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CO SIĘ DZIEJE

Jak dyrygować firmą
Dobrze zarządzana firma bardziej przypomina zespół jazzowy niż orkiestrę

fot.: Archiwum

M

iałem kiedyś przyjemność wziąć udział w szkoleniu, na którym jednym
z prelegentów był znany
dyrygent dużej orkiestry symfonicznej.
Dyrygent jako manager. Trudne zadanie,
a on naprawdę świetnie sobie z tym
radził, chociaż akurat taka orkiestra ma
mało wspólnego z nowoczesną firmą.
Orkiestra ma jasno określoną partyturę, a każdy z muzyków do odegrania
dokładnie znaną mu partię. Dyrygent
ma klarowny plan, którego inni muszą
przestrzegać. Wszystko pójdzie dobrze,
jeśli tylko nikt z muzyków nie zrobi
niespodzianki i nie wykaże własnej
inicjatywy!
To doskonały przykład tzw. zarządzania naukowego, z początków XX w.,
czasów Fredericka W. Taylora i Henry’ego Forda. Nie daj Panie Boże, aby
niewykwalifikowani robotnicy – ledwie
co przysposobieni do obsługi maszyn –
samodzielnie podejmowali jakiekolwiek
decyzje. Oni bez jasnego polecenia nie
powinni przełożyć najmniejszej wajchy
ani podkręcić śrubki! Wszystko było
rozplanowane i rozpisane jak w partyturze, którą znał i potrafił odczytać
tylko inżynier lub brygadzista.
Większość dzisiejszych przedsiębiorstw
to świat pełen niepewności, nieplanowanych zdarzeń, na które firma musi
bezzwłocznie reagować, niezależnie
od tego, czy manager jest na miejscu.
Plany i zarządzenia z dnia wczorajszego
często już nazajutrz trzeba korygować.
Firmy muszą na bieżąco uwzględniać
interakcję z klientami i dostawcami.
A decydują często siedzący w dalszych
rzędach członkowie orkiestry, bo tylko
oni, a nie dyrygent, otrzymują sygnały

dr Andrzej Jeznach
przedsiębiorca,
manager i autor książek:
„Sztuka życia”, „Szef,
który ma czas” i „Szef,
który myśli”

z rynku i wiedzą, jak poradzić sobie
z problemem. Zadaniem mądrego
managera jest organizowanie pracy
tak, aby jego team mógł pracować,
w tym także samodzielnie podejmować
decyzje. I nie dotyczy to tylko wieży
kierowania lotami, gdzie w sytuacjach
kryzysowych szef powinien zadbać
o to, by koledzy decydujący o bezawaryjnych lądowaniach dostali na
czas mocną kawę.
W większości dzisiejszych korporacji
członkowie teamów mają to samo
wykształcenie co ich szef, a często
i stażem niewiele się od siebie różnią.
Dobry szef i przywódca nie musi teraz
o sterowanych przez firmę procesach
wiedzieć więcej niż zatrudnieni przez
niego specjaliści, bo po to przecież ich
najął! Świat stał się nieprzewidywalny
i niezwykle dynamiczny. Szef nie ma

partytury rozpisanej w każdym detalu,
bo często cały zespół musi improwizować.
Pozostając w świecie muzycznym, porównałbym dzisiejsze przedsiębiorstwo
do zespołu jazzowego. Gdy uczestniczymy w jam session, słyszymy muzykę,
która różni się od klasycznych symfonii.
Jest to inna, ale równie wspaniała muzyka i odpowiada też bardziej duchowi
naszych czasów. Ze sceny promieniują
radość i luz, muzycy bawią się, pracując.
Nie czuje się napięcia, które czasem
widzimy w orkiestrze symfonicznej,
bacznie zważającej na ruchy batuty
dyrygenta. Także w efektywnie prowadzonych firmach panuje zwykle
atmosfera relaksu i spokoju, ludzie są
pewni siebie i podejmowanych decyzji. Każdy pracuje w ramach swoich
kompetencji i nikt nie zastanawia się
nawet, „co powie na to szef”. W orkiestrze jazzowej każdy instrument jest
ważny, każdy ma swój niepowtarzalny
dźwięk. I nie chodzi tu o dominację
jednego instrumentu czy grupy, lecz
stworzenie utworu (produktu), który
im się podoba i który zostanie najlepiej
przyjęty przez słuchaczy. Kreatywność
jest dużo ważniejsza niż hierarchia,
porządek czy posłuszeństwo. Band
nie ma partytury ani dyrygenta. Każdy
z muzyków wnosi swój wkład. Czuć
żywą improwizację, muzycy na bieżąco
reagują na nowe impulsy, współgrają ze
sobą. Ale zespoły te mają także swoich
liderów, którzy je prowadzą. To są
jednak przywódcy, nie dyrygenci. Oni
nie narzucają tempa, nie zarządzają, lecz podają nowe idee i pomagają
w rozwoju całej grupy. Czy trzeba to
tłumaczyć na język biznesu?
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PPK dla pracowników
i pracodawców
Robert Zapotoczny, prezes zarządu PPK, mówi
o nowoczesnym systemie oszczędzania na emeryturę
i o tym, że warto jak najwcześniej o tym myśleć
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To już za mało
w duty-free
Sieci sklepów wolnocłowych
oferują nam coraz więcej wygód
oraz atrakcji, by czas oczekiwania
na samolot płynął szybciej
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Co się dzieje

ZMIANY, ZMIANY

1 maja Frank Herrmann zostanie członkiem
zarządu i dyrektorem operacyjnym w spółce
Pfleiderer Group. Wcześniej był dyrektorem
operacyjnym URSA Insulation.
Feliks Szyszkowiak odszedł z zarządu
Santander Bank Polska i przeszedł do grupy
Banco Santander. Manager był w banku
wiceprezesem i od 2017 r. kierował Pionem
Transformacji Cyfrowej.
Robert Perkowski został wiceprezesem ds.
operacyjnych w firmie PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo). W przeszłości
był burmistrzem miasta Ząbki, pracował też
w resorcie sprawiedliwości.
Steffen Heeger został członkiem zarządu
spółki Selvita. Odpowiada za rozwój kliniczny,
a także wszelkie kwestie medyczne i regulacyjne związane z rozwojem projektów onkologicznych.
Paweł Kuśmierowski objął stanowisko wiceprezesa spółki Neuca. Był m.in. członkiem
zarządu PZU Zdrowie, pracował w Orange,
A.T.Kearney, Accenture i Deloitte & Touche. Założył firmę Amplio Management Consultants.
Jacek Felczykowski został członkiem zarządu
spółki Cyfrowy Polsat. Od 2015 r. był członkiem zarządu Polkomtela. Pełnił też funkcję
prezesa Centrum Obsługi Wierzytelności
firmy Cross.
Kamil Kita został prezesem spółki Hornigold
Reit. Nowy szef do tej pory był członkiem zarządu firmy. Od stycznia 2013 r. jest członkiem
zarządu i dyrektorem finansowym w spółce Śląskie Kamienice, której jest współzałożycielem.
Anna Milewska została prezesem spółki Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.
Nowa prezes wcześniej zasiadała w radzie
nadzorczej spółki. Posiada ponad 35-letnie
doświadczenie zawodowe.
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Atrem ma nowego prezesa

Nowe rozdanie w ATM

D

A

aniel Szcześniewski stanął na czele zarządu spółki
ATM. Stery informatycznej firmy prowadzącej centra
danych Atman przejął od Sławomira Koszołki, który w fotelu
prezesa zasiadał od lipca 2017 r. Był już jednym z bardziej
stabilnych szefów: przetrwał ponad półtora roku. Wcześniej
zamiany na najwyższym stanowisku następowały błyskawicznie. Przez miesiąc spółką kierował delegowany z rady
nadzorczej Piotr Sieluk, który zajął miejsce Sylwestra Biernackiego, a ten wcześniej zastąpił Dariusza Terleckiego.
Jak długa będzie kadencja nowego prezesa, nie wiadomo.
Można jednak przyjąć, że od kiedy firmę przejął jeden z funDaniel Szcześniewski
duszy inwestycyjnych należący do grupy MCI, właścicielom
zarządza w ATM
zależy na podnoszeniu wartości przedsiębiorstwa.
Daniel Szcześniewski w biznesie telekomunikacyjnym działa od 15 lat. Do ATM przyszedł w czerwcu
2017 r. na stanowisko dyrektora strategii i marketingu. Karierę zaczynał w Energis Polska, gdzie
zarządzał produktami ICT. Później pracował w GTS Energis, a następnie GTS Poland w roli dyrektora
działu zarządzania produktami. Przyłożył się do umiędzynarodowienia biznesu GTS Central Europe
i uczestniczył w integracji tej firmy z Deutsche Telekom (po jej przejęciu). W ostatnich latach odpowiadał za marketing i zarządzanie segmentem korporacji, dużych firm i sektora MŚP w T-Mobile.
Korzenie ATM sięgają jeszcze drugiej połowy lat 80. ubiegłego wieku. Współtworzył ją nieżyjący już
Tadeusz Czichon, długoletni prezes i jeden z ojców polskiego Internetu. W ciągu trzech kwartałów
ubiegłego roku spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 102 mln zł. l

ndrzej Goławski zasiadł w fotelu prezesa w firmie
Atrem, zajmującej się m.in. automatyką przemysłową,
teletechniką i systemami informatycznymi. Nowy szef
zastąpił Konrada Śniatałę, założyciela spółki i wieloletniego prezesa. Zmiana wynika z przejęcia spółki przez grupę
kapitałową Immobile. Byli już prezes oraz wiceprezes Marek Korytowski i członkini rady nadzorczej Gabriela Śniatała
zdecydowali się sprzedać większość swoich akcji, które
nowym właścicielom dają kontrolę nad firmą (50,5 proc.).
Nowy szef Atremu od początku kariery jest związany z szeAndrzej Goławski
roko pojętą branżą budowlaną. W ubiegłym roku został
został prezesem Atremu
wiceprezesem spółki Makrum oraz prokurentem w firmie
Projprzem Budownictwo. Wcześniej pełnił kierownicze
funkcje w Mostostalu Warszawie oraz GK Mostostal Warszawa. Absolwent Politechniki Poznańskiej
i Technical University of Aalborg przez 18 lat pracował dla grupy Budimex. Był m.in. dyrektorem budownictwa, stworzył dywizję budownictwa energetycznego i przemysłowego, zasiadał w Komitecie
Wykonawczym spółki i pełnił funkcję prokurenta.
Immobile przeprowadziło wezwanie na zakup akcji uprawniających do 66 proc. liczby głosów na walnych zgromadzeniach z uwzględnieniem zniesienia uprzywilejowania zakupionych akcji imiennych.
Grupa kapitałowa Atrem w ubiegłym roku poprawiła wyniki w stosunku do roku 2017. Przychody ze
sprzedaży z działalności kontynuowanej poszybowały na niemal 133 mln zł z prawie 79 mln. Ograniczono stratę netto z 5,9 mln zł do 4,5 mln. Portfel kontraktów na ten rok to 124 mln zł. l

Zmiana na szczycie zarządu CCC

Roszady w DHL

D

J

ariusz Miłek, twórca spółki CCC, niegdyś w formie Cena Czyni Cuda, oddał stery firmy obuwniczej i przeniósł się do rady nadzorczej. W fotelu prezesa zastąpił go Marcin Czyczerski, który
od ponad dwóch lat pełnił w zarządzie funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansów. Nadzorował też
działania związane z HR i IT. Zasiada w zarządach i radach nadzorczych spółek zależnych CCC. Przed
przejściem do tej grupy pracował jako wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
oraz UJW w Polkowicach, a od 2004 r. był związany z Grupą Volkswagen, między innymi jako dyrektor
zarządzający spółki Sitech. Ma za sobą studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we
Wrocławiu, ukończył informatykę i zarządzanie na Politechnice Wrocławskiej oraz nauki społeczne
na Uniwersytecie Wrocławskim. Słowem, człowiek wielu specjalności.
Dotychczasowy szef ma wciąż zajmować się CCC w pełnym
wymiarze godzin. Jest nie tylko producentem obuwia, lecz także
posiada Cuprum Arena w Lubinie oraz pałace w Chróstniku
i Łącku. W ubiegłym roku skonsolidowane przychody grupy ze
sprzedaży przekroczyły 4,7 mld zł. W 2017 r. było to 3,9 mld zł.
O ponad 400 mln zł wzrosły jednak koszty własne sprzedaży.
Zysk netto na działalności kontynuowanej wyniósł 223,5 mln zł,
rok wcześniej było to 362,2 mln zł. Firma dostała zadyszki, ale
zareagowała szybko, m.in. sprzedając sieć mało rentownych
sklepów w Niemczech, i jednocześnie powiększyła powierzchDariusz Miłek
nię handlową o ok. 100 tys. mkw. Grupa stawia na e-commerce:
przeszedł do rady
w 2018 r. sprzedaż w sieci przyniosła 20 proc. przychodów. l
nadzorczej CCC

fot.: Materiały prasowe

Stefan Zinn w maju zostanie członkiem
zarządu spółki Pfleiderer Group. Z firmą
jest związany od 2013 r. Wcześniej pracował
w spółce Neschen.

ohn Pearson stanął na czele zarządu DHL Express. Wcześniej
pełnił funkcję CEO spółki w obszarze Europy Wschodniej,
Środkowego Wschodu i Afryki. Jego dotychczasowe stanowisko
przypadło w udziale Alberto Nobisowi, który tym samym wrócił
do globalnego zarządu jednej z największych na świecie firm
kurierskich czy raczej operatorów logistycznych. Z kolei poprzedJohn Pearson
nik Pearsona, Ken Allen, został dyrektorem generalnym nowo
prowadzi globalny biznes
utworzonej dywizji DHL eCommerce Solutions.
DHL Express
Nowy szef DHL Express na poprzednim stanowisku pracował do
2008 r. Według firmy odegrał kluczową rolę w trwającym dekadę
rozwoju. Został też w tym roku członkiem zarządu Deutsche Post. W zarządzie DHL zasiadał jeszcze
w czasach, kiedy firma była w rękach amerykańskich. Był też dyrektorem sprzedaży w DHL Asia
Pacific. W spółce pracuje od 1986 r.
Alberto Nobis, który zastąpił go na poprzednim stanowisku, był w latach 2009–2012 globalnym dyrektorem finansowym DHL Express. Po powrocie do rodzinnych Włoch stał na czele DHL Express Italy.
Nowy prezes liczy na zmiany światowego rynku przesyłek ekspresowych związanych z szybkim rozwojem międzynarodowego e-commerce. Na cyfryzacji ma skorzystać także niemiecki gigant. Spółka
powstała w Stanach Zjednoczonych w 1969 r., a w 2002 r. przeszła w całości pod kontrolę Deutsche
Post, państwowego operatora pocztowego. W 2018 r. zatrudniała niemal 550 tys. pracowników, acz
roczne rezultaty z tego okresu były słabsze od wyników z poprzedniego. Co prawda, przychody wzrosły do 61,55 mld euro z 60,44 mld, spadł jednak EBIT (do 3,16 mld z 3,74 mld euro) i skonsolidowany
zysk netto (z 2,7 mld do 2,1 mld euro). Jako powód podawano niekorzystne zmiany kursów walut. l

Piotr Bogaczyński objął stanowisko członka
zarządu ds. operacyjnych i dyrektora
zarządzającego w Zakładzie Produkcyjnym
Wielton. Ostatnio był dyrektorem produkcji
w firmie Kabat Tyre. Wcześniej pracował
jako m.in. dyrektor zarządzający Firestone
Industrial Products Europe.
Jakub Niesłuchowski złożył rezygnację
z funkcji wiceprezesa PKO Banku Hipotecznego. W firmie pracował od 2015 r. Wcześniej
był senior managerem w PwC (PricewaterhouseCoopers).
Krzysztof Domarecki objął stanowisko
prezesa spółki Selena FM. Biznesmen
jest założycielem spółki, która powstała
w 1992 r. Wrócił na to stanowisko z rady
nadzorczej, której przewodniczył od początku tego roku.
Iwona Szmitkowska została prezesem firmy
Work Service, w której pracuje od 2003 r.
Ostatnio była wiceprezesem, odpowiadała
za polską część biznesu. Stoi na czele
Fundacji Work Service.
Tomasz Karusewicz zrezygnował z funkcji
przewodniczącego rady nadzorczej Grupy
Azoty i z członkostwa w radzie. W przeszłości był związany z grupą Ciech jako członek
rady nadzorczej i zastępca dyrektora Biura
Nadzoru Właścicielskiego.
Przemysław Błaszczyk został członkiem
zarządu spółki Artifex Mundi. W firmie od
września 2018 r. pełnił funkcję Chief Financial Officera. Pracował też dla PricewaterhouseCoopers, Euronet i BeamUp Payments.
Dorota Kenny została członkiem zarządu
spółki ASM Group. Pracę w ASM Group rozpoczęła w 2014 r. na stanowisku kontrolera
finansowego. Od 2019 r. jest Controlling Directorem.
Sławomir Ziemski objął stanowisko członka
zarządu spółki Miraculum. Przeszedł z rady
nadzorczej firmy. Był dealerem w Domu
Maklerskim Banku Ochrony Środowiska,
pracował też w KBC Securities.
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Siła tradycji

Agnieszka Kłos, prezes Provident Polska, opowiada o tym, jak rozwiązania sięgające
XIX w. nadal sprawdzają się w biznesie, o sukcesie firmy z brytyjskimi korzeniami
w naszym kraju oraz o platformie „Kierunek – Kobieta Biznesu”

Rozmawia
Piotr Cegłowski

Od tylu lat działa
Provident w Polsce

Słowem, tradycja jest waszą siłą.
To prawda, ale nie oznacza to, że nie idziemy
z duchem czasu. Postanowiliśmy uzupełnić ofertę
o kanał on-line. Wielu potencjalnych klientów
wyszukuje w Internecie możliwości uzyskania
pożyczki. Aż 70 proc. naszych nowych klientów
nawiązuje z nami kontakt właśnie w taki sposób, ale
zaledwie 16 proc. bierze pożyczki poprzez Internet.
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Zdecydowana większość wybiera możliwość kontaktu bezpośredniego, chociażby rozmowę telefoniczną
z doradcą, który udziela szczegółowych informacji.
O jakiej skali biznesu mówimy w przypadku Providenta?
W Polsce działamy od 22 lat, obsługujemy prawie
550 tys. klientów, mamy 5 tys. doradców i 1,5 tys.
pracowników, nasza sprzedaż roczna to około
2 mld zł. Pozycja firmy w naszym kraju jest bardzo
silna, generujemy połowę zysków grupy, jesteśmy
bardzo efektywni. Dla porównania: w całej grupie
kapitałowej działa 20 tys. doradców. Generalnie
najlepiej funkcjonują rozwinięte rynki europejskie,
rosnące wymagają inwestycji.
Wróćmy na chwilę do sprawdzonych
przez dziesiątki lat form dotarcia do
klientów. Na czym polega tajemnica sukcesu tego rozwiązania?
Jest to model oparty na racjonalnym pożyczaniu
niewielkich kwot osobom, które nie zawsze mogą
ubiegać się o pożyczkę w banku lub którym nasza
oferta bardziej odpowiada. Jak minimalizujemy ryzyko? Zaczynając od małych, regularnie
spłacanych pożyczek, nasi klienci budują sobie
historie kredytowe, co zwiększa ich wiarygodność
w oczach banków. Działamy ostrożnie: nowy klient
początkowo może liczyć na pożyczkę w wysokości
1–2 tys. zł. Jeżeli cechuje go dyscyplina finansowa, to może potem liczyć na więcej. Chciałabym
podkreślić, że z zasady nie naliczamy odsetek
karnych, w uzasadnionych przypadkach godzimy się na czasowe zawieszenie spłat. Ujmijmy
to następująco: nasz model jest dostosowany
do potrzeb klientów, którzy mają niewielkie lub
nieregularne dochody. Na początku współpracy
przedstawiamy harmonogram spłat i dokładną

Agnieszka Kłos
prezes Provident Polska

fot.: Materiały prasowe

22
lata

Firma, którą pani kieruje, należy do
międzynarodowej korporacji aktywnej
od XIX w.
To prawda, do naszej grupy należy 11 firm ulokowanych w wielu strefach czasowych: w Anglii,
Europie Centralnej, krajach bałtyckich, Meksyku
i Australii. Centrala mieści się w Leeds. Firma powstała 140 lat temu na rynku brytyjskim, 22 lata
temu rozpoczęła ekspansję międzynarodową.
Decyzją właścicieli została podzielona na dwa
podmioty – pierwszy z nich funkcjonuje w Wielkiej
Brytanii, drugi na rynkach zagranicznych. Nasze
akcje są notowane równolegle na giełdzie londyńskiej i warszawskiej. Co ciekawe, podstawowy
model biznesu pozostaje taki sam od lat, jest to
sprzedaż pożyczek z obsługą domową. Koncepcja
polega na budowaniu osobistych relacji klienta
z doradcą, który informuje o możliwościach spłaty,
ale też osobiście inkasuje pieniądze w gotówce.
Większość klientów płaci co tydzień – podobnie
jak w czasach, gdy pensje wypłacano w wariancie
tygodniowym, a nie miesięcznym jak dziś. System
ten nadal znakomicie się sprawdza. Wybiera go
około 70 proc. klientów. Pozostali płacą co miesiąc,
niektórzy bezpośrednio na rachunek bankowy.
Dystrybucja środków też odbywa się zazwyczaj
w gotówce. Warto jednak pamiętać, że mówimy
o relatywnie niewielkich kwotach; średnia pożyczka
to około 2,5 tys. zł.

Manager 360o

WYWIAD Z AGNIESZKĄ KŁOS

Jak skalkulowane jest wasze
ryzyko?
Z góry zakładamy, że nie wszyscy klienci będą płacili regularnie. Parametr
finalnej utraty długu, którym się posługujemy, pokazujący, ile tracimy z tego,
co pożyczyliśmy i powinniśmy zarobić,
wynosi średnio 12–13 proc., czyli relatywnie niedużo. Nasz model biznesowy
zakłada, że zarabiamy wtedy, gdy klient
spłaca pożyczkę. Dotyczy to również
doradców, którzy w związku z tym
muszą rozsądnie oceniać możliwości
klientów. Warto dodać, że naszymi doradcami są głównie kobiety, które mogą
poświęcić na pracę trzy–cztery godziny
dziennie. Co ciekawe, z naszych badań wynika, że coraz więcej pieniędzy
pożyczamy na tzw. cele aspiracyjne,
czyli np. opłacenie kursu lub kolonie
dla dzieci. Coraz rzadziej pieniądze te
wydawane są na pierwsze potrzeby,
np. zakup lodówki lub remont dachu.
Co proponujecie klientom
chcącym wziąć pożyczkę np. na
samochód?
Udzielamy wyłącznie pożyczek gotówkowych, a nie celowych. Skoro jednak
pyta pan o auto, mogę opowiedzieć
zabawną historię. Ogłosiliśmy loterię, w ramach której pięciu klientów
i pięciu doradców wygrało samochody.
Kiedy wręczałam kluczyki, jeden ze
szczęśliwców powiedział mi, że pożyczkę, która pozwoliła mu wygrać
nowe auto, wziął na ubezpieczenie
starego samochodu.
Przejdźmy proszę do kwestii
zarządzania Providentem. Co
myśli pani o tzw. kobiecym stylu kierowania zespołem?
Nie sądzę, żeby ta kwestia miała istotne
znaczenie. Nasz ośmioosobowy zarząd
składa się po połowie z przedstawicieli obu płci, ale nie umiem wskazać żadnych cech, które w przypadku
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zarządzania charakteryzowałyby koleżanki lub kolegów. Każdy z nich ma
swój indywidualny styl. Bywa, że panie
są bardziej skoncentrowane na celu,
dążą do szybkiego załatwienia sprawy,
bo cóż – muszą pójść do domu, przygotować obiad i zająć się dziećmi...
Uprzedzając pytanie, odpowiem, jak
ja widzę problem zarządzania. Szef
musi być prawdziwym liderem. Kiedy
zostałam prezesem, zaprosiłam managerów na krótki wyjazd poza Warszawę,
żeby nieoficjalnie porozmawiać o tym,
jak mamy współpracować, jak chcemy być postrzegani na zewnątrz i w
samej firmie i, co szczególnie ważne,
jak powinniśmy się komunikować.
Uzgodniliśmy wspólne cele, podzieliliśmy się zadaniami. Udało się to
znakomicie – jesteśmy zgranym zespołem, który harmonijnie ze sobą
współpracuje. Co więcej, postanowiliśmy w większym niż dotąd stopniu
włączyć do zarządzania firmą dyrektorów departamentów, co przyniosło
doskonałe efekty. Zaproponowali oni
wiele nowych projektów, z czego siedem o dużym ciężarze gatunkowym
zostało wprowadzonych w życie. Jest to
ważne również dlatego, że mamy silnie
rozbudowaną i rozproszoną strukturę
organizacyjną – 34 oddziały i 150 filii
na terenie całego kraju.

by pracować w odosobnieniu. Przyznałam mu rację; nie rezygnując z uczelni
technicznej, wybrałam zarządzanie na
krakowskiej AGH. Pierwsze dwa lata
były to prawdziwe studia inżynierskie
z elementami zarządzania.

Czy zgodzi się pani z twierdzeniem, że talent do zarządzania
to cecha wrodzona, podobnie
jak słuch absolutny?
Coś w tym jest... Odpowiem żartem: moja mama twierdzi, że w moim przypadku
zdolności te ujawniły się już w czasie,
gdy chodziłam do żłobka. Podobno już
wtedy sama decydowałam, jak się ubiorę,
co będę robiła. Potem, w szkole, byłam
bardzo aktywna, działałam w samorządzie uczniowskim, którego przez dwa
lata byłam przewodniczącą. Planując
studia, wybierałam między fizyką jądrową a informatyką. Tuż przed maturą
przyjaciel przekonał mnie, że to zły pomysł, ponieważ jestem zbyt towarzyska,

rekrutacyjne”. Jak wynikało z uczelnianego rankingu, rzeczywiście osiągałam
najlepsze wyniki, więc stwierdziłam,
że to zaproszenie skierowane jest do
mnie. I tak nawiązałam kontakt z moim przyszłym pracodawcą. Zgodnie
z sugestiami rekruterów wybrałam
drugi kierunek – prawo gospodarcze
i handlowe na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uzyskałam też grant na
półroczne studia w Anglii. Poza tym
wybierałam praktyki wakacyjne pod
kątem przyszłej pracy. Pod koniec studiów zdecydowałam się, że złożę tylko
jedną aplikację, choć do firmy Arthur
Andersen zgłaszały się setki kandydatów. Zostałam przyjęta.

Łączyło się to zapewne z przeprowadzką do Warszawy.
Tak, trafiłam do działu audytu. Od
razu zrozumiałam, że prawdziwe
jest twierdzenie, iż w dobrej firmie
konsultingowej przez rok zdobywa
się więcej wiedzy i doświadczenia
niż gdzie indziej przez kilka lat.
Zaliczyłam też wiele szkoleń i egzaminów, dochodząc do stanowiska
managera. Po dwóch latach Arthur
Andersen połączył się z Ernst &
Young, a ja zostałam tam na kolejne sześć lat.

A kiedy zainteresowała się pani
problematyką finansową?
Przez przypadek. Będąc na pierwszym
roku studiów, zwróciłam uwagę na
plakat firmy Arthur Andersen z informacją: „Jeśli jesteś najlepszym studentem na roku, przyjdź na spotkanie

kompetencje. Po pięciu latach zaczęłam
zarządzać działem finansowym, raportując bezpośrednio do członka zarządu.
Mój bezpośredni szef świetnie sprawdzał
się w swojej roli, nie myślał też o zmianie
pracy, więc znalazłam się w sytuacji,
w której chcąc awansować, musiałam
znaleźć własną ścieżkę rozwoju. Postawiłam na business development – otwieranie nowych kanałów dystrybucji – czym
zajmowałam się przez dwa lata. Następnie dołączyłam do zarządu, ale i wtedy
nie przestałam myśleć co dalej. Kiedyś
szef naszej grupy kapitałowej doradził mi,

Agnieszka Kłos
Zegarki Omega Constellation, Rolex, Breitling
Pióra biały długopis Montblanc
Ubrania „Polska firma Simple, która, niestety, znika
z rynku”.
Wypoczynek podróże po całym świecie, szczególnie dobrze czuje się
w Azji Południowo-Wschodniej
Kuchnia azjatycka
Restauracja Thai Thai, Genesis, Amber Room w Warszawie
Samochód BMW X3
Hobby planowanie podróży nawet z kilkuletnim wyprzedzeniem.
Bardzo lubi koty – ma dwa syberyjskie i rosyjskiego niebieskiego

A jednak zdecydowała się pani
na zmianę pracy.
Po raz kolejny zadecydował zbieg okoliczności: zostałam wydelegowana przez
E&Y na pół roku, by przeprowadzić
restrukturyzację procesów finansowych
w Providencie. Po kilku miesiącach zdecydowałam, że chcę zostać tu na dłużej.
Od tego czasu upłynęło ponad 12 lat.

fot.: Materiały prasowe

sumę kosztów, nikogo nie zaskakujemy
dodatkowymi opłatami.

Jak przebiegała pani kariera
w Providencie?
Mam to w naturze, że szybko się nudzę i muszę robić coś nowego: zaczęłam od projektów finansowych, potem
co kilka miesięcy poszerzałam swoje

żeby w chwili awansu planować nowe
stanowisko i przygotowywać się do niego,
bo im wyżej jesteśmy w hierarchii, tym
więcej trzeba umieć i wiedzieć. A gdy
pojawia się okazja na awans, nikt przecież
nie czeka na potencjalnego kandydata,
dając mu czas na przygotowanie do objęcia stanowiska. Świadomie zaczęłam
więc robić przymiarki do hipotetycznego
scenariusza objęcia stanowiska prezesa.
Wiedziałam, że niezbędnie muszę rozwinąć kompetencje w dziedzinie sprzedaży.
Kiedy członek zarządu odpowiadający za
ten dział postanowił wrócić do Anglii,
prezes zapytał mnie, czy jestem zainteresowana przejęciem tych obowiązków.
Natychmiast powiedziałam: „Tak”. Było

to brakujące ogniowo w mojej karierze,
wcześniej zajmowałam się konsultingiem, audytem, szeroko rozumianymi
finansami. Sprzedaż stanowiła dla mnie
nowe wyzwanie, początkowo z obawą
myślałam, jak sobie poradzę, tymczasem
już po kilku tygodniach stwierdziłam,
że nigdy dotąd nie czułam się w pracy
tak dobrze.
Jest pani jedyną kobietą
i przedstawicielką naszego kraju na tak wysokim stanowisku
w międzynarodowej strukturze
Providenta.
Mój poprzednik, David Parkinson, awansował na dyrektora regionu Polska-Czechy. Przez dziewięć miesięcy przygotowywał mnie do nowej roli. Na przykład
przed corocznym posiedzeniem Rady
Nadzorczej zlecał mi przygotowanie
agendy i materiałów, które mieliśmy
zaprezentować. Myślałam, że okres przejściowy potrwa dłużej, tymczasem z dnia
na dzień zasiadłam w fotelu prezesa,
choć... w sali, w której spotykam się ze
współpracownikami, nadal zajmuję to
samo miejsce co dawniej.
Wspomniała pani wcześniej, że
większość waszych doradców
to kobiety.
Jest ich ponad 65 proc. A to z kolei
stanowi dodatkowy bodziec do realizacji misji wsparcia kobiet, którą sobie
założyłam. Pochodzę z małego miasta,
gdzie nie miałam możliwości realizować
swoich ambicji. A byłam ambitna i sama sobie poradziłam. Teraz natomiast
pamiętam o tym, że inni bardziej ode
mnie potrzebują zewnętrznej inspiracji.
W ub.r. wspólnie z Pracodawcami RP
uruchomiliśmy platformę „Kierunek –
Kobieta Biznesu”, która ma pokazywać
ścieżki rozwoju młodym kobietom,
głównie studentkom z mniejszych
ośrodków akademickich. Przeprowadziliśmy badania, na podstawie których
przygotowujemy plany rozwojowe i cykl
wykładów, zamierzamy również ogłosić
konkurs.
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Jestem
z pokolenia
wojowników

Dorota Soszyńska
wybitna manager branży
kosmetycznej, współautorka
sukcesu rodzinnej firmy,
absolwentka akademii
muzycznej w klasie
fortepianu

Dorota Soszyńska, współwłaścicielka firmy
Oceanic, mówi o kompetencji i doświadczeniu
w biznesie, radości z pracy bez względu na wiek
i sukcesie opartym na rodzinie
Rozmawia
Jarek Dotka

Jesteśmy obecni na
48 niezwykle wymagających
rynkach i to nie jest nasze
ostatnie słowo. Oceanic odniósł
sukces na rynkach: niemieckim,
brytyjskim i włoskim
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WYWIAD Z DOROTĄ SOSZYŃSKĄ

Muzyka klasyczna wymaga
ogromnej dyscypliny i systematyczności, ponieważ trzeba
regularnie ćwiczyć. W interpretacji utworów muzycznych pomaga analityczny umysł, który
jest również przydatny
w biznesie. Swoją przygodę
z fortepianem rozpoczęła pani
bardzo wcześnie, bo w wieku
sześciu lat. Czy to był koniec
beztroskiego dzieciństwa?
Miałam wspaniały, ciepły dom rodzinny, rodzice poświęcali mi dużo
czasu i kładli duży nacisk na moje
wykształcenie. Muzyka i sport towarzyszyły mi od dzieciństwa, potem
były nauka języków i rozwijanie pasji,
które wypełniały mój czas. Rodzice
mnie ukierunkowali, ale nigdy nie naciskali, abym szczególnie poświęcała
się któremuś z moich zainteresowań.
To był mój wybór. Jako młoda osoba
miałam kompletnie wypełniony czas.
Zresztą zostało mi to do dziś. Lubię
to, co robię, i ludzi, z którymi pracuję. Mimo że nie muszę, codziennie
jestem w biurze. Należę do pokolenia
wojowników. Nie czekam na to, że
coś spadnie mi z nieba, wiem, że na
wszystko trzeba zapracować. W życiu
tak jest, że im trudniej, tym słodszy
smak zwycięstwa.
Skończyła pani podstawową,
średnią i wyższą szkołę muzyczną, tę ostatnią na dwóch
wydziałach: fortepianu i wychowania muzycznego.
Była to ciężka praca, ale i olbrzymia
przyjemność. Po skończeniu studiów
zdecydowałam się rozpocząć karierę
muzyczną. Dostałam już nawet pierwsze
propozycje pracy. Stało się jednak inaczej.
Jak zwykle w życiu zdecydował przypadek, bo między innymi dzięki muzyce
zainteresował się mną mój mąż. Był
już wtedy biznesmenem prowadzącym
razem z ojcem firmę w Maroku.
W latach 50. znacjonalizowano polską
fabrykę mojego teścia. Wyszedł z niej
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tak, jak stał, zabierając jedynie płaszcz
i teczkę. Nie poddał się jednak. Był
z wykształcenia inżynierem chemii i postanowił wyemigrować do Francji. Tam
po studiach na Sorbonie dokształcał się
w światowej stolicy perfum w Grasse,
gdzie wyspecjalizował się w dziedzinie
olejków eterycznych. Po dwóch latach
dostał interesującą propozycję pracy
w Maroku. Postanowił więc wyemigrować do Casablanki, w której spędził
ponad 30 lat. Zawsze jednak marzył
o własnej firmie i w końcu udało mu
się to zrealizować. Po kilku latach w Maroku założył firmę Somapar, która produkowała kosmetyki, a następnie kupił
przedsiębiorstwo Fragrance Floral ze stuletnią tradycją w produkcji i dystrybucji
olejków eterycznych oraz kompozycji
zapachowych. Dzięki swojej wiedzy
i doświadczeniu, wspólnie z synem,
a moim mężem rozwinęli ten biznes na
tyle, że stali się największym dostawcą
olejków i kompozycji zapachowych
w Afryce Północnej, a w portfolio mieli
wielkich i prestiżowych klientów.
To właśnie pani teść wyczuł
w pani iskrę do prowadzenia
biznesu.

Tak, to on zdecydował, że powinnam
zaangażować się w rodzinny biznes.
Zaczęłam uczestniczyć w podróżach
i spotkaniach biznesowych, szybko
odkryłam, że bardzo mi to odpowiada.
Na początku powierzano mi proste
zadania, stopniowo coraz trudniejsze
i tak mnie to wciągnęło, że muzyka
zeszła na dalszy plan. Do dziś jednak
pozostała moją wielką miłością.
Razem z mężem współtworzycie swój biznes od ponad 37 lat.
Jak wam się to udało?
Oboje pracujemy w firmie. Również
moja mama. Tak jak wspominałam,
codziennie jestem w biurze. Myślę,
że nasz sukces oparty jest na wspólnej mądrości, wspartej długoletnim
doświadczeniem. Każde z nas zajmuje się swoimi zagadnieniami i dzięki
wzajemnemu zaufaniu nie dość, że
nie wchodzimy sobie w kompetencje,
to jeszcze doskonale się uzupełniamy.
Dzisiaj państwa przedsiębiorstwo jest już korporacją
zatrudniającą bardzo wysoko
wykwalifikowanych specjalistów z branży kosmetycznej

i managerów specjalizujących
się w zarządzaniu.
To prawda, ale dalej jest to nasze dziecko,
którym się z chęcią zajmujemy. Po latach
udało nam się znaleźć balans między
życiem a pracą, dzięki czemu czerpiemy przyjemność z jednego i drugiego.
Zatrudniamy wybitnych specjalistów,
ufamy im. Doceniamy kompetencje
i doświadczenie ludzi. Na tym polega
mądre, nowoczesne zarządzanie.
Dom dzielą państwo między
Polskę i Francję.
Lubię Francję, jestem frankofilką. Nasz
dom w Prowansji jest azylem i oazą spokoju. Oczywiście, będąc tam,
mamy cały czas kontakt z firmą, ale
działamy na wolniejszych obrotach.
Potrafię tam docenić czas na odpoczynek i dbałość o własne zdrowie.
W moim sercu zawsze najważniejsza jest jednak Polska, bo tu jest mój
rodzinny dom, moje korzenie, moja
kultura i oczywiście firma.
Jak ocenia pani miejsce swojej
firmy w kontekście konkurencji z racji jej pozycji – można
śmiało powiedzieć – światowej?

