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Jak zdobyć szczyt?
B

ohater naszej okładki, Zygmunt Berdychowski, jest nie tylko
animatorem Forum Ekonomicznego, lecz także jednym
z najwybitniejszych polskich alpinistów. Żałuję, że nigdy nie
zapytałem go, co jest trudniejsze: wejście na najwyższy szczyt świata
czy organizacja największej konferencji w naszej części Europy.
Forum Ekonomiczne to dziś prawdziwa instytucja, polski odpowiednik
światowego szczytu w Davos. Co roku gromadzi przedstawicieli kręgów
gospodarczych i politycznych z Europy Środkowo-Wschodniej. Pierwsza
konferencja – z udziałem stu prominentnych gości – odbyła się w 1992 r.,
by w ciągu kolejnych lat wyewoluować do rozmiarów olbrzymiego eventu
gromadzącego około 5 tys. uczestników, w tym ponad kilkuset dziennikarzy
z kraju i ze świata. To jedyne spotkanie, na którym zawsze pojawiają się
najbardziej rozpoznawalni przedstawiciele władz i opozycji. Co ciekawe,
blisko połowa gości to cudzoziemcy, nierzadko prezydenci, premierzy,
ministrowie i prezesi wielkich firm. Organizatorzy wyliczyli, że forum
odwiedzili przedstawiciele 62 krajów. Licznie reprezentowane były: sektor
energetyczny, bankowość, finanse i branża ubezpieczeniowa, transport
i infrastruktura, nowe technologie, konsulting, handel i usługi.
Dlaczego forum osiągnęło tak wielki sukces? Odpowiedź, że to efekt świetnej
organizacji, która – notabene – wymaga budowania całego miasteczka
konferencyjnego, byłaby zbyt prosta. Zygmunt Berdychowski stworzył jedyną
w swoim rodzaju formułę, której sedno stanowi otwarta wymiana poglądów.
Podczas kolejnych konferencji wielokrotnie obserwowałem na deptaku lub
w lokalnych restauracjach reprezentantów różnych opcji, którzy rozmawiali
ze sobą bez emocji, jakie na co dzień obserwujemy w mediach. Co więcej, forum
stanowi miejsce, w którym podczas wieczornych, nieformalnych spotkań rodzą
się liczne projekty biznesowe. Bez cienia przesady można powiedzieć, że wiele
poważnych przedsięwzięć powstało w Krynicy.
No właśnie, w Krynicy... W tym roku 30. już Forum Ekonomiczne odbędzie
się w Karpaczu. Zadecydowały o tym obostrzenia sanitarne związane
z koronawirusem. Co dalej? Zobaczymy, nie wątpię jednak w przyszłość
tej niezwykłej konferencji. Dlaczego? To oczywiste – jest potrzebna,
co potwierdza 30 lat jej historii.
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Forum Ekonomiczne 2020:
takie samo, ale jednak inne
Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego,
opowiada, jak w tym roku będzie wyglądała największa impreza biznesowa w naszym kraju
Pandemia spowodowała, że przez
kilka miesięcy nie było wiadomo,
czy w tym roku odbędzie się Forum
Ekonomiczne.
Decyzja o tym, że przystępujemy do
organizacji forum, zapadła w połowie
czerwca. Doszliśmy do wniosku, że
najgorsza fala epidemii jest już za nami,
więc powinniśmy jak najszybciej wznowić przygotowania. Nie zaczęliśmy
wcześniej, żeby nie wywołać wrażenia,
że ważne jest dla nas wyłącznie wydarzenie, którego jesteśmy gospodarzem,
a nie to, co dzieje się wokół. Intensyfikując działania, musieliśmy nadrobić
stracony czas, co nie było łatwe, ponieważ forum to wielkie przedsięwzięcie,
nad którym grupa kilkudziesięciu osób
pracuje przez cały rok.
Niecały miesiąc przed planowanym
terminem musiał pan podjąć trudną
decyzję o przeniesieniu forum do
Karpacza.
Z niepokojem śledziliśmy informacje o zagrożeniu epidemiologicznym
w Krynicy i okolicach. Od 5 sierpnia
obowiązywał tam zaostrzony reżim
sanitarny, tzw. czerwona strefa. Gdyby
ta tendencja się utrzymała, organizacja
forum byłaby niemożliwa. Przyjęliśmy
więc termin 17 sierpnia jako ostateczny,
ponieważ inaczej nie zdążylibyśmy
zbudować obiektów tymczasowych,
w których normalnie odbywają się
spotkania i panele.
Jakim kolorem oznaczony był Karpacz?
Zielonym, na szczęście na Dolnym Śląsku odnotowano niewielki poziom infekcji. Wybór Centrum Kongresowego

Gołębiewski był w pewnym sensie oczywisty: organizowaliśmy tam wiele konferencji, dysponuje ono tak znakomitą
bazą, że nie musimy budować żadnych
obiektów tymczasowych.
Karpacz ma podobną zaletę do Krynicy. Jest na tyle daleko od Warszawy,
że uczestnicy konferencji zostaną na
miejscu, by nieoficjalnie spotykać
się wieczorami. A to jeden z wielkich
atutów forum. Zastanawiam się, czy
przypadkiem Karpacz nie okaże się
lepszą propozycją niż Krynica, choćby
ze względu na dużo lepszy dojazd.
W tym roku wygasa nasza wieloletnia
umowa z miastem i gminą uzdrowiskową Krynicą-Zdrojem. Chcemy więc
zaproponować wybranym partnerom
organizację forum w kolejnych latach.

FORUM BĘDZIE
MIAŁO WYJĄTKOWO
ELITARNY
CHARAKTER,
Z KONIECZNOŚCI
MUSIELIŚMY
OGRANICZYĆ
LICZBĘ
WYSYŁANYCH
ZAPROSZEŃ. UDZIAŁ
POTWIERDZIŁO
WIELU WYBITNYCH
POLITYKÓW
I PRZEDSTAWICIELI
BIZNESU
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Dla mnie jest rzeczą oczywistą, że
pierwszeństwo będzie miała Krynica,
ale nic nie jest przesądzone.
Jakie jeszcze zmiany wymusiła pandemia?
Zdecydowaliśmy się nie zmieniać
sprawdzonej formuły wydarzenia,
ale uwzględniliśmy reżimy sanitarne związane z koronawirusem. A to
oznacza, że możemy przyjąć o połowę
mniej gości. Wielka szkoda! Z roku na
rok liczba uczestników rosła, w 2019 r.
zanotowaliśmy rekordową liczbę prawie 5 tys. gości. Teraz musimy się
ograniczać. Zgodnie z przepisami na
każdego uczestnika musi przypadać
co najmniej 2,5 mkw. powierzchni
centrum konferencyjnego. Możemy
przyjąć tylko 2,5 tys. osób. Oznacza

GOSPODARKA
wywiad

fot.: Materiały prasowe

Zygmunt Berdychowski w rozmowie z dziennikarzami

to, że tegoroczne forum będzie miało
wyjątkowo elitarny charakter, z konieczności musieliśmy ograniczyć
liczbę wysyłanych zaproszeń. Udział
potwierdziło wielu wybitnych polityków i przedstawicieli biznesu. Niestety, pojawi się mniej niż w poprzednich
latach gości z zagranicy. Niektórzy
zrezygnowali, ponieważ obawiają się,
że po powrocie może ich czekać kwarantanna. Inni nie zaplanowali z odpowiednim wyprzedzeniem wyjazdu.
A to z kolei zmniejszy reprezentację
zagranicznych mediów. Warto przypomnieć, że przed rokiem wydaliśmy
aż 600 akredytacji dla dziennikarzy.

A jak wyglądały prace nad organizacją
forum?
Organizacja tegorocznego Forum Ekonomicznego i Festiwalu Biegowego
wymagała ogromnego zaangażowania
ze strony naszych pracowników. Jako
firma ponieśliśmy poważne koszty
związane z epidemią; zmniejszyliśmy zatrudnienie z ponad 50 osób
do niespełna 40. Była to bolesna konieczność, ponieważ nasz tegoroczny
budżet z planowanych 20 mln zł skurczył się do jednej trzeciej tej kwoty.
A osiągnięcie przychodów nawet na
tak ograniczonym poziomie to dziś
prawdziwe wyzwanie.
11
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Czy wpłynie to na program forum?
W ubiegłym roku wspólnie z naszymi
partnerami przygotowaliśmy ponad
300 różnego rodzaju wydarzeń: paneli, dyskusji, seminariów. Obecnie
planujemy ich 200, co wiąże się z ograniczoną liczbą uczestników. Nie zabraknie natomiast licznych wydarzeń
kulturalnych, które, moim zdaniem, są
równie dobrym pretekstem do rozmów
kuluarowych jak sesje panelowe.
Forum to dla wielu firm okazja do
organizacji imprez zewnętrznych, gromadzących tłum uczestników. Może to
stanowić zagrożenie epidemiologiczne.

GOSPODARKA
wywiad

Zygmunt Berdychowski

Jako organizatorzy zrobimy wszystko, by
goście czuli się bezpiecznie. Każda osoba
wchodząca na zamknięty teren forum
będzie poddawana badaniu temperatury,
a gdy pojawią się wątpliwości, można
będzie przeprowadzić szybkie testy
sprawdzające. Każdy z naszych partnerów podpisuje regulamin uczestnictwa,
w którym dokładnie opisaliśmy zasady
bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego. Mam nadzieję, że wszyscy
będą się do nich skrupulatnie stosować.
Konferencja odbędzie się w dniach 8–10
września, a zaraz po niej, jak co roku,
zaplanowaliście Festiwal Biegowy.
Jeżeli w powiecie nowosądeckim
zmniejszy się liczba zakażeń i zostaną
odwołane obostrzenia, to nie będziemy
musieli rezygnować z tej lubianej przez
biegaczy imprezy lub przesuwać terminu. Jej przygotowanie nie wymaga
budowy specjalnych obiektów, możemy
wykorzystać istniejącą infrastrukturę.

Zdobywca Korony Ziemi i czterech ośmiotysięczników,
w tym roku planował wyprawę w Himalaje i wejście na szczyt
Makalu (8481 m n.p.m.). Wyprawa została jednak odwołana
z powodu pandemii. Obecnie koncentruje się na bieganiu,
przygotował już kalendarz startowy na najbliższe miesiące.
Wystartuje w Łemkowyna Ultra Trail, Maratonie Zimowym
w Bieszczadach. Planuje wziąć udział w dwudniowym Iron
Run na dystansie 150 km. Dzięki systematycznym ćwiczeniom
zachowuje doskonałą formę, co pozwala mu brać udział
w biegach na trasie 50 i 80 km.

Czy z powodu pandemii musieliście
zrezygnować z zaplanowanych na ten
rok konferencji?
Przenieśliśmy na grudzień Europejski
Kongres Samorządów, który w ubiegłym
roku zgromadził 2 tys. uczestników. Mamy nadzieję, że nic nie zagrozi jego organizacji, tym bardziej że zgłosiło się już
ponad 700 zainteresowanych udziałem
w tym wydarzeniu. W styczniu, przed
wybuchem pandemii, odbyło się Forum
Ukraińskie w Rzeszowie. Musieliśmy zaś
odwołać Forum Innowacji w Tarnowie. n
rozmawiał Piotr Cegłowski
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fot.: Materiały prasowe

Nie tylko praca…

A jak może wyglądać tegoroczny Festiwal Biegowy? Trudno mi sobie wyobrazić biegaczy w maskach.
Można zachować normy bezpieczeństwa,
nie psując uczestnikom przyjemności
udziału w licznych konkurencjach.
Zgodnie z przepisami w poszczególnych biegach może brać udział do 300
osób. Zakładamy, że frekwencja będzie
mniejsza niż przed rokiem, gdy zgłosiło
się 9 tys. biegaczy. Na razie mamy 6 tys.
chętnych.

GOSPODARKA
Europa jutra

Forum Ekonomiczne 2019

co roku większe
C

o ważne, każdy z uczestników
na swój własny sposób kreuje
jego unikalny obraz. Międzynarodowy wymiar forum oraz
to, że z roku na rok uczestniczyło w nim
coraz więcej zagranicznych gości, dają
szansę na to, aby zastępować stereotypy
faktami, a opinie kształtować na podstawie rzeczowej wymiany poglądów.
W 2019 r. Forum Ekonomiczne, odbywające się między 3 a 5 września w Krynicy,
odwiedziło 5,5 tys. gości i przedstawicieli mediów z ponad 60 krajów. W dyskusji
o problemach regionu czy sprawach
ważnych w skali globalnej potrzeba
różnej optyki i woli poszukiwania kompromisu. Podczas sesji plenarnych i paneli XXIX Forum Ekonomicznego podejmowano tematykę bezpieczeństwa,

między innymi w kontekście nowych
zagrożeń związanych z wykorzystaniem
w konfliktach najnowszych technologii,
konkurencji gospodarczej, w tym szans
polskiego biznesu w międzynarodowym
wyścigu, oraz budowania przyszłości na
podstawie wspólnych wartości. Pytanie
o przyszłość było też wpisane w motto
forum, a brzmiało ono: „Europa jutra.
Silna czyli jaka?”.

