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Ballada

o antyszczepionkowcach

J

edna z agencji PR-owskich rozesłała ostatnio następującą informację:
„Restauracja Der Elefant w Warszawie, jako pierwsza w Polsce, od 1 października
otwarta jest wyłącznie dla zaszczepionych, ozdrowieńców i osób z negatywnymi
testami nie starszymi niż 48 godzin”.
Świetna decyzja, tylko dlaczego oddolna i odosobniona? Wszystkie restauracje,
bary, kina, teatry itp. już od kilku tygodni powinny być dostępne wyłącznie
dla osób, które nikogo nie zarażą koronawirusem. Niedługo może się okazać,
że z powodu kolejnej fali pandemicznej zostanie ogłoszony lockdown. Dlaczego
ma on objąć również zaszczepionych? Czy zadecyduje o tym źle pojęty solidaryzm
społeczny? Cóż, każdy ma prawo ogłosić się antyszczepionkowcem, ale nie może
domagać się takiego samego traktowania jak zaszczepieni. Nie wolno godzić
się na prawo do zarażania, tym bardziej że agresywny antyszczepionkowiec
to najczęściej osobnik bez maseczki…
Warto przypomnieć zasadę sformułowaną przez wybitnego filozofa Karla
Poppera, że nie można tolerować nietolerancji. Słowem, w ideę wolności musi
być wbudowany bezpiecznik, dzięki któremu wolność przetrwa ataki tych, którzy
wolność chcą zniszczyć.
Ostatnio widziałem antyszczepionkowców wykrzykujących brutalne antysemickie
hasła pod adresem przedstawicieli władz i biznesu w Karpaczu, pod Hotelem
Gołębiewski. Patrząc na nich, myślałem, że radykalne włoskie rozporządzenie
zakazujące niezaszczepionym wejścia nie tylko do kin, lecz także do zakładów
pracy to dobry pomysł. Inaczej sprawdzi się proroctwo Bułata Okudżawy z „Ballady
o głupcach”, którzy czuli się napiętnowani i poszkodowani, więc „każdemu
mądremu stempelek na łeb przybiło się razu pewnego. Od lat te stempelki
w użyciu są i ten system na później się przyda. I mądrym dziś mówią: ech, durnie
żeż wy, a głupich jak zwykle nie widać”.
Piotr Cegłowski
redaktor naczelny

VI edycja Kongresu 590

Kongres 590 to konferencja, która rok po roku rozwija się
w bezprecedensowym tempie. Jest to biznesowe spotkanie
na szczycie, które gości managerów najważniejszych firm
prywatnych i spółek z udziałem Skarbu Państwa
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Joanna Drewla, dyrektor generalna firmy Servier Polska,
o nowej inwestycji o wartości 220 mln zł, która została
ulokowana w naszym kraju, a także o korzyściach z tego
tytułu dla gospodarki i bezpośrednio dla pacjentów
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Kongres 590:
nowe możliwości
Prezes Kongresu 590 Remigiusz Kopoczek mówi o głównych tematach tegorocznej
konferencji, Forum Polsko-Austriackim „Green Future”, oraz podkreśla, jak ważne
dla biznesu są nowe technologie, badania naukowe oraz ekologia

Gospodarzem poprzednich edycji
Kongresu 590 był Rzeszów…
Planujemy tam dodatkowe działania,
ale nie na początku października. Będziemy o tym szeroko informować.
Motto tegorocznego kongresu to: „Nowe
możliwości”.
Odzwierciedla ono ideę, która przyświecała nam podczas organizacji
poprzednich edycji. Świat, w którym
dziś żyjemy, wygląda jednak zupełnie
inaczej niż przed COVID-em w 2019 r.
Piąty kongres, który zorganizowaliśmy
w formule hybrydowej 5–6 maja tego
roku, poświęcony był wychodzeniu gospodarki z lockdownu. Teraz patrzymy
już znacznie dalej, wskazując, jak bardzo
zmieniły się warunki działania biznesu

DŁUGI LOCKDOWN
NIE TYLKO
NIE OSŁABIŁ POTRZEBY
KONTAKTÓW
MIĘDZYLUDZKICH,
ALE WRĘCZ
POTWIERDZIŁ,
JAK BARDZO SĄ WAŻNE
W BIZNESIE

– łańcuchy dostaw, nowe regulacje,
unijne wytyczne dotyczące poszczególnych regionów. W reorganizacji tej
widzimy szansę dla polskiej gospodarki, by osiągała ona lepsze wyniki,
zdobywała kolejne przyczółki, patrząc
nie tylko na zachód Europy, lecz także
na inne kontynenty stanowiące nowe
atrakcyjne rynki. Zdiagnozowaliśmy
siedem głównych obszarów i dodatkowy
ósmy, żeby pokazać, czym te możliwości
powinny być.
Zacznijmy więc od pierwszego tematu.
Nadaliśmy mu nazwę „Nowe państwo”, odwołując się do potrzeby szerokiej cyfryzacji. Paradoksalnie, dzięki
COVID-owi przeszliśmy przyspieszoną
edukację digitalną przez powszechną
cyfryzację usług administracji. Wbrew

obawom okazało się, że dziś możemy
w znacznie wygodniejszy i szybszy
sposób załatwić wiele spraw natury
urzędowej. Wiążą się z tym zmiany
funkcjonowania instytucji działających
w naszym kraju. Co więcej, dane statystyczne w wersji cyfrowej pozwalają na
lepsze planowanie w wielu dziedzinach
gospodarki.
Jeden z wybitnych lekarzy zwrócił mi
uwagę, że statystyka, zwłaszcza w USA,
jest fundamentalną gałęzią medycyny.
To prawda, statystyka daje odpowiedź na
znacznie więcej pytań, niż mogłoby nam
się wydawać. Na co dzień widzieliśmy,
jak dane o zachorowaniach na COVID
przekładają się na decyzje związane
z formami i zakresem lockdownu. Wiąże
się to z kolejnymi obszarami zainteresowań kongresu – „Demografią” i „Zdrowiem”, które ściśle się ze sobą łączą. Potraktowaliśmy je jednak oddzielnie, ponieważ pierwszy z nich obejmuje bogaty
temat rynku pracy, który dziś w Polsce
ma się bardzo dobrze, a bezrobocie jest
na wyjątkowo niskim poziomie. Widać
jednak dotkliwe braki kadrowe w kilku
dziedzinach, zwłaszcza w informatyce,
medycynie i szkolnictwie. Nasz rynek
pracy jest coraz bardziej atrakcyjny dla
obcokrajowców, może uda się odwrócić
trend wyjazdów Polaków za granicę.
W obszarze zdrowia widzimy też pewne pozytywne szanse związane z rozwojem technologii i usług, zwłaszcza

fot.: archiwum

Pandemiczny eventowy post spowodował, że na nielicznych dużych imprezach pojawia się ponadplanowa
liczba gości. Jak to wygląda w waszym
przypadku?
Liczba zgłoszeń rośnie z dnia na dzień,
na pewno będziemy mieli do czynienia
z czterocyfrową grupą gości. Nie sposób
powiedzieć, ilu ich będzie, ponieważ
rozmawiamy miesiąc przed kongresem,
który zaplanowaliśmy na 5–6 października w warszawskiej Hali Expo XXI.
Długi lockdown nie tylko nie osłabił
potrzeby kontaktów międzyludzkich,
ale wręcz potwierdził, jak bardzo są
ważne w biznesie.
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Nie tylko praca…

Remigiusz Kopoczek

Dobry przykład to transport, który
w perspektywie kilkunastu lat przerzuci się z paliw kopalnych na elektryczność. Klasyczna petrochemia ulegnie
głębokiej transformacji i nastawi się
na nowe produkty.
I tak dochodzimy do jakże ważnej
tematyki R&D.
Oczywiście, nie może jej zabraknąć
na kongresie. „Badania i rozwój” warunkują wzrost gospodarczy. Pokutuje
przekonanie, że nasza gospodarka nie
jest innowacyjna. Chcielibyśmy pokazać, że to fałszywy stereotyp. W wielu
sektorach świetnie sobie radzimy. Jest
to jednak proces nieustający, który
trzeba rozwijać i pielęgnować. W tej
dziedzinie nigdy nie można dobiec do
mety, to ciągły proces. Potrzebne są
rozwiązania, które zmienią całe gałęzie
przemysłu i wyznaczą nowe trendy.
Potrzeba nam tego jak tlenu.

Wypoczynek – „Udało mi się znaleźć czas
na krótki rejs na wodach przybrzeżnych Chorwacji.
Jest to jedno z najbardziej atrakcyjnych w Europie
miejsc dla miłośników żeglarstwa”.

w dziedzinie profilaktyki i kondycji
populacji naszego kraju jako całości.
To bardzo ciekawy i pojemny temat,
przejdźmy jednak do kolejnych obszarów zainteresowania Kongresu 590.
Czwarty z nich to „Nowe rynki”. Proponując ten temat, braliśmy pod uwagę nie tylko czynniki geograficzne,
lecz także kontekst społeczny. COVID
spowodował, że seniorzy stroniący
dotychczas od Internetu zaczęli z niego
korzystać. Duże platformy sprzedażowe pozyskały dzięki temu wielu
nowych klientów. Przez nowe rynki
rozumiemy więc nowe potrzeby całych grup społecznych. Piąty, bardzo
interesujący obszar, stanowią „Nowe
sektory”. Proponując ten temat, myśleliśmy nie tylko o IT, biotechnologiach,
lecz także o tradycyjnych branżach, na
które dziś patrzymy w nowy sposób.

Hobby – „Za sprawą lockdownu mogłem więcej
czasu poświęcić grom komputerowym, którymi
zajmuję się naukowo; współtworzyłem pierwszy
w naszym kraju ośrodek projektowania gier
na Uniwersytecie Śląskim. Szczególnie interesują
mnie polskie tytuły, których większość twórców
znam osobiście. Szczególnie lubię RTS-y,
czyli symulatory czasu rzeczywistego”.

fot.: archiwum

Kuchnia – „Cenię chińską kuchnię, której miałem
okazję spróbować w wielu lokalnych odmianach
w wersji oryginalnej. Co ciekawe, niektóre tego
typu warszawskie restauracje – np. Tian House –
prezentują podobny poziom do tego w Pekinie
czy w Szanghaju”.

Potrzebne jest jednak ściślejsze powiązanie przemysłu z nauką.
To niełatwy temat. Patrząc historycznie, warto przypomnieć działające
w czasach poprzedniego ustroju
Ośrodki Badań i Rozwoju, czyli tzw.
OBR-y, które pracowały na rzecz określonych zakładów. Z kolei uczelnie,
a zwłaszcza uniwersytety, traktowano
jak wieże z kości słoniowej, które
funkcjonowały w oderwaniu od potrzeb gospodarki. Po roku 1989 przeprowadzono wiele prób, by do przemysłu zbliżyć szkolnictwo wyższe,
a zawłaszcza ośrodki badawcze. Żeby
jednak system ten dobrze działał, musi istnieć wola współpracy ze strony
przemysłu. Polscy przedsiębiorcy
muszą docenić rolę jednostek badawczych jako partnerów, dzięki którym
mogą rozwijać biznes. Ostatnio widać
wiele cennych inicjatyw w tej dziedzinie. O prawdziwej synergii możemy
jednak mówić dopiero wtedy, gdy
naukowcy poczują satysfakcję zawodową i finansową, a przedsiębiorcy
zobaczą konkretne korzyści, które nie
wynikają z grantów, ale z rosnących
przychodów.

STATYSTYKA DAJE
ODPOWIEDŹ NA
ZNACZNIE WIĘCEJ
PYTAŃ, NIŻ MOGŁOBY
SIĘ NAM WYDAWAĆ.
NA CO DZIEŃ
WIDZIELIŚMY,
JAK DANE
O ZACHOROWANIACH
NA COVID
PRZEKŁADAJĄ
SIĘ NA DECYZJE
ZWIĄZANE
Z FORMAMI
I ZAKRESEM
LOCKDOWNU

Wielu młodych, wybitnie zdolnych
polskich naukowców wyjeżdża za
granicę.
Nie widzę w tym niczego złego, jeśli
zdobywają tam wiedzę po to, żeby wrócić i implementować ją w naszym kraju.
Mam nadzieję, że już wkrótce polski
rynek pracy stanie się dla nich dość
atrakcyjny, by realizować tutaj swe
plany zawodowe.
I tak dochodzimy do siódmego z głównych tematów kongresu.
Jest to „Nowy obraz Polski”. Analizując
różnego rodzaju zdarzenia z ostatnich
lat i to, jak nasz kraj widzą cudzoziemcy,
stwierdziliśmy, że mamy do czynienia ze skrajnie różnymi reakcjami: od
zachwytu nad tempem zmian i idealizacji naszych osiągnięć do głębokiej
krytyki. Cóż – prawda, jak zawsze, leży
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pośrodku. Czynnikami, które zmieniają
obraz Polski na świecie, są: kultura,
sztuka, nauka i sport. To najbardziej
efektywna forma marketingu kraju,
dzięki któremu wygrywa również polski
przemysł. Najlepszy wzór działania w tej
dziedzinie stworzył oponiarski koncern
Michelin, który zaczął wydawać przewodniki kulinarne, kreując modę na
kuchnię francuską. Najlepszym przykładem z naszego podwórka jest proza
Andrzeja Sapkowskiego, którą rozsławiła na całym świecie gra „Wiedźmin”,
a następnie serial Netfliksa. Prowadząc
wykłady w Chinach, pytałem studentów
o najbardziej znanych Polaków – na
pierwszym miejscu był oczywiście Chopin, na drugim Robert Lewandowski,
a na trzecim… Wiedźmin.
W paradoksalny sposób COVID wywołał
też falę pozytywnego postrzegania
krajowych atrakcji turystycznych.
To prawda, po latach zamknięcia granic
Polacy ruszyli szeroką falą za granicę.
Obecnie z powodu lockdownu odkrywamy swój kraj na nowo, co umożliwia coraz lepiej działająca agroturystyka. Mam
nadzieję, że moda ta zagości na dłużej.
Na wstępie wspomniał pan też o dodatkowym, ósmym temacie konferencji.
Podczas poprzednich edycji Kongresu
poświęcaliśmy wiele uwagi współpracy
Polski z krajami europejskimi. W tym
roku planujemy skoncentrować się
na Austrii. Spodziewamy się gościć
prezydenta tego kraju Alexandra Van
der Bellena oraz towarzyszącą mu delegację przedsiębiorców. W ramach
Forum Polsko-Austriackiego „Green
Future” będziemy dyskutować o gospodarce odnawialnej, ekologicznych
technologiach i europejskiej zielonej
gospodarce. Austria, której prezydent
jest wspierany przez Partię Zielonych,
zbudowała znakomitą strategię ochrony przyrody i kulturę biznesową. Dzięki
nim możliwa jest aktywna troska o te
zasoby. Są to wzory, które warto wprowadzić także u nas. n
Piotr Cegłowski
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w liczbach

Kongres 590 to konferencja, która rok po roku rozwija się w bezprecedensowym tempie.
Jest to biznesowe spotkanie na szczycie, które gości managerów najważniejszych firm
prywatnych i spółek z udziałem Skarbu Państwa

R

ozwój Kongresu 590 w liczbach ilustruje infografika.
Nie sposób nie wspomnieć,
że nawet w najtrudniejszym
okresie głębokiego lockdownu piąta
edycja, która miała formułę hybrydową, zgromadziła rekordową liczbę gości. Co prawda przed ekranami
komputerów, ale przecież oglądalność
paneli online na poziomie 25 tys. osób,
a transmisji na YouTube – 75 tys. to
zjawisko wyjątkowe.
Jak wyglądał hybrydowy kongres? Ponad 200 ekspertów i liderów różnych
branż w ciągu dwóch dni Kongresu
590 dyskutowało na najważniejsze dla
polskiej gospodarki tematy. Wydarzenie otworzył ważnym wystąpieniem
prezydent RP Andrzej Duda, drugi zaś
dzień rozpoczął prezes Rady Ministrów
Mateusz Morawiecki.
– Czeka nas wciąż wiele wyzwań, ale
mamy jeden wspólny cel. Chcemy,
by Polska była krajem nowoczesnym
z dobrą infrastrukturą. Krajem, który
jest w stanie uwolnić twórczy potencjał swoich obywateli. Krajem, który
inwestuje w badania, rozwój i nowe
technologie. Aby tak było, konieczna
jest dobra i przemyślana strategia, która
będzie podstawą konsekwentnie realizowanej polityki. Tym bardziej cenne
są takie inicjatywy, jak Kongres 590. To
okazja do dyskusji nad przyszłością,
a także do zaprezentowania osiągnięć
polskich firm – powiedział w środę

KONGRES 590
TO NAJLEPSZE
MIEJSCE,
ABY ROZMAWIAĆ
O TYM, JAK POLSKA
GOSPODARKA MOŻE
PRZEZWYCIĘŻYĆ
KRYZYS I JAK MOŻE
ROZWIJAĆ SIĘ DALEJ.
TO TU WYKUWAŁY
SIĘ IDEE ROZWOJU
NASZEGO KRAJU
– POWIEDZIAŁ
PREMIER MATEUSZ
MORAWIECKI

5 maja 2021 r. prezydent Andrzej Duda,
otwierając 5. edycję Kongresu 590.
– Kongres 590 to najlepsze miejsce,
aby rozmawiać o tym, jak polska gospodarka może przezwyciężyć kryzys i jak może rozwijać się dalej. To
tu wykuwały się idee rozwoju naszego
kraju. Tutaj też musi toczyć się dyskusja
o perspektywach na przyszłość, o nowych inwestycjach, o przełomowych
innowacjach – mówił 6 maja prezes
Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.
– Stworzyliśmy mechanizmy, które nie
tylko służą przetrwaniu, ale pozwalają
wierzyć, że w drugiej połowie roku
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nastąpi dynamiczne odbicie; już czas,
aby od obrony przejść do inwestycyjnej
ofensywy – dodał premier.
Gośćmi specjalnymi tegorocznej edycji
byli m.in. politolog i futurolog dr George Friedman, ekspert do spraw geopolityki i geostrategii dr Jacek Bartosiak
oraz ekspert w zakresie stosunków
międzynarodowych i polityki zagranicznej Parag Khanna.
– Hasło piątej edycji Kongresu „Polska/
świat startujemy” jest symboliczne – nawiązuje do czasu, w jakim się znaleźliśmy – powiedział Remigiusz Kopoczek,
prezes spółki Kongres 590. – Mamy
teraz szansę na nowy start, odrobienie
strat po okresie ograniczeń i redukcji,
który zaburzył wiele dziedzin i relacje
społeczne. Tym bardziej cieszę się, że
udało nam się spotkać z większością
prelegentów na żywo – dodał prezes
Kopoczek.
Konferencja koncentrowała się na
pięciu kluczowych dla Polski obszarach: bezpieczeństwie zdrowotnym
i ekologii, społeczeństwie, gospodarce,
eksporcie i ekspansji gospodarczej oraz
infrastrukturze. Wiele uwagi poświęcono patriotyzmowi gospodarczemu,
polityce energetycznej Polski, Europejskiemu Zielonemu Ładowi czy paliwom
przyszłości.
Przed nami szósta edycja Kongresu
590, która odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym Expo
XXI w Warszawie. n

2016

35 paneli i debat

2550 uczestników

342 dziennikarzy

2017

74 paneli i debat

4000 uczestników

400 dziennikarzy

2018

104 paneli i debat

6000 uczestników

577 dziennikarzy

2019

100 paneli i debat

7000 uczestników

630 dziennikarzy

EDYCJA HYBRYDOWA

2021

ponad 50 paneli
ponad 200 prelegentów
5 równoległych streamów
oglądalność transmisji na żywo na poziomie 25 000 osób
oglądalność relacji z paneli na YouTube – 57 000
ponad 80 partnerów

Honorowy Patronat Prezydenta RP Andrzeja Dudy od 1. edycji

GOSPODARKA
farmacja

Zakład produkcyjny
Servier-ANPHARM w Warszawie

Kolejne inwestycje
Servier w Polsce

Joanna Drewla
dyrektor generalna
firmy Servier Polska

fot.: Servier Polska

Joanna Drewla, dyrektor generalna firmy Servier Polska, o nowej inwestycji o wartości
220 mln zł, która została ulokowana w naszym kraju, a także o korzyściach z tego tytułu
dla gospodarki i bezpośrednio dla pacjentów
Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu dowiedzieliśmy się o inwestycji,
dzięki której rozbudowana zostanie
nowoczesna fabryka leków. Jakie są
główne parametry tej inwestycji?
Tak, właśnie w Karpaczu oficjalnie przekazałam informację o ważnej decyzji centrali naszej firmy, o którą, nie ukrywam,
my w Servier Polska bardzo zabiegaliśmy
od dłuższego czasu. W bieżącym roku rozpoczynamy przełomową w historii naszej
obecności w Polsce inwestycję. Będzie to
nowoczesna, spełniająca najsurowsze

866
MLN ZŁ

TO ŁĄCZNA WARTOŚĆ
INWESTYCJI SERVIER
W POLSCE W LATACH
1991–2020
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normy jakości wytwórnia leków – nowoczesnych, innowacyjnych form złożonych. Mówimy tu o lekach stosowanych
w leczeniu chorób cywilizacyjnych o bardzo szerokim zasięgu populacyjnym,
głównie w kardiologii i diabetologii.
Obecnie nasza polska fabryka jest piątą
co do wielkości wytwórnią leków Servier
na świecie. Dzięki inwestycji stanie się
jedną z trzech największych i najważniejszych fabryk leków w naszej firmie.
Stanie się pełnoprawnym uczestnikiem
Sieci Przemysłowej Unii Europejskiej.

GOSPODARKA
farmacja

Jakie środki zostaną zaangażowane?
Przewidywany koszt inwestycji to
220 mln zł, ale pamiętajmy, że firma
Servier w Polsce jest obecna od lat 90.,
a nasza wytwórnia leków rozpoczęła
działalność w roku 1997. Produkujemy
rocznie 53 mln opakowań, zatrudniamy w naszej fabryce 235 wysokiej klasy
specjalistów we wszystkich działach
produkcji i zapewnienia jakości leków.
Posiadamy grunt, na którym realizować
będziemy nasz nowy projekt. Nasz budowany od lat zespół, który liczy ponad
600 osób, będzie jego najsilniejszym fundamentem. Zrealizowanie tej inwestycji
sprawi, że łączna kwota inwestycji Servier
w Polsce przekroczy 1 mld zł.
Co konkretnie sfinansuje ta inwestycja?
W ramach inwestycji wybudujemy:
wytwórnię leków gotowych spełniającą

W BIEŻĄCYM ROKU
ROZPOCZYNAMY
PRZEŁOMOWĄ
W HISTORII NASZEJ
OBECNOŚCI W POLSCE
INWESTYCJĘ. BĘDZIE
TO NOWOCZESNA,
SPEŁNIAJĄCA
NAJSUROWSZE
NORMY JAKOŚCI
WYTWÓRNIA LEKÓW
– NOWOCZESNYCH,
INNOWACYJNYCH FORM
ZŁOŻONYCH

najsurowsze kryteria jakości, ponadnarodowe laboratorium kontroli jakości,
nowy zakład pakowania produktów
leczniczych, zakupimy najnowocześniejsze urządzenia produkcyjne: nowe
linie do produkcji leków złożonych
i nowe linie pakowania blistrów, wybudujemy nowy dział granulacji (240 kg).
Ponadto przeprowadzimy transformację cyfrową i systemową.

Dlaczego inwestycja zostanie zrealizowana właśnie w naszym kraju?
Gdybyśmy nie mieli wiary, że Polska
jest właściwym miejscem, to nigdy nie
udałoby się nam z sukcesem zakończyć twardej, wewnętrznej rywalizacji z innymi krajami, które zabiegały
o tę inwestycję. Przekonywaliśmy,
że lokalizacja w Polsce jest zasadna,
i z wielką satysfakcją potwierdzam,
że wygraliśmy.
Jakie korzyści odniosą dzięki tej inwestycji polscy obywatele?
Właściwie bez fałszywej skromności
chciałabym powiedzieć, że największe korzyści odniosą pacjenci. Wszyscy wiemy, że problemy z przerwaniem
łańcucha dostaw w okresie pandemii,
uzależnienie od dostawców azjatyckich, problemy z jakością niektórych
leków importowanych z Azji są dziś
głównym tematem debat i konkretnych
działań, jakie Unia Europejska, kraje
członkowskie i przemysł farmaceutyczny prowadzą, aby dostęp do wysokiej
jakości, bezpiecznych i skutecznych
leków był nieprzerwany. Pamiętajmy,
że obecnie ponad 60 proc. surowców
Laboratorium kontroli jakości

fot.: FServier Polska

Kiedy planują państwo start inwestycji?
Właściwie już się rozpoczęła, ponieważ wykonano już ogrom prac projektowych i administracyjnych, jakie
poprzedzają wbicie łopaty, ale na
ten symboliczny moment czekamy
z ogromną niecierpliwością.
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Monika Constant

Posłanka Barbara Dziuk

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka

dyrektor generalna
Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej

Sejmowa Komisja Zdrowia

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia,
Uczelnia Łazarskiego

F

P

P

rancja jest jednym z czołowych inwestorów
zagranicznych w Polsce. Dziś to już blisko
90 mld zł ulokowanych w naszym kraju przez
ponad 1,1 tys. firm z kapitałem francuskim.
To także ok. 200 tys. bezpośrednich miejsc pracy.
W ostatnich latach coraz więcej firm francuskich
inwestuje w centra badawczo-rozwojowe lub zaawansowane linie produkcyjne
w Polsce. Jednak to, co jest najważniejsze,
to plany na przyszłość. Ponad 75 proc. firm,
które są członkami Francusko-Polskiej Izby
Gospodarczej, deklaruje, że będą inwestować
ponownie w Polsce, że chcą być partnerem
długofalowym dla polskiej gospodarki.
Wśród firm francuskich inwestujących w Polsce
znajdują się firmy z branży farmaceutycznej,
które rozwijają w Polsce między innymi lokalną
produkcję leków. Równolegle inwestują
również w zrównoważony rozwój – w działania
prośrodowiskowe, działania charytatywne,
CSR-owe czy w rozwój własnych pracowników.
Branża farmaceutyczna to jedna z najbardziej
innowacyjnych gałęzi przemysłu i jedna
z najdynamiczniej się rozwijających, dlatego
inwestycje w tym obszarze są szczególnie
pożądane. Cieszy nas to tym bardziej, że
wielokrotnie wśród zagranicznych inwestorów
podkreślana jest wysoka wartość polskich
specjalistów. Oceniana jest ich wiedza
i doświadczenie. Dziś możemy powiedzieć, że
francuskie firmy na stałe wpisały się w polską
rzeczywistość biznesową i stały się jej ważnym
elementem, a francuscy przedsiębiorcy
cenią Polskę jako miejsce lokowania tu
kolejnych inwestycji.

olska powinna rozwijać produkcję
leków na terenie naszego kraju,
zarówno przez firmy polskie, jak
i zagranicznych inwestorów. O tym,
dlaczego jest to niezwykle istotne,
przekonaliśmy się podczas pandemii
COVID-19.
Pandemia dobitnie pokazała, jak ważne
jest bezpieczeństwo lekowe Polski. Wiele
leków jest niezbędnych do normalnego
życia milionom pacjentów i nigdy nie
może ich zabraknąć w aptekach. Jeśli
leki i wykorzystywane w nich substancje
czynne będą pochodziły z Europy,
to ich dostępność na rynku polskim
i europejskim będzie zdecydowanie
mniej zagrożona w sytuacjach
kryzysowych.
Produkcja leków to jedna z najbardziej
innowacyjnych gałęzi przemysłu,
a w Polsce mamy już znakomicie
wyszkoloną kadrę i wieloletnią
tradycję działalności w tej branży.
Aby rozwijać w Polsce przemysł
farmaceutyczny, potrzebne jest wsparcie
dla wszystkich firm, zarówno polskich,
jak i zagranicznych.
Warto stworzyć takie mechanizmy,
aby zagraniczne firmy chciały
wkroczyć na polski rynek i inwestować
w produkcję właśnie u nas.
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rzemysł farmaceutyczny jest jedną
z najbardziej innowacyjnych i bardzo
dynamicznie rozwijających się gałęzi
gospodarki na świecie, także w Polsce.
W gospodarce o takich ambicjach, jak Polska,
która chce być gospodarką nowoczesną,
dynamicznie się rozwijającą i gwarantującą
szeroko rozumiany dobrostan społeczny swoim
obywatelom, rozwój branży farmaceutycznej
jest zjawiskiem pożądanym i korzystnym.
Branża ta generuje istotnej wartości PKB, tj.
ok. 1 proc. Zapewnia ponad 100 tys. miejsc
pracy, o których możemy powiedzieć,
że są to miejsca o wysokiej wartości
dodanej, najczęściej wymagające wysoko
wykwalifikowanej siły roboczej, która stymuluje
młodych ludzi do tego, aby sukcesywnie
podnosić swoje kwalifikacje. To również
bezpośrednie transfery wnoszone do Skarbu
Państwa z tytułu podatków pośrednich
i bezpośrednich, ale również korzyści, jakie
osiągają dostawcy i kontrahenci przemysłu
ulokowanego w polskiej gospodarce.
Nie możemy zapomnieć o bardzo istotnej roli
przemysłu farmaceutycznego w generowaniu
tej cechy, która predestynuje nas do bycia
w dwudziestce najbardziej rozwiniętych państw
świata, czyli innowacyjności. To także korzyści,
jakie otrzymuje bezpośrednio obywatel
naszego kraju: możliwość zabezpieczenia
potrzeb zdrowotnych, a więc dostęp do leków
wysokiej jakości, produkowanych w Polsce,
a więc dostępnych tu i teraz, a ten aspekt
wydaje się w kontekście doświadczeń
pandemicznych mieć ogromne znaczenie.

GOSPODARKA
farmacja

Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki,
Gdański Uniwersytet Medyczny

I

nwestycje branży
farmaceutycznej w produkcję
leków w Polsce są istotne
z punktu widzenia zapewnienia
bezpieczeństwa lekowego
w naszym kraju.
Bezpieczeństwo lekowe opiera się
na dwóch filarach: jakości produktu
leczniczego i jego dostępności.
Nieprzypadkowo w listopadzie
2020 r. Komisja Europejska
opublikowała dokument Europejska
Strategia Farmaceutyczna. Centralną
postacią tej strategii jest pacjent.
Pacjent, dla którego lek ma być
jakościowo najlepszy, ale też
dostępny.
Dostępność rozumiana jest
na dwóch polach: dostępność
ekonomiczna, a więc żeby nie było
grup społecznych wykluczonych
z dostępu do leku, ale też
dostępność łańcucha dostaw.
W tej strategii mówi się o pełnym
cyklu życia produktu leczniczego,
który powinien być zlokalizowany
w Europie na obszarze Unii
Europejskiej czy krajów blisko z nią
związanych.
Stąd tak ważne jest produkowanie
substancji czynnej w Unii
Europejskiej i lokowanie wytwórni
leków w krajach europejskich, w tym
w Polsce.

Na jakie rynki będą produkowane leki
w nowej fabryce?
Nasza dotychczasowa regionalna fabryka, która od 24 lat produkowała leki
na 21 rynków, zostanie przekształcona
w wytwórnię o zasięgu globalnym. Będziemy produkować nowoczesne leki
dla ok. 70 krajów, w których obecna
jest firma Servier. Będą to głównie rynki
wysoko regulowane. To bardzo ważne,
że będą wytwarzane w kraju Unii Europejskiej, pod stałym nadzorem kompetentnych organów odpowiedzialnych za

ich jakość i bezpieczeństwo. Ten aspekt
ma ogromne znaczenie i stanowi absolutną, niestety nie zawsze docenianą,
przewagę nad lekami wytwarzanymi
poza europejskim systemem nadzoru
nad jakością produktów leczniczych.
Jak inwestycja Servier wpłynie na
polską gospodarkę?
Niewątpliwie wpłynie na poprawę bilansu handlowego, gdyż przeważająca część
produkcji będzie eksportowana. Zakładany wzrost przychodów wygeneruje
wyższe podatki. Zwiększy się zatrudnienie i powstaną nowe miejsca pracy
dla absolwentów uczelni o profilu chemicznym, analitycznym, farmaceutycznym, biotechnologicznym. Rozszerzymy
współpracę z polskimi uniwersytetami,
które kształcą specjalistów dla przemysłu farmaceutycznego. Ponadto będzie
dowodem na to, że w Polsce możliwe
jest wytwarzanie produktów o najwyższym poziomie innowacyjności, które
obecne są na rynku globalnym. Będzie
potwierdzeniem, że Polska posiada wysokiej klasy specjalistów, a więc zasadne
jest lokowanie podobnych inwestycji
właśnie w naszym kraju. Pamiętajmy,
że 100-letnia historia polskiego przemysłu farmaceutycznego, który już lata
temu był zapleczem produkcyjnym dla
całego regionu, nadal stanowi silny
argument za inwestowaniem w wysoce
specjalistyczną i innowacyjną produkcję
właśnie w Polsce. n 
S.P.

Laboratorium kontroli jakości

fot.: FServier Polska

prof. dr hab. n. farm.
Michał Markuszewski

wykorzystywanych przez europejski
przemysł farmaceutyczny do produkcji leków pochodzi z Chin i Indii. Na
te zagrożenia odpowiada Europejska
Strategia Farmaceutyczna i Europejski
Plan Odbudowy. Komisja Europejska
zdaje sobie sprawę, że uzależnienie od
dostawców azjatyckich jest realnym
zagrożeniem dla zdrowia publicznego,
i wraz z krajami członkowskimi podejmuje działania w kierunku przywrócenia
produkcji farmaceutycznej na terenie
Unii Europejskiej. Servier od lat realizuje
ten model, który dziś jest postulowany
przez władze unijne: substancję czynną
wytwarzamy na terenie Unii Europejskiej, a gotowe leki są wytwarzane w polskiej fabryce w Warszawie. Produkując
leki w Polsce, będziemy gwarantem ich
dostępu dla przewlekle chorych. Dziś
wszystkie leki Servier objęte refundacją
wytwarzane są w Polsce.
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Kobieca
strona
biznesu

Izabela Górska, CEO i Founder firmy Dharma Prosta
Spółka Akcyjna, opowiada o swojej niekonwencjonalnej
karierze zawodowej oraz o celach, jakie sobie postawiła,
dążąc do tego, by pomóc innym kobietom czuć się silnymi
i realizować się we wszystkich obszarach życia
Zdobyła pani bogate doświadczenie
managerskie, choć jest pani w wieku,
w którym ambitni młodzi ludzie dopiero zaczynają przygodę z biznesem…
Wcześnie zrozumiałam, co chcę robić
w życiu. Mam 33 lata, z których przepracowałam prawie pół życia, czyli
15 lat. Przed maturą przeniosłam się
z Torunia, który uważam za najpiękniejsze polskie miasto, do Warszawy – ze
względu na możliwości rozwoju, jakie
oferuje stolica. Zdecydowałam się na
studia zaoczne na Uczelni Koźmińskiego, ponieważ jak najszybciej chciałam
rozpocząć pracę na pełnym etacie. Nie
podoba mi się popularny dziś model
– kilka uczelni, różne specjalności
i wspólne mieszkanie z rodzicami do
trzydziestki.
Gdzie rozpoczęła pani pracę?
W Lucas Banku. Miałam 19 lat i byłam
doradcą w dziale obsługi klientów.
Miałam świetną managerkę, która na
rozmowie rekrutacyjnej znalazła we
19
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mnie potencjał wynikający z osobowości, a nie z doświadczenia. Do dziś
jestem jej bardzo za to wdzięczna.
Wcale się nie dziwię, bo chętnie zaproponowałbym pani pracę.
Odpowiem żartem – nie pan jeden.
Wiem, że mam osobowość, która się
potrafi sprzedać. I jest to klucz do
mojego sukcesu. Po prostu potrafię
łączyć potencjały drzemiące w pomysłach biznesowych i w ludziach… Po
dwóch latach w banku przeszłam do
Expandera, gdzie zajmowałam się układaniem portfeli inwestycyjnych i pozyskiwaniem kredytów. Choć jestem
humanistką, kwestie finansowe nigdy
nie sprawiały mi trudności, a doświadczenia z Expandera procentują w mojej
obecnej działalności. Staram się zawsze
łączyć dwie perspektywy: ludzką i finansową. Kolejny etap mojego rozwoju
zawodowego to własna firma – zawsze
chciałam zostać przedsiębiorcą. Była
to firma szkoleniowa specjalizująca
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się w dziedzinie budowania marki
osobistej, gospodarowania czasem.
Certyfikowałam się jako trener-persolog metodologii opierającej się na
rozpoznawaniu typów osobowości
i wykorzystywaniu tego pod kątem
rozwoju i efektywności. Cieszy mnie,
że udało mi się zbudować trwałe relacje
z wieloma osobami, moi dawni klienci
są nimi także dziś.