Firma cały czas
rośnie. Dzisiaj
mamy jedną z najnowocześniejszych
fabryk w Europie, która spełnia
farmaceutyczne
standardy GMP

Bez kompleksów, jestem z niej dumna. Jesteśmy obecni na 48 niezwykle wymagających rynkach i to nie jest nasze ostatnie
słowo. Oceanic odniósł sukces na rynkach: niemieckim, brytyjskim i włoskim.
Ale mamy też sukcesy w Japonii, Wietnamie i na Bliskim Wschodzie, w Jordanii
czy Arabii Saudyjskiej. Nasza odżywka do
rzęs Long4Lashes jest liderem w swojej
kategorii na świecie. Aktywnie uczestniczymy w międzynarodowych targach
kosmetycznych w Bolonii, Dubaju, Korei
czy Hongkongu.
Firma cały czas rośnie. Dzisiaj mamy
jedną z najnowocześniejszych fabryk
w Europie, która spełnia farmaceutyczne standardy GMP, produkujemy

w niej rocznie ponad 40 mln kosmetyków, dermokosmetyków, wyrobów
medycznych i leków. Zatrudniamy
wybitnych specjalistów: farmaceutów, kosmetologów, biotechnologów
i chemików. I jesteśmy jedyną firmą na
świecie, która ma w swoim portfolio
ponad 1,5 tys. referencji przebadanych
alergologicznie. Badania, którymi są
objęte kosmetyki AA, mają na celu
wykazanie, że nie posiadają one właściwości drażniących ani alergizujących. Przeprowadzane są w pracowni
Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego na osobach z chorobami
alergologicznymi skóry, metodą prób
płatkowych według wytycznych Sekcji
Alergologicznej Polskiego Towarzystwa
Dermatologicznego. W naszym portfolio
znajdują się produkty dla niemowląt od
pierwszego dnia życia, dla kobiet w każdym wieku, nawet 75+, dla mężczyzn,
również kosmetyki do makijażu, dermokosmetyki i leki. Jestem niezwykle
dumna z tego, co osiągnęła nasza firma,
ale też z dokonań naszej konkurencji.
Nasza branża wykonała wielką pracę,
dzięki czemu dzisiaj Polska jest szóstym
eksporterem kosmetyków w Europie
i prawdziwą potęgą.
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WYWIAD Z DOROTĄ SOSZYŃSKĄ

Dorota Soszyńska
Ubranie „Nie przywiązuję szczególnej wagi do marek;
ważne, aby to, w co się ubieram, było dobrej jakości, pasowało do mojej sylwetki i było stosowne do danej okazji”.
Wakacje „Podróże poza Europę, najlepiej tam, gdzie jest
ciepło. Bardzo lubię Afrykę i Azję”.
Kuchnia śródziemnomorska i azjatycka
Samochód „Lubię prowadzić, zwłaszcza kiedy jestem
we Francji. Bardzo mnie to relaksuje i wycisza. Do marki
nie przywiązuję szczególnej wagi. Najważniejsze, żeby
samochód był bezpieczny”.
Hobby „Muzyka, balet, sztuka, architektura, podróże. Cały
czas pracuję nad swoim rozwojem i poszukuję inspiracji.
Jestem estetką i kocham to, co piękne”.

W swoim portfolio macie również szeroką gamę produktów
dla mężczyzn. Jak ocenia pani
ten rynek?
Zacznę od tego, że współczesna Polka
jest bardzo świadoma swojej urody
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i związanej z nią pielęgnacji. Z jednej
strony wynika to z tradycji, z drugiej
z ambicji i wiedzy. Mogę śmiało powiedzieć, że Polki należą do najbardziej
zadbanych kobiet w Europie. Co do
mężczyzn sprawa wygląda zgoła inaczej. Tutaj, zwłaszcza w kontekście edukacji, jest jeszcze sporo do zrobienia.
Szczególnie wśród mężczyzn starszego
pokolenia, którym pielęgnacja skóry
bardziej kojarzy się ze zniewieścieniem
niż z dobrym wyglądem. Kosmetyki kupują im zazwyczaj kobiety, które chcą
mieć zadbanego partnera. Pokolenie
20–30-latków podchodzi już do tego
zupełnie inaczej. Dla niego pielęgnacja
jest codziennym, normalnym rytuałem.
Staramy się wychodzić im naprzeciw,
ciągle rozszerzając gamę naszych produktów. W kategorii kosmetyków dla
mężczyzn w Polsce mamy silną, drugą pozycję. Wkrótce wprowadzimy
nowoczesny krem BB dla mężczyzn,
produkty do pielęgnacji włosów i – co
coraz bardziej modne – kosmetyki do
pielęgnacji zarostu. Jestem przekonana,
że ten segment będzie stale wzrastał,
a zainteresowanie produktami będzie
coraz większe.
Zaczynali państwo jako firma
rodzinna, z czasem pojawiła
się korporacja, która wkrótce
może się zamienić w korporację rodzinną, ponieważ z tego,
co wiem, państwa córka również myśli o wsparciu rodziców
i zaangażowaniu się w biznes.
Kwestia sukcesji w firmach rodzinnych jest bardzo złożonym problemem i nie dotyczy tylko Polski. Nie
zawsze tak jest, że dzieci właścicieli
mają kompetencje managerskie czy
biznesowe. Przeciwnie, bardzo często
zdarza się, że korzystając z możliwości rodziców, rozwijają się w zupełnie innych dziedzinach. Młodzi ludzie obserwują rodziców i widzą, ile
ciężkiej pracy i wyrzeczeń kosztuje
prowadzenie własnej firmy, ale też ile
daje satysfakcji. W Polsce zaledwie

3,5 proc. dzieci kontynuuje tradycje
rodzinne. Na świecie to 15 proc. Trzeba
też wiedzieć, że wcale nie jest łatwo
młodym ludziom znaleźć sobie miejsce
w rodzinnym biznesie. Z jednej strony
współpracownicy podchodzą do nich
z rezerwą, a z drugiej młodzi chcieliby
szybko podejmować decyzje, nie mając
jeszcze doświadczenia. Trudno też jest
rodzicom przekazywać swoją wiedzę,
tym bardziej że młode pokolenie ma
w sobie stosunkowo mało pokory.
Nasza córka po studiach architektonicznych w Paryżu poszła do pracy
niezwiązanej z naszą branżą. Cieszyło
nas to, bo chcieliśmy, aby sprawdziła
się w pracy dla innych. Po dwóch latach
podjęła decyzję o pracy w rodzinnej
firmie. Bardzo nas to ucieszyło, tym
bardziej że przekonała się, jak trudno
jest zarabiać pieniądze. Obecnie jest
członkiem naszego zespołu i – co mnie
najbardziej cieszy – buduje i realizuje
własne projekty. Uczy się firmy i ku
radości rodziców robi to z wielkim
zaangażowaniem.
Lubi pani pracować z kobietami. Stanowią aż 70 proc. załogi.
Z czego to wynika?
Po pierwsze produkujemy głównie dla
kobiet. Po drugie Polki są lepiej wykształcone niż mężczyźni, doceniane
w Europie jako kobiety kompetentne
i pracowite.
Mocno to zabrzmiało.
Oczywiście nie mam nic przeciwko
mężczyznom, ale potwierdzają to statystyki. W Polsce 25 proc. kobiet prowadzi własne biznesy, są przedsiębiorcze
i z reguły lepiej zorganizowane, ponieważ łączą pracę zawodową z życiem
rodzinnym. Mają też coś takiego, co
trudno znaleźć u mężczyzn – wielozadaniowość i empatię. W zarządzaniu
firmą jest to bardzo ważne, bo buduje
dobrą atmosferę, kulturę miejsca pracy.
Wszystko to wpływa na podniesienie
wydajności. Dlatego bardzo cenię kobiety i lubię z nimi pracować.

IN W E STOWA N IE W A PA R TA M E NTY
R E C E PTĄ N A FIN A N SOWY SU KCE S
Marvipol Development przygotował dla inwestorów
dwie atrakcyjne propozycje pomnażania kapitału.
Deweloper realizuje budowę dwóch imponujących
obiektów - w centrum Warszawy przy ul. Grzybowskiej 51 – Unique Apartments oraz przy gdańskiej
starówce przy ul. Toruńskiej 20 - Dwie Motławy. Stanowią one prawdziwe wyznaczniki luksusu i oferują
szeroką gamę udogodnień. A co najważniejsze, pozwalają na czerpanie korzyści finansowych z wynajmu.

Zarabiaj na apartamencie w sercu Gdańska
Kompleks Dwie Motławy powstaje na gdańskiej
Wyspie Spichrzów, która staje się jedną z najmodniejszych i najbardziej prestiżowych części miasta.
Wyspa mieści się tuż przy Starym Mieście, które
tętni życiem o każdej porze roku. Dzielnicę wyróżnia ogromny potencjał inwestycyjny, stanowi ona
wymarzone miejsce noclegowe zarówno dla turystów, jak i osób podróżujących służbowo.
W Dwóch Motławach powstanie łącznie 105 apartamentów obsługiwanych przez recepcję. Każdy
z nich będzie charakteryzował podwyższony standard i funkcjonalny układ pomieszczeń. Właściciele
apartamentów mogą skorzystać z oferty wykończenia pod klucz, która pozwoli zaoszczędzić czas
i skorzystać z usług topowych architektów. Deweloper przygotował dla nabywców atrakcyjną promocję - tylko teraz wykończenie jest wliczone w cenę
lokalu. W budynku o ciekawym, industrialnym designie znajdzie się także wewnętrzny dziedziniec,
który będzie stanowił enklawę odpoczynku dla
gości kompleksu. Dla ich wygody powstanie także
podziemny parking samochodowy. Apartamenty
w ramach kompleksu Dwie Motławy mogą zostać
objęte bezobsługowym wynajmem. Profesjonalny
operator zadba zarówno o odpowiednią promocję
obiektu, jak i zarządzanie najmem.

WIZUALIZACJA POGLĄDOWA

Inwestycyjna perełka na warszawskim Manhattanie
W sercu warszawskiego Manhattanu czyli na bliskiej Woli realizowana jest wyjątkowa inwestycja,
która wyróżni się na tle otaczającej infrastruktury.
Unique Apartments to część prestiżowego obiektu Unique Tower, który stanie się jednym z najwyższych budynków mieszkalnych w stolicy. Na terenie
kompleksu znajdzie się wiele udogodnień m.in. eleganckie lobby z recepcją, najwyższej klasy restauracja, strefa SPA i fitness oraz kompleks konferencyjno-biznesowy. Apartamenty o 5-gwiazdkowym
standardzie zadowolą gusta nawet najbardziej wymagających, a komfortowe, funkcjonalne wnętrza
przyciągną gości z całego świata. Osoby, które zakupią lokal w Unique Apartments mogą liczyć na
kompleksową usługę zarządzania najmem.
Przygotowany dla klientów model biznesowy przewiduje systematyczne wypłaty czynszu z wynajmu,
który osiągnie około 7% w skali roku1.
1 z wyłączeniem pierwszych trzech miesięcy najmu i pobytu właścicielskiego. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66
§ 1 Kodeksu cywilnego.

WIZUALIZACJA POGLĄDOWA

UNIQUE APARTMENTS

DWIE MOTŁAWY

Warszawa, ul. Grzybowska 51

Gdańsk, ul. Toruńska 20

(Bliska Wola)

(Wyspa Spichrzów)

22 536 50 44

539 195 987

www.unique-apartments.pl

www.dwiemotlawy.pl
www.marvipol.pl
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WYWIAD

Tomasz Sypytkowski
W Electroluksie pracuje
ponad 17 lat, zaczynał jako
przedstawiciel handlowy,
obecnie zarządza firmą

General Manager firmy Electrolux Tomasz Sypytkowski o 100-letniej obecności firmy
Electrolux na światowych rynkach, umiłowaniu funkcjonalności i prostoty, skandynawskim stylu życia i o tym, jak nowoczesne technologie kształtują lepsze życie
Rozmawia
Barbara Grabowska

Czy w pana domu królują urządzenia
firmy Electrolux?
Zdecydowanie. Od wielu lat jestem wierny tej
marce. W 100 proc.
Zarządza pan Electroluksem w Polsce
i odpowiada za rynek polski, ukraiński,
krajów nadbałtyckich oraz rejon Kaukazu. Jak długo związany jest pan z Electroluksem?
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W Electroluksie pracuję już ponad 17 lat, praktycznie
od początku mojej kariery. Zaczynałem jako przedstawiciel handlowy, jeżdżąc od miasta do miasta, dbałem
o sprzedaż i ekspozycję naszych produktów w sklepach. Wiele się wtedy nauczyłem. Przede wszystkim
dobrze poznałem oczekiwania naszych partnerów
handlowych i konsumentów. Potem zostałem szefem
regionu na Polskę Północną, a następnie dyrektorem
handlowym. Od 2014 r. jestem General Managerem
na Polskę, Ukrainę i Kaukaz.

Electrolux w Polsce ma podobną sławę jak Hoover w Stanach
Zjednoczonych. Przez wiele lat

nazwa marki była wręcz synonimem odkurzacza. Skąd tak
silne powiązanie marki
z odkurzaczami?
Historia naszej firmy zaczęła się od
odkurzacza. W 1908 r. nasz założyciel, szwedzki sprzedawca Axel
Wenner-Gren, dostrzegł na wystawie
w Wiedniu wielki, ciężki i drogi amerykański odkurzacz. Pomyślał wtedy
o stworzeniu mniejszego i tańszego
modelu, wierząc, że takie urządzenie

Popularność
sprawiła, że w wielu
regionach naszego
kraju nazwa
„Electrolux”
stała się synonimem
odkurzacza

fot.: Materiały prasowe

Zaczęło się
od odkurzacza

Co poradziłby pan polskim
managerom zarządzającym tak
dużą firmą, z taką tradycją,
z tak dużą różnorodnością?
Stawiać na ludzi! Tak naprawdę firma
to ludzie i od nich zależą wszystkie sukcesy. Jeżeli poświęcimy odpowiednio
dużo uwagi temu, żeby ludzie, którzy
z nami pracują, rozwijali się i realizowali własne cele, to wyniki będą dobre.
Najważniejszy jest kapitał ludzki i jego
pełne wykorzystanie.

W 1921 r. powstał kultowy Lux V,
pierwszy odkurzacz na płozach,
który przez wiele lat królował w domach
na całym świecie, w tym także w Polsce

poprawi życie wielu ludziom. Po kilku
latach jego wizja nabrała realnych
kształtów. We współpracy z dwiema
szwedzkimi firmami stworzył odkurzacz Lux I, o jedną trzecią lżejszy
od pierwowzoru. Ale Axel Wenner-Gren, który uważnie słuchał opinii
klientów, szybko zrozumiał, że to nie
wystarczy i trzeba nadal pracować nad
rozwojem produktu. Kolejne modele
były coraz lżejsze i bardziej poręczne.
W 1919 r. Axel Wenner-Gren założył
firmę Electrolux. Dwa lata później
powstał kultowy Lux V, pierwszy
odkurzacz na płozach, który przez
wiele lat królował w domach na całym świecie, w tym także w Polsce. To
zapewne jego popularność sprawiła,
że w wielu regionach naszego kraju
nazwa „Electrolux” stała się synonimem odkurzacza. Wiele osób używało
jej do określenia nie tylko urządzenia,
lecz też samej czynności, mówiąc np.
wyelektroluksuj (wyluksuj) pokój.
Muszę w tym miejscu podkreślić, że
odkurzacze to niejedyne przełomowe urządzenia, które stworzyła nasza
firma. Jako pierwsi na świecie wprowadziliśmy na rynek m.in. lodówkę
absorpcyjną, wielofunkcyjnego robota
kuchennego Assistent czy zmywarkę
stawianą na blacie, a ze współczesnych
innowacji wymienię chociażby pralkosuszarkę z pompą ciepła, piekarniki
parowe i zmywarkę z podnoszonym
dolnym koszem.
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WYWIAD Z TOMASZEM SYPYTKOWSKIM

Jak wygląda obecnie pozycja
Electroluksa w Polsce?
Bardzo się zmieniła. Gdy w 1926 r. otworzyliśmy pierwszy sklep, liczyliśmy na
szybki rozwój, ale wojna i czasy PRL
pokrzyżowały nasze plany. Po wojnie
w Polsce funkcjonowało jedynie przedstawicielstwo marki, a produkty można
było kupić wyłącznie w Peweksie i Baltonie. Na dobre Electrolux powrócił po
1989 r. Najpierw, w 1992 r., powstało
biuro handlowe, a nasze urządzenia stały
się powszechnie dostępne. W 2000 r. ruszyła produkcja nowoczesnych suszarek
bębnowych w całkowicie zmodernizowanej fabryce w Siewierzu. W kolejnych
latach wybudowaliśmy od podstaw trzy
zakłady – fabrykę pralek w Oławie, fabrykę zmywarek w Żarowie i fabrykę
kuchenek w Świdnicy. A od zeszłego
roku produkujemy także okapy w fabryce w Zabrzu. W Krakowie z kolei
mieści się centrum usług finansowych
i HR obsługujące Electrolux na całym
świecie. Prężnie rozwija się także nasze
biuro w Warszawie, które jest obecnie
hubem pozwalającym zarządzać biurami
handlowymi w 26 krajach Europy Centralnej i Azji. Łącznie w naszej firmie
w Polsce pracuje ponad 6 tys. osób.
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Tomasz Sypytkowski
Zegarek „Mam obsesję na punkcie punktualności, więc
każdy, który pozwoli mi się nie spóźniać, jest idealny”.
Męski zapach Chanel Platinum Egoiste
Restauracja Nolita i Amber Room w Warszawie, Oxota
Na Ovets w Kijowie oraz Biblioteka w Rydze
Samochód „Przesiadam się właśnie z diesla na samochód hybrydowy: to Volvo”.
Hobby „Wszystko, co jest związane z aktywnością fizyczną – bieganie, siłownia, narty”.

Jak kształtuje się zapotrzebowanie na wasze urządzenia?
Czy Polacy chętnie kupują
innowacyjne produkty?
Polacy są bardzo otwarci na zmiany
i chętnie korzystają z nowych technologii. Doskonałym przykładem mogą
być płyty indukcyjne, które na dobre
zagościły w polskich domach. Jesteśmy w tej kategorii w czołówce, nawet
w porównaniu z rynkami zachodnimi. Innym przykładem są zmywarki
do naczyń. Polska szybko nadgoniła
zaległości i obecnie jest u nas więcej
gospodarstw domowych posiadających
zmywarkę niż np. we Włoszech.
Co jest bestsellerem Electroluksa?
Świetnie sobie radzimy pod względem sprzedaży wyposażenia kuchni
i wszystkiego, co jest związane z gotowaniem. Mamy bardzo innowacyjne
produkty, chociażby znakomite piekarniki z funkcją pary. W tej kategorii byliśmy pionierem, jako pierwsi
wprowadziliśmy technologię parową
do piekarników domowych. Pomogło nam wieloletnie doświadczenie
w produkcji urządzeń profesjonalnych do restauracji, hoteli i szpitali.
Z naszych urządzeń korzysta ponad
połowa restauracji na świecie wyróżniona gwiazdkami Michelin. Bliska

współpraca z szefami kuchni pozwala
nam odkrywać tajemnicę wspaniałego
smaku potraw i wzbogacać nasze urządzenia domowe o technologie, które
umożliwiają osiąganie wspaniałych
rezultatów kulinarnych. W wybranych
modelach naszych piekarników, a teraz
także płyt indukcyjnych, można przygotowywać potrawy sous vide. Wprowadzimy wkrótce na rynek specjalną,
bezprzewodową sondę, która współpracując z płytą indukcyjną, utrzymuje
w garnku stałą, określoną przez nas
temperaturę. Można ją także wykorzystać do przygotowywania steków
czy grillowania. Jestem przekonany,
że każdy kochający gotować będzie
zachwycony takim rozwiązaniem, które
przenosi domowe potrawy na poziom
„gwiazdkowych” restauracji.
Czy z okazji 100. urodzin
Electrolux przygotowuje jakieś
szczególne produkty?
Nasze 100. urodziny uczcimy, wprowadzając na rynek zupełnie nową linię
wspaniałych produktów kuchennych
Intuit. Kompleksowe badania konsumenckie, które przeprowadziliśmy m.in.
w Polsce, pokazały jasno, że konsumentom zależy przede wszystkim na tym,
aby obsługa urządzeń była jak najbardziej intuicyjna, a nowe technologie
pomagały osiągać doskonałe rezultaty

bez nadmiernego wysiłku. Intuit to
nasza odpowiedź na te oczekiwania!
Urządzenia podpowiadają optymalną
temperaturę, pilnują procesu gotowania, dostosowują się do czasu, którym
dysponujemy. Wśród wielu rozwiązań
warto wyróżnić piekarnik z kamerą
w środku, którą można podłączyć do
telefonu i z dowolnego miejsca nadzorować pieczenie. To bardzo przydatna
funkcja, gdy szykujemy ucztę dla gości,
a chcemy się przed ich przyjściem jeszcze
przygotować. A ponieważ po każdym
przyjęciu trzeba pozmywać, w naszych
zmywarkach ComfortLift dolny kosz
podjeżdża do góry, znacznie ułatwiając wkładanie i wyjmowanie naczyń.
Jesteśmy pierwszym producentem, który
zaoferował to niezwykle wygodne rozwiązanie. Przykładów innowacyjnych
funkcji w nowej linii Intuit jest znacznie,
znacznie więcej. Jestem przekonany, że
przypadnie ona do gustu polskim użytkownikom, zwłaszcza że odzwierciedla
skandynawskie wartości we wzornictwie – funkcjonalność i prostotę.

fot.: Materiały prasowe

Electrolux pojawił się w Polsce
już w roku 1926, czyli zaledwie
siedem lat od założenia firmy.
Skąd ta decyzja?
Rozwój naszej firmy od początku był
niezwykle szybki. Axel Wenner-Gren
myślał bardzo kompleksowo, globalnie i rewolucyjnie jak na tamte czasy.
Był pionierem sprzedaży door-to-door
i ogromnie innowacyjną osobą, jeśli
chodzi o standardy handlowe. Jego sprzedawcy byli jednocześnie handlowcami,
marketingowcami i specjalistami, zapewniając klientom najwyższy poziom
obsługi. Stąd bardzo szybka ekspansja
zagraniczna i pojawienie się pierwszego
sklepu firmy Electrolux w Polsce, na
Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.
Prestiżowa lokalizacja miała podkreślać
jakość produktów.

Czy według pana Polacy cenią
skandynawski styl życia?
Jak najbardziej. Coraz bardziej ceni się
u nas ekologię, zrównoważony rozwój,
odwrót od konsumpcjonizmu i niepotrzebnego kupowania zbyt wielu produktów.

A jak do tego ma się żywotność
państwa produktów? Bardzo
często mówi się o tym, że kiedyś
urządzenia AGD rzadziej się
psuły, miały dłuższą trwałość...
Tak nie jest. To obiegowa opinia, która
żyje własnym życiem. Nie istnieje coś
takiego jak celowe programowanie
produktu, żeby po zakończeniu okresu gwarancyjnego przestał działać. Są
produkty lepszej i gorszej jakości, różni
producenci, tanie urządzenia. Klient
musi się zastanowić, czy kupić coś
tańszego, ale mniej trwałego, czy coś
droższego o lepszej trwałości. Jakość ma
dla Electroluksa olbrzymie znaczenie.
Pilnie śledzimy, co się dzieje z naszymi
produktami. Nasz dział techniczny
dba o obsługę klienta, badamy jakość,
mierzymy trwałość. Jakość i bezawaryjność produktów opuszczających nasze
fabryki jest obecnie na najwyższym
poziomie w historii firmy.
Electrolux to dla wielu przede
wszystkim odkurzacz. Czy
w waszej ofercie znajduje się
również inteligentny odkurzacz?
To dzisiaj bardzo duża kategoria produktów, a my byliśmy w niej pionierami.
W 2002 r. wprowadziliśmy na rynek
pierwszy automatyczny odkurzacz Trilobite. Niestety, trochę się wtedy pospieszyliśmy i musieliśmy zrezygnować
z jego sprzedaży, ponieważ rynek nie był
wtedy jeszcze gotowy na takie rozwiązanie. Teraz w naszej ofercie mamy nową
generację automatycznych odkurzaczy
PURE i9. Najnowsze modele są sterowane za pomocą telefonu komórkowego.
Po skończonym odkurzaniu urządzenie
może nam nawet przesłać mapkę miejsc,
które zostały odkurzone.
Jak wygląda CSR w Electroluksie?
CSR jest dla nas bardzo ważny, i to
od wielu lat. Uważnie obserwujemy,
co się dzieje na świecie, i staramy się
włączać w rozwiązywanie istotnych

problemów. Od 2010 r. zwracamy
uwagę na konieczność oszczędzania
wody. Większość osób nie zdaje sobie
sprawy, że Polska jest bardzo uboga
w zasoby wody pitnej i jeśli nie ograniczymy jej zużycia, to będziemy mieli
kłopoty. Postanowiliśmy o tym mówić,
a jednocześnie pomagać tym, którzy
już dziś cierpią z powodu braku wody.
Nawiązaliśmy współpracę z Polską
Akcją Humanitarną i zaczęliśmy z nią
budować studnie w Sudanie Południowym. Do tej pory przy naszym udziale
powstało już siedem studni, z których
na co dzień korzysta około 5 tys. osób.
Obecnie naszym priorytetem są działania CSR związane ze zrównoważonym
odżywianiem i ograniczaniem marnowania jedzenia. Gdy zdaliśmy sobie
sprawę, jak ogromnym wyzwaniem
są tony wyrzucanej żywności, postanowiliśmy działać. Półtora roku temu
stworzyliśmy w Polsce aplikację Taste
& Share, umożliwiającą dzielenie się
produktami spożywczymi. Wspólnie
z bankami żywności uruchamiamy lodówki połączone z aplikacją, w których
będzie można przechowywać żywność
przeznaczoną na wymianę. Planujemy też cykl szkoleń dla uczniów, aby
budować ich świadomość i uczyć dobrych nawyków.
Jakie są plany firmy na przyszłość?
Na pewno będziemy się wpisywać
w bieżące trendy, takie jak automatyzacja czy sztuczna inteligencja. Przez
100 lat istnienia marki zawsze byliśmy
innowacyjni i zamierzamy tę filozofię
działania utrzymać. Nadal konsument
i jego potrzeby będą dla nas najważniejsze, ale będziemy wkładać dużo
wysiłku w troskę o środowisko i zrównoważony rozwój. Ograniczamy zużycie
prądu i wody, stawiamy na recykling
i rozwiązania przyjazne dla otoczenia.
Naszym nadrzędnym celem jest szeroko
rozumiane kształtowanie lepszego życia.
To robiliśmy przez ostatnie 100 lat i to
zamierzamy robić w przyszłości.
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WIZJA ROZWOJU

Diagnoza i recepta
dla gospodarki
Druga edycja forum Wizja Rozwoju, największego wydarzenia gospodarczego
w północnej Polsce, odbędzie się w czerwcu tego roku

Piotr Stefański

Sto debat

Nie tylko
gdyński adres
forum sprawia,
że jednym
z najważniejszych
bloków będzie
„Gospodarka
morska”
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Repertuar dyskusji w blokach tematycznych zapowiada się interesująco. Jednym z najciekawszych
będą „Technologie przyszłości”, w którym eksperci
poruszą m.in. tematy sztucznej inteligencji, najnowszych osiągnięć biotechnologii, robotyzacji
czy rozwoju przemysłu kosmicznego.
Smogiem, kryzysami w energetyce, ale również
pozyskiwaniem energii z wiatru i ze słońca zajmą
się prelegenci bloku „Energetyka”, a eksperci bloku
„Transport” podejmą, wśród wielu innych, zagadnienia wizji nowoczesnej komunikacji miejskiej,
co będzie korespondować z panelem poświęconym
ekomobilności. Niezwykle interesująco zapowiada
się blok zatytułowany „Bezpieczeństwo kraju

Maj 2019

– rozwój gospodarczy”, którego eksperci podejmą
tematy modernizacji polskiej armii i poszukają
odpowiedzi na pytanie, czy projekty Polskiej Grupy
Zbrojeniowej mogą być siłą napędową polskiej
gospodarki.
Duże zainteresowanie wśród gości forum wywołuje „Rolnictwo”, którego prelegenci zamierzają omówić perspektywy rozwoju gospodarstw
ekologicznych w Polsce oraz zastanowić się nad
wpływem branży na zrównoważony rozwój kraju.
Źródłami finansowania gospodarki i uszczelnieniem wpływów do budżetu państwa zajmie się blok
„Finanse w gospodarce”. Równie ważne tematy
podejmą eksperci w bloku „Inwestycje”. Poszukają
rozwiązań dla Baltic Pipe oraz zastanowią się nad
problemem inwestycji w Polsce Wschodniej.
Nie tylko gdyński adres forum sprawia, że jednym
z najważniejszych bloków będzie „Gospodarka
morska”, a także problemy z jej obszaru: gazoporty,
naftoporty, transport morski i kierunki rozwoju przemysłu stoczniowego. Ciekawie zapowiada się blok
„Zdrowie” dedykowany podczas tegorocznej edycji
m.in. szpitalom powiatowym, reformie w psychiatrii, kierunkom rozwoju farmacji oraz odpowiedzi
na pytanie, czy w Polsce istnieje alternatywa dla
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Na forum dużo uwagi będzie poświęcone problemom społecznym. Prelegenci bloku o tym samym
tytule zajmą się m.in. takimi programami jak Dobry
Start czy Karta Dużej Rodziny oraz ich szansom
na pobudzenie rodzimej gospodarki. Paneliści
zastanowią się nad perspektywą zdynamizowania
programu Mieszkanie Plus, podwyżkami emerytur,
dodatkami dla kombatantów oraz poprawą jakości
życia seniorów. Korespondują z tym bloki: „Sprawy

społeczne” oraz „Srebrna gospodarka”,
ten ostatni poświęcony m.in. wykorzystaniu potencjału osób starszych,
ich zdrowiu, udziałowi w rynku turystycznym i konsumpcji. Osobnym
blokiem będzie „CSR w gospodarce”.
Nie zabraknie tematów składających się
na blok „Badania i rozwój”. Właściwe
miejsce podczas forum zajmą bloki:
„Finanse w gospodarce” oraz „Prawo
w gospodarce”. Będzie również „Kultura
i sztuka”, który proponuje takie tematy
jak m.in.: repolonizacja dóbr kultury,
nowoczesne muzealnictwo i korzyści
dla polskiej gospodarki wynikające z finansowania kinematografii. Dyskusjom
panelowym towarzyszyć będzie Hackathon – niespodzianka dla programistów
oraz partnerów forum. W dyskusjach
o bieżących problemach gospodarki
wypowie się 500 ekspertów.
Polskie produkty i rozwiązania

fot.: AdobeStock
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to debat upamiętniających 100-lecie
odzyskania niepodległości, 5 tys. uczestników i 500 autorytetów biorących
udział w 19 blokach tematycznych – to
najkrótsza zapowiedź drugiej edycji forum Wizja
Rozwoju. Wydarzenie, które po ubiegłorocznej
odsłonie znalazło miejsce w kalendarzu najważniejszych polskich spotkań gospodarczych,
odbędzie się w dniach 24–25 czerwca br. W tym
roku w obiektach Akademii Marynarki Wojennej
w Gdyni.
Forum, pod honorowym patronatem prezesa Rady
Ministrów Mateusza Morawieckiego, koncentruje
się na najważniejszych wyzwaniach stojących obecnie przed rodzimą gospodarką. Uporządkowane
w blokach tematycznych, będą przedmiotem paneli
dyskusyjnych z udziałem ekspertów, przedstawicieli ministerstw, naukowców i przedsiębiorców.

Wydarzenie ma być okazją do poszukiwania sposobów likwidacji barier rozwoju rodzimego biznesu oraz tworzenia
dogodnych warunków dla polskich

firm, których produkty mogą skutecznie konkurować z zagranicznymi.
– Identycznie jak podczas pierwszej
edycji wydarzenia proponujemy merytoryczną dyskusję o wizji polskiej
gospodarki – mówi prezes zarządu Fundacji Wizja Rozwoju Andrzej Michalak. – Zapraszamy do niej autorytety
ze świata biznesu i nauki, ale również
mediów i polityki. Zależy nam na wypracowaniu koncepcji konkretnych
działań, kreowaniu innowacyjnych
planów i stworzeniu projektów pożytecznych dla polskiej gospodarki.
Chcemy, aby podczas forum zapadły
ważne dla niej decyzje.
Wydarzenie ma istotne znaczenie dla
Trójmiasta i regionu. W Polsce Północnej nie ma spotkania gospodarczego
o tak dużej skali, a jak uczy przykład
Krynicy, forum ekonomiczne może
przysparzać korzyści. Również wizerunkowych.
– Gdynia może stać się drugą Krynicą – uważa prezydent Pracodawców
Pomorza dr Zbigniew Canowiecki.
Forum Wizja Rozwoju ma niezwykły
potencjał. To platforma wymiany myśli

i poglądów kilku tysięcy ludzi oraz setek ekspertów, którzy będą dyskutować
podczas stu paneli na temat tego, jak
unowocześnić polską gospodarkę, jak
wprowadzać innowacyjność, jak można będzie realizować myśli prorozwojowe w sposób praktyczny i rzetelny.
Znaczenie forum podkreśla również
wojewoda pomorski Dariusz Drelich:
– Zapraszam na to ważne spotkanie
przedsiębiorców z dużych, średnich i małych firm, a także założycieli start-upów,
z pełnym przekonaniem, że wzbogacą
swoją wiedzę, wymienią doświadczenia
i poznają nowości rynków zarówno
w przestrzeni produktów i technologii,
jak i usług oraz prospołecznych działań
biznesu. Jestem dumny, że gospodarzem tego wydarzenia są nasz region
i Gdynia, miasto symbolizujące polską
siłę sprawczą, energię i nowoczesność
w wymiarze zarówno historycznym,
jak i współczesnym.
Patronami merytorycznymi forum są
ministerstwa: cyfryzacji, infrastruktury,
inwestycji i rozwoju, obrony narodowej, rolnictwa i rozwoju wsi. Grono
to powiększają minister rodziny, pracy
i polityki społecznej oraz przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Małgorzata Zwiercan. Inicjatorka forum upatruje wiele szans
ekonomicznych właśnie w potencjale
osób starszych. – Ich doświadczenie, ale
i siła nabywcza to kluczowe elementy
współczesnej gospodarki – przekonuje
poseł Zwiercan. – Społeczeństwo się
starzeje, a rynek produktów i usług
dedykowanych seniorom rośnie. Od
mądrości naszej reakcji na te zjawiska
bardzo wiele zależy. Cieszę się, że będziemy mogli wspólnie poszukać pożytecznych rozwiązań w tym obszarze.
Partnerstwo forum zadeklarowali jak
dotąd: partner główny Totalizator
Sportowy, partner+ Bank PKO BP
oraz partnerzy: Agencja Rozwoju
Przemysłu, DGT i Jastrzębska Spółka Węglowa. Honorowy patronat nad
wydarzeniem objął premier Mateusz
Morawiecki.
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SAMORZĄDY

Jedna z dyskusji
panelowych Na telebimie
Jacek Majchrowski,
prezydent Krakowa

V Europejski Kongres
Samorządów
Na dwa dni (8–9 kwietnia) Kraków stał się samorządowym centrum Polski. W myśl
tegorocznego hasła kongresu: „Samorząd – razem dla przyszłości” wiele miejsca
poświęcono takim kwestiom jak źródła finansowania rozwoju regionów, smartrozwiązania, współpraca transgraniczna, tworzenie sprzyjających warunków dla
inwestycji, zintegrowany z potrzebami rynku rozwój szkolnictwa wyższego i różne
kwestie związane z kulturą oraz promocją małych ojczyzn
Piotr Stefański

N

ie obyło się bez podsumowań po
pierwszym roku urzędowania lokalnych władz, do czego szczególnie
skłaniają nadchodzące wybory do
Parlamentu Europejskiego i jesienne wybory parlamentarne. W Krakowie już po raz piąty gościli
najważniejsi politycy, samorządowcy, przedstawiciele biznesu i lokalni liderzy z całej Europy.
– Dobra współpraca na linii rząd-samorząd, a także
samorząd-biznes może tylko pomóc w poprawie
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poziomu życia Polaków – mówił przewodniczący
Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy i pomysłodawca krakowskiej konferencji
Zygmunt Berdychowski.
Przestrzeń spotkania
W V Europejskim Kongresie Samorządów wzięło
udział około 2,3 osób z niemal 40 krajów, w tym
ponad 100 dziennikarzy. W programie znalazło

się 80 wydarzeń: bloki tematyczne,
panele, warsztaty, wykłady, prezentacje i rozmowy w cyklu „Historie
sukcesu”. Dyskusje tradycyjnie ujęte
zostały w ścieżki tematyczne: Finanse,
Społeczeństwo, Innowacje, Gospodarka, Środowisko, Dobre praktyki oraz
Zdrowie.
W kongresie wzięli udział między innymi: Olgierd Geblewicz, marszałek
województwa zachodniopomorskiego
i prezes Związku Województw RP, Marek Woźniak, marszałek województwa
wielkopolskiego (przewodniczący polskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów, wiceprzewodniczący
Europejskiego Komitetu Regionów),
Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego, Władysław
Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego, Elżbieta Anna Polak,
marszałek województwa lubuskiego,
Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, Paweł Rabiej, wiceprezydent Warszawy, Hanna Zdanowska, prezydent
Łodzi, Bogdan Wenta, prezydent Kielc,
Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna,
Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni,
Krzysztof Żuk, prezydent Lublina, Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic
i prezes Związku Miast Polskich, Piotr
Ćwik, wojewoda małopolski, Witold
Kozłowski, marszałek województwa
małopolskiego. Obecni byli także
najważniejsi przedstawiciele władzy
centralnej: Beata Szydło, wicepremier
i przewodnicząca Komitetu Społecznego Rady Ministrów, Andrzej Adamczyk,
minister infrastruktury, Łukasz Szumowski, minister zdrowia, i Zdzisław
Krasnodębski, wiceprzewodniczący
Parlamentu Europejskiego.
Co roku rośnie też liczba gości zagranicznych, w V edycji kongresu
uczestniczyli między innymi: Risto
Poutiainen, gubernator Północnej
Karelii (Finlandia), Guillermo Ramirez Martin, sekretarz generalny Stowarzyszenia Europejskich Regionów
Granicznych (Niemcy), Eva Hallström,
radna regionu Värmland, członek oraz

przewodnicząca Komisji ds. Energii
i Klimatu Zgromadzenia Regionów
Europy (Szwecja), Tautvydas Tamulevičius, wiceminister spraw wewnętrznych
(Litwa), José Ignacio Sánchez Amor,
sekretarz stanu ds. polityki terytorialnej (Hiszpania), Emil Boc, premier
(2008–2012), prezydent miasta Kluż-Napoka (Rumunia), Irakli Kadagiszwili, gubernator Kachetii (Gruzja),
Martin Zeil, Partner SLB Kloepper
Rechtsanwälte, były minister gospodarki Bawarii (Niemcy), oraz Francesco
Tufarelli, dyrektor generalny Biura ds.
Regionalnych i Autonomii, Kancelaria
Prezesa Rady Ministrów (Włochy).

