną 
karierę w  świecie HR i  employer bran-
dingu. Ale czy wszyscy pracodawcy wie-
dzą, na czym polega hybrydowy model 
pracy i jak go wdrażać?

AGNIESZKA AGNIESZKA 
SUROWIECSUROWIEC

Dyrektor HR i Komunikacji, Intrum
Director of HR and Communications, Intrum
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acznijmy od definicji. Hybrydowy model pracy to połą-
czenie pracy zdalnej i stacjonarnej, w różnych propor-
cjach. Wbrew obiegowym opiniom, nie pojawił się wraz 

z wybuchem pandemii. Duże korporacje, ale i mniejsze fir-
my, które dbają o wellbeing pracowników i doskonale wie-
dzą, że w działaniach CSR chodzi także o dbanie o zespół, 
hybrydowy model pracy stosują od dawna. Postawiły na ta-
kie rozwiązanie, ponieważ sprawdziły, że w przypadku pew-
nych zadań pracownicy działają efektywniej, gdy wykonują 
je w domu, i że w określonych sytuacjach wyniki są lepsze, 
gdy wszyscy pracują z biura. Ale to nie wszystkie składowe 
sukcesu działania firmy w modelu „mieszanym”. Co do nich 
jeszcze należy?

1. PRACODAWCA MUSI ZAPEWNIĆ PRACOWNIKOM 
KOMFORTOWE WARUNKI I NARZĘDZIA 
ZARÓWNO DO PRACY W BIURZE, JAK I W DOMU 

Tu sytuacja jest raczej oczywista. Żaden pracownik nie bę-
dzie działać efektywnie, bez względu na miejsce, jeżeli np. 
będzie borykał się z problemami technicznymi w postaci źle 
działającego sprzętu lub gdy bez ostrzeżenia z wygodnego 
i cichego pokoju w biurze zostanie przeniesiony na open spa-
ce. 

2. TRZEBA ZADBAĆ O WŁAŚCIWE PROPORCJE 
PRACY ZDALNEJ I BIUROWEJ

Ta kwestia powinna być ustalana zawsze indywidulanie 
– dla danego działu, zespołu, a nawet konkretnego pracow-
nika. Trzeba realnie ocenić, czy wszystkie zadania pracownik 
może wykonać podczas home office. Firmy, które chcą bar-
dziej sformalizować pracę hybrydową, mogą postawić na bar-
dziej „ułożone” rozwiązania, np.: stałe sekcje – podział całej 
kadry na zespoły pracujące tylko stacjonarnie i tylko zdalnie, 
rotacja – dany zespół zostaje podzielony na podgrupy, które 
działają zdalnie oraz stacjonarnie i zamieniają się po wyzna-
czonym czasie. 

Z dotychczasowych doświadczeń firm wynika jednak, że 
w praktyce pracodawcy najczęściej wybierają model indywi-
dualny, w którym pracownicy mają cały czas do dyspozycji 
biuro, ale mogą również pracować zdalnie i sami decydują 
o tym, w jakim trybie danego dnia wykonują swoje obowiąz-
ki, oczywiście za zgodą i kontrolą bezpośredniego przełożo-
nego. W Intrum od lipca pracujemy w modelu hybrydowym 
i postawiliśmy waśnie na tę ostatnią jego wersję. Nasi pra-
cownicy spisali się na piątkę, jeżeli chodzi o pracę zdalną, na 
którą tak jak wszystkie firmy w pewnym momencie musieli-
śmy przejść. W związku z tym nie mamy obaw o to, jak pora-
dzą sobie z pracą hybrydową. Wszyscy zostali poinformowa-
ni, jak będzie ona wyglądać w praktyce i jakich zasad musimy 
się trzymać. Kluczem do sukcesu jest transparentność w dzia-
łaniu pracodawcy. Dlatego…

3. NALEŻY ZADBAĆ O PRZEJRZYSTOŚĆ ZASAD 
PRACY.

Pracownicy powinni wiedzieć, jak są rozliczani z czasu pra-
cy i wykonywania zadań w modelu hybrydowym. Czy dzień 
pracy trwa tyle samo, niezależnie od tego czy pracujemy 
w biurze, czy w domu? Czy pracodawca może kontaktować 
się z zespołem w każdym momencie, jeżeli pracuje zdalnie? 
Pracownicy powinni znać odpowiedzi na te pytania.

Z 4. NIEZWYKLE ISTOTNE JEST ZDEFINIOWANIE 
JEDNEJ „CZĘŚCI” HYBRYDY – PRACY ZDALNEJ. 

Ona nie zawsze musi oznaczać pracę z domu. To decyzja 
pracodawcy, jak elastycznie podejdzie do tej kwestii. Jeżeli 
zależy nam na tym, aby zawsze wiedzieć, gdzie jest pracow-
nik i że, gdy nastąpi taka potrzeba, może pilnie pojawić się 
w biurze – postawmy na pracę zdalną w postaci home office. 
Gdy najważniejsze jest to, aby praca po prostu była zrobiona, 
a mniej istotne jest, gdzie ją wykonuje pracownik, praca zdal-
na może oznaczać pracę z lasu, kawiarni, itp. 

I na koniec najważniejsze: praca w modelu hybrydowym 
nie oznacza chaosu i braku zdecydowania pracodawcy, prze-
łożonych! Firmy, które odpowiednio go wdrożyły pokazały, 
że może być to wysoce efektywny model pracy, bo jest do-
pasowany do potrzeb indywidualnych pracowników i całych 
zespołów. 

A risk of team disorganization  
or a chance to increase employee 
efficiency and corporate CSR?

The list of economies that were not affected 
by the Covid-19 pandemic is short. However, it 
must be admitted that the economic effects of 
the corona-crisis are less negative than assu-
med in the first “dark” scenarios. At least for 
Poland. The impact of the pandemic is cer-
tainly more noticeable in the labor market. 
Some changes are irreversible. It is not only 
about the fact that we are again talking abo-
ut the "employee market". It is a matter of the 
work model. Many companies – also outside 
the IT sector or creative branches – declare 
that they will not return to the office, becau-
se remote work is more effective and cheaper. 
Those that have returned to desktop work in 
the face of the rumored so-called 4th wave 
pandemic are now wondering if it was a good 
idea and are paying more attention to hybrid 
work. A phrase that is now making a rapid ca-
reer in HR and employer branding. But do all 
employers know what the hybrid work model 
is and how to implement it?

Working in  
a hybrid model
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Let's start with a definition. The hybrid work model is 
a combination of remote and office work, in different 
proportions. Contrary to popular belief, it did not appear 
with the outbreak of the pandemic. Large corporations, but 
also smaller companies that care about the wellbeing of 
employees and know that CSR activities are about taking 
care of the team too, have been using the hybrid work for 
a long time. They have applied this solution because they 
have found that in the case of specific tasks, employees 
work more efficiently when they carry them out at home 
and that in other situations the results are better when 
everyone works from the office. But these are not all the 
components of a successful " hybrid" model. What else 
does it include?

1. AN EMPLOYER MUST PROVIDE EMPLOYEES 
WITH COMFORTABLE CONDITIONS AND TOOLS 
FOR BOTH IN THE OFFICE AS WELL AS AT 
HOME. 

Here the situation is quite obvious. No employee will work 
effectively, regardless of the environment, if, for example, 
she or he is faced with some technical, IT issues or if, she or 
he is moved from a comfortable and quiet room in the office 
to an open space without warning.

2. YOU NEED TO MAKE SURE YOU HAVE THE RIGHT 
BALANCE OF REMOTE AND OFFICE WORK.

This issue should always be settled individually – for 
a given department, team, or even a single employee. It 
is necessary to realistically assess whether all tasks can 
be performed by the employee during the home office. 
Companies that want to formalize hybrid work more can 
choose more "arranged" solutions, such as: fixed sections – 
dividing the entire staff into teams working only in the office 
and only remotely, rotation – a given team is divided into 
subgroups that work remotely and stationary and swap after 
a scheduled time. 

However, the experience of companies so far shows that 
in practice employers usually choose an individual model, in 
which employees have an office at their disposal all the time, 
but they can also work remotely and decide for themselves 
in what mode they do their duties on a given day, of course 
with the approval and control of their immediate supervisor. 
In Intrum, since July we have been working on a hybrid model 
and we have decided to apply this version of the hybrid 
model. Our employees have done well during the remote 
work, which, like all companies, we had to switch to at some 
point in 2020. As a result, we have no concerns about how 
they will deal with hybrid work. Everyone has been briefed 
on how it will work in practice and what rules we need to 
follow. Transparency is the key. Therefore...

3. BE SURE TO MAKE YOUR WORK RULES 
TRANSPARENT.

Employees should know what their working hours are 
defined in a hybrid model. Does the workday last the same 
time, no matter if they work in the office or from home? Can 
the employer contact the team at any time if the team is 
working remotely? Employees should know the answers to 
these questions.

4. IT IS ESSENTIAL TO DEFINE ONE "PART" OF THE 
HYBRID – REMOTE WORKING. 

Remote work doesn't always have to mean working from 
home. It is the decision of the employer how flexibly she or 
he approaches this issue. If we care about always knowing 
where the employee is and that when the need arises, 
she or he can urgently appear in the office – let's rely on 
remote work in the form of the home office. When the most 
important thing is simply to get the work done, and less 
important is where the employee performs it, remote work 
can mean working from the forest, a coffee shop, etc.

And finally, the most important thing: working in the 
hybrid model does not mean chaos and lack of control of 
the employer or superiors! Companies that have properly 
implemented it have shown that it could be a highly 
effective model of work, because it is tailored to the needs 
of individual employees and entire teams. 
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HRE Investments 
wpisuje się w ideę 
zielonej planety

eutralność emisyjna w Polsce do 2050 roku to kierunek, 
który zgodnie z „prawem klimatycznym” osiągnięty ma 
być w całej Unii Europejskiej. Troska o planetę wymaga 

zmian również w budownictwie. Co należy zmienić i wdrożyć, 
by osiągnąć cel? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań szu-
kano podczas XII edycji konferencji Infrastruktura i Budow-
nictwo, która niedawno odbyła się w Warszawie. W dyskusji 
wziął udział Michał Sapota, prezes HRE Investments, który do 
tematu ekologizacji budownictwa podchodzi pragmatycznie.

Perspektywa 2050 roku, w którym kraje UE mają być neu-
tralnie klimatyczne wydaje się być krótsza niż mogłoby się 
wydawać. Zaproszeni eksperci podczas panelu: Zmiany kli-
matyczne a budownictwo, stwierdzili, że osiągnięcie harmonii 
na linii człowiek – środowisko wymaga czasu. To proces, któ-
ry już został rozpoczęty np. przez wdrażanie innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych w budownictwie, które sprzyjają 
poprawie środowiska i ograniczeniu emisji CO₂. 

– Chętnie zastąpiłbym tradycyjne materiały, ale dziś moż-
liwości w tym zakresie są bardzo ograniczone. Proces zmian 
nie nastąpi na przestrzeni kliku najbliższych lat, to jest nie-
możliwe. Jako firma deweloperska staramy się promować 
kierunek ekologiczny, jakim jest prefabrykacja, która daje 
nam możliwość ograniczenia np. odpadów – mówił podczas 
panelu Sapota.