CHCĘ WESPRZEĆ
KOBIETY, TWORZĄC
PROJEKT, KTÓRY
POMOŻE IM
W AKTYWIZACJI
ZAWODOWEJ
I ROZWOJU
OSOBISTYM. JESTEM
PRZEKONANA,
ŻE POLKOM
NIE BRAKUJE
KOMPETENCJI, ALE
WIARY W SIEBIE.
WŁAŚNIE DLATEGO
TWORZĘ MIEJSCE,
KTÓRE BĘDZIE JE
WSPIERAĆ

zmianie – zajęłam się komercjalizacją
przestrzeni. W 1,5 roku udało nam się
znaleźć 110 firm, które zajęły większość
przestrzeni.
Powinna pani jeszcze długo spijać
śmietankę tego sukcesu.
To moje dziecko, jestem twarzą i cofounderką tego projektu, ale zdecydowałam się zająć innym projektem.
Jestem typem foundera, najbardziej
interesuje mnie tworzenie, a nie zarządzanie firmą, która już sprawnie
działa. Postanowiłam zająć się tym,
co zawsze mnie inspirowało – pracą
z kobietami, które, cokolwiek byśmy
powiedzieli, różnią się od mężczyzn

priorytetami, sposobem zarządzania.
W naszym kraju brakuje narzędzi, które
pomagałyby kobietom tworzyć biznes.
W tym świecie dominuje męska energia. Stwierdziłam, że chcę wesprzeć
kobiety, tworząc projekt, który pomoże
im w aktywizacji zawodowej i rozwoju osobistym. Jestem przekonana, że
Polkom nie brakuje kompetencji, ale
wiary w siebie. Właśnie dlatego tworzę przestrzeń – miejsce, które będzie
je wspierać. To Dharma wsparta na
trzech głównych filarach. Pierwszy
z nich to przestrzeń eventowa, drugi
– kawiarnia, czyli płaszczyzna społecznościowa, a trzeci – showroom
marek tworzonych przez kobiety dla
kobiet, oferujący wsparcie biznesowe i pomoc w promocji produktów.
Wybrałam lokalizację przy ul. Rydygiera 14, na warszawskim Żoliborzu,
w nowo powstającym budynku. Prace
projektowe już trwają, a w przyszłym
miesiącu zaczniemy urządzać wnętrza.
Olbrzymie wyzwanie dla jednej osoby…
Wspierają mnie dwie inwestorki. Iwona
Puchalska przez długi czas pracowała
w korporacji, ale po urodzeniu bliźniaków zaczęła realizować pasję życiową,
tworząc meble i malując obrazy. Z kolei
Beata Gąsior działa w branży finansowej, ma własną placówkę bankową.
Chciałabym zaangażować w tę ideę
więcej kobiet, więc rozpoczynam akcję
crowdfundingową, do czego zamierzam wykorzystać nowe rozwiązanie
prawne – prostą spółkę akcyjną. Będzie
to pierwszy tego rodzaju projekt w Polsce. Podjęłam współpracę z Beesfund,
platformą zrzeszającą ok. 70 tys. inwestorów prywatnych.
Jak wygląda model biznesowy Dharmy?
Jest dość rozbudowany. Ważną funkcję
będą pełniły subskrypcje, dające dostęp
do całej społeczności, licznych eventów, benefitów, zniżek na wiele usług.
W showroomie chcemy prowadzić
sprzedaż różnych produktów. Kolejny
ważny element to praca z biznesem –
pozyskałam już zlecenie od jednej z największych firm telekomunikacyjnych

Izabela Górska

Wypoczynek – Włochy, zwłaszcza
Sycylia. Jako dziecko spędzała
wakacje w Rzymie. Mówi po włosku,
co pozwala z innej perspektywy niż
czysto turystyczna patrzeć na ten
kraj. Lubi śródziemnomorski styl
życia, otwartość na innych. Ulubione
miasto – Taormina.
Kuchnia – włoska i tajska.
Gotowanie sprawia jej wielką
przyjemność. Stanowczo przedkłada
domowe dania nad diety pudełkowe.
Lubi steki. Żartuje, że… nie ufa
ludziom, którzy nie lubią jeść.
Hobby – „Podróże i książki
to dziedziny, w które należy
inwestować bez żalu. Interesują
mnie prace poświęcone rozwojowi
osobistemu i duchowości, pracy
ze swoim umysłem i interpretacji
rzeczywistości”.

na warsztaty malowania intuicyjnego
i body artu. Na marginesie, bardzo się
cieszę, że korporacje zaczęły dostrzegać
potrzebę nie tylko rozwoju kompetencji
pracowników, lecz także ich poczucie
szczęścia. Planujemy organizować też
wycieczki – zaczniemy od Islandii,
gdzie w listopadzie wybiera się grupa 20 kobiet. Pomysł funkcjonowania
Dharmy oparty jest na budowaniu
relacji, bez których nie mógłby funkcjonować żaden biznes.
Dharma – co oznacza to słowo?
Symbolizuje holistyczny rozwój i etapy
w życiu człowieka, takie jak praca, którą
wykonujemy z radością, a nie z przymusu; potencjał finansowy jako energia,

którą można kierować w różne strony;
harmonia życiowa. Mówiąc to, mam na
myśli przede wszystkim kobiety, które
muszą łączyć role zawodowe, np. szefowej w firmie, z obowiązkami matki.
Dharma ma być miejscem, gdzie kobieta
będzie się czuła silna, by realizować się
we wszystkich obszarach życia.
Co stanowiło kamień milowy pani
kariery?
Prawdziwy przełom stanowiła dla mnie
chwila, gdy zostałam matką trzyletniego
dziś Leopolda. Jest moim najlepszym
nauczycielem, osobą, dzięki której rozwinęłam się najbardziej, a jednocześnie
zrozumiałam wszystkie moje słabe strony. Skłoniło mnie to do ważnych refleksji
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Nie tylko praca…

Jak rozpoczęła się pani przygoda z zarządzaniem?
Przez 3,5 roku rozwijałam projekt Business Link Warszawa. Była to pierwsza
sieć coworkingu w Polsce, wspierająca
budowę ekosystemu startupowego.
W roku 2011 jeszcze nie wszyscy rozumieli, co oznacza start-up, w co dziś
trudno uwierzyć. Udało mi się zbudować duży ekosystem w Zebra Tower
– ponad 300 firm w portfolio. Wspomagałam je w różny sposób, pomagałam
pozyskiwać inwestycje. Właśnie wtedy
poznałam Tima Rowe’a, założyciela
i dyrektora generalnego Cambridge
Innovation Centre oraz założyciela Venture Café. Po jednym spotkaniu zaproponował, żebyśmy wspólnie z mężem,
Aureliuszem Górskim, przyjechali do
USA. I tak rozpoczęła się nasza współpraca. Projekt przeniesienia na polski
grunt idei Tima był zgodny z naszymi
pomysłami dotyczącymi stworzenia
Trend House. Był rok 2015, nasi znajomi
z niedowierzaniem patrzyli na nas,
słuchając, że planujemy stworzenie
kampusu innowacji na powierzchni
8 tys. mkw. Po dwóch latach udało
nam się pozyskać 49 mln euro na tę
inwestycję. Byłam zaangażowana w ten
projekt od pierwszej chwili jako dyrektor zarządzająca. Moja rola polegała na
budowie nie tylko CIC Warsaw, lecz
także drugiej spółki CIC Poland, której
celem było stworzenie dla CIC Global
Mini Share Service Center, w którym
działa kilka zespołów zajmujących się
software’em, rekrutacją, marketingiem
i finansami. 90 proc. osób zaangażowanych w ten projekt sama zrekrutowałam i wdrożyłam do pracy. Gdy doszło
do otwarcia Centrum, moja rola uległa

GOSPODARKA
wywiad

na temat roli kobiet, tego, jak bardzo
jesteśmy wszechstronne i potrafimy łączyć role życiowe. Mając roczne dziecko, budowałam CIC, znajdowałam czas
na liczne spotkania i kontakt z synem.
Wspomagała mnie niania, która nigdy
nie pracowała na cały etat. Radziłam
sobie, ustalając priorytetowe zadania,
niektóre rzeczy robiąc zdalnie. Pomimo
tych ograniczeń osiągnęłam sukces. Pomimo lockdownu wyprzedzaliśmy plany
komercjalizacji o 20–30 proc., podczas
gdy inni tracili klientów i obniżali ceny.
Warto przypomnieć, że przestrzeń coworkingowa CIC jest najdroższa w Polsce,
a pomimo to chętni czekają w kolejce. n
rozmawiał Piotr Cegłowski
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sprzęt dla policji i Straży Granicznej,
rolnictwo (zwłaszcza przeciwdziałanie
chorobom weterynaryjnym) i wiele
innych szczegółowych pozycji. Wiadomo, że potrzeby są ogromne, a okazja
dodatkowego ich zaspokojenia zdarza
się rzadko.
W tym miejscu zaczynamy jednak
ocierać się o politykę, bo natychmiast
pojawiły się rozliczne zarzuty „gry
w cyferki”, z założenia wadliwej konstrukcji budżetu, zaspokajania potrzeb
własnego elektoratu itp. To zupełnie
osobny wątek.

Andrzej Nierychło
publicysta prasowy i telewizyjny,
współtwórca „Pulsu Biznesu”

Wirus zaskoczył

Gospodarka
zdejmuje

S

amo w sobie nic nadzwyczajnego, takie poprawki są
rutynowe i zdarzają się raz
za razem, zwłaszcza bliżej
końca roku. Budżet konstruowany
jest bowiem wiele miesięcy wcześniej
w oparciu o bardzo liczne założenia
i ekstrapolacje, które życie weryfikuje
później punkt po punkcie.
Normą jest jednak weryfikowanie budżetu państwa „w dół”, gdyż przebieg
wydarzeń w kolejnych minionych

miesiącach był niekorzystny. Wydatki
były większe, wpływy mniejsze, pojawiły
się sytuacje nadzwyczajne, nie do przewidzenia wcześniej. Autorzy budżetu
byli nadmiernymi optymistami (przy
cichej akceptacji rządzących). Teraz
konieczne są cięcia. Tak właśnie było
przez wiele, wiele lat.
Tym razem stało się inaczej. Budżet
państwa na rok 2021 zostaje zweryfikowany „w górę”. W ustawie budżetowej zaplanowano dochody budżetu

państwa w wysokości 404 mld zł. Tymczasem faktyczne dochody mogą być
wyższe nawet o 80 mld zł i sięgnąć
483 mld zł. Odwrotnie z wydatkami.
Miały wynieść 487 mld zł. Wyniosą
523 mld zł. Deficyt zamiast 82 mld zł
wyniesie 40 mld zł.
Rząd planuje zatem zwiększenie jeszcze
w tym roku wydatków na kolej, drogi,
inwestycje wodno-kanalizacyjne (to przez
wsparcie budżetów samorządów, także
w latach następnych), obronę narodową,

fot.: AdobeStock

maseczkę

Bomba wybuchła we wtorek
21 września, gdy po cotygodniowym
posiedzeniu rządu premier Mateusz
Morawiecki omawiał podczas
konferencji prasowej podjęte decyzje.
Najważniejsza z nich to nowelizacja
budżetu państwa na trwający rok

Jest jednak jedna okoliczność zupełnie
poza dyskusją. Otóż dzisiejszy i przyszły stan gospodarki – zarówno krajowej, jak i globalnej – jest mianowicie
warunkowany przez przebieg i skutki
pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.
W jaki sposób i w jakiej skali? To jest
dzisiaj najważniejsze pytanie.
Wybuchu epidemii nikt nie mógł
przewidzieć (zostawiamy na boku
teorie rozmaitych jasnowidzów), a jej
wpływ na ekonomikę da się ocenić
tylko wstecz i jeszcze długo będzie
analizowany oraz oceniany.
Z punktu widzenia bieżącego wpływu
na gospodarkę nie ma też już dzisiaj
znaczenia, czy świat jako całość i każdy
z krajów były na epidemię przygotowane. A raczej dlaczego nie były. To
pytanie do historyków polityki, nie ekonomistów.
Historia ma zaś to do siebie, że upływ
czasu zmienia optykę i naukowcy nadal
spierają się o rozmaite aspekty rewolucji
francuskiej… Naprawdę niewiele da się
więc dzisiaj powiedzieć o globalnym
wymiarze ekonomicznych skutków pandemii, skoro od jej wybuchu upłynęły
ledwie dwa lata, a przyszły koniec zarazy
spowija na razie mgła.
Nic zatem dziwnego, że wypowiedzi
tych, którzy coś powiedzieć muszą, są
raczej ezopowe.
Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej,
stwierdził ostatnio: „Znaczny wzrost

WYBUCHU EPIDEMII
NIKT NIE MÓGŁ
PRZEWIDZIEĆ
(ZOSTAWIAMY
NA BOKU TEORIE
ROZMAITYCH
JASNOWIDZÓW),
A JEJ WPŁYW
NA EKONOMIKĘ
DA SIĘ OCENIĆ TYLKO
WSTECZ I JESZCZE
DŁUGO BĘDZIE
ANALIZOWANY
ORAZ OCENIANY

gospodarczy w drugiej połowie bieżącego roku bardzo wyraźnie dowodzi,
że zaczynamy przezwyciężać kryzys.
Zdecydowana reakcja Europy będzie
miała kluczowe znaczenie dla rozwiązania takich problemów, jak utrata miejsc
pracy, osłabienie sektora przedsiębiorstw
i pogłębiające się nierówności. Nadal jest
wiele do zrobienia, aby zapobiec dotkliwym skutkom społeczno-gospodarczym.
Nasz pakiet na rzecz odbudowy w dużym stopniu przyczyni się do ożywienia
gospodarczego. Ważnymi czynnikami
są równoczesna realizacja programu
szczepień oraz prawdopodobny wzrost
popytu na świecie”.
Nie będzie chyba błędna ocena, że największym konkretem w tej wypowiedzi
jest konstatacja, że „nadal jest wiele
do zrobienia”.
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Natomiast Paolo Gentiloni, komisarz Unii
Europejskiej do spraw gospodarki, powiedział: „Europejczycy żyją w trudnych
czasach. Pandemia nie odpuszcza, a jej
konsekwencje społeczne i gospodarcze
są coraz bardziej widoczne. Na szczęście widać wreszcie światło na końcu
tunelu. W miarę jak w nadchodzących
miesiącach coraz więcej osób otrzyma
szczepionkę, możliwe powinno być łagodzenie obostrzeń, co z kolei umożliwi
ożywienie gospodarki. W 2022 r. poziom
PKB w UE powinien powrócić do wartości sprzed pandemii. Jest to wcześniej,
niż oczekiwano, mimo że odrobienie
strat z 2020 r. nie może odbyć się szybko,
a jego tempo będzie różnić się w różnych
częściach Unii. Prognoza ta obarczona
jest jednak dużym ryzykiem, związanym
np. z nowymi wariantami COVID-19
i z globalną sytuacją epidemiologiczną”.
Ta wypowiedź zawiera ważną informację. Gospodarka europejska w 2022 r.
powróci do poziomu z roku 2019. Notuje
więc trzyletnie załamanie i przerwę
w rozwoju. Dodajmy, tak będzie, jeśli
tylko wirus zachowa się „planowo”,
a z tym może być różnie.
Dane ze świata są jeszcze bardziej ogólnikowe. Podobno gospodarka USA zniosła
ten atak nieźle, a przynajmniej lepiej niż
europejska. Podobno Chiny już wróciły na
ścieżkę wzrostu, tyle że tamtejsze oficjalne
dane nie są całkowicie wiarygodne.
Krajowe podwórko jest z natury rzeczy
łatwiejsze do obserwowania oraz prób
wnioskowania. W dużym skrócie wygląda to tak: pandemia była i jest wielkim
wstrząsem i oczywiście lepiej, żeby jej
nie było. Ponieważ jednak życie nie
zna próżni, obok zjawisk zdecydowanie
negatywnych pojawiły się i pozytywne,
niekiedy zaskakujące.

Wirus zaszkodził
Zacznijmy ten bilans lat 2019–2020 od
strat. Jeszcze tylko małe zastrzeżenie.
„Wpływ pandemii na gospodarkę” i „gospodarka w czasie pandemii” to nie są
tożsame pojęcia, ale tu je traktujemy
wymiennie. Zastrzegamy też, że poniższa numeracja zdarzeń nie oznacza

GOSPODARKA
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a części do telewizorów – o 73 proc.
Więcej o 40 proc. polscy sprzedawcy
sprowadzili z Chin telefonów.
Na przyrost wolumenu importu wielki
wpływ miały też oczywiście wspomniane już skokowe zwiększenia cen ropy
i gazu na rynkach światowych. Taki
urok, gdy nie ma się zasobów Kuwejtu…

Wirus pomógł

NASTĄPIŁ WYBUCH
NIEPRAWDOPODOBNEJ
INICJATYWY
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
EKSPLOZJA SPRZEDAŻY
NA ODLEGŁOŚĆ,
PRZEZ KOMPUTERY,
ALE TEŻ TELEFONY,
PRACA ZDALNA,
OGROMNY
ROZWÓJ SEKTORA
INFORMATYCZNEGO
zwiększone koszty odbioru i przetwarzania segregowanych śmieci.
Trzecim zjawiskiem jest zmniejszenie
zatrudnienia w gospodarce narodowej.
W samym roku 2020 obniżyło się ono
o prawie 120 tys. osób. To prawdopodobnie główny i pierwszy bezpośredni
skutek pandemii. Dociśnięte rozmaitymi zakazami i ograniczeniami firmy pozbywały się pracowników bądź
przenosiły ich na inne umowy, uroczo
zwane śmieciowymi. Łatwo zgadnąć,
że największe cięcia przeprowadzono w takich branżach, jak turystyka,
hotelarstwo czy gastronomia. Nie był
w stanie nadrobić tych spadków przyrost
zatrudnienia w transporcie/logistyce

i segmencie informacyjnym (chodzi tu
zwłaszcza o firmy internetowe).
Po czwarte, kulały inwestycje. Przy
zupełnym braku pewności, co będzie
się działo za rok, dwa, trzy lata, firmy
nacisnęły hamulec i przestały wydawać pieniądze pod kątem przyszłych
potencjalnych zysków. W zeszłym
roku spadki zbliżyły się do 20 proc.
Tymczasem takie wydatki rzutują na
przyszłość, a ich brak może okazać się
kulą u nogi, gdy trzeba będzie działać
już po kryzysie, w normalniejszych
warunkach.Wprawdzie w tym roku
wydatki rozwojowe przedsiębiorstw
lekko wzrosły (licząc od obniżonego
poziomu), ale najpewniej chodzi tu
o inwestycje natury odtworzeniowej,
konieczne, by w ogóle funkcjonować.
Piąty negatywny czynnik to skokowe
zwiększenie importu, czyli mówiąc
kolokwialnie, wywóz pieniądza, który mógłby jeszcze pracować w kraju.
W tym worku jest dużo: z jednej strony
konieczny zakup szczepionek i sprzętu
medycznego (aferę respiratorową zostawiamy na boku), z drugiej – gwałtowny
wzrost zamówień telewizorów przed
ważnymi wydarzeniami sportowymi.
Sam import telewizorów z Chin poszedł w górę o 72 proc. rok do roku
w pierwszym kwartale tego roku,

Oprócz minusów są jednak w tej kryzysowej aurze również plusy. To samodzielne zjawiska, ale też „efekt lustra”,
co oznacza, że zjazd w dół może w tej
samej branży generować równocześnie
pozytywy. Podczas pandemii obserwować można zatem:
Pierwsze – wskaźniki globalne. Mimo blokad nakładanych przez rząd
na gospodarkę i wzrostu cen energii
polski PKB ma w 2021 r. urosnąć. To
się sprawdza, czego dowodzą wspomniane na wstępie najnowsze decyzje
rządu o waloryzacji budżetu. Liczyć
dziś można nawet na 5 proc. wzrostu.
W Europie wzrostem gospodarczym
wyprzedzi nas tylko Irlandia, od lat
korzystająca z amerykańskich inwestycji technologicznych.
W szczególności korzystnie dla Polski
działa przekierowanie części globalnych

łańcuchów dostaw. Bliskość geograficzna w pandemii nabrała większego
znaczenia, co ma związek z utrudnieniami w przekraczaniu granic. Warto
to zestawić z przywołanymi wyżej danymi o wzroście zatrudnienia w sektorze
transportowo-magazynowym.
Drugie – znaczący wzrost produkcji
w przemyśle. Tylko w kwietniu produkcja
przemysłowa wzrosła o 45 proc. w skali
roku, a samo przetwórstwo przemysłowe
(ten termin statystyczny oznacza przemysł bez górnictwa) aż o 51 proc. Oznacza
to, że nadrobione zostały straty z pandemii i wyniki są już o 9 proc. wyższe niż
w 2019 r. Doszło do tego mimo spadku
w sektorze górnictwa węglowego, który
jest poniżej 2019 r. o 7 proc., oraz spadku
przetwórstwa ropy i koksu o 23 proc. od
2019 r. (powodem jest mniejsze zużycie
paliw w gospodarce).
Produkcja wróciła do przedpandemicznych poziomów w kluczowej w Polsce
branży produkcji samochodów i części
motoryzacyjnych (drugiej pod względem
ważności, pierwsza to wyroby spożywcze). W kwietniu było to już tylko mniej
niż 1 proc. niżej niż dwa lata wcześniej.
Bardzo blisko powrotu do przedpandemicznej sprawności jest główny w Polsce
przemysł spożywczy. Znaczące wzrosty
zaliczyły branże produkcji urządzeń

elektrycznych (plus 52 proc. względem
2019 r.), komputerów i wyrobów elektronicznych (50 proc.) oraz wyrobów z gumy
i tworzyw sztucznych (21 proc.).
Trzecie – spadek bezrobocia. Pozornie jest to niezgodne ze wspomnianym
spadkiem zatrudnienia, ale liczby nie
kłamią (sprzeczność wynika z archaicznych, nieżyciowych zapisów kodeksu
pracy). Naprawdę można się chwalić,
stopę bezrobocia mamy najniższą w Unii
Europejskiej i to już od stycznia. Według
statystyk Eurostatu bezrobocie w Polsce
utrzymuje się na poziomie 3,1 proc.,
w skali roku ubyło ponad 60 tys. osób
na zasiłkach. Większy spadek nastąpił
tylko we Francji, choć tam bezrobocie
jest dużo wyższe, równe unijnej średniej
i wynosi ponad 7 proc.
Czwarte – wzrost eksportu. Przyrost w niektórych miesiącach sięgał
20 proc., średnio polskie firmy sprzedają teraz miesięcznie za granicę towary za 100 mld zł. Wzrost eksportu
równoważy z górą przyrost importu,
problemem jest ich inna struktura
(surowce – produkty).
Piąte, chyba najważniejsze, to dziedzina
wymykająca się prostym zestawieniom
i trudna do ujęcia w liczbach, zwłaszcza
w skali rok do roku czy miesiąc do miesiąca. Temat raczej dla socjologów niż
ekonomistów. Chodzi o wybuch nieprawdopodobnej inicjatywy i przedsiębiorczości. Eksplozja sprzedaży na odległość,
przez komputery, ale też telefony, praca
zdalna, ogromny rozwój sektora informatycznego. Są w tym oczywiście i plusy,
i minusy, przyszłość to zweryfikuje, ale
w szerokiej skali tu najpewniej lokuje się
pojęcie wpływu pandemii COVID-19 na
gospodarkę, czyli na warunki życia setek
milionów ludzi.
Najkrócej mówiąc, gospodarka chyba
już zdejmuje epidemiczną maseczkę.
Problem w tym, czy twarz po zdjęciu
maseczki będzie do poznania. n
PS Autor uważa za sukces, że w całym
tekście udało mu się uniknąć słowa
„lockdown”.

fot.: AdobeStock

szeregowania według ważności, lecz jedynie ma charakter porządkujący.
Pierwsze zjawisko to
szybko rosnące zadłużenie sektora publicznego.
Tylko w minionym roku
przyrosło ono o prawie
20 proc., do 1,3 bln zł. Na
tym tle radosna decyzja
rządu z września to zaledwie odprysk potrzeb.
I choć w skali całej Unii
Europejskiej lokujemy się
dopiero na 15. pozycji, jeśli
chodzi o relację wzrostu
zadłużenia do produktu
krajowego brutto, to jest
to niewielkie pocieszenie.
Dług realnie istnieje, a nasza gospodarka jest za mało elastyczna,
by nagle przyspieszyć i nadrobić braki.
Drugi czynnik jest, niestety, łatwiejszy
do zaobserwowania i dotkliwie odczuwany przez tzw. zwykłego człowieka. Jest
nim inflacja, która w czasie pandemii
doznała gwałtownego przyspieszenia.
Jej poziom znacząco przekroczył 5 proc.
i nadal wykazuje tendencję wzrostową.
Inflacja w Polsce jest największa w całej Unii Europejskiej (ścigamy się tu
z Węgrami, ale, niestety, wygrywamy).
Przyczyn wzrostu inflacji jest wiele.
Hurtowe ceny prądu tylko w czerwcu
wzrosły aż o 15 proc. i odbijają się na
cenach towarów. Skoczyły światowe
ceny ropy, a co za tym idzie – i paliw.
Co gorsza, zapowiedziano już kolejne
podwyżki stawek za prąd i nośniki energii. Wariują ceny mieszkań, zwłaszcza
w większych miastach.
Tymczasem bank centralny utrzymuje
rekordowo niskie stopy procentowe.
Jest już oczywiste, że nie uda mu się
dotrzymać tzw. celu inflacyjnego, od
2004 r. założonego ustawowo na poziomie 2,5 proc. (z możliwością odchylenia
o 1 proc).
Paradoksalnie, na wzrost inflacji pechowo rzutują też decyzje podjęte ze
słusznych przesłanek, jak opodatkowanie alkoholowych „małpek” i napojów
z obłędną zawartością cukru, a także

GOSPODARKA
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Andrzej Nierychło
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Wszystko,

co chcielibyście

o złocie NBP,

wiedzieć

ale baliście się zapytać*

*) a ja mogę ujawnić
Odpowiedzi prof. Adama Glapińskiego, prezesa NBP, na pytania o polskie złoto

Od kiedy ogłosiliśmy, że w latach
2018–2019 Narodowy Bank Polski
dokonał zakupu łącznie 125,7 tony
złota, a następnie zdecydował
o przeniesieniu blisko połowy
zasobów (100 ton) z Banku Anglii
do skarbców NBP, nie gaśnie
zainteresowanie tymi działaniami
oraz ich motywami. Do NBP,
a czasem do mnie osobiście
jako prezesa banku centralnego,
trafiają liczne zapytania –
od dziennikarzy, parlamentarzystów,
Polaków – o przesłanki decyzji,
ich uwarunkowanie i konsekwencje.
Każde takie pytanie traktujemy
oczywiście z powagą i udzielamy
stosownych wyjaśnień, ale z czasem
zauważyliśmy, że wiele pytań dotyczy
zbliżonych zagadnień. Warto więc
rzucić nieco światła na owiane aurą
tajemniczości zasoby złota NBP
i uchylić szerszemu gronu pancerne
drzwi naszych skarbców.
Zapraszam!

Ile właściwie złota ma NBP i jak
to się ma do innych banków centralnych?
Według stanu na koniec sierpnia
2021 r. zasób złota NBP wyniósł
7,402 mln uncji, tj. 230,2 tony. Wielkość zasobu złota utrzymywanego
przez NBP jest zasadniczo kształtowana przez strategiczne zakupy
kruszcu do rezerw, ostatnio dokonane w latach 2018–2019. Należy
jednak mieć na uwadze, że w układzie miesięcznym dane o rezerwach
złota NBP (publikowane regularnie na naszej stronie internetowej
www.nbp.pl) mogą się nieznacznie
zmieniać. Przykładowo, na koniec
lipca zasób złota wyniósł 7,392 mln
uncji, a w czerwcu 7,452 mln uncji. Tego rodzaju zmiany (wzrosty/
spadki zasobu złota), z reguły rzędu
kilkuset czy kilkudziesięciu tysięcy
uncji (czyli nie więcej niż kilku ton),
są związane z realizacją procesu
inwestycyjnego i nie odzwierciedlają
strategicznych decyzji dotyczących
zarządzania rezerwami złota NBP.
Banki centralne na świecie mają łącznie ok. 30 tys. ton złota.
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Największym posiadaczem złota są
– z powodów historycznych – Stany
Zjednoczone (8,1 tys. ton), następnie
Niemcy (3,4 tys. ton) oraz kolejno:
Włochy, Francja, Rosja i Chiny –
wszystkie po ok. 2 tys. ton. Zasoby
złota w posiadaniu NBP są niemal
dwukrotnie większe niż w Szwecji
(126 ton), zbliżone do Belgii (227 ton)
i nieco mniejsze niż Austrii i Hiszpanii (280 ton). Z posiadanym zasobem
złota NBP zajmuje 23. miejsce pośród banków centralnych na świecie
i 11. wśród europejskich banków
centralnych. Oprócz wartości absolutnych znaczenie ma też to, jaką
część wszystkich aktywów banku
centralnego stanowi złoto. W takim
ujęciu NBP – z udziałem 6,5 proc. –
sytuuje się na poziomie zbliżonym,
a nawet nieco wyższym niż banki
centralne w Niemczech czy Stanach
Zjednoczonych.
Gdzie przechowywane jest polskie
złoto? Dlaczego część zasobu przechowujemy za granicą?
Blisko połowa zasobu złota –
104,9 tony – jest przechowywana
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wypełnione honorowe zobowiązanie
wobec pracowników Banku Polskiego
SA, którzy z narażeniem życia i zdrowia
uchronili przed ponad osiemdziesięciu
laty ówczesne zasoby złota przed ich
przejęciem przez wojska niemieckie.
Oto link do broszury NBP zawierającej fakty i ciekawostki w tej tematyce:
bankoteka-specjalne-3.pdf (cpnbp.pl).

jego zasobami i zarazem ogranicza
koszty utrzymywania kruszcu.
Jaką postać ma złoto zdeponowane
w skarbcach banku centralnego?
W skarbcach NBP znajduje się 104,9 tony
złota, co odpowiada 3,371 mln uncji.
Choć o złocie mówimy niekiedy zamiennie kruszec, co przywodzi na myśl rudy
tego szlachetnego metalu, w rzeczywistości są to sztaby: w skarbcach NBP
w Polsce jest ich obecnie 8392. Wszystkie
nasze sztaby – nie tylko te w skarbcach
NBP, lecz także te utrzymywane w Banku
Anglii – spełniają najwyższe standardy
czystości określane mianem „London
Good Delivery”, każda sztaba ma zbliżoną
masę ok. 400 uncji trojańskich (12,5 kg)
oraz próbę złota co najmniej 995 (musi
zawierać co najmniej 99,5 proc. czystego
złota), wytłoczoną w widocznym miejscu,
wraz z oznakowaniem rafinera i rokiem
produkcji.

Czy złoto w skarbcach NBP to część
przedwojennego zasobu Banku Polskiego?
Nie. Najstarsze sztaby wchodzące
w skład dzisiejszego zasobu w skarbcu NBP trafiły do banku centralnego
stosunkowo późno, bo dopiero w latach
80. i na początku lat 90. XX w. – w sumie
były to 392 sztuki o łącznej masie ok.
4,9 tony. Przez kolejne 25 lat stan ten się
nie zmieniał i dopiero po przeniesieniu
100 ton złota ze skarbców Banku Anglii
do Polski w 2019 r. w skarbcach NBP
pojawiło się kolejne 8000 sztab. Chociaż
nie ma bezpośredniego – fizycznego
– związku pomiędzy sztabami, które
były w rezerwach przed wybuchem
drugiej wojny światowej, a tymi, które dziś spoczywają w naszych skarbcach, tło historyczne (o którym niżej)
sprawia, że relokacja 100 ton złota do
Polski ma niejako charakter symboliczny. Można powiedzieć, że zostało

Artykuł ukazał się również w tygodniku „Do Rzecz y”

w skarbcach NBP, natomiast pozostałe
125,4 tony jest utrzymywane na rachunkach za granicą, przede wszystkim
na tzw. rachunku allocated w Banku
Anglii, w Londynie. Warto podkreślić,
że Bank Anglii nie tylko oferuje usługi przechowywania sztab złota, lecz
także organizuje rynek jego obrotu.
Oprócz NBP rachunki prowadzi tam
też większość podmiotów aktywnych
na rynku złota, dzięki czemu nasze zasoby mogą być aktywnie inwestowane,
np. w ramach tzw. transakcji lokacyjnych. Do celów inwestycyjnych są wykorzystywane również rachunki złota
utrzymywane przez NBP u innych korespondentów, lecz salda utrzymywane
na tych rachunkach stanowią bardzo
niewielki procent rezerw złota. Takie
zróżnicowanie miejsc przechowywania złota nie tylko dobrze wpisuje się
w praktykę banków centralnych, lecz
także pozwala elastycznie zarządzać

fot. NBP

Warszawska siedziba NBP

Czy przedwojenne zasoby polskiego
złota zostały zrabowane przez okupantów?
Nie, dawne złoto Banku Polskiego SA –
w tym przede wszystkim to w postaci
3067 sztab – zostało bohatersko wywiezione z Polski w pierwszych dniach
września 1939 r. Pierwszym przystankiem była – neutralna wówczas – Rumunia, gdzie od głównego transportu
odłączono 4 tony kruszcu, z których
część wykorzystano na pokrycie bieżących potrzeb, a pozostałe ok. 3 tony
pozostawiono w Narodowym Banku
Rumunii. W październiku 1939 r., po
długiej podróży morskiej z przystankami w Syrii i Libanie, skrzynie ze złotem
zostały zdeponowane w oddziale Banku
Francji w Nevers, gdzie pozostawały
pod nadzorem pracowników Banku
Polskiego SA. Tuż przed kapitulacją
Francji, w ostatniej chwili, polskie złoto
wywiezione zostało do Afryki, do Dakaru, skąd przetransportowano je do fortu
Kayes, położonego w głębi Sahary Francuskiej. Kontrolę nad zdeponowanym
tam złotem Polacy odzyskali dopiero
w styczniu 1944 r. po usilnych zabiegach
dyplomatycznych i prawnych. Ostateczne przejęcie złota nastąpiło na przełomie lutego i marca. Zapadła też wtedy
decyzja, żeby zasób złota zdeponować
w Banku Anglii w Londynie (26 ton),
Banku Rezerwy Federalnej w Nowym
Jorku (26,7 tony) oraz w Banku Kanady
w Ottawie (6,6 tony). Złoto przetransportowano drogą morską, a cała operacja
zakończyła się jesienią 1944 r.
Trzeba przy tym podkreślić, że wywiezione złoto pozwoliło rządowi na
uchodźstwie pokrywać koszty walki
o odzyskanie niepodległości Polski:
podczas wojny Bank Polski SA przekazał

NAJSTARSZE SZTABY
WCHODZĄCE W SKŁAD
DZISIEJSZEGO ZASOBU
W SKARBCU NBP
TRAFIŁY DO BANKU
CENTRALNEGO
STOSUNKOWO
PÓŹNO, BO DOPIERO
W LATACH 80.
I NA POCZĄTKU
LAT 90. XX W.

rządowi złoto m.in. na uruchomienie
kredytów dla Skarbu Państwa. W grudniu 1943 r. suma wykorzystanych przez
Skarb Państwa kredytów wyniosła ok.
38,5 mln zł. W okres powojenny Polska
wchodziła z zasobami złota na poziomie
67,3 tony, ale w ciągu kilku następnych
lat cały ten zasób został wykorzystany
na pokrycie deficytów płatniczych zrujnowanej okupacją gospodarki.
Po co właściwie bankowi centralnemu
złoto?
Jest kilka powodów, dla których złoto
odgrywa szczególną rolę w strategii
zarządzania rezerwami dewizowymi
NBP. Przede wszystkim nie stanowi ono
niczyjego zobowiązania, a zatem jest
wolne od ryzyka kredytowego – zmory
wszystkich zarządzających aktywami. Ponadto złoto jest wolne od bezpośrednich
powiązań z polityką gospodarczą jakiegokolwiek kraju, odporne na zawirowania
na światowych rynkach finansowych,
a jego cechy fizyczne zapewniają trwałość i praktycznie niezniszczalność. Te
wszystkie właściwości czynią ze złota tzw.
safe haven asset, którego wartość zazwyczaj rośnie w warunkach podwyższonego
ryzyka kryzysów finansowych czy politycznych. W efekcie złoto odznacza się
relatywnie niską korelacją z głównymi
klasami aktywów – szczególnie dolarem
amerykańskim, dominującym w portfelu
rezerw NBP – co korzystnie oddziałuje
na dywersyfikację ryzyka finansowego.
Oczywiście złoto nie stanowi stabilnego źródła dochodu w tradycyjnym
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sensie. Uncja złota nie wypłaca kuponów odsetkowych ani dywidendy, ale,
po pierwsze, trudno z tego czynić zarzut
w czasach, gdy znaczna część obligacji
skarbowych na świecie ma ujemną
rentowność, a po drugie, pewne możliwości inwestycyjne na rynku złota
mimo wszystko są dostępne i między
innymi żeby móc z nich korzystać,
część naszych zasobów utrzymujemy
poza granicami kraju.
Czy w ewakuacji polskiego złota we
wrześniu 1939 r. uczestniczyli tylko
urzędnicy i pracownicy Banku Polskiego?
Urzędnikom odpowiedzialnym za ewakuację polskiego złota, co prawda niewielu, towarzyszyły rodziny. Wyjątkowy był
udział lekkoatletki, mistrzyni olimpijskiej
w rzucie dyskiem, Haliny Konopackiej.
Konopacka była najsłynniejszą polską
sportsmenką w okresie dwudziestolecia
międzywojennego. Zaczynała od narciarstwa, ale sukcesy odnosiła w różnych
dyscyplinach: w skokach, biegach, tenisie, pchnięciu kulą i w rzucie oszczepem.
Podczas gdy jej mąż, płk Ignacy Matuszewski, były minister skarbu, rozpoczął
w Łucku nadzorowanie transportu złota,
ona prowadziła do granicy z Rumunią
jeden z 40 autobusów transportujących
kruszec. Następnie małżeństwo płynęło
na tankowcu „Eocene” wraz z transportem złota z Konstancy, przez Turcję, do
Francji.
Czy NBP planuje dalsze zakupy złota?
Od czego będą uzależnione?
Złoto jest „najbardziej rezerwowym”
z naszych aktywów rezerwowych: dywersyfikuje ryzyko geopolityczne i stanowi swoistą kotwicę zaufania, szczególnie w czasach napięć i kryzysów.
Dlatego kontynuując dotychczasową
politykę, będziemy dążyć do powiększania naszych zasobów złota, ale skala
i tempo zakupów będą zależały m.in. od
dynamiki zmian oficjalnych aktywów
rezerwowych oraz bieżących warunków
rynkowych. Informacją o zwiększeniu
zasobów złota przez NBP na pewno się
z państwem podzielimy. n
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W trakcie pracy nad budową
Kampusu Innowacji CIC
spotykałem się z pracownikami
działów innowacji różnych firm
i zauważyłem, że istnieje spora
luka w wiedzy pracowników
na kluczowych stanowiskach
o tym, jakie są możliwości
wykorzystania zewnętrznych
podmiotów do generowania
innowacji dla organizacji

W

iele osób znało pojęcia „start-up”, „hackathon”, „inkubacja”,
„akceleracja” oraz
„korporacyjny fundusz inwestycyjny”, ale często okazywało się, że jest
to wiedza bardzo powierzchowna
i teoretyczna. Wiele osób bało się też
przyznać, że nie rozumieją tego, co to
jest dokładnie. A prezes powinien to
wiedzieć. Takie podejście często hamuje rozwój innowacji w strukturach, a tak
naprawdę nie ma się czego wstydzić.
Tej wiedzy nigdzie nie było jeszcze
ustrukturyzowanej, tym bardziej na
uniwersytetach.
Na tym etapie zadałem sobie pytanie,
ile ja sam wiem na ten temat, i okazało
się, że może dodałbym do tego jeszcze
pięć kwestii. Pomyślałem, że dobrze
byłoby móc zobaczyć, ile ich jest, zrozumieć to i pomóc korporacjom odnaleźć się w tym świecie. Dzięki temu na
pewno będziemy w stanie generować
więcej innowacji jako społeczeństwo.
Zacząłem więc szukać literatury

DEMOCRATIZING
ACCESS TO INNOVATION

OPEN
INNOVATION
PLAYBOOK
Learn more at playbook.venturecafewarsaw.org

i raportów, które mogłyby pokazać
pełne spektrum tego, co powinna i co
może robić korporacja w obszarze
otwartych innowacji i z przykrością
stwierdziłem, że czegoś takiego nie
ma. Postanowiłem to zmienić. Zaprosiliśmy wtedy do współpracy m.in.
Łukasza Cieślę i Marcina Szymańskiego, z którymi przez kilka miesięcy

przeprowadziliśmy cały proces tworzenia dokumentu, którego celem było
zdiagnozowanie, co duże organizacje
już robiły i co działa.
Wyszło nam, że tych aktywności jest
aż 36. Zaczęliśmy je definiować, szukać przykładów do pokazania celów,
jakie poszczególne działania mogą
realizować, jakimi czynnikami możemy mierzyć sukces działań, jakie
zasoby są potrzebne, aby zrealizować
to działanie, kto jest interesariuszem,
jaki czas jest potrzebny na wdrożenie,
jak wygląda proces i na jakim poziomie
rozwoju powinna być organizacja, by
wdrożenie miało sens.
Powstał olbrzymi arkusz kalkulacyjny,
który pozwolił nam na stworzenie prostej ankiety, w której za pomocą kilku
pytań byliśmy w stanie wyfiltrować to
jak menu w restauracji, gdzie kelner
pyta, jakie mamy preferencje, i pomaga wybrać dwa–trzy dania, z których
dokonujemy ostatecznego wyboru.
Stworzyliśmy coś, o czym marzyłaby
każda firma konsultingowa.

fot.: Archiwum CiC

Od lewej: Łukasz Cieśla, Aureliusz Górski i Marcin Szymański

Wtedy postanowiłem zrobić coś znacznie lepszego, niż zarobić na tym dużo
pieniędzy. Postanowiłem, że jako Fundacja Venture Café Warsaw udostępnimy to jako darmowe rozwiązanie,
z którego może skorzystać każdy manager, by zainspirować się do projektowania działań na kolejny rok. To był
rok 2020. Cały materiał postanowiliśmy
przedstawić w bardziej atrakcyjnej
wizualnie formie, wydrukowaliśmy
50 kopii i daliśmy je zaprzyjaźnionym
managerom. Wielu z nich nie mogło
uwierzyć, że takie rzeczy można dostać
za darmo. Nie do końca, poprosiliśmy
ich, by wykorzystali materiał w pracy
nad strategią na kolejny rok i wrócili
z feedbackiem. Wielu z nich, pomimo
pandemii, zaczęło odważnie myśleć
o włączeniu zewnętrznego środowiska
w proces generowania innowacji dla
swojej firmy. Część pomimo ograniczeń
zaczęła już pierwsze projekty. Przydał
się do tego Kampus Innowacji CIC,
który stworzyliśmy jako platformę do
testowania działań. Tak narodziły się

WIELU MANAGERÓW,
POMIMO PANDEMII,
ZACZĘŁO ODWAŻNIE
MYŚLEĆ O WŁĄCZENIU
ZEWNĘTRZNEGO
ŚRODOWISKA W PROCES
GENEROWANIA
INNOWACJI
DLA SWOJEJ FIRMY

trzy huby branżowe, hackathon i kilkanaście wydarzeń.
Udało nam się udoskonalić kilka rzeczy
i dziś jesteśmy gotowi, by materiał dotarł
do każdego. Powstała podstrona, na
której można pobrać pełną wersję dokumentu w języku angielskim: www.venturecafewarsaw.org/openinnovationplaybook. Mamy nadzieję, że raport dotrze
na każdy kontynent i pomoże promować
nasz polski ekosystem innowacji.
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Dla firm i organizacji działających w lokalnym ekosystemie innowacji przygotowaliśmy coś jeszcze. Na naszych cotygodniowych wydarzeniach Thursday
Gathering, które odbywają się w Kampusie Innowacji przy ul. Chmielnej,
organizujemy specjalny cykl warsztatów, gdzie operatorzy programów
mogą podzielić się doświadczeniami,
tak by pracownicy dużych organizacji
mogli wyobrazić sobie na praktycznych
przykładach, jak może działać jeden
z 36 modułów, oraz organizowane są
spotkania ze start-upami, które opowiadają o swoich doświadczeniach
w pracy z korporacjami.
Dla najbardziej ambitnych przygotowaliśmy całą ścieżkę edukacyjną w ramach
naszego klubu dla liderów ekosystemu
innowacji TrendHouse.org, gdzie co
miesiąc odbywają się szkolenia prowadzone przez współautorów playbooka. n
Więcej na www.venturecafewarsaw.org/
openinnovationplaybook
oraz www.trendhouse.org
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Van Pur S.A. jest polskim największym,
niezależnym producentem piwa i napojów bezalkoholowych, obecnym na rynku
od 1989 r. Van Pur ma sześć browarów
zlokalizowanych w Łomży, Rakszawie,
Jędrzejowie, Zabrzu, Braniewie oraz
Koszalinie. Kluczową marką spółki jest
Łomża, serca klientów podbiły również
Cortes, Karpackie, Brok, Kuflowe, Śląskie
i Halne. Van Pur specjalizuje się także
w produkcji marek własnych. Jest również
jednym z czołowych eksporterów piwa
za granicę. Więcej informacji o firmie na
stronie: www.vanpur.com.pl.
– Innowacyjność leży w DNA firmy Van
Pur, dlatego jako dynamicznie rozwijająca
się polska firma chcemy wspierać młodych innowatorów w ich dążeniach do
skutecznego rozwoju – podkreśla Jagoda
Iwańczuk, prezes zarządu Van Pur S.A.