Przed
samorządami
coraz trudniejsze
zadania, a nie
pomaga im
kryzys zachodniej
demokracji

Ważnym wydarzeniem tegorocznego
Europejskiego Kongresu Samorządów
była prezentacja autorskiego II Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce, opracowanego
z inicjatywy Fundacji Instytut Studiów
Wschodnich, organizatora kongresu,
przez ekspertów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Surówki,
prorektora ds. kształcenia i studentów
UEK. Autorzy raportu zbadali finanse wszystkich jednostek samorządu,
koncentrując się na dochodach własnych, wydatkach inwestycyjnych oraz
środkach unijnych pozyskanych do
realizacji zadań. Przyjmując jednolite
kryteria dla każdego badanego podmiotu, wyłonili najbardziej gospodarne
gminy i miasta w Polsce.

W ubiegłym roku bardzo wiele uwagi
poświęcono konieczności modyfikacji ustawodawstwa i rozszerzenia
uprawnień samorządów oraz potrzebie
ułożenia na nowo stosunków między
państwem a samorządem. Tegoroczny
kongres był okazją do zmierzenia się
z odpowiedzią na pytanie, na ile się to
udało, zwłaszcza w obliczu konfrontacji
z trudną sytuacją, jaką były protesty
nauczycieli i trwająca dyskusja o polskiej edukacji.
Nagrody V EKS
Uroczysta gala, podczas której wręczone zostały nagrody dla lokalnych
władz, była zwieńczeniem pierwszego
dnia kongresu. W sumie rozdano ich
aż 12. Wieczór uświetniła orkiestra
Filharmonii Zabrzańskiej pod batutą
Sławomira Orzechowskiego.
Dwie z nagród przyznano na podstawie
II Rankingu Finansowego Samorządu
Terytorialnego w Polsce. Dyplom z rąk
wicepremier ds. społecznych Beaty
Szydło odebrał burmistrz Podkowy
Leśnej Artur Tusiński. Podkowa Leśna okazała się najlepsza w kategorii
gmin miejskich. Starosta poznański
Jan Grabkowski mógł się cieszyć z wygranej w kategorii Najlepszy Powiat,
a nagrodę wręczyli prezes TUW Polski
Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych Rafał
Kiliński i rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. Andrzej
Chochół. Osobną kategorię stanowiły nagrody wręczane przez tygodnik
„Wprost”. Złotym Kluczem zostali
uhonorowani prezydenci Krakowa
i Gliwic, Jacek Majchrowski i Zygmunt
Frankiewicz. Swoje nagrody otrzymali
także przedstawiciele firm medycznych.
We współpracy z firmą doradczą Acropolis, „Forbes” Polska oraz Instytutem Badań Rynkowych i Społecznych
IBRiS powstała Złota Lista Polskiego
Zdrowia, czyli lista najważniejszych
marek ochrony zdrowia. Opracowano
ją na podstawie danych finansowych
oraz badania opinii publicznej, a jej
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partnerem jest Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.
Na czele rankingu znalazła się firma
LuxMed, w której imieniu nagrodę
odebrał Bartosz Kapczyński, członek
zarządu LuxMedu. Pozostałe nagrody
otrzymali: Krzysztof Kępiński, członek zarządu GlaxoSmithKline, Karol
Piasecki, wiceprezes firmy Dr. Max,
Adam Błażeczek, dyrektor finansowy
Gemini Polska, Anna Robak-Reczek
z Polfy Warszawa oraz Agnieszka Lubkowska, dyrektor ds. produkcji TEVA.
Certyfikaty potwierdzające miejsce
w rankingu laureatom wręczyła Katarzyna Dubno, wiceprezes Polskiego
Związku Pracodawców Przemysłu
Farmaceutycznego. Zwieńczeniem
gali była specjalna Nagroda Miasta
Krakowa z okazji jubileuszu 10-lecia
działalności Związku Liderów Sektora
Usług Biznesowych ABSL. Z rąk prezydenta Jacka Majchrowskiego odebrał ją
prezes zarządu związku Piotr Dziwok.
Fokus na wielkie miasta
W świecie globalizacji to potężne
miasta chcą rozdawać polityczne
karty. Łączą się w sieci i wchodzą
do wielkiej dyplomacji. Metropolie
mogą się doskonale odnaleźć w erze
globalizacji, ale wymaga to od nich
przemyślanej współpracy i zawiązania
mądrych sojuszy – oto wnioski z sesji

26

Maj 2019

plenarnej zatytułowanej „Rola miast
w wielkiej polityce”, która odbyła się
pierwszego dnia kongresu. Paneliści
z Francji, Rumunii i Polski skupili się
na szansach, jakie miastom daje budowanie sieci połączeń. Daje to efekt
skali, który nawet z małych gmin może
tworzyć liczących się partnerów dla
rządów. – Nie musimy wymyślać koła,
powinniśmy przede wszystkim zadbać
o nawiązywanie partnerstw między
miastami i wspólnie rozwiązywać podobne problemy, takie jak migracja czy
bezpieczeństwo. To pomaga w dzieleniu się doświadczeniami i w pracy
na rzecz mieszkańców – mówił Emil
Boc, prezydent miasta Kluż-Napoka
i były premier Rumunii. Zauważył,
że podczas rozwoju i niwelowania
różnic cywilizacyjnych miasta w byłych krajach komunistycznych mają
szansę uniknąć błędów popełnionych
wcześniej na Zachodzie. – Uważam,
że im mniej rząd ingeruje w lokalne
sprawy, tym lepiej – powiedział Grzegorz Napieralski, senator RP. Podobną
opinię wyraził Jacek Majchrowski,
prezydent Krakowa i wiceprezydent
Związku Miast Polskich.
Fundament demokracji
Przed samorządami coraz trudniejsze zadania, a nie pomaga im kryzys
zachodniej demokracji. Obywatele

coraz częściej chcą silnej władzy centralnej. Postulat walki o przywrócenie
wiary w politykę przebijał z debaty
uczestników sesji plenarnej wieńczącej
V Europejski Kongres Samorządów.
Odbyła się ona pod hasłem „Silny
samorząd fundamentem demokracji”.
Goście sesji zastanawiali się przede
wszystkim nad problemem decentralizacji i jej znaczeniem w klimacie
politycznym ostatnich lat. Antoine
Godbert, delegat Rady Miejskiej ds.
Europejskich we francuskim Tours,
nawiązał do protestów „żółtych kamizelek”, które wstrząsają Francją od
jesieni zeszłego roku. – To na władzy
lokalnej ciąży odpowiedzialność za
rozmowę z niezadowolonymi ludźmi.
To my jesteśmy pierwszą linią kontaktu
z obywatelami – stwierdził. Według
niego obecny kryzys demokracji powinien spotkać się z odpowiedzią na
wszystkich poziomach władzy – od
lokalnego do europejskiego.
W podobnym duchu wypowiedział się
Martin Zeil, były minister gospodarki
Bawarii. Wskazywał, że siły polityczne posługujące się nacjonalistyczną
retoryką mogą nie tylko oddalać Europę od dalszej integracji, lecz także
prowadzić do coraz większego skupienia władzy na poziomie centralnym.
– Odpowiedzią na tę sytuację powinno
być odnowienie wiary w politykę na
poziomie europejskim, a także w ideę
sprawiedliwości społecznej – przekonywał. Polską perspektywę zaprezentował prof. Zdzisław Krasnodębski.
– Podziały społeczne dotyczące poglądów nie biegną zgodnie z granicami
województw – ocenił. Według niego
w systemie demokratycznym pewien
poziom decentralizacji jest konieczny,
inaczej władza skupiona w stolicy kraju
może ciążyć w stronę autorytaryzmu.
Partnerem strategicznym V Europejskiego Kongresu Samorządów była
Veolia Polska, natomiast partnerem
gali było Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

fot.: Materiały prasowe

Metropolie mogą się
doskonale odnaleźć w erze
globalizacji, ale wymaga
to od nich przemyślanej
współpracy i zawiązania
mądrych sojuszy

fot.: Materiały prasowe
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TRANSPORT I LOGISTYKA

Logistyka przyszłości

będzie on o wiele szczuplejszy, oferujący
zwinne środowisko, w którym znacznie
skracają się czasy realizacji zamówień,
a niedobory lub nadmiary stają się coraz rzadsze.
Z uwagi na taki charakter powiązań
zasadniczym wyzwaniem jest integracja cyberprzestrzeni z fizycznymi
obiektami wyposażonymi w układy
sensoryczne. Jego realizacja wymaga
integracji kompetencji biznesowych
i technologicznych oraz wykorzystania platform integrujących rozwiązania informatyczne wielu przedsiębiorstw w całym łańcuchu dostaw.
Tego rodzaju rozwiązanie zostało
już wykorzystane przez Instytut Logistyki i Magazynowania w ramach
projektu e-Impact, którego celem
było rozszerzenie funkcjonalności
platformy komunikacyjnej w zakresie

Obecnie w wyniku postępującej digitalizacji jesteśmy na początku czwartej rewolucji przemysłowej, związanej z przejściem do systemów cyberfizycznych łączących
ze sobą maszyny, procesy i produkty w inteligentne rozwiązania gospodarcze
i samosterowalne inteligentne sieci

Logistyka 4.0 ma
potencjał, aby
utorować drogę
nowej, bardziej
zaawansowanej
koncepcji
strumienia
wartości
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jest oparta na rozwiązaniach podobnych do tych
stosowanych w globalnej sieci internetowej. Nad
jej rozwojem w projekcie Modulushca pracowały
wspólnie europejskie i północnoamerykańskie
środowiska akademickie oraz partnerzy biznesowi
(m.in. Procter & Gamble, Chep, ITENE, TU Berlin,
Instytut Logistyki i Magazynowania).
Patrząc w przyszłość, Logistyka 4.0 ma potencjał,
aby utorować drogę nowej, bardziej zaawansowanej koncepcji strumienia wartości, która obejmuje
pojazdy autonomiczne (czyli samochody bez
kierowcy) czy zautomatyzowane operacje magazynowe. Jednym z przykładów może być wdrożenie
robotów kompletacyjnych w magazynach sklepu
internetowego Ocado z Wielkiej Brytanii, gdzie
proces kompletacyjny zamówień składających
się z 50 SKU (ang. stock keeping unit) został
skrócony z 2 godzin do 5 minut. Innego rodzaju
rozwiązanie znalazło zastosowanie w procesie
dostaw ostatniej mili. W jednym ze szwedzkich
miast dostawy z magazynu sieci Lidl do sklepów
odbywają się z wykorzystaniem autonomicznych,
w pełni elektrycznych ciężarówek EiNRiDE T-Pod.
Być może jednak nawet całkowicie zostaną wyeliminowane magazyny na rzecz przewidywanych
dostaw w inteligentnych procesach produkcyjnych.
Tego rodzaju podejście wiąże się z możliwością
utorowania drogi logistyce wyprzedzającej, tj. zarządzaniu łańcuchem dostaw, w którym inteligentna
technologia jest w stanie przewidzieć zdarzenia
mogące nastąpić w przyszłości. Będzie to zapobiegać powstawaniu wąskich gardeł w procesach
oraz umożliwiać dostosowanie harmonogramów
produkcji do przyszłych zmian popytu. W miarę
jak logistyka wyprzedzająca stanie się rzeczywistością, globalny łańcuch wartości będzie bardziej
złożony, oparty na zaawansowanych algorytmach
predykcyjnych i integracji coraz większej liczby
powiązanych ze sobą elementów. Jednocześnie

Instytut Logistyki
i Magazynowania

równoczesnego planowania i zarządzania informacjami między portami,
terminalami śródlądowymi i kolejowymi.

REKLAMA

fot.: Fotolia, archiwum

W

ramach tych ostatnich współpracujące ze sobą inteligentne przedsiębiorstwa (ang. Smart Factories)
wymieniają w łańcuchach dostaw
w sposób zautomatyzowany informacje z kooperantami, dostawcami oraz sieciami dystrybucyjnymi i serwisowymi. Procesy te mają wymiar
end-to-end i obejmują cały okres życia produktu.
Tak możemy opisać Przemysł 4.0, w którym wykorzystuje się urządzenia w komunikacji maszyna-maszyna (ang.
IoT) do tworzenia fabryk, które
działają jak inteligentne systemy produkcyjne.
W i d e a l ny m
świecie rezultatem końcowym
s ą : o d k r yc i e
obszarów nieefektywności,
optymalizacja
niektórych decyzji oraz automatyzacja wybranych procesów. Logistyka 4.0
działa na tych samych zasadach, ale z innym
zestawem części składowych. W szczególności
wykorzystuje inteligentne kontenery, pojazdy,
palety i systemy transportowe w celu stworzenia
w pełni identyfikowalnego strumienia przepływów
towarowych. To zapewnia managerom łańcucha
dostaw niezbędne informacje do optymalnego
zarządzania procesami logistycznymi.
Jedną z odpowiedzi na obecne wyzwania jest także
koncepcja Fizycznego Internetu, która zakłada
wprowadzenie nowych zasad organizacji przewozów ładunków i produkcji w celu zwiększenia
efektywności procesów logistycznych. Koncepcja

dr Waldemar Osmólski

Liderzy łańcucha dostaw będą musieli
dokonać redystrybucji ról i obowiązków
pomiędzy ludzi i maszyny, przyjmując
właściwe wskazówki i najlepsze praktyki
z różnych branż. Obecnie większość firm
kojarzy cyfryzację w logistyce z osiągnięciem większej niezawodności dostaw. Przyczynia się ona jednak także
do zwiększenia przejrzystości poprzez
lepszą przewidywalność i lepsze planowanie, umożliwia redukcję ryzyka oraz
kreowanie ściśle sparametryzowanych
projektów dla klienta finalnego. Stale rosnąca konkurencja rynkowa powoduje,
że umiejętność analizy, przetwarzania
i wyciągania odpowiednich wniosków
w oparciu o ogromną ilość posiadanych
danych staje się nieocenionym atutem
na drodze do szybkiego dostosowywania się do stale zmieniających się
wymagań rynku.
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To w naszych portach odprawiane są
ładunki adresowane do Czech, na Słowację czy Węgry. Nie można oczywiście
pominąć w tych rozważaniach Nowego
Jedwabnego Szlaku, gdyż z roku na
rok szybko rosną przewozy towarów
kontenerami na trasie Chiny–UE przez
Kazachstan, Rosję i Białoruś. Bramą
dla Chin do UE jest zaś Polska.

Popularność transportu
intermodalnego wynika
z jego uniwersalności.
W kontenerach można
bowiem przewozić niemal
wszystkie towary

PKP CARGO liderem

Kontenery na torach
Przewozy intermodalne to jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów transportu kolejowego. Liderem polskiego rynku jest PKP CARGO, ale operator zwiększa
swoją obecność także za granicą i dąży do tego, żeby być liderem rynku na obszarze Trójmorza oraz na unijnym odcinku Nowego Jedwabnego Szlaku

Z

danych Urzędu Transportu Kolejowego
wynika, że w 2018 r. w transporcie intermodalnym przewieziono 17 mln ton
ładunków, czyli o 2,3 mln ton więcej niż
w 2017 r. (15,6 proc.). Natomiast praca przewozowa
sięgnęła 6,2 mld tonokilometrów (tkm) – oznacza
to wzrost rok do roku o 800 mln tkm (14,8 proc.).
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Co ważne, rośnie udział przewozów intermodalnych w całym rynku kolejowego cargo: to 6,8 proc.
wszystkich towarów wożonych przez kolej, a więc
w stosunku do 2017 r. udział takich przewozów
wzrósł o 0,7 punktu procentowego. W przeliczeniu
na jednostki transportowe widać wzrost rynku
w 2018 r. o 13,6 proc. – przewieziono wówczas

fot.: Materiały prasowe

Piotr Stefański

niemal 1,9 mln TEU. Wożone są głównie
kontenery, gdyż naczepy i przyczepy
samochodowe stanowiły w 2018 r. tylko
1,5 proc. wykorzystywanych jednostek,
a wymienne nadwozia samochodowe
0,6 proc.
Na polskim rynku największe znaczenie
w sektorze przewozów intermodalnych
mają przewozy z i do portów morskich.
Wzrost ich jest silnie skorelowany
z tym, że nasze porty – w głównym
stopniu Gdańsk i Gdynia – mają coraz więcej przeładunków kontenerów.
W 2018 r. oba porty przeładowały
ponad 2,7 mln TEU, czyli aż o 400 tys.
więcej niż w 2017 r. To z nich ładunki
rozwożone są do terminali położonych w głębi Polski lub za granicę.

Największym przewoźnikiem intermodalnym w Polsce jest Grupa PKP
CARGO. UTK informuje, że PKP
CARGO jest liderem rynku pod względem zarówno masy, jak i wykonanej
pracy przewozowej: odpowiednio
46,5 proc. i 52,3 proc. To dobre wskaźniki, bo pokazują też, że PKP CARGO
wozi towarowy bardzo efektywnie, na
dystansach dłuższych niż konkurencja.
Oczywiście, tak jak cały rynek, jego
lider również wozi większość ładunków
w kontenerach na trasach wiodących
z i do portów morskich, ale rośnie też
rola Nowego Jedwabnego Szlaku.
Czesław Warsewicz, prezes PKP
CARGO SA, podkreśla, że rozwijanie przewozów kontenerów to jeden
z głównych celów całej Grupy. – Dostrzegamy prawidłowości rynkowe,
które pokazują, że koleją będzie się
wozić coraz więcej ładunków w kontenerach, gdyż taka jest tendencja
światowa. W państwach zachodnich
intermodal stanowi 70–75 proc. przewozów, gdy u nas ten wskaźnik jest
stosunkowo niewielki. Ale z czasem,
stopniowo będziemy się upodabniać
do rynków tamtych krajów – wyjaśnia
Czesław Warsewicz. Prezes zastrzega, że
na pewno PKP CARGO nie zrezygnuje
z przewozów węgla, gdyż jeszcze przez
wiele lat podstawą naszej energetyki będzie węgiel kamienny, a znowu
boom inwestycyjny w drogownictwie,
na kolei i w lotnictwie (Centralny Port
Komunikacyjny) przyczyni się do wzrostu przewozów kruszyw. Sektor intermodalny będzie jednak procentowo

rósł szybciej niż pozostałe segmenty
kolejowych przewozów towarowych.
I zasady sprawnego, dobrego zarządzania wymagają, aby na takie zjawiska
reagować. – Intermodal już jest jedną
z naszych specjalizacji, a na pewno
w kolejnych latach będziemy nie tylko
zwiększać przewozy, lecz także podnosić jakość naszych usług – podkreśla
prezes Warsewicz.
Prezes PKP CARGO wyjaśnia, że popularność transportu intermodalnego
wynika z jego uniwersalności. W kontenerach można bowiem przewozić
niemal wszystkie towary: elektronikę,
AGD, odzież, obuwie, zabawki, żywność,
produkty chemiczne, materiały budowlane, części samochodowe, maszyny,
narzędzia, a nawet część ładunków
zaliczanych do towarów masowych,
np. koks i rudy metali. Kiedyś na kolei
używano do przewozów takich ładunków wielu różnych rodzajów wagonów,
teraz widać unifikację. – Kontenery są
uniwersalne, przedsiębiorstwa z różnych
części świata kooperują ze sobą, dla nich
przewóz towaru w tak wystandaryzowany sposób jest optymalny od strony
zarówno kosztów, jak i jakości oraz
bezpieczeństwa przewozów – mówi
Czesław Warsewicz. Jego zdaniem kolej
ma szansę przejąć dużą część intermodalu od przewoźników samochodowych,
gdyż stopniowo poprawia się stan naszej
infrastruktury torowej, co powinno
spowodować przynajmniej podwojenie
prędkości handlowej pociągów: z około
20 km/h do ponad 40 km/h.
Nie tylko Polska
PKP CARGO nie chce się ograniczać
tylko do rynku polskiego, pragnie rozwijać swoje usługi również na rynkach
zagranicznych. Widać to w statystykach. W Polsce PKP CARGO przewiozło
w 2018 r. około 8 mln ton towarów
w kontenerach, a wynik całej Grupy to
9,2 mln ton, czyli o 21,6 proc. więcej
niż w 2017 r., gdy przewieziono 7,6 mln
ton. Natomiast w porównaniu z rokiem
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Geniusze–Duisburg oraz Gliwice/Wrocław–Riesa/Duisburg. Obu stronom
zależy na skróceniu czasu i zmniejszeniu kosztów przewozu ładunków, aby
kolej stała się bardziej konkurencyjna
dla transportu samochodowego.
Prezes Czesław Warsewicz spokojnie
patrzy na perspektywy realizacji celów zapisanych w strategii, uważa,
że to dobry i realistyczny program.
– Podnosimy cały czas efektywność
i jakość naszych usług, a przez to rośnie konkurencyjność PKP CARGO na
rynku. Jesteśmy na tyle dużą spółką,
że możemy sobie stawiać ambitne
cele ekspansji, zakładamy wszak, że
w 2023 r. będziemy liderem rynku
Trójmorza i Nowego Jedwabnego Szlaku, ale tę pozycję będziemy umacniać
w kolejnych 15 latach – podkreśla Czesław Warsewicz. Dodaje również, że
Grupa stara się szybko reagować na
wyzwania stawiane przez globalizację i wykorzystywać nasze naturalne
atuty oraz przewagi konkurencyjne,
którymi są szybki rozwój gospodarczy Polski i przez to rosnąca pozycja
międzynarodowa naszego kraju. Bez
tego gorzej by nam szło wykorzystanie
kluczowego atutu: położenia Polski na
skrzyżowaniu najważniejszych szlaków handlowych.

Przewozy intermodalne Grupy PKP CARGO
w latach 2013–2018 (w mln ton)
9,2
7,6
6,5
4,9

2013

4,5

2014

5,2

2015

2016

2017

2018
Źródło: PKP CARGO

Kompleksowa obsługa
logistyczna
Europejskiej. Rola polskiego przedsiębiorstwa już jest kluczowa na trasie
NJS, gdyż dla Chin bramą do UE są
Małaszewicze, gdzie funkcjonuje spółka PKP CARGO Centrum Logistyczne
Małaszewicze. Obsługuje rejon przeładunkowy w Małaszewiczach, tuż przy
granicy z Białorusią, gdzie trafia zdecydowana większość pociągów z Chin.
Część ładunków ląduje w Polsce, ale
większość jest kierowana do innych
państw europejskich przez przejście
graniczne z Niemcami w Kunowicach.
UTK informuje, że w 2018 r. liczba relacji
między Małaszewiczami a Kunowicami
zwiększyła się ponad dwukrotnie, do

360 tras uruchamianych średnio w każdym miesiącu. PKP CARGO ma ambicje,
aby obsługiwać jak największą liczbę
tych pociągów, a nie ograniczać się do ich
przeładunku na granicy UE z Białorusią.
Dynamice przewozów intermodalnych
ma sprzyjać współpraca z Duisburger Hafen AG (Duisport), operatorem
największego na świecie portu rzecznego w Duisburgu – obie strony podpisały list intencyjny w tej sprawie.
Pociągi PKP CARGO wożą od dawna
kontenery do Duisburga, ale chodzi
o zintensyfikowanie tych przewozów
szczególnie w korytarzach: Małaszewicze–Duisburg, Poznań–Duisburg,

fot.: Materiały prasowe

2015 transporty intermodalne wzrosły w PKP CARGO o 4 mln ton, czyli
aż o ponad 75 proc. Tak jak w Polsce
również w innych państwach naszego
regionu można zauważyć rosnące zapotrzebowanie na przewozy intermodalne.
Ta sytuacja wpłynęła na kształt zaktualizowanej strategii Grupy PKP CARGO
na lata 2019–2023, ale z perspektywą
do 2038 r., gdzie intermodal odgrywać
ma dla naszego narodowego przewoźnika kluczową rolę. – Otwiera się przed
nami ogromna szansa rozwoju oraz
ekspansji i na pewno, stojąc na czele
zarządu PKP CARGO SA, będę robił
wszystko, aby ją wykorzystać – zapewnia Czesław Warsewicz. Grupa
PKP CARGO stawia sobie bowiem za
cel zdobycie, najpóźniej w 2023 r.,
pozycji lidera rynku Europy Środkowej
i Wschodniej, czyli w obszarze Trójmorza poszerzonym o kilka państw
– w jednym z najważniejszych, paneuropejskim korytarzu transportowym
wiodącym z północy na południe kontynentu, czyli od Morza Bałtyckiego
w kierunku portów leżących nad Morzem Czarnym i Adriatykiem. Dlatego
obok 12 państw środkowoeuropejskich
do tego korytarza należą też Włochy,
ponadto realna jest perspektywa, że
pociągi Grupy PKP CARGO będą woziły towary z portów greckich.
W tym kontekście trzeba patrzeć
również na zacieśnianie przez polską spółkę współpracy z partnerami
zagranicznymi, bo choć na co dzień
przedsiębiorstwa ze sobą konkurują, to jednak nie brakuje obszarów,
gdzie można działać razem. Najdalej
ta współpraca ze strony PKP CARGO
jest posunięta w przypadku kolei z Litwy (Lietuvos Geležinkeliai) i z Włoch
(Mercitalia Rail), ale realna jest też
bliższa współpraca kolei towarowych
z państw Grupy Wyszehradzkiej. Z Polską w zakresie przewozów cargo chce
też ściśle współpracować Rumunia.
PKP CARGO dąży również do zdobycia
dominującej pozycji na trasach Nowego
Jedwabnego Szlaku na obszarze Unii

Zwiększanie przewozów intermodalnych na rynku polskim i zagranicznym
nie jest celem PKP CARGO samym
w sobie. Chodzi też o postawienie
spółki na wyższym poziomie rozwoju. – Dla mnie istotne jest uczynienie
z PKP CARGO wyspecjalizowanego
operatora logistycznego, który realizuje
kompleksowe usługi, czyli przewóz
ładunków „od drzwi do drzwi” z załatwianiem różnych formalności, np.
celnych – mówi Czesław Warsewicz.
Prezes wyjaśnia, że ograniczanie się tylko do wykonywania funkcji przewozowych nie zapewni rozwoju. Zadaniem

PKP CARGO jest zaspokajanie potrzeb
klientów, co wymaga reagowania na
to, co dzieje się na rynku. Tutaj zaś
widać, że rola operatora logistycznego
zapewnia wyższe przychody i zyski, daje możliwości budowania silnej pozycji
biznesowej. Klienci szukają operatorów
logistycznych, gdyż oczekują, że oni
tylko przygotują towar do transportu,
a wszystkim już do końca, do dostarczenia ładunku klientowi, zajmie się
właśnie taki operator.
Prezes Warsewicz zwraca uwagę, że
wykonywanie tych zadań wymaga
wprowadzenia szeregu zmian organizacyjnych, usprawnienia działalności
Grupy, podniesienia jej sprawności
operacyjnej, czemu sprzyjać będą
np. cyfryzacja i informatyzacja. Są one
równie ważne jak inwestycje w tabor.
– Realizowanie usług logistycznych da
nam większą wartość dodaną. Mamy
potencjał, aby temu zadaniu sprostać
– podkreśla prezes PKP CARGO.
Inwestycje budują przewagę
Realizacja strategii PKP CARGO nie
będzie możliwa bez inwestycji. Spółka podpisała już umowy na zakup
pięciu lokomotyw wielosystemowych
Vectron, które będą skierowane do
obsługi połączeń w ruchu międzynarodowym, w korytarzu północ–południe. Niedługo rozstrzygnięty zostanie
przetarg na zakup 220 wagonów także
do wykonywania przewozów na tym
kierunku. Ponadto podpisany został
kilka tygodni temu kontrakt na zakup
936 platform przeznaczonych do przewozów intermodalnych, ale z myślą
przede wszystkim o rynku krajowym.
Inwestycje nie ograniczają się tylko do
taboru. Pod koniec 2018 r. Advanced
World Transport (AWT), spółka z Grupy
PKP CARGO, podpisała umowę o nabyciu 80 proc. udziałów w Primol-Rail – to
przewoźnik kolejowy ze Słowenii. Ta
transakcja otwiera przed Grupą nowe
możliwości zwiększenia przewozów
na kierunku północ–południe, wszak

na terenie Słowenii leży Koper, jeden
z największych portów na Adriatyku,
gdzie kierowanych jest coraz więcej
ładunków intermodalnych. Zakup Primol-Rail jest realizowaniem strategii
Grupy PKP CARGO, gdyż zagraniczne
akwizycje to jeden ze sposobów na
zwiększanie pozycji spółki na rynku
Trójmorza. – Jesteśmy otwarci na rozmowy o zakupie innych przewoźników
z naszej części Europy, na razie jednak
trudno jest powiedzieć, jak duży będzie zakres tych akwizycji – stwierdza
Czesław Warsewicz.
PKP CARGO planuje też nawiązywanie
współpracy z chińskimi przedsiębiorstwami, aby zadbać o logistykę ładunków nadawanych w Państwie Środka
i przewożonych w kierunku Europy. Nie
ma jeszcze decyzji, jaka będzie forma
prawna aktywności naszej spółki na
rynku chińskim (np. może to być nowy
podmiot lub biuro handlowe), gdyż to zależy od spełnienia szeregu warunków, ale
ta droga rozwoju jest obiecująca. – Wytyczyliśmy kierunki rozwoju Grupy PKP
CARGO i mamy solidne fundamenty,
aby je realizować. Wszak w 2018 r. nasze
obroty przekroczyły pierwszy raz w historii kwotę 5 mld zł. Osiągnęliśmy też
rekordowe wskaźniki EBITDA: 907 mln
zł i zysku netto: 184 mln zł. To dowodzi,
że PKP CARGO jest dobrze zarządzaną organizacją z dużym potencjałem
– stwierdza Warsewicz. I podkreśla, że
kolejne miesiące wskazują, iż spółka obrała dobry kierunek ekspansji rynkowej.
– Także początek 2019 r. jest dobry
dla przewozów intermodalnych, które rosną w szybkim tempie. W okresie
styczeń–luty przewieźliśmy 1,3 mln
ton ładunków, czyli 13 proc. więcej
w porównaniu z analogicznym okresem
2018 r. oraz o prawie 26 proc. więcej
w porównaniu z 2017 r. Ta tendencja
powinna się utrzymać, gdyż z jednej strony wzrost przeładunków zapowiadają
porty, a z drugiej Chiny chcą zwiększać
wymianę handlową z UE przez Nowy
Jedwabny Szlak – podsumowuje prezes
Czesław Warsewicz.
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Logistyka, czyli
ujarzmianie przestrzeni
Możliwość przemieszczania się i zdobywania nowych miejsc kusiła człowieka od
zawsze. Jednak samo zdobycie przestrzeni okazało się dopiero początkiem.
Globalna wioska, w której żyjemy, to przestrzeń nie tylko raz zdobyta, lecz także na
wyciągnięcie ręki i dostępna w każdej chwili, gdy potrzebuje tego klient

dr Antoni Kolek
Katedra Teorii i Konkurencyjności
Przedsiębiorstwa,
Społeczna Akademia Nauk

P

ojęcie przestrzeni nurtowało badaczy na przestrzeni
wieków. Co znajduje się
za granicą naszego domu,
naszej miejscowości, naszego kraju,
kontynentu? To ważne pytanie stawiali
sobie władcy i ich doradcy. Odkrywcy
stawali się bohaterami, przechodzili do
historii, jednak to ci, którzy przyczynili
się do rozwoju logistyki, przyczynili się do ujarzmienia przestrzeni. To
w przestrzeni dokonują się zjawiska
oraz procesy społeczne i gospodarcze.
To przestrzeń stanowi miejsce, w którym ludzie funkcjonują na co dzień.
To przestrzeń stanowi też jednak jedną
z najbardziej istotnych barier w rozwoju społeczno-gospodarczym.
Coraz większa dostępność przestrzeni możliwa jest dzięki osiągnięciom
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logistyki. Sednem logistyki jest zorientowanie na przepływy fizyczne
produktów, usług i osób, a także towarzyszące im przepływy informacji
i środków pieniężnych. Możliwość
przełamywania barier przestrzennych
i dokonywania przepływów pomiędzy
oddalonymi od siebie miejscami staje
się fundamentem prowadzenia działalności gospodarczej.
Wraz z doskonaleniem procesów logistycznych coraz większy nacisk położony zostaje już nie tylko na samo dotarcie do danego miejsca w przestrzeni,
lecz także na dotarcie w określonym,
coraz krótszym czasie. Wymiary czasowy i przestrzenny stają się głównym
wyzwaniem, jakiemu należy sprostać,
aby dotrzeć do klienta z ofertą, produktem, usługą czy realizacją płatności.
Konsekwencją szybszego i skuteczniejszego dotarcia do odbiorców jest także
możliwość ograniczenia kosztów związanych z dostawcami. Synchronicznie
ze wzrostem dostępności dostawców
wzrastała również możliwość zakupu
oferowanych półproduktów, a także
dostępność zasobów rynku pracy.
Jednak ujarzmienie przestrzeni stało się
fundamentem działalności gospodarczej w e-handlu. Elektroniczny sposób
dotarcia do klienta poprzez niskokosztowe oraz możliwie szybkie dotarcie
do adresata zlecenia istotnie wpływa
na poziom zadowolenia konsumenta,

stając się coraz częściej sposobem na
wyróżnienie oferty i uzyskanie przewagi konkurencyjnej nad tradycyjną
formą sprzedaży. W praktyce procesy
logistyczne w przedsiębiorstwie zajmującym się działalnością e-commerce
(e-handel) wiążą się z trzema obszarami przestrzeni, którymi powinien
zajmować się przedsiębiorca. Relację
związaną z przestrzenią zaopatrzenia stanowi kontakt przedsiębiorcy
z dostawcami i pracownikami. Drugi
obszar przestrzeni określony jest jako logistyka wewnętrzna i obejmuje
magazynowanie, przechowywanie,
a także kompletowanie produktów.
Z kolei trzecim obszarem przestrzeni niezbędnym do ujarzmienia przez
przedsiębiorców pozostaje dotarcie
do klienta. Do każdego z obszarów
zastosowanie znajdują właściwe procesy logistyczne i procedury działania.
Efektywne opanowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa w wymiarze przestrzennym daje możliwość ograniczenia kosztów prowadzonej działalności,
uzyskania lepszych półproduktów czy
kompetencji pracowników, a także nieograniczone sposobności dotarcia do
potencjalnych nabywców. Niezbędne
jest jednak traktowanie wspomnianych
trzech obszarów przestrzeni w sposób
komplementarny i równoważny, gdyż
tylko takie ujęcie przestrzeni umożliwi
jej praktyczne ujarzmienie.
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Dronowa rewolucja
Lotnictwo jest obecnie najbezpieczniejszym środkiem transportu. Jednak w awiacji
mawia się, że przepisy lotnicze, które to bezpieczeństwo dziś gwarantują, zostały
napisane skutkami wielu tragedii, do których wcześniej w lotnictwie doszło

B
Polska jest jednym
z pierwszych
europejskich krajów,
które wprowadziły
regulacje określające
zasady wykonywania
lotów dronami. Stało
się to w 2013 r.
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rzmi ponuro, ale historia lotnictwa pokazuje, jak bardzo stwierdzenie to jest
prawdziwe. Każda większa katastrofa
lotnicza niosła za sobą zmiany w regulacjach prawnych, które miały w przyszłości
zapobiec powtórzeniu się podobnej tragedii. Dziś
latanie jest statystycznie bezpieczniejsze niż jazda
samochodem. Czy bezzałogowe statki powietrzne zwane dronami zmienią ten stan rzeczy? Czy
lotnictwo zmieni się przez drony czy dzięki nim?
Nie da się ukryć, że branża lotnicza stoi obecnie
przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest
rozpędzająca się, bezzałogowa rewolucja. Postęp
technologiczny sprawił, że drony są dostępne dla
każdego. Od dawna korzysta z nich wojsko, korzystają pasjonaci powietrznej fotografii czy powietrznego wideo. Drony służą do monitorowania imprez
masowych, patrolowania granic, lasów, jezior,
wód terytorialnych, dróg i autostrad, koordynacji
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i wsparcia akcji ratunkowych czy dokumentowania strat po klęskach żywiołowych. Znakomicie
sprawdzają się w roli platform fotogrametrycznych,
do badania skażenia atmosfery, stanu upraw, linii
energetycznych lub rurociągów. Są w stanie wykonywać zadania w miejscach niedostępnych lub
zbyt niebezpiecznych dla tradycyjnych, załogowych
statków powietrznych. Koszt ich zakupu i użytkowania jest często niski, a eksploatacja prostsza
i bezpieczniejsza.
Użytkowaniem tych urządzeń zainteresowane są
właściwie wszystkie sektory gospodarki. W tysiącach egzemplarzy drony są także sprzedawane na
rynku konsumenckim jako urządzenia do zabawy.
Nigdy dotąd spojrzenie na świat z góry nie było
przecież takie proste. Dodatkowo kierunek, w jakim
zmierzają prace koncepcyjne na całym świecie,
pokazuje, że drony będą wkrótce codziennością
również dla tych, którzy kompletnie się nimi nie
interesują. Dostarczą paczkę, zawiozą do
pracy, a nawet na inny kontynent.
Jak wygląda rynek bezzałogowców w Polsce?
Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) szacuje,
że w kraju lata około 100 tys. dronów. Liczba
ta może być mocno niedoszacowana. Nie
ma bowiem obowiązku rejestracji takich
urządzeń. Drony z jednej strony są szansą
dla rozwoju gospodarczego, z drugiej mogą
być zagrożeniem. Nie tylko dla innych użytkowników przestrzeni powietrznej, lecz także
dla bezpieczeństwa publicznego czy ochrony
prywatności. Jak zatem zapewnić bezpieczeństwo we wszystkich tych obszarach,
biorąc pod uwagę, że nawet małe urządzenia
mogą pokonać odległość kilku kilometrów,
przesyłając do operatora obraz w jakości
HD? Przede wszystkim należy zacząć od
stwierdzenia pewnego faktu, z którego nie

fot.: AdobeStock
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każdy sobie zdaje sprawę. Polska jest
jednym z pierwszych europejskich
krajów, które wprowadziły regulacje
określające zasady wykonywania lotów
dronami. Stało się to w 2013 r., gdy
dosyć precyzyjnie określono, jak, gdzie
i po spełnieniu jakich warunków można
wykonywać loty dronami w zasięgu
wzroku operatora. Czyli dosyć blisko
i niezbyt wysoko. Dodatkowo określono
konieczność posiadania dokumentu
potwierdzającego wiedzę i umiejętności
osób wykonujących loty komercyjne,
czyli świadectwa kwalifikacji operatora
bezzałogowego statku powietrznego
(UAVO, z ang. Unmanned Aerial Vehicle
Operator).
Statystyki pokazują, że w zaledwie pięć
lat od chwili wprowadzenia wymogu
posiadania odpowiednich uprawnień
ponad 10 tys. osób uzyskało w ULC
taki dokument. To dużo. Taka liczba to
ponad 20 proc. całego licencjonowanego
personelu latającego w Polsce. Wliczając
w to pilotów zarówno samolotów pasażerskich, jak i szybowców czy paralotni.
Teraz w kraju działa 90 podmiotów
szkolących operatorów. Są oni nadzorowani przez ULC i działają na podstawie
programów szkoleń i wytycznych opracowanych właśnie przez tę instytucję.
Edukacja ma zapewnić odpowiedni
poziom świadomości.
Nie każdy, kto kupuje dron, zdaje sobie
sprawę z tego, jak i gdzie latać zgodnie
z przepisami. Jest to wiedza bardzo
cenna, biorąc pod uwagę grożące operatorowi konsekwencje karne: pięć lat
pozbawienia wolności w przypadku
lotów w strefach, w których latać nie
wolno. Takimi strefami są lotniska i wiele obszarów lub obiektów o charakterze
strategicznym. Dodatkowe ograniczenia
lotów wprowadzono również w obszarach miejskich. Co jednak z osobami,
które nie przeszły szkolenia? Do lotów
rekreacyjnych nie jest ono potrzebne,
ale nie zwalnia latających hobbystycznie
z obowiązku przestrzegania przepisów.
Tutaj z pomocą przyszła technologia.
W 2016 r. pojawiła się polska aplikacja