HRE Investments coraz częściej w swoich realizacjach się-
ga po prefabrykację. Aktualnie prowadzi kilka inwestycji z wy-
korzystaniem tej technologii m.in. w Rumi, Pruszczu Gdań-
skim, Łodzi czy Oświęcimiu. W przygotowaniu są kolejne m.in. 
w Warszawie i Świdnicy. Holding w 2019 roku zdecydował się 
na kupienie bydgoskich zakładów Baumat, które są potenta-
tem w tej technologii budownictwa.

Budowle wykonane w technologii prefabrykacji mają 
doskonałe parametry akustyczne i termiczne, co powoduje 
maksymalne obniżenie kosztów użytkowania, a to odbija się 
na zmniejszeniu emisji CO₂. Dodatkowo beton, z którego po-
wstają gotowe elementy, podlega recyklingowi. 

– Przyglądamy się światowym trendom. Widzimy jeden 
bardzo wyróżniający się, który kładzie nacisk na to, że musimy 
ten świat zostawić kolejnym pokoleniom w lepszej kondycji, 

N

MICHAŁ  MICHAŁ  
SAPOTASAPOTA

Prezes, HRE Investments 
President, HRE Investments
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niż sami go zastaliśmy. Mam na myśli trendy proekologiczne 
– wspominał w jednym z wywiadów Sapota.

HREI jako holding deweloperski inwestuje własne środki 
we wdrażanie proekologicznych rozwiązań przy swoich reali-
zacjach. Szuka m.in. sposobu na wyeliminowanie stali ze zbro-
jeń. Na tym nie koniec. 

– Pracujemy nad mieszankami betonowymi, które pozwolą 
ograniczyć zużycie wody. Dążymy do zastępowania kruszyw 
naturalnych innymi pochodzącymi z recyklingu. Staramy się 
by te elementy, były coraz efektywniejsze energetycznie. Są 
to działania dostępne na dzisiejszą skalę – wyliczał podczas 
konferencji prezes HRE Investments.

Sapota do tematu dekarbonizacji podchodzi bardzo 
pragmatycznie. Nawiązywał do tego, że chętnie postawiłby 
supernowoczesny budynek przy wykorzystaniu zerowej emisji, 
zastrzegł jednak, że nikt nie kupi w nim mieszkania z uwagi na 
cenę. – Ludzie potrzebują tanich mieszkań, bo chcą dachu nad 
głową. Nie zastanawiają się nad tym, jaki procent emisji CO₂ 
został zachowany przy budowie – stwierdził.

Przechodząc do konkluzji swojego wystąpienia na XII edycji 
konferencji Infrastruktura i Budownictwo zauważył, że Stany 
Zjednoczone, Chiny i Japonia są odpowiedzialne za 70 proc. 
emisji światowej. 

– Jeżeli nie będzie porozumienia politycznego, co do tego, 
że narzucamy sobie wszyscy wspólne ramy w skali globalnej, 
do tego dokładamy stymulację finansową, również w skali 
globalnej, to nic się tak naprawdę nie zmieni. Ten problem 
jest szalenie złożony – puentował.

HRE Investments  
fits in with the idea  
of a green planet

direction, namely prefabrication, which for example gives us 
the possibility to reduce waste – Sapota said during the panel.

HRE Investments increasingly uses prefabrication in its 
projects. Currently, it runs several investments using this 
technology, e.g. in Rumia, Pruszcz Gdański, Łódź and Oświęcim. 
More are under preparation, like in Warsaw and Świdnica. In 
2019, the holding decided to acquire Baumat company based 
in Bydgoszcz, which is a leader in the prefabricated elements.

Buildings made in prefabrication technology have excellent 
acoustic and thermal parameters, which translate into reduced 
costs of living, and consequently into lower CO₂ emissions. In 
addition, the concrete, from which the finished elements are 
made, is recyclable. 

– We look at global trends and one of them is very 
noticeable. It tells us that we need to take care of the planet 
and leave it to the next generation in a better condition than 
we found it ourselves. I am talking about eco-friendliness here 
– Sapota mentioned in one of his interviews.

HREI, as a development holding, invests its own resources 
in implementing environmentally friendly solutions in its 
projects. Among other things, it looks for a way to eliminate 
steel from reinforcements. But that is just the beginning. 

– We are working on concrete mixes that will allow to reduce 
water consumption. We aim at replacing natural aggregates 
with others, recycled ones. We try to make these elements 
more and more energy efficient. These solutions are available 
today – the President of HRE Investments enumerated during 
the conference.

Sapota takes a pragmatic approach to the issue of 
decarbonisation. He mentioned that he would gladly erect 
a state-of-the-art building using zero-emission technology, 
but pointed out that no one would buy an apartment in it 
because of high price. – People need affordable housing 
because they want a roof over their heads. They do not 
necessarily think about the level of CO₂ emissions that was 
maintained during the construction phase – he said.

Moving to the conclusion of his speech at the 12th edition 
of the Polish Infrastructure & Construction Conference Sapota 
noted that the United States, China and Japan are responsible 
for 70 percent of global emissions. 

– If there is no political agreement as to the fact that we 
should all impose a common framework on ourselves on 
a global scale, and introduce financial incentives in this respect, 
also on a global scale, then nothing is going to change at all. 
This problem is extremely complex – he concluded. 

HRE Investments to holding inwestycyjny, który prowa-
dzi szereg realizacji w całej Polsce. Stawia na komfort  
i nowoczesność, proponując wygodne i przestronne loka-
le blisko wysoko rozwiniętych aglomeracji. Inwestuje też 
w mniejszych miejscowościach. Prowadzi obecnie inwe-
stycje, które pozwolą na oddanie ponad 2300 mieszkań.

HRE Investments is an investment holding that 
implements a number of development projects 
throughout Poland. Focusing on comfort and modern 
design, the holding offers cosy and spacious dwellings 
located nearby highly developed agglomerations. It also 
makes investments in smaller towns. It currently runs 
projects that will allow to deliver over 2300 apartments. 

Emission neutrality in Poland by 2050 is a direction that 
according to the ‘climate law’ is to be achieved in the entire 
European Union. Caring for the planet requires changes 
in the building industry as well. What needs to be changed 
and implemented to achieve this goal? Answers to these and 
many other questions were sought during the 12th edition 
of the Polish Infrastructure & Construction conference which 
was recently held in Warsaw. The discussion was attended by 
Michał Sapota, President of HRE Investments, whose attitude 
towards the concept of greening the building sector is very 
pragmatic.

The perspective for EU countries to be climate neutral by 
2050 seems shorter than it may appear. During the panel: 
Climate Changes and the Building Sector, the invited experts 
stated that it takes time to achieve harmony between man 
and environment. This is a process that has already begun, 
e.g. by implementing innovative technological solutions in 
the building sector that help to improve the environment and 
reduce CO₂ emissions. 

– I would be happy to replace traditional materials, but 
today the options are very limited. The process of change 
will not happen over the next few years – it is impossible. 
As a development company, we try to promote a green 
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W kierunku 
miejsc pracy 
ZERO WASTE
Czyli jak zobowiązania Lyreco w obszarze 
Gospodarki Obiegu Zamkniętego pomogą 
wspólnie zrealizować ten cel.

latach 2020-2025 zobowiązujemy się uczynić go-
spodarkę o obiegu zamkniętym priorytetową 
dźwignią przyspieszającą opracowywanie zinte-

growanych, zrównoważonych rozwiązań biznesowych dla 
naszych klientów. W 2020 roku przyjęliśmy 5 zobowiązań, 
aby pomóc naszym klientom w szybszym postępie w kie-
runku drastycznego zmniejszenia ilości odpadów niena-
dających się do recyklingu w miejscu pracy, a ostatecznie 
zmniejszenia ich wpływu na środowisko do ZERA.

1. Chcemy być pierwszą firmą w naszej branży z pełną 
gamą produktów gotowych do recyklingu. Do 2025 roku 
zaproponujemy alternatywę „gotowy do recyklingu” dla 
każdego produktu, który klient będzie chciał kupić. Takie 
produkty wykonane będą z materiałów, które będzie moż-
na ponownie wprowadzić do pełnego łańcucha wartości, 
z możliwością recyklingu ocenioną zgodnie z normami ISO. 

2. Chcemy zapewnić zbiórkę artykułów, po wycofaniu 
z eksploatacji i ponownie wprowadzić zużyte materiały 
do łańcucha produkcyjnego. Chcemy dostarczyć każde-
mu klientowi rozwiązania zbiórki wszystkich nadających 
się do recyklingu produktów, zapewniając ich efektywny 
recykling i dostarczając informacje na temat ich przy-
szłego wykorzystania.

3. Chcemy usunąć ze sprzedawanych przez nas produktów 
wszystkie opakowania nie będące częścią gospodarki 
o obiegu zamkniętym. Chcemy istotnie ograniczyć uży-
cie opakowań i wprowadzić dla każdego produktu zakaz 

W

DR ROBERT  DR ROBERT  
DANILUKDANILUK

Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju, Jakości i Bezpieczeństwa,  
Lyreco Polska
Director for Sustainability, Quality and Safety, Lyreco Poland
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sustainable business solutions for our customers. In 2020, 
we adopted 5 commitments to help our customers make 
faster progress towards significant reduction of non-
recyclable waste in their workplace and ultimately reduce 
their environmental impact to ZERO.

1. We want to become the first company in our industry 
to offer a full range of recycle-ready items. By 2025 we 
will offer a recycle-ready alternative for every product 
our customers want to buy. Such products will be made 
of materials that can be reintroduced into the full value 
chain, with their recyclability assessed according to ISO 
standards.

2. We want to ensure that end-of-life products are collected, 
and materials are reintroduced into the production 
chain. We want to provide each customer with a solution 
for the collection of all recyclable products, ensuring 
their efficient recycling and providing information on 
their future use.

3. For all the products on our offer we want to remove all 
packaging that is not compliant with the principles of the 
circular economy. We want to reduce packaging use and 
ban non-recyclable plastic packaging for all products.

4. We want to completely get rid of disposable or non-
recyclable plastic in all our offices. We have already 
banned disposable and non-recyclable plastic in all 
our branches, as setting a good example is an essential 
condition for engaging our customers.

5. We want to formulate circular economy standards for 
workplaces with European stakeholders. In cooperation 
with European authorities and key stakeholders in the 
field in question, we have akready started to develop 
such standards. 

stosowania opakowań plastikowych nienadających się 
do recyklingu.

4. Chcemy całkowicie zaprzestać używania plastiku jednora-
zowego lub nie będącego częścią obiegu zamkniętego we 
wszystkich naszych biurach. Już obecnie wprowadziliśmy 
zakaz stosowania plastiku jednorazowego użytku i nie 
będącego częścią obiegu zamkniętego we wszystkich na-
szych oddziałach, ponieważ wzorowe postępowanie jest 
warunkiem wstępnym zaangażowania naszych klientów. 

5. Chcemy opracować normy gospodarki o obiegu za-
mkniętym dla branży miejsc pracy z europejskimi intere-
sariuszami. Wraz z władzami europejskimi i kluczowymi 
podmiotami zajmującymi się gospodarką o obiegu za-
mkniętym już bierzemy udział w określeniu takich stan-
dardów dla miejsca pracy.

Towards  
ZERO WASTE 
workplace
How Lyreco's commitments in the 
field of the Circular Economy will 
help to achieve this goal?