Aureliusz Górski i Ewa Geresz z fundacji Venture Café Warsaw

otwartych
innowacji

C

elem partnerstwa jest zbudowanie globalnej platformy
współpracy dla Van Pur S.A.
ze start-upami oraz uruchomienie akceleratora i think tanku dla
branży FMCG (fast-moving consumer goods)
oraz HoReCa. W ramach partnerstwa
Van Pur S.A. stał się także partnerem
w zakresie dystrybucji piwa na terenie
Kampusu Innowacji uruchomionego
przez CIC w Warszawie.
Cambridge Innovation Center (CIC)
powstał w 1999 r. w USA jako organizacja zajmująca się budowaniem
globalnej sieci tzw. kampusów innowacji. Dotychczas swoje siedziby
miało tam ponad 6,5 tys. firm technologicznych, w tym działy innowacji

takich gigantów, jak Microsoft, IBM,
L’Oréal czy Amazon, oraz wiele tzw.
jednorożców (firm wycenianych powyżej 1 mld dol.), w tym Android czy
HubSpot. Fundacja Venture Café jest
inicjatywą CIC działającą od 2010 r. na
całym świecie, której celem jest uruchomienie i koordynowanie długofalowych programów ułatwiających dostęp
do ekosystemu innowacji. W 2020 r. CIC
i Venture Café uruchomiły w Warszawie
Kampus Innowacji zlokalizowany w samym centrum, przy ul. Chmielnej 73,
w kompleksie biurowym Varso Place –
najwyższym biurowcu w Unii Europejskiej. Więcej o projekcie można przeczytać na: www.cic.com/warsaw oraz
www.venturecafewarsaw.org.

– Cieszymy się, że polska firma zdecydowała się na czerpanie pomysłów również
z zewnątrz organizacji, czyli weszła tym
samym w świat otwartych innowacji –
mówi Aureliusz Górski, współzałożyciel
Kampusu Innowacji CIC oraz dyrektor
wykonawczy fundacji Venture Café Warsaw. Van Pur od lat wprowadza innowacje
procesowe, a w niektórych przypadkach
jest pionierem polskiego rynku, np. pełna
dealkoholizacja piw. Dla nas to ważne,
bo możemy powiedzieć, że gdy dajemy
komuś piwo 0%, to jest to prawdziwe
piwo bezalkoholowe. Dodatkowo Van Pur
produkuje samodzielnie puszki i etykiety,
więc dla firm technologicznych to idealny
partner do współpracy nad projektami
innowacyjnymi.

fot.: Archiwum CiC

Piwo
w świecie

Największa niezależna polska spółka
piwowarska Van Pur S.A. stawia
na budowanie relacji z innowatorami.
Rozpoczyna w Polsce strategiczną
współpracę z Cambridge Innovation
Center (CIC) oraz fundacją Venture
Café – dwiema organizacjami będącymi
globalnymi liderami w zakresie
budowania ekosystemów innowacji
– Wierzymy, że nasi rodzimi przedsiębiorcy mają dużo do zaoferowania
globalnemu ekosystemowi innowacji.
Jednocześnie liczymy na wykorzystanie
możliwości współpracy z Venture Café, która jest renomowaną organizacją
w zakresie wspierania start-upów. Nasza
kooperacja to także doskonała możliwość
zaistnienia marki Łomża w tym prestiżowym środowisku.
W wyniku partnerstwa organizacje zamierzają wspólnie realizować kilka działań na rzecz wzmacniania ekosystemu
innowacji w Polsce. Pierwszą z nich jest
program Thursday Gathering.
W kilkunastu miastach na świecie
w każdy czwartek organizowane są

gdyż pomaga budować atmosferę do
rozmów. Robi to świetnie zarówno piwo
0%, jak i piwo z procentami. Nie chodzi
tu w ogóle o alkohol, ale o fakt, że zwykłe
piwo pijemy ze znajomymi. To pozwala nam budować atmosferę, w której
możliwa jest współpraca. Bez tego nie
ma innowacji. Łomża to bardzo dobre
piwo, z którego korzystaliśmy już przed
zawarciem partnerstwa. Po poznaniu
osób kierującymi firmą Van Pur – producentem – poczuliśmy, że możemy zrobić
coś dobrego dla ekosystemu innowacji.
Unikatowość tego działania podkreśla
to, że program każdego z wydarzeń jest
tworzony przy współpracy z najbardziej aktywnymi graczami lokalnego
ekosystemu innowacji. Według statystyk z lat 2019–2020 grupę uczestników
w 27 proc. stanowiły start-upy, w 14 proc.
przedstawiciele korporacji,
w 7 proc. inwestorzy, w 6 proc.
pracownicy sektora publicznego, a 4 proc. – pracownicy
VAN PUR OD LAT
naukowi. Przypomina to inWPROWADZA INNOWACJE
terdyscyplinarne targi z kilkuPROCESOWE, JEST RÓWNIEŻ
dziesięcioma aktywnościami
PIONIEREM POLSKIEGO
w formie warsztatów, wykłaRYNKU W PEŁNEJ
dów, debat. Część aktywności
DEALKOHOLIZACJI PIW.
odbywa się również w języku
DLA NAS TO WAŻNE,
angielskim dzięki współpracy
BO WIEMY, ŻE GDY DAJEMY
z mieszkającymi tu ekspatami.
KOMUŚ PIWO 0%, TO JEST
– Bardzo spodobała nam się
TO PRAWDZIWE PIWO
formuła spotkań Thursday
BEZALKOHOLOWE
Gathering, w której w swobodnej atmosferze można nauczestnicy zbierają numerki pokazujące,
wiązywać relacje i rozmawiać o ważnych
na ilu wydarzeniach byli. To zarówno
tematach – podsumowuje Jacek Borek,
pomaga w identyfikacji osób nowych,
manager marki Łomża. – Dzięki temu
jak i pokazuje status doświadczenia
każdy może zwiększać swoje kompew ekosystemie. Tworzy się prawdziwa
tencje w obszarze innowacji w swoim
społeczność, a osoby, które są pierwszy
tempie. Cieszymy się, że może się to dziać
raz, otrzymują wsparcie od bardziej dow trakcie degustowania piwa Łomża.
świadczonych kolegów i koleżanek. Uczy
W najbliższych miesiącach planujemy
to nawiązywania kontaktów i budowania
kolejne aktywności, które pozwolą na
relacji. Po pewnym czasie uczestnicy
bliższą współpracę pomiędzy start-upami
wydarzeń zaczynają wykorzystywać te
a Van Pur.
znajomości do współpracy.
Żeby doświadczyć tego na własnej skórze,
– Na każdym wydarzeniu serwujemy
wystarczy przyjść w każdy czwartek międarmowe napoje, m.in. piwo – opowiadzy godz. 17 a 22 do Kampusu Innowacji
da Ewa Geresz, dyrektor programowa
przy ul. Chmielnej 73. Szczegółowy prow fundacji Venture Café Warsaw. – Piwo
gram wydarzeń znajduje się na stronie
jest dla nas bardzo ważnym elementem,
www.venturecafewarsaw.org. n

wydarzenia w formule business mixerów pod nazwą Venture Café Thursday
Gathering (m.in. Sydney, Boston, Miami, Filadelfia, Tokio czy Rotterdam).
Wydarzenie w 2019 r. trafiło do Polski i szybko zyskało status głównego
punktu spotkań dla branży. Spotkania
są darmowe i kierowane zarówno do
innowatorów, jak i osób, które wchodzą
dopiero do świata innowacji. Dzięki
temu stanowią ważny element procesu
wymiany wiedzy w mieście oraz dostarczają platformę do współpracy.
Każde wydarzenie w Warszawie przyciąga kilkaset osób, z których zwykle
50 proc. stanowią nowe osoby, a 50 proc.
osoby powracające. Rocznie jest to kilkanaście tysięcy osób, które robią pierwszy
krok do świata innowacji. Na charakterystycznych identyfikatorach z nazwiskami

32

33

MANAGER REPORT
październik 2021

MANAGER REPORT
październik 2021

GOSPODARKA
innowacje

Nowatorski system
wynajmu magazynów
Wynajęcie magazynu na 24 godziny jeszcze do niedawna było czymś praktycznie
niemożliwym. Zazwyczaj powierzchnie komercyjne wynajmuje się na okres 3, 5 lub nawet
10 lat, co w dynamicznie zmieniającym się świecie nie odpowiada oczekiwaniom rynku

DZIĘKI
PLATFORMIE
FORLOGISTIC MOŻNA
W EKSPRESOWY SPOSÓB
PODJĄĆ SIĘ REALIZACJI
ZLECENIA BEZ RYZYKA
PONIESIENIA
DODATKOWYCH
KOSZTÓW I UTRATY
KLIENTÓW
Pierwsze urodziny firmy
– Świętowaliśmy niedawno swoje
pierwsze urodziny – mówi Andrzej
Rudko. – To idealna okazja, żeby spojrzeć na to, co udało się nam osiągnąć.
Huczne przyjęcie odbyło się na terenie restauracji Masterminds, w przestrzeniach CIC Warsaw. Nie mogliśmy
wybrać innego miejsca, w końcu to
tu stawialiśmy swoje pierwsze kroki.
Wprawdzie rok to niewiele; biorąc pod
uwagę wszystkie czynniki, jakie zmieniły naszą codzienność przez ostatnie
miesiące – nikomu nie było łatwo.
– Organizowanie prezentacji, poszukiwania inwestorów i prace nad rozbudową platformy musiały często odbywać
się zdalnie – dodaje A. Rudko. – Wiele
wysiłku, potknięć oraz stresu kosztował nas każdy krok, ale swój sukces
zawdzięczamy ludziom – nie tylko tym,
którzy uwierzyli w nasz pomysł, ale

przede wszystkim zespołowi. ForLogistic to firma, którą tworzą przede
wszystkim ludzie. Jak każda początkująca firma, która ma szansę osiągnąć wiele, na starcie staliśmy przed
wielką niewiadomą. Nikt nie mógł
nam zagwarantować, że odniesiemy
sukces, który dziś możemy świętować.
Stworzyliśmy zespół złożony z osobowości ambitnych, oddanych, ale
przede wszystkim z profesjonalistów.
Każdy z nas daje z siebie 200 proc., aby
nasz pomysł stał się rzeczywistością. Są
wśród nas specjaliści z różnych branż,
co pozwala zapewnić możliwie najbardziej profesjonalną, a przede wszystkim
elastyczną obsługę klientów. Dbamy
o różnorodność oraz nie tworzymy
sztucznych barier. Właśnie taką firmę
tworzy #ForLogisticTeam.
Rok temu firma składała się zaledwie
z trzech osób. Teraz jest to zespół 10
specjalistów, którzy na co dzień dbają
o komfort klientów oraz rozwój platformy. Na czele działu sprzedaży stoi
Zlatina Mikołajczyk, managerka z wieloletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości komercyjnych, która wraz
z Nadią Kolotylo, Dawidem Majką oraz
Danielem Sową dbają o realizację celów
biznesowych klientów. O wizerunek
oraz wszystkie działania marketingowe
odpowiadają Kuba Łukaszonek i Anatolii Bohoriev. Niektórzy są w #ForLogisticTeam prawie od początku, a inni
dołączyli zaledwie kilka miesięcy temu,
ale łączy ich jeden cel: stworzyć produkt,
który będzie miał pozytywny wpływ na

ForLogistic Team, kolejno od prawej: Damian Gasiul (Key Account Manager), Andrzej Rudko (Founder/CEO), Albert Lis (COO), Zlatina Mikołajczyk
(Business Development Leader) oraz Maciej Woźniak (General Director)

rynek nieruchomości komercyjnych,
wyrównując szanse milionów przedsiębiorców na całym świecie.
– Każdego dnia wszyscy poszerzamy
kompetencje i jesteśmy gotowi na nowe
działania, z niecierpliwością spoglądamy w przyszłość i czekamy na kolejne
wyzwania – komentuje dyrektor zarządzający ForLogistic Maciej Woźniak.

Rośnie powierzchnia
magazynów

fot.: Materiały prasowe

F

orLogistic.com tworząc marketplace z myślą o najmie
krótkoterminowym, rozwiązał ten problem. Jednak
nikt z założycieli firmy nawet w najśmielszych snach nie spodziewał się,
że pomysł ten pozwoli na stworzenie
przedsiębiorstwa, które odniesie
sukces. Które będzie nie tylko pomagać w prowadzeniu każdego biznesu
z branży TSL, ale również przyczyni
się do zmian na rynku lokalnym i globalnym. Na dodatek, że jest to biznes,
który otwarcie i z całkowitym zaangażowaniem wspiera cele zrównoważonego rozwoju. Platforma cieszy się tak
dużym zainteresowaniem, że w ciągu
roku z zaledwie pomysłu stała się firmą,
która obecnie rozpoczyna ekspansję
na rynki europejskie.
Swoje pierwsze kroki ForLogistic.com
postawił m.in. za sprawą Venture Café
Foundation. To właśnie na jednym ze
spotkań fundacji jeden z założycieli firmy Andrzej Rudko zaczął wprowadzać
swój pomysł w życie. Pod koniec pierwszego kwartału 2020 roku ForLogistic
zwyciężył w plebiscycie #ideaHACK,
wygrywając m.in. zaproszenie na trzy
miesiące do kampusu innowacji CIC
Warsaw. Tu też rozpoczęli stałą współpracę ze światowym gigantem. Dzięki
nawiązanym kontaktom i zdobytej
wiedzy, w ramach wsparcia ze strony
społeczności Venture Café Foundation
firma pozyskała pierwsze inwestycje
oraz wzbudziła zainteresowanie wśród
kilkudziesięciu inwestorów.

Jak podaje raport przygotowany przez
firmę AXI IMMO, po oddaniu do użytku
ponad 1,1 mln mkw. w I połowie br.
ilość dostępnych powierzchni magazynowych w Polsce na koniec drugiego
kwartału wyniosła 21,7 mln mkw. W budowie jest rekordowe 3,4 mln mkw., to
aż o 96 proc. więcej niż w tym samym
okresie ubiegłego roku. Rekordowy
okazał się także popyt – 3,3 mln mkw.

Jednak mimo spadku ilości nieużytków
o 1,3 proc. r/r (do poziomu 5,4 proc.)
wolnych pozostaje wciąż prawie
1,8 mln mkw. Duże firmy wynajmują tysiące, niekiedy nawet dziesiątki
tysięcy metrów kwadratowych i nie
interesują się wolnymi fragmentami
swoich magazynów. Z kolei mniejsi
przedsiębiorcy nie mają dostępu do
informacji o wolnych zasobach ani
możliwości krótkiego najmu – na kilka
tygodni lub miesięcy, bo umowy na
rynku magazynowym podpisywane są
zwykle nawet na 3, 5, a nawet 10 lat.
Potrzeba krótkoterminowego najmu
powierzchni użytkowych obecnie
warunkuje utrzymanie płynności
finansowej wielu przedsiębiorstw.
Globalizacja produkcji oraz pandemia przyczyniły się do przyspieszenia
rozwoju rynku e-commerce, który wymaga szczególnej elastyczności. Wiele
firm wraz z rozpoczęciem działalności

34

35

MANAGER REPORT
październik 2021

MANAGER REPORT
październik 2021

zaczęło się rozglądać za magazynami, w których mogłyby przechowywać
swój towar. Jednocześnie pandemia
i zamknięcie granic spowodowały, że
wiele dużych firm zaczęło rozważać
przeniesienie produkcji do Europy,
aby uniezależnić się od długich dostaw ze Wschodu, które dodatkowo
utrudniała sytuacja epidemiologiczna.
Biorąc pod uwagę stosunkowo niskie
koszty pracy i czynsze, a także dostęp
do wykwalifikowanych pracowników
i rozbudowanej infrastruktury, Polska
stanowi atrakcyjną lokalizację. Współczesny przedsiębiorca nie ma czasu
na przeglądanie setek niepasujących
ogłoszeń, dlatego potrzebuje miejsca,
które maksymalnie w trzech krokach
umożliwi mu wynajem powierzchni
komercyjnej. Na ForLogistic.com wystarczy założyć konto, wyszukać najbardziej odpowiadający wymaganiom
magazyn i wynająć obiekt.

GOSPODARKA
innowacje

Klienci doceniają pomysł
„Dzięki platformie w ekspresowy sposób nasza firma mogła podjąć się realizacji zlecenia bez ryzyka poniesienia
dodatkowych kosztów i ryzyka utraty
kontraktów.” To opinia jednego z zadowolonych klientów, firmy z branży rolniczej, która potrzebowała powierzchni
magazynowej na około 2000 palet, na
krótki okres. Nieopłacalne było wynajęcie powierzchni na długi okres,
w związku z sezonowością w biznesie.
Dzięki współpracy z ForLogistic.com
udało się znaleźć przestrzeń w magazynach należących do giganta branży
logistycznej. Co istotne dla obu stron,
platforma pozwala na automatyczne
generowanie stosownych dokumentów,
a to w efekcie maksymalnie zmniejsza
biurokratyzację procesu najmu.

Zespół ForLogistic umie nie tylko
świetnie pracować, ale też
świętować sukcesy

– Skupiamy się na najmie krótkoterminowym, który jest przede wszystkim
skierowany do przedsiębiorców, którzy
z kolei chcą przetestować nowy rynek,
produkt lub wykorzystać sezonową okazję biznesową – powodów jest mnóstwo
– stwierdza Maciej Woźniak.
– Zazwyczaj wynajmuję swoje hale
przez telefon: ktoś dzwoni, pyta o termin, cenę i często potem nie wraca.
Wystawiając nieruchomości na ForLogistic.com nie liczyłem na tak szybki
odzew ze strony najemców. Nie musiałem odpowiadać na dodatkowe pytania
lub negocjować. Po prostu wynająłem
halę i przekazałem klucze. Zawsze mam
luki między dłuższymi umowami,
a biznesy sezonowe szukają miejsc
do przechowania różnych towarów. Dla
mnie jest to szansa na dodatkowy zysk
oraz pozbycie się przerw w wynajmie –
podsumowuje współpracę z ForLogistic
Mirosław Herdzina, właściciel kilku
magazynów na Śląsku.

Rynek staje się bardziej elastyczny
oraz dynamiczny, dlatego potrzebuje
coraz większej otwartości ze strony
właścicieli nieruchomości. Czy w takim razie warto się obawiać, że najem
krótkoterminowy jest konkurencją dla
wieloletnich umów?
– Nigdy nie chcieliśmy stać się konkurencją dla deweloperów. Zależało
nam na tym, aby zrodzony z potrzeby
klientów i niszy na rynku pomysł, stał
się rozwiązaniem problemu wielu firm.
Nasz produkt jest uzupełnieniem ich
działalności i ma na celu zwiększenie
rentowności zarówno dla właścicieli
obiektów, jak i potencjalnych najemców – komentuje Andrzej Rudko, CEO
ForLogistic. n
Anatolii Bohoriev
dyrektor Działu Marketingu
i Komunikacji ForLogistic.com
Kuba Łukaszonek
Content Designer ForLogistic.com

Neuronauka – jak ułatwić sobie życie
nie idąc na łatwiznę?
Życie może być trochę mniej
skomplikowane, a pomocny
w tym będzie nasz mózg, jeśli
odpowiednio o niego zadbamy.
Do rozmowy o dobrych
praktykach, korzystnie
działających na ten jakże
ważny organ zaprosiliśmy
dr Ewę Hartman oraz Annę
Urbańską – wykładowczynie
studiów podyplomowych
Neuro-przywództwo w Centrum
Kształcenia Podyplomowego
Uczelni Łazarskiego.
Wykład „Neuronauka– jak
ułatwić sobie życie nie idąc
na łatwiznę” odbył się w ramach
Festiwalu Rozwoju Kariery
on-line. Patronem wydarzenia
był Manager Report.

Redakcja: Czy są jakieś sprawdzone techniki,
czy też praktyki, aby mózg nauczył się działać
nawykowo, ale nie szedł na łatwiznę?
Dr Ewa Hartman: Praktykuję wdzięczność. To moja stała rutyna. Co wieczór dziękuję za wszystko co dobre.
Oddycham – jestem trenerką metody
HeartMath, która bazuje na pracy z koherencją serca oraz oddechem. Ćwiczenie Heart
Focused breathing jest moim przerywnikiem, akumulatorem, odskocznią. I Tobie też polecam oddech – na
początek po prostu usiądź wygodnie i zamknij oczy,
zauważ jak wdech wpada i wypada, zauważ temperaturę powietrza i ruch klatki piersiowej. To tyle.
Mózg dzięki takiemu ćwiczeniu doświadczy stanu
alfa i odpocznie.
Anna Urbańska: Poranek zaczynam od krótkiej medytacji. Następnie wykonuję trzy serie oddechowe
metodą WIMA HOFA i układam sobie w głowie plan
dnia, z zaznaczeniem jednej rzeczy, która tego dnia
jest dla mnie szczególnie ważna. Moją codzienną
rutyną jest też rozwój własny, w ramach którego
staram się robić małe rzeczy w myśl zasady: „zrób

dziś coś inaczej niż zwykle, albo coś, czego zwykle
nie robisz”.
Redakcja: Praktykowanie wdzięczności, medytacje
czy świadome oddychanie to „wyższa szkoła jazdy”.
A czy są jakieś inne, może nieco łatwiejsze sposoby?
Ewa Hartman: Jem dużo warzyw i dużo kiszonek.
Nauka potwierdza istnienie osi jelitowo-mózgowej, czyli wzajemnej zależności między tym co
w brzuchu i tym co w głowie. Jeśli jesz kolorowo oraz nie stronisz od jogurtów czy kiszonych
ogórków, dostarczasz swoim jelitom probiotyków
i prebiotyków, a te są konieczne do produkcji neuroprzekaźników, w tym serotoniny czyli hormonu
szczęścia.
Anna Urbańska: Zimny prysznic. To
kolejna i moim zdaniem dość przystępna rutyna. Z innych praktyk,
to szczerze polecam częsty kontakt
z przyrodą i codzienne picie wody. Kiedyś
nie lubiłam jej smaku. Dziś wiem, że karmi moje
ciało i mózg. Ważne, aby każdy znalazł dla siebie
to, co mu służy. n
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Budujmy razem dla pokoleń
Kampania DOBRY MONTAŻ – BUDUJESZ DLA POKOLEŃ to społeczny projekt,
który ma edukować i inspirować konsumentów do wyboru ekologicznych rozwiązań
przy budowie i remoncie domu lub mieszkania, w trosce o planetę oraz przyszłe pokolenia

A

36
MANAGER REPORT
październik 2021

kcja prezentować będzie zalety energooszczędnych produktów i technologii, które wraz z dobrym montażem
stanowią bardzo ważny element zrównoważonego budownictwa. Inicjatywa, która potrwa
od października 2021 roku do końca sierpnia
2022 roku, jest realizowana przez Związek Polskie Okna i Drzwi przy wsparciu partnerów –
firm z branży stolarki budowlanej. Przewidziane w ramach akcji działania będą skupiać się
na prezentowaniu odbiorcom korzyści dla ekologii płynących z wykorzystania energooszczędnych wyrobów stolarki budowlanej z dobrym montażem, pokazywaniu
zalet produktów z recyklingu oraz edukowaniu na temat gospodarki obiegu zamkniętego. Inwestorzy dowiedzą się też
o możliwości dofinansowania inwestycji w termomodernizację budynków, m.in. z programów rządowych.

W ramach kampanii zaplanowano różnorodne aktywności. Działania komunikacyjne będą realizowane
poprzez stronę internetową akcji, na której znajdzie
się np. galeria rekomendowanych produktów energooszczędnych, blog, porady ekspertów, wyszukiwarka rekomendowanych punktów sprzedaży
i montażu produktów stolarki budowlanej, a także
mapa punktów zbiórki zużytej stolarki. W mediach
realizowana będzie zaś kampania public relations. Nie
zabraknie też komunikacji w social mediach, czemu
posłuży fanpage DOBRY MONTAŻ – BUDUJESZ DLA
POKOLEŃ na Facebooku. Idea akcji promowana będzie również
za pośrednictwem ogólnopolskiej kampanii radiowej.
Partnerami kampanii są firmy: Anwis, BFT, FAKRO, Deceuninck
Hörmann, Klimas Wkręt-met, Krispol, Pol-Skone, PORTA, Proline,
Selena, Soudal, WIŚNIOWSKI.
Patronem medialnym kampanii jest nasz magazyn. n

Paweł
Wróblewski
Dyrektor
Zarządzający,
Związek POiD,
pomysłodawca
kampanii
„DOBRY MONTAŻ
– BUDUJESZ
DLA POKOLEŃ”.
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Crowdfunding

to kobieca rzecz
Jeśli chcesz, by coś zostało powiedziane – powierz to mężczyźnie; jeśli chcesz, by zostało
zrobione – zostaw to kobiecie. Te słowa, przypisywane Margaret Thatcher, można
odnieść do sytuacji w branży finansowania społecznościowego. Mężczyźni odwołują się
do crowdfundingu częściej, a kobiety skuteczniej

NIEKTÓRZY
DOSTAWCY USŁUG
CROWDFUNDINGOWYCH
TWORZĄ PLATFORMY
PRZEZNACZONE
WYŁĄCZNIE DLA KOBIET
PRAGNĄCYCH POZYSKAĆ
KAPITAŁ ROZWOJOWY.
TAK POWSTAŁ M.IN.
IFUNDWOMEN,
NAZYWANY ŻEŃSKIM
KICKSTARTEREM

W skali świata jedynie 2 proc. inwestycji venture capital wspomaga biznesy
prowadzone przez kobiety. Czy ma to
związek z tym, że wśród partnerów zarządzających w funduszach aż 95 proc.
osób to mężczyźni? A może problemem
nie jest osławiony boys club, ale kwestie kulturowe i mentalność? Podobno
mężczyźni wolą pracować z rzeczami,
kobiety z ludźmi, a jednak wiadomo, że
łatwiej jest wyskalować biznes oparty
na algorytmach niż na bezpośrednim
kontakcie z drugim człowiekiem. Pytania te pozostawiam w zawieszeniu,
odniesienie się do nich wymagałoby
szerszej analizy, poprzestanę tylko na
stwierdzeniu, że w crowdfundingu problemy, jakie się z nimi wiążą, po prostu
nie istnieją.

Wiem jednak, że teorie są szare, a rzeczywistość zielona, spróbujmy więc
zobrazować to, co opisane powyżej, kilkoma konkretnymi przykładami. Współtworząc wiodącą platformę zajmującą
się crowdfundingiem udziałowym,
mam na co dzień kontakt z przedsiębiorczyniami, które potrzebują środków
na rozwój swoich firm. Niektóre z nich
zdecydowały się na tę formę pozyskania
kapitału właśnie dlatego, że zainspirowały je przykłady kobiet, które odniosły sukces w obszarze finansowania
społecznościowego. Była to np. Anna
Streżyńska, dawniej minister cyfryzacji,
dziś kierująca MC2 Innovations, firmą
IT tworzącą nagradzane rozwiązania
bazujące m.in. na technologii blockchain. W toku dwóch emisji pozyskała ona
blisko 3 mln zł od 793 inwestorów. Swoją
kampanię, również z powodzeniem,
zakończyła niedawno spółka z zupełnie
innej branży, bo kosmetyków z segmentu premium – Lajuu. Za tą marką
również stały dwie kobiety: Weronika
Rosati oraz Aneta Stacherek. Niebawem
będzie można zainwestować w biznes
kładący szczególny nacisk na społeczną
odpowiedzialność, również kierowany
kobiecą ręką. Beemunity Unlimited,
na którego czele stoi prof. Aneta Ptaszyńska, pracuje nad komercjalizacją
patentów, które mają uodpornić pszczoły na pestycydy, a tym samym ocalić
całe ekosystemy dziś zagrożone przez
działalność człowieka.

Marcin Giełzak

fot.: Materiały prasowe

Z

acznijmy od uporządkowania
definicji. Istotą crowdfundingu jest pozyskiwanie funduszy
od szerokich społeczności za
pomocą przeznaczonych do tego platform internetowych. Celem takiej zbiórki
jest realizacja konkretnego projektu:
biznesowego, artystycznego czy dobroczynnego. Wspierający, w zamian za
swoje wpłaty, otrzymują zwyczajowo
z góry omówione świadczenie zwrotne.
Może to być produkt będący przedmiotem przedsprzedaży, akcje czy udziały
w spółce albo symboliczna „cegiełka”
o wartości sentymentalnej. Mówiąc obrazowo, o finansowaniu społecznościowym
mówimy, gdy zamiast iść do jednej osoby
czy instytucji po milion złotych, idziemy
do miliona ludzi po złotówkę albo do
tysiąca osób po tysiąc złotych.
Przechodząc do sedna sprawy, czyli od
„płać” do „płeć”, przyjrzyjmy się temu,
jak wygląda gender balance w crowdfundingu. Jak wynika z głośnego raportu
PwC, w każdej branży (od kosmetyków
do IT) i w każdym kraju (od państw
Unii Europejskiej do Afryki) odsetek
zbiórek zakończonych powodzeniem
jest wyższy, gdy zarządzają nimi raczej
przedsiębiorczynie niż przedsiębiorcy.
Nie mówimy tu też o drobnych różnicach. Po przeanalizowaniu 450 tys.
kampanii z całego świata okazało się, że
kobiety są efektywniejsze aż o 32 proc.
Ten stan rzeczy silnie kontrastuje z sytuacją w obszarze „tradycyjnych” finansów.

Podobno przyszłość już tu jest; sęk w tym,
że jest nierównomiernie rozłożona. Jeśli
to prawda, to należy zakładać, że trendy,
które już zarysowały się na wyznaczających kierunki rozwoju dla całej branży
amerykańskich platformach crowdfundingowych, niedługo umocnią się także
w Polsce. I tak Republic.co w sposób
szczególny wyróżnia emisja prowadzona przez kobiety, stosują tag „Female
Founders”. W ramach oddolnej samoorganizacji cztery grupy inwestorów,
a raczej inwestorek, stanowią network
wsparcia dla kobiet, które poszukują
finansowania na tej platformie. Ta społeczność w ramach społeczności dociera
do 50 tys. zarejestrowanych użytkowników i odpowiada za 108 emisji i blisko
1300 publikacji w mediach. Niektórzy
dostawcy usług crowdfundingowych idą

wiceprezes Polskiego Towarzystwa
Crowdfundingu, Innovation
Manager w Beesfund S.A., autor
licznych publikacji z obszaru
finansowania społecznościowego,
m.in. nagradzanego podręcznika
„Crowdfunding. Zrealizuj swój pomysł
ze wsparciem cyfrowego tłumu”

nawet dalej i tworzą platformy przeznaczone wyłącznie dla kobiet pragnących
pozyskać kapitał rozwojowy. Tak powstał
m.in. iFundWomen, nazywany żeńskim
Kickstarterem. Aktywność płci pięknej
na tym odcinku dostrzegły również samorządy. Miasto Nowy Jork patronowało
powstaniu platformy odwołującej się do
pożyczkowego modelu crowdfundingu.
Idea jest prosta: każdy wpłacający proszony jest o przeznaczenie minimum
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25 dol. na wsparcie wybranego kobiecego biznesu. Gdy należność zostanie
spłacona, te same środki wracają na
rynek, aby wesprzeć kolejną firmę. W ten
sposób jednorazowa, drobna inwestycja
przemnożona przez potencjalnie tysiące
czy setki tysięcy wspierających tworzy
fundusz wspierania kobiecej przedsiębiorczości. A wystarczy rzut oka na popularne polskie i zagraniczne platformy
finansowania społecznościowego, aby
wiedzieć, że jest co i kogo wspierać.
Mając to wszystko na uwadze, myślę,
że uprawnione będzie lekkie sparafrazowanie cytatu otwierającego ten
tekst. Powinien on chyba brzmieć: „Jeśli chcesz, by coś zostało powiedziane
– powierz to mężczyźnie; jeśli chcesz,
by zostało sfinansowane – zostaw to
kobiecie”. n
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Kobiety

o kobietach

w Venture Café

Czy stworzyć model rozwoju zawodowego na miarę biznesplanu, czy brać, co życie przyniesie?
Czy kobiety potrafią dbać o pieniądze, o nich rozmawiać, czerpać wiedzę o ich pomnażaniu?
Co powinno się zmienić, żeby kobiety miały więcej pewności siebie w dbaniu o pieniądze?
Fundacja
Venture Café
Działa w globalnej strukturze
(m.in. Boston, Rotterdam,
Miami, Tokio, Sydney) tworzącej
m.in. sieć dzielnic innowacyjnych,
wspiera turystykę innowacyjną
i łączy środowiska innowacyjne
dzięki lokalnym i globalnym
programom. Naszą misją jest
„Connecting Innovators to Make
Things Happen”, a celem
integracja liderów i wizjonerów
skrajnie różnych dziedzin.

Syndrom oszusta
Jedna z sesji, którą prowadziły Magdalena Czaja oraz Ewa Turek, dotyczyła
syndromu oszusta (imposter syndrome).
Jest to ciekawe zjawisko psychologiczne: powoduje, że wątpimy we własne
osiągnięcia i umiejętności pomimo
naszych wysokich kompetencji w danym obszarze. Obawiamy się, że inni odkryją nasze braki i uznają nas
za oszustów. Syndrom oszusta dotyka wielu osób, niezależnie od pozycji i szczebla kariery, na którym się

znajdują. Szacuje się, że ok. 70 proc.
światowej populacji na pewnym etapie
swojego życia doświadczyło syndromu
oszusta. Sesja pozwoliła uczestnikom
uświadomić sobie pewne schematy
myślenia oraz nauczyć się, jak mogą
im przeciwdziałać.
Zorganizowaliśmy też wiele ciekawych
sesji o rozwoju zawodowym kobiet,
o inwestowaniu czy dbaniu o własne finanse.
– Wzięłam udział w debacie, która
dotyczyła kariery kobiet: czy warto ją
planować, czy mamy na to taki bezpośredni wpływ. Jak dzielić czas na siebie i pracę. Jestem bardzo pozytywnie
zaskoczona zarówno organizacją, jak
i przebiegiem dyskusji. Tematy były
bardzo ciekawe – stwierdziła Anna
Wróblewska z PKO BP.

30-procentowa kobieca
reprezentacja
Gościliśmy także Milenę Olszewską-Miszuris, inicjatorkę 30% Club Poland.
Jest to globalna inicjatywa promująca
różnorodność w biznesie. Celem jest
zwiększenie do co najmniej 30 proc.
reprezentacji kobiet w zarządach i radach nadzorczych 140 największych
polskich spółek giełdowych do 2030 r.

fot.: Materiały prasowe

T

o tylko niektóre z kwestii poruszanych podczas jednego
z wydarzeń organizowanych
w ramach programu Thursday Gathering. Na Venture Café Thursday Gatherings pojawiają się przeróżne
tematy. Poza tymi związanymi z nowymi technologiami czy innowacjami
społecznymi są także kwestie dotyczące
celów zrównoważonego rozwoju (SDG)
czy różnorodności i inkluzywności.
Na jednym z wrześniowych wydarzeń
stworzyliśmy przestrzeń dla kobiet She
Connects i postanowiliśmy, że event
ten wpisze się w kalendarz Thursday
Gatheringów na stałe. Gościliśmy wiele
niesamowitych kobiet, zarówno założycielki start-upów czy własnych
projektów, jak i zajmujące wysokie
stanowiska w korporacjach czy prowadzące organizacje wspierające kobiety
w różnych obszarach. Wszystkie uczestniczki podzieliły się swoim bogatym
doświadczeniem.
– Doceniam, że to kobiety rozmawiają
o kobietach. Myślę, że brakuje nam
takich przestrzeni otwartych, gdzie
rozmawiamy o swoich odczuciach
– tak empatycznie dzielimy się swoim doświadczeniem i budujemy taką
nową kulturę – powiedziała Kamila
Cichocka z Microsoftu.

Ewa Geresz, Program and Global Partnerships Director w Venture Café Warsaw.
Jest odpowiedzialna za programy mające na celu wzmacnianie ekosystemu
innowacji w Polsce oraz łączenie go globalnie
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– Jestem pierwszy raz na Thursday
Gathering i jestem zachwycona tym
wydarzeniem, tą energią, która tutaj panuje, ludźmi z różnych krajów.
Miałam przyjemność porozmawiać
z Joanną Sochą z W Insight o tym,
czym jest różnorodność, jaka była
moja ścieżka kariery, jak to jest być
kobietą na rynkach finansowych, na
rynkach kapitałowych i jak ważne są
kwestie związane ze zrównoważonym
rozwojem na rynkach finansowych,
ale też dla spółek. Dla mnie to jest
przyszłość – oceniła Milena Olszewska-Miszuris, założycielka 30% Club
Poland.
Uczestnicy spotkań mieli też okazję
porozmawiać z twórcami start-upów
i różnych rozwiązań technologicznych
oraz przedstawicielami różnych organizacji prezentującymi się przy tzw.
Info i Demo Table.
Thursday Gathering to cykliczne, otwarte dla wszystkich chętnych spotkania
łączące warszawską społeczność innowatorów: naukowców, start-upy, inwestorów czy studentów. Odbywają się co
czwartek o godz. 17 w budynku Varso na
Chmielnej 73. Organizatorem spotkań
jest Fundacja Venture Café Warsaw.
Partnerzy wydarzenia to: Cambridge
Innovation Center, OVHcloud, PKO BP,
One Way, DeepAI, Łomża.
Wydarzenia te organizujemy na świecie
od 2009 r. w jednostkach Cambridge Innovation Center i Venture Café,
przyciągając kilkaset osób w każdy
czwartek. Łączymy przedsiębiorców,
start-upy, korporacje, inwestorów,
ekspertów, naukowców, studentów
i organizacje pozarządowe w jednym
miejscu. Dużą wartością dodaną jest
nowoczesny networking (formaty, które
umożliwiają żywą dyskusję i wzajemne
uczenie się) oraz łączenie talentów,
pomysłów i kapitału w jednym miejscu.
She Connects będzie odbywało się
cyklicznie w ramach Venture Café
Thursday Gathering. Informacje o terminach oraz agendzie kolejnych wydarzeń można będzie znaleźć na stronie
www.venturecafewarsaw.org. n
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Karol Żbikowski, CEO firmy
PLATIGE IMAGE, mówi nam o tym,
jak pandemia wpłynęła na branżę
reklamową i eventową oraz o nowym
sezonie „Wiedźmina”, którego Platige
jest współproducentem

i doświadczenie, a tego ostatniego nie
nabędziemy w trakcie studiów. Tutaj
niezbędne jest wieloletnie doświadczenie i to zarówno w obszarze grafiki, jak
i zarządzania produkcją. Musimy mieć
świadomość, że trailer do gry, który
trwa 4 minuty i nierzadko kosztuje
około miliona dolarów, jest tworzony
przez blisko 100-osobowy zespół. Spięcie produkcji w jedną całość wymaga
więc nie tylko dobrych procedur zarządczych, lecz także sporego doświadczenia producentów i superwizorów.

„Wiedźmina”

Przełożyło się to na kolejny wasz sukces, czyli zaproszenie do współprodukcji drugiego sezonu.
Ponownie zostaliśmy producentem
efektów specjalnych do tego serialu.
Z perspektywy czasu i pandemii możemy
powiedzieć, że szczęściem „Wiedźmina”
było to, że nie był filmem kinowym. Pandemia bardzo mocno uderzyła w kina.
Widać to choćby po mocno opóźnionej
premierze filmu z agentem 007, który
dopiero teraz wchodzi do kin. Lubię filmy
z Bondem i mam już bilety na premierę.
W związku z tym, że nie można było
chodzić do kina, oglądalność filmów
i seriali na platformach streamingowych
znacznie wzrosła.
Potwierdzam, pandemia podbiła oglądalność tych produkcji. Myślę, że na

naszych oczach generalnie zmienia
się styl życia związany z konsumpcją
rozrywki, seriale zaczynają zajmować
miejsce książki czy nawet teatru.