Drone Radar. Darmowe oprogramowanie, które w prosty sposób pokazuje
każdemu, kto zechce z niego skorzystać,
czy i jak może latać w danym miejscu.
Taka forma dostępu do informacji jest
szczególnie istotna z uwagi na to, że
duża część osób związanych z wykonywaniem lotów bezzałogowych nie miała
wcześniej styczności ani z przepisami,
ani procedurami lotniczymi. Popularność tego oprogramowania i jego prosta
obsługa wpływają na bezpieczeństwo,
pokazując tysiącom użytkowników,
jak latać w zgodzie z obowiązującym
prawem. W miesiącu z aplikacji korzysta
średnio nawet 100 tys. osób.
Obie wspomniane formy edukacji – ta
obowiązkowa wymagana na szkoleniach i ta ogólnie dostępna – oraz działania informacyjne Urzędu Lotnictwa
Cywilnego i Polskiej Agencji Żeglugi
Powietrznej zwiększają świadomość
istnienia zasad latania i ich znajomość
wśród użytkowników dronów. Biorąc
pod uwagę niską liczbę incydentów
związanych z wykorzystaniem dronów,
przyjęte metody działają dobrze.
Styczeń 2019 r. przyniósł zmiany
w polskiej legislacji. Projektodawcy
dopuścili tzw. loty BVLOS (loty poza
zasięgiem widoczności wzrokowej)
oraz loty automatyczne. Polska dołączyła do grona zaledwie kilku państw
na świecie, które zdecydowały się na
takie rozwiązanie. Umożliwienie wykonywania takich lotów daje ogromne
pole do popisu dla branży bezzałogowej, stwarzając szanse wykorzystania
w pełni jej możliwości. Oczywiście,
to rozwiązanie niesie za sobą również
podniesienie ryzyka kolizji w powietrzu, dlatego opracowane przepisy
określają odpowiednie procedury i wymagania względem firm wykonujących
takie loty. Przepisy ponownie zostaną
wsparte odpowiednią technologią,
nad którą pracuje Polska Agencja
Żeglugi Powietrznej. Jest to system
zarządzania ruchem bezzałogowym
PANSA UTM (Polish Air Navigation
Services Agency Unmanned Traffic

Management). Platforma PANSA UTM
umożliwia e-rejestrację operatorów
i ich dronów, elektroniczne planowanie lotów w zgodzie z obowiązującymi
przepisami oraz z uwzględnieniem
sytuacji aeronautycznej, a także uzyskiwanie odpowiednich zgód na loty.
System będzie obrazował i nadzorował
ruch bezzałogowy (w przypadku lotów
BVLOS) w Polsce. Da również dostęp
do informacji o ruchu dronów innym
użytkownikom przestrzeni powietrznej. Takie rozwiązanie powinno znacząco podnieść poziom bezpieczeństwa
w lotnictwie. To jeden z pierwszych tak
kompleksowych systemów zarządzania ruchem dronów, dlatego spotyka
się z ogromnym zainteresowaniem
nadzorów lotniczych z całego świata.
Wybiegając w niedaleką przyszłość,
napotkamy rozwijającą się właśnie
koncepcję tzw. U-Space. Dzięki niej
w Europie będzie można bezpiecznie
wykorzystywać dużą liczbę latających
całkowicie automatycznie dronów. Chodzi o świadczenie usług głównie w obszarach miejskich. Docelowo mowa jest
również o latających, automatycznych
taksówkach. Koncepcja U-Space jest
obecnie obiektem prac wielu krajów
Europy, w tym Polski. W celu testowania technologii autonomicznych na
Śląsku powstał Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów – wspólny projekt
Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej
Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pod
nadzorem Ministerstwa Infrastruktury.
Jest to poligon doświadczalny koncepcji
U-Space i technologii, które pomogą
zmienić tę koncepcję w rzeczywistość.
Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie
realizacji i wdrażania tak ambitnego
projektu to duże wyzwanie. Dzięki nowatorskiemu i otwartemu podejściu
do regulacji prawnych Polska znalazła
się w czołówce krajów, które z powodzeniem wykorzystują bezzałogowe
statki powietrzne w wielu dziedzinach.
Mamy szansę stać się liderem również
w obszarze bezpieczeństwa lotów.
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Bogaty asortyment?
To już za mało
w duty-free
Podróż samolotem nie jest już tylko luksusem dla wybranych, ale dość popularnym
środkiem transportu dla wielu Polaków. Loty wiążą się oczywiście z pobytem na
lotniskach, a te z kolei zaczynają przypominać centra handlowe. Sieci sklepów
wolnocłowych oferują nam coraz więcej wygód oraz atrakcji, by czas oczekiwania
na samolot płynął szybciej

Sklepy Aelia Duty Free
nieustannie rozszerzają portfolio
kosmetyków naturalnych

O

dwiedzanie sklepów wolnocłowych
i zagłębianie się w ich bogatej ofercie
kosmetyków czy alkoholi to jeden ze
stałych rytuałów związanych z podróżą
samolotem. W większości przypadków asortyment
jest dość podobny, a ceny porównywalne. Dlatego
oferta produktowa, choć pozostaje ważnym elementem, nie jest już wyróżnikiem. Branża duty-free zaczyna więc konkurować udogodnieniami
dla pasażerów.
W strefach handlowych lotnisk podróżni mogą
znaleźć obecnie coraz więcej innowacji. Jeden
z operatorów stref wolnocłowych Aelia Duty Free
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wprowadza dopasowane do potrzeb pasażerów
nowoczesne rozwiązania. Udogodnienia wdrażane
są zarówno w obszarach technologicznych, jak
i w zakresie obsługi klienta – a wszystko po to,
aby zadbać o pełną satysfakcję z zakupów.
Jednym z interesujących narzędzi, jakie wdrożyła w ostatnim miesiącu Aelia, jest aplikacja The
Perfumist, umożliwiająca szybki i trafny dobór
perfum na bazie preferowanych nut zapachowych
lub ulubionych zapachów. Posiada ona ponad 30 tys.
produktów w bazie danych. Każdy profil zapachu
zawiera informacje o jego składzie i historii powstania. Co więcej, na podstawie geolokalizacji aplikacja
pokazuje dostępność danych perfum w okolicy,
co oznacza, że jeśli użytkownik znajdzie się w zasięgu Aelia Duty Free na Lotnisku Chopina, to na
ekranie smartfona pojawi się asortyment sklepu
i wszelkie dopasowania będą opierały się właśnie
na nim. Umożliwia ona także ocenianie zapachów
oraz tworzenie tzw. wish list. The Perfumist może
zostać pobrany bezpłatnie przez każdego klienta na
każdy typ urządzenia, ale przede wszystkim mają
do niego dostęp sprzedawcy sklepu.
Innowacje w sektorze technologicznym opierają się
między innymi także na usprawnieniu i rozszerzeniu
metod płatności oraz odpowiedniej ekspozycji oferty.
Rozwiązania typu BLIK, będące obecnie absolutnym
standardem, w Aelia Duty Free Polska są dostępne
już od 2016 r. Żeby zapewnić szybkość i komfort
dokonywanych transakcji, wspomniana sieć sklepów

fot.: Materiały prasowe
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jako pierwsza w Polsce wprowadziła
możliwość płatności poprzez aplikacje
Alipay oraz WeChat Pay. Rozwiązania
te są dedykowane pasażerom z Azji,
gdzie tzw. SuperApps (połączenie komunikatora z innymi funkcjami, np. kart
debetowych czy serwisu randkowego)
wypierają płatności kartą. Pasażerowie
mogą korzystać z nich w sklepach na lotniskach w Warszawie, Krakowie i Gdańsku (zarówno w Aelia Duty Free, jak
i w Toys Store czy The Fashion Gallery
oraz Your Fashion Place). Ponadto Aelia
aktywnie poszukuje kolejnych alternatyw dla typowych metod płatności,
aby dopasować swoje usługi do potrzeb
podróżujących z całego świata.
Oprócz innowacji związanych z płatnościami sklepy wolnocłowe w standardzie aranżacji wnętrz posiadają
ekrany cyfrowe. Prezentowana jest na
nich nie tylko oferta, lecz także, tak
jak w Aelia Duty Free, animacje tzw.
Sense of Place, czyli wirtualna podróż
po mieście, w którym znajduje się dany
sklep. W tym roku nadmieniona sieć
sklepów planuje wdrożenie systemu
pozwalającego na dopasowanie wyświetlanego materiału do konkretnego produktu, którym zainteresowany
jest klient.
Pasażerom ceniącym sobie czas i wygodę Aelia umożliwia rezerwację

produktów on-line, a następnie ich
odbiór w sklepie bez konieczności
stania w kolejce, jednocześnie oferując 10 proc. rabatu. Usługa dostępna
jest dla podróżujących z Warszawy
oraz z Gdańska. Oprócz tego witryna
internetowa tego operatora zostanie wkrótce wzbogacona o sekcję
z rekomendacjami produktowymi,
tak aby pomóc klientom w dokonaniu wyborów zakupowych już
przed wylotem. Dodatkowo on-line
będzie prezentowany katalog selekcji
Born in Poland. Rodem z Polski to
ciesząca się popularnością autorska
akcja sprzedażowa, w ramach której
stworzono ofertę obejmującą szereg
specjalnie wyselekcjonowanych polskich marek.
Kolejnym elementem, którym na pewno
mogą konkurować strefy handlowe
duty-free, jest obsługa. Klienci są coraz
bardziej wymagający i mają zdecydowanie wyższą świadomość zakupową.
Aby sprostać ich oczekiwaniom, Aelia
zapewnia swoim sprzedawcom liczne
szkolenia produktowe i kompetencyjne, dzięki czemu posiadają oni szeroką
wiedzę i umiejętności rozpoznawania
potrzeb klientów. Wśród doradców znajdziemy między innymi osoby zafascynowane alkoholami, potrafiące barwnie
opowiadać o procesach produkcji oraz

sposobach serwowania danego rodzaju
trunku, profesjonalne wizażystki, które
hobbystycznie zajmują się charakteryzacją, a w sklepach doradzą w doborze
kosmetyków, a także osoby urzeczone
światem perfum, bez trudu dobierające
zapach do osobowości klienta, jego
preferencji czy doświadczeń życiowych
(wiedzą one bowiem, że nasze wspomnienia powonieniowe mają ogromny wpływ na preferencje zapachowe).
Obecnie posiadanie w portfolio pełnego
spektrum wiodących i dobrze znanych
marek jest elementem koniecznym,
a nie czynnikiem budującym wizerunek
marki Duty Free. Oferowanie klientom
międzynarodowych bestsellerów, takich
jak np. Chanel lub Dior, to podstawa,
jednak pasażerowie szukają też czegoś
więcej. Dlatego tak bardzo istotne jest
rozwijanie niszowych marek i oferowanie nowości rynkowych.
Sklepy Aelia Duty Free oferują podróżnym szeroki wybór ekskluzywnych,
zarówno polskich, jak i zagranicznych,
perfum i kosmetyków, alkoholi, słodyczy oraz akcesoriów modowych (m.in.
zegarków czy okularów przeciwsłonecznych). W portfolio znajdują się
m.in. takie marki jak Chanel, Dior,
Hermes czy Yves Saint Laurent. Dodatkowo sieć podąża za najnowszymi
trendami i regularnie poszerza swoją
ofertę o kosmetyki naturalne, niszowe
marki lokalne czy produkty z segmentu fun & trendy (kosmetyki-gadżety)
promowane przez blogerów. W sklepie
klient nie tylko kupi standardowe produkty, lecz także limitowane edycje,
np. wódkę Chopin z namalowaną na
butelce panoramą polskich miast. Co
więcej, ma możliwość naliczenia sobie
punktów Miles & More.
Sklepy duty-free oferują nam obecnie
dużo więcej niż tylko szeroki wybór
kosmetyków czy alkoholi topowych
marek. Innowacyjne udogodnienia oraz
nieustanne dopasowywanie oferty do
potrzeb rynkowych stanowią istotną
wartość dodaną oraz zdecydowanie
podnoszą poziom obsługi klienta.
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SQAS w 2019 roku

Firma z historią, która
tworzy przyszłość.

W czerwcu 2017 r. system SQAS obchodził 25. urodziny. Urodziny nie były huczne,
raczej jak spotkanie starych znajomych. Wspomnienia, jak było, kamienie milowe
oraz plany na przyszłość. I najważniejsze: fakt, że główne zasady SQAS w ciągu
25 lat pozostały niezmienne

D

Jak łatwo
wyliczyć,
w czerwcu 2019 r.
system SQAS
kończy 27 lat.
Czy to oznacza,
że system się
starzeje?

otychczasowa nazwa programu SQAS,
czyli Safety & Quality Assessment System – system badania bezpieczeństwa
i jakości, w 2017 r. została formalnie
zmieniona na Safety & Quality Assessment for
Sustainability, co skrót SQAS pozostawiło niezmieniony.
Jak łatwo wyliczyć, w czerwcu 2019 r. system
SQAS kończy 27 lat. Czy to oznacza, że się starzeje? Nie, wręcz jest coraz bardziej pożądanym
narzędziem oceny silnych i słabych elementów
działania przedsiębiorstw z branży logistycznej
służącej przemysłowi chemicznemu, chętnie
jednak wykorzystywanym również przez inne
branże stawiające swym partnerom logistycznym
wysokie wymagania.
Najważniejsze zmiany w stosunku do poprzedniej
wersji systemu SQAS 2015 to układ i zawartość
kwestionariuszy, przygotowanie formularza PAD
i raportu on-line oraz SQAS Attestation vs. SQAS
Summary Report. Układ i zawartość kwestionariuszy, w których został położony nacisk na
zwiększenie bezpieczeństwa (również w zakresie
security; terroryzm, kradzież danych, cyberatak),
ekologię i występujące w poprzedniej edycji, SQAS
2015, sprawy etyki.
Kwestionariusz Core z trzech rozdziałów rozrósł
się do pięciu. Obecnie to: „System zarządzania
i odpowiedzialności” (Management System and
Responsibility), „Zarządzanie ryzykiem” (Risk
Management), „Zasoby ludzkie” (Human Resources), „System reagowania w sytuacjach awaryjnych w siedzibie firmy i poza nią” (On/Off Site
Emergency Preparedness and Response), „Analiza
wyników i przegląd zarządzania” (Performance
Analysis and Management Review).
W związku z rozszerzeniem wymagań kwestionariusza Core w kwestionariuszach specjalistycznych:
Transport Service, Tank Cleaning, Warehouse,

Rail Carrier, ESAD, rozdziały rozpoczynają się od
numeru 6. Dodane nowe rozdziały to: 9. „Zarządzanie emisją gazów cieplarnianych” [Management
of transport greenhouse gas (GHG) emissions]
poprzez stosowanie niskoemisyjnego sprzętu i właściwej kontroli operacji i mediów; 11.6 „Transport/przeładunki i przechowywanie granulatów
i proszków tworzyw sztucznych” (Transport of
dry products including plastics and polymers)
mających negatywny wpływ na żywe organizmy
wodne i ptaki, w wyniku którego powstał program Zero pellets lost opisany w przewodniku
Cefic/ECTA Guidelines „Safety and Quality Best
Practice Guidelines for Unloading of Polymers
in Bulk”.
Wszystkie kwestionariusze i zawarte w nich pytania i rozdziały zostały ponownie przeredagowane, co często zmieniło ich wydźwięk, tak więc
przygotowując się do kolejnego badania, warto
solidnie przeanalizować zawartość nowych kwestionariuszy SQAS 2019 i ESAD 2019 w stosunku
do poprzednio używanych. Naniesione zmiany są
wyróżnione niebieską czcionką.
Największą, wręcz rewolucyjną zmianą jest likwidacja zaświadczenia o wykonanym badaniu
(SQAS Attestation) i wprowadzenie w zamian
jednostronicowego zaświadczenia SQAS 2019
Summary Report. Raport SQAS pozostał nadal
największą wartością badania.
Zanim jednak do badania SQAS dojdzie, pierwszym krokiem przygotowania firmy do nowego
badania jest wypełnienie i wysłanie Pre-Assessment Document (PAD) dostępnego na stronie
www.sqas.org/PAD.
Od stycznia 2019 r. robi się to trochę inaczej niż
wcześniej, bo w elektronicznym systemie Online
SQAS PAD editor, gdzie przedstawiciel firmy
przygotowującej się do badania wszystkie kroki
wykonuje w utworzonym przez siebie profilu

By tworzyć historię, należy odważnie spoglądać w przyszłość. Grupa FM Logistic nieustannie wprowadza pionierskie, przyszłościowe
rozwiązania, optymalizujące łańcuchy dostaw. Jest autorem koncepcji, takich jak pooling (wspólne zarządzanie zasobami
transportowymi i logistycznymi) i Collaborative Routing Centre (łączenie przepływu towarów wielu klientów i dostawców) oraz
innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w „magazynach jutra”, takich jak: AGV, drony, roboty, Big Data.
To właśnie wizja ciągłego rozwoju sprawiła, że rodzinna firma założona we Francji w 1967 roku jest obecnie jednym
z międzynarodowych liderów w dziedzinie magazynowania, transportu i pakowania, ekspertem w obsłudze logistycznej klientów
z sektora dóbr konsumpcyjnych, środków czystości i kosmetyków, artykułów przemysłowych oraz produktów ochrony zdrowia.

www.fmlogistic.com
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Absolwent Wydziału Inżynierii
i Technologii Chemicznej Politechniki
Krakowskiej, studium trenerów alpinizmu AWF, Wydziału Ekonomii Stosowanej i Zarządzania University of
Wisconsin RF, Rozwoju Regionalnego
Georgetown University w Waszyngtonie i Nowoczesnego Zarządzania
Finansami w Wirtschaftskammer
Österreich w Wiedniu. Zarządzał dużymi organizacjami i firmami, głównie transportowymi. Doradca DGSA,
SQAS Accredited Assessor. Pracuje
dla wielu projektów UE związanych
z logistyką, jakością i bezpieczeństwem transportu oraz dystrybucji
towarów chemicznych, w tym SQAS
dla CEFIC oraz w pierwszej edycji
programu ChemLog dla Polskiej Izby
Przemysłu Chemicznego.

Attestation wydawane firmom, które przeszły badanie SQAS, stanowiło
jedynie informację, że firma XY, na
przykład transportowa, poddała się
rzeczonemu badaniu. Nie było nic
o wyniku i spełnianiu wymaganych
kryteriów bezpieczeństwa i jakości.
Więcej mówił od zawsze szczegółowy
Raport SQAS, gdzie każde pytanie
ocenione było na „1” lub „0”, a dodatkowo przy wielu odpowiedziach
można znaleźć komentarz asesora
określający podstawy dokonanej oceny. Czasem w komentarzu znajdziemy

Pracownicze
Plany Kapitałowe
r PPK dla pracowników i pracodawców
r Zasady ogólne stosowania ustawy o PPK
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suchą informację o numerze i kolejnej
wersji stosowanej procedury, kiedy
indziej, szczególnie w przypadku
pytań złożonych, wymagających
w jednym pytaniu dwu lub trzech
szczegółowych istotnych elementów,
komentarz opisuje praktyki stosowane i dokumentowane przez firmę.
Ten komentarz pozwala wnikliwemu
czytelnikowi lepiej poznać badaną
firmę lub wręcz wzmocnić „zero”,
które staje się „prawie jedynką”. Wielu
odbiorcom wystarczała informacja, że
badanie się odbyło. W ten sposób nie
można było znaleźć różnicy między
wartością firmy, która przeszła badanie na poziomie np. 30 proc., a tymi,
których wynik to 80 proc. czy 90 proc.
A jak porównać wynik naszej firmy
albo kontrahenta, z którym chcemy
zawrzeć umowę do poziomu reprezentowanego przez inne firmy z branży?
Takim praktykom wyszła naprzeciw
inicjatywa Komitetu Sterującego SQAS
(SQAS Executive Committee), aby zamienić SQAS Attestation na SQAS 2019
Summary Report, który można by nazwać raportem w pigułce. Oczywiście,
na jednej kartce papieru nie można
zawrzeć pełnej informacji o badanej
firmie oraz spełnianiu wymogów
850–1300 pytań, odpowiedzi i komentarzy (zależnie od modułu i zakresu
badania). Szczegółów nadal dowiemy
się, prosząc badaną firmę o dostęp do
raportu lub jego przesłanie w formacie PDF.
SQAS Summary Report (edytowany wzór
poniżej) oprócz suchej cyfry wyniku
overall score pokazuje punktację badanej
firmy uzyskaną podczas badania w poszczególnych rozdziałach, w porównaniu
z innymi badanymi przedsiębiorstwami
z tej samej branży, których raporty są
opublikowane w elektronicznej bazie
wykonanych badań w Europie (Database
of SQAS Assessment Reports).
Inną zmianą jest to, że system on-line
jest obecnie również stosowany w przygotowaniu przez asesora końcowego
raportu z badania.

fot.: Archiwum

z własnym hasłem. Kolejne etapy
są opisane w dostępnym na stronie
www.sqas.org krótkim aktywnym
przewodniku, który przeprowadzi
państwa za rękę: Online SQAS PAD
Editor Quick User Guide (for companies to be SQAS assessed).
Wypełniając formularz PAD, należy
również wykazać oprócz rodzaju i ilości
przewożonych/obsługiwanych rocznie
produktów chemicznych (w tym niebezpiecznych), kto te produkty przewozi i jaka jest nad nimi kontrola. Jeśli
firma badana współpracuje z podwykonawcami, to ma obowiązek pokazać, jakie ilości produktów przewiozła
samodzielnie, a jakie dała do przewozu
(obsługi) swoim podwykonawcom
(w grupach: stałych zintegrowanych,
stałych niezintegrowanych i sporadycznych) i czy te przedsiębiorstwa były
badane czy nie w systemie SQAS.
Po wypełnieniu edytor PAD sam poprosi o wybór asesora SQAS z listy akredytowanych asesorów SQAS/CEFIC, do
którego wyślecie zapytanie o możliwość
wykonania badania w wybranym module. Wynikiem wysłanego e-mailem
zapytania jest, jak dotychczas, wzajemny kontakt, umowa, ustalenie terminu
badania i wprowadzenie go na listę
planowanych badań List of Planned
Assessments. Po badaniu wykonanym
przez asesora SQAS w ustalonym terminie i zakresie powstaje, jak dotychczas, szczegółowy raport (SQAS Report) wprowadzony do elektronicznej
bazy danych SQAS. To najważniejszy
efekt badania. Zawiera odpowiedzi na
szczegółowe pytania, często opatrzone
stosownym komentarzem.
Dotychczas wraz z raportem system
generował zaświadczenie o wykonanym badaniu SQAS Assessment.
I tu nowość: decyzją zarządzającego
w imieniu CEFIC Executive Committee
od stycznia 2019 r. SQAS Assessment
nie jest wydawane. Próżno go szukać
na stronie SQAS.
Uzasadnienie jest następujące: dotychczasowe zaświadczenie SQAS
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PPK dla pracowników

stać i docenia pracowników, to PPE
były rozwiązaniem pozwalającym
zmotywować i zatrzymać pracownika.
PPE są zazwyczaj sponsorowane przez
pracodawcę. Wpłaty własne pracowników nie są powszechne. Składka może
wynieść od 0 do 7 proc. wynagrodzenia
pracownika, zwolnione od składek na
ubezpieczenie społeczne. To pracodawca ustala wysokość składki.

i pracodawców

Robert Zapotoczny, prezes zarządu PPK, mówi o nowoczesnym systemie
oszczędzania na emeryturę i o tym, że warto jak najwcześniej o tym myśleć
Rozmawia
Jarek Dotka
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Koncepcja PPK została zaprezentowana
w połowie 2016 roku. Pan dołączył do
zespołu we wrześniu.
Tak, odpowiadaliśmy za przygotowanie ustawy
o PPK. Zespół składał się z doskonałych fachowców
oddelegowanych między innymi z kilku ministerstw:
finansów i ówczesnego Ministerstwa Rozwoju,
współpracowaliśmy z ministerstwem rodziny. Najpierw przygotowaliśmy założenia, posiłkując się
doświadczeniami innych krajów, między innymi
Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii. Przede wszystkim
bazowaliśmy jednak na polskich realiach, wykorzystując własne doświadczenia. Myślę, że dzięki
zaangażowaniu prezesa Pawła Borysa, ciężkiej pracy
całego zespołu i wybraniu optymalnych rozwiązań
udało nam się przygotować przepisy, które milionom
pracowników otwierają możliwości uzupełnienia
emerytury o dodatkowe środki.

Praca w sprzedaży jest z pewnością
stresująca, ale i bardzo dobrze płatna.
Zdecydował pan jednak porzucić ją i rozpocząć karierę w sektorze państwowym.
Dlaczego?
Spełniałem się w tym, co dotychczas robiłem,
ale ponieważ lubię wyzwania, gdy otrzymałem
propozycję dołączenia do zespołu zajmującego się
przygotowaniem regulacji prawnych dotyczących
Pracowniczych Planów Kapitałowych, było to
dla mnie duże wyróżnienie. Miałem przyjemność
pracować ze wspaniałymi ludźmi, każdy w zespole
nastawiony był na realizację jednego celu: przygotowanie przełomowej i nowoczesnej ustawy
o powszechnym oszczędzaniu. Chcieliśmy, aby
w końcu w Polsce pojawiło się skuteczne narzędzie
oszczędzania pracowniczego.

Jak pan ocenia ostatnie plany rządu
dotyczące OFE?
Bardzo pozytywnie. Traktuję to jako uporządkowanie
sytuacji na korzyść Polaków korzystających z tego
systemu. Oddajemy 15-procentową opłatę przekształceniową, która stanowi mniej niż efektywnie płacony
podatek od emerytur, który jest na wyższym poziomie,
a gwarantuje nam prywatność środków będących na
naszym rachunku, z których możemy korzystać bądź
które możemy przekazać spadkobiercom. Będą to
prywatne pieniądze, z których po osiągnięciu wieku
emerytalnego będzie można dowolnie korzystać.
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Co Pracownicze Programy Emerytalne
dają pracodawcom?
Jest to rozwiązanie bardzo korzystne zarówno dla
pracodawcy, jak i dla pracownika. Jeśli pracodawcę

Mimo takiego rozwiązania
zazwyczaj nie wszyscy pracownicy przystępują do programu.
Dlaczego?
Ponieważ od tych 7 proc. zwolnionych
z ZUS trzeba jeszcze zapłacić podatek,
a to nie wszystkim odpowiada. Część
pracowników podchodzi do tego na
zasadzie „tu i teraz”, czyli zamiast inwestować w przyszłą emeryturę, lepiej te środki wydać. Dostępność do
środków pracownicy uzyskują w 60.
roku życia. Wcześniejsze korzystanie
ze środków jest bardzo ograniczone.
Mimo wielu zalet do tej pory na polskim
rynku założono łącznie około 1,2 tys.
PPE. Na te rozwiązania decydowały się
tylko firmy o bardzo stabilnej pozycji
finansowej, czyli z udziałem kapitału
zagranicznego lub duże spółki Skarbu
Państwa. Musimy pamiętać, że jest to
program bardziej skomplikowany niż
PPK i, co najważniejsze, pozbawiający
pracowników dopłat ze strony państwa.

fot.: Materiały prasowe

PPK dla
niektórych
pracodawców
będą
dodatkowym
narzędziem
benefitowym
służącym do
motywowania
pracowników

W sektorze ubezpieczeniowo-finansowym
pracuje pan od 1999 r. AIG i Amplico to
pierwsze 10 lat w tej branży.
Specjalizowałem się w sprzedaży, zostałem dyrektorem w ubezpieczeniach grupowych, potem było
Nationale-Nederlanden. Gdy zaczynałem, Departament Ubezpieczeń Grupowych liczył 30 osób.
Obsługiwaliśmy ponad 30 tys. klientów. Gdy
odchodziłem, pracowało tam ponad 70 osób
i mieliśmy ponad 110 tys. klientów. Bardzo dużo
się wtedy nauczyłem. Przez następne kilka lat
pracowałem jeszcze w kilku wiodących na rynku
firmach ubezpieczeniowych, zyskując doświadczenie, które bardzo przydało mi się w tym, co
robię dzisiaj. Podsumowując, moje zawodowe
doświadczenia to ubezpieczenia, otwarte fundusze
emerytalne, branża HR, motywacja pracownika
i sprawy kadrowe.

Środki z PPK są w 100 proc. prywatne i dziedziczne.
W każdej chwili z PPK można dokonać zwrotu, czyli
wybrać te środki. Jeżeli przeprowadzimy tę operację
przed 60. rokiem życia, to możemy wypłacić to, co sami
wpłacaliśmy, i 70 proc. tego, co dopłacał nam pracodawca

Przejdźmy więc do Pracowniczych Planów Kapitałowych.
Dla niektórych pracodawców będzie to
dodatkowe narzędzie benefitowe służące
do motywowania pracowników. Na PPK
składają się: pracownik, pracodawca
i państwo. Pracodawca może płacić
4 proc., pracownik również; pracodawca
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w ramach specjalnego systemu. Na tej
podstawie każdy pracodawca, zwłaszcza
ten mniejszy, będzie mógł ze swojego
punktu widzenia dokonać optymalnego
wyboru.
Z jakiego sektora firmy będą
administrowały tymi środkami?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń oraz po-

Robert
Zapotoczny,
prezes
zarządu
PPK

przeprowadzimy tę operację przed 60.
rokiem życia, to możemy wypłacić to,
co sami wpłacaliśmy, i 70 proc. tego,
co dopłacał nam pracodawca. Dlaczego? Ponieważ w 30 proc. musimy to
ozusować, bo na etapie otrzymywania
tych środków nie odprowadzano od
nich składki na ZUS.
Kto administruje tymi środkami i czy są one bezpieczne?
W ramach naszego portalu www.mojeppk.pl już niebawem będzie można
wybrać instytucje, które chcą prowadzić
PPK. Powinno być ich około 20. Pierwsze
zgłoszenia za pośrednictwem Polskiego
Funduszu Rozwoju już do nas docierają.
PFR prowadzi centralną ewidencję PPK
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wszechne towarzystwa emerytalne
i pracownicze towarzystwa emerytalne. Ci, którzy nie dokonają wyboru
w określonym ustawowo terminie,
zostaną wezwani do założenia Planu
w instytucji wyznaczonej, czyli PFR
TFI. Co ważne, w każdej chwili można
dokonać zmiany podmiotu administrującego PPK.
Czy firmy administrujące PPK
działają na zasadach konkurencji? Czyli na przykład
obniżką kosztów funkcjonowania będą mogły walczyć
o klienta?
Mamy bardzo wyśrubowane standardy
kosztowe, bardziej restrykcyjne niż na

przykład w Wielkiej Brytanii. Oczywiście, w zależności od horyzontu emerytalnego pracowników firmy będą
mogły inwestować pozyskane środki
w taki sposób, aby pomnażać kapitał
uczestników PPK.
Kto będzie nadzorował trafność tych inwestycji?
Wszystkie instytucje zarządzające będą nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jednak będą musiały
wykazać się nie mniej niż trzyletnim
funkcjonowaniem na rynku, doświadczeniem w prowadzeniu funduszy
inwestycyjnych otwartych, muszą
mieć 25 mln zł kapitałów własnych,
z czego 10 mln w środkach płynnych.
Prezentację tych firm na naszym portalu rozpoczniemy w maju. Firmy
zatrudniające powyżej 250 pracowników będą musiały zawrzeć umowy
dotyczące zarządzania i prowadzenia
PPK jeszcze w tym roku. W 2020 r.
do PPK wchodzą firmy zatrudniające
od 50 do 249 pracowników, później
zatrudniające między 20 a 49 osób.
Na końcu te zatrudniające od 1 do
19 pracowników.
A co z firmami zatrudniającymi
jedną osobę, czyli właściciela?
Dla tych, którzy prowadzą samodzielną
działalność, w ramach planów służących oszczędzaniu proponujemy
indywidualne konto zabezpieczenia
emerytalnego. Każdy samodzielnie
prowadzący działalność może sobie
takie konto założyć i wpłacać środki.
W ramach rocznego rozliczenia podatkowego może je odliczyć sobie do
określonej kwoty. Pracownik wpłaca
do 1,2 proc. średniego wynagrodzenia,
osoba prowadząca działalność będzie
mogła wpłacić do 1,8 proc. średniego
wynagrodzenia, limit daje ulgę podatkową, która kompensuje dopłaty
ze strony państwa. Podsumowując,
z jednej strony inwestujemy własne
środki, z drugiej mamy szansę na ulgę
podatkową i odliczenia.

ZASADY OGÓLNE
STOSOWANIA USTAWY O PPK
Z

asady tworzenia i funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych reguluje ustawa z 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2215), dalej ustawa o PPK. Choć weszła w życie 1 stycznia 2019 r.,
w praktyce jej przepisy wobec największych podmiotów zatrudniających (pracodawcy, nakładcy, zleceniodawcy, podmioty,
w których działa rada nadzorcza, rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych) mają być stosowane
dopiero od 1 lipca 2019 r. Dotyczy to podmiotów zatrudniających na dzień 31 grudnia 2018 r. co najmniej 250 osób. Pozostałe
podmioty będą włączane do programu stopniowo, według przewidzianego w art. 134 ust. 1 ustawy o PPK harmonogramu.
Podmiot zatrudniający
Należy podkreślić, że obowiązek stosowania ustawy o PPK ustawodawca nakłada
na podmioty zatrudniające, czyli zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy o PPK na:
q pracodawców, o których mowa w art. 3 Kodeksu pracy,
q nakładców,
q rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych,
q zleceniodawców,
q podmioty, w których działa rada nadzorcza, jeżeli jej członkowie są wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji.

fot.: AdobeStock

musi 1,5 proc., a pracownik musi
2 proc. Pracownik niezależnie od pracodawcy może dołożyć sobie w swojej
części do 4 proc. Państwo dopłaca
niezależnie od wynagrodzenia tzw.
dopłatę roczną na poziomie 240 zł.
To, co bardzo ważne – środki z PPK
są w 100 proc. prywatne i dziedziczne.
W każdej chwili z PPK można dokonać
zwrotu, czyli wybrać te środki. Jeżeli

fot.: Materiały prasowe

PPK

UWAGA!
Ustawa nie różnicuje obowiązków i praw podmiotów zatrudniających w zależności od grupy, do której należą (jedyny wyjątek to różne terminy
stosowania ustawy o PPK uzależnione od wielkości firmy mierzonej liczbą zatrudnianych przez nią osób). Dlatego na potrzeby niniejszego
opracowania terminy „podmiot zatrudniający”, „pracodawca”, „firma” stosowane będą zamiennie. Z tego samego powodu na potrzeby tego
opracowania w ten sam sposób będą traktowane pojęcia: „osoba zatrudniona” oraz „pracownik”.
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ETAPY WPROWADZANIA USTAWY W ŻYCIE
Ustawa o PPK ma zastosowanie:
q od 1 lipca 2019 r. – do podmiotów, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych (według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.),
q od 1 stycznia 2020 r. – do podmiotów, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych (według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.),
q od 1 lipca 2020 r. – do podmiotów, które zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.),
q od 1 stycznia 2021 r. – do pozostałych podmiotów oraz jednostek należących do sektora finansów publicznych niezależnie od tego, ile osób zatrudniają (art. 137 ustawy o PPK).
UWAGA!
Podmioty zatrudniające należące do jednej grupy kapitałowej mogą przystąpić do PPK w terminie, w którym przystępuje największy podmiot.
WAŻNE
Jeżeli dany podmiot zatrudniający wchodzi w skład sektora finansów publicznych, to ustawę o PPK, niezależnie od liczby osób, które zatrudnia, stosuje
się do niego od dnia 1 stycznia 2021 r. Obowiązek tworzenia PPK mają wszyscy pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej jedną osobę podlegającą
obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1778 ze zm.). Od tej zasady są jednak wyjątki.