By 2025, we want to make circular economy the main 
lever for accelerating the development of integrated, 

GOSPODARKA CYRKULARNA W LYRECO
5 ZOBOWIĄZAŃ DO ROKU 2025

CHCEMY STWORZYĆ
"CYRKULARNĄ” ALTERNATYWĘ

DLA WSZYSTKICH
RODZAJÓW PRODUKTÓW

CHCEMY BYĆ 
PRZYKŁADEM

CHCEMY
ANGAŻOWAĆ
BRANŻE DLA

MIEJSC PRACY

Pełny zakresy
produktów gotowych 

do recyklingu

Rozwiązania 
w zakresie zbiórki

i recyklingu

Opakowania produktów 
poddanych recyklingowi 

i nadających się 
do recyklingu

Zero produktów 
jednorazowego użytku
z tworzyw sztucznych 

w naszej siedzibie

Standardy Gospodarki 
Obiegu Zamkniętego
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Wzmacniamy 
empatię dzieci

ielu z nas, w niezliczonych momentach życia, spo-
tkało się z brakiem zrozumienia czy akceptacji, na 
różnych płaszczyznach. Choć empatia nie jest naj-

mocniejszym punktem naszego społeczeństwa, to wydaje 
się, że z roku na rok jesteśmy tego bardziej świadomi, co 
zdecydowanie wpływa na poprawę naszych postaw i zacho-
wań. To między innymi dlatego Fundacja Rodziny Czepczyń-
skich stworzyła projekt edukacyjny, skierowany do dzieci 
w wieku 5-10 lat, który ma za zadanie przyspieszyć proces 
pogłębiania empatii w społeczeństwie. Skupiając się na ob-
szarze chorób i niepełnosprawności, metodycy Czepczyński 
Family Foundation udowadniają, że edukacja włączająca roz-
poczęta już na etapie wczesnoszkolnym ma realny wpływ na 
wychowanie świadomych pokoleń, dzięki czemu skojarzenia 
ze słowem niepełnosprawność mają szansę przestać być tak 
pejoratywne. 

Projekt ABC Empatii został stworzony w odpowiedzi na 
potrzebę społeczną w obszarze edukacji włączającej, która 
jest jedną z trzech kluczowych strategii edukacyjnych wska-
zanych przez Komisję Europejską, obok edukacji o przedsię-
biorczości i edukacji cyfrowej. Bazą projektu jest książka „ABC 
empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami”, autorstwa Wiktora 
Czepczyńskiego, Żanety Kupczyk i Katarzyny Muzyki-Jacheć. 
Publikacja tłumaczy językiem dziecka na czym polegają po-
szczególne niepełnosprawności i schorzenia, a także przyta-
cza związane z nimi różnice w codziennym funkcjonowaniu. 
Dodatkowo, w skład projektu wchodzi poradnik metodyczny 
dla nauczyciela, zawierający praktyczne wskazówki, propozy-
cje zabaw grupowych, karty pracy ucznia czy językowy savoir 
vivre związany z danym schorzeniem. Wszystkie narzędzia 
zostały skonsultowane i przygotowane we współpracy z or-
ganizacjami społecznymi, specjalizującymi się w konkretnych 
niepełnosprawnościach czy schorzeniach (m.in. Fundacja 
Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Fundacja AVALON, Fun-
dacja Autyzm UP, Polski Związek Niewidomych). Głównym 
celem projektu jest rozpoczęcie dialogu z dzieckiem na te-
mat funkcjonowania osób z różnymi niepełnosprawnościami, 
wzbudzanie empatii i uwrażliwienia na inność, budowanie 
świadomości społecznej na temat włączania osób z niepeł-
nosprawnościami do aktywnego i niezależnego życia, a także 
uwrażliwienie dzieci na inny, niż ich własny, stan zdrowia.

W
Czepczyński Family FoundationCzepczyński Family Foundation

materiał prasowy

W tym roku prowadzony jest pilotaż projektu ABC Empa-
tii. W ramach strategii „1000/100” Czepczyński Family Foun-
dation z własnych środków statutowych wyposaża placówki 
edukacyjne (publiczne przedszkola i szkoły podstawowe) 
w 1000 polskich gminach (1 placówkę w gminie) oraz 100 
szpitali z oddziałami dziecięcymi w projekt. W akcję skiero-
waną do szpitali zaangażowali się polscy sportowcy i artyści. 
Mali pacjenci otrzymują książki z autografami m.in. Majki 
Jeżowskiej, Agnieszki Radwańskiej, Roberta Kubicy, Rafała 
Buszka, Artura Boruca, Artura Barcisia czy olimpijczyków 
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oraz paraolimpijczyków sponsorowanych przez Grupę Spor-
tową Orlen. 

Projekt został objęty patronatem UNICEF Polska, ROTARY 
Polska oraz TVP ABC. Osoby i placówki edukacyjne zaintere-
sowane bezpłatnym udziałem w projekcie znajdą więcej in-
formacji na stronie fundacji (www.cff.edu.pl).

we are all the same" by Wiktor Czepczyński, Żaneta Kupczyk 
and Katarzyna Muzyka-Jacheć. The publication explains 
with the language of a child what disabilities and diseases 
are, mentioning the differences in everyday functioning 
that disabilities cause. In addition, the project includes 
a methodological guide for teachers, containing practical 
tips, ideas for educational group games, student worksheets 
or inclusive language (Dos and Don'ts). All of the above 
was consulted and prepared in cooperation with social 
organizations specializing in specific disabilities or diseases 
(including the Anna Dymna’s Against the Odds Foundation, the 
AVALON Foundation, the Autyzm UP Foundation, the Polish 
Association of the Blind). The main goal of the project is to 
initiate a dialogue with the child on the functioning of people 
with various disabilities, to evoke empathy and sensitivity to 
otherness, to build social awareness about the inclusion of 
people with disabilities into active and independent life, as 
well as to sensitise children to people with health conditions 
other than their own.

The piloting of the ABC of Empathy project has begun 
this year. As a part of the "1000/100" strategy, Czepczyński 
Family Foundation decided to equip educational institutions 
(public kindergartens and primary schools) in 1000 Polish 
municipalities (1 facility in a municipality) and 100 hospitals 
with children's wards with the ABC of Empathy project (the 
foundation financed the project). The Foundation engaged 
Polish athletes and artists in its activities so young patients 
could receive books signed by: Majka Jeżowska, Agnieszka 
Radwańska, Robert Kubica, Rafał Buszek, Artur Boruc, Artur 
Barciś or Olympians and Paralympians sponsored by the 
Orlen Team.

The project is under the patronage of UNICEF Poland, 
ROTARY Poland and TVP ABC. Educational institutions 
interested in free participation in the project will find more 
information on the foundation's website (www.cff.edu.pl). 

Strengthening 
children's empathy

Many of us, countless times in our lives, have faced a lack 
of understanding or acceptance at various levels. Although 
empathy is not the strongest trait of our society, it seems 
that we are getting more aware of empathy every year, which 
definitely improves our attitudes and behaviours. This is one 
of the reasons why the Czepczyński Family Foundation has 
created an educational project dedicated to children aged 
5-10 that aims to accelerate the process of deepening the 
empathy of the society. Czepczyński Family Foundation 
methodologists focus on the area of diseases and disabilities, 
and argue that inclusive education, started in the early school 
stages, has a real impact on the upbringing of conscious 
generations, thanks to which the pejorative associations with 
the word “disability” may fade.

The ABC of Empathy project was created in response to 
the social needs in the area of inclusive education, one of the 
three key educational strategies identified by the European 
Commission, next to entrepreneurship and digital education. 
The basis of the project is the book "ABC of empathy, for 
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Czy organizacja 
charytatywna jest  
w stanie wesprzeć biznes?  
Jak najbardziej TAK!

rezenty bez Pudła to program UNICEF Polska, w ra-
mach którego do dzieci i rodzin dotkniętych konflik-
tami zbrojnymi czy klęskami żywiołowymi trafiają nie-

zbędne produkty humanitarne. Wszystko dzięki darczyńcom, 
którzy poprzez swoje wpłaty, zobowiązują organizację do 
dostarczenia wybranych artykułów najbardziej potrzebu-
jącym. UNICEF Polska w swojej gamie ma cały szereg pro-
duktów humanitarnych: od pojemników na wodę, apteczek 
pierwszej pomocy, poprzez moskitiery, materiały edukacyjne 
czy piłki nożne.

Nasz program to gotowe rozwiązanie CSR dla każdej fir-
my, które świetnie sprawdza się w okresie świątecznym lub 
różnych szczególnych okolicznościach. Zamiast kupować 
setki prezentów dla swoich partnerów biznesowych, mo-
żemy wspólnie z wybraną grupą podarować „Prezenty bez 
Pudła”. Zyskują wszyscy: klienci, kontrahenci czy pracownicy 
otrzymują certyfikat z podziękowaniem, a potrzebujące dzie-
ci – niezbędną pomoc. To alternatywa dla tradycyjnych pre-
zentów biznesowych, które nie zawsze mogą trafić w gusta 
partnerów. „Prezent bez Pudła” z pewnością przywoła pozy-
tywne skojarzenia z firmą, a nie będzie tylko kolejnym nie-
przydatnym upominkiem. Z naszego programu skorzystały 
już takie firmy jak 4KRAFT sp. z o.o., Mikomax Smart Office 
czy Fundacja Deloitte. Jesteśmy w stanie indywidualnie do-
pasować program dla każdej firmy. Polacy wspierają akcję już 
od 10 lat. Przez ten czas UNICEF dostarczył produkty o war-
tości ponad czterech milionów złotych! 

Mechanizm wsparcia projektu „Prezenty bez Pudła” 
jest prosty. Każdy darczyńca (czy to osoba indywidual-
na czy firma) osobiście wybiera konkretny produkt, który 
chce podarować. Odbywa się to za pośrednictwem strony  
prezentybezpudla.pl. Następnie darczyńca przekazuje  
UNICEF darowiznę, a organizacja jest zobowiązana do do-
starczenia produktu tam, gdzie jest on najbardziej potrzebny. 
Po dokonaniu płatności, darczyńca w ramach podziękowania 
otrzymuje e-mail ze specjalnym certyfikatem programu „Pre-
zenty bez Pudła”. Certyfikat można pozostawić dla siebie lub 
przekazać jako upominek. 

P

RENATA  RENATA  
BEMBEM

Zastępca Dyrektora Generalnego, UNICEF Polska
Deputy Executive Director, UNICEF Poland

Zastanawiasz się, jaki prezent podarować  
w  tym roku swoim pracownikom, kontrahentom 
czy partnerom biznesowym? UNICEF Polska pod-
powiada: podaruj „Prezent bez Pudła”.
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„Prezenty bez Pudła” to zawsze trafione prezenty. To real-
ne produkty, które ratują zdrowie i życie dzieci, a obdarowu-
jący czuje radość z pomagania! 

Our programme is a ready CSR solution for any business. 
It is perfect for the holiday season and for various special 
occasions. Instead of buying hundreds of gifts for their 
business partners, together with a selected group of partners 
firms can make a donation for the "Inspired Gifts". Everyone 
benefits from such solution: customers, contractors or 
employees receive a thank you certificate, and the children 
in need – the necessary help. It is an alternative to traditional 
business gifts, which may not always be suitable for the 
partners. "Inspired Gifts" will certainly bring back positive 
associations with the company, and will not be just another 
useless gift. Our programme has already been implemented 
by companies such as 4KRAFT sp. z o.o., Mikomax Smart 
Office or Deloitte Foundation. We are ready to immediately 
tailor the programme to the needs of any business. Poles 
have been supporting the programme for 10 years. During 
this time, UNICEF has delivered products worth over four 
million PLN!