Drugi sezon „Wiedźmina” jest już
gotowy.
Zdjęcia zakończyły się przed wakacjami.
W tej chwili trwają u nas intensywne
prace nad przygotowywaniem efektów
specjalnych. Na planie zdjęciowym naszą
firmę reprezentował Tomasz Bagiński.
Premiera ośmiu odcinków drugiego sezonu odbędzie się 17 grudnia. Myślę, że
widzowie nie będą zawiedzeni, bo produkcja zapowiada się bardzo ciekawie.
Podsumowując, można powiedzieć, że
„Wiedźmin” staje się pierwszym globalnym IP (ang. intellectual property, czyli
własność intelektualna) popkulturowym
pochodzącym z Polski.
Jak pandemia wpłynęła na państwa
branżę?
Jak wiadomo, Platige to studio nie tylko animacji, lecz także postprodukcji
reklamowej i producent dużych eventów. W oczywisty sposób pandemia
uderzyła w rynek reklamy i eventów,
więc dotknęła również naszą firmę.
Gdy rozpoczął się lockdown, wstrzymane zostały zdjęcia do produkcji reklamowych. Wpłynęło to oczywiście na
postprodukcję i nasz dom produkcyjny
odpowiedzialny za reklamy. Odwołane
zostały duże wydarzenia, a te, których
nie odwołano, odbywały się w reżimie
sanitarnym bez publiczności. Myślę tu

między innymi o meczach UEFA, będącej jednym z naszych największych
klientów w dziale eventów. Na szczęście
w drugiej części naszego biznesu, czyli
w animacji, której bardzo dużo produkujemy dla branży game development,
nastąpiło spore ożywienie.

NA PLANIE ZDJĘCIOWYM
WIEDŹMINA” NASZĄ FIRMĘ
“REPREZENTOWAŁ TOMASZ
BAGIŃSKI. PREMIERA
OŚMIU ODCINKÓW
DRUGIEGO SEZONU
ODBĘDZIE SIĘ 17 GRUDNIA.
MYŚLĘ, ŻE WIDZOWIE
NIE BĘDĄ ZAWIEDZENI

A co to są za produkcje?
Specjalizujemy się w produkcji cinematików, czyli trailerów do gier. Są to
krótkie, bo zaledwie 3-, 4-minutowe, ale
bardzo wymagające produkcje, które
mają zachęcić do kupna gry. Tworzymy
je dla najbardziej znanych i uznanych
na świecie producentów gier, takich jak
np. Activision czy Ubisoft.
Mimo że dywersyfikacją działań udało
wam się zbalansować działania firmy
w pandemii, to i tak podjęliście decyzje
o reorganizacji.
Tak, żeby nie uszczuplać naszych zasobów, podjęliśmy decyzję o przeniesieniu sił produkcyjnych tam, gdzie akurat
zanotowaliśmy stały wzrost zamówień.
Nie powiem, że było to łatwe, ale udało
się i z perspektywy czasu uważam, że
było to bardzo dobre posunięcie, dzięki
czemu okres pandemii przeszliśmy
suchą stopą. Niestety, firmy z branży,
które były nastawione tylko na jeden
rodzaj działalności, popadły w spore
kłopoty.
Jakie macie plany na przyszłość?
Na początku tego roku ogłosiliśmy
nową strategię na następne pięć lat.

Zapowiedzieliśmy w niej rozszerzenie
naszego modelu biznesowego, który
oparty był głównie na serwisie, o budowę projektów opartych na własnych
IP w zakresie gier komputerowych
i filmów. Game i film development
mają się stać dodatkowymi motorami
napędzającymi naszą firmę.

fot.: Materiały prasowe

Ostatni raz rozmawialiśmy w roku
2019, kiedy to pandemia była jeszcze
odległym horrorem, a pana firma miała
znaczący wpływ na produkcję serialu
„Wiedźmin”, który lada chwila miał
wejść na platformę Netflix.
Byliśmy wtedy bardzo podekscytowani
zbliżającą się premierą „Wiedźmina”. To,
co się wydarzyło wokół tej produkcji, nie
tyle spełniło, ile całkowicie przerosło
nasze oczekiwania. „Wiedźmin” zaraz
po debiucie stał się najpopularniejszym
serialem nie tylko na Netfliksie, lecz
także na świecie. Z danych Netfliksa
wynikało, że oglądało go ponad 70 mln
ludzi. Był to więc ogromny sukces, w którym Platige miał spory udział.

Czy zmienia się również struktura
waszych klientów?
Tak, obecnie przeważają już klienci
z zagranicy. To zresztą zgadza się z założeniami naszej strategii. W obszarze
serwisowym skupiamy się na najbardziej wymagających produkcjach reklamowych i filmowych potrzebujących
bardzo wysokiej jakości technicznej

i najlepszych grafików oraz programistów.
Sprzęt i oprogramowanie każdy może
kupić, ale najważniejsi są ludzie.
W stu procentach tak. Używamy takiego
samego sprzętu i oprogramowania, jak
najbardziej znane w świecie studia, ale
na nasze sukcesy składa się głównie
praca zespołu i jego niepowtarzalne
kompetencje.
Rozumiem, że ze względu na specyfikę
pracy w zespole przeważają bardzo
młodzi ludzie?
Otóż nie. W branży grafiki komputerowej na najwyższym poziomie najważniejsze są umiejętności
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Na czym polega trudność organizacji
takich produkcji?
Na połączeniu bardzo wielu elementów
technicznych i organizacyjnych. Specjalizujemy się w animacji 3D. Nasze
produkcje są tak realistyczne, że na
pierwszy rzut oka widz ma wątpliwości,
czy to animacja, czy prawdziwi aktorzy.
Na prawdziwym planie filmowym są
ludzie odpowiedzialni za kostiumy,
charakteryzacje, stroje, oświetlenie
czy wybuchy. W animacji jest dokładnie
tak samo, tyle tylko, że dotyczy to grafików. Zadaniem producenta jest spiąć
wszystko w całość, zmieścić się w terminach i efektem końcowym zadowolić
klienta. Na przykład jednym z naszych
flagowych projektów reklamowych
w Polsce są reklamy Żubra. Jest to bardzo skomplikowana animacja.
Częścią nowej strategii będzie również
własna produkcja.
Od lat współpracujemy z branżą gier
komputerowych, przygotowując trailery
czy warstwy graficzne dla gier. Chcemy
wykorzystać te kompetencje i tworzyć
własne produkty, często we współpracy
z innymi firmami. Dwa nowe projekty są już w fazie produkcji w ramach
spółek, które powołaliśmy z doświadczonymi na rynku game development
partnerami. Są to: spółka Image Games,
będąca wspólnym przedsięwzięciem
z notowanym na New Connect Movie
Games, oraz spółka PJ Games powołana
ze studiem Juggler. n
rozmawiał Jarek Dotka
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Cyberbezpieczeństwo
na izraelskim poziomie

Lev Ins

P

artnerska agencja ubezpieczeniowa Lev Ins rozwija
w Polsce działalność głównie w zakresie ubezpieczeń dla
klientów korporacyjnych oraz rozwiązań dla małych i średnich
przedsiębiorstw. Dąży do zapewnienia sobie stabilnej pozycji
na polskim rynku, koncentrując się na liniach ubezpieczeń
majątkowych, cybernetycznych i turystycznych. Lev Ins posiada
własny zespół specjalistów z siedzibą w Warszawie. Za rozwój
biznesu Lev Ins w Polsce jest odpowiedzialny dyrektor Arkadiusz
Jaśkowski, posiadający wieloletnie doświadczenie w branży
ubezpieczeniowej.

Oren Elimelech, ekspert cyberbezpieczeństwa, współpracownik międzynarodowego
instytutu kontrterroryzmu ICT w Izraelu, szef ochrony informatycznej w izraelskim
Ministerstwie Transportu, mówi o współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Lev Ins

Od kilku lat jest pan też strategicznym
partnerem Towarzystwa Ubezpieczeniowego Lev Ins, które rozpoczęło aktywną
działalność na terenie Polski. Jak zaczęła
się współpraca z Lev Ins i jak bułgarskie
towarzystwo zdobyło pańskie zaufanie?
Przyjaciel przedstawił mnie zarządowi
Lev Ins, który potrzebował fachowca
z takim jak moje doświadczeniem. Przeprowadziliśmy długą rozmowę i zrozumieliśmy, że pomiędzy nami jest dużo
podobieństw. A to jest zawsze dobry
fundament silnej, stabilnej przyjaźni
i owocnej współpracy.
Jest pan częścią zespołu, który opracował produkty w dziedzinie cyberbezpieczeństwa dla Lev Ins. Co odróżnia
je od pozostałych cyberubezpieczeń
na rynku?

GENERALNIE ZASADA
JEST PROSTA I EFEKTYWNA
– CHRONIMY SWOICH
KLIENTÓW, KTÓRZY
NIEUSTANNIE
OBSERWUJĄ PODEJRZANĄ
AKTYWNOŚĆ E-MAILI
I STRON INTERNETOWYCH
Proponujemy spersonalizowane rozwiązanie, które opiera się na naszym
doświadczeniu. Rozwiązanie cyberubezpieczeniowe jest proaktywne, co
oznacza, że wiemy, jak działają cyberatakujący, na czym polega bezpieczeństwo informacyjne i biznes. Połączenie
bogatego doświadczenia Lev Ins i moich
rozwiązań pozwala nam proponować
zupełnie nowe warunki na konkurencyjnym rynku. Generalnie, zasada jest
prosta i efektywna – chronimy swoich
klientów, którzy nieustannie obserwują
podejrzaną aktywność e-maili i stron
internetowych. Działamy, nie zakłócając
codziennej pracy i nie naruszając ich
prywatności. To, co nas odróżnia od
innych w tej branży, to nasze podejście
do zagrożeń, jakie wynika z naszego
izraelskiego know-how.
Czy cyberubezpieczenie może nas
ochronić w Internecie?
Może ono zapewnić pięć poziomów bezpieczeństwa. Po pierwsze, aktywną ochronę od botów, złośliwych agentów, ransomware i innych szkodliwych praktyk,
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które są w sieci komputerowej, kiedy
surfujemy po Internecie. Po drugie, bezpieczeństwo wiadomości przychodzących
i gwarancje, że nie zawierają wirusów
i malware. Po trzecie, nieustanny monitoring Internetu i zimnej sieci od ataków,
które mogłyby stanowić zagrożenie dla
naszych klientów, niezależnie od tego, czy
odnosi się to do wycieku danych, które
mogą zostać użyte zdalnie, czy danych
wrażliwych, narażonych na śledzenie
bez wiedzy i zgody ich właściciela. Do
tego celu używamy naszego własnego
Centrum Cyberbezpieczeństwa, które
odpowiada najnowszym technologicznym tendencjom. Call center działa 24
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i pomaga klientom, bez znaczenia, o której
godzinie zadzwonią, ponieważ czują się
zaniepokojeni możliwym atakiem hakerskim lub szpiegowskim. Wreszcie po
piąte, aktywnie dostarczamy informację
klientom przez specjalne biuletyny i ikonografiki, które mają na celu zwiększenie
poziomu ich wiedzy i przekształcenie ich
w swoistą „ludzką zaporę”.
Stworzyliście własne centrum cyberbezpieczeństwa dla prewencji, jakie
posiada niewiele firm w Europie. Co
to oznacza dla Lev Ins?
To wielka zaleta i przewaga konkurencyjna. Różnorodność cyberzagrożeń
ewoluuje z pełną siłą, a ochrona przed
potencjalnymi cyberatakami wymaga
szybkiej i długotrwałej obserwacji i reakcji. Odpowiedzialność naszego centrum cyberbezpieczeństwa polega na
zapobieganiu podobnym zagrożeniom.

Zapewnia ono całodobowy monitoring
i możliwość natychmiastowej reakcji.
Dlaczego wybraliście właśnie nasz kraj?
Polska jest beneficjentem ogromnej
przemiany, ma rozwiniętą gospodarkę, znajduje się w Europie Środkowej
i posiada ogromne zasoby: ludzkie,
naukowe, technologiczne i badawcze.
Nasi specjaliści komputerowi są znani
jako jedni z najlepszych na świecie.
Jakie są pana wrażenia wynikające
ze współpracy z nimi?
Z przyjemnością potwierdzam tę doskonałą opinię o waszych informatykach. Po tym, jak odwiedziłem jeden
z uniwersytetów i poznałem poziom
tych ludzi, ich poświęcenie, motywację i chęci do nauki, postanowiliśmy
otworzyć Akademię 360, żeby dzielić
się naszymi doświadczeniami nie tylko
w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

fot.: Materiały prasowe

Doradza pan służbom bezpieczeństwa
i władzom, instytucjom finansowym, korporacjom i licznym przedsiębiorstwom.
Specjalizuję się w strategiach administrowania cyberbezpieczeństwem, zarządzaniem i kontrolą. Mam dwudziestoletnie
doświadczenie w sferze infrastruktury
IT – komunikacji, systemów, digitalizacji,
obliczeń w chmurze i w szczególności
kryminalistyce komputerowej. Jestem
doradcą cyberbezpieczeństwa w Bank of
Jerusalem i wielu prywatnych firmach.
Wykładam w Technionie – Izraelskim
Instytucie Technologicznym, ICT-IDC:
Międzynarodowym Instytucie do Walki
z Terroryzmem przy IDC. Pracuję na
rzecz wojskowych i rządowych instytucji
ISACA Israel, See-Security.

Opracowuje pan obecnie nowe narzędzia
ochrony usług bankowych. Czy może
pan uchylić rąbka tajemnicy, czym się
pan zajmuje?
Wykorzystuję doświadczenie, jakie zdobyłem w sferze bankowej, które obejmuje stworzenie banku internetowego
i aktywne uczestnictwo w szeregu globalnych fintechów i korporacji. Mogę
tylko powiedzieć, że zaproponujemy
bankom produkty i usługi, które pomogą
bronić się przed wyłudzeniami, kradzieżą i zinterpretują cyberbezpieczeństwo
w nowy sposób. n
rozmawiał Piotr Cegłowski

GOSPODARKA
forum

XXX
Forum

Już po raz drugi Forum Ekonomiczne
odbyło się w Karpaczu. Na trzydniową
konferencję zarejestrowało się
4350 gości ze świata polityki, biznesu,
nauki oraz blisko 450 dziennikarzy

Ekonomiczne
międzynarodowej konferencji gospodarczo-politycznej w regionie.

Polityczny szczyt w Karpaczu
Pandemia koronawirusa nie przeszkodziła organizatorom w zaproszeniu na
forum czołowych polityków z kraju oraz
regionu. Konferencja zgromadziła licznych przedstawicieli różnych stron polskiej sceny politycznej. Do Karpacza przyjechali premier Mateusz Morawiecki

Premier Ukrainy Denys Szmyhal,
premier Słowenii Janez Janša i premier
Polski Mateusz Morawiecki podczas Gali
Nagród Forum Ekonomicznego

i dwóch wicepremierów: Piotr Gliński
i Jacek Sasin oraz ministrowie Andrzej
Adamczyk, Michał Kurtyka, Tadeusz
Kościński, Marlena Maląg, Adam Niedzielski, Grzegorz Puda, Zbigniew Rau,
Konrad Szymański. Obecna była również reprezentacja wielu partii opozycyjnych, m.in. Szymon Hołownia, Jarosław Gowin, Władysław Kosiniak-Kamysz
i Krzysztof Gawkowski. Na konferencji
obecni byli liczni samorządowcy, w tym
pełniący funkcję gospodarza marszałek
województwa dolnośląskiego Cezary
Przybylski oraz burmistrz miasta Karpacza Radosław Jęcek, jak również Gustaw
Marek Brzezin, marszałek województwa

Sesja plenarna „Czas przemian. Europa u progu nowej dekady” z udziałem redaktora naczelnego „Faktu” Katarzyny Kozłowskiej, dyrektora
zarządzającego MSD Poland Dimitriego Gitasa, ministra rozwoju gospodarczego Czarnogóry Jakova Milatovicia, posła na Sejm RP Jarosława
Gowina i komisarza ministerialnego kancelarii premiera Węgier Tibora Navracsicsa

fot.: Materiały prasowe

U

dało nam się wspólnie
stworzyć unikalną instytucję, której największą
wartością jest to, że tylko
rozmawiamy między sobą. Nie mamy
żadnych innych planów, nie chcemy
w żaden inny sposób naszych gości
angażować. Chcemy tylko, żeby między
sobą rozmawiali – powiedział podczas
forum w Karpaczu Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego i zarazem pomysłodawca tej konferencji.
Od 30 lat forum jest platformą spotkań
dla czołowych przedstawicieli biznesu,
nauki oraz polityki z krajów Europy
Środkowo-Wschodniej. Tegoroczna,
jubileuszowa edycja była pod wieloma względami rekordowa. Pomimo
ciągle jeszcze obowiązujących obostrzeń
związanych z pandemią na konferencję
przyjechało 4350 gości ze świata polityki,
biznesu, nauki z kilkudziesięciu państw
oraz blisko 450 dziennikarzy. Mieli oni
okazję wziąć udział w ponad 400 wydarzeniach: panelach dyskusyjnych,
rozmowach oraz sesjach plenarnych.
Na forum obecnych było także kilkuset
przedstawicieli mediów, którzy stworzyli
łącznie ponad 10 tys. publikacji na temat
konferencji, w tym blisko pięćset w mediach zagranicznych. Z kolei partnerami
XXX Forum Ekonomicznego zostało
156 instytucji i firm. Jubileuszowa edycja forum pobiła rekordy z ubiegłych
lat, umacniając pozycję największej

warmińsko-mazurskiego; Artur Kosicki,
marszałek województwa podlaskiego;
Elżbieta Polak, marszałek województwa
lubuskiego; Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego; Piotr Pilch,
wicemarszałek województwa podkarpackiego; Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia; Aleksandra Dulkiewicz, prezydent
Gdańska; Tadeusz Truskolaski, prezydent
Białegostoku; Marcin Krupa, prezydent
Katowic; Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.
Hotel Gołębiewski odwiedzili szefowie
rządów kilkunastu państw oraz regionów: premier Słowenii Janez Janša,
premier Ukrainy Denys Szmyhal oraz
premier Saksonii Michael Kretschmer.
Obecni byli również: Jakov Milatović,
minister rozwoju ekonomicznego Czarnogóry; Péter Szijjártó, minister spraw
zagranicznych Węgier, Balázs Rákossy,
sekretarz stanu ds. funduszy europejskich w Ministerstwie Finansów Węgier.
Licznie reprezentowana na konferencji
była opozycja białoruska, ze Swiatłaną
Cichanouską na czele, oraz państwa
bałtyckie. Do Karpacza przyjechali
także goście spoza Europy, m.in. kardynał Peter Kodwo Appiah Turkson;
była ambasador Stanów Zjednoczonych

TEGOROCZNA,
JUBILEUSZOWA EDYCJA
BYŁA POD WIELOMA
WZGLĘDAMI REKORDOWA.
POMIMO CIĄGLE JESZCZE
OBOWIĄZUJĄCYCH
OBOSTRZEŃ ZWIĄZANYCH
Z PANDEMIĄ
NA KONFERENCJĘ
PRZYJECHAŁO 4350 GOŚCI
ZE ŚWIATA POLITYKI,
BIZNESU, NAUKI
Z KILKUDZIESIĘCIU
PAŃSTW ORAZ BLISKO
450 DZIENNIKARZY
w Polsce Georgette Mosbacher oraz
wiceprezydent Republiki Liberii Jewel
Howard-Taylor. Obecny był też komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa
Janusz Wojciechowski.
O najważniejszych tematach gospodarczych w Karpaczu dyskutowali przedstawiciele polskich i zagranicznych
firm i instytucji o zasięgu regionalnym
i globalnym. Wśród nich byli m.in.: Marcin Chludziński, prezes Zarządu KGHM
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Polska Miedź S.A.; Daniel Obajtek, prezes
Zarządu PKN Orlen; Jan Emeryk Rościszewski, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego; Teresa Czerwińska, wiceprezes
Europejskiego Banku Inwestycyjnego;
Leszek Skiba i Jerzy Kwieciński, prezes
i wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.;
Krzysztof Mamiński, prezes Zarządu
Polskich Kolei Państwowych S.A.; Olgierd Cieślik, prezes Zarządu Totalizatora
Sportowego; Dimitri Gitas, dyrektor zarządzający MSD Polska; David Anderson,
starszy wiceprezes ds. rozwoju OZE w BP
PLC, oraz Tomasz Suchański, prezes
Zarządu Żabka Polska Sp. z o.o.

Jaka przyszłość Europy?
Hasłem przewodnim tegorocznej edycji
Forum Ekonomicznego było: „Europa
w poszukiwaniu przywództwa”. I właśnie temu tematowi poświęcono wiele
uwagi. Czołowi przedstawiciele polityki,
biznesu oraz nauki z krajów Europy Środkowo-Wschodniej debatowali na temat
przyszłości europejskiej wspólnoty oraz
przemian, które na Europie wymusiła
pandemia. W wielu dyskusjach obok
pandemii pojawiało się drugie wielkie
wyzwanie współczesności – globalne
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Raport SGH i Forum
Ekonomicznego
Od 2018 r. ważnym elementem Forum
Ekonomicznego jest prezentacja raportu przygotowanego przez organizatora

wspólnie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Ta publikacja należy do najważniejszych
i najbardziej obszernych
opracowań na temat
sytuacji gospodarczej
i społecznej w Polsce
oraz w regionie Europy
Środkowo-Wschodniej.
Raport stworzony przez
55 ekspertów z najlepszej
uczelni ekonomicznej
w kraju skupił uwagę
na 11 obszarach badawczych, w tym transformacji rozwojowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej, przemianach na
rynku pracy, aktywnym
starzeniu się oraz wpływie pandemii na
sektor bankowy. W prezentacji raportu,
która odbyła się pierwszego dnia forum,
wzięli udział: rektor SGH dr hab. Piotr
Wachowiak; przewodniczący Rady
Programowej Forum Ekonomicznego

Wiceprezes Rady Ministrów oraz minister
kultury, dziedzictwa narodowego
i sportu Piotr Gliński podczas prezentacji
Raportu SGH i Forum Ekonomicznego
oraz prof. Teresa Czerwińska, wiceprezes
Europejskiego Banku Inwestycyjnego
(z lewej)

Marszałek województwa
dolnośląskiego Cezary Przybylski
podczas Gali XXX-lecia Forum
Ekonomicznego

Ireneusz Borowski

Country Manager Poland
Dassault Systèmes

Firmy inwestują
w innowacyjność

F
Premier Słowenii Janez Janša odbiera
Nagrodę Człowieka Roku z rąk premiera
Polski Mateusza Morawieckiego

dla społeczeństwa Ukrainy (odebrał ją
premier Denys Szmyhal) oraz – po raz
pierwszy – nagroda polonijna dla przewodniczącej Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys oraz członka jego
Rady Nadzorczej Andrzeja Poczobuta.
W imieniu przetrzymywanych w białoruskim więzieniu działaczy nagrodę
odebrały przedstawicielki związku Irena
Biernacka i Maria Tiszkowska.
Po raz pierwszy przyznano nagrody Forum Ekonomicznego dla dziennikarzy.
Otrzymali je: w kategorii „Klimat i Środowisko” Magdalena Graniszewska z „Pulsu
Biznesu”, w kategorii „Polityka” Grzegorz
Osiecki z „Dziennika Gazety Prawnej”
oraz w kategorii „Gospodarka” Wojciech
Jakóbik z portalu BiznesAlert.pl.

Zygmunt Berdychowski; wicepremier
Piotr Gliński; wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego prof. Teresa
Czerwińska, a także autorzy oraz redaktorzy opracowania.

Nagrody Forum Ekonomicznego
Forum Ekonomiczne to również coroczne nagrody dla zasłużonych dla Europy
Środkowo-Wschodniej osób, organizacji
oraz firm. Każdego wieczoru podczas
konferencji odbyły się gale nagród, które zostały uświetnione występami muzycznymi, m.in. Kasi Moś oraz orkiestry
Filharmonii Dolnośląskiej.
W tym roku nagroda Człowieka Roku trafiła do premiera Słowenii, Janeza Janšy,
a wręczył ją premier Mateusz Morawiecki. – Dziś to właśnie tacy ludzie, jak Janez
Janša uzmysławiają i przypominają nam
o tym, po co była rewolucja Solidarności
– powiedział w laudacji przewodniczący
Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmunt Berdychowski.
Firmą Roku 2020 Forum Ekonomicznego został KGHM Polska Miedź S.A.,
a Organizacją Pozarządową Roku 2020
– Związek Harcerstwa Polskiego. Przyznana została również nagroda specjalna

Okrągły jubileusz

fot.: Materiały prasowe

ocieplenie i wiążąca się z nim transformacja energetyczna. Podczas sześciu
sesji plenarnych podjęte zostały tematy:
„Nowy Ład 2021 – szansa czy wyzwanie?”,
„Europa w poszukiwaniu przywództwa”,
„Czas przemian. Europa u progu nowej
dekady”, „Wyzwania epoki pokowidowej”, „Świat po pandemii. Gospodarka,
suwerenność, solidarność” oraz „Europa:
kierunek odbudowa”.
Sesje plenarne stanowiły dla przywódców regionu okazję nie tylko do przedstawienia swojej opinii na najważniejsze
bieżące społeczno-gospodarcze tematy,
lecz także do poszukiwania wspólnych
rozwiązań. Podobną funkcję pełniły
panele dyskusyjne, których w trakcie
trzydniowej konferencji odbyło się blisko
400. Zostały one podzielone na 16 ścieżek
programowych, w tym przygotowywane co roku Forum Ochrony Zdrowia,
Forum Polonijne, Forum Ukraińskie
oraz Forum Regionów. Wśród innych
zagadnień poruszanych na forum były
m.in.: polityka międzynarodowa, energetyka oraz bezpieczeństwo.
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W Hotelu Gołębiewski odbyła się gala
z okazji 30-lecia Forum Ekonomicznego. Podczas niej przypomniano w filmowym skrócie najważniejsze wydarzenia
z historii organizowanego od trzech
dekad spotkania, które w Krynicy i Karpaczu gościło znanych europejskich
przywódców, ekspertów, biznesmenów,
naukowców i ludzi kultury.
Podczas jubileuszowej gali zostały wręczone również wyróżnienia dla osób

oraz instytucji, które przez lata dawały
impuls do rozwoju forum. W kategorii
„Osobowość” otrzymali je: były marszałek Sejmu Marek Kuchciński, minister
infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz
prezes Polskiego Funduszu Rozwoju
Paweł Borys. Natomiast wśród wyróżnionych firm znalazły się: Philips,
Totalizator Sportowy i MSD Polska.
30 lat konferencji to czas, w którym dochodziło do niezwykle ważnych dla Polski i świata wydarzeń gospodarczych,
politycznych i społecznych. Podczas
prezentacji historii forum wrócono do
najważniejszych z nich. Prezentacja została podzielona na trzy dekady i rozpoczęła
się od roku 1989 – początku przemian
w naszej części Europy, a zakończyła na
współczesnej rzeczywistości – pandemii koronawirusa.
W trakcie gali przedstawiono kolejne
etapy kształtowania się forum. Pokazano, jak zorganizowana po raz pierwszy
w 1992 r. konferencja w niedługim czasie
stała się „środkowoeuropejskim Davos”

48

49

MANAGER REPORT
październik 2021

MANAGER REPORT
październik 2021

orum Ekonomiczne w Karpaczu wyraźnie
pokazuje, że warto spotkać się i wspólnie
szukać rozwiązań nowych wyzwań. Pandemia
bowiem nie zmieniła faktu, że potencjał
przełomowych technologii wciąż jest
ogromny – to wniosek z najnowszego raportu
Global Innovation Index 2020 „Who will
finance innovations?”, którego partnerem
merytorycznym jest Dassault Systèmes.
W najnowszym zestawieniu Polska znalazła się
na 38. miejscu w rankingu światowym
i na 25. wśród krajów europejskich,
a to oznacza awans o jedno miejsce
w stosunku do poprzedniego roku.
Aby ten trend utrzymać, największe firmy
i przedsiębiorstwa powinny kontynuować
prace badawczo-rozwojowe oraz inwestować
w nowoczesne rozwiązania, ponieważ
te działania zapewnią im konkurencyjność
w przyszłości. Na przykład wiele czołowych
firm R&D z sektora technologii informacyjnych
posiada ogromne rezerwy gotówkowe,
a dążenie do cyfryzacji pozwoli wzmocnić ich
innowacyjność. Z kolei sektor farmaceutyczny
i biotechnologiczny prawdopodobnie
doświadczy wzrostu w zakresie R&D w wyniku
ponownego skupienia się na badaniach
i rozwoju w dziedzinie zdrowia.
Zmiany widać też wśród firm produkcyjnych
– w tym sektorze pandemia wyraźnie
przyspieszyła plany cyfrowej transformacji
i migracji do chmury. Jak pokazuje inne
badanie zlecone przez Dassault Systèmes,
w wyniku pandemii 42 proc. firm w Polsce
zmienia także priorytet biznesowy, chcąc
w większym stopniu zadbać o dotychczasowych
klientów oraz podejmować działania mające
na celu pozyskiwanie nowych. Wśród innych
potrzeb firmy wymieniają wzrost efektywności
biznesowej oraz innowacyjność w zakresie
nowych produktów i usług. q
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Program kulturalny
Integralną częścią XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu był program
wydarzeń kulturalnych. Przez dwa
wieczory uczestnicy mogli słuchać
koncertu fortepianowego Jakova Katznelsona, profesora Moskiewskiego
Konserwatorium Państwowego im. P.I.
Czajkowskiego, laureata wielu międzynarodowych konkursów, m.in. we Włoszech, w Gruzji, Belgii czy Szwajcarii.
Członek Rady Programowej Grzegorz
Gauden poprowadził rozmowę z prof.
Jerzym Bralczykiem „Jak rozmawiać,
żeby się porozumieć?”, podczas której
zastanowiono się nad granicami rozumienia i języka w kontaktach z innymi
ludźmi. Eksponowane było polskie
szkło artystyczne z Dolnego Śląska,
który może się poszczycić bogatymi
tradycjami w tej dziedzinie. W czasie
uroczystych wieczorów połączonych
z wręczaniem nagród Forum Ekonomicznego wystąpili: Jacek Wójcicki
oraz Orkiestra Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze pod batutą
Szymona Makowskiego; Kasia Wilk,
Atom String Quartet oraz Orkiestra
Filharmonii Dolnośląskiej pod batutą
Adama Sztaby; Kasia Moś oraz Narodowa Orkiestra Dęta w Lubinie pod
batutą Mariusza Dziubka.
Organizatorem XXX Forum Ekonomicznego jest Instytut Studiów Wschodnich.
Głównym partnerem jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, partnerami: miasto Wrocław oraz
miasto-gospodarz Karpacz, Port Lotniczy Wrocław oraz Dolnośląska Agencja
Współpracy Gospodarczej. Partnerami
strategicznymi forum są: KGHM Polska
Miedź S.A. i Hotel Gołębiewski. n
S.P.

Onkologia
po pandemii
L
iczba nowotworów złośliwych
w naszym kraju wzrosła
ponaddwukrotnie w ciągu 30 lat.
Również w Polsce nowotwory są obecnie
drugą, po chorobach układu krążenia,
przyczyną zgonów. Tendencja ta może
się jednak odwrócić, gdyż prognozy
epidemiologiczne wskazują, że w ciągu
najbliższych pięciu lat liczba chorych
onkologicznych wzrośnie o ok. 15 proc.,
a w ciągu najbliższych 10 lat – o 28 proc.
Zdrowie należy traktować jako
strategiczną inwestycję w przyszłość.
Inwestycje w nowoczesne terapie
medyczne trzeba postrzegać nie tylko
w kategoriach kosztów bezpośrednich,
lecz także korzyści, jakie przynoszą
społeczeństwu i gospodarce.
Z punktu widzenia MSD niezwykle
ważne jest ogłoszenie wzrostu
dostępności nowoczesnych terapii
lekowych przez włączenie nowych
cząsteczek i nowych wskazań na listy
refundacyjne. Powinno to zbliżyć
wachlarz dostępnych w Polsce
terapii onkologicznych do poziomu
europejskiego. Według danych EFPIA
przeciętny czas oczekiwania na nową
terapię w Polsce (ponad 823 dni)
jest znacząco dłuższy niż średnia
europejska (463 dni), a np. ok. 6 razy
dłuższy niż w Niemczech (127 dni).
Co więcej, Polska nadal pozostaje
ostatnim w UE krajem bez dostępu
do bezpłatnych szczepień przeciwko
HPV. Tymczasem Komisja Europejska,
w ramach „Europejskiego planu
walki z rakiem”, wyznaczyła jasny cel,
aby do 2030 r. co najmniej 90 proc.
docelowej populacji dziewcząt
w całej Unii zostało zaszczepionych,

przy bardzo poważnym wzroście
wskaźników szczepień dla chłopców.

Ścieżka Pacjenta
Onkologicznego

Wciąż istnieją pewne wyzwania
systemowe w zakresie różnych
nowotworów. Powinniśmy wspólnie
pracować, aby skrócić drogę
chorego z rakiem płuca i zbliżyć go
do standardów europejskich. Jest to
niezwykle trudne i skomplikowane
zadanie, które wymaga dużego
zaangażowania wielu interesariuszy,
intensywnej edukacji, ścisłej współpracy
onkologów, pulmonologów,
patomorfologów, lekarzy pierwszego
kontaktu oraz samych pacjentów.
Bardzo budujący i inspirujący jest
przykład postępu, jaki w naszym
kraju dokonał się na przestrzeni
ostatnich lat w leczeniu czerniaka,
gdzie pod względem dostępności opcji
terapeutycznych, osiąganych efektów
leczenia oraz sprawnej ścieżki pacjenta
wyróżniamy się na tle europejskich
krajów.
Ważne jest również finansowanie
pełnej diagnostyki onkologicznej.
Wiele dobrego wydarzyło się w tej
dziedzinie w ostatnich latach, ale
nadal jest wiele do zrobienia
w zakresie np. jej finansowania,
usprawnienia procesu pobierania
materiału do badań, jego optymalnego
wykorzystania do przeprowadzenia
wszystkich koniecznych oznaczeń w jak
najkrótszym czasie, co jest niezbędnym
elementem pozwalającym na wybór
najskuteczniejszej terapii dla pacjenta.

do nowoczesnych leków przez włączenie
nowych cząsteczek i nowych wskazań
na listach refundacyjnych. To bardzo
ważne, bo w leczeniu raka liczy się
każdy dzień, w tym skrócenie czasu
oczekiwania pacjenta na innowacyjne
leki onkologiczne.
Na szczególną uwagę w ramach
Narodowej Strategii Onkologii
zasługuje obszar inwestycji w naukę
i innowacje. Ważne jest zwiększenie
potencjału badań naukowych
i projektów innowacyjnych w Polsce,
aby umożliwić pacjentom korzystanie
z najskuteczniejszych rozwiązań
diagnostycznych i terapeutycznych.
Rzetelna realizacja zadań w tym
zakresie we współpracy z ośrodkami
naukowymi i innowacyjnymi firmami
biofarmaceutycznymi ma szansę
przełożyć się na skuteczniejszą
terapię pacjentów onkologicznych,
a także zmniejszyć śmiertelność
z powodu nowotworów.

Radosław
Małkowski

dyrektor Działu
Onkologii,
MSD Polska

O zaangażowaniu MSD

Narodowa Strategia
Onkologiczna

fot.: Materiały prasowe

– miejscem, w którym czołowi politycy
różnych opcji z naszego regionu dyskutują ze sobą i składają ważne deklaracje.
Dzisiaj forum to unikalne w regionie
wydarzenie odwiedzane przez ponad
4 tys. gości i blisko 500 przedstawicieli
mediów z całego świata, które nawet
pomimo pandemii wciąż się rozwija.
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Na szczęście sytuacja się zmienia. Polska
od lat zmniejsza dystans dzielący ją
od innych krajów Unii Europejskiej.
Przyjętą rok temu Narodową Strategię
Onkologiczną należy uznać za krok
we właściwym kierunku.