Pracodawcy wyłączeni ze stosowania ustawy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz art. 133 ust. 1 ustawy o PPK przepisów ustawy nie stosuje się do:
q mikroprzedsiębiorcy, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą mu deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK;
q osoby fizycznej, która zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością
gospodarczą tej osoby;
q podmiotu zatrudniającego, który w terminie wskazanym w art. 134 ust. 1 ustawy, czyli w terminie, w którym zaczyna być do niego stosowana ustawa o PPK, prowadzi PPE oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe w rozumieniu ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach
emerytalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1449 ze zm.) do PPE w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy,
jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25 proc. osób zatrudnionych w tym podmiocie zatrudniającym.
Zwolnienie ze stosowania ustawy o PPK ze względu na prowadzenie PPE nie jest jednak bezterminowe. Przestaje ono obowiązywać, co oznacza, że
pracodawca będzie już zobligowany do stosowania przepisów tej ustawy, począwszy od dnia:
q zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie przekraczającym 90 dni,
q ograniczenia wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE poniżej 3,5 proc. wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy o PPE,
q likwidacji PPE,
q opóźnienia w odprowadzaniu składek podstawowych do PPE przekraczającego 90 dni, które wynikło z celowego działania podmiotu zatrudniającego.
Dodatkowo należy podkreślić, że wymagany stan partycypacji (25 proc. osób zatrudnionych) w PPE warunkujący zwolnienie podmiotu zatrudniającego ze
stosowania ustawy o PPK powinien być zachowany nie tylko w dacie, w której ustawa o PPK zaczyna mieć do niego zastosowanie, lecz także w kolejnych
datach wymienionych w art. 134 ust. 1 tej ustawy dotyczących innych grup pracodawców. Oznacza to, że w przypadku pracodawcy zatrudniającego
co najmniej 250 osób stan partycypacji w PPE będzie ustalany nie tylko na dzień 1 lipca 2019 r., lecz także na dzień 1 stycznia 2020 r., 1 lipca 2020 r.
i 1 stycznia 2021 r. Aby pracodawca dalej mógł korzystać ze zwolnienia, musi utrzymać stan partycypacji w PPE na odpowiednim poziomie w każdym
z wymienionych wyżej terminów.
PRZYKŁAD
Pracodawca zatrudniający ponad 250 osób od kilku lat prowadzi PPE. 1 lipca 2019 r. spełnia warunki zwalniające go ze stosowania ustawy o PPK
określone w art. 133 ust. 1 tej ustawy. Jeśli się okaże, że 1 stycznia 2020 r. w PPE będzie uczestniczyło mniej niż 25 proc. osób zatrudnionych, to taki
pracodawca będzie już zobowiązany utworzyć PPK.

Osoby zatrudnione
Decydującym kryterium, od którego zależy termin, w jakim pracodawca powinien zacząć stosować przepisy ustawy o PPK, jest liczba zatrudnionych
przez niego osób. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 18 tej ustawy przez osoby zatrudnione należy rozumieć wymienione w tym przepisie osoby podlegające
obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym ze wskazanych w nim tytułów w RP w rozumieniu ustawy z 13 października 1998 r. o systemie
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ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1778 ze zm.). Chodzi tu o:
q pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy, z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu
przeróbki mechanicznej węgla, o których mowa w art. 11b ustawy z 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1374), oraz młodocianych w rozumieniu art. 190 § 1 k.p.,
q osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z 31 grudnia 1975 r.
w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą (Dz.U. z 1976 r. nr 3, poz. 19 ze zm.),
q członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, o których mowa w art. 138 i art. 180 ustawy z 16 września 1982 r.
− Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2018 r., poz. 1285),
q osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie
usług, do której zgodnie z art. 750 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
q członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji.
Jest to również katalog osób, w imieniu i na rzecz których pracodawca ma obowiązek zawrzeć umowę o prowadzenie PPK, chyba że wcześniej złożą
one deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.
Prawa i obowiązki wynikające z ustawy
Ustawa nakłada na pracodawców szczególne obowiązki związane z ich udziałem w PPK. Najważniejsze z nich to:
q wybór instytucji finansowej, która utworzy rachunki PPK dla pracowników,
q podpisanie z wybraną instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK, a także umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych,
q terminowe i prawidłowe obliczanie oraz przekazywanie wpłat do wybranej instytucji finansowej,
q g romadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej PPK,
q przekazywanie pracownikom oraz wybranej instytucji finansowej informacji związanych z utworzonymi PPK.
Należy podkreślić, że zgodnie z art. 5 ustawy o PPK podmiot zatrudniający, który nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może scedować obowiązki wynikające z ustawy o PPK na osobę zatrudnioną (w drodze umowy zawartej w formie pisemnej
pod rygorem nieważności). Regulacja ta pozwala zatem przedsiębiorcy zagranicznemu na przekazanie obowiązków wynikających z ustawy o PPK
osobie zatrudnionej. Jest ona wzorowana na przepisach art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września
2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zasady, na
jakich pracownik będzie zastępować podmiot zatrudniający, określać powinna umowa zawarta przez niego z tym podmiotem.
Wybór instytucji finansowej
Wyboru instytucji finansowej dokonuje pracodawca w porozumieniu z działającą w firmie zakładową organizacją związkową, a jeśli taka u niego nie
funkcjonuje − w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w przyjętym u tego pracodawcy trybie (art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o PPK).
W praktyce funkcję takiego przedstawicielstwa najczęściej pełni pracownik lub grupa pracowników wybrana przez załogę, reprezentacja taka nie może
bowiem zostać wskazana przez pracodawcę. Przy czym, jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest obowiązany do
zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie zostanie osiągnięte porozumienie co do wyboru instytucji finansowej, decyzja o wyborze instytucji, w której
utworzy PPK, należy do pracodawcy.
UWAGA!
Wyboru instytucji finansowej pracodawca będzie mógł dokonać tylko spośród instytucji umieszczonych w ewidencji PPK i prezentowanych
na portalu PPK (www.mojePPK.pl). Przed zawarciem umowy należy zweryfikować, czy dany podmiot znajduje się na tej liście.
Dokonując tego wyboru, czy to wspólnie z przedstawicielstwem pracowników, czy samodzielnie, pracodawca powinien mieć na uwadze najlepiej
rozumiany interes osób zatrudnionych. Kryteria, które powinien w szczególności uwzględnić, to:
q proponowane przez instytucję finansową warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, np. wysokość opłat za zarządzanie,
q efektywność tej instytucji w zarządzaniu aktywami,
q posiadane przez nią doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi.
Instytucjami finansowymi w rozumieniu ustawy o PPK, które mogą oferować zarządzanie środkami gromadzonymi w ramach PPK, są:
q fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI), które zostało umieszczone w ewidencji PPK,
q fundusz emerytalny zarządzany przez powszechne towarzystwo emerytalne (PTE) albo pracownicze towarzystwo emerytalne (PrTE), które zostały
umieszczone w ewidencji PPK, lub
q zakład ubezpieczeń, który został umieszczony w ewidencji PPK.
Oferta instytucji finansowych, które spełniają warunki ustawowe do zarządzania PPK, będzie publikowana na portalu PPK (www.mojePPK.pl).
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Pracodawca znajdzie tam wszystkie potrzebne dane pozwalające porównać warunki oferowane przez poszczególne instytucje finansowe, a tym samym
umożliwiające świadomy wybór instytucji, która będzie zarządzała oszczędnościami jego pracowników.

WYMAGANIA USTAWOWE
Oszczędnościami uczestników PPK będzie mogła zarządzać tylko instytucja, która:
q posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub
otwartymi funduszami emerytalnymi, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności
w zakresie oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
q posiada kapitał własny, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – dopuszczone środki własne, w wysokości co najmniej 25 mln zł, w tym co najmniej
10 mln zł w środkach płynnych rozumianych jako lokaty określone dla funduszu rynku pieniężnego, o którym mowa w art. 178 ustawy o funduszach inwestycyjnych,
q zarządza odpowiednią liczbą funduszy lub subfunduszy zdefiniowanej daty.
Ustawa określa:
q warunki, terminy i sposób dokonania wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu,
qw
 ysokość wpłat dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający dla poszczególnych grup osób zatrudnionych,
q sposób deklarowania wpłat dodatkowych finansowanych przez uczestnika PPK i sposób zmiany wysokości tych wpłat,
q maksymalną wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty, kosztów obciążających ten fundusz i opłat obciążających
uczestnika PPK oraz warunki, o ile są przewidziane, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy,
q warunki zmiany umowy,
q warunki i okres wypowiedzenia umowy,
q warunki dokonywania konwersji lub zamiany.
W przypadku zawarcia umowy o zarządzanie PPK z zakładem ubezpieczeń do umowy tej dołącza się regulamin lokowania środków ubezpieczeniowego
funduszu kapitałowego oraz ogólne warunki ubezpieczenia. Umowa o zarządzanie PPK z zakładem ubezpieczeń określa także:
q wysokość sumy ubezpieczenia,
qw
 ysokość składki ochronnej, z zastrzeżeniem art. 49 ust. 2 ustawy o PPK,
q brak możliwości potrącania kosztów ochrony ubezpieczeniowej ze środków funduszu zdefiniowanej daty, będącego ubezpieczeniowym funduszem
kapitałowym, w przypadku niedokonywania wpłat lub zawieszenia dokonywania wpłat.
WAŻNE
Pracodawca, przygotowując się do podpisania umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową, powinien pamiętać, że umowa ta nie może
zawierać warunków mniej korzystnych niż warunki prezentowane przez tę instytucję finansową w portalu PPK w dniu zawarcia tej umowy.
Pracodawca podpisuje umowę o zarządzanie PPK nie później niż 10 dni roboczych przed upływem terminu, w którym jest zobowiązany zawrzeć
pierwszą umowę o prowadzenie PPK. Umowa o zarządzanie PPK podlega wpisowi do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju SA.

UWAGA!
Pracodawca, który nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny
w wysokości do 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń z poprzedniego roku obrotowego u tego pracodawcy.

Podpisanie umowy o prowadzenie PPK
Po zawarciu umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową pracodawca w dalszej kolejności powinien zawrzeć w imieniu i na rzecz osób
u niego zatrudnionych umowę o prowadzenie PPK, której załącznikiem jest lista uczestników PPK. Oznacza to, że pracodawca nie jest zobowiązany
do zawierania osobnej umowy dla każdego pracownika. Lista uczestników PPK stanowiąca załącznik do umowy o prowadzenie PPK będzie następnie
aktualizowana, przy czym jej zmiana nie stanowi zmiany umowy o prowadzenie PPK. Umowę taką pracodawca zawiera z instytucją finansową, z którą
zawarł wcześniej umowę o zarządzanie PPK.
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Grupy zatrudnionych
Pracodawca zawiera umowy o prowadzenie PPK w imieniu wszystkich osób zatrudnionych, które ukończyły 18 lat (z wyjątkami określonymi
w ustawie) i nie ukończyły 55. roku życia, chyba że zrezygnują wcześniej z dokonywania wpłat do PPK. Dla osób zatrudnionych, które ukończyły
55. rok życia i nie ukończyły 70. roku życia, umowy o prowadzenie PPK są zawierane wyłącznie na ich wniosek. Obowiązkiem pracodawcy jest
poinformowanie pracowników o możliwości złożenia takiego wniosku. Przy czym w myśl art. 15 ust. 3 ustawy o PPK podmiot zatrudniający
zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz takiej osoby, także jeżeli w okresie 12 miesięcy poprzedzających pierwszy dzień
zatrudnienia osoba ta była zatrudniona w tym podmiocie zatrudniającym łącznie przez co najmniej 3 miesiące.
Przepis ten ma zapobiegać sytuacji, w której pracodawca celowo rozwiąże z osobą zatrudnioną stosunek prawny leżący u podstaw jej zatrudnienia tuż
przed ukończeniem przez nią 55. roku życia, a następnie zatrudni ją na nowo po ukończeniu tego wieku. Obowiązek zawarcia umów o prowadzenie
PPK nie odnosi się natomiast do osób zatrudnionych, które najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia ukończyły 70. rok życia.
Obowiązki informacyjne
Przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK pracodawca może poinformować osoby zatrudnione o warunkach uczestnictwa w PPK oraz obowiązkach i uprawnieniach podmiotu zatrudniającego oraz osoby zatrudnionej związanych z uczestnictwem w PPK. Stanowi o tym art. 14 ust. 4 ustawy
o PPK. Nie jest to zatem jego obowiązek. Wydaje się jednak, że warto rekomendować takie działanie pracodawcy jako podmiotu uczestniczącego
w budowaniu oszczędności swoich pracowników, będącego swoistym pośrednikiem między zatrudnionymi a instytucją finansową. O warunkach
uczestnictwa w PPK, w tym o możliwości konwersji i zamiany, o których mowa w art. 45 ustawy o PPK, oraz o obowiązkach i uprawnieniach podmiotu
zatrudniającego i osoby zatrudnionej związanych z uczestnictwem w PPK, osobę zatrudnioną zobowiązana jest natomiast poinformować instytucja
finansowa, z którą została zawarta umowa o prowadzenie PPK (art. 14 ust. 5 ustawy o PPK).
Treść umowy o prowadzenie PPK
Umowa o prowadzenie PPK ma określać w szczególności:
q strony umowy, w tym wybraną instytucję finansową,
q dane identyfikujące uczestnika PPK,
q sposób deklarowania wpłat dodatkowych finansowanych przez uczestnika PPK i sposób zmiany wysokości tych wpłat,
q nazwy funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez podmiot zarządzający instytucją finansową,
q warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi przez poszczególne fundusze zdefiniowanej daty, o których mowa powyżej,
q sposób składania deklaracji w sprawie podziału wpłat dokonywanych do PPK pomiędzy poszczególne fundusze zdefiniowanej daty, o których
mowa powyżej,
q sposób zmiany funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa powyżej,
qw
 arunki, terminy i sposób dokonania wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu,
q sposób składania dyspozycji,
q zakres, częstotliwość i formę informowania uczestnika PPK o środkach zgromadzonych na jego rachunku PPK,
q maksymalną wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty, kosztów obciążających ten fundusz i opłat obciążających
uczestnika PPK oraz warunki, o ile są przewidziane, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy.
W przypadku zawarcia umowy o prowadzenie PPK z zakładem ubezpieczeń, do umowy tej dołącza się regulamin lokowania środków ubezpieczeniowego
funduszu kapitałowego oraz ogólne warunki ubezpieczenia. Umowa o prowadzenie PPK z zakładem ubezpieczeń określa także:
q wysokość sumy ubezpieczenia,
q wysokość składki ochronnej,
q brak możliwości potrącania kosztów ochrony ubezpieczeniowej ze środków funduszu zdefiniowanej daty będącego ubezpieczeniowym funduszem
kapitałowym w przypadku niedokonywania wpłat lub zawieszenia dokonywania wpłat.
Warto podkreślić, że ustawa o PPK wskazuje tylko niektóre elementy, jakie powinny zostać określone w umowie o prowadzenie PPK (minimalną treść
takiej umowy). Żeby uniknąć ewentualnych sporów z pracownikami, pracodawca powinien zadbać, aby w umowie tej określić szczegółowo prawa
i obowiązki zarówno pracownika, jak i instytucji finansowej oraz swoje. Istotne jest zwłaszcza ustalenie procedury zakładowej, jaka ma być stosowana
w związku z prowadzeniem PPK, tak aby nie było wątpliwości, kto za co odpowiada oraz co i w jaki sposób załatwić.
Terminy zawarcia umów o zarządzanie i prowadzenie PPK
Pracodawca zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracownika po upływie 3. miesiąca jego zatrudnienia, nie później niż do 10. dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym upłynął ten termin, chyba że osoba ta wcześniej zadeklaruje niedokonywanie wpłat do PPK (art. 16 ust. 1 ustawy o PPK).
Do wymaganego okresu zatrudnienia wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce u danego pracodawcy, a także okresy
zatrudnienia w innych podmiotach, jeżeli z mocy odrębnych przepisów pracodawca jest ich następcą prawnym. W przypadku osób wykonujących pracę
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nakładczą do okresu zatrudnienia wlicza się okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 k.p. (przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę). Chodzi tu o sytuację, w której do przejęcia pracodawcy dochodzi
w wyniku takich zdarzeń jak np. sprzedaż firmy, dzierżawa czy leasing części zakładu pracy. Przy czym okres zatrudnienia lub zatrudnienie oznacza tu:
q w stosunku do pracowników − okres od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku,
q w stosunku do osób fizycznych wykonujących pracę nakładczą oraz osób fizycznych wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub
umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług − okres od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia
rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy,
q w stosunku do członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych − okres od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy na
rzecz spółdzielni do dnia zakończenia jej wykonywania,
q w stosunku do członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji − okres od dnia powołania na członka rady nadzorczej
do dnia zaprzestania pełnienia tej funkcji.
Umowę o zarządzanie PPK pracodawca zawiera nie później niż 10 dni roboczych przed upływem terminu, w którym jest zobowiązany zawrzeć umowę
o prowadzenie PPK (art. 8 ust. 1 ustawy o PPK).
Okres przejściowy
Termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK zależy zatem co do zasady od tego, kiedy pracownikowi upłynie trzymiesięczny okres zatrudnienia. Od
niego natomiast uzależniony jest termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Ustawa o PPK, wprowadzając terminy, od których przepisy ustawy mają
mieć zastosowanie do poszczególnych grup pracodawców, w przepisach przejściowych wprowadziła jednak regulacje szczególne dotyczące terminów
zawarcia wymienionych umów (art. 134 ust. 2 ustawy o PPK).
Zgodnie z nimi umowy o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający zawiera w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia, w którym
przepisy ustawy zaczynają być stosowane do danego podmiotu zatrudniającego (a więc odpowiednio od 1 lipca 2019 r., 1 stycznia 2020 r., 1 lipca 2020 r. oraz od
1 stycznia 2021 r.). Oznacza to, że umowy o prowadzenie PPK poszczególne grupy pracodawców powinny zawrzeć odpowiednio do dnia: 12 listopada 2019 r. (to
przesunięcie terminu zawarcia umowy o prowadzenie wynika z tego, że 10 listopada w tym roku wypada w niedzielę, a 11 listopada to święto), 11 maja 2020 r.,
10 listopada 2020 r. i 10 maja 2021 r. A umowy o zarządzanie PPK, stosownie do art. 134 ust. 3 ustawy o PPK, nie później niż 10 dni roboczych przed upływem
tych terminów, tj. odpowiednio do dnia: 25 października 2019 r., 24 kwietnia 2020 r., 27 października 2020 r. i 23 kwietnia 2021 r.
WAŻNE
Ustawa o PPK odrębnie określiła termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK dla jednostek wchodzących w skład sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.). Chodzi tu m.in. o organy władzy publicznej,
w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy, trybunały oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich
związki. Zgodnie z art. 137 ustawy umowę o prowadzenie PPK podmiot taki zawiera najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2021 r.
WAŻNE TERMINY
Podmioty zatrudniające

Data stosowania przepisów ustawy Terminy zawarcia umów

co najmniej 250 osób zatrudnionych
według stanu na 31 grudnia 2018 r.

od 1 lipca 2019 r.

umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 25 października 2019 r.,
umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 12 listopada 2019 r.

co najmniej 50 osób zatrudnionych
według stanu na 30 czerwca 2019 r.

od 1 stycznia 2020 r.

co najmniej 20 osób zatrudnionych
według stanu na 31 grudnia 2019 r.

od 1 lipca 2020 r.

pozostałe podmioty zatrudniające

od 1 stycznia 2021 r.

umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r.
umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 maja 2021 r.

jednostki sektora finansów
publicznych

od 1 stycznia 2021 r.

umowa o zarządzanie PPK – najpóźniej do 26 marca 2021 r.
umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r.

umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 24 kwietnia 2020 r.
umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 11 maja 2020 r.
umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 27 października 2020 r.,
umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 listopada 2020 r.

WYJĄTEK: Podmioty zatrudniające należące do jednej grupy kapitałowej mogą przystąpić do PPK w terminie, w którym przystępuje największy
podmiot z grupy (z największą liczbą osób zatrudnionych). Tym samym są uprawnione do zawierania umów o zarządzanie i umów o prowadzenie
PPK w terminie, w którym robi to ten podmiot.
Pracodawca ma obowiązek podpisania umowy o prowadzenie PPK w podanych wyżej terminach w imieniu i na rzecz wszystkich osób zatrudnionych u niego w dniu, od którego jest on zobowiązany stosować ustawę o PPK, o ile nie złożyły one deklaracji o rezygnacji z dokonywania
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wpłat do PPK. Okres zatrudnienia nie ma znaczenia dla ustalania terminu zawarcia umów o prowadzenie PPK dla tych osób. Tak samo są traktowane osoby z długoletnim stażem i te zatrudnione niedawno. Przesądza o tym art. 134 ust. 2 ustawy o PPK. Inaczej jest w przypadku osób
zatrudnionych po tym terminie (po dniu, od którego dany pracodawca jest zobowiązany stosować ustawę o PPK), a więc np. po 1 lipca 2019 r.,
u pracodawcy zatrudniającego 31 grudnia 2018 r. co najmniej 250 osób. Aby pracodawca mógł zawrzeć w ich imieniu i na ich rzecz umowę
o prowadzenie PPK, osoby te muszą mieć, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o PPK, trzymiesięczny okres zatrudnienia. Przy czym do wskazanego
okresu zatrudnienia wlicza się okresy zatrudnienia u tego pracodawcy z poprzednich 12 miesięcy, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach zatrudniających, jeżeli z mocy odrębnych przepisów pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach prawnych nawiązanych przez
taki podmiot (art. 16 ust. 2 ustawy o PPK).
Niedotrzymanie terminu podpisania umów
Podpisanie umowy o zarządzanie i umowy o prowadzenie PPK jest obowiązkiem pracodawcy. Podmiot zatrudniający, który nie podpisze umowy
o zarządzanie PPK w wyznaczonym terminie, zostanie pisemnie wezwany przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR SA) do jej zawarcia z tzw. wyznaczoną instytucją finansową, której funkcję pełnić będzie PFR TFI SA, albo do przekazania informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną
instytucją finansową. Będzie miał na to 30 dni od otrzymania wezwania. Pracodawca nie powinien z tym zwlekać, zważywszy, że zgodnie z art. 106
ustawy o PPK pracodawcy (albo osobie obowiązanej do działania w jego imieniu) za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie
PPK w przewidzianym przepisami terminie grozi grzywna w wysokości do 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń u tego pracodawcy w roku obrotowym
poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego. Jeżeli natomiast pracodawca nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK nie
później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, przyjmuje się, że w pierwszym dniu po
upływie tego terminu z mocy prawa powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK pomiędzy osobą zatrudnioną a instytucjami
finansowymi, z którymi podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK. Oznacza to, że mimo bierności pracodawcy w pierwszym dniu po
upływie wskazanego terminu umowę o prowadzenie PPK uważa się za zawartą na warunkach wynikających z umowy o zarządzanie PPK. Od tego
też dnia będzie możliwe egzekwowanie od podmiotu zatrudniającego obowiązku odprowadzenia wpłat do PPK.
Zmiana instytucji finansowej
Pracodawca nie jest związany z wybraną przez siebie instytucją finansową na zawsze. Może zatem zdecydować o jej zmianie. Takich uprawnień
nie ma pracownik. Zmiana przez pracownika instytucji, w której gromadzi środki w ramach PPK, może być natomiast wynikiem zmiany przez niego
zakładu pracy.
Wypowiedzenie umowy o zarządzanie PPK przez pracodawcę
Podmiot zatrudniający może wypowiedzieć umowę o zarządzanie PPK zawartą z instytucją finansową, jeżeli podpisał taką umowę z inną instytucją
(art. 12 ust. 1 ustawy o PPK). W takiej sytuacji, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o zarządzanie PPK z nową instytucją finansową, pracodawca ma obowiązek zawarcia w imieniu i na rzecz wszystkich osób, które uczestniczyły w PPK, nowej umowy o prowadzenie PPK.
Jest też zobowiązany (w tym samym terminie) do poinformowania tych osób o obowiązku złożenia w ich imieniu wniosków o wypłatę transferową,
czyli o przekazanie ich środków zgromadzonych na dotychczasowych rachunkach PPK na ich rachunki PPK w nowej instytucji. Pracownicy ci mogą
w terminie 7 dni od otrzymania takiej informacji pisemnie zawiadomić pracodawcę o braku zgody na taki transfer. Wówczas środki zgromadzone na
rachunku PPK prowadzonym przez dotychczasową instytucję finansową pozostaną na tym rachunku do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub
zwrotu. Jeśli tego nie zrobią (a więc de facto zgodzą się na transfer swoich oszczędności), na pracodawcy spoczywa obowiązek złożenia dyspozycji
wypłat transferowych środków zgromadzonych przez uczestników PPK w dotychczasowej instytucji finansowej na ich rachunki prowadzone przez
nową instytucję. Jak widać, decyzja o tym, czy dotychczasowe oszczędności zostawić w starej instytucji finansowej, czy przekazać je na rachunek
w nowej, należy do uczestnika PPK. Pozostawienie ich w instytucji dotychczasowej może jednak prowadzić do sytuacji, w której jego oszczędności
będą gromadzone w ramach różnych PPK, co jest oczywiście dozwolone. Utrudniać jednak może późniejsze dysponowanie tymi środkami. Z tego
względu wydaje się, że opcją korzystniejszą dla uczestnika PPK będzie spowodowanie, aby gromadzone przez niego pieniądze w czasie jego
aktywności zawodowej podążały za nim. Będzie to o tyle łatwiejsze, że nie wymaga podejmowania przez pracownika żadnych starań. Wystarczy
tylko, że pracownik pozwoli działać pracodawcy.
Wpływ zmiany pracodawcy na oszczędzanie w PPK
Pracownik nie ma możliwości dokonania zmiany wybranej przez pracodawcę instytucji finansowej, w której są gromadzone jego oszczędności. Do
zmiany takiej dochodzi jednak zwykle po zmianie przez niego miejsca zatrudnienia. Jeśli trafi bowiem do nowego pracodawcy, który będzie miał
obowiązek stosowania ustawy o PPK, pracodawca ten podpisze w jego imieniu i na jego rzecz umowę o prowadzenie PPK, oczywiście o ile pracownik
ten nie złoży deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Taki pracodawca powinien też pamiętać, że pracownik, którego zatrudnia, powinien
w terminie 7 dni po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, złożyć mu (a w przypadku
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kilku podmiotów zatrudniających − podmiotowi zatrudniającemu wybranemu przez uczestnika PPK) oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach
o prowadzenie PPK. Oświadczenie takie powinno zawierać oznaczenie instytucji finansowych, z którymi zawarto takie umowy.
PRZYKŁAD
Pracownik zostanie zatrudniony od 1 kwietnia 2020 r. w firmie zatrudniającej ponad 300 osób. Trzymiesięczny okres zatrudnienia upłynie mu z dniem
30 czerwca tego roku. Oznacza to, że umowę o prowadzenie PPK pracodawca będzie miał obowiązek zawrzeć w jego imieniu i na jego rzecz do 10 lipca.
Do 17 lipca pracownik ten powinien złożyć natomiast pracodawcy oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK. Dzięki temu
pracodawca będzie mógł podjąć działania, aby dotychczasowe oszczędności pracownika zasiliły jego nowy rachunek.
Po otrzymaniu takiego oświadczenia pracodawca niezwłocznie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz tego pracownika
informuje go o obowiązku, jaki w takiej sytuacji nakłada na niego ustawa o PPK. Chodzi tu o obowiązek złożenia w jego imieniu wniosku o wypłatę
transferową środków zgromadzonych na jego dotychczasowym rachunku (rachunkach) PPK na jego rachunek PPK prowadzony przez instytucję
finansową, z którą umowę o prowadzenie PPK w jego imieniu i na jego rzecz zawarł. Pracownik może się zgodzić na złożenie takiego wniosku lub
nie. W tym drugim przypadku ma 7 dni od otrzymania informacji od pracodawcy na pisemne poinformowanie go o braku zgody na złożenie wniosku
o wypłatę transferową.
Jeśli pracownik nie złoży w przewidzianym terminie pisemnej informacji o braku zgody, wówczas środki zgromadzone na dotychczasowym rachunku
(rachunkach) PPK pracownika pozostaną na nim do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu.

WAŻNE
Uczestnik PPK może w tym samym czasie być stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK.
Jeśli natomiast pracownik nie sprzeciwi się transferowi swoich oszczędności, to pracodawca za pośrednictwem podmiotu zarządzającego instytucją
finansową, z którą zawarł umowę o prowadzenie PPK, ma obowiązek taki wniosek w jego imieniu złożyć.
WAŻNE
Instytucja finansowa jest zobowiązana do poinformowania pracodawcy o wypłacie, wypłacie transferowej lub zwrocie środków zgromadzonych na
rachunku PPK na podstawie umowy o prowadzenie PPK zawartej w imieniu i na rzecz uczestnika PPK przez tego pracodawcę w terminie do 15. dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym przeprowadzona została taka transakcja.

Uczestnictwo osób zatrudnionych w PPK
Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Pracodawca ma zatem obowiązek jednakowo traktować osoby, które zdecydowały się na oszczędzanie w PPK,
i te, które nie były tym zainteresowane. Potwierdza to odesłanie ustawy o PPK do przepisów art. 183a § 5-1 Kodeksu pracy, traktujących o zakazie
jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu. Zgodnie z nimi równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób,
bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony,
albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Po wejściu w życie ustawy o PPK określony w tych przepisach obowiązek równego traktowania
dotyczy także pracowników bez względu na to, czy są oni uczestnikami PPK, czy nie.
Rezygnacja pracownika z dokonywania wpłat do PPK
Dobrowolność oszczędzania w PPK oznacza m.in., że pracownik może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK w każdej chwili, zarówno na etapie
tworzenia planu w danym podmiocie zatrudniającym, jak i w każdym dowolnym momencie w przyszłości. Wystarczy, że złoży pracodawcy pisemną
deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, zawierającą oprócz jego danych i danych pracodawcy jego oświadczenie o posiadaniu przez niego
wiedzy o konsekwencjach jej złożenia. Wzór takiej deklaracji oraz szczegółowy zakres danych, jakie powinny się w niej znaleźć, zostanie określony
w drodze rozporządzenia.
Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK nie wymaga zmiany umowy o prowadzenie PPK. Złożenie przez pracownika deklaracji rezygnacji z dokonywania
wpłat do PPK obliguje pracodawcę do zaprzestania ich odprowadzania, począwszy od miesiąca, w którym pracownik taką deklarację złożył. Wpłaty
pobrane w tym miesiącu podlegają zwrotowi. Pracodawca ma także obowiązek poinformować wybraną instytucję finansową o złożeniu takiej deklaracji
przez pracownika. Powinien to zrobić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej złożenia (art. 23 ust. 3 ustawy o PPK).
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Wznowienie dokonywania wpłat do PPK
Pracownik, który zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, będzie ponownie zapisywany do systemu co 4 lata, począwszy od 1 kwietnia 2023 r. (następny
termin ponownego wznowienia wpłat wypadnie zatem 1 kwietnia 2027 r., a kolejny 1 kwietnia 2031 r. itd.). Oznacza to, że po uprzednim poinformowaniu
pracownika o zbliżającej się dacie wznowienia wpłat pracodawca będzie miał obowiązek wznowić ich odprowadzanie, chyba że pracownik ponownie
zrezygnuje z ich dokonywania, i poinformować podmiot zarządzający wybraną instytucją finansową o tym fakcie, czyli o ponownym dokonywaniu
wpłat za uczestnika PPK.

OBOWIĄZKI PRACODAWCY
Co 4 lata, począwszy od 1 stycznia 2023 r., pracodawca ma obowiązek:
q w terminie do ostatniego dnia lutego poinformować pracownika, który zrezygnował z dokonywania wpłat, o wznowieniu przekazywania za niego
wpłat do PPK,
q od kwietnia przekazywać wpłaty do PPK za każdego kwalifikującego się pracownika.
Złożenie przez pracownika wniosku o dokonywanie wpłat
Pracodawca musi także pamiętać, że pracownik może w każdej chwili zarówno złożyć deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat, jak i wnioskować
o ich wznowienie (pisemny wniosek o dokonywanie wpłat). Złożenie tego wniosku i ponowne dokonywanie wpłat do PPK nie wymaga zmiany umowy
o prowadzenie PPK. W takiej sytuacji wpłat do PPK pracodawca dokonuje, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik
złożył mu ten wniosek.
Przepisy nie określają wzoru takiego wniosku (zgodnie z ustawą rozporządzenie ministra finansów ma określać jedynie wzór deklaracji o rezygnacji
z dokonywania wpłat do PPK), wskazują tylko, że ma być on złożony na piśmie. Oznacza to, że może on mieć dowolną formę, byleby jednoznacznie,
w sposób niebudzący wątpliwości określał wolę pracownika. Jego wzór może natomiast określić sam pracodawca, wdrażając w firmie określone
procedury związane z prowadzeniem PPK.
Przekazywanie wpłat do PPK
Wpłaty na rachunek PPK uczestnika tego programu pochodzić będą z trzech źródeł:
q od podmiotu zatrudniającego,
q od osoby zatrudnionej,
q od państwa.
Pracodawca i pracownicy przekazują do PPK wpłaty podstawowe oraz − jeśli tak zdecydują − również wpłaty dodatkowe. Wysokość wszystkich tych
wpłat stanowi odpowiedni procent wynagrodzenia brutto osoby zatrudnionej (do obliczeń przyjmuje się przychód będący podstawą wymiaru składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Tylko wpłaty ze strony państwa to określone kwoty, niezależne od wysokości wynagrodzenia pracownika. Aby
je otrzymać, musi on jednak spełnić warunki określone w ustawie.
Wpłaty od państwa
Wpłatę powitalną otrzymają pracownicy, którzy przez co najmniej 3 pełne miesiące będą uczestnikami PPK i za te miesiące dokonają wpłat podstawowych. Dopłatę roczną natomiast otrzymają uczestnicy PPK, których wpłaty podstawowe i dodatkowe łącznie z wpłatami od pracodawcy w danym roku
wynoszą co najmniej 3,5 proc. 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który dopłata jest należna. Uczestnicy, których
wpłaty podstawowe są niższe niż 2 proc. (osoby o niższych dochodach – patrz niżej), muszą zgromadzić co najmniej 25 proc. powyższej kwoty.
Dopłata roczna nie przysługuje jednak, jeśli:
q pracodawca nie odprowadza wpłat do PPK za pracownika ze względu na jego uczestnictwo w PPE (art. 13 ust. 2 ustawy o PPK),
q uczestnik PPK w którymkolwiek miesiącu, w którym wysokość wpłat podstawowych finansowanych przez niego wynosiła mniej niż 2 proc. jego
wynagrodzenia, osiągał łączne miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł przekraczające kwotę odpowiadającą 1,2-krotności minimalnego
wynagrodzenia (art. 32 ust. 5 ustawy o PPK),
q uczestnik PPK po ukończeniu 60. roku życia rozpoczął dokonywanie wypłat środków zgromadzonych na jego rachunku PPK (art. 97 ust. 3 ustawy o PPK).
PRZYKŁAD
Wynagrodzenie minimalne w 2019 r. wynosi 2250 zł. Aby pracownik mógł otrzymać dopłatę roczną, wpłaty na jego rachunek PPK w 2019 r. wynosić
muszą co najmniej 472,2 zł (2250 x 6 = 13 500; 13 500 x 3,5% = 472,2 zł). W przypadku osób, które mają prawo wnosić niższą wpłatę podstawową
(mniej niż 2%, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia), będzie to 25% tej kwoty, czyli 118,05 zł.
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Pracownik jest uprawniony do otrzymania jednej wpłaty powitalnej oraz dopłaty rocznej niezależnie od liczby posiadanych rachunków PPK. Wpłata
powitalna pojawi się na rachunku uczestnika PPK w następnym kwartale po przystąpieniu do PPK albo jeszcze w kolejnym kwartale, jeśli uczestnik
PPK nie oszczędzał w PPK przez pełny kwartał kalendarzowy, a dopłata roczna do 15 kwietnia następnego roku po tym, za który przysługuje dopłata.
Wpłata będzie dokonywana ze środków pochodzących z Funduszu Pracy za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju SA.
Wpłaty osób zatrudnionych
Podstawowa wpłata osoby zatrudnionej będzie wynosić 2 proc. wynagrodzenia brutto. Jedynie w przypadku osób, których wynagrodzenie
osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, może ona zostać obniżona nawet do 0,5 proc. wynagrodzenia. Decyzja w tej sprawie należy do pracownika, który − jeśli chce korzystać z obniżenia wpłaty
podstawowej − powinien złożyć pracodawcy deklarację, w której określi jej wysokość. Deklarację o wysokości obniżonej wpłaty podstawowej
uczestnik PPK składa w miesiącu, w którym jego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł nie przekroczyło kwoty odpowiadającej 1,2-krotności
minimalnego wynagrodzenia.
WAŻNE
Informowanie pracownika – uczestnika PPK – zarówno o możliwości obniżenia wysokości wpłaty podstawowej, jak i możliwości zadeklarowania
wpłaty dodatkowej jest obowiązkiem pracodawcy.