The support mechanism for the "Inspired Gifts" programme 
is simple. Each donor (be it an individual or a company) 
personally selects the specific product they wish to give. 
This is done via the website prezentybezpudla.pl. The donor 
then donates to UNICEF and the organization is committed 
to delivering the product to where it is most needed. After 
making the payment, the donor, as a thank you, receives 
an e-mail with a special certificate of the "Inspired Gifts" 
programme. You can leave the certificate for yourself or give 
it as a gift.

"Inspired Gifts" are always the right gifts. These are real 
products that save the health and life of children, and the 
donor feels the joy of helping! 

Can an NGO  
support businesses?  
Definitely YES!
Are you wondering what gift to give your 
employees, contractors or business partners this 
year? UNICEF Poland suggests: give the "Inspired 
Gifts".

"Inspired Gifts" is the UNICEF Poland programme, under 
which the necessary humanitarian products are delivered to 
children and families affected by armed conflicts or natural 
disasters. All thanks to the donors who, through their 
contributions, oblige the organization to deliver selected 
products to those most in need. UNICEF Poland has a wide 
range of humanitarian products: from water containers, 
first aid kits, through mosquito nets, educational materials 
and footballs.
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Zielony model biznesowy 
jako narzędzie efektywnej 
pomocy rozwojowej dla 
lokalnych społeczności

ekordowa i przedłużająca się susza w Zimbabwe 
spowodowała, że w 2020 r. ok. 8 mln osób cierpiało 
z powodu niedostatku żywności. Brak wody wywołał 

nie tylko zmniejszanie się powierzchni terenów rolnych, 
ale obniżył również wydajność upraw. W kraju, gdzie więk-
szość produkcji rolnej to produkcja na potrzeby własne, 
susza stała się gigantycznym problemem. 

Odpowiedzią jest pomoc rozwojowa, która promuje 
zrównoważone rozwiązania środowiskowe i biznesowe. 
Taki model wsparcia przyjęła organizacja SOS Wioski 
Dziecięce. Przykładem są projekty ogrodów społeczno-
ściowych w Kachambwa i Mendere zmodernizowanych 
z polskich środków. 

Celem operacyjnym jest zwiększenie wydajności ogro-
dów i ukierunkowanie lokalnej ludności na rolnictwo pro-
dukcyjne, stosując model spółdzielczy. Cel nadrzędny to 
adaptacja do zmian klimatu. Wsparcie obejmowało inwe-
stycję w infrastrukturę rolną, budowę studni zasilanych 
energią słoneczną, systemu nawadniania kropelkowego. 
Jednocześnie rozwijały się umiejętności spółdzielców m.in 
w zakresie doboru upraw, inwentaryzacji produkcji, za-
rządzania finansami, marketingu, budowania partnerstw 
z odbiorcami. Dzięki temu, beneficjenci projektu, oprócz 
produkcji na własne potrzeby stali się dostawcami warzyw 
do supermarketów. Opiekunowie dzieci uzyskali stałe źró-
dło dochodów pozwalające zaspokoić podstawowe po-
trzeby swoich rodzin.

SOS Wioski Dziecięce w Polsce wspierają inicjatywy 
w Zimbabwe. Uważamy, że warto inwestować w tego typu 
projekty dla rozwoju lokalnych społeczności. Takie działa-
nie przekłada się na ich stabilność ekonomiczną i ochronę 
klimatu. Poszukujemy partnerów korporacyjnych, którzy 
dołączą do nas w ramach społecznej odpowiedzialności 
biznesu. 

R

Działania SOS Wiosek Dziecięcych w Zimbabwe

JUSTYNA KALITAJUSTYNA KALITA

Menadżer Działu Fundraisingu Korporacyjnego, Stowarzyszenie  
SOS Wioski Dziecięce w Polsce
Corporate Fundraising Department Manager,SOS Children's Villages Poland
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a model was adopted by SOS Children's Villages. Projects 
regarding modernisation of the Kachambwa and Mendere 
community gardens, financed from Polish donations, may 
serve as an example. 

Their operational objective is to increase the gardens’ 
efficiency and gearing the local community towards 
commercial farming based on a co-op model. The 
overarching goal is to adapt to climate change. The support 
covered investment in agricultural infrastructure, solar-
powered boreholes, drip irrigation systems. Simultaneously, 
the co-op members’ skills were improved, including, crop 
selection, production stocktaking, finance management, 
marketing and building partnerships with buyers. Owing 
to this the project participants, apart from producing for 
their own needs, have become suppliers of vegetables for 
supermarkets. Caregivers of children gained a stable income 
source allowing to satisfy their families’ basic needs.

SOS Children’s Villages Poland supports the initiatives 
in Zimbabwe as we believe it is worth investing in projects 
for local community development. Such interventions 
contribute to the economic stability and climate protection. 
We are looking for corporate partners who will join us in 
the effort within business corporate responsibility. 

Green business model 
as an effective tool of 
development aid for 
local communities
Interventions of SOS Children’s 
Villages in Zimbabwe 

In 2020, the record-breaking and protracted drought in 
Zimbabwe resulted in approximately 8m people affected by 
food shortages. Lack of water caused not only reduction 
of the area under cultivation, but also a drop in its yield. 
In a country where subsistence farming constitutes the 
majority of agricultural production, the drought had 
become an enormous issue. 

The response consists in development aid which promotes 
sustainable environmental and business solutions. Such 

MAGDALENA BILMAGDALENA BIL

Koordynator Projektów Międzynarodowych, Stowarzyszenie  
SOS Wioski Dziecięce w Polsce
Corporate Fundraising Department Manager, SOS Children's Villages Poland
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Działalność  
Fundacji Dziecięca 
Fantazja

undacja Dziecięca Fantazja jest Organizacją Pożytku 
Publicznego, której celem jest wnoszenie radości w ży-
cie dzieci nieuleczalnie chorych, niepełnosprawnych 

i zmagających się z chorobami zagrażającymi życiu poprzez 
spełnianie ich najskrytszych marzeń i fantazji. Naszymi pod-
opiecznymi są dzieci z całej Polski, w wieku od 3-18 lat, wal-
czące z nowotworami, wadami wrodzonymi, schorzeniami 
genetycznymi i przewlekłymi. 

Od 2003 z pomocą firm i osób prywatnych, udało nam się 
spełnić ponad 7500 wyjątkowych marzeń. W chwili obecnej 
na swój magiczny moment oczekuje ponad 1000 dzieci. 

Dla chorego dziecka codzienność stanowią często szpi-
tale, izolacja od rodziny i rówieśników, bolesne zabiegi czy 
wyczerpująca rehabilitacja. Moc spełnionego marzenia daje 
dziecku i jego rodzinie nadzieję i siłę do dalszej walki z cho-
robą, a co najważniejsze przywołuje uśmiech na twarzy!

Wszystkie marzenia duże czy małe są tak samo ważne. 
Dzieci marzą o zabawkach, lalkach, klockach Lego, rowerach, 
posiadaniu sprzętu muzycznego, laptopów, smartfonów 
i konsol do gier. Niektóre dzieci marzą o nowych wygodnych 
łóżkach czy wiszących fotelach. Część naszych podopiecz-
nych chciałaby choć na kilka dni wyjechać nad morze lub 
w góry, spotkać się ze swoim idolem, obejrzeć na żywo mecz 
ulubionej drużyny sportowej. A to tylko przykłady, bo dzie-
cięca fantazja jest nieograniczona…

Okres pandemii koronawirusa jest szczególnie ciężki dla 
chorych dzieci, które są w grupie podwyższonego ryzyka 
zachorowania ponieważ mają obniżoną odporność. Brak 
kontaktu z rówieśnikami, izolacja i trudność w dostępie do 
lekarzy i rehabilitantów negatywnie wpływa na ich stan psy-
chiczny i fizyczny. Dlatego w czerwcu zeszłego roku Fundacja 
Dziecięca Fantazja uruchomiła charytatywną platformę www.
wishsurfing.pl, dzięki której spełnianie materialnych marzeń 
małych bohaterów stało się dużo łatwiejsze. 

Platforma www.wishsurfing.pl umożliwia proste zakłada-
nie zbiórek dla podopiecznych Fundacji Dziecięca Fantazja. 
Każde dziecko, każde marzenie i każda zbiórka są zweryfiko-

F

KAMILA RYBICKA I GARRY OLIVERKAMILA RYBICKA I GARRY OLIVER

Założyciele Fundacji Dziecięca Fantazja 
Co-Founders of Fundacja Dziecięca Fantazja

Kiedy śmieje się dziecko, 
śmieje się cały świat 
Janusz Korczak
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wane. Darczyńcy mogą przeglądać marzenia dzieci i wspierać 
wybrane zbiórki dowolną kwotą. Darowizny przekazane po-
przez portal wishsurfing.pl mogą być odliczone od dochodu. 

Zespół Fundacji zajmuje się całym procesem realizacji 
marzenia. Przekazanie prezentów odbywa się sprawnie i bez-
kontaktowo. Rezultaty ze spełnionych marzeń dostępne są 
na platformie www.wishsurfing.pl.

Oprócz realizacji dziecięcych marzeń, działalność Fanta-
zji prowadzi także program dla najbardziej potrzebujących 
„Żyć z godnością”, organizuje Podróże Spełnionych Fantazji 
w ramach akcji „Łyżwiarze dla Młodych Bohaterów”, oraz wy-
darzenia m.in. letni „Wieczór Marzeń w ZOO” i Gale z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia. W wydarzeniach biorą udział setki 
chorych dzieci z całego kraju. W 2019 roku Fundacja wystar-
towała też z programem stypendialnym HELP (HeroEs Lear-
ning Program) umożliwiającym osobom po ciężkiej choro-
bie, żyjącym z niepełnosprawnością lub przewlekłą chorobą, 
podjęcie studiów na wyższych uczelniach.

make them more vulnerable to infection. The isolation and 
lack of interaction with others, combined with the difficulty 
in getting treatment and rehabilitation, has negatively 
impacted the children’s mental and physical well-being.

That’s why, in June last year, Fantazja launched its charity 
platform www.wishsurfing.pl, which greatly simplifies the 
method of granting a child’s wish. Through wishsurfing.pl 
you can easily surf through the profiles of Fantazja’s wish-
children and make a donation of your choice towards their 
dream. Donations are tax deductible. 

Fantazja then fulfills the child’s wish, which is delivered 
by courier to the child at home or in hospital, together with 
a personalized greeting card. 

In addition to fulfilling children's dreams, Fantazja 
provides many other meaningful programs for hundreds of 
less-fortunate children: Live with Dignity; Skating for Young 
Heroes; Journeys for a Lifetime; Galas for Young Heroes; 
Dream Night at the ZOO; Christmas Gala Party; Christmas 
Dinner Dance, and; HELP (HeroEs Learning Program) which 
enables youth who have survived a serious illness, or are 
living with a disability or chronic disease, to achieve a higher 
education with the possibility of entering the workforce 
upon graduation. 

Fundacja Dziecięca Fantazja
ul. Tytoniowa 22, Warszawa; tel.: 22 517 1770
email: info.f-df.pl
www.f-df.pl
Nr. konta: BPS S.A. 14 1930 1523 2310 0345 8400 0001

About  
Fantazja

Fundacja Dziecięca Fantazja is a Public Benefit 
Organization which “lights up the lives” of children in 
Poland, who are suffering from life-threatening illnesses or 
life-limiting conditions, by making their fondest wishes and 
dreams come true.