Najważniejsi gracze: władza,
biznes, media
W ubiegłorocznym forum wzięli udział
najważniejsi gracze świata polityki,
biznesu i mediów w Europie Środkowo-Wschodniej, a także ludzie nauki
i kultury. Wśród gości znaleźli się byli

fot.: Materiały prasowe

Forum Ekonomiczne jest
największym w naszej
części Europy miejscem
spotkań, w którym
nie tylko dyskutuje się
o bezpieczeństwie,
perspektywach rozwoju
gospodarczego,
współczesnych wyzwaniach
i przezwyciężaniu kryzysów,
lecz także przedstawia
konkretne rozwiązania
i innowacyjne idee

Pierwszy dzień obrad – „Europa jutra”, otwierająca sesja plenarna
14
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Panel „Badania i rozwój w biotechnologii”

i aktualni premierzy, marszałkowie izb
parlamentów, ministrowie i parlamentarzyści oraz przedstawiciele najważniejszych, działających zarówno w regionie,
jak i globalnie, korporacji. XXIX Forum
Ekonomiczne gościło przedstawicieli
najważniejszych polskich władz państwowych: premiera Mateusza Morawieckiego, marszałek Sejmu Elżbietę
Witek, marszałka Senatu Stanisława
Karczewskiego, wicepremierów Jarosława Gowina i Piotra Glińskiego oraz
ministrów polskiego rządu.
Wśród znamienitych gości zagranicznych trzeba wymienić Richarda Raši, wicepremiera Słowacji, Lucę Jahiera, przewodniczącego Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego (Włochy),

W 2019 R. FORUM
EKONOMICZNE,
ODBYWAJĄCE SIĘ
MIĘDZY
3 A 5 WRZEŚNIA
W KRYNICY,
ODWIEDZIŁO
5,5 TYS. GOŚCI
I PRZEDSTAWICIELI
MEDIÓW Z PONAD
60 KRAJÓW
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Alexandru Petrescu, ministra komunikacji i społeczeństwa informacyjnego
z Rumunii, Jarosława Narkiewicza, ministra transportu i komunikacji z Litwy,
Tālisa Linkaitsa, ministra transportu
z Łotwy, Stjepana Mesica, prezydenta
Chorwacji w latach 2000–2010, Pétera
Szijjártó, ministra spraw zagranicznych
i handlu z Węgier, Željkę Cvijanowić,
prezydent Republiki Serbskiej (Bośnia
i Hercegowina), gen. Bena Hodgesa,
honorowego przewodniczącego Centrum ds. Analizy Polityki Europejskiej
(CEPA) z USA, gen. Roberta Spaldinga
z Instytutu Hudsona w Waszyngtonie
(USA), Marijanę Nikolovą, wicepremier
ds. polityki gospodarczej i demograficznej z Bułgarii, Virginijusa Sinkievičiusa,

GOSPODARKA
Europa jutra

ministra gospodarki z Litwy, Christiana
Cardonę, ministra gospodarki, inwestycji i małych przedsiębiorstw w rządzie
Malty, Andrieja Iłłarionowa z CATO
Institute (Waszyngton), Christosa Cabolisa, głównego ekonomistę Międzynarodowego Instytutu Rozwoju i Zarządzania
(Szwajcaria), Petera Mathera, prezesa BP
Europe (Wielka Brytania) i Jonathana
Knotta, ambasadora Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej w Polsce.
Tradycyjnie ważnym elementem krynickiego spotkania jest Forum Regionów, w ramach którego podejmowane
są tematy dotyczące sposobów poprawy
działania samorządów, m.in. w aspekcie finansowym. Sprowadziło ono do
Krynicy liczne grono przedstawicieli
władz samorządowych, którzy debatowali o wyzwaniach, z którymi mierzą
się w swoich „małych ojczyznach”.

Wielki biznes w Krynicy-Zdroju
O najważniejszych tematach gospodarczych w Krynicy dyskutowali przedstawiciele polskich i zagranicznych firm i instytucji o zasięgu regionalnym i globalnym. Wśród nich: Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO BP, Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN ORLEN SA, Krzysztof
Mamiński, prezes zarządu PKP SA, Henryk Baranowski, prezes PGE Polska

Grupa Energetyczna SA, Filip Grzegorczyk, prezes firmy Tauron Polska Energia SA, Michał Krupiński, prezes Banku Pekao SA, Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Paweł Surówka, prezes zarządu
PZU SA, Damian Zapłata, członek zarządu Allegro, Steven Harman, wiceprezes
Amazona w Europie, Robert Bednarski,
dyrektor na Europę Środkowo-Wschodnią Facebooka, Ash Kebriti, general manager CEE, Uber, Paweł Borys, prezes
Polskiego Funduszu Rozwoju, Dominika Bettman, prezes zarządu Siemens sp.
z o.o., Mirosław Kowalik, prezes zarządu ENEA SA, Piotr Woźniak, prezes zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa SA, Ewa Wernerowicz,
prezes zarządu Vivus Finance, Marcin
Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź, Mateusz Aleksander Bonca, prezes zarządu Grupy LOTOS, Tonny Bao, prezes zarządu Huawei, Tomasz Czechowicz, prezes MCI, Beata
Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu
Banku Gospodarstwa Krajowego, Rafał Szafraniec, partner w KPMG, Marta
Poślad, dyrektor ds. polityki publicznej
w Europie Środkowo-Wschodniej Google, Tomasz Rogala, prezes PGG, Michał Potoczek, prezes zarządu Operatora Chmury Krajowej i in.
W 2019 r. po raz pierwszy tematyka
bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa

informacji, została wyeksponowana
w ramach odrębnej usystematyzowanej
ścieżki – Forum Cyberbezpieczeństwa.
W tej formule dyskutowano m.in. o wojnie informacyjnej, zagrożeniu fake newsami oraz mechanizmach rządzących
współczesnymi mediami. Wśród panelistów forum byli szefowie największych
wydawnictw i korporacji obecnych na
polskim rynku medialnym, a w panelu
o niezależności mediów wziął udział stojący na czele Österreichischer Rundfunk
(austriacki publiczny nadawca radiowo-telewizyjny) Alexander Wrabetz.

Europa: jaka przyszłość
„Europa jutra. Silna, czyli jaka?”.
Hasło przewodnie forum dotykało
kwestii wspólnej przyszłości i jej wizji,
bo trudno polemizować ze stwierdzeniem, że na fundamencie koncepcji
europejskiej wspólnoty zaczęły się pojawiać coraz poważniejsze pęknięcia,
których najbardziej spektakularnym
wyrazem jest brexit. Podczas sesji
plenarnych forum, którego dominantą tradycyjnie były Europa i europejskość w kompleksowym ujęciu,
podjęto tematy:
q „Europa jutra. Silna, czyli jaka?”
q „Polski biznes w zmieniającej się
Europie. Pozycja-Strategie-Perspektywy”
Deptak
w Krynicy
podczas
XXIX Forum
Ekonomicznego
2019

16
MANAGER-REPORT
wrzesień 2020

GOSPODARKA
Europa jutra

q „Europa w obliczu globalnej rywalizacji”
q „Świat wspólnych wartości. Czy jeszcze istnieje?”
q „Historia puka do naszych drzwi.
Gospodarka i polityka”
q „ Jaką wartością jest dzisiaj bezpieczeństwo?”
Współczesna Europa wydaje się podatna na podziały i jest to trend, który – także w kontekście doraźnych
korzyści wyborczych czy politycznych
– wykorzystują ugrupowania budujące
swoją siłę na populizmie czy podsycaniu uprzedzeń. Czy istnieje szansa
na znalezienie wspólnych wartości dla
tak zróżnicowanego pod względem
zarówno etnicznym, jak i politycznym
kontynentu? Jakie wartości powinny
się stać fundamentem dla Europy
przyszłości? Odpowiedzi na te pytania poszukiwano po trosze (w różnych
ujęciach) podczas wszystkich sesji
plenarnych forum.

Obraz regionu
Raport zatytułowany „Europa Środkowo-Wschodnia wobec globalnych
trendów: gospodarka, społeczeństwo
i biznes” został przygotowany przez
grono znakomitych ekspertów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
a jego prezentacja odbyła się w samo
południe pierwszego dnia forum. W tytułach jego 12 rozdziałów jak w soczewce odbijają się filary, na których
od niemal 30 lat Forum Ekonomiczne
w Krynicy buduje swoją merytoryczną
markę. Prezentację raportu zakończyły
pytania z sali i dyskusja, w toku której
naukowcy Szkoły Głównej H na czele
z rektorem uczelni prof. Markiem Rockim wyjaśniali publiczności i dziennikarzom obecnym na sali wszelkie
wymagające komentarza aspekty.
– Myślę, że czeka nas istotne spowolnienie, nie mamy tak daleko idących analiz, by stwierdzić, czy w Polsce będzie
to recesja – mówił prof. Rocki. Wśród
przyczyn spowolnienia wymienione
zostały m.in. amerykańsko-chińska
wojna handlowa i spadek eksportu,
szczególnie do Niemiec.

PODCZAS SESJI
PLENARNYCH I PANELI
XXIX FORUM
EKONOMICZNEGO
PODEJMOWANO TEMATYKĘ
BEZPIECZEŃSTWA,
MIĘDZY INNYMI
W KONTEKŚCIE NOWYCH
ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH
Z WYKORZYSTANIEM
W KONFLIKTACH
NAJNOWSZYCH
TECHNOLOGII,
KONKURENCJI
GOSPODARCZEJ,
W TYM SZANS
POLSKIEGO BIZNESU
W MIĘDZYNARODOWYM
WYŚCIGU, ORAZ
BUDOWANIA PRZYSZŁOŚCI
NA PODSTAWIE
WSPÓLNYCH WARTOŚCI
Projekt: Zdrowie
W ramach Forum Ochrony Zdrowia,
które co roku stanowi jedną z budzących największe zainteresowanie
ścieżek tematycznych krynickiego
forum, odbyło się kilkanaście paneli tematycznych, dotyczących m.in.
poprawy jakości usług zdrowotnych,
efektywności zarządzania w służbie
zdrowia, zapewnienia dostępu do
najnowocześniejszych technologii
medycznych, adaptacji innowacyjnych rozwiązań, priorytetów zmian
w systemie ochrony zdrowia w latach
2019–2023 czy walki z niedoborami
kadrowymi i przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym.
Podczas uroczystej gali zostały także rozdane nagrody dla zwycięzców
Rankingu X Forum Ochrony Zdrowia, a w uroczystości wziął udział Łukasz Szumowski, minister zdrowia.
Zwieńczeniem pierwszego dnia tej części forum była uroczysta gala wręczenia
nagród w Rankingu Zdrowia. Ranking
to jedyne tego typu w Polsce podsumowanie wyników firm związanych
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z ochroną zdrowia. Celem nagrody jest
wskazanie najefektywniejszych i najdynamiczniej rozwijających się firm
z sektora. Organizatorami rankingu
są Instytut Studiów Wschodnich oraz
Europejskie Centrum Strategii i Polityk
w Ochronie Zdrowia. Grono laureatów
A.D. 2019:
q
w kategorii Inwestor: Grupa
LUX MED,
q w kategorii Eksporter: Essity Poland,
q w kategorii Produkcja sprzętu i wyrobów medycznych: Synektik SA,
q w kategorii Dystrybucja sprzętu:
Medtronic Poland sp. z.o.o.,
q w kategorii Szpitale i przychodnie:
Beskidzkie Centrum Medyczne oraz
Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka,
q w kategorii Badania kliniczne: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
q Lider Społecznej Odpowiedzialności:
Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach.
W 2019 r. kapituła po raz pierwszy dokonała wyboru Lidera Innowacyjności
oraz Lidera Społecznej Odpowiedzialności, decydując o przyznaniu dwóch
równorzędnych nagród w zakresie innowacyjności. Zostali nimi: Polpharma
oraz Instytut Onkologii w Gliwicach.
W 2019 r. została także przyznana Nagroda Specjalna dla MSD. Galę uświetnił
występ zespołu Autentikos.
Ranking jest projektem skierowanym
do najlepszych firm z szeroko rozumianego sektora zdrowotnego, sektora
o kluczowym znaczeniu dla polskiej
gospodarki, należy on bowiem do najnowocześniejszych i najszybciej rozwijających się w kraju. Jego dalszy rozwój
może być olbrzymią szansą dla całej
gospodarki, a szczególnie dla rozwoju
najnowszych technologii.

Nagrody Forum Ekonomicznego
Decyzją Rady Programowej XXIX Forum Ekonomicznego Człowiekiem
Roku został Mateusz Morawiecki.

GOSPODARKA
Europa jutra

Premierowi RP nagrodę wręczyła marszałek Sejmu Elżbieta Witek.
– W 2018 r. Polska pokazała lwi pazur,
zawdzięczamy to przedsiębiorcom,
którzy biorą byka za rogi, którzy biorą
ryzyko na siebie. To także nagroda dla
nich – mówił premier, odbierając nagrodę. Mateusz Morawiecki doceniał
walory Krynicy-Zdroju. Podkreślił,
że z radością pojawia się na Forum
Ekonomicznym, najbardziej cieszą go
jednak ambitne plany polskich przedsiębiorców, którzy często – właśnie
w Krynicy – o nich mówią.
– Czternasty raz jestem na tym Forum
Ekonomicznym, patrzę na jego ewolucję, ewolucję polskiej gospodarki,
polskiego systemu gospodarczego
i myślę, że możemy mieć nadzieję,
iż za kolejne 14 lat będziemy mogli
powiedzieć, że jesteśmy mniej więcej
na poziomie rozwoju gospodarczego, jaki reprezentują państwa Europy
Zachodniej – podkreślił Mateusz Morawiecki. Zdaniem premiera dzięki
wizjonerskiemu podejściu polskich
firm czekają nas kolejne lata rozwoju,
które pozwolą na polepszenie statusu
materialnego polskich rodzin.
– Niech te nasze skrzydła gospodarcze i społeczne zawiodą nas w piękną przyszłość gospodarczą. To nasz
obowiązek, powołanie i cel. Dziękuję

Gala XXIX Forum Ekonomicznego – Człowiek Roku premier Mateusz Morawiecki i Zygmunt
Berdychowski, twórca forum

za docenienie polskiej gospodarki,
przedsiębiorców i polskich pracowników – zakończył swoje przemówienie premier Morawiecki.
Nagrody przyznano także w trzech innych
kategoriach. Tytułem Firmy Roku wyróżniono największy polski bank PKO BP,
a statuetkę odebrał prezes zarządu Zbigniew Jagiełło. Nagrodę Gospodarczą
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, będącą jednocześnie Nagrodą Specjalną krynickiego forum, otrzymała
stojąca na czele grupy LUX MED Anna

Koncert Kasi Moś z zespołem
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Rulkiewicz. Podczas środowej gali wręczono także nagrodę Nowa Kultura Nowej
Europy im. Stanisława Vincenza przyznawaną twórcom i promotorom kultury
za wybitne osiągnięcia w popularyzacji
kultury naszego regionu. Jej laureatem
został węgierski literaturoznawca i historyk kultury prof. Csaba György Kiss.

To, co nas określa: kultura
Goście, którzy przybyli na Sądecczyznę,
aby wziąć udział w XXIX Forum Ekonomicznym, mogli sięgnąć do bogatej
oferty kulturalnej. Koncerty, promocje
książek, wystawy, warsztaty i pokazy
kulinarne wzbogaciły rzeczywistość
trzech dni krynickiego forum i były
wartościowym dopełnieniem merytorycznej części konferencji. W forum
uczestniczył też uznany izraelski pisarz
Jakow Szechter.
Goście forum mieli okazję obejrzeć
pięć wystaw, wysłuchać 10 koncertów,
w tym: AUKSO, Orkiestry Kameralnej
Miasta Tychy i Kasi Moś z zespołem,
Orkiestry Reprezentacyjnej Straży
Granicznej, Orkiestry Sił Zbrojnych
Ukrainy, Trio Andrzeja Jagodzińskiego,
zespołu Kerekes Band z Węgier. Mogli
też wziąć udział w siedmiu wieczorach autorskich i trzech projekcjach
filmowych. n

GOSPODARKA
wywiad

PPK: pieniądzom trzeba
rozkazywać, a nie im służyć
O tym, dlaczego warto zostać w PPK i jak sprawdzić, czy rzeczywiście udział w programie
„W sumie się opłaca”, wyjaśnia Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK

Skąd pomysł na utworzenie takiego
programu? Polacy chyba nie lubią
zmian...
To kwestia bardzo indywidualna.
W oszczędzaniu i finansach nie ma
miejsca na emocje i zastanawianie się,
czy lubię dany sposób, czy nie. Wyznacznikiem jest zysk, a ten w PPK jest, o czym
mogą zaświadczyć ci, którzy są w programie od początku, czyli od blisko 10
miesięcy. Dane sprzed dosłownie kilku
dni, z końca lipca 2020 r., pokazują ponad
100-procentowy zysk w osiem miesięcy!
Przedstawię na przykładzie: pracownik,
który zarabiał średnią krajową, czyli
około 5000 zł brutto, odkładał co miesiąc przez osiem miesięcy tylko 2 proc.
swojego wynagrodzenia. Łącznie około
800 zł. To jest jego wkład w inwestycję.
Do tej kwoty dołożyli się: pracodawca
i państwo – łącznie około 970 zł. Obecnie
stan rachunku wraz z zyskiem wynosi
ponad 1830 zł, z czego wpłata pracownika
to około 40 proc. całej kwoty. To nawet
nie połowa! Sam pan widzi – oszczędza
pan 800 zł ze swojej wypłaty, a może mieć
pan na swoim indywidualnym rachunku
ponad 1800 zł. Prościej to się już chyba
nie da tego wytłumaczyć.