Pracodawca co do zasady nie weryfikuje składanej przez pracownika deklaracji w sprawie obniżenia wpłaty podstawowej. Nie uwzględnia jej jednak,
jeżeli wynagrodzenie pracownika u tego pracodawcy w miesiącu, w którym składa on taką deklarację, przekracza kwotę odpowiadającą 1,2-krotności
minimalnego wynagrodzenia.
Wpłata podstawowa w wysokości określonej w deklaracji obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył tę
deklarację pracodawcy (pod warunkiem że została ona przez tego pracodawcę uwzględniona), do końca roku kalendarzowego, w którym deklaracja
ta została złożona, chyba że uczestnik PPK ponownie zmieni wysokość wpłaty podstawowej w formie zmiany deklaracji (czytaj niżej) i zostanie ona
uwzględniona przez pracodawcę.
Uczestnik PPK może też zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2 proc. wynagrodzenia brutto. Jej konkretną wysokość określa w deklaracji
składanej pracodawcy.
WPŁATY ODPROWADZANE DO PPK
Wpłata podstawowa (obligatoryjna)

Wpłata dodatkowa (dobrowolna)

Maksymalna wpłata

Wpłaty pracodawcy

1,5% wynagrodzenia brutto

do 2,5% wynagrodzenia brutto

4% wynagrodzenia brutto

Wpłaty pracownika

2% wynagrodzenia brutto

do 2% wynagrodzenia brutto

4% wynagrodzenia brutto

Wpłata podstawowa może wynosić
mniej niż 2% wynagrodzenia brutto,
ale nie mniej niż 0,5%, pod warunkiem
że wynagrodzenie uczestnika PPK
osiągane z różnych źródeł w danym
miesiącu nie przekracza 1,2-krotności
minimalnego wynagrodzenia

Łączna maksymalna wpłata do PPK

8% wynagrodzenia brutto

Wysokość wpłat finansowych przez pracownika – podstawowej niższej niż 2% oraz dodatkowej – pracownik określa w deklaracji składanej
pracodawcy

Pracodawca musi też pamiętać, że pracownik może zmienić raz podjętą decyzję w sprawie wysokości wpłaty podstawowej (jeśli jest do tego uprawniony) oraz dodatkowej. Może też zrezygnować z dokonywania tej ostatniej w ogóle. Wówczas:
q zmieniona wysokość wpłaty dodatkowej lub rezygnacja z jej dokonywania obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik
PPK złożył zmianę deklaracji,
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q zmieniona wysokość wpłaty podstawowej określona w zmianie deklaracji obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik
PPK złożył uwzględnioną przez podmiot zatrudniający deklarację, do końca roku kalendarzowego, w którym deklaracja lub zmiana deklaracji zostały
złożone. Chyba że uczestnik PPK ponownie zmieni wysokość wpłaty podstawowej w formie zmiany deklaracji i zostanie ona uwzględniona przez
podmiot zatrudniający.
Wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są potrącane z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu.
Wpłaty finansowane przez pracodawcę
Wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający będzie wynosić 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika bez względu na to, ile on
zarabia (nie ma możliwości jej obniżenia ze względu na niskie dochody pracownika, tak jak to jest przy wpłatach finansowanych przez pracownika).
Podmiot zatrudniający może też zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika. Wysokość tej wpłaty nie musi być jednakowa dla wszystkich pracowników. Pracodawca może ją różnicować ze względu na
długość okresu zatrudnienia poszczególnych osób albo na podstawie obowiązujących u niego postanowień regulaminu wynagrodzeń lub układu
zbiorowego pracy. Pracodawca ma też prawo zmienić ustaloną wcześniej wysokość wpłaty dodatkowej lub zrezygnować z jej dokonywania. Wymaga
to jednak zmiany umowy o zarządzanie PPK. W takiej sytuacji zmieniona wysokość wpłaty dodatkowej obowiązuje od miesiąca następującego po
miesiącu, w którym została dokonana zmiana. Należy podkreślić, że choć ustawa o PPK daje pracodawcy swobodę w określaniu wysokości wpłaty
dodatkowej dla poszczególnych osób, nie ma on w tym zakresie całkowitej dowolności. Bezpiecznym kryterium, według którego może on wprowadzić różne wysokości wpłat dla swoich pracowników, jest ich staż pracy. Jeśli będzie chciał zastosować inne kryteria, to musi określić je albo
w regulaminie wynagradzania, albo w układzie zbiorowym pracy. A to wymaga już współpracy ze związkami zawodowymi działającymi w zakładzie
pracy. Tylko w sytuacji, gdy w firmie nie ma związków zawodowych, pracodawca ma prawo sam ustalić regulamin wynagradzania. Określając zasady
różnicowania wpłat dodatkowych, pracodawca musi także pamiętać o zakazie dyskryminacji w zatrudnieniu. Chodzi o to, aby zastosowane przez
niego kryteria nie były dyskryminujące, np. nie może zostać przyjęte, że pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy będzie
przysługiwała wpłata dodatkowa w wysokości 1 proc., a pozostałym pracownikom w wysokości 2 proc.
WAŻNE
Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wpłaty te stanowią jednak dodatkowy przychód pracownika, jest więc od nich naliczany podatek
dochodowy.

Dokonywanie wpłat
Pracodawca jest zobowiązany do obliczania i przekazywania do wybranej instytucji finansowej wpłat finansowanych przez siebie jako podmiotu
zatrudniającego oraz obliczania, potrącania i przekazywania wpłat finansowanych przez pracownika, o ile pracownik nie zrezygnuje z wnoszenia
tych wpłat. Wpłat do PPK dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy
o prowadzenie PPK. Określone w tym przepisie wyrażenie „wpłat dokonuje się” oznacza czynność techniczną, polegającą na przekazaniu określonej
wysokości środków finansowych na konto wybranej instytucji finansowej. Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający są obliczane, a wpłaty
finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane od uczestnika PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia przez podmiot zatrudniający. Wpłat
dokonuje się do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane. Jeżeli wynagrodzenie jest wypłacane w okresach
krótszych niż miesiąc, wpłaty należne za miesiąc są dokonywane w terminie do ostatniego dnia miesiąca.
PRZYKŁAD
Umowa o prowadzenie PPK zostanie zawarta w listopadzie 2019 r. Pracownik już w tym miesiącu stanie się zatem uczestnikiem PPK, za którego − pod
warunkiem, że nie złoży deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK − wpłaty takie będą musiały zostać dokonane. Jeżeli po zawarciu umowy
o prowadzenie PPK wynagrodzenie zostanie wypłacone w listopadzie, wpłaty do PPK będą dokonywane od grudnia 2019 r. (najpóźniej w dniu 15 grudnia
2019 r.), jeżeli zaś pierwsze wynagrodzenie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK zostanie wypłacone dopiero w grudniu (do 10. dnia tego miesiąca),
to termin dokonania wpłat do PPK ulegnie przesunięciu o miesiąc.

Należy podkreślić, że podmiot zatrudniający nie ponosi odpowiedzialności za brak wpłaty lub błędne jej obliczenie, pobranie lub dokonanie, jeżeli jest
to spowodowane przekazaniem mu przez osobę zatrudnioną błędnych informacji, skutkujących błędnym ustaleniem w przedmiocie podlegania przez
daną osobę zatrudnioną obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu zatrudnienia u tego pracodawcy. Wpłaty, które wskutek
wymienionych okoliczności okazałyby się nienależne w całości lub w części, podlegają zwrotowi na rzecz finansującego daną wpłatę.
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Rozwiązanie antykryzysowe
Ustawa przewiduje ponadto tzw. mechanizm antykryzysowy, który polega na tym, że pracodawca i uczestnik PPK nie mają obowiązku finansowania
wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych:
q w okresie przestoju ekonomicznego [przestój ekonomiczny to – zgodnie z ustawą z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 842 ze zm.) – okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn, które go nie dotyczą,
jednocześnie pracownik pozostaje w gotowości do pracy] oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy
z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy,
q w przypadku zaistnienia przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których mowa w ustawie z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych
w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1433 ze zm.),
q w okresie przejściowego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub ograniczenia jej prowadzenia na skutek powodzi i braku środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, o których mowa w art. 23 ustawy z 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z usuwaniem skutków powodzi (Dz.U. z 2018 r., poz. 1473 ze zm.).
Nie ma jednak przeszkód, aby pomimo wystąpienia jednej z wymienionych wyżej sytuacji kryzysowych uczestnik dokonywał (jeśli taka będzie jego
wola) wpłat do PPK. Może on zatem zadeklarować finansowanie przez siebie zarówno wpłaty podstawowej, jak i dodatkowej.
Zwolnienie z finansowania przez pracodawcę wpłat do PPK
Pracodawca, który zawarł umowę o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK, a następnie utworzył PPE i odprowadza składki podstawowe
do PPE w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia w rozumieniu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, może w porozumieniu
z działającą u niego zakładową organizacją związkową nie finansować od miesiąca następującego po miesiącu, w którym PPE został zarejestrowany
przez organ nadzoru, wpłat do PPK (podstawowych i dodatkowych) za osoby zatrudnione, które przystąpiły do PPE.
UWAGA!
Zwolnienie z finansowania wpłat do PPK pracodawca ma obowiązek konsultować tylko z działającą u niego zakładową organizacją związkową. Nie
dotyczy to zatem innego przedstawicielstwa pracowników.

WAŻNE
Z uwagi na cywilnoprawny charakter roszczenia o wpłaty dokonywane do PPK, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, do dokonywanych wpłat mają
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Roszczenia z tytułu wpłat dokonywanych do PPK będą ulegały przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od
dnia, w którym wpłaty stały się wymagalne (art. 29 ustawy o PPK).

fot.: AdobeStock

Trzeba też pamiętać, że zwolnienie z finansowania wpłat do PPK nie jest dane pracodawcy raz na zawsze. Zwolnienie to przestaje obowiązywać, co
oznacza, że pracodawca znów będzie miał obowiązek finansować wpłaty do PPK za osoby zatrudnione, które przystąpiły do PPE, począwszy od dnia:
q zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie przekraczającym 90 dni,
q ograniczenia wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE poniżej 3,5 proc. wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy o PPE,
q likwidacji PPE,
q opóźnienia w odprowadzaniu składek podstawowych do PPE przekraczającego 90 dni, które wynikło z celowego działania podmiotu zatrudniającego.
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Zerwij z plastik iem,
czyli zawracanie Wisły kijem
Wraz z rosnącą liczbą ludności na świecie pojawiają się pytania, jak wyżywić miliardy
ludzi, w co ich ubrać, jak zapewnić dach nad głową? Potrzeba jest jednak matką
wynalazków. Z tego powodu, na zapotrzebowanie społeczne, opracowano i dalej
pracuje się nad nowymi technologiami oraz nowymi tworzywami konstrukcyjnymi.
Dzisiaj tworzywa sztuczne stały się wprost niezbędne, abyśmy mogli normalnie
egzystować w życiu codziennym
Jacek Romanowski
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W tej sytuacji ogarnia mnie pusty śmiech, gdy słyszę o inicjatywie „Zerwij z plastikiem” krążącej
po polskim Sejmie. Mądrzy ludzie, których sami
wybraliśmy, dali się nieświadomie zmanipulować.
Jakie jest rozwiązanie?
Otóż tworzywa sztuczne mają tę znakomitą właściwość, że są bardzo trwałe i mogą być wielokrotnie
używane. Wyrzucamy je do kosza czy spalamy
w domowym piecu nieświadomi, że można je
wykorzystać w dużo lepszy sposób.
Komunalne odpady z tworzyw sztucznych są bardzo
wartościowym materiałem. Na świecie powstają obecnie nowoczesne technologie recyklingu.
Coraz popularniejsze staje się hasło „Gospodarka
o obiegu zamkniętym”, mówiące o tym, że zużyty
artykuł dajemy do recyklingu i powraca on do
nas pod inną postacią, ale nie korzystamy z tego
lub w praktyce wykorzystujemy w minimalnych
ilościach pierwotny materiał. Odnosi się to głównie
do tworzyw sztucznych, ale także do szkła i metalu.
I ja taką widzę przyszłość, pełną artykułów z tworzyw
sztucznych, ale krążących bez przerwy w obiegu, po
zużyciu wyrzucanych do specjalnych pojemników,
wywożonych do zakładów recyklingu, skąd jako
pełnowartościowe surowce wracają do fabryk, aby
można było wyprodukować z nich nowe opakowania żywności czy artykuły codziennego użytku.

Coraz popularniejsze staje się hasło
„Gospodarka o obiegu zamkniętym”, mówiące
o tym, że zużyty artykuł dajemy do recyklingu
i powraca on do nas pod inną postacią,
ale nie korzystamy z tego lub w praktyce
wykorzystujemy w minimalnych ilościach
pierwotny materiał
fot.: AdobeStock

N

awet bawełniane ubrania zawierają kilka
procent sztucznego tworzywa, aby polepszyć własności; skórzane buty mają spody
ze sztucznego materiału, inaczej miałyby
horrendalną cenę; kobieta, która włoży w zimie
(jeśli ją na to stać) naturalne futro, zostanie oblana
farbą przez „zielonych”, ubiera się więc w sztuczne
futerko z tworzywa; dzięki zawartości 20 proc.
sztucznego tworzywa współczesne samochody
są lżejsze i tym samym zużywają mniej paliwa,
co wpływa na to, że atmosfera jest czystsza; bez
tworzyw sztucznych nie ma nowoczesnych samolotów ani jachtów czy innych środków lokomocji;
opakowania z tworzyw sztucznych pozwalają
przedłużyć trwałość i obniżyć cenę żywności. To
tylko kilka przykładów.
Oczywiście, moglibyśmy wrócić do szklanych
butelek na mleko, worki na śmieci robić z papieru,
zamiast długopisu z plastiku używać gęsiego pióra.
Ale jakim kosztem? Wszystko bardzo by podrożało, a wiele artykułów stałoby się niedostępnych.
Przy takiej liczbie ludności bawełny nie wystarczy
na koszule dla wszystkich, a naturalnego kauczuku
na opony do samochodów i rowerów.
Nastąpiłyby: wzmożony wyrąb lasów na papier,
dużo większe zużycie ropy naftowej i gazu chociażby na energię dla hut szkła i produkcji blachy na
puszki – w sumie okazałoby się, że bezpowrotnie
niszczymy otaczające nas środowisko.
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PLASTPOL 2019 pe łen nowości
roku do państw reprezentowanych na
targach PLASTPOL dołączyła Gruzja.
To najbardziej międzynarodowe targi
w Polsce, gdzie ponad 50 proc. wystawców stanowią firmy zagraniczne i ich
liczba systematycznie rośnie.

Świat bez branży przetwórstwa tworzyw sztucznych? Nie sposób go
sobie wyobrazić. Ogromną specjalizację w tej dziedzinie, także w kierunku
tworzyw biodegradowalnych oraz recyklingu, widać podczas każdej edycji
Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL.
Warto podkreślić, że od wielu lat to największa wystawa rynku przetwórstwa
tworzyw w Polsce. Czterodniowe targi są jednym z najważniejszych wydarzeń
branży w Europie. Ich ranga doceniana jest również na świecie. 23. edycja pełna
jest nowości zarówno produktowych, jak i w samej formule wystawy
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poruszają również tematykę przetwórstwa gumy
oraz recyklingu.
– Cieszymy się, bo targi rozwijają się bardzo
dynamicznie. Co roku do grona naszych wystawców dołączają nie tylko nowe firmy, lecz
także nowe państwa. Podczas ubiegłorocznych
targów odnotowaliśmy obecność firm z 39 krajów, z czterech kontynentów – mówi dr Andrzej
Mochoń, prezes zarządu Targów Kielce. – W tym

fot.: Materiały prasowe

W

ystawa, którą zaplanowano od 28 do
31 maja 2019 r., gromadzi ekspozycje
firm we wszystkich siedmiu halach wystawienniczych Targów Kielce. Zakres
branżowy targów obejmuje nie tylko przegląd
najnowszych technologii, maszyn i urządzeń niezbędnych do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
lecz także opakowania, wzornictwo, komponenty
do przetwórstwa i same tworzywa sztuczne. Targi

Wystawy narodowe i międzynarodowe spotkanie klastrów
– W tym roku podczas targów
PLASTPOL jest jeszcze bardziej międzynarodowo – zapewnia Agnieszka
Dąbrowska, manager targów. – Specjaliści, którzy odwiedzą Targi Kielce,
mogą zobaczyć specjalne wystawy narodowe. To nowość w formule targów.
Swoją branżę przetwórstwa tworzyw
prezentować będą: Austria, Szwajcaria
i Czechy. Podczas 23. edycji targów
PLASTPOL pojawia się więcej firm
z Iranu, który zadebiutował w ubiegłym
roku, a obecnie chce jeszcze mocniej

Eksperci są
zdania, że
tworzywa sztuczne
mogą wstrzymać
wyczerpywanie się
nieodnawialnych
zasobów
dzisiejszego
świata

zaistnieć na europejskim rynku. Silną
obsadę, liczącą w sumie kilkadziesiąt
firm, mają także Turcja i Chiny. Jednak
grupę zagranicznych liderów branży
wciąż stanowią gracze z Niemiec, Austrii i Włoch.

Zainteresowanie targami PLASTPOL
2019 jest ogromne. Choć należy pamiętać, że rok 2019 to także czas Targów
K w Düsseldorfie, które zawsze przykuwają uwagę firm z branży na całym
świecie. Jednak bardzo wielu wystawców
targów w swych działaniach marketingowych i promocyjnych zaplanowało
targi PLASTPOL w Kielcach jako miejsce
realnego, branżowego biznesu. Wiele
firm z Polski i zagranicy zdecydowało się
nie tylko na stoiska informacyjne, lecz
także na duże ekspozycje pełne maszyn.
Pojawianie się kolejnych wiodących marek międzynarodowego rynku podczas
wystawy w Targach Kielce udowadnia,
że ranga wydarzenia wciąż rośnie.
Merytorycznie o przetwórstwie tworzyw
Targi PLASTPOL kojarzą się nieodłącznie z pracującymi na żywo setkami
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Podczas targów
PLASTPOL
odbędzie się
spotkanie
międzynarodowych
klastrów:
polskiego,
węgierskiego
i słowackiego
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maszyn do przetwórstwa tworzyw
sztucznych i recyklingu. Wtryskarki,
młynki, kruszarki, zautomatyzowane
w pełni linie produkcyjne przemysłu
4.0 to tylko niewielka część urządzeń,
technologii i niezbędnych w procesie
przetwórstwa komponentów, które
można zobaczyć w Kielcach. Jednak
nie tylko maszyny są ważnym punktem
w targowych propozycjach. Kielce to
miejsce, gdzie co roku merytorycznie dyskutuje się na temat przyszłości branży.
Po raz pierwszy podczas targów
PLASTPOL odbędzie się spotkanie międzynarodowych klastrów: polskiego,
węgierskiego i słowackiego, w czasie
którego będzie mowa między innymi
o wymianie doświadczeń, wspólnych
działaniach.
Do tradycji wystawy weszła już konferencja Fundacji PlasticsEurope Polska,
która ogłasza w Kielcach najświeższe
dane branży o produkcji i zapotrzebowaniu na tworzywa w Polsce i Europie. Z targami branży przetwórstwa
tworzyw sztucznych i gumy związany
jest również finał znanego na polskim
rynku konkursu Omniplast. Ma on
popularyzować wiedzę o tworzywach
sztucznych i technologii ich przetwórstwa. Plastech Info to kolejny stały
punkt programu targów PLASTPOL.
Dwudniowe seminarium techniczne
także w tym roku towarzyszy targom
w Kielcach i propaguje bieżącą wiedzę
o branży.
Specjaliści branży przetwórstwa tworzyw od wielu lat doceniają najlepsze
produkty targowe i najciekawsze sposoby ich prezentacji na stoiskach, przyznając nagrody i wyróżnienia Targów
Kielce. Kto w tym roku sięgnie po trofea
podczas gali PLATINUM PLAST, towarzyszącej targom PLASTPOL? Warto to
sprawdzić osobiście, odwiedzając targi
i różnorodną ekspozycję państw z całego
niemal świata. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
i Gumy PLASTPOL zapraszają od 28 do
31 maja do Targów Kielce.

fot.: Materiały prasowe
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Chemia napędza
innowacje

Branża tworzyw sztucznych to jedna z najważniejszych dziedzin polskiej
gospodarki. Przy obrotach przekraczających 80 mld zł rocznie i zatrudnieniu
ponad 300 tys. pracowników od wielu lat mieści się w czołówce najważniejszych
dla rozwoju gospodarki działów przemysłu

S
W europejskim sektorze
działa 60 tys. przedsiębiorstw, których obroty
wynoszą 350 mld euro
rocznie. Na Starym
Kontynencie w ciągu
roku wytwarza się
60 mln ton plastiku
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ą w stanie zastąpić metal, drewno i szkło.
Tworzywa sztuczne są dzisiaj niezbędnym
elementem produkcji samochodów, sprzętu elektronicznego, obecne są w przemyśle
odzieżowym i spożywczym. Tanie i niezwykle
wytrzymałe, znajdują zastosowanie w codziennym życiu.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego
branża tworzyw sztucznych od kilku lat utrzymuje
wysokie tempo wzrostu, przekraczające wzrost
PKB i całego przemysłu. W ciągu ostatnich 10 lat
średnia stopa wzrostu rocznego branży tworzyw
sztucznych wyniosła 8,4 proc. i była o 60 proc.
wyższa od stopy wzrostu całego przetwórstwa
przemysłowego, a także ponad dwukrotnie wyższa
od średniego rocznego wzrostu PKB.
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Analizy PlasticsEurope Polska wskazują, że wśród
ponad 300 największych firm przetwarzających
tworzywa w Polsce ponad 65 proc. stanowią firmy
z polskim kapitałem. W Polsce zapotrzebowanie
na tworzywa sztuczne wynosi 3,5 mln ton rocznie. W Europie przemysł tworzyw sztucznych
znajduje się na siódmym miejscu pod względem
wytwarzania wartości dodanej. W europejskim
sektorze działa 60 tys. przedsiębiorstw, których
obroty wynoszą 350 mld euro rocznie. Na Starym
Kontynencie w ciągu roku wytwarza się 60 mln
ton plastiku.
Wymiana handlowa Polski w przeważającej większości (80–90 proc.) odbywa się z krajami unijnymi, natomiast wśród krajów spoza UE naszymi
największymi rynkami eksportowymi są Ukraina
i Rosja, a głównymi partnerami w imporcie Korea
Południowa, Arabia Saudyjska i Rosja.
Główne dziedziny zastosowania tworzyw sztucznych
w Polsce to przemysł opakowaniowy (32,5 proc.),
budowlany (25,9 proc.), motoryzacja (10,3 proc.)
i produkcja urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych (6,4 proc.). W porównaniu ze średnią
europejską w naszym kraju mniej zarysowana
jest przewaga produkcji opakowań nad drugim
sektorem wykorzystania tworzyw sztucznych –
budownictwem (w Polsce 32,5 proc. vs 25,9 proc.,
w Europie 39,5 proc. vs 19,4 proc.), ale obserwacje
w skali kilku lat wskazują, że najszybciej rosnącymi
branżami powiązanymi są właśnie branża opakowaniowa i branża motoryzacyjna.
Kazimierz Borkowski, dyrektor zarządzający
PlasticsEurope Polska, twierdzi: „Tworzywa sztuczne
stały się powszechne w każdej niemal dziedzinie życia

fot.: AdobeStock

Barbara Grabowska

i przyczyniają się do poprawy higieny,
bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa
żywności, umożliwiają też wprowadzanie innowacji, bardzo często niemożliwych do osiągnięcia bez tych materiałów.
Jednocześnie nie zawsze umiemy docenić
te korzyści i postrzegamy ten niezwykły
materiał przez pryzmat śmieci obecnych
w środowisku. Przed polskim i europejskim przemysłem tworzyw sztucznych
stoją nowe wyzwania, mogące negatywnie wpłynąć na konkurencyjność branży
tworzyw sztucznych, które są związane
z ogłoszoną przez Komisję Europejską
na początku roku Strategią na temat
tworzyw sztucznych i wdrażaniem gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Być
może pojawią się ograniczenia związane
z konkretnymi wyrobami, podobnie jak
to było w przypadku foliówek. Równie
ważne jest efektywne zatrzymanie zanieczyszczania środowiska, w tym środowiska morskiego, porzucanymi odpadami
tworzyw sztucznych. Tu przemysł od
lat realizuje programy mające na celu
promowanie sprawdzonych rozwiązań

Z roku na rok
rośnie wielkość
światowej
produkcji tworzyw
sztucznych.
W 2017 r. wynosiła
348 mln ton. Tempo
wzrostu to dzisiaj
ok. 3,8 proc.
rocznie.

w zagospodarowaniu odpadów tworzyw
sztucznych, a także promowanie prawidłowych zachowań konsumenckich”.
W Polsce wciąż wykorzystanie tworzyw w przeliczeniu na głowę jednego
mieszkańca jest niższe niż w Europie
Zachodniej. U nas jest to 75 kg, na
zachodzie Europy 90 kg. A to znaczy,
że w Polsce może nastąpić rozwój firm
z tego sektora produkcji. Eksperci sugerują, że w najbliższych latach dynamika wzrostu rynku tworzyw w Polsce

będzie wyższa od średniej w Europie.
Już teraz widać, że zatrudnienie i produkcja rosną. Coraz chętniej inwestują
też producenci wyrobów z tworzyw
sztucznych i gumy.
Z roku na rok rośnie wielkość światowej
produkcji tworzyw sztucznych (w 2017 r.
wynosiła 348 mln ton). Prognozy do
2021 r. świadczą o tym, że wzrost będzie wynosił około 3,8 proc. rocznie. Jak
twierdzą eksperci, za ten nieprzerwany
wzrost w skali globalnej odpowiada niewątpliwie wszechstronność i użyteczność
tworzyw sztucznych jako materiałów
do produkcji wielu różnych wyrobów.
Specjaliści są zdania, że tworzywa
sztuczne będą odgrywały kluczową rolę
w sprostaniu wyzwaniom współczesnego świata. To one mogą wstrzymać
wyczerpywanie się nieodnawialnych
zasobów. To one mogą ograniczyć
wpływ produkcji na zmiany klimatu.
Jednocześnie ta szybka i tania produkcja pozwoli dostosować się do świata
z wciąż rosnącą populacją i ze starzejącym się społeczeństwem.
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Huzap GmbH

Wyjątkowość
i dokładność

Wasze rozwiązania są kompleksowe i dopasowane do
indywidualnych potrzeb
klienta. Badanie jego oczekiwań i satysfakcji musi
stanowić ważny element
w państwa strategii. Jak to
wygląda w praktyce?
W trakcie planowania nowych inwestycji ważną rolę odgrywa wstępne
spotkanie z klientem. Podczas takiego
spotkania klient przedstawia nam swoje plany produkcyjne, inwestycyjne oraz
cel, jaki chce osiągnąć dzięki nowej inwestycji. Moment ten wykorzystujemy
również na przeprowadzenie wstępnej
wizji lokalnej, aby przy projektowaniu

Rozmowa z Martinem Schkrobolem, prezesem firmy Huzap Sp. z o.o.,
o rosnącej potrzebie automatyzacji i kondycji branży chemicznej

Rozmawia
Zbigniew Heinrich

Stabilność pracy
instalacji firmy
Huzap gwarantuje
naszym klientom
osiąganie
wysokiej jakości
produktów
końcowych

mieć pełny obraz warunków lokalnych klienta. Dopiero po zakończeniu wstępnych rozmów przystępujemy
do opracowania propozycji projektu,
która w następnej fazie zostaje skonsultowana z odbiorcą. Po wspólnym
zatwierdzeniu projektu wstępnego przystępujemy do kalkulacji, a następnie
do przedstawienia oferty.
Jak wygląda polski rynek
w tym zakresie? Jakie są
potrzeby polskiego klienta?
Obecnie potrzeby polskiego klienta
dążą w kierunku pełnej automatyzacji. Jest to następstwo wzrostu kosztów
pracownika w kraju.

Kim są główni odbiorcy państwa produktów?
Są to firmy działające w przemyśle przetwórstwa
tworzyw sztucznych, przemyśle gumowym, chemicznym oraz w branży spożywczej.

Przykład instalacji
produkcji
Huzap GmbH

Obecnie potrzeby polskiego klienta dążą
w kierunku pełnej automatyzacji. Jest to
następstwo wzrostu kosztów pracownika
w kraju
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fot.: Materiały prasowe

Ważnym elementem państwa asortymentu
są urządzenia ważące znajdujące
zastosowanie w przetwórstwie PCW
i w przemyśle gumowym. Na czym
polega sekret sukcesu tych urządzeń?
Firma Huzap specjalizuje się w budowie wag, dzięki
czemu naszym klientom z branży przetwórstwa
PCW i przemysłu gumowego potrafimy zaoferować i dostarczyć kompletne instalacje, w których
skład wchodzą bardzo dokładne wagi. Wagi te są
sercem całej instalacji i zapewniają odpowiednie
przetworzenie mieszanek, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Stabilność pracy instalacji firmy
Huzap gwarantuje naszym klientom osiąganie
wysokiej jakości produktów końcowych.

Szef firmy Huzap,
Martin Schkrobol
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Huzap GmbH

Siedziba firmy Huzap GmbH
w Hennef (Niemcy)
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Produkty firmy
Huzap zapełniają
lukę rynkową i są
na tyle wyjątkowe,
że niewiele jest
firm będących
w stanie zaoferować podobne
wykonanie

Innymi słowy, produkty firmy Huzap
zapełniają lukę rynkową i są na tyle
wyjątkowe, że niewiele jest firm będących w stanie zaoferować podobne

Czy można zobaczyć państwa
produkty na targach? Jakie
obecnie wprowadzacie
innowacje?
Liczba targów, na których jesteśmy obecni, staramy się redukować
do minimum. Targi nie są miejscem
do sprzedaży maszyn bądź podpisywania kontraktów. Ich rola to
prezencja firmy i potwierdzenie jej
egzystencji. Naturalnie można na
targach przedstawiać innowacyjne
rozwiązania, jednakże ze względu na
konkurencję wskazane jest prezentowanie takich rozwiązań bezpośrednio klientom. Nasz najnowszy projekt
innowacyjny to unowocześnienie
wyglądu jednej z naszych wag do
pakowania w worki.

fot.: Materiały prasowe

Jak wygląda konkurencja na
tym rynku?
Firma Huzap koncentruje się na dostarczaniu maszyn i instalacji w dziedzinie,
w której konkurencja nie jest wysoka.

HUZAP GMBH

Automatyzacja produkcji to
absolutny wymóg dzisiejszych czasów. Jak to wygląda na co dzień? Czy widzi
pan szansę na zastosowanie sztucznej inteligencji
w tej sferze?
Jak na początku zostało wspomniane,
wzrost kosztów pracownika zmusza
przemysł do rozszerzenia automatyzacji linii produkcyjnych. W praktyce
wygląda to tak, że w trakcie rozmów
na temat nowej inwestycji zagadnienia
półautomatyki bardzo rzadko wchodzą
w grę. Wszystkie elektroniki sterowania
naszych wag już od dawna posiadają
sztuczną inteligencję, która pozwala
korygować i ulepszać dokładność ich
odważania.

Przykłady instalacji
dostarczanych
przez Huzap GmbH

Jak ocenia pan kondycję
branży chemicznej Anno Domini 2019?  
Kondycję branży chemicznej oceniamy
pozytywnie. W tym przypadku mierzymy ją liczbą zleceń, które napłynęły
do naszej firmy i które niezmiennie
wpływają. Zapotrzebowanie firmy Huzap na zlecenia w roku 2019 zostało
już skompletowane. Wszystkie kolejne
zlecenia, które obecnie do nas wpływają,
będą realizowane w roku 2020. Obecnie
opracowujemy projekty z dziedziny
przetwórstwa PCW z Polski, z dziedziny
przemysłu gumy i przemysłu samochodowego z Indii, z branży chemicznej
z Chin i Rosji oraz dziedziny przemysłu
spożywczego z Niemiec.

wykonanie. Natomiast w przypadku
maszyn, dla których występuje duża
konkurencja, koncentrujemy się wyłącznie na oferowaniu urządzeń w absolutnie szczególnym wykonaniu, którymi
konkurencja nie jest zainteresowana.
Oczywiście rynek jest przez nas stale
monitorowany, co pozwala odpowiednio reagować w momencie powstania
ryzyka pojawienia się silnej konkurencji
dla naszych produktów.
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Stabilność,
kompetencja
i zaangażowanie

Rozmowa z Pawłem Wartaczem, prezesem firmy P&F Wartacz, o rynku tworzyw
sztucznych, przemyśle 4.0 i dumie z zarządzania zgodnym i lojalnym zespołem

Firma P&F Wartacz jest
obecna na rynku już niemal 30 lat. Wiele polskich
przedsiębiorstw zawdzięcza
sukces i rozwój oferowanym
przez państwa importowanym
wtryskarkom. Jak ocenia pan
działalność pańskiej firmy?
Ocenę należy podzielić na dwie kategorie: firma i nasi klienci. Nie ma
zbyt dużo polskich przedsiębiorstw,
które są już 30 lat na rynku w branży
PTSz. Jesteśmy firmą rodzinną, która
nie ma problemów z sukcesorem.
Zgodnie pracują trzy pokolenia. Ja

jako ojciec, syn Filip i 25-letni wnuk
Jacek. Nasze żony zgodnie dbają o porządek w dokumentach i finansach.
Mam bardzo dobry zespół inżynierów
i techników w zróżnicowanym wieku,
którzy chętnie się dodatkowo szkolą.
Dysponujemy sporym magazynem
części zamiennych. Tak więc nasi
klienci mają stabilne oparcie. Klienci
natomiast są bardzo zróżnicowani:
od małych firm przez firmy z branży
automotive do międzynarodowych
firm mających swoje zakłady produkcyjne na wielu kontynentach.
W porównaniu z latami początko-

Rozmawia
Zbigniew Heinrich

Od dłuższego
czasu obserwujemy modernizację
przedsiębiorstw:
wymianę wysłużonych maszyn na
nowe i o wiele
bardziej wydajne, a przy tym
oszczędne

wymi przeskok jest kolosalny. Już
nie ma inwestowania na wyczucie.
Dopasowywanie maszyn do form
i wymogów technologicznych jest
o wiele precyzyjniejsze, a dostawy
muszą być zrealizowane, najlepiej
w krótkim czasie. Stale dostępnych
jest kilkadziesiąt maszyn, które można przetestować u nas, we Wrocławiu.
Prezes Paweł Wartacz z synem Filipem
pod siedzibą rodzinnej firmy we Wrocławiu
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Jaki jest sekret sukcesu
firmy P&F Wartacz?
Tu nie ma sekretu. Przyjazna atmosfera w pracy i kompetentny zespół
chętny do pogłębiania swojej wiedzy.

Najważniejsze to zapewnić narzędzia
do pracy. Jako ciekawostkę podam,
że przez pewien okres w firmie była
nawet możliwość nauki języka chińskiego. Spośród nas tylko pan Robert,
szef serwisu, rozmawia po chińsku.
Warta odnotowania jest stabilność
kadry. W 2018 r. dwie osoby obchodziły
25-lecie, dwie kolejne przekroczyły
20 lat pracy w naszej firmie.
Na jakich rynkach państwo
działają? Jacy są główni kontrahenci? Z jakimi
firmami współpracuje P&F
Wartacz?
Nasi dostawcy i klienci są rozsiani
po kilkunastu państwach, a obsługę
prowadzimy w pięciu językach. Głównymi kontrahentami są nasi dostawcy
z Chin, korzystający z komponentów
europejskich i reprezentujący wysoki
poziom oraz jakość swoich maszyn:
Chen Hsong od ponad 60 lat produkuje energooszczędne wtryskarki,
a od 2011 r. pozostaje w strategicznej
współpracy z firmą Mitsubishi, firma
Genox to producent solidnych kruszarek i młynów, a firma Xiecheng to
producent młynów kaskadowych oraz
urządzeń peryferyjnych.
Jak ocenia pan rynek tworzyw sztucznych w Polsce?
Rynek tworzyw sztucznych w Polsce jest
bardzo rozwojowy. To najlepiej widać
po tym, jak rozrastają się targi PLASTPOL. W 1997 r. było 83 wystawców na
775 mkw., w 2008 r. było już 10 razy
więcej wystawców, a powierzchnia
była 13 razy większa, w 2018 r. wystawców było ponad 800 z 39 państw,
a powierzchnia zwiększyła się już do
34 tys. mkw., odwiedzających było ponad 19 tys. Od dłuższego czasu obserwujemy modernizację przedsiębiorstw:
wymianę wysłużonych maszyn na nowe
i o wiele bardziej wydajne, a przy tym
oszczędne. Również nasze maszyny
podążają za tym trendem. Tak więc
nasz rynek jest bardzo interesujący.
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Czy technologia wtrysku
zmieniła się na przestrzeni
tych lat? Jakie są innowacyjne technologie stosowane w tej branży? Jakie są
najnowsze trendy?
Technologia w swoich podstawach pozostaje niezmienna. Decydują szczegóły
realizacji procesu. Obecnym trendem
jest przemysł 4.0, który ma pozwolić
na integrację maszyny głównej oraz
tych peryferyjnych w ramach jednego
sterowania. Na popularności zyskują maszyny znacząco oszczędzające
energię elektryczną podczas produkcji,
a także automatyzacja procesu produk-

cyjnego. Wspieramy te działania i poza
dostarczeniem maszyny doradzamy
także, jak zoptymalizować proces. Po
gigantycznych podwyżkach energii
dla przedsiębiorców obniżenie kosztów produkcji jest szczególnie ważne.
Energooszczędność naszych maszyn
pokazujemy na testach energochłonności w naszym salonie sprzedaży
we Wrocławiu. Wyniki zdumiewają
klientów: najniższe zużycie energii na
1 kg tworzywa, jakie zanotowaliśmy,
to 282 W.
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P&F Wartacz to firma
rodzinna, która nie ma
problemów z sukcesją.
Zgodnie pracują tu trzy
pokolenia. Ojciec, syn i wnuk

Jakie są oczekiwania polskich klientów i jak wychodzicie naprzeciw ich oczekiwaniom?
Zgłaszają się do nas firmy z bardzo doświadczoną kadrą, która zna doskonale
swoje potrzeby, ale nie brakuje też firm
o znikomej wiedzy. Każdy uzyska u nas
merytoryczne wsparcie. Szeroka wiedza
o wtryskarkach, ale również peryferiach
i procesie, jest naszą mocną stroną. Zorganizowaliśmy już kilka szkoleń z podstaw procesu wtryskowego i zachęceni

pozytywnym odzewem wprowadzamy
do stałego programu działań firmy
takie szkolenia. Klientom zależy, żeby
kupić niezawodne maszyny spełniające
wymogi produkcyjne za rozsądne pieniądze. Bardzo dobrze spisuje się nasz
serwis, który jest zawsze dostępny dla
klientów. Większość naszych działań
serwisowych związana jest z błędami
ustawień maszyny i parametrów procesu i tutaj, pomimo że problemem
nie jest sama maszyna, nasi klienci
również mogą na nas liczyć. Zgłaszane
problemy zdalnie rozwiązujemy prawie natychmiast, gdy klient zadzwoni.
Bardzo nas cieszy spora rzesza powracających klientów.
Jakie są dzisiaj
największe wyzwania na tym rynku
i z jakimi musi
się zmierzyć pańska firma w najbliższym czasie?
Prowadząc firmę, starałem się, aby była powodem do dumy. Świetnie
wyszkoleni i lojalni
inżynierowie, własny
salon cieszący oko,
a w nim sporo maszyn
o zróżnicowanych siłach
zamykania, dostępnych
od ręki. Największym
powodem do dumy
jest jednak prowadzenie firmy ze zgodnym
całym zespołem. I taki mamy. Nastaje
czas młodych, zmiana pokoleniowa,
a ja wciąż jeszcze chcę ich wspierać
i podpowiadać, ucząc trudnej sztuki zarządzania. Myślę, że ta zmiana
u steru będzie kolejnym kamieniem
milowym w życiu firmy w najbliższym
czasie, wiem jednak, że firma będzie
prowadzona w tym samym duchu,
a dotychczasowi i przyszli klienci
mogą liczyć na niezmienną jakość
usług i zaangażowanie mojej firmy
w ich sukces.

fot.: Materiały prasowe
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Wzornictwo przemysłowe/moda

Edukacja

Gry

Life Sciences

Zajmujecie się tym dopiero od trzech lat
i przeznaczyliście na ten cel do tej pory
raczej niewiele, bo około 12 mln dol.?
To może nie jest dużo, ale po pierwsze to ułamek tego,
ile przeznaczamy wewnętrznie na R&D, a po drugie
w styczniu bieżącego roku nasza firma powołała
specjalny zespół ds. innowacji, Ventech Ventures,

Big Data

analityki predyktywnej poprzez inwestowanie
w nie i rozwijane przez nie technologie, ze szczególnym uwzględnieniem modelu jeziora danych,
gdzie wszelkie dane, także te niestrukturalizowane,
przechowuje się w ich naturalnym formacie. Dla
wszystkich start-upów z obszaru Life Sciences
pełnimy przy tym funkcję swoistego inkubatora
technologicznego, pomagając im opracować proof
of concept, pozwalający zweryfikować pomysł
w początkowej fazie rozwoju projektu.