Z punktu widzenia MSD, jako
innowacyjnej firmy biofarmaceutycznej,
która przekształca naukę
w najnowocześniejsze możliwości
leczenia w celu rozwiązania
najbardziej alarmujących problemów
zdrowotnych, w tym nowotworów, zaletą
Narodowej Strategii Onkologicznej jest
ogłoszenie zwiększonej dostępności
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MSD Polska od blisko 30 lat (tj. od roku
1993) prowadzi w Polsce badania
kliniczne z udziałem polskich pacjentów.
Obecnie ponad 70 proc. badań dotyczy
onkologii. W samym 2020 r. wydatki
wewnętrzne MSD na działalność
badawczo-rozwojową w Polsce wyniosły
ponad 120 mln zł. W ciągu ostatnich
10 lat firma MSD Polska zainwestowała
w Polsce, łącznie ze wszystkimi
podatkami, ponad 1,25 mld zł.
W lipcu br. MSD uzyskało decyzją
Ministerstwa Rozwoju, Pracy
i Technologii status centrum badawczo-rozwojowego. Jesteśmy w gronie
zaledwie kilku międzynarodowych firm
farmaceutycznych na polskim rynku,
które otrzymały ten status.
Innowacyjne terapie firmy MSD
przynoszą Polsce wymierne korzyści
ekonomiczne. Pacjenci, którzy mają
dostęp do skutecznych i nowoczesnych
terapii, są rzadziej hospitalizowani
i mogą dłużej pozostawać na rynku
pracy, oznacza to znaczne korzyści
ekonomiczne dla całej gospodarki. q
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Czaspandemii –

czas
przewartościowań
W

ciąż oswajamy szok
wymuszonych pandemią zmian i… liczymy
straty. Mija pięć lat od
czasu, gdy wspólnym wysiłkiem Polskiej Unii Onkologii, Instytutu Studiów
Politycznych Polskiej Akademii Nauk,
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i Green Communication powstała
Medyczna Racja Stanu – think tank
zrzeszający specjalistów różnych dziedzin, inicjujących dialog z decydentami
i wspólnie wypracowujących polityczny
konsensus w sprawie priorytetowej
pozycji wyzwań zdrowotnych.
Intencją prof. Pawła Kowala z ISP PAN,
pomysłodawcy powołania think tanku,
było dotarcie do możliwie najszerszej
reprezentacji opiniotwórczych indywidualności, środowisk, instytucji – nie
tylko medycznych – oraz pozyskanie
ich uwagi dla zdrowotnej kondycji społeczeństwa. Nad pracami think tanku
honorowy patronat objął ksiądz kardynał
Kazimierz Nycz.
Pierwsza debata Medycznej Racji Stanu
odbyła się w grudniu 2016 r. pod znamiennym tytułem „Zdrowie i bezpieczeństwo narodowe”. Wtedy to prof. Leszek Czupryniak, kierownik Kliniki
Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

WUM, zwrócił uwagę na to, że racją
stanu każdego z państw jest w dzisiejszych czasach zdrowie jego obywateli.
Tak powstała nazwa think tanku.
Pięć lat temu nikt się nie spodziewał, że
już wkrótce nastąpi globalne „sprawdzam”
faktycznej uwagi polityków dla najpoważniejszych cywilizacyjnych zagrożeń.
Pierwsza fala COVID-19 udowodniła
słuszność stawianych przez ekspertów
MRS tez, odnoszących się do koniecznego wzrostu finansowania systemu
ochrony zdrowia, troski o kadry, edukacji społeczeństwa i porównywalnego
z innymi krajami UE dostępu do dobrodziejstw postępu medycyny.
Zaniedbania minionych dekad, wynikające z niedoceniania skali wyzwań zdrowotnych, w przyspieszonym tempie
obnażyły słabości systemów ochrony
zdrowia nie tylko w Polsce.
Nadrabianie takich zaległości w ogniu
walki z wirusem nie mogło zakończyć
się sukcesem. To zadanie na lata i kolejny sprawdzian, czy wszyscy wyciągniemy właściwe wnioski z dramatycznej
lekcji COVID-19 i mądrzejsi o to doświadczenie potraktujemy wyzwania
zdrowotne z należną im uwagą.
W czasie pandemii w Polsce szczególnie ucierpiały profilaktyka chorób

cywilizacyjnych oraz diagnostyka. To
zgodna opinia współzałożycieli Medycznej Racji Stanu: dr. Janusza Medera,
prezesa Polskiej Unii Onkologii, i dr.
Michała Sutkowskiego, rzecznika Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
Poziom zgłaszalności na badania przesiewowe znacznie się obniżył, a trzeba
pamiętać, że u nas nigdy nie był on
zadowalający. Jeśli dodamy utrudniony
dostęp do specjalistów oraz lęk samych
pacjentów przed kontaktem z placówkami medycznymi w obawie przed COVID-19, to zjawisko rosnącego „długu
zdrowotnego” staje się zrozumiałe i tym
bardziej niepokojące.
Świadomi konsekwencji tego stanu
rzeczy eksperci Medycznej Racji Stanu
systematycznie omawiają – w obecności
przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia,
Agencji Oceny Technologii Medycznych
i Narodowego Funduszu Zdrowia, parlamentarzystów, przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika
Praw Pacjenta – najpilniejsze wyzwania
i opracowują rekomendacje mogące poprawić sytuację osób w kryzysie zdrowia
wywołanym nie tylko przez COVID-19.
Eksperci wszystkich specjalności medycznych mówią decydentom o konieczności przeciwdziałania nadumieralności
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Dwa lata światowego kryzysu zdrowia to przede wszystkim dramatyczne doświadczenie
dla każdego, kto ciężko przechorował COVID-19, oraz tych, którzy byli i są przy pacjentach.
To także traumatyczny czas dla gospodarki, kultury, edukacji, sportu… Czas cyklicznego
zawieszania i odwieszania zwykłych ludzkich aktywności i relacji
Polaków, a każdemu z nas – byśmy nie
unikali konsultacji z lekarzami, zgłaszali się na badania przesiewowe, brali
odpowiedzialność za swoje zdrowie we
własne ręce w stopniu, w jakim każdy
z nas jest władny to czynić.
Czas pandemii i izolacji spowodował,
że jest nas więcej, ale… na wadze! Statystyczny Polak jest cięższy średnio
o 3 kg. Tymczasem polska młodzież
od lat ma znacznie większe niż rówieśnicy w innych krajach UE problemy
z otyłością, której powikłania mogą za
kilka lat bezpośrednio zagrażać ich życiu. Odsetki od tej tylko odmiany długu
zdrowotnego staną się dramatycznym
doświadczeniem w wymiarze nie tylko
jednostkowym, lecz także społecznym,
finansowym – alarmują pediatrzy, obesitolodzy, diabetolodzy…
Problemu nie bagatelizują kardiolodzy,
zwracający dodatkowo uwagę decydentów na sercowo-naczyniowe powikłania COVID-19. Wtórują im neurolodzy,
upominając się o należne tej dziedzinie
miejsce wśród priorytetów zdrowotnych państwa, szczególnie teraz.
Poziom wykrywalności wczesnych
zmian nowotworowych u polskich
pacjentów nigdy nie był satysfakcjonujący – alarmują onkolodzy, a efektem

Anna Jasińska
inicjatorka powołania Medycznej
Racji Stanu, obecnie pełni
funkcję rzecznika MRS. Od 20 lat
ekspert – pro bono – Polskiej
Unii Onkologii. Prezes Agencji
Green Communication Sp. z o.o.
W latach 1987–1997 pełniła
funkcję dyrektora naukowego
Fundacji Centrum Dziennikarstwa
– szkoły ufundowanej przez
Kongres Amerykański. Przez lata
dziennikarka Polskiego Radia.
Absolwentka Wydziału Prawa
i Administracji na Uniwersytecie
Warszawskim, ukończyła
również dziennikarskie studia
podyplomowe.

pandemii jest znacznie więcej diagnozowanych zaawansowanych stadiów
raka. To tylko kilka przykładów rosnącego długu zdrowotnego…
Światełkiem w tunelu jest znacząca poprawa dostępności do nowoczesnych terapii,
nawet w tak niegdyś pomijanych obszarach
terapeutycznych, jak choroby rzadkie.
Wciąż jednak z zadyszką gonimy świat.
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Zdaniem ekspertów koszty nowoczesnej opieki nad
pacjentami można kontrolować przez większe nakłady
na edukację i profilaktykę. Ministerstwo Zdrowia
obiecuje od nowego roku
podjęcie prac nad realizacją,
postulowanego przez MRS,
wprowadzenia do szkół Godziny dla Zdrowia.
Niezbędne zmiany świadomości przyniosą efekt,
lecz wymaga to czasu, którego nie mają ci już teraz
mierzący się z poważnymi
problemami zdrowotnymi.
Tu rekomendacją ekspertów
jest dostęp do nowoczesnej
diagnostyki, która pozwala
indywidualizować przebieg
terapii, a także do pełnego
wachlarza innowacyjnych terapii i możliwość podawania najskuteczniejszych
z nich w jak najwcześniejszym etapie
choroby. Tym zagadnieniom dedykowany jest systematycznie prowadzony
dialog ekspertów MRS z decydentami.
Każdego dnia z uwagą i niepokojem
śledzimy doniesienia epidemiologów,
wspierając ich apele o przestrzeganie zaleceń utrudniających transmisję wirusa i zgłaszanie do punktów
szczepień. Doktor Michał Sutkowski
od początku pandemii jest twarzą
tej narracji w każdym z nośników
informacji.
Przed nami kolejny etap pandemii, ale
też wymóg spłaty długu zdrowotnego.
Z trudnej lekcji COVID-19 wszyscy
musimy wyciągnąć właściwe wnioski
i spojrzeć na ZDROWIE jako gwaranta
pomyślności nie tylko w życiu jednostki.
Z opracowanego przez ISP PAN raportu
pt. „Zaufanie do nauki i instytucji naukowych w czasie pandemii”, którego
partnerem była Medyczna Racja Stanu,
wynika, że wśród zawodów społecznego zaufania Polacy najwyżej oceniają
dziś lekarzy i ludzi nauki. To ważny
sygnał dla polityków. n
Anna Jasińska
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doprowadzić do kradzieży wrażliwych
danych i dokumentacji firmowej.
– Warto wiedzieć, że jeżeli pobrane pliki
pochodzą z nielegalnego źródła, naraża
to pracodawcę na problemy prawne
– wskazuje Arkadiusz Sadkowski, specjalista ds. bezpieczeństwa IT w ODO
24. – Z tego powodu musimy pamiętać,
żeby zachować szczególną ostrożność
podczas pozyskiwania plików z Internetu. Nie zapominajmy też o ograniczeniu
ilości przechowywanych prywatnych
danych na komputerze służbowym,
dla swojego oraz pracodawcy dobra.
Dbałość o najbardziej aktualne wersje oprogramowania na sprzęcie
służbowym powinna być w interesie
pracodawcy, ale także pracownika.
Pracując stacjonarnie z biura, rzadko
pracownik musiał się martwić o takie
sprawy – dbał o to dział IT. Jednak po
przejściu w pełni na pracę zdalną wielu
zatrudnionych zlekceważyło regularne
aktualizowanie oprogramowania na
swoim komputerze (oprogramowanie
antywirusowe, programy oraz system
operacyjny). Wbrew pozorom to bardzo
ważny temat w kwestii bezpieczeństwa
danych przechowywanych na służbowym sprzęcie. Najnowszy software
w odpowiedni sposób pomaga chronić
przed zagrożeniami występującymi
w sieci oraz zapewnia odpowiednią
higienę gromadzenia danych.

Pułapki

pracy zdalnej
J

est to korzystne i chętnie wykorzystywane, szczególnie w czasie
letnim. Jednak nawet podczas
pracy w słoneczny dzień nad
jeziorem musimy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu firmowych
danych. Szczególnie dlatego, że to od
pracowników w dużej mierze zależy
bezpieczeństwo danych. Aż 89 proc.
przypadków naruszenia bezpieczeństwa informacji to właśnie wina człowieka – wynika z raportu Związku Firm
Ochrony Danych Osobowych. Jakie
są najczęstsze błędy w pracy zdalnej
i hybrydowej pod względem ochrony danych?

Sprzęt służbowy czy prywatny?
Częstym nawykiem pracowników jest
traktowanie komputera służbowego
tak, jakby był to własny sprzęt. Przechowywanie na nim zdjęć z wakacji,
filmów, instalowanie dodatkowego
oprogramowania czy nawet gier to
powtarzające się praktyki zdalnych
pracowników, które nie są bezpieczne,
jeżeli mówimy o ochronie danych.
Pobranie programów lub dokumentów
z sieci to narażanie firmy na zaimportowanie złośliwego oprogramowania, które może zainfekować firmową sieć i, w skrajnych przypadkach,

fot.: AdobeStock

Blisko 8 mln Polaków
pracowało zdalnie
w czasie pandemii
– wynika z badania
„Finansowy Barometr
ING”. Taki rodzaj pracy,
zdalny lub hybrydowy,
daje szerokie możliwości
wykonywania swoich
obowiązków z wielu
miejsc – z domu, domku
letniskowego, hotelu,
a nawet z zagranicy

Kłopoty z wi-fi
Weekendowy citybreak czy wypad nad
Bałtyk przedłużony o zdalny poniedziałek w pracy? To bardzo kusząca wizja
wykorzystania możliwości pracy np.
z hotelu lub kawiarni. W tym wypadku
także trzeba być uważnym i stosować
dodatkowe środki ostrożności podczas
korzystania z Internetu – odradza się
korzystanie z publicznych sieci wi-fi.
Takie połączenia internetowe często nie
są szyfrowane, a jeżeli istnieje w nich
owe zabezpieczenie, to prawie każdy
użytkownik może uzyskać wymagane hasło. Dostęp do niego pozwoli
potencjalnemu hakerowi na wgląd
do naszych aktywności – wszystkich

AŻ 89 PROC.
PRZYPADKÓW
NARUSZENIA
BEZPIECZEŃSTWA
INFORMACJI
TO WŁAŚNIE WINA
CZŁOWIEKA – WYNIKA
Z RAPORTU ZWIĄZKU
FIRM OCHRONY
DANYCH
OSOBOWYCH

plików, które wysyłamy przez tę sieć,
także z wpisywanymi przez nas hasłami
dostępu do np. poczty firmowej.
Na okoliczność pracy spoza miejsca
z bezpiecznym, zaszyfrowanym połączeniem dobrym rozwiązaniem jest
wykorzystanie własnej sieci, np. w formie hotspota GSM, czyli udostępnienia
Internetu z telefonu komórkowego.
Takie działanie sprawi, że nasze dane
będą odpowiednio szyfrowane i nikt
nie będzie w stanie ich odczytać, nawet w przypadku pracy z kawiarni czy
hotelowego pokoju.
Nie zapominajmy również o odpowiednim zabezpieczeniu domowego
Internetu. Zadbajmy o zmianę domyślnego hasła do domowego routera oraz
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potwierdzenie, że odpowiada ono zasadom bezpieczeństwa ustanowionym
w organizacji.
Z punktu widzenia przepisów RODO
nikt niezwiązany z firmą nie powinien
móc spojrzeć na ekran służbowego
komputera i przez przypadek zapoznać się z zawartymi tam służbowymi informacjami; nawet w domu, nie
mówiąc już o miejscach publicznych.
W przypadku, kiedy odchodzimy od
urządzenia, niezbędna jest znajomość
funkcji blokowania ekranu, którą możemy uruchomić za pomocą skrótu
klawiszowego Win+L. Drugą możliwością jest wylogowanie się z naszego
profilu na komputerze za każdym razem, kiedy odchodzimy od komputera.
Pamiętajmy tylko, aby profil był także
zabezpieczony silnym hasłem.

Niska świadomość
Aż za 89 proc. przypadków naruszenia
bezpieczeństwa danych odpowiedzialny jest czynnik ludzki – wynika z raportu Związku Firm Ochrony Danych
Osobowych. Z tego powodu tak ważne
jest budowanie świadomości i regularne przeprowadzanie szkoleń z zakresu odpowiedniej ochrony danych
wśród pracowników.
Wyniki badania firmy ODO 24 potwierdzają, że według respondentów dowodem takiej dbałości jest konieczność
odbycia przez każdego pracownika
szkolenia z zakresu RODO (42,8 proc.).
Takie działania wydatnie zmniejszają
możliwość popełnienia prostych błędów, przez które cenne i poufne dane
firmowe mogą zostać ujawnione.
– Poświęcenie kilku godzin na kompleksowe szkolenie z zakresu ochrony
danych przed sezonem wakacyjnym
zapewne dobrze przygotuje każdego
pracownika do odpowiedniej ochrony
danych oraz bezpiecznego korzystania
z możliwości pracy zdalnej, także w hotelu nad morzem i w zaciszu swoich
czterech ścian – podsumowuje Arkadiusz Sadkowski. n
Aneta Gałka

GOSPODARKA
e-commerce

Polacy

GOSPODARKA
e-commerce

w światowej
czołówce

Odsetek osób robiących zakupy za pomocą telefonu
(w proc.)
USA
Polska
Australia
Wlk. Brytania
Niemcy
Norwegia
Austria
Szwecja
Holandia
Finlandia

e-konsumentów

Jak wynika z badania
przeprowadzonego
na zlecenie Klarny,
wiodącego globalnego
banku detalicznego,
dostawcy płatności
i serwisu zakupowego,
Polacy są w światowej
czołówce pod względem
częstotliwości zakupów
online – ostatnie dane
stawiają nas nawet przed
takimi krajami, jak USA,
Wielka Brytania, Australia
czy Skandynawia

PONAD POŁOWA
POLAKÓW TWIERDZI,
ŻE ROBIŁABY
CZĘŚCIEJ ZAKUPY
W INTERNECIE, GDYBY
ZAPROPONOWANO
IM ZAPŁATĘ PO
DOSTAWIE

w przyszłym roku będzie robić zakupy
głównie przez Internet – wyprzedzając
w deklaracjach Amerykanów (42 proc.),
Holendrów (37 proc.), Australijczyków
(36 proc.), Finów (35 proc.) i Norwegów (34 proc.). To kolejny dowód na
to, że Polska jest jednym z najszybciej
rozwijających się rynków e-commerce
na świecie.

Najpopularniejsze kategorie produktów,
w przypadku których Polacy dokonują
zakupów online, to: elektronika (47 proc.),
sport i rekreacja (41 proc.), odzież i obuwie (39 proc.) oraz rozrywka (39 proc.).

TAKI PROCENT
ANKIETOWANYCH
Z POLSKI ZWRÓCIŁ
TOWAR ZAKUPIONY
W INTERNECIE
towaru przed dokonaniem płatności,
a 34 proc. chce płacić tylko za przedmioty, które zdecyduje się zatrzymać.
Ponieważ w Polsce standardem są pensje wypłacane raz w miesiącu, nie jest
zaskoczeniem, że Polacy uważnie zarządzają swoimi zasobami finansowymi
i nie chcą zamrażać gotówki w związku
z wieloma zakupami.
Ośmiu na dziesięciu Polaków zapłaciło
za zakupy gotówką przy odbiorze. Prawie
połowa (46 proc.) zwróciła swój zakup,
przy czym większość (55 proc.) czekała
na zwrot środków ponad trzy dni, a jedna czwarta (26 proc.) aż ponad tydzień.

Prawie jedna trzecia (29 proc.) Polaków
wybrałaby rozwiązanie „zapłać później”,
gdyby taka opcja była dostępna. 41 proc.
chce mieć możliwość sprawdzenia

Mobile-first, bo wygoda
to podstawa
Wydaje się, że większość Polaków zakupy robi „w biegu” – ponad dwóch na
pięciu (44 proc.) używa do tego telefonów komórkowych, ustępując pod tym
względem tylko Amerykanom (48 proc.).
Polacy wyprzedzają tu Australijczyków
(41 proc.), Brytyjczyków (38 proc.) czy
Niemców (36 proc.), ale i Norwegów
(33 proc.), Szwedów (29 proc.) oraz
Austriaków (29 proc.), jak również Holendrów (28 proc.) i Finów (25 proc.).
W Polsce jest ponad 83 proc. aktywnych
użytkowników smartfonów (według

%

Zarządzanie gotówką ma
najwyższy priorytet

Odsetek osób robiących zakupy online
przynajmniej raz w tygodniu (w proc.)

fot.: AdobeStock

D

ane z 2021 r. pokazują, że
już niemal wszyscy Polacy
(96 proc.) z dostępem do
Internetu dokonali w tym
roku zakupów w sieci. Ten wysoki odsetek kupujących online utrzymuje
się na stałym poziomie we wszystkich
grupach wiekowych, od 18 do 65 lat.
33 proc. Polaków przyznało w badaniu,
że robi zakupy online przynajmniej
raz w tygodniu. To zaskakująco wysoki
odsetek, Polacy kupują w sieci znacznie częściej niż mieszkańcy Austrii
(24 proc.) i krajów skandynawskich, czyli
Szwecji (27 proc.), Norwegii (27 proc.)
i Finlandii (18 proc.), które wcześnie
rozpoczęły swoją przygodę z cyfryzacją.
Mając wybór, trzech Polaków na pięciu
(a dokładnie 59 proc.) wybrałoby sklepy
internetowe zamiast sklepów stacjonarnych. Więcej niż dwóch na pięciu
ankietowanych (45 proc.) uważa, że

46

danych Statista) i oczekuje się, że liczba ta jeszcze wzrośnie w nadchodzących latach.
Aż 62 proc. kupujących Polaków wolałoby
również dostawę do automatu paczkowego, co sprawia, że Polska jest pionierem
tego globalnego trendu. Odsetek ten jest
prawie dwukrotnie wyższy niż w drugiej
pod tym względem Finlandii (33 proc.)
i aż 60 razy większy niż w Wielkiej Brytanii (1 proc.), która zamyka ranking
w tym obszarze. Większość pozostałych
krajów mieściła się w przedziale od
2 proc. (Norwegia) do 5 proc. (Niemcy),
wyjątkiem jest Szwecja z deklarowanym
wykorzystaniem tej formy dostawy na
poziomie 9 proc.

Polska
Austria
Szwecja
Norwegia
Finlandia

48
44
41
38
36
33

25

29
29
28

Źródło: Klarna

Odroczone płatności stają się coraz
częstszym wyborem wśród polskich
konsumentów, ponieważ pozwalają
uniknąć obaw przed zamrożeniem
środków podczas oczekiwania na dostawy i zwroty. Ponad połowa Polaków
twierdzi, że robiłaby zakupy częściej,
wydając więcej pieniędzy w Internecie, a zdecydowana większość bardziej
ufałaby sprzedawcom detalicznym,
gdyby zaproponowano im zapłatę
po dostawie.
– Polska jest jednym z najszybciej
rozwijających się rynków e-commerce na świecie, a Polacy pod wieloma
względami wyprzedzają inne nacje.
Polscy konsumenci są niesamowicie
obeznani z technologią — korzystają
z najnowszych rozwiązań, aby robić
zakupy tam, gdzie chcą i kiedy chcą,
a sposób robienia zakupów online
dopasowują do swoich potrzeb. Rozwijająca się oferta rozwiązań „Zapłać
później” prawdopodobnie jeszcze
bardziej przyspieszy wzrost zakupów
online, umożliwiając polskim konsumentom przekształcanie własnych
salonów w przymierzalnie – komentuje
Viveka Söderbäck, ekspert Klarny ds.
zachowań konsumenckich. n
oprac. Wojciech Gryciuk

33
24

Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu
2021 r. na reprezentatywnej próbie
1074 respondentów w wieku 18–65 lat.
Porównanie z innymi krajami opiera się
na oddzielnym, wielotysięcznym badaniu

27
27
18
Źródło: Klarna
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Uporać się z projektem IT

Od Forda do Netfliksa

B

lackBerry kontra iPhone. Adidas kontra Puma. Fender kontra
Gibson. H&M kontra Zara.
David Brown, autor jednego z najpopularniejszych podcastów
biznesowych „Business wars”, przedstawia największe rywalizacje
biznesowe w historii. Co stoi za sukcesami i porażkami marek, które
wpływają na nasze życie?
Autor, wykorzystując kultowe strategiczne zagrywki i rady ze „Sztuki
wojennej” Sun Zi, pokazuje, jak potężne firmy wyrastają, pokonują
rywali, tworzą innowacyjne plany i dostosowują się do zmiennych
oczekiwań społeczeństwa. Ich cel? Być o kilka kroków przed resztą
i pozostać triumfalnym tytanem swojej branży.
Opowieści zawarte w książce ekscytują, ale jednocześnie są bezcennymi
lekcjami: determinacji, kreatywności, cierpliwości, finezji, wytrwałości
i innych cech, które prowadzą do stworzenia zwycięskiej firmy. Te
wnioski przydadzą się wszystkim: od freelancerów do dyrektorów
międzynarodowych korporacji.
Chociaż wprowadzenie nowej technologii na rynek zawsze przebiega
według pewnego schematu, sukces odnoszą tylko nieliczni. Tak było
w przypadku pierwszego samochodu Forda, komputera IBM, restauracji
McDonald’s czy Netfliksa. O ich najgroźniejszych rywalach nikt już nie
pamięta. Warto przestudiować tę książkę, żeby dowiedzieć się dlaczego.q

N

David Brown
Wojny biznesowe.
Opowieści o rywalizacji
najsłynniejszych marek na świecie
Wydawnictwo SQN
2021

aglący termin, niedoczas, permanentne opóźnienie – oto najwięksi
wrogowie kierownika projektu. Nawet certyfikowani managerowie
raz po raz znajdują się w sytuacjach, w których potrzeba naprawdę wielkiej
psychicznej odporności, by się nie poddać. A to projekt jest spóźniony
już w momencie startu prac, a to muszą współpracować z klientem
nastawionym na wieczne „nie” bądź takim, któremu sprzedawca obiecał
uczynić realnym to, co nierealne. I wtedy cała mądra teoria zarządzania
projektami IT niewiele pomoże, bo ma się nijak do rzeczywistości.
Autor książki, wieloletni kierownik projektów, mierzy się w niej właśnie z tą
powszechną, choć może mało elegancką praktyką zarządzania projektami.
To szczególne kompendium wiedzy na temat projektowej czarnej
magii, które zawiera sprawdzone recepty dla osób odpowiedzialnych
za ich realizację, a także rady, jaka działać w krytycznych sytuacjach.
A konkretnie jak unikać: niedoszacowania projektów IT, opóźnień
w ich realizacji, sporów wewnątrz zespołu projektowego, konfliktów
z innymi project managerami i działami wdrożeniowymi, niedomówień
w relacjach z klientami, oddawania niedopracowanego produktu
i wreszcie wszelkiego rodzaju zagrożeń od kar za opóźnienia do zerwania
kontraktu. q

Sposób na Amazona

Jak zarządzać
produktem

W

Steve Anderson, Karen Anderson
Z listów Bezosa.
14 żelaznych reguł biznesu,
dzięki którym wzrastał Amazon
Wydawnictwo Onepress

lipcu 1994 r. 30-letni Jeff Bezos założył księgarnię
internetową. Nazwał ją Amazon.com, zainspirowany jedną
z najdłuższych rzek świata. Chciał zgromadzić w jednym miejscu
miliony tytułów i chociaż fizycznie taka księgarnia po prostu nie
mogłaby istnieć, podjął ryzyko i zaczął realizować swój pomysł.
W ciągu pierwszych 20 lat Amazon przechodził niezliczone kryzysy
finansowe i rósł, aby w 2018 r. osiągnąć wartość 1 bln dol. i uczynić
z Bezosa najbogatszego człowieka świata. Ale czy we wzroście
Amazona tkwiła jakaś metoda?
Owszem i została ona opisana w tej książce. Bezos przez ostatnie
21 lat osobiście pisał listy do akcjonariuszy Amazona, w których
ujawniał podstawowe zasady i strategie rozwijania firmy. W listach
tych można znaleźć kluczowe informacje, sposób myślenia
i 14 ważnych reguł, których stosowanie pomaga osiągać lepsze
efekty w krótszym czasie. Znalazły się tu wyniki żmudnej, głębokiej
analizy corocznych listów Bezosa – dopiero ona pozwoliła na
rozszyfrowanie jego kodu, zinterpretowanie i pełne wyjaśnienie
każdego etapu rozwijania Amazona. Pokazano, czym kierował
się Bezos przy wyborze określonych procesów strategicznych,
ścieżek i ram czasowych. Zawarto też wskazówki, jak dostosować
te techniki do konkretnych warunków. q

Marcin Dąbrowski
Wieczne opóźnienie.
Zarządzanie projektami IT
Wydawnictwa Helion i Onepress
2021

H

Marty Cagan
Zainspirowani. Jak tworzyć kultowe
produkty technologiczne
Wydawnictwa Helion i Onepress
2021

istoria zna przykłady produktów, które odniosły niewiarygodny sukces
i stały się kultowe, ale i takie, które były na niego skazane, a jednak
zaliczyły spektakularną porażkę. Nawet najlepsze pomysły mogą bowiem
ponieść klapę przy niewłaściwym zarządzaniu projektem.
Proponowana książka to idealna pozycja dla managerów produktów
technologicznych, która pozwala na zdobycie wiedzy o problemach
i wyzwaniach dla nich specyficznych. Znalazło się w niej mnóstwo wskazówek
pozwalających na budowanie wydajnych zespołów i wypracowanie
efektywnej kultury organizacji. Nie zabrakło praktycznych porad z dziedziny
zarządzania produktem, popartych dziesiątkami przykładów z działalności
liderów branży. Dogłębnie wyjaśniono techniki i zasady różnych aspektów
testowania innowacji. Mówi się w niej m.in. o wyborze właściwego rozwiązania,
cechach udanych produktów, błędach projektowych i przyczynach porażek,
pogodzeniu sprzecznych wymagań oraz metodyce Agile.
Autor od ponad 20 lat zajmuje się zarządzaniem produktem, pracując
z takimi liderami rynkowymi, jak eBay, AOL, Netscape czy HP. W eBay
odpowiadał za definiowanie produktów i usług w zakresie e-commerce.
Obecnie współpracuje z różnymi firmami technologicznymi w celu poprawy
innowacyjności i szybkości. q
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Nowy obszar
konkurencyjności
B

ędzie to szczególnym problemem dla spółek niegiełdowych, które dotychczas
nie były poddane reżimowi
raportowania i które nie są świadome
nadchodzących zmian.
Chodzi o raportowanie danych ESG, tj.
dotyczących kwestii środowiska naturalnego, pracowniczych i praw człowieka.
Dotychczas obszar ten traktowany był
bardzo szkicowo, nawet przez podmioty (ok. 150 największych spółek giełdowych), które od kilku lat zobowiązane są
do publikacji raportów w tym zakresie.
I właśnie niedostateczny poziom raportowania oraz zbyt mały krąg podmiotów
do tego zobowiązanych był przyczyną
dalszych działań regulacyjnych Komisji
Europejskiej, których efekty będziemy
musieli stosować prawdopodobnie już
za kilkanaście miesięcy.
Nowych regulacji w tym zakresie jest bardzo dużo (spragnionych głębszej lektury
zapraszam na www.seg.org.pl), ale skupię
się na tylko jednym wymogu – sporządzania raportów ESG za 2023 r. Będzie to
olbrzymia zmiana minimalizująca problemy odbiorców w przynajmniej czterech
obszarach: porównywalności danych
(raporty sporządzane będą według jednolitego unijnego standardu), rzetelności
danych (raporty te będą poddane ocenie
firmy atestacyjnej), analizy danych (raporty będą sporządzone w języku XBRL, który
umożliwi maszynowe czytanie danych)
i powszechności raportowania (obowiązek
zostanie rozszerzony na tyle, aby objąć
zdecydowaną większość gospodarki).

dr Mirosław Kachniewski
prezes zarządu Stowarzyszenia
Emitentów Giełdowych

TYM RAZEM NIE CHODZI
O SPEŁNIENIE JAKIEGOŚ
NOWEGO WYMOGU
REGULACYJNEGO,
ALE O PRZYSZŁOŚĆ
FUNKCJONOWANIA
PRZEDSIĘBIORSTW
Ten ostatni wątek jest kluczowy, gdyż
wiązać się będzie z koniecznością sporządzania raportów ESG nie tylko przez
spółki giełdowe, lecz także inne podmioty
zatrudniające powyżej 250 pracowników. Biorąc pod uwagę, że część danych
będzie musiała być zaraportowana dla
całego łańcucha wartości, obowiązki
te kaskadowo obejmą też dostawców,
poddostawców etc., czyli w praktyce
prawie wszystkie podmioty sprzedające
produkty lub usługi na terenie UE.
Niestety, z dużą przykrością muszę
stwierdzić, że polskie przedsiębiorstwa
nie są do spełnienia tych wymogów
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przygotowane. SEG wspólnie z Fundacją Standardów Raportowania i Bureau
Veritas od lat prowadzi szczegółowe badania w ramach projektu Climate Crisis
Awareness i wyniki nie napawają optymizmem. Średni poziom zgodności z wymogami raportowania klimatycznego
wśród największych spółek giełdowych
wynosi zaledwie 17,9 proc., a w przypadku pozostałych podmiotów świadomość
potrzeby zbierania i raportowania tego
typu danych jest minimalna.
Problem jest o tyle istotny, że tym razem
nie chodzi o spełnienie jakiegoś nowego
wymogu regulacyjnego, ale o przyszłość
funkcjonowania przedsiębiorstw. Wspomniana wyżej zasada raportowania całego łańcucha wartości spowoduje, że
wypadną z niego podmioty, które nie
będą w stanie przedstawić wiarygodnych
i satysfakcjonujących danych o np. emisji
CO2. Oznacza to, że spółki produkcyjne
korzystające z normalnych źródeł energii
(w polskich warunkach obciążonych
olbrzymim śladem węglowym) zostaną
skazane na biznesową banicję.
Czekają nas zatem olbrzymie zmiany na
europejskiej mapie biznesowej. Spółki
członkowskie SEG sobie poradzą – są
otoczone opieką regulacyjną, od lat mają dostęp do wiedzy, indywidualnych
spotkań, mają dostęp do zielonej energii. Pozostała część polskiej gospodarki
może jednak bardzo ucierpieć. Dlatego
apeluję do managerów spółek niegiełdowych: najwyższy czas na podjęcie działań
w zakresie szczegółowego raportowania
czynników ESG! n

fot.: archiwum

Rok 2023 zmieni zasady konkurowania na rynku europejskim. Konieczność ujawnienia
nowego zakresu danych poddanych ocenie biegłego rewidenta wpłynie na decyzje klientów
i będzie decydować o przetrwaniu przedsiębiorstw
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Sposób na inflację?

Stanisław
Kluza
mówi o różnych
reakcjach
na inflację,
co ciekawe –
każde pokolenie
widzi ją inaczej

Stanisław Kluza, prezes Quant Tank, wykładowca SGH, były szef KNF, rozmawia o inflacji
z Piotrem Cegłowskim
Rośnie strach przed inflacją, wszyscy
posiadacze gotówki myślą nerwowo
o tym, jak ją zainwestować.
Już na starcie mamy różne spojrzenia na
ten temat. Po pierwsze, czy na pewno
wszyscy tak samo? Po drugie, czy rzeczywiście się boją? Każdy z nas ma inne
życiowe doświadczenia w życiu z inflacją. Moi studenci urodzili się już w XXI
w., nie doświadczyli więc skokowych
wzrostów cen ani wysokiej inflacji. Ich
spojrzenie na te sprawy jest zupełnie inne niż mojego pokolenia, które urodziło
się w latach 70. I doskonale pamięta
lata 80., w tym puste półki w sklepach
i szok cenowy z lat 1989–1991, kiedy
inflacja osiągała poziom trzycyfrowy,
a nawet ocierała się o 1000 proc. w skali
roku. Jeszcze inaczej widzi to pokolenie
urodzone po drugiej wojnie światowej
lub w latach 50. Ich doświadczenie,
wyniesione z domu, dotyczy powojennej
wymiany złotego i deprecjacji wartości
pieniądza oraz nierynkowej gospodarki,
która – na papierze – miała być bezinflacyjna, co okazało się oczywiście
fikcją polityczno-gospodarczą. To pokolenie pozornie nie widziało zmian
cen, ponieważ w sklepach niczego nie
było… System ten wykreował ciekawe zjawisko ukrytej inflacji, ponieważ
dobra niedostępne oficjalnie w szarej
strefie osiągały kilkukrotnie wyższe,
czyli realne ceny. Przykłady te pokazują,
że kiedy sami doświadczamy procesów
ekonomicznych, nie interpretujemy
ich przez pryzmat wiedzy książkowej.
W Polsce i na świecie obserwujemy
dziś podwyższoną presję inflacyjną.
U nas mamy do czynienia z inflacją
pięcioprocentową, która wystąpiła po
raz pierwszy po ponad 20 latach, więc
wywołała niepokój.

NIEDOŚWIADCZENI
INWESTORZY
NIE BIORĄ POD UWAGĘ
PROSTEJ ZASADY,
ŻE ŁATWO JEST COŚ
KUPIĆ, ALE ZNACZNIE
TRUDNIEJ JEST
WYJŚĆ Z POWAŻNEJ
INWESTYCJI,
ZWŁASZCZA
W KRÓTKIM CZASIE

W najlepszym okresie mieliśmy do czynienia nawet z deflacją.
Rzeczywiście, był czas, kiedy Polska była
jednym z trzech krajów w Unii Europejskiej o najniższej inflacji, a zatem
wyznaczała kryterium inflacyjne dla
całej UE.
A co pan myśli o twierdzeniu, że inflacja
nie ma znaczenia dla naszych portfeli?
Głęboko się z tym nie zgadzam. Jeśli
nawet dochody są rewaluowane lub
rosną w podobnym tempie do inflacji,
to z perspektywy bieżącego strumienia
przepływów być może nie jest to aż tak
krytycznie ważne. Ludzie mają też jednak
zasoby, które zgromadzili zachęceni do
tego, żeby oszczędzać. Zasoby te realnie
topnieją w swojej sile nabywczej, za co
odpowiadają również bardzo niskie stopy
procentowe. Spójrzmy szerzej. W większości rozwiniętych gospodarczo krajów
stopy procentowe są zbliżone do zera,
podobnie jak w Polsce. To my mamy
jednak obecnie najmniej atrakcyjne
stopy procentowe w UE, ponieważ są
nominalnie zerowe, a poziom inflacji
wynosi 5 proc. Takiej sytuacji jeszcze
wcześniej nie doświadczyliśmy. Może

mieć to długookresowe konsekwencje.
Stopa oszczędności, która nigdy nie była
relatywnie wysoka, ostatnio jest jeszcze
niższa. Niepokoi mnie, że bank centralny,
który stoi na straży stabilności makroekonomicznej, nie reaguje na ryzyko
odpływu depozytów oraz możliwość
wystąpienia baniek na rynku nieruchomości oraz rynku kapitałowym. Odpływ
środków z depozytów bankowych należy
uznać za niepokojący dla długookresowej
stabilności makroekonomicznej i postulowanego zrównoważonego rozwoju.
A wszystko to, niestety, popycha wiele
osób do ryzykownych, nieprzemyślanych inwestycji.
Mamy do czynienia z tzw. efektem stadnym, który powoduje wzrost cen aktywów na rynku nieruchomości. Co gorsza,
zazwyczaj nie są to nieruchomości, które
się kupuje na użytek własny, ale z myślą
o przechowaniu wartości pieniądza. Osoby nieznające się na tym wpadają w kilka
pułapek: podbijają ceny nieruchomości,
którymi nie umieją odpowiednio zarządzać. Nie biorą pod uwagę prostej zasady, że łatwo jest coś kupić, ale znacznie
trudniej jest wyjść z poważnej inwestycji,
zwłaszcza w krótkim czasie. Ponadto jeśli
ktoś nagle potrzebuje niewielkiej kwoty,
a dysponuje nieruchomością wartą milion, to trudno z niej wyciągnąć jej część
– przykładowo 100 tys. zł. Oznacza to, że
mamy do czynienia z dużymi kwotami,
które są zablokowane całościowo, a nie
jako liczne małe frakcje.
I tak powstaje bańka na rynku nieruchomości…
Drugim tego rodzaju obszarem jest rynek
kapitałowy, który zwykle daje większe
niż lokata stopy zwrotu z inwestycji. Ale
to nie jest za nic. Wyższe rentowności

zawierają premię za ryzyko, jakie podejmują inwestorzy. Należy pamiętać, że
wiele osób po prostu nie zna tego rynku
i nie umie inwestować, ale i ci, którzy
posiedli odpowiednią wiedzę, mogą po
prostu mieć pecha. Osoba, która nie jest
profesjonalnie wykształcona w dziedzinie ryzyka, zwykle nie umie tego ocenić
i ulega emocjom.
Wróćmy jeszcze na chwilę do nieruchomości. Kiedy rynek się nasyci,
ceny muszą pójść w dół.
Możliwe, ale widzę też inne zagrożenia
na horyzoncie. Niedopowiedziana jest
kwestia możliwości wprowadzenia podatku katastralnego. I jest jeszcze coś,
o czym dziś w Polsce się jeszcze nie
mówi (były incydentalne przypadki),
ale w Europie Zachodniej rozpoczyna
się proceder nielegalnego zajmowania
mieszkań i domów, jeżeli nie mają użytkownika, choć przecież mają właściciela.
Nabierają na sile ruchy typu squatersi.
W niektórych krajach prawo chroni dzikich lokatorów, np. w Hiszpanii. Dla

takich działań dorabiane są racje społeczne, polemizujące z prawem własności.
Radykalne ruchy lewicowe proponują,
by wynajmowane nieruchomości „udomowić”, przekazując je najemcom.
Czy ma pan jakąś receptę na schorzenie
pod nazwą inflacja?
Są osoby, które trzymają gotówkę
na przekór inflacji, ponieważ często
w sytuacjach pokryzysowych albo
podwyższonej inflacji dochodzi do
zacieśnienia polityki pieniężnej, co
powoduje, że niektóre typy aktywów
z powodów płynnościowych trafiają
na rynek i są sprzedawane z dużą przeceną. Może to dotyczyć spółek, nieruchomości, ale nie tylko. Wyobraźmy
sobie przedsiębiorcę, który musi ratować firmę i z dnia na dzień sprzedaje
mieszkanie za pół ceny. W przeszłości
obserwowałem na rynku kapitałowym
naprawdę duże spadki, na poziomie
kilkudziesięciu procent. W takich
sytuacjach wygrywają łowcy okazji,
którzy dysponują gotówką.
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Mówi pan o profesjonalnych graczach
na rynku kapitałowym. A co z resztą
osób szukających pomysłu na inflację?
Nieprofesjonalni uczestnicy rynku
chętnie stawiają na dywersyfikację
środków w różnych walutach. Ma to
swoje plusy, ale i minusy. W czasie
wychodzenia z kryzysu lub po pandemii, jak obecnie, wiele krajów doświadcza inflacji i utrzymuje niskie
stopy procentowe, dbając o to, by ich
waluty nie były zbyt mocne. Może się
więc okazać, że przechodząc z jednej
waluty na drugą, niewiele zyskamy. Nawet w takich czasach są jednak waluty
silniejsze i słabsze. Także w tym przypadku potrzebne jest minimum wiedzy ekonomicznej i zwykłe wyczucie.
Obecnie w bankach można zakładać
konta w kilkunastu różnych walutach,
opłaty bankowe są minimalne, więc
osoby chcące zdywersyfikować większe
kwoty mogą spróbować.
Kilku moich znajomych stwierdziło,
że inflacja stanowi dla nich najlepszą
zachętę, by kupić sobie coś, o czym od
dawna marzyli: dobry samochód lub
kolekcjonerski zegarek.
Są to dwie inne kategorie: tak zwane zakupy zapobiegawcze lub kolekcjonerskie. Jeśli zakładamy, że i tak
coś musimy kupić, po co odkładać
decyzję na później, zróbmy to teraz.
To najlepszy czas, by zdecydować się
na planowany od dawna remont lub
wymianę samochodu. Inni poszerzają
swoje kolekcje.
A symbol stabilności, czyli złoto?
W Polsce zawsze panowało przekonanie, że warto mieć w domu „świnki”,
czyli drobne złote monety. Trudno
tu o dobrą radę dla osoby patrzącej
w krótkim horyzoncie czasu. W bardzo
długim horyzoncie czasu złoto trzyma
wartość, ale w krótkiej perspektywie
ulega znaczącym fluktuacjom. Podstawową wadą złota jest to, że nie pracuje, czyli nie przynosi dochodu. Co
gorsza, ktoś może je ukraść. Tak więc
nawet złoto obciążone jest pewnym
ryzykiem. n
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Czy upadłość oznacza

P

rzeważająca część przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie działalności w formie spółek kapitałowych.
Managerowie spółek kapitałowych
(spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej albo
spółki akcyjnej) zazwyczaj prowadzą
i reprezentują sprawy powyższych
spółek, działając jako członkowie ich
zarządów. Pełnienie funkcji w tych
organach wiąże się z odpowiedzialnością solidarną członków zarządu
za zobowiązania tych spółek, jeżeli
egzekucja z majątku spółki okaże się

bezskuteczna. Typową sytuacją jest
odpowiedzialność członka zarządu za
zobowiązania w razie bezskutecznej
egzekucji z majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 299 ksh).
Warto podkreślić, że w przypadku
skierowania roszczeń z tytułu odpowiedzialności subsydiarnej członka
zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to członek zarządu w celu
uwolnienia się od odpowiedzialności
będzie musiał udowodnić, że:
q we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym
samym czasie wydano postanowienie

fot.: Archiwum

Odpowiedzialność
członka zarządu
spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
za brak zgłoszenia
wniosku o upadłość
albo restrukturyzację
– to temat,
który obecnie,
po lockdownie,
nabiera szczególnej
aktualności

fot.: AdobeStock

osobistą odpowiedzialność?

o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu
układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu,
q niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie
upadłości nastąpiło bez winy członka zarządu,
q w wyniku niewydania postanowienia
o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia
układu w postępowaniu w przedmiocie
zatwierdzenia układu wierzyciel nie
poniósł szkody.
Tak więc w przypadku bezskutecznej
egzekucji z majątku spółki wierzyciel
pozywający członka zarządu będzie
miał bardzo mocną, uprzywilejowaną
pozycję w postępowaniu sądowym.
Jeżeli pozwany członek zarządu nie udowodni zaistnienia jednej z powyższych
przesłanek, to będzie ponosił odpowiedzialność za zobowiązania spółki, której sprawy prowadził i reprezentował.
Warto w tym miejscu odnotować, że
problematyka zakresu odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania
spółki nie jest rozstrzygana jednolicie.
Natomiast w przeważającej większości
orzeczeń sądów wyrażany jest pogląd, że
odpowiedzialność ta obejmuje wszystkie
zasądzone w orzeczeniu przeciwko spółce należności, m.in. należność główną,
koszty procesu, koszty postępowania
egzekucyjnego umorzonego z powodu
bezskuteczności egzekucji przeciwko
spółce oraz skapitalizowane odsetki od
należności głównej.
Warto również odnotować, że w praktyce największe znaczenie dla skutecznej obrony przed odpowiedzialnością
będzie miała pierwsza z tzw. przesłanek egzoneracyjnych, czyli pozwany
członek zarządu spółki z o.o. zazwyczaj, aby uwolnić się od odpowiedzialności za długi spółki, będzie musiał
udowodnić, że we właściwym czasie
zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano
postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu
w przedmiocie zatwierdzenia układu.
Zgłoszenie wniosku o upadłość

PEŁNIENIE FUNKCJI
W RÓŻNEGO RODZAJU
SPÓŁKACH WIĄŻE SIĘ
Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SOLIDARNĄ CZŁONKÓW
ZARZĄDU ZA ZOBOWIĄZANIA
TYCH SPÓŁEK, JEŻELI
EGZEKUCJA Z MAJĄTKU
SPÓŁKI OKAŻE SIĘ
BEZSKUTECZNA

Przemysław Kisiel

w odpowiednim czasie oznacza, że
powinien zostać zgłoszony przez osobę mającą prawo prowadzenia spraw
spółki, jeżeli zaistnieją podstawy do
jej ogłoszenia.
Podstawy do ogłoszenia upadłości
w przypadku spółki istnieją wówczas,
gdy dłużnik jest niewypłacalny. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił
zdolność do wykonywania swoich
zobowiązań pieniężnych. W dużym
uproszczeniu przyjmuje się, że spółka
kapitałowa jest niewypłacalna, jeżeli:
q opóźnienie w wykonaniu co najmniej
dwóch zobowiązań pieniężnych wynosi trzy miesiące,
q zobowiązania spółki kapitałowej
(spółki kapitałowej w organizacji)
przekraczają wartość jej majątku,
a stan ten utrzymuje się przez okres
przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.
Zgodnie z art. 21 Prawa upadłościowego dłużnik jest obowiązany, nie
później niż w terminie trzydziestu dni
od dnia, w którym wystąpiła podstawa
do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.
Jeżeli chodzi z kolei o postępowanie
restrukturyzacyjne, to może być ono
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prowadzone wobec spółki niewypłacalnej lub zagrożonej niewypłacalnością. Za dłużnika niewypłacalnego
uważa się dłużnika niewypłacalnego
w rozumieniu ustawy Prawo upadłościowe (patrz wyżej). Z kolei dłużnik
zagrożony niewypłacalnością jest to
dłużnik, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie
może stać się niewypłacalny (art. 6
Prawa restrukturyzacyjnego).
Podsumowując, w każdej z powyższych
sytuacji taki wniosek powinien być
zgłoszony, aby członek zarządu mógł
uwolnić się od odpowiedzialności za
długi spółki w rozumieniu art. 299 ksh.
Ponieważ w powyższym opracowaniu
wskazano jedynie na najważniejsze
aspekty odpowiedzialności subsydiarnej, ocena, czy zachodzą podstawy do
złożenia wniosku, będzie każdorazowo
wymagała indywidualnej oceny i porady fachowego podmiotu (adwokata/
radcy prawnego/doradcy restrukturyzacyjnego), specjalizującego się w zagadnieniach natury prawa upadłościowego
i restrukturyzacyjnego. n
radca prawny Przemysław Kisiel
www.doradca360.pl

Boom
budowlany

Niemal trzykrotny wzrost liczby
rozpoczynanych inwestycji przez
deweloperów – aż tak dobre
dane zaprezentował GUS. Boom
budowlany to pokłosie potężnego
popytu na mieszkania. Duża liczba
inwestycji ma przyhamować
presję na wzrost cen lokali

z pandemią w tle

M

aj przyniósł kolejne rekordy
w obszarze budownictwa
mieszkaniowego. Najbardziej imponująca jest liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Sami deweloperzy mogą się pochwalić
wynikiem na poziomie prawie 17,6 tys.
Jest on niemal najwyższy w historii.
Budowę aż tylu nowych mieszkań zaczęli
oni w samym tylko maju br. Jest to wynik
niemal trzy razy wyższy niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Tak wysoka
dynamika jest więc po części efektem
niskiej bazy. Chodzi po prostu o to, że
w pierwszej fazie epidemii deweloperzy na
dwa miesiące (kwiecień i maj) zahamowali
nowe inwestycje. Jeśli więc porównujemy
dobre dziś dane z tymi sprzed roku, to
otrzymujemy potężną dynamikę wzrostu.