OSZCZĘDZANIE
W PPK OPŁACA SIĘ
KAŻDEMU:
I TEMU, KTO
ZARABIA NAJNIŻSZĄ
KRAJOWĄ, I TEMU,
KTO OTRZYMUJE
CO MIESIĄC
ŚREDNIĄ KRAJOWĄ
LUB WIĘCEJ

A skąd pomysł na program?
Mój imiennik, Robert Kiyosaki, dość
znany autor książek o inwestowaniu
pieniędzy, wypowiedział kiedyś takie
zdanie: „Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł”.
Więc znaleźliśmy: spojrzeliśmy na kilka
wysoko rozwiniętych państw, sprawdziliśmy, jakie systemy oszczędnościowe
funkcjonują w krajach takich jak USA,
Niemcy, Wielka Brytania, Holandia czy
Turcja, i przenieśliśmy na grunt polski
to, co znaleźliśmy w nich najlepszego.
Drugiego takiego programu nie ma
na świecie, bo on jest od początku do
końca nasz. Mogę zdradzić, że obowiązujący w Polsce od niedawna program
PPK mocno spodobał się za granicą
i z tego, co wiem, Irlandia przymierza
się do wprowadzenia u siebie takiego
samego systemu.
Aż chciałoby się powiedzieć: dobre,
bo polskie.
Otóż to! Powiem nawet więcej: dobre, bo polskie i budujące Polskę. PPK
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zostały wprowadzone, aby zwiększyć
bezpieczeństwo finansowe Polaków
i pomnażać prywatne oszczędności,
a przy tym wesprzeć rozwój gospodarki, przedsiębiorstw oraz miejsc pracy.
To są polskie środki, które wspierają
polską gospodarkę.
Jedno z haseł programu brzmi: „W sumie się opłaca”. Czy opłaca się wszystkim, bez względu na wynagrodzenie?
Przecież wiemy, że zarobki w Polsce są
dość zróżnicowane. Co z tymi, którzy
zarabiają np. najniższą krajową?
Oszczędzanie w PPK opłaca się każdemu – i temu, kto zarabia najniższą
krajową, i temu, kto otrzymuje co
miesiąc średnią krajową lub więcej.
Polacy lubią używać argumentu, że
aby odkładać, trzeba mieć z czego.
A to nie jest do końca prawda, bo duże
cele wymagają małych kroków. W PPK
każdy odkłada standardowo 2 proc.
Może zwiększyć tę kwotę do 4 proc., ale
podstawowa wersja to właśnie 2 proc.
Jeśli ktoś zarabia najniższą krajową,
czyli obecnie ok. 2600 zł brutto, to
może obniżyć tę wpłatę do 0,5 proc.
Podpowiem, że to jest 12 zł miesięcznie.
12 zł – to dużo czy mało? Niech każdy
oceni sam. Warte podkreślenia jest to,
że miesięcznie pracownik oszczędzi
12 zł, ale na rachunku ma około 50 zł
– dzięki dopłatom ze strony pracodawcy i państwa. Jest takie zdanie, które
w moim odczuciu dobrze oddaje ideę
PPK: „Pieniądzom trzeba rozkazywać,
a nie im służyć”. I to właśnie robimy
w Pracowniczych Planach Kapitałowych – prowadzimy świadomą politykę
inwestycyjną, wiemy, co robimy i jakie
możemy osiągnąć efekty.

fot.: Materiały prasowe

Panie prezesie, dlaczego PPK?
Ponieważ są najlepsze. W Polsce nie
było dotąd takiego programu, nie na
takich zasadach ani nie na taką skalę.
Nikt dotychczas nie pokazał Polakom, że
można masowo oszczędzać inaczej niż do
starej skarpety schowanej pod poduszką,
w obawie przed wzrokiem ciekawskich
i utratą środków. PPK, czyli Pracownicze
Plany Kapitałowe, zmieniają to podejście.
To program oszczędnościowy, a jednocześnie edukacyjny.

Robert Zapotoczny,
prezes PFR Portal PPK
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To znowu cytat jakiegoś specjalisty
od inwestowania?
Po części, tym razem to Seneka Młodszy. I choć zdanie pochodzi ze starożytności, to doskonale odnajduje się
we współczesnych realiach. Jeśli ktoś,
czytając zapis tej rozmowy, zastanawia
się nad PPK i myśli sobie: „Tak, jasne,
łatwo ci mówić” itd., to mam jedną radę
– spróbuj, sprawdź, a potem wydaj wyrok. Daj sobie trzy miesiące na próbę,
jeśli nie jesteś przekonany. A potem,
jeśli program nie spełni twoich oczekiwań, zrezygnuj, zabierając wszystko,
co dotychczas wpłaciłeś.
Dlaczego pana zdaniem warto zostać
w PPK?
Powodów jest wiele i wielokrotnie o nich
mówiłem. Nawet przed chwilą. Korzystanie z know-how innych państw. Niska
wpłata na poziomie 2 proc. wynagrodzenia. Możliwość obniżenia wpłaty
do poziomu 0,5 proc. Dopłaty ze strony
pracodawcy i państwa. Oprócz tego mogę
jeszcze wskazać wyższą stopę zwrotu niż
w przypadku lokat bankowych. W tej
chwili stopy procentowe lokat bankowych są bliskie zera. W PPK w ostatnich
miesiącach jest to 3,39. Oszczędności
w PPK gromadzone są na indywidualnych rachunkach uczestników programu. Środki są prywatne, dziedziczne
i nie podlegają podatkowi od spadków
i darowizn. Można je wypłacić w każdym
momencie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, to
można wypłacić oszczędności na wkład
własny do kredytu lub na leczenie swoje
lub bliskich. Dzięki automatycznemu zapisowi uczestnik nie musi nic robić, aby
rozpocząć oszczędzanie w PPK. A poza
tym PPK to system w pełni dobrowolny
– uczestnik w każdej chwili może rozpocząć oszczędzanie i w każdej chwili
może zrezygnować.
Kiedy oszczędzamy sami, jesteśmy
w tym procesie sami, odkładanie pieniędzy jest naszą osobistą decyzją i nie
ma żadnego systemu, który by nam
w tym pomógł czy przypomniał o konieczności odłożenia kolejnej wpłaty.
W Pracowniczych Planach Kapitałowych do naszego indywidualnego

2 proc. naszego wynagrodzenia, ale
przez kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat nasze niewielkie dziś 2 proc.
urośnie do całkiem dużych rozmiarów.

Robert Zapotoczny
prezes PFR Portal PPK
Współtwórca ustawy
o Pracowniczych
Planach Kapitałowych.
Politolog i ekonomista. Posiada
wieloletnie doświadczenie
w sektorze ubezpieczeniowym.
Początkowo jako dyrektor
sprzedaży w wiodących
na polskim rynku firmach
ubezpieczeniowych, od 2016 r.
jako członek międzyresortowego
zespołu pracującego nad ustawą
o pracowniczych planach
kapitałowych, w strukturze
grupy kapitałowej Polskiego
Funduszu Rozwoju.
Obecnie, kierując spółką PFR
Portal PPK, odpowiada za
promowanie długoterminowego
oszczędzania w ramach PPK.
Pochodzi ze Śląska, w wolnym
czasie podróżuje, interesuje się
historią, jest pszczelarzem.

oszczędzania dokłada się zarówno
pracodawca, jak i państwo. Oznacza to,
że od pracodawcy i państwa dostajemy
praktycznie drugie tyle, ile zgromadzimy sami. Czy więc PPK się opłacają?
Dużo bardziej. Poza tym jest to bardzo
wygodny sposób gromadzenia kapitału, ponieważ poważne oszczędności
tworzą się przez regularne odkładanie
nawet niewielkich kwot, a 2 proc. wynagrodzenia jest właśnie taką niewielką
kwotą. Wydawałoby się, że jest to tylko
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Jaki jest teraz stan środków w PPK?
Jakimi liczbami może pochwalić się
program?
Z naszych obserwacji wynika, że
oszczędności uczestników PPK stale
rosną. Według danych na koniec lipca 2020 r. w PPK zostało zgromadzone
1,65 mld zł aktywów, z czego 48 proc.
stanowią wpłaty finansowane przez
uczestników PPK, 36 proc. wpłaty finansowane przez pracodawców, a 16 proc.
dopłaty od państwa. Wartości te będą
stale rosły wraz ze wzrastającą liczbą
kolejnych uczestników programu.
W ramach zakończonego już I etapu
wdrażania PPK do programu przystąpiło
ponad 1 mln 100 tys. pracowników. Trwa
II i III etap wdrażania, a od 1 stycznia
2021 r. rozpocznie się ostatni IV etap
wprowadzania programu. Według prognoz do końca 2020 r. do PPK przystąpi
łącznie około 4,5 mln pracowników,
a wartość aktywów netto może wynieść
nawet ponad 4 mld zł.
Liczby są naprawdę imponujące. Jak
buduje się taką społeczność?
Niezdecydowanych chcemy edukować oraz uświadamiać, wskazywać
potencjał i niewątpliwe korzyści,
które wynikają z uczestnictwa w PPK,
a przez to budować kulturę oszczędzania.
Spółka PFR Portal PPK prowadzi
portal MojePPK.pl, który jest jedynym źródłem oficjalnych informacji
o programie. Znajdują się tam aktualne zmiany w prawie, informacje
o programie, kalkulator korzyści pracownika, dokumenty do pobrania czy
odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania. Ponadto regularnie odbywają
się bezpłatne szkolenia otwarte oraz
szkolenia online na temat PPK dla
pracodawców i pracowników. Lista
miejscowości, terminy oraz formularz zapisów dostępne są właśnie na
S.P.
portalu www.mojeppk.pl. n 

REVOLUTION
MP 2000 R

MKII

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

Dowodem uniwersalności MP 2000 R MkII jest
jego tylna ścianka. Wyposażenie tego źródła
obejmuje hi-endowe wyjścia analogowe (XLR
i RCA), cyfrowe wejścia i wyjścia hi-res, gniazda USB,
LAN, WLAN, porty USB, interfejs sterowania i złącze
antenowe.
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Z liczbami nie można
dyskutować
Małgorzata Smołkowska, członek zarządu spółki PFR Portal PPK, o bardzo szybkim rozwoju
MojePPK.pl oraz konieczności powszechnego i rzetelnego informowania o Pracowniczych
Planach Kapitałowych

Te liczby mówią same za siebie. Prezentując poważne treści, możecie
konkurować z portalami o charakterze
rozrywkowym...
Pokazuje to, jak ważne są dla większości Polaków Pracownicze Plany
Kapitałowe. Początkowo koncentrowaliśmy się na dwóch grupach odbiorców: pracownikach i pracodawcach.
Jednak równie ważną grupą są dla
nas instytucje finansowe prowadzące
PPK i zarządzające nimi w danych
firmach. Na portalu prezentujemy
ich aktualną ofertę oraz materiały
edukacyjne z kluczowymi informacjami o PPK. Na portalu MojePPK.pl
dostępne są materiały informacyjne
dla pracowników w trzech wersjach
językowych: w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

NASZĄ MISJĘ
OKREŚLAJĄ TRZY
PODSTAWOWE ZADANIA:
EDUKACJA W ZAKRESIE
OSZCZĘDZANIA,
RZETELNA, OBIEKTYWNA
PREZENTACJA
OFERT INSTYTUCJI
FINANSOWYCH,
WSPARCIE
INFORMACYJNE
I SZKOLENIOWE
PROCESU
WDROŻENIA PPK
DLA PRACODAWCÓW
I PRACOWNIKÓW

Nowoczesnym i efektownym, ale też
istotnym elementem portalu są kalkulatory. Oceniając po liczbie dokonanych
kalkulacji – to absolutny hit portalu!
Także one zostały skonstruowane
zgodnie z potrzebami określonych
grup odbiorców. Na przykład jeden
z kalkulatorów pokazuje, ile będzie
kosztowało pracodawcę zaangażowanie
w PPK przy założeniu, że dysponuje on
określonej wielkości funduszem płac.
Dzięki kalkulatorom pracownicy mogą
sprawdzić swoje przyszłe oszczędności.
Brzmi to przekonująco, ponieważ
zgodnie ze starą zasadą: z liczbami
nie można dyskutować.
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Nie mniej ważne jest bezpośrednie
dotarcie do pracodawców, którym
przekazujemy szczegółowe informacje,
wyjaśniając, na czym polega proces
wdrożenia PPK i na jakie korzyści mogą
docelowo liczyć. Z kolei pracownikom
przedstawiamy obiektywne informacje,
które powinny im pomóc pozyskać
rzeczową i wiarygodną wiedzę o programie oraz jego benefitach. Nikogo
nie faworyzujemy, naszą misją jest
rzetelne informowanie nie tylko o PPK,
lecz także o innych formach oszczędzania. Mówiąc o PPK, nie pomijamy
informacji o Indywidualnych Kontach
Zabezpieczenia Emerytalnego ani o pozostałych instrumentach finansowych,
które pomagają Polakom gromadzić
oszczędności i dbać o finansową przyszłość.
Na portalu jest dużo informacji o organizowanych przez was szkoleniach.
Wiedzę o PPK przekazujemy w różnej
formie. Organizujemy otwarte bezpłatne szkolenia zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Zatrudniamy
grupę kilkunastu profesjonalnych,
zawodowych trenerów, którzy prowadzą sesje szkoleniowe w zakładach
pracy, jak również szkolenia otwarte, których katalog jest dostępny na
portalu. Przygotowaliśmy też wiele
podcastów i innych nowoczesnych
form przekazywania wiedzy, np. krótkie filmy i szkolenia online, e-booki.
Słowem, dostosowujemy się do potrzeb odbiorców.