Elektronika/robotyka

A po co wam start-upy?
Ja sam odpowiadam za poszerzenie naszych możliwości w zakresie opieki zdrowotnej w obszarze

Dysponując relatywnie niedużym budżetem,
łatwiej jest nam znaleźć właściwe firmy
w Polsce niż np. w Dolinie Krzemowej
Dr DJ Nag

fot.: Materiały prasowe

Zaawansowane
przetwarzanie
danych, AI
i nauczanie
maszynowe
umożliwiają
efektywniejsze
analizowanie
i eksplorację
danych
medycznych

Skąd takie potrzeby?
Ventech Solutions zajmuje się gromadzeniem, konsolidowaniem i analizowaniem danych związanych
z roszczeniami ubezpieczeniowymi na potrzeby
Government Medical Care Programs (Medicare),
a to jest inicjatywa o krytycznym znaczeniu dla
rządu USA. W zakres naszej odpowiedzialności
wchodzą takie obszary związane z nimi jak infrastruktura, bezpieczeństwo, reguły używania
i opieka, ale najważniejsze jest dbanie o ich jakość
w kontekście polis ubezpieczeniowych, bo tu w grę
wchodzą ogromne pieniądze.
Jesteśmy młodą firmą, ale z bogatym doświadczeniem. W 2017 r. znaleźliśmy się na 11. miejscu listy
„Washington Technology” wśród 50 najszybciej
rozwijających się firm technologicznych w USA.
Z kolei na liście 5000 najszybciej rozwijających się
firm prywatnych w USA miesięcznika „Inc.” znaleźliśmy się siedem razy w ciągu ostatnich 11 lat. Nasze
przychody w 2018 r. wyniosły około 150 mln dol.

32

To dlatego m.in. przyjechał pan
do Polski?
W tym roku chcemy zainwestować
w 8–10 start–upów, a do końca 2020 r.
– w jakieś 15–20. W Polsce do końca
2019 r. liczę na przejęcie jakichś czteTyle razy będzie więcej danych
rech–pięciu oraz wsparcie w inny sposób
medycznych z końcem 2020 r.
kolejnych kilku, a kluczowe powody,
niż na początku 2019 r.
dla których tak cenimy wasz kraj, są
dwa. Po pierwsze Polska bardzo szybko się rozwija, inwestycje w start-upy
zwracają się tu szybciej niż w USA.
A po drugie dysponując relatywObszary działań start-upów w Polsce
nie niedużym budżetem, średnio
(10 najbardziej popularnych, w proc.)
0,4–0,5 mln dol. na jeden start-up,
łatwiej jest nam znaleźć właści20 19%
we firmy tutaj niż np. w Dolinie
Krzemowej, gdzie musielibyśmy
17%
stanąć w szranki z zawodowymi
14%14%
15
inwestorami Venture Capital dys13%
ponującymi miliardami dolarów
11%
na tego typu działania.
10%
10
9% 9% 9%
My nie szukamy jakichkolwiek
uznanych start-upów, tylko najlepiej pasujących do naszego profilu
5
działania. Wasz rynek może nie
jest w tym obszarze zbyt duży, ale
funkcjonujący tu ekosystem przy0
ciąga naprawdę wartościowe firmy,
a to stanowi dla nas silny impuls
do działania. Duża liczba utalentowanych młodych ludzi w waszym
kraju wynika z wysokiego poziomu
nauczania na wszystkich etapach
edukacji. Nie ma też problemu,
Źródło: Startup Poland
Technologie marketingowe

Która to pana wizyta w Polsce?
Piąta, ale na pewno nie ostatnia. Już od jakiegoś czasu współpracuję z agendami rządowymi w waszym
kraju, a także z MIT Enterprise Forum CEE, wspomagając je w definiowaniu strategii inwestycyjnych
na wczesnym etapie rozwoju korporacji. Przy okazji
szukam start-upów z obszaru Life Sciences i opieki
zdrowotnej, których rozwój nasza firma mogłaby
wesprzeć finansowo lub w jakiś inny sposób.

narzędzia programistyczne

Rozmawia
Wojciech Gryciuk

Jednak czasy się zmieniają.
W Polsce pięć lat temu były
zaledwie dwa anioły biznesu
wspierające start-upy. Obecnie

Internet of Things

Dr DJ Nag, dyrektor ds. inwestycji w Ventech Solutions, opowiada o tym, dlaczego
jeden z największych dostawców rozwiązań IT dla federalnej służby zdrowia w USA
szuka możliwości przejęć poza swoim krajem

jest ich ponad 50, więc walka o „klienta” zaczęła się na
dobre. Dlaczego jakiś start-up
z Polski miałby zaufać właśnie
wam?
Po pierwsze zdobyliśmy ogromne doświadczenie, współpracując z największą na świecie organizacją zajmującą się
opieką medyczną, jaka działa w ramach
administracji rządowej USA. Wiemy,
co ona myśli, jak pracuje i jakie usługi są jej potrzebne, a to fantastyczny
know-how dla każdego start-upa, który
chciałby z nami współpracować. A po
drugie zarządzając największą na świecie medyczną bazą danych, jesteśmy
w stanie twórczo wesprzeć każdy nowy
projekt w tym obszarze, bo wiemy nie
tylko, jak spełnić wymogi regulacyjne, lecz także jak uzyskać zgodność
z wieloma innymi systemami, z których korzysta służba zdrowia. Będąc
swoistym Software Incubation House,
możemy dać im nie tylko pieniądze,
lecz także wiedzę, jak dalej rozwijać
ich produkty software’owe, i to nie
lokalnie, ale także globalnie.

by się z nimi bez trudu porozumiewać
po angielsku, a większość z nich ma po
prostu geny przedsiębiorczości. To zresztą
cecha charakterystyczna nie tylko dla
Polski. Niedawno odwiedziłem Kijów
i też jestem bardzo zadowolony ze złożonej tam wizyty, która już w najbliższym
czasie może zaowocować pierwszymi
przejęciami.

Business Intelligence

Start-upów szukamy
w... Polsce

w którym zostałem zatrudniony jako
Chief Investment Officer. Ventech Ventures współpracuje z uniwersytetami,
laboratoriami federalnymi i globalnymi organizacjami badawczymi w celu
identyfikacji własności intelektualnej
mogącej napędzać nowe przedsięwzięcia.
Dzięki wsparciu Ventech Solutions nasz
zespół będzie współpracował z innowatorami na całym świecie w zakresie
nowych przedsięwzięć, licencjonowania
i innych inwestycji. Cały czas stosujemy
jednak metodę małych kroków, ucząc
się na własnych przykładach, jak w tym
obszarze postępować.

I ostatnie pytanie. Z wykształcenia jest pan chemikiem. Skąd doświadczenie
w obszarze inwestycji?
Jestem uznawany za twórcę ponad
70 start-upów i z powodzeniem
licencjonowałem setki technologii.
Przez ponad 15 lat miałem okazję
współpracować z najlepszymi wynalazcami, firmami i start-upami,
pomagając im w komercjalizacji ich
pomysłów na Ohio State University,
Rutgers University oraz University
of Nebraska-Lincoln. Obecnie nadal
kieruję Radą Zarządzania ds. Edukacji w zarządzie Licensing Executives
Society (LES), a także wykładam
jako adiunkt na Rutgers University
oraz profesor wizytujący na Shizuoka University. Chociaż doktorat
obroniłem z chemii biofizycznej,
mam także tytuł magistra zarządzania biznesem w marketingu.
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Raport CERT 2018
Orange Polska
ATAKI NA URZĄDZENIA MOBILNE

CYBERZAGROŻENIA 2018 WEDŁUG ORANGE POLSKA

UWAGA NA INTERNET RZECZY

słabe zabezpieczenia urządzeń podłączonych do sieci
niska świadomość zagrożeń
l słabe, domyślne hasła
l
l

Urządzenia IoT podłączone do sieci (wg Gartnera):

2014 – 5 mld
2020 – 20 mld

NA CELOWNIKU URZĄDZENIA MOBILNE

(zagrożeniem może być
nawet grafika)

3 złote zasady bezpieczeństwa:
l ogranicz dostęp do urządzeń z Internetu
l zmień domyślne hasła do urządzeń na własne
l w yłącz niepotrzebne funkcje, np. wysyłanie
SMS-ów przez kamerę

97% infekcji urządzeń

mobilnych dotyczy Androida

43%

to złośliwe reklamy
(malvertisment)

26,7% – obraźliwe i nielegalne treści
23,0% – dostępność zasobów
21,6% – gromadzenie informacji
18,2% – złośliwe oprogramowanie
4,4% – próby włamań
20% mniej ataków ransomware

2015 – <2,5%
2018 – 28,4%

TRENDY 2018
l sztuczna inteligencja
l biometria

ZAGROŻENIA 2019

l szkodliwe reklamy

l phishing

l koparki kryptowalut

l ataki na IoT

l malwaretising

l ransomware (cisza przed burzą?)

ATAKI DDOS (UNIEMOŻLIWIENIE DZIAŁANIA
KOMPUTERA LUB SIECI) WCIĄŻ GROŹNE

l wzrost wolumenu i liczby ataków DDoS

l  aktywne wykorzystywanie podatności

serwisów webowych

Średnia wielkość szczytowego natężenia ruchu
DDoS:

l wycieki danych, infekcje

z wykorzystaniem technik „fileless”

2018: 2,1 Gbps
2017: 1,2 Gbps
Największa odnotowana wartość natężenia
ruchu w szczycie ataku:

Średni czas trwania ataku:

z ochroną przed malware

2018: 11 minut
2017: 15 minut
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l DDoS Protection
(najbardziej popularna)
l SOC as a Service
l Email protection
l MDM (zarządzanie flotą
urządzeń mobilnych)
CyberTarcza
l ponad
uaktywnień

2,5 mln
l >56 tys. użytkowników
l 89 kampanii związanych

2018: 198 Gbps
2017: 82 Gbps

4

l
kampanie informacyjne
poświęcone wyciekom haseł
fot.: Fotolia

WNIOSEK: Krótsze ataki są tańsze i bardziej efektywne

ORANGE POLSKA
I CYBERBEZPIECZEŃSTWO
USŁUGI CERT ORANGE POLSKA:

l
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>13 tys. klientów
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CUSTOMER EXPERIENCE

Globalne centrum
usług w Polsce
Centrum usługowe Cisco rozpoczyna swój ósmy rok działalności w Polsce,
kontynuując rozwój w oparciu o nowe strategiczne funkcje i nadal pozostając
najlepszym miejscem pracy w plebiscycie Great Place to Work
Anastasiia Lizanets

Cisco GSC
w Krakowie
zaczynało swoje
istnienie jako
inwestycja green
field, a dzisiaj
to największe
centrum usług
Cisco w regionie
EMEAR
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Transformacja i oprogramowanie
Wyniki finansowe znacznie się poprawiły w ciągu
ostatnich kilku kwartałów dzięki transformacji
z firmy opartej bardziej na sprzedaży infrastruktur IT do modelu subskrypcji oprogramowania
i przychodu odnawialnego.
Oprogramowanie, Customer Experience (CX) i cyberbezpieczeństwo, które są pośród strategicznych
priorytetów firmy, są również strategicznymi obszarami wzrostu dla Cisco w Krakowie. W 2019 r.
firma zwiększyła zakres działań w takich obszarach
jak Software Engineering i Software Development

Maj 2019

w ramach organizacji CX oraz IT i wciąż kontynuuje
rekrutację na stanowiska w tych dziedzinach. Cisco
Kraków nadal pozostaje też ważnym ośrodkiem
cyberbezpieczeństwa i Customer Experience, które
stanowią fundament dalszych sukcesów całej firmy.

Cyberbezpieczeństwo

Customer Experience
Cisco to nowoczesna firma technologiczna działająca w strefie B2B. Pomaga klientom – z których
część to największe globalne firmy – budować
bezpieczne, inteligentne, cyfrowe platformy dla ich
biznesu. Jednak jego rola wykracza daleko poza
produkcję i sprzedaż produktów oraz technologii.
– Chcemy, aby nasi klienci mieli najlepsze doświadczenia przed wdrożeniem naszej technologii,
podczas wdrożenia i po nim. I tu właśnie do gry
wchodzi nasza organizacja Customer Experience.
Istnieje ona po to, aby zapewnić klientom możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności
naszej technologii. Oferujemy usługi na każdym
etapie cyklu życia wszystkich naszych produktów:
sieci, centrum danych, bezpieczeństwa, chmury, technologii komunikacyjnych czy Internetu
Rzeczy. Klienci korzystają z naszej wiedzy, aby
osiągnąć swoje wyniki biznesowe. Polegają na
nas w kwestii adopcji innowacyjnych technologii,
których potrzebują do transformacji cyfrowej.
Cisco Kraków jest ważną częścią organizacji CX.
60 proc. naszych pracowników w Krakowie jest
w niej zatrudnionych, co sprawia, że Kraków
jest największym centrum CX Cisco w EMEAR
– powiedział Phil Wolfenden, wiceprezes Cisco
Customer Experience w regionie EMEAR.

fot.: Materiały prasowe

C

isco Global Services Center w Krakowie zaczynało swoje istnienie jako
inwestycja green field, a obecnie to
największe centrum usług Cisco w regionie EMEAR (Europa, Bliski Wschód, Afryka
i Rosja). Już siedem lat funkcjonuje na rynku,
świadcząc usługi wsparcia technicznego i biznesowego dla klientów, partnerów oraz pracowników
Cisco w zakresie Customer Experience (Advanced
Services, Technical Services, Cloud and Managed
Services, w tym Network Operations Center i Security Operations Center), finanse czy IT.
Centrum należy do sieci ośrodków Cisco rozmieszczonych na całym świecie, ale koncentruje się na
obsłudze klientów, partnerów i pracowników tylko
z regionu EMEAR. Kraków odgrywa kluczową
rolę w globalnej strategii Cisco, dlatego firma
kontynuuje inwestycje w tym mieście, tworząc
wysokiej jakości miejsca pracy, zarówno biznesowe,
jak i techniczne.

Firma jest też największym na świecie
dostawcą rozwiązań bezpieczeństwa
pod względem udziału w rynku.
– Posiadamy najszersze portfolio rozwiązań bezpieczeństwa, które łączymy
w kompleksową architekturę, ponieważ uważamy, że takie podejście jest
znacznie skuteczniejsze niż rozwiązania
punktowe – powiedziała Anna Barker,
dyrektor ds. bezpieczeństwa w Cisco
Kraków CX Center.
Codziennie w sieci pojawiają się miliardy nowych zagrożeń. Jednocześnie na
rynku obserwuje się brak specjalistów
z dziedziny cyberbezpieczeństwa. Biorąc to pod uwagę, firmy i organizacje
coraz częściej decydują się na outsourcing bezpieczeństwa. Tu pojawia się
Cisco ze swoimi usługami, a Kraków
odgrywa szczególną rolę.
– Dobrym przykładem jest Security Operations Center (SOC). Można je porównać do centrum kontroli lotów, z tym
że zamiast bezpiecznie zarządzać lotami,
zajmujemy się monitorowaniem i ochroną sieci naszych klientów. SOC zapewnia
całodobowy monitoring oraz wiodącą
w branży, zaawansowaną analitykę i wiedzę ekspercką, dzięki czemu możliwe

jest szybkie wykrywanie zaawansowanych zagrożeń i reakcja na nie. Z jednej
strony inżynierowie w SOC doradzają
klientom w obszarze technologii, rozwiązań i produktów bezpieczeństwa.
Z drugiej pomagamy im chronić zasoby
przed cyberatakami i odpowiadamy na
incydenty bezpieczeństwa. Oprócz SOC
w Cisco Kraków działają też inne zespoły
zajmujące się bezpieczeństwem. Mamy
około 200 osób dbających o to, aby nasi
klienci mieli jak najlepsze doświadczenie
przez cały cykl życia naszych rozwiązań
bezpieczeństwa. I cały czas rozwijamy
ten zespół – dodaje Anna Barker.
Miejsce pracy numer jeden
w Polsce
Na początku kwietnia br. Cisco zostało
nagrodzone jako miejsce pracy numer
jeden w Polsce w plebiscycie Great Place
to Work. Obecnie w firmie pracuje
ponad 1,7 tys. osób 58 różnych narodowości. I to dzięki ich opinii Cisco
dostaje nagrodę drugi rok z rzędu.
– To wyróżnienie jest szczególnie ważne
i cenne, ponieważ opiera się głównie
na opiniach pracowników. Będziemy
kontynuować nasze wysiłki, aby praca
w Cisco była jeszcze lepsza – powiedział

Ramon Tancinco, dyrektor
Cisco Kraków.
Cisco Kraków ma wyjątkową tożsamość i kulturę,
które są wspierane przez
inicjatywę kierowaną przez
pracowników – Connected Poland. Inicjatywa ta
pomaga angażować pracowników Cisco Kraków
pochodzących z różnych
stron świata w szeroki zakres działań pożytecznych
społecznie. Działania te często wykraczają poza obowiązki służbowe, obejmując liczne akcje społeczne
i charytatywne, wspierające
lokalną społeczność.
– W ubiegłym roku fiskalnym ponad jedna trzecia naszych
pracowników angażowała się w jakąś
formę działalności społecznej. Współpracujemy z 18 różnymi organizacjami
pozarządowymi: pracujemy z osobami
niepełnosprawnymi intelektualnie, pakujemy posiłki dla głodnych, odnawiamy parki w Krakowie, sprzątamy
parki narodowe, zbieramy żywność
i pieniądze na schroniska dla zwierząt
– dodaje Ramon Tancinco.
Cisco jako firma bardzo wspiera wszelkie działania związane ze społeczną
odpowiedzialnością biznesu. Celem
Chucka Robbinsa, CEO Cisco, jest
wywarcie pozytywnego wpływu na
miliard ludzi do 2025 r. Każdy pracownik może co roku rejestrować pięć
dni dodatkowego urlopu na działania
społeczne. Firma przekazuje również
dolara za każdego dolara przekazanego przez jej pracowników wybranym
organizacjom charytatywnym.
– Cisco jako firma tworzy bardzo przyjazne środowisko i wspiera wszelkie działania społeczne. Ale na koniec to ludzie
angażują się w te działania. Nasza inicjatywa pracownicza, Connected Poland,
z pasją i ze skutecznością kieruje tymi
działaniami w naszym biurze w Krakowie – podsumowuje dyrektor Tancinco.
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Q950

P30 Pro

Najnowsze modele telewizorów QLED firmy Samsung spodobają
się fanom zarówno filmów i gier, jak i dobrego designu. W ofercie
Samsunga jest nie tylko Q950 (QLED 8K), lecz także pięć modeli
QLED 4K (Q90, Q85, Q80, Q70 i Q60) z ekranami o przekątnej
od 43 do 98 cali. Dzięki zmianom w strukturze paneli telewizora
światło równomiernie rozświetla ekran, co sprawia, że obraz jest
równie dobry z każdego miejsca. Wszystkie modele zostały wyposażone w procesor Quantum 4K, który stanowi swoisty mózg
telewizora i odpowiada za poprawę jakości obrazu w czasie rzeczywistym. Jest on
skalowany na podstawie
sztucznej inteligencji,
co pozwala lepiej oddać
szczegóły i kolory, a tym
samym zapewni bardziej
realistyczne wrażenia.
Cena: od 3500 zł l

W najnowszym modelu
lu
smartfona Huawei wraz
z Leicą ponownie przesunęli granice inteligentnej
fotografii dzięki 10-krotnemu zoomowi hybrydowemu lub 50-krotnemu
zoomowi cyfrowemu.
Sensor SuperSpectrum w poczwórnym aparacie głównym
pozwala uzyskać wysokiej jakości
nagranie nawet przy bardzo słabym świetle, a udoskonalona stabilizacja optyczna OIS (Optical Image Stabilization)
w aparacie oraz stabilizacja obrazu wspierana przez
sztuczną inteligencję AIS (Huawei Artificial Image Stabilization) minimalizują zakłócenia wywołane przez drgania
ręki, także podczas rejestrowania w jakości 4K przy płynności 60 fps. Smartfon wspomagany jest przez sztuczną
inteligencję wbudowaną w dedykowany, podwójny chipset
procesora Kirin 980.
Cena: od 3800 zł l

REVOLUTION
MP 2000 R

MKII

MP 2000 R MkII to najbardziej wszechstronne, najlepiej wyposażone i najnowocześniejsze źródło cyfrowe na rynku. Urządzenie łączy w sobie
wysokiej klasy analogowy stopień wyjściowy zrealizowany z innowacyjnymi koncepcjami odtwarzania danych cyfrowych oraz przetwornikiem
cyfrowo-analogowym obsługującym sygnały PCM i DSD. Wbudowany, poczwórny DAC może odtwarzać pliki wysokiej rozdzielczości do 32 bit/384
kHz, a także konwertować dźwięk do postaci DSD512! Dzięki MP 2000 R MkII, użytkownik może słuchać muzyki ze wszystkich możliwych źródeł od płyt kompaktowych przez Bluetooth, radio FM i DAB+, radio internetowe, serwery muzyczne i źródła UPnP, zewnętrzne dyski i pamięci flash, aż
po komputery PC i laptopy. Dzięki nowemu klientowi streamingowemu, to wszechstronne źródło jest także w pełni funkcjonalnym odtwarzaczem
sieciowym umożliwiającym strumieniowanie muzyki z sieci oraz serwisów takich, jak TIDAL, Deezer czy Qobuz.

MiR1000
Największy robot firmy MiR (Mobile Industrial Robots)
może unieść aż 1000 kg. Podobnie jak w innych
robotach wbudowane funkcje sztucznej inteligencji
pozwalają korzystać z lepszej nawigacji, odróżniać ludzi
od wózków widłowych oraz efektywnie reagować na
otoczenie. Robot jest w stanie automatycznie pobierać,
transportować i dostarczać palety oraz ciężkie ładunki.
Jest wyposażony w dwa elastyczne podnośniki do europalety oraz palety o wymiarach 40 x 48 cm. Może być
programowany za pomocą interfejsu lub systemu do
zarządzania flotą MiRFleet, który ułatwia automatyzację
nowych zadań w przypadku używania wielu robotów.
Daje się go także zintegrować z różnymi modułami
nastawnymi, takimi jak np. przenośniki taśmowe czy
ramiona robotyczne. l

fot.: Materiały prasowe

IM 350
Ricoh wprowadził na rynek kolejne modele inteligentnych
wielofunkcyjnych urządzeń drukujących – Ricoh IM 350, IM 350F
i IM 430F. Dzięki platformie Ricoh Smart Integration urządzenia
zapewniają dostęp do szerokiego pakietu aplikacji umożliwiających
korzystanie z usług chmurowych. Ułatwia to bezpieczne
współdzielenie dokumentów i zapewnia ich lepszą dostępność.
Nowe monochromatyczne modele wyposażono w inteligentny
panel sterowania o przekątnej 10,1”. Dużym ułatwieniem
jest też możliwość
personalizacji wyglądu
menu i dostosowania go
do potrzeb użytkownika.
Dzięki funkcji Ricoh
Intelligent Support na
urządzeniach można zdalnie
instalować aktualizacje
oprogramowania i zdalnie
rozwiązywać niektóre
problemy serwisowe. l

oprac. Krystian Lis i Anastasiia Lizanets
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Dowodem uniwersalności MP 2000 R MkII jest
jego tylna ścianka. Wyposażenie tego źródła
obejmuje hi-endowe wyjścia analogowe (XLR
i RCA), cyfrowe wejścia i wyjścia hi-res, gniazda USB,
LAN, WLAN, porty USB, interfejs sterowania i złącze
antenowe.
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WYWIAD

Sukces nigdy
nie jest pełny,
porażka nigdy
nie jest śmiertelna

Emil Stępień
polski producent filmowy

Problemy rynków filmowych są wspólne. Największe ryzyko jest związane z odbiorem
filmu przez widzów. Prognozowanie reakcji publiczności jest trudne, ale nie niemożliwe –
mówi Emil Stępień, polski producent filmowy, mający na koncie m.in. film i serial
„Służby specjalne” oraz tryptyk „Pitbull”: „Pitbull. Nowe porządki”, „Pitbull. Niebezpieczne
kobiety”, „Pitbull. Ostatni pies”
Rozmawia
Jarek Dotka

Film
„Dziewczyny
z Dubaju” będzie
zrobiony w stylu
amerykańskim

84

Film ukaże proceder rekrutowania
prostytutek dla bogatych Arabów. Co dla
pana jest w tym procederze najbardziej
szokujące?
Jakiś czas temu weszliśmy w posiadanie listy ponad stu osób zaangażowanych w ten proceder.
Prostytutki, sutenerki i ich klienci. Personalia zagraniczne i nasze lokalne. Szokujące i skandaliczne
jest prostytuowanie się osób publicznych, które
uchodzą za nieskazitelne damy, żony i matki. Te
kobiety w przestrzeni publicznej pozycjonowane
są jako wzór cnót i przykład do naśladowania,
opiniotwórcze autorytety goszczące na kanapach
telewizyjnych programów. Zatrudniane są przez
reklamodawców. Jednak popyt na te usługi generują
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mężczyźni wpływowi, zamożni, z wysoką pozycją
społeczną i zawodową. Fatalne zjawisko.
Sądzi pan, że to nadal się dzieje?
W momencie, gdy czytelnik czyta ten wywiad, inne polskie dziewczyny – w tym
być może celebrytki lub poważne bizneswomen – mogą być właśnie w drodze do
Dubaju, na Ibizę czy Saint-Tropez
w wiadomym celu?
Życie nie lubi próżni. Stąd odpowiedź na to pytanie
może być tylko jedna: „Tak!”. Szlaki do Dubaju,
Cannes czy Courchevel mają się dobrze. Jedynie
wśród „podróżnych” pojawiły się nowe twarze.
Na co pan jako producent chciałby położyć największy nacisk w filmie?
Historia „dubajek” ma przynajmniej
kilka mocnych wątków...
Przede wszystkim cieszę się, że udało mi się zgromadzić wyśmienitych twórców tej produkcji. Film
„Dziewczyny z Dubaju” będzie zrobiony w stylu
amerykańskim, trudno będzie go zaklasyfikować
w jednym kinowym gatunku. Bardzo dużą wagę

fot.: Materiały prasowe

W zeszłym roku zainteresowanie mediów
wzbudziła informacja o planowanej
produkcji „Dziewczyn z Dubaju”, filmu
na podstawie głośnej książki. Nie było
jednak konkretów co do daty premiery.
Czy dziś wiadomo już coś więcej?
Mogę zapewnić, że premiera jest już ustalona na
2020 r. Konkrety podamy w stosownym czasie.

Ludzie

WYWIAD Z EMILEM STĘPNIEM

Można sobie wyobrazić, że dla
części tych kobiet propozycja
brzmiała jak niewinna przygoda, uśmiech losu – bo nie
mówiło się przecież wprost:
„Chodź, zostaniesz prostytutką”. Według pana one rzeczywiście mogły myśleć, że tylko jadą
na fajną imprezę z „wątkiem
romantycznym” w tle?
Historia pokazuje, że wiele dziewczyn
świadomie jechało na „kilkudniowe”
wakacje, które w praktyce zamieniały
się w tygodniowe pobyty. Mityczna
poufność i fikcyjna dyskrecjonalność
takich wyjazdów powodowały, że
dziewczyny w większości wiedziały,
iż agenda tych turystycznych wyjazdów zawiera również to „coś”. Nie
było z tym problemów do chwili, gdy
okazywało się, że na miejscu – podczas
równoległego „turnusu” – pojawiła
się koleżanka z pracy, ze środowiska
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Prognozowanie reakcji publiczności
jest trudne
Emil Stępień

branżowego, po prostu jakaś znajoma twarz. Wówczas dochodziło do
awantur czy wzajemnych zarzutów
o intencje takich wyjazdów.
Powiedzmy, że mam znajomą,
która chciałaby poznać przystojnego arabskiego księcia.
Jest piękna, sympatyczna,
wykształcona i gotowa przeżyć
dobrze płatną przygodę życia.
Co musiałaby zrobić? Do kogo
się zgłosić?
Nasz film na pewno nie będzie aspirował do statusu przewodnika matrymonialnego. Praca nad najnowszym
filmem, analiza dokumentów oraz
literatura faktu pokazują jednak, że
wielka miłość między osobami z różnych kręgów kulturowych często nie
wytrzymuje próby wzajemnej tolerancji
i zrozumienia. Cierpią Polki i dzieci
narodzone z tych związków. A prawo
bywa bezlitosne... Proszę odradzić znajomej ten arabski kierunek.

zagraniczni pośrednicy. Dla naszego
konglomeratu interesariuszy ważna jest
chwila teraźniejsza, ale co najmniej tak
samo ważna jest trajektoria rozwoju
rynku filmowego. Dlatego nasze projekty muszą mieć to „coś” – a więc
perspektywę świetnych wyników,
dynamicznego rozwoju, który będzie
podnosił wartość tej oferty biznesowej.
Ja byłem i nadal jestem zwolennikiem
przeprowadzania bardzo wielu zmian
i wdrożeń zasadniczo w tym samym
czasie, bo to buduje siłę danej propozycji biznesowej. Trzeba poruszać
wszystkie sprężyny: twórców, którzy
muszą mieć komfortowe warunki pracy
nad dziełem filmowym, dystrybutora,
kina i przestrajać te wszystkie elementy
na takie działania, aby rynek filmowy
umacniał swoją pozycję jako jeden
z ciekawszych rynków inwestycyjnych,
a nie tylko rezerwuar dla quasi-administracyjnych produkcji filmowych.

W takim razie co chciałby pan
tym filmem pokazać? Na co
zwrócić uwagę?
Chciałbym zwrócić uwagę widzów,
głównie tych będących już rodzicami
nastoletnich dziewczyn, że warto monitorować plany dzieci. Film ten powinien zaintrygować rodziców i sprawić,
by zwracali baczniejszą uwagę na instytucje agencji modelek, konkursów
piękności czy programów talent-show,
w których głównym kryterium jest
uroda. Wszystkie te środowiska kuszą atrakcyjne młode dziewczyny.
A w praktyce takie wehikuły to istne
zagłębie przedsionka do prostytucji.
Proszę opowiedzieć coś więcej
o modelu finansowania filmu.
Jak on wygląda i czy jakoś
różni się od sposobu, w który finansuje się inne polskie filmy?
Przede wszystkim moja spółka na
polskim rynku kinematografii produkuje zmianę. Na co dzień mówimy
językiem biznesu. To się inwestorom
podoba. Na nasze projekty filmowe
otwierają się kapitał krajowy, inwestorzy zagraniczni, a za chwilę być może

Co według pana musiałoby się
stać, żeby na polskim rynku
filmowym pojawiło się więcej
prywatnego kapitału?
Wydaje mi się, że jeśli pod kątem biznesowym będą na rynku pojawiały
się lepsze – w wielu znaczeniach tego
słowa – propozycje dla inwestorów niż
obecnie, wówczas będzie prywatnego
kapitału więcej. I ten kapitał zacznie
meandrować. Co zresztą może poprawić głębokość rynku entertainment,
tzn. przyczynić się do powstawania
większej liczby dzieł filmowych opartych na prywatnym kapitale.

fot.: Materiały prasowe

przywiązujemy do scenariusza, który
odwoła się do gatunku kryminału, dramatu, psychologii oraz biografii. Ekipa
scenariuszowa prowadzi obecnie analizę
dokumentacji tematu przewodniego, ale
najcenniejsze są bezpośrednie rozmowy z kilkudziesięcioma osobami, które
znają tematykę z autopsji, z różnych
perspektyw. Nasza produkcja filmowa inspirowana będzie prawdziwymi
wydarzeniami, a w fabułę filmu będą
wpisane historie pewnych osób. To ekscytująca gatunkowa hybryda, która
pokazywać będzie proceder prostytucji, naświetlając jednocześnie portret
psychologiczny bohaterów, ich błędne
decyzje oraz determinację i pogoń za lepszym życiem. Znajdzie się tam również
miejsce na miłość, rodzinę oraz walkę
dobra ze złem. Na potrzeby produkcji
zaangażowaliśmy ekipę, wśród której
znalazły się sutenerki, prostytutki, byli
partnerzy, klienci, a także osoby z organów śledczych państwa w charakterze
konsultantów oraz aktorów biorących
udział w legendarnych „wyjazdach turystycznych”.

Zainwestowanie w film wydaje się jednak ryzykownym
przedsięwzięciem. Zysk z takiej
inwestycji trudno przewidzieć
i jakkolwiek policzyć.
Pewne problemy rynków filmowych
są wspólne. Do najważniejszych rodzajów ryzyka, które mogą wpłynąć
na poziom zysku z przedsięwzięcia lub
zdolność do wygenerowania zwrotu
zainwestowanego kapitału, należy

ryzyko związane z odbiorem filmu
przez widzów. Prognozowanie reakcji
publiczności jest trudne. Nie można
jednoznacznie ocenić zyskowności projektu filmowego, ponieważ przychody
związane z dystrybucją filmu (które
mogą być niepowiązane z kosztami
produkcji i dystrybucji) zależą przede
wszystkim od liczby osób, które dokonają zakupu biletów kinowych, a także
od sprzedaży licencji do wyświetlania
filmu we Free TV i Pay TV oraz liczby
sprzedanych płyt DVD i innych materiałów związanych z filmem. To są
jednak perypetie na tle nieco dłuższej
perspektywy. Perypetiom nie należy się
poddawać mentalnie, lecz przeciwstawiać im własne rozwiązania budujące
siłę projektów filmowych.

Warszawa nigdy
nie będzie
alternatywą dla
amerykańskiego
przemysłu
filmowego

Wcześniej pracował pan na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ma pan
więc doświadczenie nie tylko
na rynku filmowym, lecz także
– a może przede wszystkim – na
rynku kapitałowym. Przenosi
pan naukę z tamtego okresu na
teraźniejszość, na produkcję
filmową?
W czasach, kiedy pracowałem na
GPW, giełda warszawska zerwała

z praktykami małej i lokalnej, a wręcz
zaściankowej giełdy i poszła w kierunku rynku międzynarodowego. Giełda
przestała być quasi-administracyjną
niby-spółką, a zaczęła mówić językiem
biznesu, nie zaniedbując ogólniejszej
misji. Uważam, że jakość klasy managerów w Polsce, a w każdym razie na
rynku finansowym, była w tamtych
czasach bardzo wysoka. Więcej, mam
przekonanie, że osoba pana Ludwika
Sobolewskiego – ówczesnego prezesa
Zarządu GPW – to przykład ligi światowej. Miałem przyjemność przed siedmioma laty współpracować z prezesem
Sobolewskim i uczestniczyć w najważniejszych i najbardziej strategicznych
projektach biznesowych GPW i całej
grupy kapitałowej. Mieliśmy wówczas
takie credo na giełdzie: „Sukces nigdy
nie jest pełny, a porażka nigdy nie jest
śmiertelna. Najważniejsza jest odwaga”. Podobno słowa te wypowiedział
kiedyś Churchill. Przyznam, że nigdy
tego nie sprawdziłem, gdyż do pewnego
stopnia uważam je za własne i wciąż
tak bardzo uniwersalne, również w odniesieniu do branży kinematografii.
Dziś dodałbym: i od tego wszystko
zależy.
Jaki pana zdaniem jest przepis na finansowy sukces filmu
w Polsce? Warszawa to nie
Hollywood.
Oczywistą oczywistością jest to, że
Warszawa nigdy nie będzie alternatywą dla amerykańskiego przemysłu
filmowego. Ale to relacja obustronna
– Hollywood też nie będzie alternatywą dla rynku polskiego, bo to są
dwa różne środowiska filmowe oraz
gospodarcze. Różnica tkwi nie tylko
w wymiarze zaangażowania pieniędzy
inwestorów i mecenatu kultury na poszczególnych rynkach. Dzisiaj polskie
kino jest mniej widoczne na radarach
inwestorów oraz odbiorców sztuki.
W dużej mierze jesteśmy rynkiem lokalnym, dla którego widowni wartość
dodaną tworzy głównie Polonia.
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BMW

Agent 008

BMW M850i to samochód, którym nie da się przejechać przez miasto
niezauważonym. Wykwintna sylwetka rasowego coupé odwraca natychmiast
wszystkie głowy, i to niezależnie od wieku, płci oraz stanu posiadania

W

kategorii ostentacyjność Ósemkę
należy postawić na równi z supersamochodami. Projektantom udało
się jednak nie przesadzić z ozdobnikami, dzięki czemu sylwetka pozostaje elegancka
i dystyngowana. Pod niezwykle długą maską kryje
się 4,4-litrowe V8 o mocy 530 KM, które musi stanąć na wysokości zadania, by nie zepsuć wrażenia,
które wywołali projektanci karoserii. I rzeczywiście,
daje radę. Stado monachijskich ogierów wystrzeliwuje samochód, przenosząc moc i moment na
wszystkie koła. Nie ma więc mowy o jakimkolwiek
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uślizgu kół. Czy to dobrze? Chyba tak, bo M850i
ma być pojazdem gentlemana. Ma być piekielnie
szybki, ale łatwy w prowadzeniu. Ma dawać radość zarówno w mieście, jak i na autostradzie, ale
niekoniecznie na torze wyścigowym. Do zabaw
w składzie amunicji służą w stajni BMW M2, M3
i M5. Kontrolowane poślizgi, palone opony, wybuchy z wydechu... to nie jest świat Agenta 8. BMW
M850i to Roger Moore w „Tylko dla twoich oczu”,
a nie Daniel Craig w nowych produkcjach o najsłynniejszym szpiegu. Jest skuteczny i bezlitosny,
ale jednocześnie szarmancki i dobrze wychowany.

fot.: Materiały prasowe

Michał Garbaczuk

Nie zostawia po sobie ruin ani lejów
po bombie, ale budzi szacunek każdego
przeciwnika. Samochód przyspiesza do
pierwszej setki w 3,7 sekundy, co jest
wynikiem więcej niż wystarczającym.
Prędkość maksymalna została ograniczona elektronicznie do 250 km/h.
BMW sprawia przy tym wrażenie bardzo łatwego w prowadzeniu. Każde
wciśnięcie pedału gazu wystrzeliwuje
auto do przodu, pokazując, kto rządzi
na tym terenie. Jednakże da się Ósemką
łagodnie toczyć po zmroku po mieście,
a silnik nie sprawia wrażenia, by się
męczył. To fantastyczny samochód
na co dzień.
Poza olśniewającą sylwetką i zespołem
napędowym wrażenie zrobiło na mnie
wnętrze. Od razu zdradzę, że choć
teoretycznie da się przewieźć BMW
cztery osoby, to jest to zdecydowanie auto dla kierowcy i pasażera
z przodu. Tu poczujecie się doskonale. Fotele, choć sportowe,
dają się regulować w praktycznie każdym kierunku, są
wentylowane i podgrzewane.
Podgrzewane są także podłokietnik centralny i ten na
boczku drzwi. Powiecie, że to
zbytek luksusu, ja powiem, że to
dbałość o moje dobre samopoczucie. Mięsista kierownica doskonale
leży w dłoniach, a obsługa dopracowanego systemu iDrive to prawdziwa
przyjemność. Menu jest przejrzyste
i uporządkowane. Wyposażenie jest
kompletne, więc nie będę się skupiał na wymienianiu poszczególnych
opcji. Podoba mi się nowy wygląd
zegarów. Jest teraz nowocześniejszy
i nie przypomina już modeli z lat 90.
ubiegłego wieku. Majstersztykiem
jest przypominająca diament gałka
zmiany biegów oraz przycisk „start”,
który został wprawiony w konsolę
niczym królewski rubin. Miałem okazję przebywać w tym wnętrzu przez
cztery dni i usilnie szukałem wad
czy niedogodności. Z ręką na sercu
muszę stwierdzić, że nie mam uwag.