GOSPODARKA
budownictwo mieszkaniowe

Wyniki budownictwa mieszkaniowego w maju 2021 r.
(zmiana względem analogicznego miesiąca przed rokiem)

fot.: AdobeStock

GOSPODARKA
budownictwo mieszkaniowe

Jest to jednak tylko część prawdy. Aż tak
szybkiego przyrostu nowych budów nie
otrzymalibyśmy, gdyby deweloperzy nie
dążyli do budowania jak największej liczby
mieszkań. Firmy, widząc napór chętnych
do zakupu, starają się dostarczyć na rynek
tyle lokali, aby zaspokoić popyt.
Ten zgłaszają nie tylko osoby, które kupują na kredyt czy za gotówkę. Na rynku
rozpychają się też fundusze inwestycyjne (często zagraniczne), które skupują
z i tak już mocno wykupionego rynku
całe bloki i osiedla. Potem już działają
klasyczne zasady ekonomii. Chętnych na
zakup jest więcej niż mieszkań na sprzedaż, więc ceny rosną. Bez odpowiednio
dużej oferty nowych mieszkań ceny te
będą rosły szybciej. Warto więc trzymać
kciuki za deweloperów, aby udało im się
dostarczyć odpowiednią liczbę lokali. Dziś
największym problemem jest brak gruntów do budowy, choć nie bez znaczenia
są też rosnące koszty materiałów i ekip
budowlanych – tych może niedługo zacząć
brakować, gdy z kopyta ruszą inwestycje
publiczne i prywatne.
Bardzo wysoką dynamikę obserwujemy
też w przypadku wydawanych pozwoleń
na budowę. Tylko decyzje, które deweloperzy otrzymali w maju br., pozwalają
na budowę kolejnych 17,5 tys. mieszkań. Najnowszy odczyt jest więc o ponad 63 proc. wyższy niż przed rokiem.
W sumie wynik ten jest w dużej mierze

Bartosz Turek
główny analityk HRE
Investments

zbieżny z publikowanymi już od pół roku. Co miesiąc bowiem dowiadujemy się
w tym czasie o rosnącej liczbie pozwoleń
o kilkadziesiąt procent w ujęciu r/r.
Gorsze informacje napłynęły natomiast
w przypadku mieszkań oddawanych do
użytkowania. Tych w maju deweloperzy
dostarczyli 7,9 tys. To o 28 proc. mniej
niż przed rokiem. Po części też mamy
tu efekt bazy – tym razem jednak wysokiej bazy. Tak się bowiem składa, że na
początku epidemii deweloperzy z jednej
strony ograniczyli liczbę rozpoczynanych inwestycji, ale z drugiej położyli
akcent na jak najszybsze kończenie prowadzonych projektów. W efekcie przed
rokiem malała liczba nowych budów,
ale rosła liczba inwestycji oddawanych
do użytkowania. n

R E K L A M A

184,0%

indywidualne
deweloperskie

63,1%
33,2%

23,9%

35,9%

–28,3%
mieszkania
oddane do użytku

mieszkania,
których budowę
rozpoczęto

mieszkania,
na których budowę
wydano pozwolenia

Źródło: Opracowanie HRE Investments na podstawie danych GUS.
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W MEDIACH
SPOŁECZNOŚCIOWYCH

DODATEK SPECJALNY

Fotowoltaika?
Pośpiech wskazany!
n BOOM FOTOWOLTAIKI NA POLSKIM RYNKU
n KOSZTY INSTALACJI SPADAJĄ
n CO Z KOŃCEM UPUSTÓW?
PARTNERZY WYDANIA: Instytut Energetyki Odnawialnej

fot.: AdobeStock

Columbus Elite
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Polska ponownie w czołówce UE
pod względem przyrostu nowych mocy w PV
(stan na koniec 2020 r.)
Niemcy

Boom
na
W

ostatnim pięcioleciu,
na koniec 2020 r., Polska
znalazła się na 1. miejscu
w UE pod względem tempa wzrostu mocy w fotowoltaice, obliczonego na podstawie skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu (CAGR). W latach
2016–2020 wyniosło ono 114 proc. przy
średniej unijnej 10,3 proc. Oznacza to,
że jesteśmy europejskim liderem pod
względem dynamiki wzrostu rynku PV,
dzięki czemu w 2020 r. zbliżyliśmy się do
pierwszej dziesiątki państw na świecie,
jeśli chodzi o przyrost mocy, zajmując
13. miejsce. Kolejne, coraz lepsze prognozy międzynarodowe potwierdzają
siłę, potencjał i rosnącą pozycję polskiego
rynku fotowoltaicznego.
Największy wkład w przyrost nowych
mocy mieli prosumenci indywidualni.
Tym samym, według Solar Power Europe, w 2020 r. Polska znalazła się na

W

obec niezwykle
szybkiego tempa
rozwoju fotowoltaiki konieczne
staje się wypracowanie
długofalowego planu działań
na rzecz poprawy warunków
funkcjonowania źródeł PV
w sieci energetycznej. Chodzi
m.in. o integrację sektorów,
magazynowanie nadwyżek
energii w ciepłej wodzie,
rozwój instalacji hybrydowych
i efektywne wykorzystanie
dostępnej przestrzeni
(np. agrofotowoltaika, moduły
dwustronne, instalacje
pływające, integracja
z fasadami budynków).

2812 MW

Polska

2463 MW

Francja
Włochy
Portugalia

Grzegorz Wiśniewski

929 MW

prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej

729 MW

Inwestycyjny hit

124 MW
Źródło: IEO

raz pierwszy zauważalnie wzrośnie
rola prosumentów biznesowych (o co
najmniej 200 MW) i trend ten będzie się
nasilał w kolejnych latach. Z prognoz
IEO wynika, że moc zainstalowana
w fotowoltaice w 2022 r. podwoi swoją wartość z końca 2020 r. (z 4 GW do
8 GW), a na koniec 2025 r. może wynieść nawet 15 GW. Prognozy wskazują
także, że łączne obroty na tym rynku
przekroczą w 2021 r. 9 mld zł.
W tym roku fotowoltaika może jednak
natrafić na pierwsze ograniczenia regulacyjne oraz związane z ograniczoną
dostępnością nowych projektów przyłączeń (zarówno prosumenckich, jak
i farm) do infrastruktury sieciowej.
Choć nie stanowią one jeszcze twardych barier limitujących dalszy wzrost,
to ograniczenie w dostępności do sieci
może zahamować nowe inwestycje
nawet wtedy, gdy regulacje, rynek i atmosfera społeczna będą sprzyjające.

Fotowoltaika przeżywa w Polsce boom
od co najmniej dwóch lat, z końcem
kwietnia br. dochodząc do poziomu
4,69 GW, a to już ok. 8 proc. całej
mocy energetycznej wyprodukowanej
w Polsce – wynika z 9. edycji raportu
Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO)
z maja 2021 r.
4. miejscu pod względem przyrostu mocy
zainstalowanej PV w Unii Europejskiej,
a wyprzedziły nas tylko Niemcy, Holandia
i Hiszpania. Według prognoz IEO Polska
w tym roku po raz kolejny z rzędu utrzyma tak wysoką pozycję w UE, przy czym
moc zainstalowana może z końcem br.
przekroczyć 6 GW, zrównując się z mocą
farm wiatrowych sprzed roku.
W perspektywie najbliższych kilku lat
nie przewiduje się spowolnienia na tym
rynku. Główny udział w przyroście mocy
będą mieć projekty farm PV przygotowane pod aukcje OZE, także te wielkoskalowe. Przejściowe spowolnienie
może dotknąć segmentu mikroinstalacji,
jednakże cały rynek fotowoltaiki nie odnotuje tego efektu w najbliższych kilku
latach. Jest to bowiem technologia nie
tylko elastyczna i skalowalna, lecz także
działająca w wielu segmentach i niszach
rynkowych. Dodatkowo w tym roku po

3036 MW

Hiszpania

Aukcje OZE

fot.: AdobeStock

rynku
fotowoltaiki
w Polsce

4736 MW

Holandia

Po pięciu latach od ogłoszenia pierwszych aukcji system aukcyjny stał
się najważniejszym instrumentem
wsparcia rynku fotowoltaiki w Polsce. W 2020 r. koszyk aukcji OZE dla
technologii fotowoltaicznej i wiatrowej
o mocy poniżej 1 MW po raz kolejny
został zdominowany przez energetykę
słoneczną. Aukcję dla projektów powyżej 1 MW w 2019 r. wygrały tylko trzy
projekty farm fotowoltaicznych, ale był
to zwiastun wzrostu konkurencji technologii fotowoltaicznej w tym koszyku.

W aukcji na energię z OZE w 2020 r.
instalacje fotowoltaiczne podzieliły się
dostępnym wolumenem niemal po pół
z elektrowniami wiatrowymi. Rozkład
cen aukcyjnych dla dużego koszyka
zwycięskich ofert pokazuje, że duże
projekty fotowoltaiczne i wiatrowe oferowały ceny na podobnym poziomie. To
potwierdza tezę o podobieństwie tych
rynków i to, że te technologie mogą już
ze sobą w pełni konkurować i należy się
spodziewać coraz większych wolumenów aukcyjnych dla wielkoskalowych
projektów PV. Najprężniej, dzięki systemowi aukcyjnemu, rozwija się rynek
farm słonecznych do 1 MW. Bardzo
duża konkurencja w „małym” koszyku
aukcyjnym wynika z dużej podaży tych
projektów na polskim rynku. Według
danych IEO warunki przyłączenia do
sieci dystrybucyjnej i przesyłowej posiada ponad 5 tys. projektów PV do 1 MW
o łącznej mocy 4,7 GW. Jednocześnie
na koniec I kw. 2021 r. warunki przyłączenia do sieci posiadało już kilkaset
dużych projektów farm słonecznych
o łącznej mocy sięgającej 5,6 GW. n
oprac. Wojciech Gryciuk

Pobierz
raport

https://ieo.pl/pl/raporty
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W

2020 r. fotowoltaika stała się prawdziwym
wehikułem gospodarczym. W trudnym
czasie dwóch lockdownów wywołanych światową
pandemią wniosła istotny wkład w podtrzymanie
procesów inwestycyjnych w wysokości 7,5 mld zł,
zapewniając Polsce 35 tys. miejsc pracy.
W minionym roku 1,5 proc. energii elektrycznej
wyprodukowanej w kraju pochodziło ze źródeł
fotowoltaicznych, w tym będzie to już 3,5 proc.,
a w 2025 r. – ok. 10 proc. Fotowoltaika staje
się trwałym elementem krajowego systemu
energetycznego, a w szczytach dziennych i letnich
zapotrzebowania na energię staje się jego podstawą,
zapewniając rezerwę mocy i obniżając koszty energii
w całym systemie energetycznym dla wszystkich
odbiorców energii, nie tylko prosumentów.
Fotowoltaika pozwala na korzystanie z efektów
wzrostu rynku różnym interesariuszom: odbiorcom
energii, prosumentom, profesjonalistom
rozwijającym farmy fotowoltaiczne oraz
innowacyjnemu przemysłowi dostarczającemu
technologie. Organizacja ESMC potwierdziła, że
kraje europejskie borykają się obecnie z deficytem
w handlu fotowoltaiką w wysokości 7,5 mld dol.
rocznie, coraz bardziej uzależniając się od importu
ogniw i modułów z Chin.
Dotychczas przemysł wytwórczy urządzeń dla
fotowoltaiki nie był głównym beneficjentem
rozwoju rynku. Rok 2020 unaocznił jednak całej UE
konieczność skrócenia łańcuchów dostaw i większego
uniezależnienia się od importu technologii.
Na rozwój fotowoltaiki warto patrzeć szeroko
i długookresowo. Spektakularny rozwój
fotowoltaiki w Polsce został zbudowany na trafieniu
w odpowiednie okno czasowe spadku kosztów
technologii, ale przede wszystkim opiera się on
na współpracy interesariuszy, w tym przemysłu,
i zaufaniu do otoczenia regulacyjnego (Single
Source of Truth) w czasie rzeczywistym. q
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Koszty instalacji
W

tym pierwszym przypadku zakres cen podanych przez ankietowanych był jednak
bardzo szeroki – od 19 do 29 tys. zł.
Oznacza to, że jednostkowa cena instalacji wahała się od 3,9 tys. zł/kW
do 5,9 tys. zł/kW w zależności od dobranych komponentów oraz ich jakości, technologii i producenta. Część
firm może oferować konkurencyjne
ceny, aby zdobyć klientów i rynek, ale
te o ugruntowanej pozycji na rynku
raczej tego nie robią. Ze względu na
dużą podaż klienci mogą przebierać
w ofertach, muszą jednak pamiętać
o tym, że te droższe charakteryzują się
zazwyczaj lepszymi parametrami bądź
są powiązane z dodatkowymi usługami.

moc w kW
zł/kW

Instalacje o mocy 100 kW lub 500 kW
budowane są najczęściej na potrzeby
małych i średnich firm i kosztują średnio
odpowiednio 0,35 mln zł i 1,7 mln zł.
Cena instalacji o mocy ok. 1 MW, czyli
farm PV budowanych głównie w systemie aukcyjnym, to średnio 2,7 mln zł,
a tych o mocy 5 MW – ponad 10 mln zł.
Cena jednostkowa instalacji jest znacznie niższa dla farm fotowoltaicznych niż
dla pozostałych typów instalacji (a im
większa jest farma, tym większa jest
różnica), ale system wsparcia (aukcje,
dotacje) ma wpływ na trendy i scenariusze kosztów jednostkowych.

Maks.

5

10

50

100

500

1000

5000

5900

5200

3800

3700

4000

2800

2500

Średnio

4700

4000

3100

3500

3400

2700

2300

Min.

3900

3100

2500

3000

3300

2600

2100

Źródło: IEO, 2021

okresie wysokich cen zanotowała spadek jako rezultat narastającej konkurencji na rynku wśród firm oferujących
tego typu instalacje. W wyniku boomu
zainteresowania domowymi instalacjami prosumenckimi spowodowanego programem dotacji „Mój prąd”
powstało dużo firm oferujących usługę
montażu takiej instalacji PV i trend
ten będzie się nasilał, bo nowa edycja
tego programu wystartowała 1 lipca
br. A jeśli tak, to i ceny mogą spadać,
żeby wyróżnić się na rynku.
Cena instalacji o mocy 50 kW, czyli tych
budowanych głównie przez przedsiębiorstwa, również zanotowała znaczny
spadek w ostatnim roku. Może to być
sygnał zwiększonego zainteresowania
firm, np. dotychczasowych beneficjentów programu „Mój prąd”, które chcąc
utrzymać się na rynku, kierują swoje
oferty do przedsiębiorstw, podając
konkurencyjną cenę.
Natomiast średnia cena instalacji mocy
10 kW utrzymuje się na podobnym
poziomie od kilku lat, notując tylko
niewielki spadek. Podobny, ale stabilny
spadek jednostkowej ceny zanotowały
także farmy fotowoltaiczne o mocy
ok. 1 MW, co wynika m.in. z różnego
udziału poszczególnych komponentów
instalacji w kosztach.

Montaż coraz tańszy
Dla wszystkich typów instalacji widać
spadek cen jednostkowych na przestrzeni
ostatnich kilku lat. Średnia jednostkowa
cena instalacji o mocy 5 kW po długim

Komponenty także
fot.: AdobeStock

Ceny kompletnych
instalacji wraz z montażem
są wypadkową wielu
czynników, dlatego różnią
się znacznie w zależności
od docelowej mocy.
W 2020 r. średni koszt
instalacji o mocy 5 kW
wyniósł 23 tys. zł, 10 kW
– 40 tys. zł, a 50 kW –
155 tys. zł – wynika
z badania IEO z maja
2021 r.

Jednostkowe ceny netto instalacji PV
w zależności od mocy instalacji

Dla wszystkich rodzajów instalacji
największą część kosztów stanowią

moduły, przy czym najmniejszy
udział mają one w segmencie mikroinstalacji. W tym przypadku
istotnym kosztem są także inwertery i montaż, które stanowią po
ok. 15–20 proc. całości. Najmniejsze
koszty generują konstrukcja i pozostałe, tj. okablowanie, prowizja
oraz projekt instalacji.
Im większa moc instalacji, tym
udział w nich modułów i inwerterów jest mniejszy, a istotną rolę
zaczynają odgrywać inne koszty.
Dla największych instalacji te inne
to nawet jedna czwarta inwestycji.
Należą do nich m.in. wybudowanie przyłącza, transport, okablowanie, monitoring, ogrodzenie,
stacja transformatorowa, systemy
SCADA oraz przygotowanie projektu i obsługa inwestycji. Struktura
kosztów w stosunku do poprzednich lat nie zmieniła się znacząco.
Z analiz wynika, że na przestrzeni
ostatnich czterech lat ceny modułów zarówno polikrystalicznych, jak
i monokrystalicznych sukcesywnie
spadają, przy czym średnie ceny
tych drugich są o 23 proc. wyższe
od tych pierwszych. Także ceny inwerterów wykazują trend spadkowy
na przestrzeni ostatnich kilku lat,
choć akurat w 2020 r. można było
zauważyć lekki wzrost, który pojawił
się wraz z większym zakresem cen. n
oprac. Wojciech Gryciuk
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Paweł Bednarek

prezes Zarządu Columbus Elite

Jesteśmy gotowi
na konsolidację rynku

N

asza firma jest przygotowana na nadchodzące
zmiany w segmencie OZE. Jest również
gotowa, by zaprosić do współpracy biznesowej
skuteczne grupy sprzedażowe oraz firmy z branży
odczuwające rosnące problemy w prowadzeniu
swojej działalności.
Naszym partnerom oferujemy pełne wsparcie
technologiczne i instalatorskie oraz kompetencje
miękkie, które pozwalają na tworzenie skutecznych
grup sprzedażowych w branży OZE bez ryzyka
związanego z działalnością i brakiem odpowiedniego
zaplecza. Tworzenie wspólnego biznesu z nami jest
możliwe zarówno w przypadku osób, które mają
doświadczenie w branży, jak i wszystkich tych, które
chcą rozpocząć swoją przygodę z OZE. Dzięki silnej
marce, odpowiedniej ofercie, pełnemu wsparciu
i brakowi ryzyka biznesowego każdy może być
pewien, że współpraca będzie zyskowna i wieloletnia.
Niezależnie od prowadzonej aktywności związanej
z konsolidacją rynku cały czas rozwijamy nasz
unikalny projekt Zielonej Franczyzy. Chcemy,
aby w każdym polskim mieście istniało nasze
biuro franczyzowe, które pozwala na dotarcie
do coraz większej liczby klientów. Rosnące ceny
prądu, Zielony Ład i chęć rezygnacji z energetyki
konwencjonalnej – to wszystko gigantyczny trend
wspierający działalność naszej firmy.
Jako lider branży OZE oraz laureat nagrody
Innowator Roku 2021 w kategorii Ekologia
i Środowisko oferujemy najwyższej jakości usługi
umożliwiające produkowanie energii ze słońca
i stabilne zmniejszenie kosztów. Dzięki nam
korzystanie z zielonej energii staje się łatwiejsze
dla każdej polskiej rodziny.
Celem Columbus Elite od początku powstania
spółki jest ekotransformacja: przyczynienie się
w jak największym stopniu do rozwoju OZE w Polsce
i tworzenie lepszej przyszłości dla kolejnych
pokoleń, a przy tym wspieranie naszych partnerów
biznesowych. q
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Panele słoneczne zainstalowało
już w Polsce ponad 0,5 mln
gospodarstw domowych,
przekonał się też do nich
biznes. Niestety, rząd planuje
zmienić korzystne przepisy,
co może uczynić taką inwestycję
mało opłacalną. Zmiany mają
obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.,
więc warto się pośpieszyć
z instalacją paneli

może być dla nich niekorzystne.
Dobrze, że będzie to dotyczyć wyłącznie instalacji zbudowanych po
1 stycznia 2022 r., bo obowiązująca
obecnie ustawa gwarantuje wszystkim ich dotychczasowym posiadaczom, a także tym, którzy zdołają się
uporać z montażem do końca roku,
obowiązywanie obecnych regulacji
przez min. 15 lat. Z tego względu
już teraz średni czas oczekiwania
na rozpoczęcie montażu instalacji
to 1 miesiąc, chociaż niektóre firmy
oferują także instalacje ekspresowe
w kilka dni, ale za dużo wyższą cenę.

Z

Koniec systemu upustów?

fot.: AdobeStock

aproponowane na początku czerwca
br. przez rządowe centrum legislacji
zmiany w ustawach dotyczą modelu
funkcjonowania fotowoltaiki w Polsce. Zamiast oddawania nadwyżek energii do
sieci wiosną i latem oraz odbierania ich części
bezpłatnie jesienią i zimą posiadacze instalacji fotowoltaicznych zostaną zmuszeni do
sprzedawania nadwyżek prądu na rynku, a to

Obecnie prosumenci, którzy korzystając z instalacji fotowoltaicznych, chcieliby oddawać do sieci
nadwyżki prądu, mogą to zrobić
w systemie upustów. Gdy wyprodukowali więcej prądu, niż wyniosły
ich potrzeby, nadwyżkę oddają do
państwowej sieci energetycznej,
odbierając go bezpłatnie z sieci
wtedy, gdy go brakuje. Przy mikroinstalacjach o mocy powyżej
10 kWp można odebrać 70 proc.
oddanej energii, a poniżej 10 kWp
– 80 proc. System ten w przypadku instalacji uruchomionych po
1 stycznia 2022 r. ma zostać zastąpiony innym, polegającym na
odsprzedaży wyprodukowanych
nadwyżek energii na rynku i odkupowaniu jej od niego w przypadku niedostatku. Sęk w tym, że
sprzedaż nadwyżek odbywałaby się
po cenach hurtowych (obecnie to
ok. 250 zł/MWh), a odkupienie ich
po uwzględnieniu opłaty przesyłowej (ok. 550 zł/MWh), co czyni całe
przedsięwzięcie dużo mniej opłacalnym niż dotychczas. Dodatkową
komplikacją z punktu widzenia
użytkowników sieci byłaby konieczność wprowadzenia dodatkowych
liczników, ponieważ energia oddana i pobrana z krajowej sieci rozliczana byłaby oddzielnie.
Co jest powodem zmian? Ministerstwo Klimatu twierdzi, że są one

spowodowane koniecznością dostosowania obowiązujących w Polsce
przepisów do regulacji europejskich.
Nowe przepisy mają też pozwolić na
bezpośrednią sprzedaż energii innym odbiorcom, bez pośredników,
co dotychczas nie było możliwe.
W przyszłości może to pozwolić
prosumentom na budowę dochodowych instalacji energetycznych,
które zwrócą się nie z upustów,
ale właśnie ze sprzedaży wyprodukowanych nadwyżek energii. Wydaje
się jednak, że głównym powodem
chęci wprowadzenia zmian jest to,
iż przy obecnym tempie budowania instalacji fotowoltaicznych już
za chwilę nie będzie gdzie gromadzić wyprodukowanych nadwyżek
energii. Zaporowe ceny będą więc
zmuszać prosumentów do zakładania własnych magazynów energii,
które jednak po pierwsze zajmują
dużo miejsca, a po drugie zwiększą
koszty inwestycji w całe rozwiązanie
co najmniej dwukrotnie. W uzasadnieniu do projektu ustawy napisano
co prawda, że nowy model systemu
ma doprowadzić do wyłonienia się
zupełnie nowych podmiotów, tzw.
agregatorów, które będą skupować
i magazynować energię, co pozwoli
na lepsze gospodarowanie zasobami energetycznymi w przyszłości,
ale dopiero czas pokaże, czy tak
się stanie.
Czy proponowane zmiany wejdą
w życie w postulowanej formie?
Pewności co do tego nie ma. Ustawa
jest dopiero na bardzo wstępnym
etapie legislacyjnym i zanim, o ile
w ogóle, wejdzie w życie, czeka ją
jeszcze długa ścieżka prac zarówno
w rządzie, jak i w Sejmie i Senacie,
gdzie z pewnością parlamentarzyści wniosą wiele poprawek. Tak
czy inaczej warto się pospieszyć
i raczej nie liczyć na dotację, jeśli
do tej pory nie złożyło się wniosku
o jej otrzymanie, bo cała procedura
zajmuje jakieś dziewięć miesięcy. n
Wojciech Gryciuk
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Bartłomiej Ślusarczyk

ekspert rynku energetycznego,
wieloletni dyrektor
Departamentu Marketingu PGE Obrót,
laureat Manager Awards
w kategorii „Energetyka”

Wzrost cen energii
jest nieunikniony

F

irmy świadczące usługi sprzedaży
i montażu instalacji fotowoltaicznych dla
gospodarstw domowych przeżywają obecnie
prawdziwe oblężenie klientów. Ta sytuacja nie
jest spowodowana jakimś niezwykle atrakcyjnym
systemem wsparcia, bo dotacja została zmniejszona
z 5 tys. zł w 2020 r. do 3 tys. zł w tym, ale strachem
przed zapowiadanymi drastycznymi wzrostami cen
energii, a także przed zmianą modelu rozliczania
tej wyprodukowanej przez gospodarstwa domowe.
Podwyżki cen energii są nieuniknione, a ich wzrost
może sięgnąć nawet 40 proc., przy czym apogeum
nastąpi wraz z „uwolnieniem” rynku sprzedaży
energii dla gospodarstw domowych, bo dziś jej ceny
są dla nich sztucznie zaniżone. Podwyżki są więcej
niż pewne także z powodu błyskawicznego wzrostu
cen uprawnień do emisji CO2 oraz planowanego
nowego unijnego programu redukcji emisji gazów
cieplarnianych.
To wszystko wskazuje, że boom w segmencie
PV dla gospodarstw domowych będzie trwał.
Z punktu widzenia przeciętnego Kowalskiego
to wciąż najłatwiejszy sposób zdobycia namiastki
niezależności energetycznej i szansa na obniżenie
rachunków za energię elektryczną. Oczywiście
w dłuższej perspektywie pojawią się na rynku
rozwiązania łączonych ofert PV z magazynami
energii, które realnie będą w stanie zabezpieczyć
gospodarstwa domowe nie tylko przed wzrostem
cen energii jako takiej, lecz także przed wzrostem
cen jej dystrybucji. Niestety, na dzisiaj takie
rozwiązania są jeszcze relatywnie drogie, ale można
zakładać, że wzrost ich popularności będzie miał
również wpływ na powstanie konkurencyjnego
rynku tych urządzeń, co powinno przełożyć się
na spadek ich cen. q
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Centra

danych

czy chmura
Poszczególne jednostki administracji publicznej od zawsze swoje kluczowe
systemy komputerowe i krytyczne dane użytkowały w oparciu o własne centra
danych. W miarę upowszechnienia się chmury obliczeniowej pojawiły się zakusy,
żeby systematycznie zacząć je do niej przenosić, tak się jednak nie dzieje
korzyści, a organizacja pozostaje z nieuporządkowanymi procesami.

KPRM, MINISTERSTWO
FINANSÓW
I MINISTERSTWO
SPRAWIEDLIWOŚCI NIE
TYLKO NIE REZYGNUJĄ
Z UŻYTKOWANIA
CENTRÓW DANYCH,
LECZ TAKŻE PLANUJĄ
W NAJBLIŻSZYM CZASIE
ZAINWESTOWANIE
W CENTRA ZAPASOWE

to samo 65 proc. jednostek, przy czym
aż 60 proc. przyznało, że w ogóle nie
korzysta z chmury bądź robi to w minimalnym stopniu.
Dlaczego tak się dzieje, dobrze tłumaczy
firma doradcza EY. Z jej doświadczeń
opisanych w raporcie Law Compass 2
„Chmura obliczeniowa w sektorach regulowanych” z kwietnia 2021 r. wynika,
że przypadkowe wdrożenie chmury
lub wybór tego rozwiązania dla samej
idei bycia innowacyjnym kończy się
najczęściej fiaskiem. Nieprzemyślane
transformacje prowadzą zazwyczaj
do porzucenia wdrożenia z powodu
braku motywacji i planu. Jednocześnie wdrożenie chmury w wybranych
przypadkowo obszarach powoduje,
że osiągnięte zostają tylko doraźne

Chmura a aspekty prawne

Chmura to generalnie rozwiązanie,
które opiera się na wierze, że będzie
dobrze, ale z iluzorycznymi lub wprost
żadnymi zabezpieczeniami prawnymi.
Zdaniem Marcina Maruty, Partnera
w Kancelarii Prawnej Maruta Wachta,
podpisując kontrakt na wdrożenie jakiegoś rozwiązania w chmurze, z reguły nie
ma się zagwarantowanych tak podstawowych praw, jak pewność świadczeń,
rozsądne SLA z systemem odszkodowań, odpowiedzialność za swoje dane
czy przewidywalność wynagrodzenia.
Na zleceniobiorcy można oczywiście
wymóc różnego rodzaju klauzule, typu
wprowadzenie do umowy opisu metryk,
za co i jak się płaci, stałości cen lub
mechanizmów waloryzacji, zobowiązań
w zakresie wydania i formatu danych,
ale i tak na końcu ląduje się z kontraktem wielokrotnie bardziej ryzykownym
niż w przypadku on-premise.
Do tego dochodzą uwarunkowania RODO, które mogą zniechęcać do wyboru
lepszych technologii, ale oferowanych
przez dostawców bazujących na infrastrukturze pozaeuropejskiej. Dla
dbających o poufność danych problemem może być amerykański CloudAct,
a dla wnikliwych – prawo dostawców

fot.: AdobeStock, Materiały prasowe

D

otyczy to zresztą nie tylko
naszego kraju. Gospodarki rozwinięte już jakiś czas
temu zaczęły zauważać
istotne wady modelu chmurowego,
takie jak trudności z orkiestracją środowiska wielochmurowego, migracją
czy zjawiskiem vendor-lock, czyli uzależnieniem się od jednego dostawcy,
niejako wymuszającym używanie konkretnych technologii. W przypadku
administracji publicznej dochodzą do
tego obawy o zachowanie prywatności oraz bezpieczeństwo i dostępność
danych. Nie bez znaczenia są także
trudności organizacyjno-finansowe,
w tym podział kosztów infrastruktury
między poszczególne jednostki administracyjne, uregulowania prawne niesprzyjające przetwarzaniu w chmurze,
poczynione w przeszłości znaczące
inwestycje w budowę użytkowanych do
dziś rozwiązań, często silosowych, oraz
aktualne uwarunkowania techniczne,
ograniczające możliwości konsolidacji
zasobów oraz korzystania z usług.
Jak wynika z raportu firmy doradczej
Deloitte „Chmura publiczna w Polsce”
z lipca 2020 r., zdecydowana większość
tych firm, która już korzysta z chmury
publicznej, z powodu daleko posuniętej
ostrożności trzyma w niej co najwyżej
20 proc. swoich zasobów. W przypadku
administracji publicznej zadeklarowało

do weryfikacji przesyłanych na ich
serwery plików, chociażby pod kątem
naruszenia praw autorskich. Krajobraz
ryzyk regulacyjnych jest imponujący
i warto go rozważyć, jeżeli migracja
ma się odbyć w środowiskach regulowanych lub dotyczy istotnych danych.
Decyzje o migracji ze środowiska on-premise do chmury często są podejmowane dość optymistycznie, bez pełnej
analizy ryzyk i kosztów. Dla przykładu
weźmy umieszczanie własnych licencji
na serwerach chmurowych (BYOL),
które może prowadzić do dużych niezgodności licencyjnych lub znacznego
wzrostu opłat. Marcin Maruta powołuje się na głośny casus SAP vs Diageo,
który dotyczył dodatkowych opłat licencyjnych wynikających z integracji
rozwiązania własnego SAP z Salesforce
o wartości… 60 mln funtów!
Zawsze grożą też niespodzianki typu
zniknięcie dostawcy czy istotna zmiana
parametrów usługi. To pierwsze może
się oczywiście zdarzyć także w przypadku on-premise, ale wtedy nie znikają
przynajmniej dane zleceniodawcy.
Z kolei to drugie, które zdarza się nagminnie, dotyczy istotnego spadku
SLA, kiedy to obsługa żądań klienta
przez chmurodawcę potrafi radykalnie
odbiegać od tempa zmian, jakie zachodzą w przypadku on-premise. Zdarza
się też, że po rozwiązaniu umowy dane są wydawane bez zachowania ich
struktury, co może na długo zablokować działalność dowolnej organizacji.
Stąd konieczność wyjątkowo starannej

Centrum Informatyki Resortu Finansów
(CIRF) w Radomiu działa od 1 stycznia
2021 r. w rozszerzonej formie. Wcześniej
obsługiwało tylko Ministerstwo
Finansów

analizy nie tylko umowy, lecz także
rozwiązania, dostawcy, lokalizacji,
skutków vendor lock-in itp. I pojawia
się pytanie, czy w ogóle warto.