fot.: Materiały prasowe

Kiedy zaczął działać por tal
MojePPK.pl ?
Portal wystartował 8 stycznia 2019 r.
Zaczynaliśmy od ośmiu stron informacji, dziś mamy ich ponad 1,5 tys.
(w tym blisko tysiąc indeksowanych
przez Google). W szybkim tempie rośnie też liczba użytkowników, obecnie
jest ich około 2 mln. Liczba odsłon
sięga 8 mln, a liczba pobranych plików
ze strony to blisko 700 tys. Absolutnym hitem naszego portalu jest kalkulator, z którego skorzystano ponad
800 tys. razy! Nadto przez ostatnie
dwa miesiące wysłaliśmy ponad milion powiadomień PUSH do naszych
licznych subskrybentów.

podpis Et laut ratia nimustrum restint
inturibus viditio. Sit, si vel ex eumqui
resti doluptius sapero es am nobisi
cum iumque consecus,
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Ile osób pracuje w portalu?
Łącznie z niewielkim, dwuosobowym
zarządem – niespełna 50 osób. Podczas
lockdownu, w marcu, wprowadziliśmy
pracę zdalną, a od czerwca mieszaną,
czyli zorganizowaną w taki sposób,
aby obecność w biurze była rotacyjna.
Działamy zgodnie z zaleceniami bezpieczeństwa na czas pandemii i nieźle
się to sprawdza. Wracając do struktury
firmy, chciałabym podkreślić, że nad
przygotowaniem bardzo dużej ilości
informacji publikowanych na portalu
pracują dwaj pracownicy Biura Wydawcy Portalu oraz siedmioosobowy
zespół Biura Redakcyjnego, złożony
z dziennikarzy i radców prawnych. Planujemy utworzenie ministudia kreacji,
które będzie nagrywało krótkie formy
audiowizualne. Pozostała część naszego zespołu to pracownicy marketingu,
back office’u, działu finansowego i IT.
Jak widać, z małym, acz sprawnym
zespołem można zdziałać wiele.
Na jakich zasadach działa spółka PFR
Portal PPK?
Została powołana ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Ustawodawca przewidział utworzenie podmiotu, który uruchomi portal internetowy
będący oficjalnym źródłem informacji
o PPK dla pracowników i pracodawców,
a także prezentujący w równym udziale
czasu instytucje finansowe zaangażowane w program. Warto podkreślić, że
zanim określona instytucja finansowa
zostanie pokazana na naszym portalu,
nie może ona oferować PPK ani promować związanych z tym usług. Jest
to rodzaj autoryzacji wszystkich instytucji finansowych oferujących PPK.
Gdy wdrożenie programu dobiegnie
końca, od stycznia 2022 r. będziemy
udostępniać wszystkim uczestnikom
PPK informacje o wartości środków
zgromadzonych na ich rachunkach
w PPK.
Naszą misję określają trzy podstawowe
zadania: edukacja w zakresie oszczędzania, rzetelna i obiektywna prezentacja ofert instytucji finansowych,
wsparcie informacyjne i szkoleniowe

W SZYBKIM TEMPIE
ROŚNIE LICZBA
UŻYTKOWNIKÓW
PORTALU, OBECNIE
JEST ICH
OKOŁO 2 MLN.
LICZBA ODSŁON
SIĘGA 8 MLN,
A LICZBA
POBRANYCH PLIKÓW
ZE STRONY TO
BLISKO 700 TYS.

procesu wdrożenia PPK dla pracodawców i pracowników.
Wasza działalność nie ma charakteru
komercyjnego?
Także ta kwestia została określona
przez ustawę. Nasz główny przychód
stanowią wpłaty od instytucji finansowych, które przystępują do obsługi PPK i są prezentowane na portalu
MojePPK.pl. Najpierw wnoszą one opłatę wstępną, jednorazowo w wysokości
750 tys. zł, a następnie co roku kwotę
odpowiadającą 0,05 proc. sumy aktywów zgromadzonych w ramach PPK.
Przypomnę, że instytucje te tworzą
fundusze zdefiniowanej daty (FZD),
które dostosowują poziom ryzyka inwestycyjnego do wieku uczestnika PPK.
W praktyce wygląda to tak: im bardziej
uczestnicy programu zbliżają się do
emerytury, tym bezpieczniejsze stosuje
się instrumenty inwestycyjne w FZD.
Czy zamierzacie informować, jakie
wyniki osiągają instytucje finansowe
zaangażowane w PPK?
Pośrednio, prezentując wyniki, jakie udostępniają Analizy Online oraz
publikuje KNF. Pokazują one wyniki
poszczególnych funduszy zdefiniowanej daty. Uczestnicy PPK nie powinni
się obawiać o bezpieczeństwo swoich
pieniędzy, ponieważ także tę sprawę
reguluje ustawa precyzyjnie określająca, jakie kryteria musi spełniać
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instytucja finansowa chcąca uczestniczyć w oferowaniu PPK. Jeden z wymogów to obowiązek posiadania kapitału
własnego w wysokości 25 mln zł. Co
roku, także zgodnie z ustawą, będzie
publikowana tzw. stopa referencyjna.
Instytucje, które jej nie osiągną, nie
będą mogły pobierać wynagrodzenia
za osiągnięty wynik. Ponadto KNF pełni stały nadzór nad tymi instytucjami.
Ustawowo zostały też określone ramy
polityki inwestycyjnej FZD i limity
kosztów, które mogą obciążać aktywa uczestników PPK. Na marginesie
dodam, że wynagrodzenia, które mogą pobierać instytucje finansowe, są
bardzo niskie i obecnie wynoszą średnio 0,35 proc. Tabelę z tymi kosztami
prezentujemy co miesiąc na naszym
portalu. Instytucje finansowe zaczynają ze sobą konkurować, obcinając
koszty, co dowodzi, jak dobrze działa
ten system i jaki jest to tani sposób
inwestowania. Warto porównać koszty w PPK z tymi, które np. generują
otwarte fundusze inwestycyjne.
Od dawna pracuje pani jako manager.
Co powinno cechować osobę pełniącą
taką funkcję?
Często zadaję to pytanie podczas rekrutacji. Najbardziej podoba mi się prosta
odpowiedź: manager podejmuje decyzje
i bierze za nie odpowiedzialność, właśnie za to mu płaci jego mocodawca.
Wiele osób kierujących firmami ma
do tego predyspozycje i jest to równie
ważne jak znajomość teorii zarządzania.
Ja sama, począwszy od szkoły podstawowej, organizowałam zajęcia kolegom.
Nigdy nie pracowałam na innym stanowisku niż managerskie. Podczas studiów
na SGH byłam przewodniczącą samorządu, a na drugim roku podjęłam pracę
jako pełnomocnik rektora do spraw
zarządzania bazą socjalną studentów.
Po odebraniu dyplomu SGH, w wieku 24 lat, zostałam dyrektorem biura
i pierwszym pracownikiem pierwszego
w Polsce niezwiązanego kapitałowo
z żadnym otwartym funduszem inwestycyjnym agenta transferowego – spółki
Banku Handlowego i amerykańskiego

GOSPODARKA
wywiad

Małgorzata Smołkowska

Moda › Polskie marki
Wypoczynek › zawsze nad wodą

Nie tylko praca…

Kuchnia › śródziemnomorska, bardzo lubi steki

inwestora. Firma, którą tworzyłam
od zera, dziś funkcjonuje pod nazwą
Moventum. Stwierdziłam wówczas, że
nie ma rzeczy, których nie da się zrobić, zwyczajnie nie wiedziałam, że nie
można. Doświadczenie to okazało się
bardzo pomocne w moich kolejnych
miejscach pracy, m.in. podczas tworzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego DOM przez CitiBank i Wartę,
gdzie byłam odpowiedzialna za wszystkie aspekty operacyjno-finansowe. Zorganizowałam 49 oddziałów w całym
kraju, do których zrekrutowałam ponad
sto osób. Kolejne wielkie wyzwanie,
które sobie bardzo cenię, było związane ze zmianą branży i z przejściem do
ubezpieczeń. Aż 14 lat przepracowałam
w Avivie, początkowo kierując działem
należności. Jedna z moich pierwszych
decyzji polegała na likwidacji pracy na
dwie zmiany.
Co o tym zadecydowało?
Obserwując pracowników, stwierdziłam, że rano są mało wydajni. Zaczynali o godz. 6, więc niektórzy musieli
wstawać o godz. 4.30. Rozwiązanie

Hobby › „Lubię sporty wolnej przestrzeni. Wkrótce uzyskam licencję
skoczka spadochronowego, wykonałam już cztery skoki z wysokości
4,5 tys. m. Mam też paralotniarską licencję pierwszego stopnia. Kiedyś
skoczyłam na bungee, ale to nie dla mnie, ponieważ nie znoszę być
w sytuacji, na którą nie mam wpływu. Od wielu lat uprawiam żeglarstwo,
najwspanialszy ze sportów, który daje poczucie wolności, a jednocześnie
zmusza do odpowiedzialności i uczy pracy zespołowej. Pasją tą zaraziłam
troje moich dzieci i mogę się pochwalić, że jedno z nich jest sternikiem,
już ma na swoim koncie udział w rejsie dookoła świata oraz wiele
tysięcy mil morskich za sobą. Od 15 lat organizuję spływy kajakowe dla
znajomych, największy z nich – Czarną Hańczą – zgromadził 56 osób.
Działam też charytatywnie na rzecz lokalnej społeczności i z wielką
przyjemnością dzielę się zdobytym doświadczeniem i wiedzą jako
mentor w Fundacji Liderek Biznesu”

problemu okazało się nadzwyczaj
proste. Przerobiliśmy biurka, skracając blaty o kilkanaście centymetrów,
dzięki czemu mogliśmy zmieścić dość
stanowisk, by zorganizować pracę
w normalnych godzinach... Będąc już
uznanym dyrektorem Departamentu Rozliczeń jako Top Talent Aviva
otrzymałam od ówczesnego prezesa
grupy propozycję poprowadzenia Departamentu Handlowego. To była dla
mnie wielka zmiana... i wyzwanie.
Widziałam, że sprzedawcy, a także
dyrektorzy, w większości mężczyźni,
patrzyli na mnie z dozą ironii. Przyjęłam to z pokorą, ponieważ musiałam
poznać świat sprzedaży bezpośredniej
rządzący się swoimi prawami. Myślę,
że sobie z tym poradziłam i pokochałam ten świat sprzedaży, a moje relacje
z kolegami z działu do dziś są dobre.
Zresztą z każdego etapu mojej kariery
zawodowej mam przyjaciół, z którymi
chętnie się spotykam. Moim kolejnym
pracodawcą – przed Portalem PPK –
był Orange, gdzie objęłam stanowisko
dyrektora Działu Sprzedaży Produktów
Finansowych, nowy projekt, nowa
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branża, nowe wyzwanie i... nowe pouczające doświadczenie.
Czy istnieje kobiecy styl zarządzania?
Nie sądzę, są tylko dobrzy i źli managerowie, niezależnie od płci. Niewątpliwie
jednak nadal istnieją różnice w poziomie
wynagrodzeń kobiet i mężczyzn zajmujących podobne stanowiska. Znalazłam
ostatnio ciekawe informacje porównawcze londyńskich spółek giełdowych,
w których co najmniej połowę zarządów
i kadry kierowniczej stanowiły panie.
Okazało się, że firmy te są bardziej zyskowne i wydajne. Ciekawe, prawda?
Wracając do pytania o zarządzanie –
warto dodać, że manager powinien
dobrze znać swoich pracowników, wiedzieć, czym się interesują, co lubią,
jakie mają problemy. Od kilkunastu lat
organizuję na własny koszt Święto Pieczonego Ziemniaka. Wynajmuję mały
ośrodek agroturystyczny pod Kampinosem, wszyscy uczestnicy przywożą
różne dania z ziemniaków. Spędzamy
razem cały dzień, to znakomita forma
integracji.
rozmawiał Piotr Cegłowski

GOSPODARKA
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Muzeum
na
stulecie
Obchody 100. rocznicy Bitwy
Warszawskiej to nie tylko
uroczystości państwowe
i widowisko teatralne na PGE
Narodowym. Ich ważną częścią
było otwarcie Muzeum Józefa
Piłsudskiego w Sulejówku

musiała być wyjątkowa i niebanalna.
Nowoczesne muzeum, zlokalizowane w pobliżu dworku Milusin, w którym mieszkał Józef Piłsudski, to hołd
oddany Marszałkowi. W podobnych
kategoriach należy ocenić gest prezydenta Andrzeja Dudy, który wpisując
się w obchody rocznicy i uroczystości
związane z otwarciem muzeum, podpisał rozporządzenie o umieszczeniu
dworku wraz z jego zabytkowym otoczeniem na liście Pomników Historii
Rzeczypospolitej.
Dzięki tej inicjatywie obchody 100.
rocznicy Bitwy Warszawskiej nie zakończyły się na przemówieniach i wydarzeniach artystycznych, ale niejako
przeciągnęły się na lata kolejne, kiedy
to muzeum będą odwiedzać uczniowie
polskich szkół czy goście zagraniczni.
Wystawy muzealne zostały zorganizowane w sposób niebanalny, nowoczesny, bogaty w historyczne dane. Należy
przypuszczać, że placówka powtórzy
sukces Muzeum Powstania Warszawskiego, w którym tętni życie i które
tłumnie odwiedzane jest zarówno przez
Polaków, jak i przez zagranicznych turystów. To bardzo ważna część działań
związanych z promowaniem Polski,
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Edyta Żyła
dyrektor Biura Public
Relations i Marketingu
w Agencji Rozwoju
Przemysłu SA, wieloletnia
dziennikarka, od kilku
lat związana z branżą
marketingową

z budowaniem jej wizerunku państwa
silnego, dumnego, z fascynującą historią. Dlatego warto dołożyć wszelkich
starań, by muzeum w Sulejówku stało
się miejscem rozpoznawalnym, intrygującym dla turystów, traktowanym
jako jeden z najważniejszych punktów
na trasie turystycznej Polski. Wysiłek
włożony w działania marketingowe
z całą pewnością zaowocuje w kolejnych latach wysoką rozpoznawalnością
muzeum, a co za tym idzie – rosnącą
wiedzą o tej nadzwyczajnej wiktorii
w historii polskiego oręża. n

fot.: Materiały prasowe

M

uzeum, które na kolejne
dziesięciolecia pozostanie najważniejszym pomnikiem twórcy naszej
niepodległości. Tu, w Sulejówku, są
zapisane nasze geny. Jeden gen wyróżnia się szczególnie, to rzadki, najcenniejszy ze wszystkich gen sukcesu.
W historii myśli i czynów politycznych
prawie niespotykany, tak rzadki, że
niektórzy wątpią w jego istnienie –
to słowa Krzysztofa Jaraczewskiego,
wnuka Józefa Piłsudskiego i dyrektora
muzeum w Sulejówku, wypowiedziane
podczas uroczystego otwarcia nowego budynku muzeum. Słowa, które
wyjątkowo trafnie oddają ducha tego
miejsca, ideę, która stała za decyzją
o realizacji przedsięwzięcia.
Trwająca kilka lat inwestycja została
zakończona w najlepszym momencie
– w przededniu wielkiej rocznicy zwycięstwa Polski w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Wydarzenie, którego rocznicę
świętowaliśmy 15 sierpnia, miało wyjątkowe znaczenie nie tylko dla ówczesnego
polskiego państwa, lecz także dla całej
Europy, która dzięki męstwu Polaków
uchroniła się przed falą bolszewizmu.
Dlatego oprawa obchodów tej rocznicy
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Modelowy transport
on-demand
Daniel Węgrzynek, inwestor, prezes i główny udziałowiec spółki EV Fleet specjalizującej
się w obszarze transportu i logistyki, opowiada o autorskich rozwiązaniach i modelach
biznesowych w tej dziedzinie
Tworzy pan nowatorską „zieloną” flotę
w Polsce, która będzie realizowała dostawy na żądanie w obszarze e-grocery.
Jest to pierwsza tego typu koncepcja usługi nie tylko w Polsce, lecz także w Europie.
Chcemy zaproponować ją wszystkim
sieciom dystrybucji produktów spożywczych, szczególnie tych wymagających
kontroli temperatury. Oczywiście usługa
jest dobrze zorganizowana, zaplanowana
i zarządzana. W samej nazwie odnoszę
się już do konkretnej propozycji wartości, mimo że nazywamy ją koncepcją
Mobility Concept for E-Commerce and
Retail. Ta usługa jest kluczem, w jej ramach budowany jest prototypowy pojazd,
a później stworzona zostanie flota oparta