Since 2003, with help from individual and corporate 
supporters, Fantazja has granted over 7000 wishes for 
children, aged 3-18, from all over Poland. 

Hospitals, isolation from family and friends, painful 
treatments and exhausting rehabilitation – this is the 
everyday life of a sick child. The power of granting a wish 
brings much-needed joy to the child and their family, it gives 
them hope and the strength to keep fighting.

All dreams, big or small, are equally important. Children 
dream of toys, building blocks, bicycles, musical equipment, 
laptops, smart-phones and gaming consoles. Some children 
dream of new comfortable beds and furniture. Others would 
like to go to the seaside or the mountains, or travel to watch 
their favorite sports team and perhaps meet their idol. And 
these are just a few examples, because children's dreams are 
limitless...

The pandemic has been especially difficult for our wish-
children as many have compromised immune systems which 
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SZYBKIE 
GWARANCJE 
UBEZPIECZENIOWE 
ON-LINE

E-GWARANCJE.COM.PL

Wiarygodność Euler Hermes w zakresie gwarancji to dziesiątki lat 
doświadczenia rynkowego na całym świecie. Euler Hermes jest 
liderem ubezpieczeń należności w Polsce i jest częścią Grupy Allianz. 
Skorzystaj z naszej wiedzy i profesjonalizmu.

216x303-reklama-egwarancje-01a.indd   1216x303-reklama-egwarancje-01a.indd   1 14.09.2021   10:01:3714.09.2021   10:01:37
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Relacja z IX edycji 
Executive Innovation 
Forum

Ex
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czerwca w hotelu Sheraton Grand Warsaw 
odbyła się IX edycja konferencji organizo-
wanej przez Executive Club – Executive 
Innovation Forum. Część merytoryczna 

wydarzenia objęła trzy panele dyskusyjne oraz sześć wy-
stąpień, a wieczorem, podczas uroczystej Gali, poznaliśmy 
wyniki dwóch konkursów „Diamenty Innowacji” oraz „Su-
stainable Economy Awards”. Po ogłoszeniu zwycięzców 
odbył się wieczorny bankiet.

Konferencję zainaugurowało wystąpienie Gościa Hono-
rowego, Dr. Marka Niedużaka, Podsekretarza Stanu w Mi-
nisterstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Mówca wskazał, 
że należy otworzyć gospodarkę na nowe rozwiązania, pod-
kreślając, że szacunkowo 2/3 wzrostu gospodarczego w kra-
jach rozwiniętych jest powiązana z implementacją innowa-
cji. Podsekretarz Stanu zwrócił również uwagę na fakt, że 
polscy przedsiębiorcy muszą liczyć się również z ryzykiem 
i  nabyć umiejętność wyciągania odpowiednich wniosków 
po odniesieniu porażki. Mówca zaznaczył, że Unia Euro-

pejska sformatowała fundusze przeznaczone na odbudowę 
gospodarek po pandemii z założeniem dwóch transforma-
cji: zielonej i cyfrowej. W obydwu obszarach innowacje są 
fundamentem, a kluczem do pożądanego rezultatu w dzie-
dzinie innowacji są innowatorzy, który odważnie i otwarcie 
podejmują ryzyko.

Kolejnym punktem w programie było wystąpienie Go-
ścia Specjalnego, Magnusa Penkera – znanego na całym 
świecie eksperta w dziedzinie innowacji, cyfryzacji i trans-
formacji biznesu. Magnus Penker wskazał najważniejsze 
czynniki sukcesu organizacji, podkreślając, że innowacje są 
w zasięgu ręki każdego przedsiębiorcy i każdy lider może 
zostać innowatorem. Mówca zachęcał do odważnych de-
cyzji i  przejęcia większej kontroli nad własnym życiem. 
Magnus Penker, bazując na swoim doświadczeniu, przeka-
zał słuchaczom rady i wskazania, jak zadbać o organizację 
i  wprowadzić innowacje. Za najważniejsze aspekty uznał 
współpracę i  otwartość na innych, wyznaczanie celu oraz 
wytrwałość w jego osiągnięciu.

17



Executive MAGAZINE 129

Report

Kolejnym Gościem przemawiającym podczas konferen-
cji był Profesor Witold Orłowski, ekonomista i wykładowca 
Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. W swoim wy-
stąpieniu pt. „Economic Outlook 2021” omówił najważniej-
sze kwestie gospodarcze kraju. Profesor zwracając uwagę na 
zmienność kondycji państwa, zauważył, że mimo zażegna-
nia jednych kłopotów i  teoretycznego powrotu do stanu 
sprzed pandemii, czekają na nas kolejne problemy – rosnąca 
inflacja, czy też problemy ze znalezieniem pracowników. 
Ekonomista ostrzegł również przed zbyt dużą pewnością 
i przekonaniem o zakończeniu pandemii, nawołując do ob-
serwacji rozwoju sytuacji. Według Profesora należy przede 
wszystkim pamiętać o  wyzwaniach związanych z  czwartą 
rewolucją przemysłową i nadchodzących zmianach.

Po pierwszych wystąpieniach nadszedł czas na dyskusję 
panelową o cyfrowej transformacji biznesu, którą modero-
wał Profesor dr hab. Grzegorz Mazurek – Rektor Akademii 
Leona Koźmińskiego. W  gronie panelistów byli: Sylwia 
Bilska – Dyrektor Generalna, Edenred Polska, Ireneusz 
Borowski – Country Manager, Dassault Systèmes, Dariusz 
Kwieciński – Prezes Zarządu, Fujitsu Poland, Dr Jerzy 
Kwieciński – Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao SA, Ma-
riusz Pełechaty – Prezes Zarządu, Koda Bots oraz Grzegorz 
Słomkowski – Członek Zarządu, Polska Agencja Inwesty-
cji i Handlu. Pod dyskusję została poddana transformacja 
oraz wszystkie wyzwania z nią związane. Rozważania ob-
jęły kwestie utrzymujących się trendów oraz pracy zdalnej 
w Polsce. Prelegenci zwrócili uwagę na złożoność procesu 
transformacji cyfrowej i podkreślili, że nie polega on jedy-
nie na implementacji komunikatorów internetowych. Jed-
nocześnie wskazano, że oprócz wszystkich wprowadzanych 
rozwiązań, należy zadbać o poprawność komunikacji oraz 

kreatywność, ponieważ wraz z  dynamiką zmian, pogłębia 
się wrażliwość ludzi na sposób komunikowania. Paneliści 
zgodnie stwierdzili, że Polsce kończy się era tanich kosztów 
i konkurować można jedynie innowacją oraz kwalifikacjami 
pracowników. Panel zakończył się serią rad ekspertów dla 
wszystkich przedsiębiorców na drodze rozwoju cyfryzacji 
w organizacjach.

Po pierwszej dyskusji panelowej Dariusz Kwieciński, 
Prezes Zarządu, Fujitsu Poland poprowadził case study pt. 
„Transformacja cyfrowa to nie transformacja IT”, w którym 
przekonywał słuchaczy, że nie należy traktować transforma-
cji jako zmian w  technologii. Podkreślając rolę rozwiązań 
technologicznych, wskazał jednak, że nie należą one do 
elementu wiodącego w całym procesie. Najważniejszy jest 
rozwój biznesu i  to wzrost decyduje o udanej transforma-
cji. Rekomendacją wynikającą z wystąpienia jest otwartość 
i gotowość do współpracy z osobami z zewnątrz – jest to 
sposób na uniknięcie porażki i  zaskoczeń. Prezes omówił 
również stosowanie chmury hybrydowej, podkreślając, że 
nie ma ona uniwersalnego zastosowania i  zależna jest od 
charakteru i kultury firmy.

Po prezentacji oraz krótkiej przerwie networkingowej 
rozpoczęła się dyskusja, której moderatorem był Profesor dr 
hab. Tomasz Szapiro – Rektor Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie w kadencji 2012–2016. W panelu udział wzię-
li: Magdalena Burzyńska – Dyrektor Zarządzająca, Ayming 
Polska, Aleksander Jakubczak – Dyrektor ds. rozwiązań 5G, 
Huawei Polska, Robert Kałuża – Współzałożyciel, Billon 
Gorup, Bartosz Sokoliński – Dyrektor Zarządzający ds. 
Innowacji i  technologii, Agencja Rozwoju Przemysłu SA, 
Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski – Profesor zwyczajny 
na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Poli-

PATRONI HONOROWI
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PARTNER MERYTORYCZNY  
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PARTNERZY GALI
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techniki Warszawskiej oraz dr hab. inż. Tomasz Nasiłowski 
– Prezes Zarządu, InPhoTech. Dyskusja rozpoczęła się od 
podsumowań dotyczących miejsca Polski w rankingach in-
nowacyjności i opinii Polaków. Eksperci starali się wskazać, 
co mogłoby poprawić pozycję kraju oraz jakie są zagroże-
nia i bariery związane z zaangażowaniem w rozwój inno-
wacji. Mówcy stwierdzili, że należy rozszerzyć i wzmocnić 
kontrakty pomiędzy biznesem a  uczelnią oraz podkreślili 
znaczenie współpracy, otwartości oraz ochrony własności 
intelektualnej. 

Po krótkiej przerwie nadszedł czas na case study „Wy-
korzystanie sztucznej inteligencji w profilaktyce szyjki ma-
cicy”, przygotowane przez dr. hab. inż. Jakuba Barbasza, 
współzałożyciela Digitmed. Mówca wskazał potrzebę po-
prawy umiejętności komunikacji międzyludzkiej oraz pod-
kreślił problem polegający na pomijaniu badań przesiewo-
wych przez kobiety w Polsce, co jest skutkiem wieloletnich 
zaniedbać systemu, a  szczególnie programu profilaktyki. 
Potrzebujemy systemu, który wpłynie na decyzje kobiet 
i wykonywalność badań. Sztuczna inteligencja jest rozwią-
zaniem, które zapewni poprawę jakości procesu. Profesor 
podkreślił, że system musi być odpowiedni dla każdego, 
kogo dotyczy system – zarówno lekarza, jak i pacjenta oraz 
osób pośrednich. Opracowanie i wdrożenie odpowiedniego 
systemu wpłynie chociażby na zwiększenie wykrywalności, 
zaoszczędzi czas oczekiwania na wynik oraz zmniejszy ilość 
niejednoznacznych wyników i zwiększy dostępność cytolo-
gii profilaktycznych.

Moderatorem trzeciego panelu dyskusyjnego pod hasłem 
„Innowacyjna energetyka” był Dr inż. Waldemar Szulc, Dy-
rektor Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie. 
Wśród panelistów pojawili się: Dariusz Bliźniak – Wi-
ceprezes Zarządu, Respect Energy, Adam Kostrzewa – 
Dyrektor Zarządzający, Pion Projektów Ekologicznych, 
Bank Ochrony Środowiska SA, Krzysztof Ławrywjaniec 
– Dyrektor Działu OZE, MAAT4, Adam Pantkowski – 
Członek Zarządu VH Invest AG, Artur Pollak – Prezes 
Zarządu, APA Group oraz Dr inż. Paweł Urbański – Prze-
wodniczący Rady Nadzorczej, Columbus Energy, Dyrektor 
Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Paneliści skupili 
się na przyszłości energetyki, angażując się w rozmowę na 
temat niezbędnego środka do poprawy innowacyjności. Ro-
śnie świadomość społeczeństwa i równolegle wzrasta ilość 
wyborów proekologicznych. Eksperci przyznali, że nieunik-
niona jest transformacja, na którą polska energetyka jest 
gotowa. Podsumowaniem panelu dyskusyjnego było stwier-
dzenie, że Polacy oczekują czystej i taniej energii.

of Innovation" and "Sustainable Economy Awards" were 
announced. The announcement of winners was followed by 
an evening banquet.