Krytyczne zasoby IT

Administracja publiczna uważa, że
raczej nie, czego efektem jest to, jak
niewiele kontraktów na stosunkowo
niewielkie kwoty zawarli z nią do tej pory najwięksi na świecie dostawcy usług
chmurowych. Każda z instytucji publicznych dysponuje jakimiś zasobami, które
muszą być bardzo dobrze chronione
i z tego powodu ważną rolę odgrywają
w nich systemy ochrony informacji
niejawnych, nie mówiąc o konieczności
posiadania osób odpowiedzialnych za
kreowanie polityki w zakresie przetwarzania danych. Mając w swojej gestii
kluczowe systemy, których raczej trudno
będzie się kiedykolwiek pozbyć, oraz
krytyczne dane, co do których oczekiwana jest wysoka dostępność, trzeba
ich dobrze pilnować, zabezpieczając
je najlepiej u siebie na miejscu. A jeśli
do tego od zawsze były one dublowane
za pomocą backupu, trudno dać wiarę,
że którykolwiek z decydentów odważy
się wyprowadzić je do chmury.
Szczególnie ważne jest to w przypadku
instytucji świadczących usługi dla obywateli w oparciu o rejestry publiczne,
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opieki zdrowotnej czy sektora obronnego. Nie można bowiem pozwolić sobie,
by dane podlegające przetwarzaniu
były przechowywane w jakichkolwiek
środowiskach chmurowych ze względu
chociażby na dużą swobodę w kształtowaniu zapotrzebowania na moc
obliczeniową. I chociaż ekstremalne
sytuacje mogą się zdarzać rzadko, to
ryzyko utraty danych w takich przypadkach rośnie niepomiernie, co chmurę
w zasadzie dyskwalifikuje raz na zawsze.
Co bowiem z tego, że za dane w chmurze
odpowiada usługodawca, skoro w przypadku ich utraty żadne kary finansowe
nie powetują tego klientowi?
Wadą chmury jest też to, że nie będąc
właścicielem jej infrastruktury, nie
ma się wpływu na to, gdzie dane są
przetwarzane, ani na prędkość ich odtworzenia po awarii. A w przypadku danych krytycznych tak czy inaczej trzeba
będzie trzymać ich kopie u siebie, a to
oznacza konieczność zainwestowania
we własną infrastrukturę IT.
Do tego w czasie pandemii w administracji publicznej zaszła duża zmiana,
jeśli chodzi o informatykę. Urzędy i instytucje zmniejszyły wydatki na oprogramowanie i doradztwo, a większość
ogromnych projektów IT została zakończona, chociaż z różnym skutkiem.
Oczywiście nie oznacza to, że administracja przestała się informatyzować,
tylko że zaczęła to robić w inny sposób.
W efekcie startuje więcej mniejszych
projektów realizowanych własnymi siłami, chociaż coraz częściej w oparciu
o zasoby wspólne, w tym także chmurowe. Program Wspólnej Infrastruktury
Informatycznej Państwa doprowadził
do powstania Rządowej Chmury Obliczeniowej i ZUCH-a, czyli platformy
Zapewniania Usług Chmurowych, przez
którą urzędy mają zamawiać usługi
z chmury rządowej i z chmur publicznych. Jest też Chmura Krajowa, powstała
w 2018 r. z inicjatywy PKO BP oraz PFR,
która udostępnia zasoby chmurowe firm
trzecich, takich jak Google, Microsoft
czy Asseco. Zainteresowanie nimi nie
jest jednak tak duże, jak się spodziewano, w wyniku czego jest ona obecnie
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postrzegana raczej jako merytoryczne
zaplecze projektów realizowanych wewnątrz instytucji publicznych. Kilka
z nich, np. Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów, Ministerstwo Finansów oraz
Ministerstwo Sprawiedliwości, zamierza
nawet w najbliższym czasie zainwestować w budowę serwerowni, które
dla poszczególnych resortów miałyby
pełnić funkcję centrów zapasowych.
Przy czym z samych centrów danych nie
tylko się nie rezygnuje, lecz także cały
czas się je rozwija. Opis kilku najbardziej
spektakularnych projektów poniżej.

Resort finansów

Z doświadczeń warszawskiej firmy Enigma SOI wynika, że ci, którzy zdecydowali
się na rozbudowę własnej infrastruktury IT, nigdy tego nie żałują. Dobrym
przykładem jest resort finansów, gdzie
od 1 stycznia br. za jego obsługę pod
kątem IT odpowiada Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF). Jeszcze
w 2020 r., kiedy to CIRF obsługiwał tylko
Ministerstwo Finansów, do jego podstawowych zadań należało dostarczanie
usług infrastrukturalnych, m.in. z zakresu budowy i utrzymania sieci WAN,
serwerów, przestrzeni dyskowych, systemów operacyjnych czy baz danych. To
właśnie dzięki temu to tu po raz pierwszy
z sukcesem wykorzystano usługi chmurowe do obsługi procesów przesyłania
JPK (jednolitych plików kontrolnych).
Obecnie Centrum posiada nowe, rozbudowane kompetencje i zwiększone
możliwości świadczenia usług IT na
znacznie większą skalę niż dotychczas, poczynając od nowoczesnych
rozwiązań dla obywateli, usług rozwoju i utrzymania aplikacji dla klienta
wewnętrznego, a kończąc na usługach
z zakresu infrastruktury. Jest to duży
obszar, który w ostatnim czasie bardzo
dynamicznie się rozwija. Wdrażane
są nowoczesne usługi, takie jak „Twój
e-PIT”, „e-Urząd Skarbowy”, „rachunki wirtualne”, „kasy wirtualne” czy
„Krajowy System Poboru Opłat”, oraz
wiele innych rozwiązań automatyzujących lub centralizujących procesy
dla resortu oraz podatników.
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Centrum dowodzenia CIRF to centrum danych w Radomiu wspomagane przez resortowe centrum danych,
które jest utrzymywane w Warszawie
przez NASK i użytkowane w modelu
kolokacji. Jeszcze kilka lat temu Ministerstwo Finansów było krytykowane
za zainwestowanie znacznych środków
w budowę własnego centrum, które
jakoby nikomu nie było potrzebne.
Okazało się, że nie tylko było, lecz także
obecnie wymaga istotnej rozbudowy,
bo m.in. to właśnie do niego trafiają
wspomniane wcześniej pliki JPK. Sukces usługi „Twój e-PIT” potwierdził
zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania, a w planach jest uruchomienie
kolejnej: „e-Urząd Skarbowy”. Serwis
ma ruszyć w połowie 2022 r., a kolejne
usługi mają być dodawane sukcesywnie
w kilkumiesięcznych odstępach.

Ministerstwo Sprawiedliwości

Równie dobrym przykładem jest Ministerstwo Sprawiedliwości, które decyzję
o utworzeniu własnego ośrodka przetwarzania danych podjęło stosunkowo
niedawno, bo w 2019 r. Nowe Centrum
Informatyczne (CI) ostatecznie powstało w Zamościu, rozpoczynając działalność w 2020 r., a do jego głównych
zadań należą: archiwizacja, zabezpieczanie danych oraz ciągły monitoring
działania usług i aplikacji. Chodzi tu
o System Elektronicznych Ksiąg Wieczystych, Krajowy Rejestr Sądowy, Rejestr
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Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym i inne usługi cyfrowe, z których
korzystają sądy, przy czym wszystkie
one działają na infrastrukturze dostarczonej przez Enigma SOI. Ponieważ
od 1 lipca br. KRS działa już wyłącznie
w postaci elektronicznej jako e-KRS,
Ministerstwo Sprawiedliwości musi
zostać szybko wyposażone w ośrodek
zapasowy, który najprawdopodobniej
powstanie we współpracy z innymi resortami. Cały czas trwają też prace nad
uruchomieniem kolejnych aplikacji, a to
oznacza, że CI osiągnie pełną gotowość
nie wcześniej niż za 2–3 lata.

MON, Służba Więzienna, CEPiK

Z własnych centrów danych cały czas
z sukcesem korzysta też wiele innych
jednostek administracji publicznej.
Kilka jest w dyspozycji Ministerstwa
Obrony Narodowej, które wykorzystuje je do przetwarzania informacji
niejawnych. Z kolei Służba Więzienna
zbudowała niedawno osobne centrum
danych, na którym posadowiono Centralną Bazę Danych Osób Pozbawionych Wolności (CBDOPW). Z własnych
centrów danych korzystają oczywiście
wszystkie rejestry publiczne, w tym
System Centralnej Ewidencji Pojazdów
i Kierowców 2.0 (CEPiK).

Enigma SOI

We wszystkie wspomniane przypadki
w jakiś sposób była i jest zaangażowana spółka Enigma SOI. W przypadku
„Krajowego Systemu Poboru Opłat” dostarczyła kompletną infrastrukturę IT.
W przypadku MON nie tylko wdrożyła
system integrujący użytkowane przez
ministerstwo centra danych, lecz także
dostarczyła szyfratory własnej produkcji. Zapewniły one bezpieczeństwo tej
największej sieci wojskowej w Polsce,
co jest dobrym przykładem realizacji
koncepcji spójnego systemu przetwarzania i ochrony informacji objętych
klauzulami niejawności. W przypadku
Służby Więziennej Enigma SOI była
z kolei odpowiedzialna za stworzenie
i wdrożenie kompleksowego rozwiązania CBDOPW, co w 100 proc. zaspokoiło

Na potrzeby
Centralnej Bazy
Danych Osób
Pozbawionych
Wolności,
użytkowanej
od niedawna
przez Służbę
Więzienną,
wybudowano
nowe centrum
danych

jej potrzeby w zakresie przetwarzania
danych. Wreszcie w przypadku CEPiK
od 2003 r. do dziś odpowiada za utrzymanie podsystemu bezpieczeństwa
i będzie to robić nadal przez co najmniej cztery kolejne lata.
– W przypadku centrów danych możemy świadczyć na ich rzecz różnego rodzaju usługi – powiedział Artur Gałus,
dyrektor Pionu Sprzedaży i Marketingu
w Enigma SOI. – W grę wchodzą bowiem nie tylko te utrzymaniowe, lecz
także przeglądy, szkolenia oraz opieka
nad infrastrukturą, która sprowadza się
do planowania i przeprowadzenia niezbędnych modernizacji. Nie są to proste zadania, ale my możemy pochwalić
się tym, że usługi dla centrów danych
świadczymy już od 6 lat, poczynając
od kompleksowych dostaw sprzętu,
prac budowlanych i instalacji zasilania
awaryjnego, a na wyprowadzaniu sieci
na zewnątrz kończąc.
Enigma SOI w ramach Grupy Comp
przez wiele lat była postrzegana jako spółka córka odpowiedzialna za
świadczenie usług wyłącznie z zakresu
cyberbezpieczeństwa, chociaż te integracyjne przyniosły jej w zeszłym roku
aż 40 proc. przychodów. W styczniu
br. na szczeblu Grupy zapadła jednak decyzja o powołaniu Centrum
Kompetencyjnego, w skład którego
oprócz Enigma SOI wszedł także dział
Comp, który wcześniej odpowiadał
za systemy komputerowe, co, rzecz
jasna, wzmocniło tylko kompetencje

firmy. Poza świadczeniem usług związanych z infrastrukturą, backupem
oraz sieciami dysponuje ona jeszcze
zespołem 130 programistów, którzy piszą oprogramowanie na zamówienie,
a także ma fabrykę i dział konstrukcyjny, który projektuje, oprogramowuje
i produkuje elektronikę. Dzięki temu
nie ma systemu IT, którego by spółka
nie była w stanie zrobić. W jej ofercie
jest bowiem wszystko, od platformy
sprzętowej przez oprogramowanie
i procedury po kwestie związane ze
specyficzną aparaturą do zapewnienia bezpieczeństwa, oczujnikowania
obiektów czy monitorowania czegokolwiek innego.
– Warto podkreślić, że w przypadku
centrów danych najczęściej wspomagamy się technologiami firmy Cisco,
które moim zdaniem są najbardziej
dojrzałe, konfigurowalne i zarządzalne na rynku. Czasami to tylko sieć,
czasami tylko serwery, a czasami
jedno i drugie, włącznie z podłączeniem pamięci i zarządzaniem całym
centrum danych. Nie wolno tylko
zapominać, że sama technologia
to nie wszystko i że warto do tego
dołożyć chociażby szkolenia, jeśli
zachodzi potrzeba zmiany kultury
organizacyjnej tej czy innej instytucji
– podsumowuje Artur Gałus.

Szyfratory nowej generacji

Jednym z najnowszych doświadczeń
spółki okazały się wyzwania związane
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ze zdalnym dostępem do informacji
niejawnych, które ujawniły się w czasie
pandemii. Użycie telefonu w roli środka
łączności z siecią Internet wymaga
bowiem dysponowania odpowiednim
narzędziem umożliwiającym bezpieczny dostęp w tym trybie, a ponieważ na
rynku jeszcze go nie ma, natchnęło
to spółkę myślą, żeby je zbudować.
W szyfratorze, bo o nim mowa, zostanie
zrealizowane innowacyjne podejście do
problemu bezpieczeństwa rozszerzające omówione wcześniej funkcjonalności o możliwość podłączenia się do
sieci WAN za pośrednictwem telefonu
komórkowego lub sieci wi-fi, a także
eksportu/importu danych w postaci
zaszyfrowanej na dowolne nośniki.
Co jednak najważniejsze, urządzenie
będzie umożliwiało uruchomienie ze
swoich zasobów odpowiednio zabezpieczonego systemu operacyjnego na
komputerze użytkownika końcowego.
Pozwoli to na kompleksowe zarządzanie nim, dzięki czemu będzie można
pod jego kontrolą uruchamiać konkretne, sparametryzowane i skonfigurowane usługi typu voice czy wideo. Po zakończeniu pracy w systemie wszystkie
informacje niejawne wykorzystywane
lokalnie zostaną zapisane wyłącznie na
tym niewielkim urządzeniu wielkości
notatnika i oczywiście w postaci zaszyfrowanej. Prace nad urządzeniem
trwają, a do certyfikacji powinno ono
trafić do końca br.
– Z punktu widzenia tego, co do tej
pory zrobiliśmy u niektórych klientów i czym będziemy dysponować za
chwilę, już teraz można powiedzieć,
że jesteśmy zdolni do budowy kompleksowych systemów służących do
przetwarzania wrażliwych informacji,
zaczynając od samej infrastruktury
centrum danych, kwestii związanych
z zarządzaniem danymi i ich bezpieczeństwem (backup), elementów sieciowych, a kończąc na rozwiązaniach,
które umożliwiają wyniesienie tych
końcówek zupełnie na zewnątrz z pracą
zdalną bądź w terenie – podsumowuje
Artur Gałus. n
Wojciech Gryciuk
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dochodzi również zakupiony przez gminy sprzęt przeznaczony dla najbardziej
potrzebujących szkół i uczniów, a także
urządzenia, z których korzysta kilku
użytkowników w ramach jednego gospodarstwa domowego. Błyskawiczna
i niekiedy niekontrolowana rozbudowa
zasobów IT to poważne zagrożenie dla
bezpieczeństwa cyfrowego szkół.
– Każde z tych urządzeń może zostać
zaatakowane i być furtką dla cyberprzestępców do wewnętrznych zasobów szkoły, w tym danych osobowych.
Dlatego niezwykle ważne jest, aby wraz
z wprowadzaniem nowych technologii
i punktów końcowych szkoły zadbały
również o odpowiednią politykę bezpieczeństwa cyfrowego – powiedział
Sebastian Wąsik, Country Manager
na Polskę w baramundi software AG.
Silna ochrona szkolnych systemów
informatycznych i urządzeń jest szczególnie istotna dzisiaj, gdy nasilają się
ataki hakerskie, których celem jest
wywołanie chaosu i destabilizacja
państw. Przykładem jest przeprowadzona w kwietniu tego roku seria
cyberataków na francuską sieć nauczania. W jej wyniku wiele platform
do nauki online było zablokowanych,
a uczniowie i nauczyciele nie mogli
uczestniczyć w zajęciach. Ponadto wyciek danych osobowych uczniów lub
infekcja szkolnych systemów złośliwym
oprogramowaniem może oznaczać dla
państwa straty nawet w wysokości kilku
milionów złotych.

Cyber(nie)bezpieczna
szkoła hybrydowa

W

marcu 2020 r. 4,6 mln
uczniów w Polsce rozpoczęło naukę z domu
z wykorzystaniem elektronicznych materiałów edukacyjnych
udostępnianych przez nauczycieli.
Oznacza to, że kilka milionów prywatnych urządzeń, takich jak komputery stacjonarne, laptopy, tablety
czy smartfony, zostało włączonych
do szkolnej infrastruktury IT. Do tego

fot.: AdobeStock

Polski system edukacji ma za sobą trzy niezwykle trudne
semestry nauki zdalnej. Konieczne było przeprowadzenie
w ekspresowym tempie cyfrowej transformacji, wdrożenie
technologii niezbędnej do prowadzenia zdalnych lekcji
przy zastosowaniu jednolitych narzędzi do współpracy
oraz zadbanie o to, aby każdy uczeń miał dostęp do
odpowiedniego sprzętu i oprogramowania. Czy jednak
dzisiejsze szkoły są cyfrowo bezpieczne?

Ujednolicone zarządzanie
punktami końcowymi
Pierwszym i najważniejszym elementem polityki bezpieczeństwa cyfrowego
szkoły powinno być ujednolicone zarządzanie punktami końcowymi. Przeznaczone do tego narzędzia pozwalają
administratorom IT w sposób zdalny
i zautomatyzowany wykonywać wiele
podstawowych czynności, niezbędnych
do zapewnienia bezpieczeństwa IT.
– Pierwszą z nich jest inwentaryzacja
sprzętu i oprogramowania znajdującego się w szkolnym systemie informatycznym. W jego skład wchodzą

baramundi
Management Suite

W

ydajne, bezpieczne
i wieloplatformowe
środowisko do zarządzania
pracą autorstwa baramundi
software AG, gdzie wszystko
odbywa się za pośrednictwem
wspólnego interfejsu, w jednej
bazie danych i zgodnie
z jednolitymi standardami.
Automatyzując rutynowe
zadania i zapewniając
kompleksowy przegląd stanu
wszystkich punktów końcowych,
oferowane rozwiązanie
optymalizuje procesy
zarządzania IT, zmniejszając
obciążenie administratorów
IT. Na świecie korzysta z niego
ponad 3 tys. klientów.

wszystkie dostępne w szkole komputery, tablice interaktywne, drukarki czy
porty sieciowe, a także urządzenia wykorzystywane przez uczniów podczas
nauki zdalnej. Dzięki narzędziom UEM
administratorzy mogą również regularnie wykonywać skany bezpieczeństwa,
aby wykryć ewentualne podatności, takie jak luki w oprogramowaniu. W przypadku rozbudowanej infrastruktury
informatycznej konieczna jest również
automatyczna instalacja poprawek bezpieczeństwa i aktualizacja systemu
na wielu urządzeniach jednocześnie
– powiedział Sebastian Wąsik.

Cyberbezpieczeństwo
po królewsku
Przykładem placówki edukacyjnej, która
posiada rozległą infrastrukturę informatyczną, jest King’s School w Canterbury.
Ta najstarsza brytyjska szkoła prywatna
w ostatnich latach w pełni wykorzystywała potencjał edukacyjny narzędzi IT,
zapewniając uczniom i nauczycielom
łatwy i szybki dostęp do informacji.
Każda sala lekcyjna oraz pokój w internacie zostały wyposażone w porty
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sieciowe oraz dostęp do wi-fi. Dzięki
temu uczniowie mogą połączyć się z siecią wewnętrzną szkoły czy drukarkami,
intranetem oraz Internetem. Młodzież
mieszkająca w internacie może również
korzystać ze swoich własnych smartfonów, tabletów czy laptopów.
– Wysoki poziom technologii stanowi
nie lada wyzwanie dla zespołu IT naszej
szkoły, ponieważ zarządzanie tak rozbudowaną siecią wiąże się z szeregiem
zagrożeń dla systemów. Dlatego ważne
jest, aby była ona zawsze chroniona –
podkreśla Robin Falcon, dyrektor ds. IT
w czterech placówkach King’s School
w Wielkiej Brytanii.
Ostatecznie King’s School w Canterbury
zdecydowała się wdrożyć oprogramowanie baramundi Management Suite.
– Funkcja zarządzania łatkami umożliwia automatyczną aktualizację oprogramowania, dzięki czemu możliwe
jest usuwanie luk w zabezpieczeniach,
korygowanie błędów i rozszerzanie
funkcji przez terminowe aktualizacje.
Na tej samej zasadzie moduł OS Install
stanowi wsparcie dla zespołów IT, które chcą przeprowadzić automatyczną
instalację systemów operacyjnych na
urządzeniach podłączonych do sieci.
Powyższe funkcje będą szczególnie
przydatne dla szkoły, która dysponuje
rozległą siecią, ponieważ oszczędzają
czas informatyków – podsumował Sebastian Wąsik.
System do ujednoliconego zarządzania urządzeniami końcowymi nie
tylko umożliwił egzekwowanie polityki cyberbezpieczeństwa, lecz także
usprawnił pracę działu IT. Obecnie
szkoła jest w trakcie instalacji systemu Windows 10 na komputerach
we wszystkich czterech placówkach
w Zjednoczonym Królestwie. Proces ten
odbywa się z wykorzystaniem narzędzi
baramundi. Bez nich wiązałby się on
z większym obciążeniem pracą, a dział
IT miałby mniej czasu na realizację innych ważnych zadań. Dzięki narzędziu
UEM zespół mógł zautomatyzować ten
proces przy jednoczesnym niewielkim
nakładzie pracy. n
Wojciech Gryciuk
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ZDANIEM DERMATOLOGA

Problem
nie tylko

młodych ludzi

tej choroby zaskórników. Są to czopy
powstające z łoju i zrogowaciałych komórek naskórka, wypełniające rozszerzony lejek mieszka włosowego. Są
zmianami niezapalnymi. Mogą być
zamknięte i otwarte. Zaskórniki otwarte
widoczne są na skórze jako ciemne
punkty. Innym charakterystycznym
objawem trądziku są wykwity zapalne:
grudkowe i krostkowe.
Te ostatnie mogą zdominować obraz
kliniczny. Przebieg trądziku jest zmienny, lecz zazwyczaj przeważa tylko jeden
rodzaj zmian. Można mieć zatem trądzik, którego głównymi objawami są
zaskórniki. Mówimy wtedy o trądziku
zaskórnikowym, w przeciwieństwie do
grudkowo-krostkowego. W zależności
od liczebności zmian określa się trądzik
jako łagodny lub średnio nasilony. Niekiedy schorzenie to występuje w bardzo ciężkiej postaci – oprócz zmian
typowych tworzą się torbiele ropne,
a gojenie następuje przez bliznowacenie. Czasami bliznowacenie może
występować nie tylko po głębokich
naciekach, lecz także u niektórych osób
nawet po zmianach grudkowych. Wtedy blizny mają charakter zanikowy.

Poza bliznami na skórze chorych mogą
pojawić się między innymi przebarwienia.
Leczenie trądziku nie zagraża życiu,
ale żyć z nim nie jest łatwo. Szybkie
włączenie odpowiedniego leczenia
pozwala uniknąć szpecących blizn.
W trądziku lekkim, w którym występują
zaskórniki i niewiele grudek i krostek,
stosuje się leczenie miejscowe. Preparaty miejscowe aplikuje się na całą
zajętą powierzchnię skóry, a nie tylko
na pojedyncze wykwity. Gdy następuje
liczny wysiew grudek i krostek, oprócz
leczenia miejscowego należy zastosować leczenie doustne. Trądzik jest
chorobą przewlekłą, a jego leczenie
jest długie. Jego wynik zależy w dużym
stopniu od prawidłowego współdziałania chorego z lekarzem.
Leczenie trądziku jest wielokierunkowe
i ma na celu zmniejszenie łojotoku,
zapobieganie tworzeniu się zaskórników i zlikwidowanie stanu zapalnego.
Do leków zewnętrznych zalicza się
pochodne witaminy A (retinoidy), nadtlenek benzoilu, preparaty zawierające
antybiotyki: erytromycynę, klindamycynę. Z innych leków do stosowania

fot.: AdobeStock

O

soby kierujące firmami
siłą rzeczy muszą bardzo
dbać o prezencję. Trądzik
pospolity jest jednym
z najczęstszych schorzeń dermatologicznych, dotyka nie tylko młodzieży.
Trądzik pospolity występuje najczęściej
w wieku pokwitania jako tzw. trądzik
młodzieńczy. Pierwsze zmiany mogą
pojawiać się już między 10. a 13. rokiem
życia lub później. Największe nasilenie obserwuje się u dziewcząt w wieku 14–17 lat, a u chłopców w wieku
16–19 lat, po czym zazwyczaj zmiany
stopniowo ustępują. Ostatnio istnieje
tendencja do przedłużenia się czasu
trwania schorzenia, nawet po 30. roku
życia. U chorych z trądzikiem występuje cera tłusta, a trądzik występuje
przede wszystkim w obrębie łojotokowych okolic skóry: na twarzy, plecach,
rzadziej na klatce piersiowej.
Często przy rozległych zmianach w obrębie klatki piersiowej dochodzi do rozwoju wykwitów również na ramionach,
a przy zajęciu pleców – na pośladkach.
Zmiany zachodzące w gruczołach łojowych i ich otoczeniu prowadzą do
powstania charakterystycznych dla

fot.: Archiwum

Kamila Padlewska, profesor UM MSC, ekspert
w zabiegach dermatologii estetycznej i laserowej,
wyjaśnia, czym jest trądzik zwykły

zewnętrznego należy wymienić kwas
azelainowy. W leczeniu ogólnym stosowanym, gdy pojawiają się liczne grudki
i krosty, podaje się przede wszystkim
antybiotyki. Należy je brać bez przerwy czasami parę miesięcy. Lekami
z wyboru są antybiotyki z grupy tetracyklin i makrolidów. Działają one nie
tylko przeciwbakteryjnie, lecz także
bezpośrednio przeciwzapalnie (dlatego tak długo prowadzi się leczenie).
W ciężkich postaciach krostkowych
i ropowiczych stosuje się doustnie
retinoid – izotretinoinę. W trakcie
leczenia izotretinoiną nie zaleca się
stosowania innych miejscowych leków
przeciwtrądzikowych ze względu na
bardzo szybko następujące zmniejszenie łojotoku i wysuszenie skóry.
Terapia izotretinoiną niesie za sobą
ryzyko wielu działań niepożądanych.
Przed leczeniem konieczne jest zbadanie, czy nie ma zaburzeń wątrobowych i lipidowych (osoby z tego typu
zaburzeniami nie mogą być leczone),
następnie w trakcie leczenia monitoruje się wyżej wymienione parametry
krwi. Największym ryzykiem związanym z leczeniem retinoidami jest ich

W TRAKCIE STOSOWANIA
ZEWNĘTRZNYCH
LEKÓW NA TRĄDZIK
NALEŻY UWAŻAĆ,
ABY NADMIERNIE
NIE PRZESUSZYĆ
I NIE PODRAŻNIĆ SKÓRY.
GDY DO TEGO
ZACZYNA DOCHODZIĆ,
NALEŻY ZREZYGNOWAĆ
Z KOSMETYKÓW
DLA CERY TRĄDZIKOWEJ
I STOSOWAĆ KOSMETYKI
DO CERY WRAŻLIWEJ
I SUCHEJ

teratogenność (uszkodzenie płodu).
Niezbędne jest stwierdzenie przed podjęciem terapii u kobiet, czy nie są one
w ciąży, oraz zalecanie bezwzględnej
antykoncepcji w trakcie leczenia i do
dwóch miesięcy po jego zaprzestaniu.
Jeśli chodzi o pielęgnację, to na rynku
jest bardzo dużo różnych preparatów
kosmetycznych dla osób z trądzikiem.
W przypadku mało nasilonych postaci
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trądziku systematyczna
pielęgnacja tymi preparatami często powoduje
poprawę. W kosmetykach
są różne składniki aktywne, które działają wielokierunkowo.
W trakcie stosowania
zewnętrznych leków na
trądzik należy uważać,
aby nadmiernie nie przesuszyć i nie podrażnić
skóry. Gdy do tego zaczyna dochodzić, należy
zrezygnować z kosmetyków dla cery trądzikowej
i stosować kosmetyki do
cery wrażliwej i suchej.
Obecnie są dostępne specjalne kosmetyki dla osób
w trakcie kuracji przeciwtrądzikowych, które będą
nawilżały i matowały lub
natłuszczały, w zależności od stopnia przesuszenia. Trądzik
nie jest chorobą zakaźną, nie jest on
bowiem wynikiem zewnątrzpochodnej
infekcji. W związku z tym nadmierne
oczyszczanie twarzy nie jest niezbędne
i wręcz nie jest wskazane. Wystarczy
ją myć dwa razy dziennie.
Tylko trądzik zaskórnikowy bez zmian
zapalnych można poddać zabiegom
oczyszczania w gabinecie kosmetycznym, stosując wszelkie zasady aseptyki
i wcześniejsze zabiegi rozpulchniające
skórę. Zalecane są np. zabiegi kawitacji,
jak również peelingi, np. z kwasem
salicylowym. Często chorzy sami w warunkach domowych próbują wyciskać
lub rozdrapywać zmiany, co prowadzi
do blizn i przebarwień. Ważne jest
wytłumaczenie choremu, co może spowodować takie postępowanie.
Osoby z trądzikiem należy również przestrzegać przed zbyt częstym dotykaniem
twarzy rękami. Czoła, na którym występują zmiany trądzikowe, nie powinno
się zasłaniać grzywką, gdyż może to
spowodować zaostrzenie zmian. n
Źródło: Klinika Oricea
www.oricea.com
tel. 22 53 53 057
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Obserwując wysyp
kolejnych narzędzi
marketingowych,
marki często zapominają
o podstawowym celu
własnych działań w świecie
digital, czyli sprzedaży.
Ta z kolei napędzana
jest przez samych
zainteresowanych –
to akurat truizm – jednak
podstawowe pytanie
brzmi, w jaki sposób
dotrzeć do potencjalnych
klientów. W tym przypadku
odpowiedzią będzie tzw.
lead generation

WEDŁUG BADAŃ
ANALITYKÓW
Z HUBSPOT
AŻ 61 PROC.
MARKETERÓW
DEKLARUJE, ŻE
NAJWIĘKSZYM
WYZWANIEM
W CAŁYM PROCESIE
SPRZEDAŻOWYM
JEST
GENEROWANIE
RUCHU ORAZ
POZYSKIWANIE
WARTOŚCIOWYCH
LEADÓW

Dlaczego
generowanie

leadów
jest istotne?
M
sprzedażowym jest generowanie ruchu
oraz właśnie pozyskiwanie wartościowych leadów. Już w tym miejscu pojawia się pierwsza trudność z poziomu
samej marki – samodzielna praca na
rzecz gromadzenia danych potencjalnych klientów bardzo szybko może spalić
na panewce.
Co więc zrobić, aby generowanie leadów
było naturalne i wartościowe z punktu
widzenia zarówno działalności operacyjnej marki, wizerunku brandu w szerszym
kontekście, jak i samego klienta? Warto
uwzględnić bardzo konkretne działania
towarzyszące, m.in. content marketing.
Tak złożone przedsięwzięcie wymaga
od zespołu ogromnego nakładu pracy
i czasu, a nigdy nie ma gwarancji, że
dana kampania przyniesie zaplanowane rezultaty. Stąd najbardziej uważne

biznesy wchodzą w ścisłą współpracę
z agencjami zewnętrznymi. Te z kolei
wiedzą, jak minimalizować ryzyko i maksymalizować zyski z lead generation.

Tak robią to najlepsi

Aby w pełni zrozumieć kompleksowość
generowania leadów, należy w pierwszej
kolejności zwrócić uwagę na adresata
danej kampanii. Na pierwszy rzut oka
działania nastawione na relację B2B
strukturalnie nie różnią się od dialogu na
linii B2C, jednak, jak zwykle bywa, diabeł
tkwi w szczegółach. Badania HubSpotu
z roku 2017 wskazują, że przykładowo
mailing bezpośredni generuje więcej
leadów w przypadku sprzedaży klientom indywidualnym niż biznesowym.
Odwrotny efekt z kolei odnotowano przy

fot.: AdobeStock, archiwum

arketerzy wypracowali
kilka, jeśli nie kilkanaście definicji leadów.
Według niektórych są
to po prostu klienci, według innych
zbiór najpotrzebniejszych danych do
wykreowania potencjalnej sprzedaży,
np. numer telefonu, personalia, adres
e-mail. Punktem wspólnym większości
interpretacji jest cały proces zarządzania transakcją – ten z kolei może być
kierowany z poziomu dedykowanego
landing page’a, mediów społecznościowych czy oficjalnej witryny danej marki.
Co istotne, największym kapitałem w tej
kategorii działań marketingowych jest
realne zaangażowanie użytkownika.
Według badań analityków z HubSpot aż
61 proc. marketerów deklaruje, że największym wyzwaniem w całym procesie

Katarzyna Jarczewska,
współwłaścicielka i partner
zarządzający w agencji Media
Forum, specjalizującej się
w PR i marketingu

okazji pokazów branżowych oraz telemarketingu.
Wyrównane szanse pozyskania leadów
zarówno w przypadku B2B, jak i B2C
odnotowano podczas analizy efektów złożonych kampanii mailingowych, prowadzonych blogów, SEO, a także Google Ads.
Co ważne, badania HubSpotu wskazują,
że klienci indywidualni o wiele częściej
dzielą się swoimi danymi, kiedy to marki
aktywnie zarządzają swoimi kanałami
w mediach społecznościowych, jest to też
najbardziej efektywne narzędzie spośród
wszystkich w zestawieniu.
Ankieta przeprowadzona przez The
Statistics Portal z kolei wskazuje, że 53
proc. respondentów określa skuteczny
mailing bezpośredni mianem najlepszej
formy pozyskiwania leadów. Na podium
znalazło się także pozycjonowanie SEO

(44 proc.) ex aequo z content marketingiem. Pierwszą trójkę zamyka streaming
(40 proc.), który wyjątkowo zyskał szczególnie w czasie twardego lockdownu.

Gotowość i nagroda
Korzyści marek z pozyskiwania leadów
nie trzeba szerzej przedstawiać – sprzedaż, dialog z klientem, budowa wizerunku – jednak czy także konsument może
być beneficjentem tego typu działań?
Oczywiście, że tak. Mowa o tzw. lead
magnet, a więc wymiernej nagrodzie,
która jest ściśle powiązana z systemem
generowania ruchu. Przykłady? Chociażby e-book, do którego dostęp mają wyłącznie osoby zarejestrowane w danym
systemie lub subskrybenci newslettera.
Podobny schemat występuje także przy
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zapisach na webinaria oraz transmisje
na żywo.
Tym samym działania z zakresu lead generation pozwalają niejako ożywić markę przez kreowanie takich treści, które
jednocześnie pozycjonowałyby brand
w czołówce własnej branży, ale również
angażowały potencjalnych klientów całą
otoczką firmy – jej wartościami, filozofią, know-how i doświadczeniem. Takie
podejście otwiera przedsiębiorcom całkowicie nowe drzwi do komunikowania
oraz promowania własnej działalności,
a w dobie tak dynamicznego rozwoju
technologii może się okazać, że dzisiejsza decyzja o np. organizacji webinaru
wytyczy całkowicie nowe trendy na
kolejne lata.
Co jednak, gdy część użytkowników nie
podziela entuzjazmu bardziej zaangażowanej klienteli? Generowanie ruchu
i pozyskiwanie danych konsumenckich
to także sztuka odpowiedniego podziału
audytorium, a co za tym idzie – adekwatne rozłożenie akcentów w ramach
publikowanych treści. Marketerzy wyróżniają trzy podstawowe grupy: A – tzw.
gorący lead (ang. hot lead), B – ciepły lead
(ang. warm lead) oraz C – zimny lead
(ang. cold lead). Pierwszy zbiór określa
osoby, które są gotowe do sfinalizowania transakcji, a więc „gratulacje”, „to
już kilka kroków” lub „dziękujemy, że
jesteś z nami” w mailingu czy landing
page’u jest jak najbardziej na miejscu.
Nieco większymi zdolnościami perswazyjnymi należy wykazać się już w dwóch
ostatnich grupach. Pamiętajmy jednak,
że granica między namową a nieetyczną
promocją jest wyjątkowo cienka.
Jak więc pozyskiwać leady, a przy tym
nie zaprzepaścić dotychczasowego dorobku wizerunkowego? Kluczem jest
holistyczna strategia marketingowa,
którą biznes jest w stanie wypracować
wyłącznie ramię w ramię z doświadczonymi ekspertami. Czy zespół in-house’owy wystarczy? Bardzo często
specjaliści firmowi są wspierani przez
agencje zewnętrzne. W tak kompleksowej materii, jaką jest lead generation,
warto czerpać z osiągnięć wykwalifikowanej pod tym kątem kadry. n

Inne

GOSPODARKA
sztuka
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spojrzenie

na socrealizm
Chciałbym namówić panią na cykl rozmów o twórcach, o których dziś pisze
się z perspektywy historycznej, a pani
miała okazję poznać ich osobiście.
Niewielka w tym moja zasługa, pochodzę z rodziny artystycznej, która
miała szerokie kontakty towarzyskie.
Mój ojciec Piotr Wollenberg studiował
malarstwo przed wojną w pracowni
Tadeusza Pruszkowskiego, ale rozkwit jego twórczości przypada na lata

Zenon Kononowicz, Basen Górniczy

powojenne. To właśnie dzięki niemu
poznałam wielu wybitnych artystów
kojarzonych z Komitetem Paryskim
i ich uczniów i następców. Z wczesnego dzieciństwa zapamiętałam piękną,
pełną obrazów willę w Kazimierzu należącą do Antoniego Michalaka.
Dodajmy, twórcy wpisującego się
w modny dziś styl art déco, którego
„Eksodus” został wylicytowany za
210 tys. zł, a jeszcze do niedawna jego
prace można było kupić za 20 tys. zł.
Był znakomitym portrecistą, jego
„Portret żony” można znaleźć w Muzeum Narodowym. Ale malował też
wiele scen sakralnych, przede wszystkim dla odnawianych wrocławskich
kościołów.
W tym samym czasie, począwszy od
1949 r., artyści, którzy nie chcieli porzucić sztuki, musieli jakoś wpisać się
w obowiązujący kanon socrealistyczny. Dla niektórych sprzeciw wobec
narzuconej konwencji miał straszne
reperkusje – Władysław Strzemiński
zapłacił życiem.
Nie jest to sprawa prosta i jednoznaczna. Nie zapominajmy, że największy
twórca tamtej epoki – Andrzej Wróblewski – pomimo ideologicznej klatki umiał być sobą. Gdyby nie zmarł
tragicznie w młodym wieku, zapewne
ewoluowałby jak Picasso… Inni twórcy
w tym czasie po prostu starali się jakoś
przetrwać. Ojciec postanowił wysłać

fot.: Archiwum

Maria WollenbergKluza, wybitna malarka
nazywana ostatnią
kolorystką, wspomina
artystów, z którymi miała
kontakt od dzieciństwa
– zarówno podziwianych
do dziś, jak i niesłusznie
zapomnianych

artysty na rynku – 7 mln
zł. Trudno kupić obraz tego
malarza za kwotę mniejszą
niż kilkaset tysięcy złotych.
Nie wszyscy godni uwagi
twórcy z tamtych czasów
zostali docenieni przez
rynek jak wspomniani
wyżej malarze. Zapewne
niektórzy z nich czekają na
powtórne odkrycie.
W tym kontekście warto
wspomnieć o wybitnym
koloryście Zenonie Kononowiczu. Bywałam razem
z ojcem w jego pracowni
u podnóża Góry Trzech
Krzyży w Kazimierzu. Przez
pewien czas był aktywnym
działaczem związkowym,
ale zrezygnował z tego na
rzecz malarstwa. Pamiętam, że jego pracownią był
niewielki skromny pokój
z kilkoma płótnami opartymi o ścianę. Mało który
znany mi artysta tak jak
Edmund Burke, Wejście Armii Czerwonej do zburzonej Warszawy
on czuł kolor. Aż trudno
wierzyć, że galeryści nie
Na marginesie – jej rekord aukcyjny
obraz ukazujący jego wizję szpitalnej
sięgnęli jak dotąd do twórczości Edto 420 tys. zł, przy przeciętnej cenie
operacji na jeden z ówczesnych salomunda Burkego. I w jego przypadku
nów ZPAP. Praca została odrzucona.
mamy do czynienia z doskonałym roobrazu na poziomie kilkudziesięciu
Zdziwiona matka zadała mu pytanie:
zumieniem koloru. Z obrazem tego
tysięcy złotych. Wróćmy jednak do
„Jak to nazwałeś?” – „No, operacja”
tytułów obrazów dopasowanych do
artysty wiąże się zabawna anegdota.
– „Niczego nie rozumiesz. Powinieoczekiwań władz.
Proszę ją opowiedzieć.
neś dać nazwę – Operacja w szpitalu
Powinniśmy spojrzeć na czas socrewiejskim”. Zdroworozsądkowa reakNa zamówienie Muzeum Niepodległoalizmu bez ideologicznego zacietrzecja matki przyniosła niespodziewane
ści namalowałam portret młodego Jówienia. Znakomici artyści we wszystefekty. Obraz kupiło Muzeum Narozefa Piłsudskiego. Jak wiadomo, bardzo
kich, nawet tak okropnych czasach jak
dowe, a potem jeździł na wystawy do
pierwsza połowa lat 50., tworzyli świetne
nie lubię sprzedawać moich prac, ale
kolejnych krajów socjalistycznych jako
dzieła. Malując grupę ludzi – zwykłą
w tym przypadku zaproponowano mi
przykład polskiego malarstwa współscenę rodzajową – dbali o dobór koloru,
zamianę. Z leżących w magazynie prac
czesnego. Podobnie w tamtym okresie
wybrałam obraz Burkego pokazujący
światło. A to, że na koniec dodawali
zachowywał się wybitny kapista Euoczekiwany przez władzę tytuł, np. „Rowejście armii sowieckiej do zburzonej
geniusz Eibisch, który z konieczności
Warszawy. Pomijając kwestię tematyki,
botnicy po pracy”, to już inna sprawa.
namalował jakieś zebranie, zapewne
Prawdziwą klasę wielu artystów pokazajest to znakomita praca, dla osoby,
z nazwy partyjne, co podkreślał wspaktóra nic nie wie o historii, po prostu
ło już po przełomie październikowym,
niały czerwony kolor.
świetny przykład malarstwa połowy
czego przykład stanowi odejście od soXX w. I to chyba najlepsza pointa, jeśli
crealizmu, a potem światowa kariera
chodzi o współczesną oceną polskiego
Nosiło to chyba wówczas nazwę: podWojciecha Fangora.
pierania się tematem.
socrealizmu. n
I w tym przypadku warto zilustrować
Trudno w to dziś uwierzyć, ale robiła
Piotr Cegłowski
rekordem aukcyjnym pozycję tego
to wówczas nawet Erna Rosenstein.
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MANAGER 24
zegarki

Bell Hora

manufaktury

MeisterSinger

W 20. rocznicę powstania
manufaktury MeisterSinger
zaprezentował
jednowskazówkowy,
bo jakżeby inny, zegarek
Bell Hora, reaktywując
tym samym praktycznie
zapomnianą funkcję
Sonnerie au Passage

D

okładnie w chwili, gdy
zaczyna się kolejna godzina, zegarek generuje
przyjemnie brzmiące bicie dzwonu, powiadamiając użytkownika o mijającym czasie bez konieczności
spoglądania na cyferblat.
Chociaż dźwięk nie jest poprzedzony
stopniowym przyrostem tonu, cogodzinny dzwon nie brzmi jak alarm czy
odliczanie. Bell Hora dzwoni tylko raz
i komunikuje użytkownikowi, że właśnie wybiła nowa godzina.