ZNALEŹLIŚMY WŁASNĄ
NISZĘ, NA RAZIE TYLKO
MY REALIZUJEMY
TEGO RODZAJU
NOWATORSKIE
PROJEKTY
LOGISTYCZNE
I BUDUJEMY WŁASNE
POJAZDY. CHCEMY
STWORZYĆ SWOJĄ
FLOTĘ DOSTAWCZYCH
SAMOCHODÓW
ELEKTRYCZNYCH
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na pojazdach elektrycznych jako API
z własnym systemem operacyjnym, którym jest platforma www.evfleet.cloud. To
nasz flagowy produkt oparty na tzw. TaaS,
czyli Transport-as-a-Service. Ten materiał ma rozpocząć cykl artykułów, które
chcę publikować do września 2021 r.,
kiedy pokażemy nasz kluczowy produkt
– pojazd stricte przygotowany do obsługi
ostatniej mili w wersji „zielonej”. Ma to
być typowa usługa Sharing Economy,
czyli współdzielona flota skierowana do
obsługi wielu podmiotów. Ma to wpływ
zarówno na zrównoważony rozwój, jak
i zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w miastach dzięki ograniczeniu liczby pojazdów oraz znacznie zmniejszonej
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Budujemy własny
typ pojazdu
jako jeżdżące API,
powiązanie hardware’u
i software’u połączone
z nowymi konstrukcjami
zabudów i systemów
załadunkowych.
Dzięki temu
będziemy mogli
bardzo łatwo
zintegrować się
z systemami klienta,
głównie rozwiązaniami
logistycznymi

fot.: Materiały prasowe

emisji spalin. Chcemy promować tzw.
zieloną ostatnią milę w dostawach. Będzie
się to odbywało dzięki automatyzacji
i cyfryzacji procesów między odbiorcami
naszej usługi. Jesteśmy spółką technologiczną z własnym R&D. Pojazdy będą
tworzyły własny ekosystem powiązań
różnych rozwiązań z obszaru Industrial
IoT. Już teraz to testujemy.
Jakiego typu pojazdy będziecie wykorzystywać? Modyfikowane?
To już w zasadzie nie modyfikacje,
ale własne konstrukcje, bardzo zaawansowane technicznie, technologicznie
i informatycznie. Budujemy własny
typ pojazdu jako jeżdżące API, powiązanie hardware’u i software’u połączone z nowymi konstrukcjami zabudów
i systemów załadunkowych. Dzięki

temu będziemy mogli bardzo łatwo
zintegrować się z systemami klienta,
głównie rozwiązaniami logistycznymi.
Dzięki API każdy dział IT powiąże naszą
flotę i platformę w swojej strukturze
organizacyjnej. Pojazd dedykowany
ostatniej mili jako element łańcucha
logistycznego w dostawach do klienta
końcowego. Będzie to dotyczyło pojazdów nie tylko dostawczych, lecz także
ciężarowych.
Pracuje pan nad projektem znakomicie
wpisującym się w rządowy program
elektromobilności, a szerzej – w trendy
dominujące w Unii Europejskiej.
Elektromobilność traktujemy jako jedną
z technologii lub jedno z rozwiązań
w obszarze wyboru napędu środków
transportu. Słowo „elektromobilność”
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dotyczy bardziej obszaru aut osobowych. W przypadku pojazdów użytkowych stosujemy termin „zeroemisyjny”
czy „niskoemisyjny”. Koncentruję się na
budowie własnej floty opartej na pojazdach zeroemisyjnych oraz specjalnie
zaprojektowanej platformie EV Fleet
Cloud. Celem rozwiązania jest dostarczanie, przy zastosowaniu pojazdów
elektrycznych, produktów spożywczych, również chłodzonych i mrożonych, w specjalnie zaprojektowanych
przez nas pojemnikach utrzymujących
określoną temperaturę, z magazynów,
centrów dystrybucji lub po prostu hipermarketów do końcowego odbiorcy, typowego konsumenta. W drugiej kolejności
chcemy wejść w obsługę całego kanału
e-commerce. Reagujemy w ten sposób
na obawy dotyczące wpływu miejskiego
transportu towarowego na środowisko
i zatory w miastach. Na szczęście rośnie
świadomość zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, a koordynacja
ruchu i logistyki zyskuje coraz większe
znaczenie. Wiąże się z tym potrzeba
tworzenia nowych form transportu,
polegająca nie tylko na optymalizacji
kosztów, lecz także rozwiązywaniu
problemów środowiskowych, takich
jak hałas, zanieczyszczenie itd. Aby
sprostać nowym wyzwaniom, proponujemy nową koncepcję dostaw ostatniej
mili. Logistykę miejską definiujemy jako
proces całkowitej optymalizacji działań
logistycznych i transportowych przy
wsparciu zaawansowanych systemów
informatycznych, uwzględniających środowisko, bezpieczeństwo i oszczędność
energii w ramach gospodarki rynkowej.
Czas stworzyć prawdziwe wizje logistyki
miejskiej. Chcemy kreować trendy.
Model, który pan proponuje, perfekcyjnie sprawdza się w warunkach pandemii COVID-19, gdy chętnie robimy
zakupy przez Internet.
Jest to również doskonałe rozwiązanie na przyszłość, pozwala nabywcom oszczędzać czas i pieniądze. Dla
handlu stanowi nowy, sprawny i niezawodny kanał dotarcia do odbiorców końcowych. Przyjęcie koncepcji
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nowej mobilności spowoduje, że mniej
samochodów będzie jeździło w miejskiej sieci drogowej o ograniczonej
przepustowości, co w konsekwencji
będzie miało pozytywny wpływ na
środowisko. Nasze podejście pozwoli
również na efektywniejsze wykorzystanie pojazdów towarowych i spowoduje
wprowadzenie stosownych rozwiązań
ekonomicznych i regulacyjnych. Na
razie nie ma praktycznych systemów
transportu publicznego dla przewozu
towarów, więc miasta muszą korzystać
z pojazdów sektora prywatnego. Nasza
koncepcja mobilności jest głównym
elementem projektu, który ma zapewnić aglomeracjom miejskim płynny
i niezawodny przepływ ruchu towarów,
szczególnie produktów spożywczych.
Zrównoważony rozwój jest niezbędny,
aby uczynić miasta bardziej przyjaznymi dla środowiska, zmniejszyć emisje
gazów cieplarnianych i wpływ na środowisko lokalne.
Żadna, nawet najbardziej nowatorska
firma nie może działać, nie mając
finansowania.
Obecnie jestem jedynym inwestorem
spółki EV Fleet. Programy takie jak Pilot
Maker Elektro ScaleUp, w którym bierzemy udział, wspierają projekty takich
spółek jak moja. Jestem też inwestorem
dwóch innych podmiotów, zaraz pojawi
się trzeci. Działam pod własną marką
– Value Solutions. Po wejściu do pilotażowego programu akceleracyjnego Pilot
Maker Elektro ScaleUp nawiązaliśmy
współpracę z firmą Carrefour Polska,
w ramach której testowaliśmy walory
flotowe elektrycznego VW Craftera i Mercedesa Vito. Podczas realizacji pierwszego projektu podpisaliśmy z Carrefour
Polska drugą, bardzo ważną z naszego
punktu widzenia, umowę.
Na czym polegały jej założenia?
Stworzyliśmy koncepcyjny mały samochód dostawczy, opierając się na wykorzystywanej w wielu krajach konstrukcji Eidola Cargo z dobrze wyposażoną,
dwumiejscową klimatyzowaną kabiną.
Konfigurację można znaleźć na naszej

NASZA KONCEPCJA
MOBILNOŚCI
JEST GŁÓWNYM
ELEMENTEM
PROJEKTU, KTÓRY
MA ZAPEWNIĆ
AGLOMERACJOM
MIEJSKIM PŁYNNY
I NIEZAWODNY
PRZEPŁYW RUCHU
TOWARÓW,
SZCZEGÓLNIE
PRODUKTÓW
SPOŻYWCZYCH

stronie internetowej. Wprowadziliśmy
do niego kilka ważnych zmian, m.in.
dodaliśmy drugą baterię, wydłużając
zasięg do 160–180 km w zależności
od warunków atmosferycznych. Na
jednym ładowaniu baterii, rzecz jasna
z gniazdka, może realizować dostawy
przez 12 godzin. Nasz najważniejszy
wkład polegał na zaprojektowaniu
i wykonaniu kompleksowej zabudowy
części towarowej o ładowności ponad
400 kg. Nasze pojemniki pozwalają
na utrzymanie zadanej temperatury,
w których pomiar dokonywany jest za
pomocą specjalnych czujników temperaturowych działających w technologii
RFID. Tworząc ten projekt, wpisaliśmy
się w nowy model biznesowy Carrefour
– „Dostaw ostatniej mili”.
Wspomina pan o kontrolowanej temperaturze. Trudno mi sobie wyobrazić
elektryczną chłodnię, agregaty błyskawicznie pożarłyby prąd, ograniczając
do minimum zasięg.
Użyliśmy nowego materiału, który
charakteryzuje bardzo dobra izolacyjność. Zastosowaliśmy też specjalne
termoizolacyjne pojemniki (inteligentne pojemniki), w których zamówione
produkty trafiają do klienta końcowego, spełniając założenia tzw. zimnego łańcucha dostaw. Tak więc nasz
elektryczny furgon jest chłodnią, tyle
że pasywną, niepobierającą prądu.
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Jak tego rodzaju dostawa wygląda
w praktyce?
Każdy pojemnik wyposażony jest w moduł elektroniczny, przesyłający dane do
naszego serwera i do spersonalizowanych kont naszych klientów. Pojemniki znajdują się zawsze w chłodni lub
mroźni. Następnie, zgodnie z określonym zamówieniem, wkłada się do nich
towary. Potem aplikacja uruchamia
sensor (pomiar temperatury), dzięki
któremu może go zdalnie śledzić, gdy
już zostanie włożony do samochodu
i jest transportowany do klienta. Pojemnik jest w stanie utrzymać pożądaną temperaturę do pięciu godzin.
W praktyce dostawa zajmuje około
dwóch godzin. Proces ten spełnia założenia nowoczesnej logistyki; można
go śledzić online od czasu załadowania
do realizacji dostawy.
Nowości, choć bardzo atrakcyjne,
nie zawsze zyskują akceptację rynku.
W tym przypadku jest inaczej. Carrefour Polska zdecydował się przedłużyć
komercyjne testy o kolejne trzy miesiące. Mam nadzieję, że do końca roku
kilka naszych elektrycznych furgonów
będzie pracowało dla tej sieci. Chciałbym podkreślić, że pojazd został w stu
procentach przystosowany do potrzeb
klienta i dobrze sprawdza się podczas
praktycznego testu. Mamy bardzo duże
doświadczenie w tego rodzaju wdrożeniach. Pracując z klientami na co
dzień w obszarze konsultingu, wiemy
o konkretnych potrzebach, dlatego
nasze produkty i usługi są trafione
w blisko stu procentach. Na koniec
testów planujemy przygotowanie raportu o elektrycznej logistyce, który
mógłby zainteresować kolejne firmy.
Jego premiera planowana jest na początek października. Publikację przedstawię osobiście na XVII Forum Polskich
Menedżerów Logistyki w Warszawie.
Nad czym obecnie pracuje wasze R&D?
Dziękuję, że zwrócił pan uwagę na
ten aspekt naszej działalności. Jak na
niewielką firmę przeznaczamy bardzo
poważne nakłady na badania i rozwój.
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Naszym projektem docelowym jest
usługa logistyczna on-demand, tworzona dla dużych sieci posiadających
własne kanały omnichannel, dzięki którym dostarczają żywność. Chcielibyśmy
docelowo przejąć rynek dostaw, wykorzystując własną flotę opartą na naszej
koncepcji pojazdu, nad którym pracujemy, a którego premierę już teraz
mogę wstępnie ogłosić na wrzesień
2021 r. Będzie to kolejna elektryczna
pasywna chłodnia. Wkrótce zostaniemy
pierwszym w Polsce użytkownikiem
e-Sprintera, który może stanowić bazę
dla naszej konstrukcji. Rozważamy też
możliwość wykorzystania e-Craftera.
Muszę podkreślić, że skala zmian konstrukcyjnych pojazdu, jaką zakładamy,
będzie bardzo duża. Obrazowo mówiąc,
usuniemy całą tylną część samochodu,
by zmontować własną ramę, nowe zawieszenie, przestrzeń towarową. Będzie
to nasze kompleksowe rozwiązanie pod
kątem procesów logistycznych w dostawach ostatniej mili. Pojazd ten nazywamy żartobliwie jeżdżącym smartfonem z zaprojektowanym własnym
oprogramowaniem. Będziemy mogli