The conference was inaugurated by the speech of the 
Guest of Honour, Marek Niedużak, PhD, Undersecretary 
of State in the Ministry of Development, Labour and 
Technology. The speaker pointed out that the economy 
should be opened to new solutions, emphasizing that an 
estimated 2/3 of economic growth in developed countries 
is associated with the implementation of innovations. The 
Undersecretary of State also drew attention to the fact that 
Polish entrepreneurs must reckon with the risk and acquire 
the ability to draw appropriate conclusions after a  failure. 
The speaker pointed out that the European Union formatted 
the funds for rebuilding economies after the pandemic with 
the assumption of two transformations: green and digital. 
In both areas, innovation is the foundation, and the key 
to the desired outcome in innovation are innovators who 
boldly and openly take risks.

Next on the agenda was the speech of Special Guest, 
Magnus Penker – a world-renowned expert in innovation, 
digitalization and business transformation. Magnus Penker 
pointed out the most important factors of organization 
success, emphasizing that innovations are within the reach 
of every entrepreneur and every leader can become an 
innovator. The speaker encouraged people to make bold 
decisions and take more control over their lives. Magnus 
Penker, based on his experience, gave the audience tips 
and advice on how to take care of the organization and 
introduce innovations. He considered the most important 
aspects to be cooperation and openness to others, setting 
a goal and persistence in achieving it.

Another guest speaker at the conference was Professor 
Witold Orłowski, economist and lecturer at the Warsaw 
University of Technology Business School. In his speech 

THE REPORT FROM THE  
9TH EDITION OF EXECUTIVE 
INNOVATION FORUM

On 17 June at the Sheraton Grand Warsaw Hotel the 9th 
edition of Executive Club – Executive Innovation Forum 
took place. The substantive part of the event included three 
panel discussions and six speeches, and in the evening, 
during the Gala, the results of two competitions "Diamonds 
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entitled "Economic Outlook 2021" he discussed the most 
important economic issues of the country. The professor 
pointed out the volatility of the condition of the country, 
noting that despite the elimination of one problem and 
a  theoretical return to the state before the pandemic, 
new problems await us – rising inflation, or problems 
with finding workers. The economist also warned against 
too much certainty and conviction that the pandemic is 
over, urging to observe the development of the situation. 
According to the Professor, we should first of all keep in 
mind the challenges of the fourth industrial revolution and 
the upcoming changes.

After the first speeches there was time for a  panel 
discussion on digital transformation of business, which 
was moderated by Professor Grzegorz Mazurek, DSc – 
Rector of Kozminski University. Among the panelists were: 
Sylwia Bilska – General Director, Edenred Polska, Ireneusz 
Borowski – Country Manager, Dassault Systèmes, Dariusz 
Kwieciński – President of the Board, Fujitsu Poland, Jerzy 
Kwieciński, PhD – Vice President of the Board, Bank Pekao 
SA, Mariusz Pełechaty – President of the Board, Koda Bots 
and Grzegorz Słomkowski – Member of the Board, Polish 
Investment and Trade Agency. The discussion focused on 
the transformation and all its challenges. The discussion 
covered the issues of persisting trends and remote work 
in Poland. The speakers pointed out the complexity of the 
digital transformation process and emphasized that it does 
not consist only of the implementation of instant messaging. 
At the same time it was pointed out that in addition to 
all the implemented solutions, it is necessary to ensure the 
correctness of communication and creativity, because along 
with the dynamics of change, people's sensitivity to the way 
of communication is deepening. The panelists agreed that 
the era of cheap costs is coming to an end in Poland and the 
only way to compete is through innovation and employee 

qualifications. The panel ended with a  series of expert 
advice for all entrepreneurs on the path of digitalization 
development in organizations.

After the first panel discussion Dariusz Kwiecinski, 
President of the Board, Fujitsu Poland conducted a case study 
entitled "Digital transformation is not IT transformation" in 
which he convinced the audience that transformation should 
not be treated as changes in technology. Emphasizing the 
role of technological solutions, he pointed out that they 
do not belong to the leading element in the whole process. 
The most important thing is business growth, and it is 
growth that determines a  successful transformation. The 
recommendation from the speech is to be open and ready to 
cooperate with outsiders – this is the way to avoid failure and 
surprises. The CEO also discussed the use of hybrid cloud, 
emphasizing that it does not have universal application and 
depends on the nature and culture of the company.

After the presentation and a  short networking break 
a  discussion began, which was moderated by Professor 
Tomasz Szapiro, DSc – Rector of Warsaw School of 
Economics in the term 2012-2016. The panelists included: 
Magdalena Burzyńska – Managing Director, Ayming Poland, 
Aleksander Jakubczak – Director for 5G solutions, Huawei 
Poland, Robert Kałuża – COO/Co-founder, Billon Group, 
Bartosz Sokoliński – Managing Director for Innovation 
and Technology, Industrial Development Agency (ARP), 
Prof. Janusz Lewandowski, DSc, Eng. – Professor at the 
Faculty of Power and Aeronautical Engineering, Warsaw 
University of Technology and Dr Tomasz Nasiłowski, 
Eng – President of the Board, InPhoTech. The discussion 
began with a summary of Poland's place in the rankings of 
innovation and the opinions of Poles. The experts tried to 
indicate what could improve the country's position and what 
are the threats and barriers associated with the involvement 
in the development of innovation. The speakers stated that 
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the contracts between business and universities should be 
extended and strengthened, and stressed the importance 
of cooperation, openness, and the protection of intellectual 
property. 

After a short break, it was time for the case study "Use of 
artificial intelligence in cervical prevention", prepared by Jakub 
Barbasz, DSc, co-founder of Digitmed. The speaker pointed 
out the need to improve interpersonal communication skills 
and highlighted the problem of women in Poland skipping 
screening tests, which is the result of many years of neglect 
of the system, especially the prevention program. We need 
a system that will influence women's decision-making and 
the performance of examinations. Artificial intelligence is 
a solution that will improve the quality of the process. The 
professor emphasized that the system must be appropriate 
for everyone who is affected by the system – both the doctor 
and the patient and intermediate persons. The development 
and implementation of an appropriate system will increase 
the detection rate, save time waiting for the result and reduce 
the number of ambiguous results and increase the availability 
of prophylactic cytology.

The moderator of the third panel discussion "Innovative 
power industry" was Waldemar Szulc, PhD, Eng. director 
of the Polish Power Plants Association. The panelists 
included: Dariusz Bliźniak – Vice President of the 
Management Board, Respect Energy, Adam Kostrzewa 
– Managing Director, Environmental Projects Division, 
Bank Ochrony Środowiska SA, Krzysztof Ławrywjaniec 
– Director of the RES Department, MAAT4, Adam 
Pantkowski – Member of the Management Board of VH 
Invest AG, Artur Pollak – President of the Management 
Board, APA Group and Paweł Urbański, PhD, Eng. – 
Chairman of the Supervisory Board, Columbus Energy, 
Director of the Warsaw University of Technology Business 
School. The panelists focused on the future of the energy 
sector, engaging in a conversation about the necessary means 
to improve innovation. Awareness of the society is growing 
and in parallel the number of pro-environmental choices 
is increasing. The experts admitted that a  transformation 
for which the Polish power industry is ready is inevitable. 
The panel discussion was summed up by the statement that 
Poles expect clean and cheap energy. 
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o zakończeniu części merytorycznej konferencji Exe-
cutive Innovation Forum rozpoczęła się Wieczorna 
Gala, podczas której rozdane zostały „Diamenty Inno-

wacji” oraz „Sustainable Economy Awards”. Podczas pierw-
szej ceremonii nagrodzono firmy, które osiągnęły sukces 
w zakresie wdrażania innowacji, natomiast „Sustainable Eco-
nomy Awards” trafiły do najbardziej zasłużonych w zakresie 
zrównoważonego rozwoju. Nominacje każdej z  kategorii 
wskazali członkowie Kapituły Konkursowej, którzy po nara-
dach, wyłonili zwycięzców. Po wręczeniu nagród prezentację 
pod hasłem „For Good. Movement – Czas na zmiany” wy-
głosiła Sylwia Bilska, Dyrektor Generalna, Edenred Polska. 
Wieczór zakończył się koncertem zespołu „Cookies Band” 
oraz bankietem networkingowym.

After the content-related part of the Executive Innovation 
Forum the Evening Gala began, during which "Innovation 
Diamonds" and "Sustainable Economy Awards" were 
handed out. During the first ceremony, companies that have 
achieved success in implementing innovations were awarded, 
while the "Sustainable Economy Awards" went to the most 
deserving companies in the field of sustainable development. 
Nominations for each category were indicated by members of 
the Competition Chapter, who, after deliberations, selected 
the winners. After the awards ceremony, a  presentation 
entitled "For Good. Movement – Time for Change" was 
delivered by Sylwia Bilska, General Director, Edenred 
Polska. The evening ended with a concert of "Cookies Band" 
and a networking banquet. 

P
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LAUREACI „DIAMENTÓW INNOWACJI”

1. INNOWACJA ROKU: FINANSE BNP Paribas Bank Polska
2. INNOWACJA ROKU: PRZEMYSŁ Grupa Tubądzin
3. INNOWACJA ROKU: PRZEMYSŁ APA Group – wyróżnienie
4. INNOWACJA ROKU: LOGISTYKA Panattoni Development 

Europe
5. INNOWACJA ROKU: ENERGETYKA Ekoenergetyka-Polska
6. INNOWACJA ROKU: FARMACJA AFLOFARM Farmacja 

Polska
7. INNOWACJA ROKU: CHEMIA BASF Polska
8. CEO ROKU Rafał Michalski – Prezes Zarządu, Blachotrapez

LAUREACI „SUSTAINABLE ECONOMY AWARDS”

1. LIDER ZRÓWNOWAŻONEGO BUDOWNICTWA  
Spółka biurowa Skanska w CEE

2. LIDER ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI Unilever Polska
3. LIDER EKOLOGII W ENERGETYCE Schneider Electric Polska
4. LIDER EKOLOGII W ENERGETYCE Polskie Górnictwo 

Naftowe i Gazownictwo
5. LIDER TECHNOLOGII DLA ZRÓWNOWAŻONEGO 

ROZWOJU Robert Bosch
6. LIDER ETYKI W BIZNESIE Kompania Piwowarska
7. LIDER ZRÓWNOWAŻONEGO FINASOWANIA  

Bank Ochrony Środowiska
8. LIDER DORADZTWA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO 

ROZWOJU EY Polska
9. LIDER SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI  

Jeronimo Martins Polska
10. WIZJONER ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU  