Wyrafinowany mechanizm…
Oprócz sygnału czasu Bell Hora nieprzerwanie dostarcza użytkownikowi poczucie posiadania na nadgarstku wysokojakościowego i wyjątkowo niezawodnego

czasomierza. Przez 60 minut moduł
mechanizmu gromadzi energię do precyzyjnego, starannie wymierzonego
kurantu. Pomysłowe urządzenie uderza
w widelec dźwiękowy zlokalizowany za
cyferblatem dokładnie w chwili wybicia
pełnej godziny.
Co więcej, guzik nad koroną gwarantuje, że wybiciu godziny towarzyszy
dźwięk, tylko gdy posiadacz zegarka
sobie tego życzy: bicie Bella Hora można wyłączyć. Jeden rzut oka na czarne
oznaczenie na guziku wystarczy, by
wiedzieć, czy zegarek zabrzmi dźwiękiem dzwonu o pełnej godzinie, czy
pozostanie cichy. Warto podkreślić,
że Bell Hora odpowiada ideałowi MeisterSinger, zgodnie z którym zegarek
powinien czynić czas zrozumiałym
w intuicyjny sposób. n

Mechanizm:

Automatyczny, Sellita SW 200-1
z modułem Bell Hora MeisterSinger

Rezerwa chodu:

38 h

Koperta:

Stal szlachetna

Rozmiar koperty:

43 mm

Grubość koperty:

15 mm

Kolor tarczy:

Beżowy, Ivory albo niebieski

Szkło:

Szafirowe z powłoką antyrefleksyjną

Wodoszczelność:

50 metrów

Pasek/Bransoleta:

Pasek skórzany

Funkcje:

Sonnerie au Passage

Gwarancja:

2 lata

EAN:

4250814316408 (Ivory), 4250814316415 (niebieski)
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Dbam o to, abyś zrealizował/a
wszystkie swoje marzenia.
Odbiegam od salonów fryzjerskich –
stworzyłam SPA dla Ciebie i Twoich
włosów. Spraw sobie prezent, poczuj
się wyjątkowo.
Bądź najważniejszy/a, w tym miejscu –
gdzie otwieram pielęgnacyjny EDEN.
Muzyka, sztuka, design
– TO MIEJSCE, GDZIE ODKRYJESZ
SWOJĄ STRONĘ DOSKONAŁOŚCI.
Poświęć sobie czas, daj mi możliwość,
abym mogła pokazać Ci
MAGICZNĄ STRONĘ SIEBIE – WEJDŹ
W ŚWIAT MOONLIGHT.
MOONLIGHT Monika Manz
05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 60
GSM 600 443 642
e-mail: moonlight.atelier@gmail.com
www.moonlightatelier.pl

moonlight Monika Manz

PARTNERZY:
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T

warze Namibii są wyraziste, czasem
dzikie, czasem subtelne, ale zawsze
urzekające i piękne. Zdecydowanie
najdziksza i najpiękniejsza z nich to
twarz pustyni. Choć ma już 50 mln lat (jest
uznawana za najstarszą pustynię świata),
to wiek jej nie szkodzi. Jeśli się postaramy,
to możemy ją przejechać dobrą terenówką
w kilka dni. Tylko nie zapomnijmy paliwa,
wody i telefonu, bo może być krucho. No
i kumpla w drugim samochodzie, bo wzajemne wyciąganie się z odmętów piachu to
part of the game. Taka jazda to też dreszczyk,
a nawet porządny dreszcz emocji, bo te „górki” piachu potrafią mieć ponad 300 metrów
wysokości. Warto dodać, że taki off-road
jest naprawdę zdecydowanie off... Pustynię
przemierzamy tak, jak ją stworzyła Matka
Natura, czyli bezdrożami.
Druga twarz, która mnie urzekła, to twarz
kobieca – piękne rysy i niepokojące spojrzenia kobiet z plemienia Himba to wrażenie,
którego nie da się zapomnieć. Co prawda
wydaje się, że te najpiękniejsze mieszkają
w wyjątkowo trudno dostępnych regionach
Kaokolandu, ale warto podjąć trud, by spojrzeć w oczy tych afrykańskich piękności.

Pięćtwarzy

Namibii
tekst i zdjęcia: Adam Maciejewski

Co prawda w porównaniu z Greyem
o pięćdziesięciu twarzach ledwie
pięć brzmi skromnie, ale wolę nawet
jedną namibijską niż dziesiątki
pana Greya...
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Diamenty to twarz trzecia. Kobiety kochają diamenty, choć kobiety Himba wolą
biżuterię z miedzianego drutu i wcale nie
odbiera im to uroku, a myślę, że nawet
dodaje. W Namibii rocznie wydobywa
się ok. 2 mln karatów tego kamienia.
Na pustyni Namib wciąż można znaleźć
pozostałości dawnych osad górniczych
i dawnych kopalni diamentów. Osobiście
namawiam do poszukania tych, do których najtrudniej się dostać, czyli głęboko
na pustyni, a nie przy asfaltowej drodze.
Twarz czwarta: szkielety. Skeleton Coast, zwane niegdyś bramą piekieł, to

wybrzeże usiane licznymi szkieletami
dziesiątków rozbitych statków trawionych przez rdzę i tysięcy mieszkańców
oceanu i pustyni, zwłaszcza wielorybów
i fok. Jednym z najbardziej spektakularnych wraków jest ponadstuletni wrak
statku „Eduard Bohlen”, oddalony od
brzegu o jakieś 400 metrów. Przemierzając pustynię, warto przy nim zorganizować sobie nocleg, ale należy pamiętać, że
we wraku lubią mościć sobie legowiska
miejscowe hieny. Spotkamy też liczne
szakale, ale te nie są specjalnie groźne.
Pechowiec, a może szczęściarz, może
spotkać też pustynne lwy...
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Waterberg to twarz piąta. Ogromny, majestatyczny płaskowyż z piaskowca prezentuje
nam jedne z najpiękniejszych formacji skalnych, jakie widziałem. Na szczyt prowadzą
nieliczne ścieżki, a wokół nich grasują stada
dość agresywnych pawianów. Na samym
płaskowyżu możemy spotkać groźne leopardy (pantery), bawoły afrykańskie, a nawet
żyrafy i nosorożce. Waterberg to też historia.
Niestety, dość ponura. W 1904 r. ok. 2 tys.
niemieckich żołnierzy dowodzonych przez
generała Lothara von Trotha krwawo rozprawiło się tutaj z wojownikami Herero i ich
rodzinami, dla których płaskowyż stanowił
święte miejsce. To, co się wydarzyło, dziś
przedstawiane jest jako bitwa, ale było to
zwyczajne ludobójstwo, kluczowy moment
w gaszeniu powstania ludów Herero i Nama
przeciwko niemieckim najeźdźcom.
W zanadrzu mam jeszcze kilka nieodkrytych
twarzy tego fascynującego zakątka świata,
ale może o tym innym razem... n
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JEŚLI SIĘ POSTARAMY,
TO MOŻEMY
PRZEJECHAĆ PUSTYNIĘ
DOBRĄ TERENÓWKĄ
W KILKA DNI.
TYLKO
NIE ZAPOMNIJMY
PALIWA, WODY
I TELEFONU, BO MOŻE
BYĆ KRUCHO.
NO I KUMPLA
W DRUGIM
SAMOCHODZIE,
BO WZAJEMNE
WYCIĄGANIE SIĘ
Z ODMĘTÓW PIACHU
TO PART OF THE GAME

Autor tekstu i zdjęć: Adam Maciejewski
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Czy nadal

wartomarzyć

I have a dream!
Na początek pozwolę
sobie przywołać słowa
wielkiego Martina Luthera
Kinga, sprzeciwiającego
się rasistowskiej polityce.
Był sierpień 1963 r.,
kiedy w Waszyngtonie
ćwierćmilionowy tłum
słuchał o jego marzeniu

o Ameryce?

T

o marzenie się spełniło,
mimo iż musiał on i sprzyjający mu prezydent J.F.K.
przypłacić je życiem. To marzenie się spełniło także dlatego, że jest
to Ameryka, którą tworzą po prostu
normalni ludzie. Mówiąc o normalności
Amerykanów, nie chodzi mi o ich szczególne wykształcenie czy jednolitość
kulturową. W sumie to nie wiem, jak
to nazwać, ale spróbuję: Amerykanie
roztaczają wokół siebie taką specyficzną,
wręcz eteryczną aurę pozytywności.
Od kilku miesięcy na nowo ciągle przebywam w ich towarzystwie, poznaję
coraz to nowych ludzi, a każdy z nich
ma ten fluid w sobie, którym z wielką
przyjemnością nasiąkam. Zapewne
każdy z nas ma jakiś wzorzec Amerykanina, który przywołuje w pamięci
na myśl o USA lub słuchając informacji zza oceanu. Ja oczywiście taki
wzorzec miałem i mam – kiedyś był
nim tzw. Kowboj Marlboro. Taki ideał
faceta dla pań z lat 80., który pewnie
i teraz znalazłby mnóstwo adoratorek,
mimo palenia niemodnego ostatnio
papierosa.

Nowojorska ulica

Dzisiaj mój wzorzec nieco się zmienił,
kowboj stał się bardziej marines, ale
dalej jest to heros. Ale czy to wystarczy,
żeby marzyć o Ameryce? Myślę, że dla
ludzi odważnych i wiedzących, czego
chcą, jak najbardziej. Takich ludzi na
świecie jest mało i właśnie dlatego
większość z nich można spotkać tutaj. To oni, emigrując do nieznanego,
lepszego świata ze swoich ojczyzn,
w których nie było dla nich miejsca,
stworzyli i tworzą ten kraj. I cokolwiek
by o USA mówić, są one dla nich lepiej
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skonstruowane niż jakikolwiek inny
kraj na świecie. A to skłania Amerykanów do szacunku dla swojego kraju.
Celowo unikam słowa „patriotyzm”.
Ostatnimi czasy słowo to nabrało niewłaściwego zabarwienia i służy do usprawiedliwiania prześladowań mniejszości
etnicznych, kulturowych, religijnych etc.
Nie da się też, niestety, pominąć wątku
naszej mentalności, mówiąc o Ameryce
z punktu widzenia Polaka, bo amerykański stosunek do życia to odwrotność
naszej pełnej rezygnacji mentalności.
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Hudson River

Absolutnie genialna odwrotność, bo USA
potrafią także pomieścić Polaków i ich
asymilować, co jest chyba w tej Ameryce
najwspanialsze. Niestety, ten argument
dla nieznających Ameryki lub tylko marzących o Ameryce jest niedostępny, by
go poczuć, trzeba tu chwilę pomieszkać,
do czego zachęcam. Można też zaufać
moim słowom, na co oczywiście liczę…
Jeśli jesteś odważny, masz tzw. balls
of steel, a ponadto poczujesz, że hipokryzja i konformizm są obrzydliwe
lub czujesz się niepotrzebny, wykorzystywany, karmiony okruchami ze stołu
i nie masz już siły walić głową w mur,
a twoje zasady moralne nie pozwalają ci zginać karku przed byle kim, to
Ameryka jest dla ciebie. Ameryka jest
jak most łączący nas z normalnością
i normalnymi ludźmi. Nie jest oczywiście łatwo się tu dostać, ale jest to
możliwe i tylko trzeba chcieć.
W tym kontekście chciałbym odnieść
się do często przytaczanych w naszych
mediach informacji o zainteresowaniu USA sprawami polskimi. Otóż jeśli

LOKALE W NYC
ŚWIECĄ PUSTKAMI,
RESTAURACJE NIEGDYŚ
WYMAGAJĄCE ZAPISÓW
Z WIELOTYGODNIOWYM
WYPRZEDZENIEM
PRAKTYCZNIE
DOSTĘPNE SĄ
AD HOC, CO POZWALA
SKORZYSTAĆ Z ICH
DOSKONAŁEJ OFERTY
W PRZYSTĘPNYCH
CENACH
takie zainteresowanie ze strony rządu
USA faktycznie jest, to z pewnością
nie dowiemy się o nim wyłącznie od
polityków. Na marginesie, należy mieć
nadzieję, że USA nieco inaczej niż historyczni „sprzymierzeńcy” wciąż Polsce
sprzyjają i sprzyjać będą. Co do zainteresowania przeciętnych obywateli sprawami polskimi, czy szerzej europejskimi, to jest ono żadne, a w środowisku

Polonii znikome, ograniczające się jedynie do ustalenia warunków wizyty
w rodzinnym kraju.
A w czasach wszechpanującego COVID-u taka podróż to spory wysiłek.
Dowodzi tego ostatnia podróż – w połowie września – mojego przyjaciela
Amerykanina z Los Angeles do Warszawy przez Londyn, która z 14 godzin
zmieniła się w 3-dniowy biurokratyczny koszmar. Liczba rodzajów testów,
które musiał zrobić – pomimo że był
zaszczepiony – i dokumentów, które
musiał zgromadzić, i kwarantann,
które musiał odbyć, to materiał na
oddzielny felieton, ale w końcu dotarł
do Warszawy.
Wracając do głównego pytania. Czy
warto nadal marzyć o Ameryce? Otóż
moja odpowiedź brzmi tak: marzenia
trzeba mieć, nawet pozornie nierealne,
lecz piękne, jak M.L. Kinga. Każdy
z nas ma marzenia, jedni piękne, inni
obrzydliwe. Zauważyłem zresztą, że
te obrzydliwe marzenia mają większą
siłę, a ludzie tak marzący aż się nimi

krztuszą, realizując je bez moralnych
skrupułów i po trupach. Marzenia piękne są delikatne, nienachalne, powiedziałbym, że są jak propozycje typu
chodź za mną, jeśli chcesz.
Często też przy realizacji tych pięknych marzeń trzeba się natrudzić, ale
efekt z realizacji pięknego marzenia
jest obiektywnie piękny i szlachetny.
Ameryka jest takim właśnie pięknym
marzeniem. Czy warto nadal marzyć
o Ameryce? To wszystko zależy od ciebie, jaki rodzaj marzeń masz.
Dla marzących o Ameryce, a konkretnie
o przylocie tutaj, kilka plotek. USA są
nadal zamknięte dla turystów i osób
odwiedzających ten kraj bez istotnego uzasadnienia, czyli np. prywatni
importerzy rozbitych amerykańskich
aut nie mogą się tu dostać. Oczywiście
odbija się to na kondycji biznesu nastawionego na obsługę przyjezdnych.
Lokale w NYC świecą pustkami, restauracje niegdyś wymagające zapisów
z wielotygodniowym wyprzedzeniem
praktycznie dostępne są ad hoc, co
pozwala skorzystać z ich doskonałej
oferty w przystępnych cenach.

Aureliusz „Wilk” Herczakowski,
autor bestsellerowych książek,
szef kuchni, sfotografowany na tle
panoramy Manhattanu

Niestety, sporo dobrych restauracji,
sklepów nie wytrzymało braku klientów i po prostu zniknęło. Wciąż obowiązuje proklamacja prezydenta Joe
Bidena z 26 stycznia: „Cudzoziemcy,
którzy w ciągu 14 dni przed przybyciem
do USA przebywali w krajach strefy
Schengen… nie uzyskają prawa wjazdu
Most nad Hudson River

na terytorium Stanów Zjednoczonych
pomimo spełnienia formalnych kryteriów. Ograniczenie to obowiązuje
do odwołania”.
Ja tę proklamację nazywam instrukcją, jak dostać się do USA. Wystarczy
przeczytać to, czego autor nie chciał
napisać, i się zastosować, no, ale… tu
się powtórzę, trzeba chcieć. Dla zainteresowanych informacja wprost, jeśli
np. polecisz na 14-dniową wycieczkę
do Turcji lub Chorwacji, to w 15. dniu
wsiadasz do samolotu do USA i tu
jesteś. Są także inne możliwości, ale
one już są mniej oczywiste, wymagają
kontaktu z konsulatem i wykazania,
że nasza wizyta jest istotna dla gospodarki USA.
Kiedy Ameryka otworzy granice? Najprościej jest odpowiedzieć, że nie wiem,
bo tak w istocie jest, ale mogę podzielić
się plotkami, które różnymi drogami do
mnie docierają. Otóż mówi się o dacie
listopadowej, kiedy mają zostać otwarte
granice USA. Urzędnicy lubią tu ogłaszać swoje dobre wiadomości przy
okazji świąt, w listopadzie mamy trzy
daty: Halloween – 31 października/1 listopada, Veterans Day – 11 listopada,
Thanksgiving – 25 listopada. Cała branża
turystyczna czeka na chwilę otwarcia
granic z utęsknieniem, mam więc nadzieję, że będziemy mogli już niebawem
w pięknej Ameryce się spotkać. n
Aureliusz „Wilk” Herczakowski
Korespondencja własna znad Hudson River
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Nowa

klasa

ID.4

Elektryfikacja w grupie Volkswagen idzie
na całego. Już teraz model Touareg otrzymał
napęd hybrydowy, a mniejsze modele mają
w gamie odmiany mild hybrid i plug-in.
Volkswagen pokazuje też, że jest już
gotowy do pełnej elektryfikacji swojej floty,
i udowadnia swoje słowa modelem ID.4

A

uto, jakżeby inaczej, jest modnym crossoverem.
Zbudowano je na nowej płycie podłogowej, powstałej specjalnie na potrzeby produkcji samochodów
elektrycznych. Nadwozie o długości 4594 mm i szerokości 1852 mm (bez lusterek) narysowano bardzo miękką
kreską. Łagodne linie i mnóstwo zaokrągleń sprawiają, że
ID.4 wygląda futurystycznie i elegancko jednocześnie. Szczególne wrażenie robi olbrzymia powierzchnia przedniej szyby
i wzorowa wręcz widoczność w każdym kierunku. Całości
dopełniają nieprzyzwoicie wielkie koła z felgami w rozmiarze
21 cali! Podobają mi się również wydatne plastikowe osłony
w dolnej części drzwi i zderzaków, które skutecznie chronią
lakierowane elementy przed przypadkowym uszkodzeniem.

JEST PRZESTRONNY, JEST NOWOCZESNY,
JEST DYNAMICZNY, JEST WRESZCIE
ELEKTRYCZNY. VOLKSWAGEN ID.4
MA WSZELKIE PREDYSPOZYCJE,
BY ZOSTAĆ WZOREM W NOWEJ KLASIE
ELEKTRYCZNYCH SUV-ÓW

Tu jest jakby luksusowo
Volkswagen zastosował tu kilka patentów, dzięki którym obcowanie z ID.4 jest niezwykle przyjemne i bezproblemowe. Jednym
z nich jest uruchamianie i wyłączanie silnika z pominięciem
stacyjki. Wystarczy usiąść w fotelu kierowcy i samochód już
jest gotowy do jazdy. Żeby sprawnie odjechać należy jedynie
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wcisnąć hamulec i wrzucić DRIVE. Podobnie po zakończonej jeździe należy
włączyć przycisk PARK i po prostu wysiąść z auta. Samochód wyłączy się sam
po opuszczeniu kabiny. Samo wnętrze
niemieckiego elektryka jest niezwykle
obszerne i za sprawą idealnie płaskiej
podłogi również funkcjonalne. Selektor
zmiany biegów, bo trudno tu mówić
o drążku, znalazł się przy kierownicy,
dzięki czemu w konsoli środkowej powstała przestrzeń na półeczki, uchwyty
na napoje i szufladka do bezprzewodowego ładowania smartfona. Fotele są
obłędnie wygodne, a w testowanym
egzemplarzu dodatkowo pokryte alcantarą i elektrycznie regulowane.
Tylna kanapa jest oczywiście dzielona,
wyposażono ją w podłokietnik dla pasażerów, a dodatkowo w oparciu znalazł się otwór do przewożenia długich
przedmiotów. Co ciekawe, zmieści się
tu nawet trzech dorosłych pasażerów,
a duża przestrzeń na stopy skutecznie
uciszy ich roszczenia o dodatkowe centymetry. Jak przystało na Volkswagena,
ogromny jest również bagażnik. Jego
przestrzeń jest równa, głęboka, ustawna i ma pojemność 543 l, co
pozwoli spakować się nawet
na wakacje.

CHOĆ PORUSZA SIĘ
BEZSZELESTNIE,
TO MOCARNA SYLWETKA
I OGROMNE 21-CALOWE
KOŁA PRZYCIĄGAJĄ
WZROK PRZECHODNIÓW.
ID.4 IMPONUJE RÓWNIEŻ
WYGODNYM WNĘTRZEM
I MOŻLIWOŚCIĄ
PRZEJECHANIA
BEZ KOMPROMISÓW
PONAD 400 KM
Muszę za to przyznać, że Volkswagen
modelem ID.4 reklamuje elektromobilność w sposób brawurowy, bo auto
jest dopracowane technicznie i wysmakowane w najmniejszych szczegółach. Nawet system wyświetlania informacji na przedniej szybie Head-Up
Display wprowadza tę funkcję w nowy
wymiar. Ekran podzielony jest na
dwie części, z czego dolna wyświetla
podstawowe informacje, takie jak aktualna prędkość i jej ograniczenia, za

Technika Hi-End
Nie do końca przyzwyczaiłem się jeszcze do nowej
architektury systemu multimedialnego i w pełni
dotykowych przycisków,
a w zasadzie suwaków, bo
na przykład zmiana głośności radia odbywa się przez
przesuwanie palcem po
specjalnym polu pod ekranem centralnym. Przyciski
sterowania na kierownicy
także są dotykowe i należy
panować nad dłońmi, żeby
przypadkowo nie pozmieniać sobie ustawień. Trzeba
jednak oddać producentowi,
że menu ustawień jest bardzo rozbudowane.

MOTO
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to ta wyższa odpowiedzialna jest między innymi za wyświetlanie ostrzeżeń
o zmianie pasa ruchu i wskazań nawigacji. Efekt jest taki, że kierowca ma
wrażenie, iż informacje pojawiają się
bezpośrednio na jezdni przed autem,
a kierunkowskazy i strzałki nawigacji zmieniają swoją wielkość, gdy
zbliżamy się do zmiany kierunku,
i wskazują dokładny moment skrętu!

Limuzyna przyszłości?
Volkswagen ID.4 wprowadza także
nowe pojęcie komfortu jazdy. Silnik
elektryczny o mocy 204 KM przyspiesza tak aksamitnie, że nie ma mowy
o żadnych efektach uderzenia w plecy
czy niedogodnościach w postaci kłopotów z błędnikiem. ID.4 przyspiesza,
jakby został zwolniony z naciągniętej
sprężyny, i z gracją nabiera prędkości,
przy czym moment obrotowy dostępny jest za mrugnięciem oka. Za sprawą elektrycznego silnika w kabinie
panuje wyjątkowa cisza i jedynie po
przekroczeniu prędkości 130 km/h do
wnętrza zaczynają docierać delikatne

ID.4 pokazuje, jak będą w przyszłości wyglądać
rodzinne SUV-y

szumy opływającego powietrza. I teraz
najważniejsze pytanie: Ile kilometrów
można zrobić na jednym ładowaniu
i jak szybko da się wrócić na drogę
po naładowaniu baterii? Egzemplarz,
który miałem okazję testować, wyposażony został w akumulatory o pojemności 77 kW, co według producenta
ma pozwolić na pokonanie dystansu
nawet 500 km.
Jak zwykle w przypadku testu samochodu elektrycznego skrupulatnie
zaplanowałem trasę z wyliczeniem
dystansu do szybkiej ładowarki (piszę w liczbie pojedynczej, bo Mazury, które zamierzałem odwiedzić, są
jeszcze niestety białą plamą na mapie
infrastruktury ładowania), spakowałem
wodę, batoniki proteinowe i odżywki,
które miały pozwolić mi na przeżycie,
gdybym musiał korzystać ze zwykłego
gniazdka, i ruszyłem w drogę.

A jednak się da
Moim celem był Pisz oddalony od Warszawy o ok. 200 km, a na starcie, przy
pełnej baterii komputer pokazywał
zasięg 408 km. Ku mojemu zdziwieniu
kilometrów ubywało proporcjonalnie

do wzrostu liczby
przejechanych kilometrów, dlatego
początkowy stres
szybko zmienił się
w przyjemność obcowania z fantastycznie
komfortowym samochodem
i najlepszym towarzystwem, jakie mogłem sobie wymarzyć – ukochaną żoną. Podróż zajęła nam ok. 2,5 godziny,
a na miejscu komputer poinformował
mnie, że energia zgromadzona w akumulatorach pozwoli jeszcze na 268 km,
dlatego zdecydowałem, że wracamy
do domu bez ładowania na trasie.
Po powrocie z Piszu wciąż miałem
możliwość przejechania jeszcze 82 km!
Podsumowując, jeżeli ja, jadąc Volkswagenem ID.4 jak normalnym, w sensie spalinowym, samochodem, byłem
w stanie zrobić na jednym ładowaniu
prawie 480 km, to jest to już wartość
w zupełności dla mnie akceptowalna
i mogę ogłosić, że elektromobilność
powoli trafia pod strzechy.
Mam wciąż jeszcze tylko jedno, jedyne
zastrzeżenie dotyczące infrastruktury
ładowania. Ładowarka, nawet ta szybka o mocy 50 kW, zmusza podróżnych
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Volkswagen
proponuje
w ID.4 wiele
możliwości
konfiguracji wnętrza

do zrobienia przynajmniej godzinnej przerwy. Jeśli zaczną powstawać
wreszcie stacje o mocy przynajmniej
150 kW, czas ładowania skróci się
trzykrotnie i dopiero wtedy będziemy mogli powiedzieć, że ładowanie
trwać będzie tyle, co wizyta na stacji,
kosmetyka w toalecie, kawka i hot
dog razem wzięte. Drodzy operatorzy,
weźcie się do roboty, bo fantastyczne samochody napędzane energią
z gniazdka już są! n
Michał Garbaczuk

MOTO
mazda

MOTO
mazda

Mazda 3 Hikari
inna niż wszystkie
Ostatnia dekada
w motoryzacji to bardzo
trudny czas zarówno
dla producentów, jak
i klientów. Urzędnicy
w Brukseli co rusz
serwują nam obostrzenia
dotyczące emisji spalin,
mówią nam, co jest dla
nas dobre i jak mamy
jeździć

P

roducenci samochodów, by
sprostać wymaganiom, decydują się na alianse – jedni
opracowują płyty podłogowe,
inni silniki, a jeszcze inni systemy bezpieczeństwa. Gotowy produkt opakowują w różne karoserie i sprzedają jako
swój. Czasem zdarza się, że poszczególne modele różnią się jedynie logo
na masce i drobnymi detalami. Jest
jednak sposób, by wyróżnić się z tłumu
i zachować oryginalność.
W moje ręce trafił samochód, który za
sprawą swojego designu od razu rzuca
się w oczy tak bardzo, że zwracają na
niego uwagę nie tylko inni kierowcy,
lecz także przechodnie. Moim zdaniem
Mazda 3 jest dziełem sztuki użytkowej,
perłą sztuki projektowania i majstersztykiem technologii. I na tym mógłbym
zakończyć swój dzisiejszy artykuł, ale
wydaje mi się, że należy się wam kilka
zdań, w których postaram się obronić
swoje tezy.

Zawsze pod prąd
Mazda w swojej 100-letniej historii
nieraz pokazała, że ma własną wizję
samochodu, i konsekwentnie tej wizji
broni. Mało kto pamięta niesamowity
projekt o nazwie RX-500, który był wizją
wyścigowego bolidu z lat 70. ubiegłego
wieku. Mazda zastosowała w nim silnik
Wankla (silnik rotacyjny z jednym wirującym tłokiem), który z pojemności
niecałego litra osiągał moc 247 KM!
Wszystko to bez kompresorów, turbosprężarki i innych wspomagaczy. Silnik
rotacyjny jest niezwykle wydajny, ale
ma też swoje wady, z których największą jest problem ze szczelnością. Mówi
się nawet, że jeśli silnik Wankla nie
puszcza oleju, to z pewnością jest już
suchy. Mazda postanowiła doprowadzić jednak projekt do perfekcji, a na
drogi wyjechały sportowe modele RX-7
oraz RX-8 napędzane silnikiem rotacyjnym. Co jest wyjątkowego w Maździe 3?

Przecież jest klasycznym kompaktem, napędzanym klasycznym,
można powiedzieć – zwyczajnym silnikiem spalinowym. To
właśnie jest wyjątkowe w tym
niewielkim japończyku, bo gdy
inni producenci stosują wysilone
jednostki o małych pojemnościach,
często trzycylindrowe i zawsze turbodoładowane, Mazda tkwi przy swoim
i napędza model kompaktowy zwyczajnym, dwulitrowym, wolnossącym benzyniakiem.
No dobrze, może się troszkę zagalopowałem z tym „zwyczajnym”. To
dopracowana do granic jednostka
napędowa, która, jak się okazuje,
nie ma problemu z normami emisji
spalin. Od 2020 r. za każdy gram CO2 powyżej limitu producent, a więc i klient,
zapłacić musi 100 dol. amerykańskich
kary. Żeby silnik Mazdy spełniał te
normy z zapasem, wystarczyło dodać
do niego malutki silnik elektryczny
wspomagający start, a dodatkowy akumulator magazynuje energię odzyskaną z hamowania, by zasilić prądem
urządzenia pokładowe. To tak zwana
miękka hybryda, w której moc silnika
spalinowego 122 KM wzrosła do 150 KM.
To jednak nie wszystko, bo Mazda opracowała silnik o nazwie Skyactiv-X, który
łączy w sobie cechy jednostki benzynowej i wysokoprężnej. Pojemność tego
agregatu? A jakże – 2 litry! I wyobraźcie
sobie wolnossące 2 litry, które zużywają niecałe 5 litrów benzyny na każde
100 kilometrów. W mieście.

Projektuj jak samuraj

Mazda 3 sama w sobie ma bardzo atrakcyjną sylwetkę.
Tym, którzy chcą jeszcze bardziej podkreślić sportowy styl,
producent proponuje fabryczny zestaw spojlerów i układ
wydechowy firmy Sebring

Napisałem, że Mazda 3 jest dziełem
sztuki użytkowej. No, sami spójrzcie
na te kształty. Gdyby Mazda była kobietą, z pewnością zabiegałbym o jej
względy. Jest po prostu piękna, powabna i seksowna. Najczęściej spotkać ją
można w niesamowitej czerwieni Soul
Red Crystal. Kolor powstał w procesie
TAKUMINURI, który jest specjalną
technologią lakierowania. Ta Lady in
Red hipnotyzuje swym blaskiem i głębią. Wielowarstwowy lakier największe

Spojlery lakierowane
na fortepianową
czerń pięknie
kontrastują
ze srebrnym
lakierem
nadwozia

wrażenie robi naturalnie w słońcu, ale
i w cieniu nie pozostaje niezauważony.
Japończycy kierują się w życiu zasadami, które zawsze czerpią z tradycji
i kultury, a w szczególności nawiązują
do więzi człowieka z naturą. Mazda 3
czerpie z filozofii KODO, czyli Duszy
Ruchu. Projektanci auta wierzą, że delikatne ruchy dłoni podczas rzeźbienia
nadają przedmiotom duszę. Coś w tym
jest, bo mógłbym patrzeć na Mazdę
godzinami i wciąż wyszukiwać kolejne
linie i obłości tworzące tę spektakularną
całość. Zdaję sobie sprawę, że mieszkając w dużym mieście, łatwo traficie na
samochód, który wygląda dokładnie tak
jak wasz. Co robią właściciele aut, by
wyróżnić się odrobinę z tłumu? Przyciemniają szyby, wymieniają felgi na
bardziej wyraziste, czasem przyklejają
śmieszne naklejki, a nawet zmieniają
kolor lakieru, poddając auto zabiegowi wrappingu.

Wyróżnij się z klasą
Mazda zdaje sobie sprawę z tego, że
mając w ofercie tak spektakularne lakiery jak Soul Red Crystal i Machine
Grey, niełatwo będzie spersonalizować
konkretny egzemplarz w sposób, by był
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jedyny i indywidualny. Rynek tuningowy jest ogromny,
ale sztuką jest stworzyć
zestaw, który będzie po prostu
smaczny. W ofercie producenta z Hiroszimy znajdziecie fabryczny zestaw
spojlerów i dyfuzorów, które sprawią,
że wasze auto będzie niepowtarzalne.
Oferta ta obejmuje nakładki progowe,
spojler przedniego zderzaka, tylną lotkę
nad szybę i dyfuzor kierujący powietrze
spod samochodu daleko w tył, by nie
powodować turbulencji. Spojlery nie
są przesadnie duże i więcej jest w nich
smaku niż ostentacyjności, dlatego
nie zdziwię się, jeśli za kierownicą tak
przyprawionego auta zobaczę kierowcę
w kwiecie wieku. Dla młodszych producent przygotował wisienkę na torcie, którą jest sportowy układ wydechowy marki
Sebring. Produkt znanego austriackiego tunera słychać, ale dźwięk nie jest
natarczywy i praktycznie niesłyszalny
w dobrze wyciszonym wnętrzu Mazdy
3. Testowany przeze mnie egzemplarz
wyjątkowo nie był w kolorze czerwonym
ani szarym, ale srebrnym. Lakier Sonic
Silver świetnie kontrastował z dodatkami
w kolorze fortepianowej czerni i pokazał, że w ofercie marki znaleźć można
również inne wariacje kolorystyczne.
Mam nadzieję, że w tym miejscu bardziej zgadzacie się z moimi początkowymi tezami o dziełach sztuki i perłach
designu. To naprawdę trudne iść pod
prąd i tworzyć samochody inne niż
wszystkie. W coraz trudniejszych czasach i w obliczu postępujących zmian
klimatycznych Mazda pokazuje, że można wciąż mądrze i po swojemu produkować samochody nie tylko ekologiczne
i nowoczesne, lecz także mające swój
styl i swoją duszę. n
Michał Garbaczuk

MANAGER 24
miscellanea

Muzyka

Filmy

A

lice Coltrane w 1981 r. nagrała nigdy
nieudostępniony w tej formie światu
album „Kirtan: Turiya Sings”. Jest to kolekcja
dziewięciu pieśni zawierających unikalne
połączenie głosu Alice Coltrane i jej gry na
organach Wurlitzera. Znana jako partnerka
muzyczna i żona Johna Coltrane’a, miała
ogromny wpływ na rozwój spirytualnego
jazzu. Zapewniły jej to między innymi
albumy solowe „Journey in Satchidananda”
oraz „Ptah, The El Daoud”. W latach 70. artystka poświęciła się studiowaniu
filozofii Wschodu, mitologii i wedyjskich praktyk religijnych. Na początku
lat 80. stała się guru i nauczycielką duchową. Wtedy też zaczęła tworzyć
muzykę wyłącznie dla społeczności zgromadzonej wokół The Vedantic
Center, na północny zachód od Los Angeles. Pierwszy raz utwory z „Turiya
Sings” ukazały się wyłącznie na kasetach. Było to w 1982 r., a nagrania były
dostępne dla uczniów aśramu. q

G

erald Clayton, ceniony pianista,
opublikował debiutancki album
w wytwórni Blue Note Records,
„Happening: Live at the Village
Vanguard”. Nagrany w legendarnym
nowojorskim klubie jazzowym
w kwintecie, który obok lidera tworzą
jego wieloletni współpracownicy:
Logan Richardson na saksofonie
altowym, Walter Smith III na saksofonie
tenorowym, Joe Sanders na basie i Marcus Gilmore na perkusji,
„Happening...” eksponuje wielowarstwową tożsamość Claytona jako lidera.
Zdaniem artysty wymowa tego albumu zmieniła się w świetle globalnej
pandemii: „Mam nadzieję, że ten album może zaoferować słuchaczom
odrobinę uwolnienia od izolacji, że przeniesie ich z powrotem do czasów,
kiedy mogliśmy się gromadzić i celebrować naszą wspólną miłość”. q

M

iloš Forman
jako bohater
filmu? W HBO można
obejrzeć świetny
dokument poświęcony
temu znakomitemu
reżyserowi „Co cię nie zabije…”. Twórca z typowo czeskim
poczuciem humoru, przyprawionym amerykańskim
luzem opowiada o swoich filmach, bez których trudno
sobie wyobrazić historię kina: „Lot nad kukułczym
gniazdem”, „Amadeusz”, „Skandalista Larry Flynt”, „Hair”
czy „Ragtime”. Dokument świetnie pokazuje relacje
reżysera z jego synami – dorosłymi bliźniakami, którzy
chociaż zostali w Czechosłowacji z matką, poszli w ślady
ojca – a także z kolejnymi znacznie młodszymi bliźniakami,
nieznającymi języka czeskiego. q

H

arry Bosch, bohater
świetnych kryminałów
Michaela Connelly’ego,
pojawił się w siódmym sezonie
serialu „Bosch” Amazon
Prime Video. Chociaż filmy
nie stanowią dokładnego
odzwierciedlenia książek,
to ich twórcom udało się
zbudować podobny klimat
jak w bestsellerach, tworząc jednocześnie ciekawy
portret współczesnego Los Angeles. Tym razem główny
wątek śledztwa dotyczy podpalenia, w wyniku którego
ginie dziesięciolatka. Detektyw Harry Bosch (bardzo
przekonujący Titus Welliver) ryzykuje wszystko, by
winnych dosięgnęła sprawiedliwość. q

RESTRUKTURYZACJE
TO NASZA SPECJALNOŚĆ

Książki

M

ade in Sweden. 60 słów, które
„
stworzyły naród” Elisabeth Åsbrink
to zbiór błyskotliwych felietonów, z których
możemy się dowiedzieć więcej o naszych
sąsiadach zza Bałtyku niż z reportaży czy
kryminałów społecznych, z których słynie
Szwecja. Nie jest to książka do czytania
rozdział po rozdziale, ale raczej z doskoku,
bo wtedy anegdoty lepiej wybrzmiewają.
Słowem, najlepsza metoda, by dowiedzieć
się czegoś więcej o „szwedzkiej zawiści”,
„duńskich durniach”, „Moście nad Sundem”
czy obowiązkowym zdejmowaniu butów. q

106
MANAGER-REPORT
październik 2021

LINKEDIN

fot.: Materiały prasowe

J

askółki z Czarnobyla” to znakomicie
„ napisany kryminał, którego twórca
Morgan Audic jest cenionym francuskim
autorem książek inspirowanych
prawdziwymi wydarzeniami. Pisarz
przeprowadził rzetelny research
historyczny, na pewno spędził długi czas
na Ukrainie, ponieważ ukazał postacie
z krwi i kości uwikłane w polityczne
i społeczne konflikty trawiące ten kraj
do dziś. Książkę można znaleźć m.in.
w Audiotece, w świetnej interpretacji
Leszka Filipowicza. q

Doradca 360 to odpowiedź na problemy tysięcy polskich
firm, które obecnie narażone są na problemy prawne
i skarbowe, a także wynikające z negatywnego obrazu,
który w sytuacjach kryzysowych kreują media. Doradca 360
jest nowoczesną i unikatową na rynku prawniczym firmą,
zatrudniającą adwokatów, radców prawnych, doradców
restrukturyzacyjnych i ekspertów PR.

FACEBOOK

Plac Inwalidów, 10/5, 01-552 Warszawa
Tel. 661.35.35.25
Email. kancelaria@doradca360.pl
www.doradca360.pl

Perfection
doesn’t come
in seconds.

German Design
Swiss Made
Single-hand

Take your time for the things you love.

Stratoscope
Wyjątkowy rodzaj astronomicznej
perspektywy: jednowskazówkowy
zegarek z automatycznym mechanizmem
i modułem fazy księżyca.
Dostępny od 16950 PLN

More about the brand

AUTORYZOWANE PUNKTY
SPRZEDAŻY NA STRONIE
www.wisalux.pl