Różnej wielkości chłodnie pasywne,
których pomysł wypracował
EV Fleet, a wprowadzili go w życie
konstruktorzy pracujący
dla tej firmy

go konfigurować zgodnie z oczekiwaniami poszczególnych klientów, personalizując proces logistyczny. Wkrótce
zaprezentujemy makietę z wysuwanymi
regałami i kompleksowym systemem
RFID umożliwiającym bezprzewodową
identyfikację obiektów w pojeździe.
Jak na wasze działania reaguje konkurencja?
Znaleźliśmy własną niszę, na razie tylko
my realizujemy tego rodzaju nowatorskie projekty logistyczne i budujemy
własne pojazdy. Chcemy stworzyć
swoją flotę dostawczych samochodów
elektrycznych. Jesteśmy wyspecjalizowaną spółką technologiczną i doradczą, współpracujemy ze znakomitymi
specjalistami z Polski i zagranicy oraz
managerami, którzy realizowali duże
projekty w koncernach motoryzacyjnych. Nikogo też nie kopiujemy. Bardzo
mi się spodobał cytat z filmu „Bohemian
Rhapsody”, który niedawno oglądałem:
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„Czuję się jak artysta, a nie szwajcarski
konduktor”. Taki jestem. Realizuję się,
podejmując nowe wyzwania, nie napędza mnie chęć prześcignięcia konkurentów, ale wprowadzanie w życie
rozwiązań, które sam kreuję. W procesie
zarządzania własnym biznesem, ale też
doradzając innym firmom, szczególną uwagę zwracam na problem, który
nie ma polskiej nazwy, czyli „Cost of
Ignoring”, wskaźnik mierzący wartość
utraconych korzyści wynikających ze źle
lub zbyt późno podejmowanych decyzji.
Co zadecydowało o tym, że został pan
przedsiębiorcą?
W szkole podstawowej byłem przekonany, że będę lotnikiem; trudno, żeby
było inaczej, ponieważ wychowywałem
się w Dęblinie. Wybrałem jednak studia
na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych na Politechnice Warszawskiej.
Zamiast pilotem zostałem zapalonym
samochodziarzem. Pracę magisterską
pisałem pod kierunkiem świetnego
konstruktora Jana Giereja, wykładowcy
i prezesa firmy Rücker Polska, która potem została przejęta przez inny podmiot.
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Dotyczyła projektu koncepcyjnego pojazdu typu pick-up na bazie Daewoo Lanos.
Niezwykłe jest to, że po ponad 15 latach
w praktyce zajmuję się czymś bardzo
podobnym. Po studiach przez osiem
lat pracowałem w dziale samochodów
użytkowych firmy Mercedes-Benz Warszawa (Grupa Daimler A.G.). Zdobyłem
tam wiedzę, którą wykorzystuję, tworząc
własne projekty. Nawiązałem kontakt
z takimi instytucjami jak PIMOT czy
ITS. Opracowywałem zaawansowane
projekty rozwiązań transportowych
dla wielu firm. Choć pewnie mógłbym
pracować dla Mercedesa do emerytury,
to zdecydowałem się szukać własnych
wyzwań. Chciałem iść swoją drogą. Przez
kilkanaście miesięcy współpracowałem – już jako właściciel jednoosobowej
firmy – z Iveco. Potem – już z zespołem
współpracowników – zająłem się własnymi projektami, przede wszystkim
opracowując modyfikacje ponad 50 samochodów pod kątem specjalistycznych potrzeb służb energetycznych,
wojska i straży pożarnej. Najciekawszym
wyzwaniem było przeprojektowanie
i przystosowanie Sprinterów 6x6 dla
służb meteorologicznych WP. Od kilku

ludzi bez doświadczenia. Tworzę go
wspólnie ze znakomitymi specjalistami,
konstruktorami i ekspertami w dziedzinie logistyki.

Koncepcyjny mały samochód
dostawczy, opierający się
na wykorzystywanej w wielu
krajach konstrukcji z dobrze
wyposażoną, dwumiejscową
klimatyzowaną kabiną

miesięcy współpracujemy, jako firma
doradcza, z siecią Żabka Polska. Liczę na
to, że będziemy wspólnie testować nasze
pojazdy elektryczne w zaprojektowanych
przez nas procesach logistycznych. Na
marginesie, EV Fleet to bardzo nietypowy start-up. Wiele go różni od projektów kreowanych zwykle przez młodych

Jak wygląda struktura pańskiego biznesu?
Na rzecz EV Fleet pracują dwie pozostałe moje firmy. Pierwszą z nich, Future
Technology, założyłem osiem lat temu;
zajmuje się ona tworzeniem nowych
rozwiązań w obszarze transportu i logistyki. Stanowi zaplecze R&D: projektowe, konstruktorskie, inżynierskie
i informatyczne. Druga, ANG Vehicle
Technology, specjalizuje się w przebudowywaniu elektrycznych pojazdów
pod kątem nowoczesnej logistyki. Na
razie realizuje zlecenia EV Fleet. Mam
jednak nadzieję, że w niedalekiej przyszłości może rozszerzyć działalność pod
kątem potrzeb zewnętrznych zleceniodawców. Osobom zainteresowanym tymi zagadnieniami polecam nasz portal
evfleet.cloud, chętnie też odpowiem
na pytania e-mailowo – daniel@efleet.
cloud. n
rozmawiał Piotr Cegłowski

Nie tylko praca…

Daniel Węgrzynek

Wypoczynek › „Ze względu na mój pracoholizm nie umiem wypoczywać w tradycyjnie
rozumiany sposób. W wolnym czasie dużo jeżdżę na rowerze i pasją tą zaraziłem syna. Lubię
też biegi. Od roku wstaję codziennie o godz. 4.45 i ruszam na intensywny spacer połączony
z joggingiem. To wspaniała chwila dnia, zwłaszcza gdy wschodzi słońce. Przeszedłem w sumie
2,3 tys. km. Chciałbym podzielić się ważnym doświadczeniem – regularnie uprawiając sport,
całkowicie wyleczyłem się z cukrzycy, w co nie chcą uwierzyć lekarze… ”
Kuchnia › „Polska, przede wszystkim w wykonaniu mojej mamy, która jest zawodową kucharką i gotowała dla dwóch
prezydentów RP”
Samochód › „Zawsze Mercedes. Kiedy związałem się zawodowo z tą marką, zafascynowała mnie jej historia i to, jak
powstawały kolejne konstrukcje. Obecnie jeżdżę klasą V, która może pełnić funkcję mobilnego biura i auta rodzinnego”
Hobby › „Od dzieciństwa interesuję się lotnictwem, dużo czytam na ten temat. Niestety, nie mam jeszcze licencji pilota.
Planuję ją zdobyć w przyszłym roku. Pierwszy samodzielny lot mam już za sobą. Poranne spacery spowodowały, że
zainteresowałem się fotografią. Każdego dnia robię kilka zdjęć, szukając odpowiedniej sceny, czasem klękam lub kładę
się na ziemi… To jest czas na sport, ale też na refleksję. Postanowiłem zacząć spisywać swoje przemyślenia związane
z życiem prywatnym i zawodowym, które – mam nadzieję – kiedyś zamienią się w książkę”
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Audi:

elektromobilność
w segmencie

premium

Michał Bowsza, dyrektor marki Audi, mówi o rozwoju elektromobilności,
o nowych modelach w pełni elektrycznych, które w bliskiej przyszłości
zostaną wprowadzone na polski rynek, oraz o 37 mld euro przeznaczonych
na R&D w tej dziedzinie
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Audi Q4 e-tron Sportback

Jakimi modelami w najbliższym czasie
zaskoczy nas koncern z Ingolstadt?
Do końca roku 2020 rozpocznie się produkcja aż 17 modeli zelektryfikowanych
lub w pełni elektrycznych. Rozbudowana

zostanie rodzina modelowa e-tron, która
jest dostępna na rynku od dwóch lat.
W kwietniu tego roku dołączył do niej
e-tron Sportback, a niedawno zaprezentowano sportowe wcielenie w wersji
„S”. Kolejnymi modelami w elektromobilnej ofensywie „Czterech Pierścieni”
są Audi e-tron GT, Audi Q4 e-tron i Q4
e-tron Sportback, których premiery zapowiedziane są na rok 2021, zatem już
wkrótce. Dodatkowo 12 modeli będzie
dostępnych w wersji plug-in hybrid. Jak
więc widać, nasze plany na najbliższy
czas są bardzo ambitne.
Produkcja i wdrożenie tylu nowości
wymagają sporych nakładów finansowych. Pandemia koronawirusa
pozmieniała plany wielu firm, wielu
marek. Jakie środki finansowe przeznaczy w najbliższym czasie Audi na
rozwój elektromobilności?
Podczas prezentacji raportu finansowego koncernu za I półrocze 2020 r.
członek zarządu Audi AG odpowiedzialny za finanse Arno Arnitz wyraźnie
zaznaczył, że skutki pandemii znajdują
odzwierciedlenie w naszych wynikach
finansowych. Szybko zareagowaliśmy
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na pandemię i zoptymalizowaliśmy
nasze krótkoterminowe wydatki, nie
idąc na kompromis w kwestii długofalowych planów.
Audi AG zaplanowało na najbliższe pięć
lat łączną kwotę około 37 mld euro na
badania i rozwój oraz na inwestycje
w rzeczowe aktywa trwałe. Koncern
z Ingolstadt planuje wydatki początkowe w wysokości 12 mld euro wyłącznie
na mobilność elektryczną – więcej niż
kiedykolwiek wcześniej. Dla sfinansowania dużych inwestycji niezbędnych
do dostosowania modelu biznesowego dwa lata temu koncern uruchomił
Plan Transformacji Audi (ATP). Jest to
program poprawy efektywności ekonomicznej, który ma na celu uwolnienie
do 2022 r. łącznej kwoty 15 mld euro na
przyszłe inwestycje. Od początku swego
funkcjonowania ATP wygenerował już
4 mld euro.
Jakich zmian technicznych w fabrykach, w sposobie produkcji, wymaga
wprowadzenie tylu modeli elektrycznych?
Wraz z rozpoczęciem produkcji modelu e-tron w brukselskiej fabryce Audi

fot.: Materiały prasowe

Elektromobilność to przyszłość motoryzacji. Właściwie wszystkie koncerny
motoryzacyjne z całego świata prezentują nowe, elektryczne samochody
i przestawiają swoją produkcję. Jak
wygląda rozwój elektromobilności
w przypadku Audi?
Audi – jak przystało na markę segmentu
premium – jest w ścisłej światowej
czołówce tego procesu. Nie jesteśmy
już wyłącznie producentem pojazdów, ale z sukcesem przekształcamy
się w firmę będącą dostawcą zrównoważonej mobilności elektrycznej – to
proces obejmujący wszystkie zakresy działalności przedsiębiorstwa. Do
2025 r. Audi zamierza oferować ponad
30 modeli zelektryfikowanych, z których 20 będzie w pełni elektrycznych
(BEV), a 10 to będą hybrydy typu plug-in (PHEV). Planujemy, że ich udział
w naszej światowej sprzedaży wyniesie
nawet 40 proc.
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tamtejszy zakład produkcyjny został
gruntownie zmodernizowany. Obecnie
jest jedną z najnowocześniejszych fabryk modeli elektrycznych w Europie.
Napędy elektryczne są dostarczane
przez zakład produkcji silników Audi
w Győr, a w Brukseli uruchomiono
własną wytwórnię zestawów akumulatorowych. Wiele doświadczeń z produkcji e-trona w Brukseli jest obecnie
włączanych do nowych projektów BEV.
W przyszłości w produkcji samochodów elektrycznych Audi postawi na wysoką elastyczność i synergię wewnątrz
Grupy Volkswagen. Na przykład platforma PPE (Premium Platform Electric)
została opracowana we współpracy
z Porsche i jest dedykowana wyłącznie segmentowi premium. Muszę tu
jednak wyraźnie podkreślić, że każda
marka Audi i Porsche zachowa swój
indywidualny charakter.

Audi e-tron Sportback

Audi Q4 e-tron

Audi e-tron to wasz pierwszy w pełni
elektryczny model. Na rynku obecny
jest od dwóch lat. Jak wygląda jego
sprzedaż?
W pierwszej połowie tego roku Audi
dostarczyło klientom na całym świecie
17 641 egzemplarzy tego modelu. To
wzrost na poziomie 86,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku
2019. Gdzie musimy mieć na uwadze
trudną w tym czasie sytuację rynkową
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spowodowaną pandemią. Audi e-tron
wyprzedza w zestawieniach swych konkurentów z segmentu SUV-ów klasy wyższej z w pełni elektrycznym napędem.
Jest również najlepiej sprzedającym
się elektrycznym SUV-em w Europie.
Audi e-tron cieszy się także ogromnym
zainteresowaniem na rynku skandynawskim. W Norwegii, która jest światowym liderem w zakresie mobilności
elektrycznej, był to najlepiej sprzedający
się model w pierwszej połowie roku.
Stanowił 92 proc. wolumenu modeli
Audi dostarczanych do Norwegii. n
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Elektromobilność w Europie

Jak wzmocnić
łańcuch
dostaw
baterii?

A

mbicją Europy jest osiągnięcie neutralności klimatycznej: zerowego poziomu
emisji gazów cieplarnianych netto. Transport drogowy jest tą
dziedziną, która będzie podlegać procesowi dekarbonizacji, a samochody
elektryczne stanowić będą główne narzędzie w tym planie. Obecnie baterie
litowo-jonowe są najpopularniejszym
rodzajem akumulatorów używanych
w tych pojazdach, a zakładany wzrost
liczby takich aut spowoduje w konsekwencji wzrost zapotrzebowania na
tego typu baterie. Z punktu widzenia
Unii Europejskiej ważną kwestią pozostaje rozwój całego łańcucha dostaw
baterii w Europie. Można go podzielić
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na sześć etapów: wydobycie surowców
i ich przetworzenie, produkcja komponentów ogniw akumulatorowych,
produkcja ogniw, produkcja baterii,
produkcja samochodów elektrycznych
oraz recykling baterii/ponowne wykorzystanie.

Prognozy rozwoju rynku
W roku 2019 moc baterii w nowo sprzedanych samochodach elektrycznych
wyniosła 95,6 GWh, co oznacza wzrost
o 30 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Region Azji i Pacyfiku zanotował
wzrost o 27 proc., osiągając poziom
50,9 GWh. Europa zanotowała wzrost
aż o 89 proc., do poziomu 23,9 GWh.

fot.: AdobeStock

Europa jest w trakcie
transformacji
energetycznej, której
cele to: redukcja
zapotrzebowania
na energię, poprawa
jej efektywnego
wykorzystania i odejście
od wysokiej zależności
od paliw kopalnych na
rzecz zwiększenia udziału
paliw pochodzących
ze źródeł odnawialnych
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Wykres 1. Światowa sprzedaż samochodów EV do roku 2030
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Źródło: Opracowanie własne za The Boston Consulting Group.