Piotr Mirosław – Prezes Zarządu Lyreco Polska

"INNOVATION DIAMONDS" WINNERS

1. INNOVATION OF THE YEAR: FINANCE  
BNP Paribas Bank Polska

2. INNOVATION OF THE YEAR: INDUSTRY Grupa Tubądzin
3. INNOVATION OF THE YEAR: INDUSTRY  

APA Group – distinction
4. INNOVATION OF THE YEAR: LOGISTICS  

Panattoni Development Europe
5. INNOVATION OF THE YEAR: ENERGY Ekoenergetyka-Polska
6. INNOVATION OF THE YEAR: PHARMACY AFLOFARM Farmacja 

Polska
7. INNOVATION OF THE YEAR: CHEMISTRY BASF Poland
8. CEO OF THE YEAR Rafał Michalski, CEO of Blachotrapez

"SUSTAINABLE ECONOMY AWARDS" WINNERS

1. SUSTAINABLE CONSTRUCTION LEADER  
Skanska Office Development in CEE

2. SUSTAINABLE PRODUCTION LEADER Unilever Polska
3. GREEN POWER ENGINEERING LEADER Schneider Electric 

Polska
4. ECOLOGY LEADER IN POWER GENERATION  

Polish Oil and Gas Company (PGNiG)
5. TECHNOLOGY LEADER IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Robert Bosch
6. BUSINESS ETHICS LEADER Kompania Piwowarska
7. SUSTAINABLE FINANCING LEADER Bank Ochrony Środowiska
8. LEADER IN CONSULTING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

EY Polska
9. SOCIAL RESPONSIBILITY LEADER Jeronimo Martins Polska
10. VISIONARY OF RESPONSIBLE BUSINESS  

Piotr Miroslaw – CEO of Lyreco Poland
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czerwca w  hotelu Sheraton Grand War-
saw miała miejsce XII edycja konferencji 
„Infrastruktura Polska i  Budownictwo”. 
Podczas czterech paneli dyskusyjnych oraz 

pięciu wystąpień, zaproszeni eksperci omówili najważniej-
sze kwestie dla sektora. Zwieńczeniem wydarzenia była 
wieczorna gala rozdania „Diamentów Infrastruktury i Bu-
downictwa”, dla najbardziej wyróżniających się podmiotów 
w branżach.

Wydarzenie zainaugurowało wystąpienie Jana Styliń-
skiego, Prezesa Zarządu, Polski Związek Pracodawców 
Budownictwa, który omówił kwestie związane z  budow-
nictwem w  skali światowej. Prezes w  swoim wystąpieniu 
wskazał, że mimo dynamiki zmian polskiego sektora, pozo-
staje jeszcze dużo do osiągnięcia, a przed branżą stoi wiele 
wyzwań. Podejście do budownictwa wymaga skierowania 
na rezultaty, a  w  drugiej kolejności należy zadbać o  sam 
produkt. Mówca nawoływał do podjęcia nowatorskich ini-
cjatyw, które nastawione są na cel.

Relacja z XII edycji 
konferencji 
Infrastruktura 
Polska i Budownictwo
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Po wystąpieniu rozpoczął się pierwszy panel dyskusyj-
ny pt. „Prawo Zamówień Publicznych”, który moderowała 
Agnieszka Chwiałkowska, Partner współzarządzający prak-
tyką zamówień publicznych w kancelarii WKB Wierciński, 
Kwieciński, Baehr. W dyskusji udział wzięli: Cezary Łysen-
ko, Dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego, Budimex 
SA, Hubert Nowak, Prezes, Urząd Zamówień Publicznych, 
Jan Styliński, Prezes Zarządu, Polski Związek Pracodaw-
ców Budownictwa, Bartosz Tokarski, Lider Praktyki Tech-
nicznej, EIB SA, Wojciech Trojanowski, Członek Zarządu, 
STRABAG oraz Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Eksperci podda-
li pod dyskusję nowelizację prawa zamówień publicznych, 
komentując jednocześnie kondycję polskiego budownictwa. 
Wskazano potrzebę usystematyzowania procesu zamawia-
nia oraz położenia większego nacisku na procedury nego-
cjacyjne. Mówcy zgodnie stwierdzili, że kluczowa w całym 
procesie jest współpraca oraz wypracowanie porozumienia 
pomiędzy interesami zamawiających a wykonawców. 

22
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Po krótkiej przerwie networkingowej swoją prezentację 
pt. „Zrównoważona infrastruktura – świat może być lepszy” 
przestawił Ireneusz Borowski, Country Manager, Dassault 
Systèmes. W wystąpieniu zaprezentowana została platfor-
ma 3DExperience, która pozwala na analizę wpływu – dzię-
ki niej jesteśmy w  stanie stwierdzić, co możemy osiągnąć 
wprowadzanym projektem i jaki będzie miał on wpływ na 
otoczenie. Technologia sprawia, że możemy badać projekty 
i poszukiwać najlepszego rozwiązania.

Następnie przyszedł czas na case study pt. „Dochodzenie 
zmiany umowy PPP przed sądem”, które przygotował Prof. 
UAM dr hab. Marcin Lemkowski, Wspólnik, Kancelaria 
Wardyński i  Wspólnicy. Występujący, zgodnie z  przed-
mówcami, uznał, że kluczowe jest podjęcie negocjacji, na-
wołując jednocześnie do efektywności w rozmowach.

Po krótkiej przerwie rozpoczął się drugi panel pt. „Part-
nerstwo Publiczno-Prywatne”. Moderatorem dyskusji był 
Maciej Ziomek, Associate Partner w  Dziale Doradztwa 
Transakcyjnego, EY, a  panelistami byli: Grzegorz Kaczo-
rowski, Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego, Urząd 
M. St. Warszawy, Maciej Kopański, Dyrektor Inwestycyjny, 
BaltCap, Tomasz Korczyński, Adwokat i  Managing Co-
unsel, kieruje praktyką PPP/Infrastruktury, Dentons, Anna 
Łopaciuk, Menedżer ds. Sektora Paliwowego i Infrastruk-
tury w  Departamencie Analiz i  Wsparcia Sektorowego, 
Bank Gospodarstwa Krajowego, Adam Poliński, Członek 
Zarządu, Dyrektor Infrastruktury, Unibep SA oraz Łukasz 
Wypych, Menedżer ds. Inwestycji, GULERMAK Agir Sa-
nayi Insaat ve Taahhut A.S. Oddział w Polsce. Pierwszym 
tematem podjętym przez ekspertów była rola i efektywność 
sektora prywatnego w  procesie przygotowania realizacji. 
Wskazano, że należy wprowadzić mechanizmy równowa-

żące, a za główny wskaźnik motywacji do zawierania umów 
uznano efektywność. Eksperci zauważyli również, że nad-
chodzące środki wsparcia sprawią, że cała Europa stanie się 
placem budowy. Ochroną przed zamętem na rynku wyko-
nawczym pozostaje spojrzenie na umowę w duchu partner-
stwa. Do ostatnich rozważań mówców należały możliwości 
i rozwiązania, które mogłyby wesprzeć polski rynek PPP.

Po przerwie swoją prezentację pt. „M3 – Etap I – Praga” 
przedstawił dr inż. Jerzy Lejk – Prezes Zarządu, Dyrektor 
Generalny, Metro Warszawskie. Mówca przedłożył plan 
rozbudowy metra w  Warszawie, biorąc pod uwagę takie 
czynniki jak gęstość zaludnienia czy wydane pozwolenia na 
budowę. Koordynator zaprezentował terminarz planowa-
nych etapów przedłużenia metra na lata 2021-2030 i wy-
mienił wyzwania względem wymagań prawnych.

Wystąpienie poprzedziło trzeci panel dyskusyjny „Inwe-
stycje kolejowe”, który poprowadził Jakub Majewski – Pre-
zes Zarządu, Fundacja ProKolej. W debacie udział wzięli: 
Krzysztof Celiński – Prezes Zarządu, Siemens Mobility, 
Leszek Hołda – Członek Zarządu, PKP Energetyka, Adam 
Laskowski – Członek zarządu PKP Intercity S.A., dr inż. 
Jerzy Lejk – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Metro 
Warszawskie, Artur Martyniuk – Prezes Zarządu, Polre-
gio, Cezary Saganowski – Prezes Zarządu, Egis Poland 
oraz Rafał Zgorzelski – Członek Zarządu, Polskie Koleje 
Państwowe S.A. Wiodącym tematem dyskusji była wizja 
zrównoważonej Europy w  kontekście transportu. Eks-
perci uznali, że nadszedł renesans transportu kolejowego, 
a wraz z nim dynamiczne zmiany. Zauważono, że kolej się 
znacznie zmieniła i dzisiaj korzystając z jej usług, możemy 
realizować potrzeby w odpowiednich warunkach, co skut-
kuje większym zainteresowaniem podróżujących. Paneliści 
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poddali pod dyskusję również IV pakiet kolejowy, zgodnie 
twierdząc, że konkurencja zawsze oznacza większą moty-
wację. Wskazano, że aby zwiększyć zainteresowanie trans-
portem publicznym, należy podejść do niego holistycznie. 
Mówcy zakończyli dyskusję zapowiedzią szeroko rozumia-
nej cyfryzacji infrastruktury kolejowej.

Po przerwie lunchowej swoje case study pt. „Cyfrowe za-
rządzanie budynkami i  energetyką” przedstawił Radosław 
Łoś, Koordynator Projektów, APA Group. Podczas wy-
stąpienia zaprezentowana została platforma Nazca, dzięki 
której możliwe są analiza danych i zarządzanie obiektami. 
Za pomocą systemu jesteśmy w  stanie poznać zagrożenia 
i mamy cyfrową kontrolę nad budynkami – system pozwala 
na integrację całej infrastruktury w mieście.

Czwartą dyskusję panelową moderował Prof. ALK dr 
hab. Bolesław Rok z  Katedry Przedsiębiorczości i  Etyki 
w  Biznesie, Akademia Leona Koźmińskiego. Ekspertami 
ostatniego panelu byli: Dr inż. Andrzej Maciej Czapczuk, 
V-ce Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy Kapi-
tałowej F.B.I. TASBUD oraz Prezes Zarządu spółki prawa 
szwedzkiego TASBUD SVERIGE AB, Nicolas Dépret, 
Prezes Zarządu, Eurovia Polska, Łukasz Marcinkiewicz, 
Dyrektor Generalny LHE i Rozwiązań dla Infrastruktury, 
Michał Sapota, Prezes, HRE Investments, Jacek Siwiński, 
Prezes Zarządu, Velux Polska oraz Juliusz Tetzlaff, Dyrek-

tor Departamentu Mieszkalnictwa, Ministerstwo Rozwoju, 
Pracy i Technologii. Mówcy rozważyli dostosowanie sek-
tora do wyzwań związanych z  klimatem i  próbowali od-
powiedzieć na pytanie, jak należy ukierunkować działania, 
aby mieszkania efektywne energetycznie były szerzej do-
stępne. Przedstawiciele sektora wskazali również podejście 
poszczególnych firm do kryzysu klimatycznego i  omówili 
proponowane strategie i  rozwiązania, które stosowane są 
w odpowiedzi na oczekiwania społeczne. Panel podsumo-
wano stwierdzeniem, że potrzebujemy zmian w mentalno-
ści i musimy docenić rozwiązania technologiczne, stopnio-
wo zapoznając je z użytkownikami.

12TH EDITION OF THE  
POLISH INFRASTRUCTURE  
& CONSTRUCTION

The 12th edition of the "Polish Infrastructure  
& Construction" conference took place on June 22nd at 
the Sheraton Grand Warsaw Hotel. During four discussion 
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panels and five speeches, invited experts discussed the 
most important issues for the sector. The culmination of 
the event was the evening gala where the "Infrastructure 
& Construction Diamonds" were awarded to the most 
outstanding entities in the sector. 