Nie przyczepię się ani do ergonomii,
ani do wyposażenia, ani jego obsługi.
Nawet miękka skóra Merino w kolorze
szlachetnego Hennessy... Wszystko do
siebie pasuje.
Wspomniałem, że M850i należy traktować jak auto dwuosobowe. Na tylnej

Obok BMW M850i
nie da się przejść
obojętnie. Po bliższym
poznaniu ciężko jest
o nim zapomnieć

kanapie zmieszczą się dwie filigranowej
postury niewiasty bądź para 12-latków.
Da się więc zawieźć dzieci do szkoły,
ale tylko w niewielkim przedziale wiekowym. Osoby o wzroście powyżej
154 cm zwyczajnie się tam nie zmieszczą. Czy to jest wada Ósemki? Nie
wiem... Określiłbym to raczej cechą
bawarskiego coupé.
Doskonały jest także system audio
stworzony przez Harman Kardon. Rozbudowany korektor graficzny pozwala
na dostosowanie parametrów dźwięku
pod praktycznie każdy rodzaj muzyki.
Wygląda na to, że BMW udało się stanąć na wysokości zadania, projektując
fantastyczne Gran Turismo, którym
bez problemu można jeździć na co
dzień. Wnętrze otula swoim luksusem,
a sylwetka nie pozostawia złudzeń, że
autem porusza się prawdziwy gentleman. Być może BMW M850i
ma jakieś wady. Według mnie są
one jednak tak mało istotne, że
nie ma na nie miejsca w tym
tekście. Prawdziwa klasa i namacalny luksus przyćmiewają
ewentualne niedostatki tak dobrze, że mam z BMW M850i
tylko dobre wspomnienia.
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LEXUS

Synonim doskonałości
Lexus LS powstał po to, by pokazać europejskim producentom, jak powinna wyglądać
limuzyna. Był rok 1989, kiedy na drogach pojawił się pierwszy z rodu – Lexus LS 400.
Po prawie 30 latach w Stuttgarcie i Monachium wciąż z niepokojem obserwuje się
Japonię, ale czy piąta generacja Lexusa LS dalej jest synonimem limuzyny idealnej?
Michał Garbaczuk
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nie powinni mieć problemu z zajęciem miejsca.
Tylna przestrzeń pomieści trzech pasażerów, ale nie
takie jest jej przeznaczenie. Już sama konstrukcja
foteli uzmysławia nam, że z tyłu powinny jeździć
maksymalnie dwie osoby. Każdy z foteli da się
regulować w dowolnym kierunku, więc nie ma
mowy o jakiejkolwiek niedogodności. Fotele da
się ustawić w pozycji półleżącej, są podgrzewane,
wentylowane i mają funkcję masażu. Każda z szyb
wyposażona została w swoją elektrycznie sterowaną zasłonkę. Pasażerowie sterują swoim komfortem
za pomocą dotykowego pulpitu, umieszczonego
w rozbudowanym podłokietniku. Menu jest dość
czytelne i łatwe w obsłudze na tyle, że para kilkulatków bezbłędnie poradziła sobie z nią do tego
stopnia, iż przejęła sterowanie także funkcjami
multimediów z przodu auta.

Wnętrze Lexusa wykonane
przez mistrzów Takumi
rozpieszcza pasażerów
swoją wygodą

fot.: Materiały prasowe

Lexus LS od
lat wyznacza
standardy
w klasie limuzyn
w kwestii
zarówno
komfortu, jakości
wykonania, jak
i ekologii

otężna limuzyna robi ogromne wrażenie. Wyrazisty grill, będący znakiem
rozpoznawczym piątej generacji modelu
LS, rysowany i dopracowywany był podobno przez jednego projektanta przez
dwa tygodnie. Choć samochód mierzy 5235 mm,
jego linia jest lekka i dynamiczna. Karoserię postawiono na 20-calowych felgach wyposażonych
w komorę tłumiącą hałas nawierzchni, a pneumatyczne zawieszenie i wybitnie wyciszone wnętrze
mają za zadanie odizolować pasażerów od świata
zewnętrznego. Dosłownie!
Lexus LS to jeden z tych samochodów, którymi
lepiej być wożonym niż które dobrze prowadzić
samemu, dlatego zwiedzanie wnętrza rozpocznę
od tylnej części. Przez ogromne drzwi wsiada się
wygodnie i nawet bardzo wysocy użytkownicy

Lexus prowadzi się dokładnie tak, jak
tego oczekiwałem. Samochód dosłownie płynie po nawierzchni, jedynie
delikatnie informując kierowcę o stanie drogi. Pneumatyczne zawieszenie

doskonale reaguje na poprzeczne nierówności
i jeśli z przedniej osi
docierają do uszu
niepokojące odgłosy, to tylna oś jest
już gotowa na to,
by dokładnie wytłumić wszelkie
niedogodności. Lexus LS to ogromna
limuzyna i flagowy
okręt japońskiej
marki. Spoczywa
więc na nim ciężar
sprostania wymaganiom
największych tego świata.
Od czasu debiutu pierwszego Lexusa LS minęło już prawie
30 lat, ale w dalszym ciągu zaskakuje
wykonaniem, jakością wykończenia
i podejściem do poszczególnych detali.
Nasz egzemplarz wyposażony został
we wnętrze stworzone ręcznie przez
mistrzów Takumi, otrzymało więc ręcznie plisowane wykończenie drzwi oraz
elementy ze specjalnie rżniętego szkła
Edo Kiriko. Wyposażenie widniejące
w konfiguratorze pod nazwą Omotenashi warte jest tyle, co nowa Toyota
Corolla TS Kombi, ale zamówić LS 500h
bez tego wnętrza to jak przejść do Narnii
przez szafę z Ikei. Drzwi zamykają się
z gracją, bezszelestnie domykając, gdy
tylko dotkną zamka, ale by wejść do
świata Lexusa LS i czerpać z niego przyjemność, musimy na nowo nauczyć się
wykonywania rutynowych czynności...
Samochód wyposażony został w hybrydowy układ napędowy, na który
składają się: jednostka spalinowa o pojemności 3,5 l i mocy 299 KM oraz
silnik elektryczny o mocy 179 KM.
Napęd na cztery koła realizowany jest
przez skrzynię automatyczną o czterech biegach mechanicznych i sześciu
wirtualnych (razem 10). Auto przy
niskiej prędkości porusza się bezszelestnie i mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że Lexus LS 500h jest
pod tym względem niedoścignionym

wzorem. Problem powstaje w momencie, gdy chcemy wykorzystać wszystkie 359 koni mechanicznych, które są
dostępne. Do wnętrza dociera wtedy
dźwięk wolnossącego V6, który osiąga
około 5000 obr./min. I choć samochód
sprawnie przyspiesza, a biegi zmieniane
są płynnie, to nie tak wyobrażałem
sobie wzór limuzyny. Dźwięk silnika
jest zbyt natarczywy, a nie powinien
drażnić uszu. Na szczęście na pokładzie
znalazł się 24-kanałowy system audio
Mark Levinson. Jest tak dobry, że nie
wyobrażam sobie, czym inżynierowie
zaskoczą nas w kolejnej odsłonie modelu LS. Rekomendacją dla niego jest
to, że nie trzeba go słuchać głośno, by
był cudownie efektowny. Po prostu gra
sobie w tle, niczym kwartet smyczkowy
w klubie dla gentlemanów. Nie drażni,
nie absorbuje uwagi, a jednocześnie wypełnia wnętrze wyrafinowaną elegancją.
Żeby jednak nie było tak bardzo słodko, muszę zwrócić uwagę na obsługę
systemu multimedialnego. Kierowca
komunikuje się z samochodem za pomocą dotykowego pada na konsoli
środkowej. Ma on funkcję uczenia
się i sam pomysł nie jest zły. Odnoszę
jednak wrażenie, że jest zbyt mało responsywny i za bardzo odwraca uwagę
od drogi. Użytkując auto przez tydzień,
nigdy nie byłem do końca pewny, czy
uruchomiłem odpowiednią funkcję. Na
szczęście w zeszłym tygodniu dotarła
do mnie wiadomość, że Lexus zmienia
system swoich multimediów. Czekam
więc z niecierpliwością na poprawę.
Podsumowując, Lexus LS 500h wciąż
jest, moim zdaniem, wzorem do naśladowania. Samochód nie ustrzegł się kilku
niedogodności (bo ciężko je traktować
w kategorii wad), wynikających z rozwiązań systemowych koncernu, które
być może z czasem ulegną poprawie,
uważam jednak, że perfekcja wykonania,
przemyślane wnętrze, cudowne materiały
i dbałość o każdy szczegół tworzą z niego
reprezentacyjny krążownik, który z powodzeniem może zostać uznany za króla
limuzyn w klasie premium.
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Fotele są
komfortowe
i jednocześnie
dobrze
podtrzymują
ciało
w zakrętach

Wielofunkcyjna
kierownica
i dwa ekrany
przed oczami
kierowcy
to centrum
sterowania małego
Mercedesa

Nowoczesność

ma we krwi

Mercedes do niedawna kojarzył się z samochodem dla ludzi,
którzy już swoje w życiu osiągnęli i teraz odcinają kupony.
Od kilku lat jednak projektanci skutecznie odmładzają wizerunek
marki, czego dowodem jest nowa klasa A w wersji Edition 1

Klasa A
przestała być
autem miejskim
i stała się
pełnoprawnym
Mercedesem
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ierwsza klasa A była mikrovanem,
którym najlepiej było nie wyjeżdżać
z miasta. Pudełkowate, wąskie nadwozie
zamiast szacunku i respektu budziło
uśmiechy innych kierowców. Za autem ciągnęła
się także wpadka z niezaliczonym testem łosia.
Samochód, choć bardzo innowacyjny konstrukcyjnie (posiadał podwójną podłogę, silnik w razie
wypadku nie wpadał do kabiny, ale chował się
właśnie pod podłogę, zostawiając przestrzeń na
nogi), dziś jest już rzadkością na drogach. Trzecia
generacja (podobnie jak druga) jest już kompaktem
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i to całkiem sporym. Samochód o przyjemnej,
miękkiej linii nadwozia od razu zdradza, że jest
najprawdziwszym Mercedesem. Niepowtarzalny
grill z gwiazdą, długa maska i mocno pochylona
przednia szyba przywodzą na myśl klasę C. Linia
dachu delikatnie opada ku tyłowi i kończy się,
rysując bagażnik i szerokie, smukłe lampy tylne.
Nasz egzemplarz to Edition 1, który wyróżniają:
matowy szary lakier, ciemne felgi oraz neonowe wstawki na listwach zderzaków i obręczach
kół. Całość prezentuje się bardzo dynamicznie
i atrakcyjnie.

fot.: Materiały prasowe

Michał Garbaczuk

Wnętrze również jest nacechowane
sportem, a jego głównym elementem
są kubełkowe fotele ze zintegrowanymi
zagłówkami. Deska rozdzielcza to dwa
pokaźne ekrany, których wygląd można indywidualizować. Siedzi się nisko
i sportowo, a mała, gruba kierownica
dodatkowo potęguje przyjemne wrażenia. Na tylnej kanapie wygodnie usiądą
dwie osoby, ale dzieci mogą narzekać
na brak widoczności spowodowany
rozbudowanymi oparciami foteli.
Wyjątkowy w tej klasie aut jest system asystujący MBUX. Elektroniczny
asystent kierowcy, choć powinienem
napisać „asystentka”, to bardzo rozbudowany interfejs, którego zadaniem
jest wyręczanie kierowcy z takich czynności jak zmiana temperatury wnętrza,
ustawianie celu nawigacji czy łączenie
z telefonem. Po wypowiedzeniu słów:
„Hej, Mercedes!” asystentka czeka
na nasze instrukcje i sprawnie wykonuje polecenia. Co ciekawe, system
uczy się naszej wymowy, dykcji i z
czasem coraz lepiej rozumie potoczną
mowę. Ale to nie wszystko, Mercedes

analizuje naszą codzienną drogę do
pracy, pamięta kontakty, z którymi
rozmawiamy codziennie o tej samej
porze, i po pewnym czasie sam zaproponuje wykonanie telefonu do żony czy
wyznaczenie trasy omijającej korki.
Najlepsze są jednak niespodziewane
komendy ze strony kierowcy. Na polecenie: „Mercedes, opowiedz mi dowcip”,
głos odpowiedział, że nie umie, bo
został stworzony przez niemieckich
inżynierów... Genialne!
Wersję A200 napędza czterocylindrowy
silnik 1,3 litra o mocy 163 KM i momencie obrotowym 250 Nm. Za przeniesienie
napędu na przednie koła odpowiada
2-sprzęgłowa, 7-biegowa skrzynia biegów DCT. Zespół napędowy jest bardzo
dynamiczny i potrafi rozpędzić małego
Mercedesa do 100 km/h w 8 sekund,
a prędkość maksymalna to 225 km/h.
Na niemieckiej autostradzie nie będzie
więc zawalidrogą. Zawieszenie ma sportowe nastawy, a samochód bardzo lubi
wąskie i kręte drogi. Nadwozie wydaje
się nie przechylać na boki, a do punktu, w którym zaczyna „odklejać się” od

nawierzchni, jest bardzo daleko. Co ciekawe, o tym, że przesadzamy, poinformuje
kierowcę najpierw oś tylna, bo przód
jest dobrze dociążony, a szerokie opony
zapewniają odpowiednią przyczepność.
Szybka jazda autostradą także należy do
przyjemności, choć tu zawieszenie częściej informuje kierowcę o poprzecznych
nierównościach. Podoba mi się także precyzyjny i bezpośredni układ kierowniczy.
Mam pewne zastrzeżenia do wyciszenia
tylnej części kabiny. Chodzi dokładnie
o hałas dochodzący z tylnej osi, który
nie przystoi autu klasy premium i nie
ma tu żadnego znaczenia, czy jest to
limuzyna za milion złotych, czy kompaktowe auto miejskie za ułamek tej
ceny. Mam nadzieję, że inżynierowie
w Stuttgarcie szybko dołożą te kilka
mat tłumiących, które zniwelują dyskomfort. Problem jest o tyle istotny, że
przednia część kabiny jest fantastycznie
wyciszona, a do uszu nie docierają
nawet szumy powietrza opływającego lusterka czy słupki. Przyczepię się
także do jakości dźwięku z systemu
audio Burmester. Od Mercedesa oczekiwałbym bardziej wyrafinowanego
zestawu, a tu dźwięk odbija się od deski
rozdzielczej i szyb, a następnie ginie
gdzieś w drodze do uszu pasażerów
i traci na jakości.
Ogólnie, Mercedes klasy A to bardzo
udany samochód. Jest atrakcyjnie narysowany, ma wszelkie cechy nowych
Mercedesów: od linii nadwozia, architektury przodu do idealnie spójnego
wnętrza. Duże ekrany i efektowne, podświetlane kratki nawiewów skutecznie
zabijają nudę znaną z poprzednich
wersji małego kompaktu ze Stuttgartu.
Trzycylindrowy silnik 1,3 litra, choć
wyprodukowany przez alians Renault-Nissan, jest bardzo dobrym agregatem
i jedynie purystom może to w pewnej
mierze przeszkadzać. Jednostka napędowa jest bardzo dynamiczna i świetnie
współgra ze sportowo zestopniowanym
zawieszeniem. Biorąc pod uwagę uczącą się sztuczną inteligencję, mogę jedynie powiedzieć: „Hej, Mercedes!”.
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Biegnij z głową
i osiągnij sukces
Jogging – tak jak wszystko w życiu i biznesie – trzeba dobrze zaplanować,
aby sięgnąć po laur zwycięzcy

Izabella Wit-Kossowska

S

chudnę. Zacznę biegać. Przebiegnę maraton! – wraz z nastaniem wiosny często
budzą się w nas takie postanowienia.
Wstajemy od biurka i od razu zamieniamy swoje słowa w czyn. Przebiegamy jak najszybciej jak najwięcej kilometrów. Niestety, często na
tym pierwszym treningu się kończy. Dopadają nas
zadyszka i kołatanie serca, robi nam się ciemno
przed oczami i uznajemy, że nie mamy siły na
takie wyczyny. Wydawałoby się, że bieganie to
najprostsza forma ruchu, tymczasem do joggingu,
tak jak do każdego nowego wyzwania, trzeba się
przygotować.
Do biegu marsz
Konfucjusz powiedział: „Daleka podróż zaczyna
się od jednego kroku”. Ten pierwszy krok z reguły

BE SMART!
Jesteś dobry w osiąganiu celów biznesowych? Wykorzystaj zawodowe doświadczenie
do ustalenia swojego planu biegania. Idealnie nada się do tego metoda SMART, która
wspomaga prawidłowe definiowanie celu. Dzięki temu wzrosną twoje szanse na osiągnięcie sukcesu.
Specific (skonkretyzowany) – ustal cel, aby wiedzieć dokładnie, do czego zmierzasz.
Gdy go osiągniesz – postaw sobie kolejny.
Measurable (mierzalny) – kontroluj postępy, np. wydłużającym się czasem treningu,
zmniejszeniem obwodu ciała.
Achievable (osiągalny) – więcej nie oznacza lepiej. Dąż do celu małymi krokami, ale
konsekwentnie.
Relevant (istotny) – cel powinien być ważnym krokiem naprzód i stanowić dla ciebie
określoną wartość.
Time-bound (określony w czasie) – wyznacz okres, w jakim zamierzasz osiągnąć
swój cel.
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jest jednak najtrudniejszy. Jak przekonać samego siebie do regularnego wychodzenia z domu?
Stawiając sobie na początek niewygórowany cel.
Kiedy nie mamy kondycji – tak jak większość osób
pracujących przy biurku – bieganie rozsądnie jest
zacząć od krótkiego spaceru szybkim marszem.
I każdego dnia stopniowo i ostrożnie zwiększać
dystans i tempo, z początku przeplatając marsz
biegiem i stopniowo zmniejszając czas marszu
przy jednoczesnym zwiększaniu czasu biegu. Nie
śpiesząc się. Wsłuchując się w reakcję ciała, w to,
jak reaguje na taki wysiłek. To właśnie dzięki spokojnemu bieganiu wzmacniamy układ krążenia,
mięśnie i dotleniamy organizm. Wraz ze wzrostem kondycji będzie rosła nasza pewność siebie
i chęć stawiania sobie coraz ambitniejszych zadań.
Osiąganie kolejnych niewygórowanych celów to
skuteczny sposób na wzrost zaangażowania.
Co ciekawe, taki bieg z planowanymi przerwami
na marsz może stać się sposobem na pokonanie
pierwszego maratonu. Autorem metody planowanego marszobiegu jest Jeff Galloway, amerykański biegacz – olimpijczyk, maratończyk i trener.
Zauważył, że energiczny marsz pozwala przez
chwilę się zregenerować, spokojnie napić i inaczej
popracować mięśniom. A także rozwijać większą
prędkość w odcinkach biegowych. Zdaniem Gallowaya wystarczy 12 tygodni treningu, by z zastosowaniem jego metody ukończyć półmaraton.
Notuj i mierz postępy
Prowadzenie notatek treningowych jest potężnym
wsparciem w dążeniu do celu. Tym bardziej że
na początku robi się zawsze największe postępy.

Z dnia na dzień wyraźnie wzrasta np. czas
trwania biegu i wydolność organizmu.
Warto później zajrzeć do tych notatek,
gdy nadejdzie moment stagnacji lub
progres stanie się mniej zauważalny.
I przypomnieć sobie, jak wiele się już
osiągnęło. Jeśli naszym celem jest nie tylko wyrobienie formy, lecz także zrzucenie
kilku kilogramów, to dobrze wiedzieć,
że w pewnym momencie, w wyniku
regularnych treningów, waga zamiast
spadać, zacznie rosnąć! Ponieważ mięśnie, których nam przybywa, są znacznie
cięższe od tłuszczu. Dlatego – zamiast
się ważyć – lepiej mierzyć obwody ciała.
Będą się wyraźnie zmniejszać!
Dodaj rower czy rolki
W bieganiu najważniejsza jest samodyscyplina, bo to systematyczność
przynosi pożądane efekty. Regularne treningi powinny odbywać się
trzy–cztery razy w tygodniu, a przerwa
między nimi nie powinna być dłuższa
niż dwa dni. Bieg rozpoczynamy zawsze rozgrzewką, a kończymy rozciąganiem. Korzyści płynące ze stretchingu
to rozluźnienie mięśni po treningu,

Uzależnieni od biegania
Hormony szczęścia (endorfiny) wytwarzane w trakcie biegania mają ponad
20 razy silniejsze działanie przeciwbólowe niż morfina. I tak samo można się
od nich uzależnić. Organizm szybko
przyzwyczaja się do tzw. haju biegacza
i podświadomie stara się powrócić do
tego stanu. Dlatego z czasem chcemy
biegać coraz więcej i częściej.

polepszenie ukrwienia i wzmocnienie
mięśni, a także powiększenie zakresu
ruchu w stawach. Dzięki temu m.in.
poprawia się ekonomia biegu, wydłuża
krok, a odbicie staje się mocniejsze.
Chociaż raz w tygodniu warto podjąć
inną formę aktywności niż bieganie.
Może to być rower, rolki, pływanie
czy trening siłowy. Wszystko, co pozwoli wzmocnić również inne mięśnie,
szczególnie brzucha oraz te położone
wokół kręgosłupa. Za bieganie odpowiada przecież całe nasze ciało, a nie
tylko nogi.

Do biegania podchodzimy holistycznie, ważna jest zmiana stylu życia na
zdrowszy. To oznacza właściwie zbilansowaną dietę, rezygnację z używek,
a także odpowiednią dawkę wypoczynku (sen!), by dać szansę organizmowi
na regenerację.
Buty to podstawa
Chociaż dla biegaczy wymyślono wiele
fajnych gadżetów, na początek najważniejsze są dobre buty. Właściwie dobrane wspomagają ruch stropy i chronią
przed kontuzją. Specjalista pomoże
nam wybrać odpowiedni model w zależności od tego, po jakim zamierzamy
biegać terenie, a także w zależności od
ukształtowania naszej stopy. Czyli tego,
czy jesteśmy pronatorem (stawiamy
stopy i kostki do środka linii biegu),
supinatorem (biegamy na zewnętrznych
krawędziach stopy) czy typem neutralnym. Najprostszym sposobem ustalenia
biomechaniki stóp jest spojrzenie na
podeszwy naszych butów. Jeśli mamy
przetarte zewnętrzne części buta, to
znaczy, że jesteśmy supinatorem, jeśli
wewnętrzne, to nadpronatorem.

Zwolnij!
je się na poziomie 10 km/h (tempo 6 min/km).
Slow jogging to zupełnie nowe podejście do biegania! Ma wszystkie jego zdrowotne zalety, a nie
Okazuje się, że nawet podczas tak spokojnego
biegania spalamy dwa razy więcej kalorii niż
posiada wad. Nie męczy, nie powoduje kontuzji
i może być uprawiany przez każdego bez względu
w czasie chodu. Dlatego że bieganie angażuje
na kondycję, wiek czy ciężar ciała. Twórcą slow
duże grupy mięśniowe: mięśnie czworogłowe
uda, mięśnie pośladkowe, mięśnie grzbietu.
joggingu jest Japończyk Hiroaki Tanaka, profesor
nauk medycznych i dyrektor katedry fizjologii
Godzina truchtania daje podobny wydatek
energetyczny co godzina szybkiego biegu.
sportu na Uniwersytecie w Fukuoka. Jego celem
było stworzenie takiej aktywności fizycznej, która
W Polsce propagatorem slow joggingu jest Maciej
będzie prosta, naturalna i niezbyt forsowna.
Kozakiewicz, pomysłodawca i lider projekMaciej Kozakiewicz, „Slow jogging.
A jednocześnie angażująca organizm i przynoszątu polskawitalna.pl, prezes stowarzyszenia
Japońska droga do witalności”
Slow Jogging Polska. Doświadczeniem dzieli się
ca wymierne zdrowotne korzyści.
Uprawiając slow jogging, biegnie się w tempie
w swojej książce, odpowiadając m.in. na pytania:
„Czym slow jogging różni się od zwykłego biegania i nordic walkinna tyle wolnym, aby można było swobodnie rozmawiać, nie łapiąc
zadyszki. Japończycy nazywają to tempem „niko niko”, co znaczy
gu?”, „Jak zmienić technikę biegania, aby przyniosła jak najwięcej
„uśmiech”. U początkujących biegaczy niko niko może oznaczać nakorzyści, również sportowych?”, „Dlaczego warto uprawiać medytację
w ruchu?”, a nawet „Czy można go uprawiać wszędzie, także... we
wet prędkość poniżej 5 km/h (tempo 12 min/km), czyli... wolniejszą
niż w czasie spaceru. Dla wytrenowanego biegacza niko niko uplasu- własnym domu?”.
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Korekta powiek
Chcesz wyglądać młodziej?
Ekspresowy zabieg – spektakularny
efekt

POLECA
DR N. MED.
MAŁGORZATA CHOMICKA-JANDA,
SPECJALISTA CHIRURGII PLASTYCZNEJ
W KLINICE PROMEDION

J

ednym z efektów starzenia się skóry jest jej wiotczenie. Wówczas tkanki powiek ulegają rozciągnięciu,
a podtrzymujące je mięśnie słabną, w efekcie
czego na górnych powiekach zaczyna odkładać
się nadmiar skóry i tkanki tłuszczowej. Powoduje to
opadanie górnych powiek i brwi. Nie tylko przyczynia się
to do nadania twarzy smutnego i zmęczonego wyglądu,
lecz także skutkuje poważniejszymi problemami, takimi
jak ograniczenie pola widzenia. Plastyka powiek jest
zabiegiem skutecznie eliminującym oba problemy –
zyskujemy nowy, młodszy wygląd i poprawiamy zdolność
widzenia, a do tego efekt jest trwały. Zabieg wykonywany
jest w znieczuleniu miejscowym. Chirurg usuwa nadmiar skóry powiek górnych wraz z podskórnymi złogami
tłuszczu (jeśli takie występują). Potem zakłada szwy na
około 7 dni. Aby blizny pozabiegowe były jak najmniej
widoczne, szew umieszcza się w załamaniu powieki
górnej. Gojenie trwa około miesiąca. Po zagojeniu się
blizn nie mamy praktycznie żadnych śladów przebytego
zabiegu chirurgicznego. Wtedy też widać pełen efekt. l

Promedion Klinika Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej
ul. Kazimierza Wóycickiego 4, Warszawa, tel. 22 835 16 12,
www.klinikapromedion.pl

Filtry przeciwsłoneczne

O

becnie dobre filtry przeciwsłoneczne chronią zarówno przed
UVB, jak i UVA. Oba rodzaje promieniowania są groźne dla
skóry. Promienie UVB wnikają płytko, bo tylko do naskórka,
ale niosą ze sobą dużą energię. Promieniowanie UVA przenika
głęboko, bo aż do skóry właściwej. Bez problemu przedostaje się
przez chmury i szkło. Promienie UV odpowiadają za poparzenia słoneczne i zmniejszają odporność skóry na infekcje. Pod ich wpływem
między innymi powstają wolne rodniki, które uszkadzają komórki
i przyspieszają proces starzenia.
W następstwie powtarzających się ostrych oparzeń słonecznych
mogą wystąpić np. piegi oraz znamiona. A liczne znamiona barwnikowe są uznawane za jeden z czynników ryzyka rozwoju czerniaka.
Niebarwnikowe nowotwory skóry (raki skóry) są z kolei związane
głównie z kumulacyjną dawką promieni UV padających na skórę
w ciągu życia.
Wszystkie preparaty przeciwsłoneczne chronią przed promieniowaniem UVB – na opakowaniach znajduje się skrót SPF i cyfra
informująca o wysokości ochrony. Jeśli chodzi o filtry UVA, to do
niedawna było z nimi różnie. Jedne preparaty je miały, inne nie.
Wszystkie obecnie prezentowane produkty mają również ochronę
przeciwko UVA. Nawet jeżeli używamy filtrów o najwyższym SPF
50+, to trzeba pamiętać o ich odpowiedniej aplikacji. Należy je
nakładać przed wyjściem na słońce, a następnie dosmarowywać po
paru godzinach, ponieważ częściowo się ścierają oraz dezaktywują.
Wszystkie z prezentowanych filtrów są wodoodporne. To oznacza,
że nie zmywają się łatwo w wodzie i chronią nas podczas pływania.
Ale uwaga! Po kąpieli się wycieramy i wtedy ścieramy resztki kremu
z filtrem. W związku z tym zaraz po wytarciu skóry należy ponownie
nałożyć preparat ochronny.
Jeden z kremów z filtrem posiada technologię, która zwiększa skuteczność ochrony w chwili kontaktu z wodą oraz potem. W doborze
filtru należy zwrócić uwagę na jego konsystencję. Kiedyś wysokie
filtry wiązały się z pozostawianiem śladów i lepką formułą. Obecnie
dostępne są preparaty niepowodujące efektu maski. Niektóre z prezentowanych tu filtrów mogą być stosowane nawet w przypadku
cery tłustej, trądzikowej, bo między innymi zawierają składniki
o działaniu matującym, ograniczającym rozwój bakterii. Inne, mając
równocześnie lekką konsystencję, nadają skórze subtelne migotliwe
refleksy oraz zawierają substancje pobudzające opaleniznę. Do filtrów dodaje się również antyoksydanty oraz różne opatentowane
składniki, które np. chronią DNA komórek przed
uszkodzeniem UV, jednocześnie zwraca się
też uwagę na to, aby nie zawierały substancji uczulających. l
Dr n. med. Kamila Padlewska
specjalista dermatolog
www.oricea.com

Miejsce stworzone dla Ciebie
W samym centrum Warszawy mieści się wyjątkowe miejsce – Tallulah Hair & Beauty. Czyli najpiękniejszy salon
w stolicy, w którym o włosy i ciało dba międzynarodowa ekipa fryzjerów, barberów, kosmetyczek i manicurzystek
z ogromnym doświadczeniem, ale też prawdziwą pasją

fot.: Materiały prasowe

ABC

ZABIEGÓW
DLA MANAGERÓW

ZABIEGI KOSMETYCZNE:

ZABIEGI FRYZJERSKIE:

MANICURE I PEDICURE:

l 
kompleksowa, długofalowa opieka

l 
fantazyjne i klasyczne strzyżenia dla kobiet

l 
manicure oraz pedicure – klasyczny,

l
l
l
l

pielęgnacyjna
zabiegi ujędrniające i liftingujące
peelingi chemiczne
m
 ezoterapia mikroigłowa, igłowa, mezoterapia skóry głowy
depilacja woskiem, pastą cukrową, trwała

depilacja laserowa LightSheer Desire

l s
trzyżenia dla mężczyzn oraz tuszowanie

l

l
l

siwizny – barber/specjalista strzyżeń
męskich
szeroki wachlarz koloryzacji: jednolita,

wielotonowa, balayage, pielęgnacyjna,
a także bez amoniaku
zdrowe i bezpieczne przedłużanie włosów

zabiegi pielęgnacyjne wzmacniające

i odżywiające włosy

Zdjęcia wykonano w salonie Tallulah Hair & Beauty (www.tallulah.pl, ul. Kopernika 5, Warszawa)
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l
l
l
l

japoński, winylowy, hybrydowy
manicure tytanowy
manicure i pedicure żelowy
przedłużanie paznokci tytanem lub żelem
pedicure leczniczy, zabiegi podologiczne

dla osób z problemami stóp
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Summa summarum

Luciano Pavarotti, fenomenalny tenor, propagator opery, który miał
więcej fanów niż supergwiazdy
rocka, jest bohaterem filmu dokumentalnego „Pavarotti genius is
forever”, któremu towarzyszy CD.
Obraz został wyreżyserowany przez
Rona Howarda, laureata Oscara. l

a 187 zostało rannych w pożarze 23 lipca 2018 r.
w pobliżu słynnego turystycznego miasteczka
Mati w Grecji. Setki zagrożonych uciekło przed
ogniem do morza, gdzie wielu utonęło. Pożary mogły być dziełem mafii
chcących złupić opuszczone domy.

173 ofiary pochłonął ogień podczas czarnej soboty w australijskim
stanie Wiktoria w 2009 r. Spłonęło łącznie 445 tys. ha buszu i 3,5 tys.
budynków.

Joep Beving zaprezentował swój
trzeci, niezwykle osobisty album
„Henosis”. Bardzo dziś popularny pianista i kompozytor zaczynał
w 2015 r., publikując „Solipsism”
na Spotify. Obecnie nagrywa dla
Deutsche Grammophon. l

84 osoby i 2,1 tys. budynków zostało zniszczonych w 2007 r.

w pożarach, które spopieliły 270 ha ziemi w pobliżu historycznych
miejsc, takich jak Olimpia i Ateny.

71 osób zabiła burza ogniowa w czarny piątek w 1939 r. w Australii.
Ogień obrócił w popiół ponad tysiąc budynków i 69 tartaków.

Másfél, jeden z najciekawszych zespołów węgierskich, łączący electro,
acid-jazz, drum’n’bass, dub, rock
i minimalizm, powstał w 1991 r. Wydał
ostatnio kompilację „Merítés” na
LP. Grupa tworzy muzykę do filmów,
spektakli teatralnych i gier komputerowych. l

Jana Kirschner, nowatorska artystka
ze Słowacji, opublikowała na LP swój
znakomity album „Krajina rovina”
z 2010 r. Łączy na nim autorski rock
z elektroniką i elementami folku. Za
brzmienie odpowiada Eddie Stevens,
znany brytyjski producent. l

Punnany Massif, najlepszy węgierski
duet hip-hopowy, działa od 15 lat.
Obecnie ma status legendy naddunajskiej muzyki. Jest bardzo charakterystyczny, nawiązuje do lokalnych
tradycji muzycznych. Węgierskie wokale w tegorocznym albumie „PMXV”
brzmią znakomicie. l
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1500 osób zginęło, a drugie tyle pozostało na liście zaginionych
podczas wielkiego pożaru w Wisconsin w 1871 r. Płomienie doszczętnie
zniszczyły kilkadziesiąt miast.
160 osób zginęło w Miramichi Fire w 1825 r. w kanadyjskiej prowincji
Nowy Brunszwik. 15 tys. mieszkańców zostało bez dachu nad głową.
Śmiała koncepcja odbudowy Notre Dame
Pożar w paryskiej katedrze Notre Dame miał druzgocące konsekwencje.
Francuska firma architektoniczna Vincent Callebaut Architectures
zaprezentowała, jak Notre Dame może wyglądać
po restauracji. Koncepcja nazwana
„Palingenesis” obejmuje centralną
wieżę z ramą wykonaną z drewna
CLT (Cross-Laminated Timber)
z płytkami węglowymi i ze szklanym
dachem. Reszta dachu byłaby
bardzo przeszklona i wpuszczałaby
do kościoła dużo naturalnego
światła. Projekt obejmuje również
zaawansowany system wentylacji
i system solarny. l

Pierwsza autostrada elektryczna
A5 między Langen/Mörfelden i Weiterstadt w Hesji
jest codziennie bardzo zatłoczona przez ciężarówki
napędzane silnikami Diesla. Poczyniono pierwszy
krok, aby nie zanieczyszczać dalej środowiska,
i wybudowano pięciokilometrowy odcinek
wyposażony w sieć trakcyjną. Odcinek kosztował
15 mln euro i do 2020 r. będzie monitorowany,
aby ocenić, czy warto przeprowadzić rozbudowę
na dużą skalę. Technologia może być wykorzystywana
przez ciężarówki hybrydowe lub pojazdy napędzane ogniwami
paliwowymi. Inicjatorzy projektu obiecują również, że napowietrzna linia
jezdna może być używana podczas normalnej jazdy. Elektryfikacja całej
niemieckiej sieci autostrad pochłonie około 65 mld euro. l

fot.: Materiały prasowe

Steven Price, kompozytor nagrodzony Oscarem, napisał muzykę do
„Our Planet”, serialu Netfliksa. Do
nagrania zaprosił wokalistkę Ellie
Goulding. Warto dodać, że album
opakowany jest w ekologiczny materiał Shiro Alga Carta zrobiony z alg.
Płyta dostępna jest jako CD i LP. l
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osób zginęło,

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER
THEM.
THE VALLÉE DE JOUX. FOR MILLENNIA A HARSH,
UNYIELDING ENVIRONMENT; AND SINCE 1875 THE
HOME OF AUDEMARS PIGUET, IN THE VILLAGE OF
LE BRASSUS. THE EARLY WATCHMAKERS WERE
SHAPED HERE, IN AWE OF THE FORCE OF NATURE
YET DRIVEN TO MASTER ITS MYSTERIES THROUGH
THE COMPLEX MECHANICS OF THEIR CRAFT. STILL
TODAY THIS PIONEERING SPIRIT INSPIRES US TO
CONSTANTLY CHALLENGE THE CONVENTIONS OF
FINE WATCHMAKING.

ROYAL OAK
OFFSHORE
CHRONOGRAPH

AUDEMARSPIGUET.COM

IN PINK GOLD

WARSZAWA: PLAC PIŁSUDSKIEGO