Ameryka Północna i Ameryka Południowa razem zanotowały wzrost tylko
o 1 proc., do poziomu 20,5 GWh. Natomiast Bliski Wschód i Afryka łącznie
zanotowały 57-procentowy wzrost, do
poziomu 0,17 GWh.
Ze względu na rodzaj samochodu elektrycznego udziały w całkowitej mocy
baterii wyniosły: BEV – 90 proc., PHEV
– 7 proc., HEV – 3 proc.
Rozwój rynku samochodów elektrycznych i hybrydowych, który do roku
2030 według różnych prognoz będzie stanowił 50–75 proc. wszystkich
sprzedawanych nowych pojazdów,
będzie miał ogromny wpływ na popyt i podaż baterii litowo-jonowych.
Firma konsultingowa The Boston
Consulting Group prognozuje, że
coroczne zapotrzebowanie na baterie
wzrośnie do poziomu 800–900 GWh
w roku 2030.
BCG przewiduje, że w roku 2030 udział
samochodów elektrycznych w sprzedaży ogółem będzie wynosił 48 proc. oraz
że łączna globalna sprzedaż samochodów wzrośnie z 86 mln w roku 2018 do
poziomu około 104 mln w roku 2030.

Opierając się na prognozach sprzedaży
samochodów z napędem elektrycznym w poszczególnych latach do roku
2030 w Europie, na wykresie 2 przedstawiono zakładane zapotrzebowanie
na baterie litowo-jonowe. W roku 2025

wielkość popytu ogółem wyniesie około 200 GWh, a w roku 2030 osiągnie
poziom około 490 GWh. Samochody
z napędem BEV stanowić będą, odpowiednio, 84 proc. i 86 proc. zapotrzebowania ogółem, co oznacza, że do
wyprodukowania tego typu pojazdów
będzie potrzebny popyt na 165 GWh
w roku 2025 i 418 GWh w roku 2030.
Samochody z napędem PHEV mają
znacznie mniejsze baterie i mniejszy
udział w popycie ogółem. W latach
2025 i 2030 ich udział stanowić będzie,
odpowiednio, 13 proc. i 22 proc.
Biorąc pod uwagę, że samochody BEV
są wyposażone w silnik elektryczny
napędzany przez akumulator o największej pojemności ze wszystkich, do
110 kWh, i ich udział w rynku ogółem
wynosi 14 proc., będą miały największy
udział we wzroście popytu na baterie
samochodowe.
Na podstawie danych Benchmark
Mineral Intelligence można wywnioskować, że planowana całkowita moc
produkcyjna baterii litowo-jonowych
na świecie w roku 2029 wyniesie
2150 GWh, z czego w Europie 369 GWh,

Wykres 2. Zapotrzebowanie na baterie litowo-jonowe do samochodów
z napędem elektrycznym w UE w latach 2020–2030 (GWh)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Automotive from Ultima Media 2019
i The Boston Consulting Group.
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Wykres 3. Porównanie wzrostu popytu na metale pomiędzy rokiem
2019 a 2030 wraz ze wzrostem liczby baterii litowo-jonowych
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Źródło: Opracowanie własne za BloombergNEF.

co stanowić będzie udział 17,2-procentowy. Chiny pozostaną nadal największym producentem, z możliwością
produkcyjną na poziomie 1491 Gwh
– udziałem 69,3-procentowym.
Porównując dane o zapotrzebowaniu
na baterie litowo-jonowe z realizowanymi obecnie planowanymi inwestycjami
w rozbudowę mocy produkcyjnych
samych baterii, można stwierdzić, że
do roku 2030 producenci samochodów
elektrycznych będą jeszcze dokonywać
zakupów baterii spoza Europy, a potem zdolność produkcyjna w Europie
powinna w większości wystarczyć do
zaopatrzenia fabryk samochodowych
na Starym Kontynencie.
Produkcja ogniw akumulatorów litowo-jonowych jest strategiczną szansą
na uniezależnienie się Europy od producentów na innych kontynentach.
Ich produkcja wewnątrz UE gwarantuje także większą wartość uzyskaną
z wartości łańcucha dostaw. W długim
okresie dla producentów samochodów
elektrycznych będzie ekonomicznie

korzystniejsze zbudowanie bliższych
relacji z dostawcami baterii poprzez
wspólne alianse, sojusze lub współpracę w dziedzinie R&D. Wspólna i ściślejsza współpraca pomiędzy nimi pozwoli
na lepsze i szybsze wykorzystywanie
osiągnięć technologicznych, takich
jak rozwijanie nowych wymiarów
ogniw akumulatorów, mniejsze zużycie kobaltu i litu, a także większą
integralność baterii z pojazdami przy
zastosowaniu nowych platform.

Zapotrzebowanie na surowce
Dostęp do zasobów jest strategiczną
kwestią bezpieczeństwa z punktu widzenia europejskiego celu osiągnięcia
neutralności klimatycznej w roku 2050.
Jednym z warunków tej strategii jest zapewnienie zaopatrzenia w zrównoważone surowce w drodze dywersyfikacji
dostaw ze źródeł zarówno pierwotnych,
jak i wtórnych.
Unia Europejska, wspierając strategiczne plany na rzecz baterii i zwiększania
w coraz większym stopniu wielkości ich
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produkcji na swoim terytorium, musi
zapewnić stabilny dostęp do metali
rzadkich. Jednym z nich używanych
do produkcji baterii litowo-jonowych
(li-ion) jest kobalt, pozostałymi są: lit,
nikiel i grafit. Ten ostatni wykorzystywany jest do budowy anody, a lit, nikiel
i kobalt do budowy katody typowego
ogniwa li-ion. Budowa katody stanowi
około 90 proc. całkowitych kosztów
wytwarzania ogniwa.
Plany zwiększenia produkcji samochodów elektrycznych na świecie powodują wzrost zapotrzebowania na te
podstawowe surowce. Do roku 2025
w Europie zakładane zapotrzebowanie na baterie litowo-jonowe wyniesie
około 200 GWh, a w roku 2030 osiągnie
poziom około 490 GWh. W okresie od
2018 do 2030 r. średnioroczny wzrost popytu na lit wyniesie 15 proc., na kobalt
7 proc., a na nikiel 19 proc. W związku
z tym, aby zmniejszyć ryzyko w dostawach surowców, producenci baterii
muszą zabezpieczać się poprzez dywersyfikację dostaw oraz optymalizację
procesów produkcyjnych.

fot.: AdobeStock
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Analitycy BloombergNEF wskazują, że
popyt na podstawowe metale wzrośnie
od 3 do 14 razy w 2030 r. w porównaniu
z 2019 r.
Rozwój rynku samochodów elektrycznych, wzrost zapotrzebowania
na ogniwa akumulatorowe oraz wzrost
popytu na surowce do produkcji tychże ogniw wymagają strukturalnych
zmian w łańcuchu dostaw dla producentów samochodów elektrycznych w Europie. Będzie to związane
z koniecznością pozyskania większej
liczby baterii akumulatorowych, a co
za tym idzie – znacząco wzrośnie ilość
głównych surowców potrzebnych do
ich wytwarzania.
Jak ważnym elementem w łańcuchu
dostaw jest dostęp do złóż surowca i ich
zabezpieczenie, doświadczyła firma
ACI Systems z Badenii-Wirtembergii
i rząd niemiecki. W grudniu 2018 r. firma ta założyła spółkę joint venture z boliwijskim koncernem państwowym YLB
(i przy wsparciu obu rządów). Jej celem miała być inwestycja o wartości
300–400 mln euro i wydobycie od 2022 r.
30–40 tys. ton węglanu litu rocznie.
W grudniu 2019 r. rząd prezydenta Boliwii zatrzymał dekretem ten projekt na
skutek protestów miejscowej ludności.
W Europie największe rezerwy litu znajdują się w Portugalii i wynoszą 60 tys.
ton. Rocznie wydobywa się 1,2 tys. ton,
co stanowi 1-procentowy udział w światowym wydobyciu tego minerału. Na
zmianę pozycji Europy w tej kategorii
może wpłynąć projekt Cinovec w Czechach. Udziałowcy European Metals
Holdings w kwietniu 2020 r. poinformowali o zainwestowaniu ponad 29 mln
euro w ten projekt poprzez swoją firmę
zależną Geomet. Jest on realizowany
wspólnie z czeskim holdingiem CEZ,
w którym 70 proc. udziałów ma rząd
czeski. Dzięki tej inwestycji Cinovec
ma szansę być największym europejskim producentem akumulatorów
litowych. Według przeprowadzonych
badań złoża litu w twardych skałach
zawierają 7,2 mln ton LCE i 263 tys.

W roku 2019 Chiny stały się nie tylko
największym na świecie producentem przetworzonego kobaltu, który
był głównie importowany z Konga, lecz
także największym jego konsumentem.
Na podstawie szacunków Instytutu
Kobaltu około 50 proc. kobaltu wydobywanego na świecie jest używane do
produkcji akumulatorów, z czego 15–20
proc. jako składnik katod w akumulatorach stosowanych w samochodach
elektrycznych (NMC, MCA, NiMH).

TRANSPORT
DROGOWY JEST
TĄ DZIEDZINĄ, KTÓRA
BĘDZIE PODLEGAĆ
PROCESOWI
DEKARBONIZACJI,
A SAMOCHODY
ELEKTRYCZNE
STANOWIĆ
BĘDĄ GŁÓWNE
NARZĘDZIE W PLANIE
NEUTRALNOŚCI
KLIMATYCZNEJ
ton cyny. Złoża te stanowią największe
zasoby litu w twardych skałach w Europie i czwarte co do wielkości złoże
niesolanki na świecie.

Skąd wziąć kobalt?
Kobalt praktycznie nie występuje w przyrodzie samodzielnie, ale jest domieszką
rud miedzi oraz niklu. Samodzielnie
wydobywany jest z rud arsenu w Maroku
i częściowo w Kanadzie. Około 58 proc.
kobaltu pochodzi ze złóż miedzi.
Światowe zasoby kobaltu, których eksploatacja jest opłacalna ekonomicznie,
oceniane są na 7 mln ton, z czego największe złoża znajdują się w zagłębiu
Katanga na południu Demokratycznej
Republiki Konga i w sąsiadującej z nim
Zambii. Kongo stanowi 70 proc. światowego wydobycia.
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Jak wynika z analizy firmy badawczej
Adamas Intelligence, w roku 2019 globalna ilość kobaltu użytego do produkcji samochodów elektrycznych przekroczyła poziom 14,4 tys. ton. W roku
poprzednim popyt wyniósł ponad
10,75 tys. ton. Wzrost był więc na poziomie 34 proc. i wiązał się ze wzrostem
sprzedaży samochodów elektrycznych
o 9 proc. w tym samym okresie.
W istniejących bateriach zawartość kobaltu wynosi średnio 6 proc., co daje
450 g kobaltu w baterii litowo-jonowej HEV. Baterie PHEV są większe niż
HEV, mają około 10 tys. Wh, ponieważ
są przeznaczone do zasilania pojazdu
przez dłuższy czas. Z kolei akumulatory
BEV są większe niż akumulatory PHEV
i będą jeszcze większe. Wyraźnie widać
trend rosnącej popularności pojazdów
o większym zasięgu, aby konkurować
z pojazdami spalinowymi (ICE).
Jednakże aby osiągnąć prognozowany
udział w rynku pojazdów elektrycznych, produkcja kobaltu będzie musiała się podwoić do 2030 r. Biorąc pod
uwagę lukę między obecną podażą
a prawdopodobnym popytem, może
nastąpić znaczny wzrost ceny kobaltu,
nawet jeśli produkcja znacznie wzrośnie. Według BloombergNEF nawet
przy spadku sprzedaży samochodów
elektrycznych na świecie o 10 proc.
z powodu pandemii COVID-19 cena
kobaltu może wzrosnąć o 5 proc., do
poziomu 31 tys. dol. za tonę pod koniec
roku 2020.
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Producenci akumulatorów starają się
zmniejszyć zawartość Co w akumulatorach litowo-jonowych, ale kobalt jest
trudny do zastąpienia. W akumulatorach litowo-jonowych ma on bowiem
zasadniczy wpływ na żywotność i bezpieczeństwo cyklu. Szczególnie koncern
Tesla stara się zmniejszyć zawartość
kobaltu w akumulatorach elektrycznych
i współpracuje w tym zakresie z firmami
Panasonic i CATL. Zmniejszenie ilości
tego minerału do 1–2 proc. jest osiągalne, ale nie jest pewne, czy całkowicie
bezkobaltowa bateria jest możliwa,
a jeśli tak, to najprawdopodobniej nie
wejdzie do powszechnego użytku do
2030 r. Obecnie są prowadzone prace
nad zastąpieniem kobaltu niklem.
Kobalt należy do metali rzadkich i jest
zaliczony przez Unię Europejską do
26 krytycznych metali rzadkich. Do
tego dochodzi stopień jego występowania na świecie. Prawie 72 proc. światowego wydobycia jest w Kongu, kraju
zniszczonym przez wojny, o wysokim
poziomie ubóstwa. Poza tym istotną
kwestią są bezpieczeństwo i jakość pracy, gdzie 23 proc. wydobycia kobaltu
w 2019 r. było przeprowadzone metodą
rzemieślniczą. Jednym z najważniejszych problemów są sprawy etyczne.
Firmy wydobywcze wykorzystują do
pracy dzieci, szczególnie w kopalniach
w Kongu, i jest to często podnoszone
przez wiele organizacji humanitarnych,
m.in. Amnesty International.