The event was inaugurated by a  speech given by Jan 
Styliński, President of the Management Board, Polish 
Association of Construction Industry Employers, who 
discussed issues related to construction on a  global scale. 
In his speech, the President pointed out that despite the 
dynamics of change in the Polish sector, there is still much 
to be achieved, and the industry faces many challenges. The 
approach to construction needs to be result-oriented, and 
the product itself needs to be taken care of secondarily. The 
speaker called for goal-oriented, innovative initiatives.

The speech was followed by the first panel discussion 
titled "Public Procurement Law" which was moderated 
by Agnieszka Chwiałkowska, co-managing partner of 
the public procurement practice at WKB Wierciński, 
Kwieciński, Baehr. The discussion was joined by Cezary 
Łysenko, Director of Infrastructure Construction, Budimex 
SA, Hubert Nowak, President, Public Procurement 
Office, Jan Styliński, President, Polish Association of 
Construction Employers, Bartosz Tokarski, Technical 
Practice Leader, EIB SA, Wojciech Trojanowski, Member 
of the Management Board, STRABAG, and Tomasz 
Żuchowski, Acting General Director of National Roads 
and Motorways. The experts discussed the amendment 
to the Public Procurement Law, commenting at the same 
time on the condition of the Polish construction industry. 
They pointed out the need to systematize the procurement 
process and put more emphasis on negotiation procedures. 
The speakers agreed that the key to the whole process was 
cooperation and working out an understanding between the 
interests of the ordering parties and the contractors. 

After a  short networking break, Ireneusz Borowski, 
Country Manager, Dassault Systèmes presented his 
presentation "Sustainable infrastructure – the world can be 
better". In his speech he presented 3DExperience platform 
that allows for impact analysis – thanks to it we are able 
to see what we can achieve with the implemented project 
and what impact it will have on the environment. The 
technology allows us to study projects and look for the best 
solution.

Next, the time came for a case study titled "Legal actions 
for modification of the PPP contract". Afterwards it was 
time for a  case study "Investigating amendments to the 
PPP agreement before the court", which was prepared by 
Prof. Marcin Lemkowski, Partner, Wardyński & Partners. 
The speaker, in line with the previous speakers, recognized 
that it is crucial to start negotiations, while calling for 
efficiency in the talks.

After a  short break the second panel "Public-Private 
Partnership" started. The moderator of the discussion 
was Maciej Ziomek, Associate Partner in the Transaction 
Advisory Department, EY, and the panelists were: 
Grzegorz Kaczorowski, Director of the Office of 
Economic Development, Warsaw Metropolitan Council, 
Maciej Kopański, Investment Director, BaltCap, Tomasz 
Korczyński, Attorney at Law and Managing Counsel, Head 
of PPP/Infrastructure Practice, Dentons, Anna Łopaciuk, 
Fuel and Infrastructure Manager, City of Warsaw, Warsaw. 

The first subject discussed by the experts was PPP/
Infrastructure, Tomasz Korczyczyk, Attorney at Law 
and Managing Counsel, Head of the PPP/Infrastructure 
Practice, Dentons, Anna Łopaciuk, Fuel and Infrastructure 
Manager in the Analysis and Sector Support Department, 
Bank Gospodarstwa Krajowego, Adam Polinski, Member 
of the Board, Infrastructure Director, Unibep SA, and 
Łukasz Wypych, Investment Manager, GULERMAK 
Agir Sanayi Insaat ve Taahhut A.S. branch in Poland. 
The first topic taken up by the experts was the role and 
effectiveness of the private sector in the process of preparing 
the project. It was pointed out that balancing mechanisms 
should be introduced and efficiency was considered as the 
main indicator of contracting motivation. The experts also 
noted that the upcoming support measures will make all of 
Europe a construction site. Looking at contracting in the 
spirit of partnership remains a safeguard against confusion 
in the execution market. Among the final considerations of 
the speakers were the possibilities and solutions that could 
support the Polish PPP market.

After the break, the presentation entitled. "M3 – Stage 
I – Praga" was presented by Dr. Jerzy Lejk – President of 



Executive MAGAZINE 141

Report

the Board, General Director, Warsaw Metro. The speaker 
presented a plan for the expansion of the subway in Warsaw, 
taking into account factors such as population density 
and issued building permits. The coordinator presented 
the schedule of planned stages of the metro extension for 
2021-2030 and listed the challenges in relation to legal 
requirements.

The speech preceded the third panel discussion "The 
Railway Investments", which was hosted by Jakub 
Majewski – Chairman of the Board, ProKolej Foundation. 
The following guests took part in the debate: Krzysztof 
Celiński – Chairman of the Board, Siemens Mobility, 
Leszek Hołda – Member of the Board, PKP Energetyka, 
Adam Laskowski – Member of the Board, PKP Intercity 
S.A., Jerzy Lejk – Chairman of the Board, General 
Director, Metro Warszawskie, Artur Martyniuk – 
Chairman of the Board, Polregio and Cezary Saganowski 
– Chairman of the Board, Egis Poland. The leading topic 
of the discussion was a  vision of sustainable Europe in 
the context of transport. The experts acknowledged that 
the renaissance of railroad transport has come, and with 
it dynamic changes. It was noted that the railroad has 
changed significantly and today, using its services, we can 
meet the needs in appropriate conditions, which results 
in greater interest among travelers. The panelists also 
discussed the 4th railroad pact, agreeing that competition 
always means more motivation. It was pointed out that in 
order to increase interest in public transport, it should be 
approached holistically. The speakers ended the discussion 
with the announcement of a  broadly understood 
digitalization of the railroad infrastructure.

After the lunch break, case study "Digital management 
of buildings and energy" was presented by Radosław Łoś, 
Project Coordinator, APA Group. During the speech, the 
Nazca platform was presented, which enables data analysis 
and facility management. With the help of the system 
we are able to recognize threats and have digital control 
over buildings – the system allows to integrate the entire 
infrastructure in the city.

The fourth panel discussion was moderated by Prof. 
Bolesław Rok from the Department of Entrepreneurship 
and Business Ethics, Kozminski University. The experts of 
the last panel were: Dr. Andrzej Maciej Czapczuk, Vice 
President and General Director of F.B.I. TASBUD Capital 
Group and President of the Board of Directors of the 
Swedish law company TASBUD SVERIGE AB, Nicolas 
Dépret, President of the Board, Eurovia Polska, Łukasz 
Marcinkiewicz, General Director of LHE and Solutions 
for Infrastructure, Michał Sapota, President, HRE 
Investments, Jacek Siwiński, President of the Board, Velux 
Polska and Juliusz Tetzlaff, Director of the Department 
of Housing, Ministry of Development, Labour and 
Technology. The speakers considered the sector's adaptation 
to climate challenges and tried to answer the question of 
how to target efforts to make energy efficient housing more 
widely available. Industry representatives also identified 
individual companies' approaches to the climate crisis and 
discussed proposed strategies and solutions that are being 
used to address public expectations. The panel concluded by 
saying that we need a change in mentality and we need to 
appreciate technological solutions, gradually familiarizing 
them with users. 
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o  panelach dyskusyjnych i  wystąpieniach konferen-
cji Infrastruktura Polska i  Budownictwo odbyła się 
wieczorna gala rozdania „Diamentów Infrastruktury 

i Budownictwa”, czyli statuetek, którymi uhonorowane zo-
stały firmy oraz ich przedstawiciele, którzy wyróżniają się 
w branży swoimi działaniami i osiągnięciami. 

Część konkursową wydarzenia zainaugurował Jarosław 
Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, 
Pracy i Technologii. Zanim nagrody trafiły do zwycięzców, 
wystąpili również Anna Kornecka – Podsekretarz Stanu 
w  Ministerstwie Rozwoju, Pracy i  Technologii, Karolina 
Zdrodowską – p.o. Dyrektor Koordynator ds. przedsię-
biorczości i dialogu społecznego, reprezentującą Miasto St. 
Warszawa oraz ksiądz Andrzej Augustyński – Założyciel 
i Przewodniczący Zarządu, Stowarzyszenie SIEMACHA.

The discussion panels and speeches of Polish Infrastruc-
ture & Construction were followed by the evening gala of 
"Infrastructure and Construction Diamonds": statuettes 
awarded to companies and their representatives who stand 
out in the industry for their activities and achievements. 

The competition part of the event was inaugurated by 
Jarosław Gowin, Deputy Prime Minister, Minister of 
Development, Labour and Technology. Before the prizes 
were handed out to the winners, other speakers included 
Anna Kornecka – Undersecretary of State in the Mini-
stry of Development, Labour and Technology, Karolina 
Zdrodowska – acting Coordinator for Entrepreneurship 
and Social Dialogue, representing the City of Warsaw, and 
Father Andrzej Augustyński – Founder and Chairman of 
the Board, SIEMACHA Association. 
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"NFRASTRUCTURE AND CONSTRUCTION DIAMONDS"  

WINNERS

1. REALIZATION OF THE YEAR  

A) VOLUME CONSTRUCTION 

BUDIMEX SA 

B) ROAD INFRASTRUCTURE 

GULERMAK AGIR SANAYI INSAAT VE TAAHHUT A.S. Polish 
Branch and Przedsbiorstwo Budowy Dróg i Mostów 

C) RAILWAY INFRASTRUCTURE 

TRAKCJA
2. CONSTRUCTION COMPANY OF THE YEAR: 

UNIBEP
3. TECHNOLOGY LEADER 

STRABAG with TPA
4. GREEN CONSTRUCTION LEADER 

UNIHOUSE
5. DESIGNER OF THE YEAR 

EGIS Poland
6. ADVISOR OF THE YEAR 

JDP Drapała & Partners
7. FINANCING ENTITY OF THE YEAR 

Bank Pekao SA 

KUKE 

8. PERSONALITY OF THE YEAR 

Dariusz Blocher, President of BUDIMEX SA Management 
Board 2009-2021, Member of the Supervisory Board, 
BUDIMEX SA, Ferrovial Construction Director for Europe

LAUREACI „DIAMENTÓW INFRASTRUKTURY  

I BUDOWNICTWA”

1. REALIZACJA ROKU  

A) BUDOWNICTWO KUBATUROWE 

BUDIMEX SA 

B) INFRASTRUKTURA DROGOWA 

GULERMAK AGIR SANAYI INSAAT VE TAAHHUT A.S. 
Oddział w Polsce i Przedsbiorstwo Budowy Dróg  
i Mostów 

C) INFRASTRUKTURA KOLEJOWA 

TRAKCJA
2. SPÓŁKA BUDOWLANA ROKU: 

UNIBEP
3. LIDER TECHNOLOGII 

STRABAG z TPA
4. LIDER ZIELONEGO BUDOWNICTWA 

UNIHOUSE
5. PROJEKTANT ROKU 

EGIS Poland
6. DORADCA ROKU 

JDP Drapała & Partners
7. PODMIOT FINANSUJĄCY ROKU 

Bank Pekao SA 

KUKE 

8. OSOBOWOŚĆ ROKU 

Dariusz Blocher, Prezes Zarządu Budimex SA w latach 
2009-2021, Członek Rady Nadzorczej, Budimex SA, 
Dyrektor Ferrovial Construction na Europę
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