Gdzie jest lit?
Światowe zasoby litu, których eksploatacja jest obecnie opłacalna ekonomicznie, szacowane są na około 17 mln
ton. Największe złoża znajdują się
w sześciu złożach zlokalizowanych

Wykres 4. Prognoza popytu na surowce do produkcji
baterii litowo-jonowych do roku 2030 (tys. ton)
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Źródło: Opracowanie własne za Wood Mackenzie.

w trzech krajach: sześć złóż mineralnych w Australii, po dwie kopalnie
w Argentynie oraz Chile i jedna kopalnia i jedno złoże mineralne w Chinach.
Wraz z rozwojem procesu wydobywczego na świecie dokonywane są nowe
odkrycia złóż, które potencjalnie mogą
być eksploatowane w przyszłości. Obecnie wszystkie zasoby litu na świecie
oceniane są na 80 mln ton. Wśród nich
największe zasoby posiadają: Boliwia
– 21 mln ton, Argentyna – 17 mln ton,
Chile – 9 mln ton, Australia – 6,3 mln
ton oraz Chiny – 4,5 mln ton. Rezerwy
krajów Ameryki Południowej wynoszą
około 65 proc. światowych zasobów.
Istnieją dwa rodzaje związku litu: węglan litu i wodorotlenek litu. Pierwszy
jest wydobywany ze źródeł solankowych
(głównie złoża w Ameryce Południowej), a drugi ze złóż skalnych (głównie
w Australii Zachodniej). Handel każdym z nich odbywa się oddzielnie na
lokalnych rynkach. Jednakże globalne
dostawy na rynek wyrażone są na podstawie LCE (równoważnik węglanu litu),
jako przelicznik 1 kg LCE = 0,1895 kg Li.
Według U.S. Geological Survey (USGS)
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światowa produkcja litu (bez danych
USA) w roku 2019 spadła o 19 proc., do
poziomu 77 tys. ton, co było spowodowane spadkiem popytu w związku
z niższą sprzedażą samochodów elektrycznych w Chinach.
Produkcja litu jest mocno skoncentrowana. Za 85–90 proc. wydobycia odpowiadają cztery firmy: dwie amerykańskie Albemarle i FMC, chilijska Sociedad Química y Minera de Chile (SQM)
oraz australijska Talison. Tę ostatnią
firmę kontrolują amerykańska Albemarle i chińska Tianqi Lithium, które
mają odpowiednio 49 proc. i 51 proc.
jej akcji. Chińska firma posiada też
23,77-procentowy pakiet akcji w firmie
SQM, który nabyła od kanadyjskiej firmy wytwórczej Company Nutrien Ltd.
Poza tym istnieje kilkadziesiąt innych
mniejszych firm, które prowadzą wydobycie. Jedną z większych jest firma
Rockwood, która prowadzi wydobycie
w Chile. Została ona kupiona przez
Albemarle za 6,2 mld dol. w roku 2014.
Według danych największego producenta litu na świecie, amerykańskiej
firmy Albemarle, światowa produkcja litu w roku 2019 wyniosła 325 tys.

fot.: AdobeStock

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat cena kobaltu uzyskała swój najwyższy
poziom w połowie 2018 r., osiągając
cenę 91 tys. dol. za tonę. Od tego czasu
spadała, do 29 tys. dol. za tonę w lipcu
2020 r. (LME).
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ton LCE. 45 proc. światowej produkcji
pochodzi ze źródeł solanki, a około
60 proc. ogółem stanowił węglan litu.
Opierając się na prognozie wspomnianej już firmy Albemarle, zakładany
popytu na lit (LCE) skierowany na rynek
samochodów elektrycznych wzrośnie
o 599 proc. do roku 2025, a udział tego
sektora wzrośnie z 33 proc. w roku 2019
do około 68 proc. w roku 2025.
Prawdopodobnie prognozy mogą
okazać się za bardzo optymistyczne
z uwagi na rozwój rynku samochodów
elektrycznych na świecie. Jednakże
pokazują kierunek, w jakim będzie
rozwijać się rynek wytwórczy i produkcji akumulatorów. W roku 2019
wystąpiła nadprodukcja, która z początkiem września tego roku spowodowała
spadek cen nawet o 50 proc. w stosunku
do cen z początku 2018 r. Producenci
litu rozpoczęli proces wstrzymywania
przyszłych zaplanowanych już inwestycji, co może mieć wpływ na wielkość
wydobycia w przyszłych latach i na
wzrost popytu ze strony przemysłu
samochodowego.
Cena litu wzrasta systematycznie od
dwóch dekad. W 2002 r. wynosiła

OBECNIE BATERIE
LITOWO-JONOWE
SĄ NAJBARDZIEJ
POPULARNYM
RODZAJEM
AKUMULATORÓW
UŻYWANYCH
W POJAZDACH
ELEKTRYCZNYCH

1,6 tys. dol. za tonę i wzrosła dziesięciokrotnie do 2018 r., osiągając poziom
16,5 tys. dol. za tonę. Podobnie kształtowała się cena węglanu litu, która
wzrosła z poziomu 5180 dol. za tonę
w 2010 r. do poziomu 7,4 tys. dol. za
tonę w 2016 r.
W lipcu 2020 r. cena węglanu litu wyniosła 7250 dol. za tonę, a wodorotlenku
litu 9,5 tys. dol. za tonę, o 2 proc. mniej
w porównaniu z rokiem 2018. Biorąc
pod uwagę planowany wzrost produkcji
baterii litowo-jonowych, popyt na lit
wzrośnie trzykrotnie. Oznacza to, że
przemysł wydobywczy powinien wznowić inwestycje wstrzymane wcześniej

43
MANAGER-REPORT
wrzesień 2020

z uwagi na pandemię COVID-19, aby
zaspokoić potrzeby przemysłu samochodowego.

Coraz więcej niklu
Światowe zasoby lądowe niklu wynoszą
przynajmniej 130 mln ton. Duża część
z nich została odnaleziona w skorupach
magnezowych w oceanie. Największe
zasoby niklu znajdują się na terenie Indonezji i Australii. Indonezja i Filipiny
są krajami o największym wydobyciu
na świecie. Łączne wydobycie w tych
krajach stanowiło 45 proc. światowej
produkcji niklu w roku 2019.
Nikiel jest głównym składnikiem w bateriach litowo-jonowych i metalem
używanym w największej ilości w katodach litowo-jonowych. Dla przykładu
stanowi 80 proc. katody NCA używanej
w samochodach koncernu Tesla i około
33 proc. katody w NMC111. W bateriach
tych producenci zmniejszają ilość kobaltu na korzyść niklu, co prowadzi
do zwiększenia znaczenia nowego rodzaju baterii NMC811 (8 części niklu,
1 część kobaltu, 1 część manganu).
Ponad 90 proc. nowych fabryk produkujących baterie litowo-jonowe planuje
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800 mln ton grafitu
Światowe zasoby grafitu szacowane są
na 800 mln ton. Największe zasoby grafitu znajdują się na terenie Turcji, Chin
i Brazylii oraz Mozambiku i Tanzanii.
W roku 2019 wydobycie w Chinach
stanowiło prawie 65 proc. światowej
produkcji ogółem. Z 700 tys. ton 40 proc.
stanowił naturalny amorficzny grafit,
a 60 proc. płatkowy. Udział krajów Afryki stanowił około 14 proc., a Ameryki
Północnej 4 proc. światowej produkcji.

Ciągłość dostaw tego surowca nie powinna być zagrożona w najbliższych
kilkudziesięciu latach. Nowo odkryte
złoża w północnym Mozambiku, Madagaskarze, Namibii i Tanzanii stanowić
będą trzy czwarte nowych światowych
zasobów (nie wliczając Chin). Nowych
pokładów grafitu płatkowego poszukuje się w Australii, Kanadzie, Rosji,
Indiach oraz USA.
Udział naturalnego grafitu używanego
w bateriach wynosi 4 proc., a Benchmark Minerals Intelligence przewiduje,
że popyt na grafit naturalny i sztuczny
do produkcji elektrod wzrośnie na koniec roku 2020 do poziomu 350 tys. ton
(80 tys. w 2015 r.).

ROZWÓJ RYNKU
SAMOCHODÓW
ELEKTRYCZNYCH
I HYBRYDOWYCH,
WEDŁUG
RÓŻNYCH
PROGNOZ, BĘDZIE
STANOWIŁ
50–75 PROC.
WSZYSTKICH
SPRZEDAWANYCH
NOWYCH
POJAZDÓW

Jak zapewnić sobie dostawy
Obniżenie całkowitego kosztu produkcji samochodów elektrycznych jest kluczowe dla osiągnięcia prognozowanej
ich sprzedaży do roku 2030 i sprostania
wysokim wymogom stawianym przez
regulacje dotyczące emisji CO2. W tym
celu producenci baterii samochodowych powinni wyzyskiwać korzyści
skali płynące ze zwiększonej produkcji
do zagwarantowania producentom
odpowiednich ilości po niższej cenie.
W krótkim okresie powinny też być
wprowadzone w życie postanowienia
zawarte w Europejskim Zielonym Ładzie oraz we wcześniejszych programach Komisji.
Jednym z nich jest stworzona w październiku 2017 r. platforma do współpracy pomiędzy przedstawicielami
przemysłu, zainteresowanymi krajami
i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym pod nazwą Europejski Sojusz na
rzecz Baterii (European Battery Alliance). Jego celem jest zapewnienie, że
wszyscy Europejczycy będą korzystać
z rozwiązań bezpiecznego ruchu, samochodów elektrycznych i bardziej
zrównoważonych rozwiązań technologicznych. Wszystko to ma być osiągnięte przez stworzenie konkurencyjnego
i zrównoważonego łańcucha wartości
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w produkcji ogniw akumulatorowych
w Europie, a celem jest osiągnięcie do
2025 r. w Europie rynku o wartości
250 mld rocznie poprzez wybudowanie
10–20 wielkich zakładów.
W tym zakresie Komisja będzie wspierać ponadnarodowe i zintegrowane
projekty obejmujące cały łańcuch wartości dostaw.
Komisja w Strategicznym Planie na
rzecz Baterii przedstawiła cel, aby
Europa stała się światowym liderem
w zrównoważonej produkcji i wykorzystaniu baterii w gospodarce o obiegu
zamkniętym. Plan ma w szczególności
na celu:
q Zapewnienie dostępu do surowców
pochodzących z bogatych w zasoby
państw spoza UE, ułatwienie dostępu
do europejskich źródeł surowców,
a także dostępu do surowców wtórnych dzięki recyklingowi baterii
w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym.
q Wsparcie dla europejskiej produkcji ogniw baterii na dużą skalę i stworzenie w Europie w pełni

fot.: AdobeStock

zastosowanie NCM811, co będzie miało
ogromny wpływ na rynek niklu i całego
łańcucha dostaw.
W 2019 r. światowy popyt na nikiel
do produkcji baterii do samochodów
elektrycznych wyniósł 59,3 tys. ton.
Oznacza to 39-procentowy wzrost
w porównaniu z rokiem poprzednim.
Zużycie w Chinach wyniosło 22,3 tys.
ton, co stanowi 38-procentowy udział.
Kolejne miejsca zajęły USA z 22-procentowym udziałem w rynku, Japonia (9 proc.), Holandia i Niemcy (po
9 proc.). W rozbiciu na rodzaj baterii
akumulatorowej zużycie niklu wyniosło
odpowiednio: BEV – 76 proc. (wzrost
o 5 proc. do roku 2018) , PHEV – 4 proc.
(spadek o 1 proc.), HEV – 20 proc. (spadek o 4 proc.).
Na rynek niklu wpływ będzie miał trend
w kierunku produkcji baterii NMC811
i NMC622. Zastosowanie niklu w akumulatorach zwiększy gęstość energii,
a to oznacza, że baterie będą mniejsze,
lżejsze i krócej będą się ładować. Ta
zmiana z pewnością wpłynie na rynek
niklu.
Od roku 2010 cena niklu spadała.
W roku 2011 osiągnęła poziom 29 tys.
dol. za tonę, a w 2018 r. cena spadła
do 14,5 tys. dol. za tonę. Jednakże od
2016 r. możemy zaobserwować stopniowy wzrost ceny. Tendencja taka
utrzyma się w kolejnych latach, biorąc
pod uwagę wzrost liczby samochodów
elektrycznych i zmianę w technologii baterii.
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konkurencyjnego łańcucha wartości: wspólne zaangażowanie głównych podmiotów reprezentujących
przemysł i organów krajowych
oraz regionalnych; współpraca
z państwami członkowskimi i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
w celu wspierania innowacyjnych
projektów dotyczących produkcji,
z uwzględnieniem istotnego wymiaru transgranicznego i dotyczącego
zrównoważonego rozwoju w całym
łańcuchu wartości baterii.

q Wzmocnienie wiodącej pozycji
w przemyśle za pośrednictwem
zintensyfikowanego wsparcia związanego z badaniami naukowymi
i innowacjami na rzecz technologii
zaawansowanych (np. litowo-jonowych) i przełomowych (np. półprzewodnikowych) w sektorze baterii.
Powinno być to ukierunkowane na
wsparcie na wszystkich etapach łańcucha wartości (zaawansowane materiały, nowe składy chemiczne, procesy produkcji, systemy zarządzania

bateriami, recykling, innowacje
w modelach biznesowych), ściśle
zintegrowane z ekosystemem przemysłowym, a także przyczyniać się
do przyspieszenia wdrażania i uprzemysłowienia innowacji.
qR
 ozwinięcie i wsparcie wysoko
wykwalifikowanej siły roboczej we
wszystkich segmentach łańcucha wartości baterii w celu zlikwidowania
niedoboru kwalifikacji za pomocą
działań na szczeblu UE i państw członkowskich, polegające na zapewnianiu
odpowiedniego szkolenia, przekwalifikowywania i podnoszenia kwalifikacji oraz dzięki uczynieniu Europy
atrakcyjnym miejscem dla światowej
klasy ekspertów w dziedzinie opracowywania i produkcji baterii.
q Wsparcie zrównoważonego charakteru unijnego przemysłu produkcji
ogniw baterii przy możliwie najmniejszym śladzie środowiskowym,
np. poprzez wykorzystanie energii
ze źródeł odnawialnych w procesie
produkcji. Cel ten należy w szczególności zrealizować poprzez określenie
wymogów dotyczących bezpiecznej
i zrównoważonej produkcji baterii;
zapewnienie spójności z szerszymi
ramami wspomagającymi i regulacyjnymi (strategia na rzecz czystej
energii, pakiety dotyczące mobilności, polityka handlowa UE itd.)
wspierającymi upowszechnianie
baterii i rozmieszczenie punktów
składowania. n

Tomasz Konewka
ekonomista, posiada wieloletnie doświadczenie w zarządach spółek prawa handlowego i w korporacji międzynarodowej.
Obecnie w zarządach spółek z sektora motoryzacyjnego. Naukowo specjalizuje się w zakresie strategii rynkowych
przedsiębiorstw oraz w opracowywaniu analiz rynkowych.
dr Tomasz Czuba
pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomiczny). Specjalizuje się w badaniach oraz analizach
rynkowych, tematach z zakresu strategii marketingowych, zarządzania marką, marketingu politycznego. Ma ponad 25 lat
praktycznego doświadczenia w analizach rynkowych na różnych szczeblach (po stronie zamawiających i wykonawców)
i w różnych strukturach (naukowych i komercyjnych). W ramach projektów autor lub współautor opracowań dla
odbiorców krajowych i zagranicznych, komercyjnych i non profit.

45
MANAGER-REPORT
wrzesień 2020

GOSPODARKA
kultura i biznes

Promocja gospodarki poprzez kulturę

Case study KGHM

KGHM, jako jedna z nielicznych polskich firm, wykorzystuje przedsięwzięcia kulturalne
do promocji biznesu. Jest to forma znakomicie sprawdzona w świecie, która przynosi
świetne efekty wizerunkowe

M

ówią o tym raporty
UNESCO z lat 2014–2017.
Pojawił się w nich nowy termin „Cultural
Times”, opisujący znaczenie kultury
i przemysłu kreatywnego dla pobudzania wzrostu ekonomicznego. Ocenia się, że ten ostatni generuje około
250 mld dol. przychodów w ciągu roku i daje impuls do stworzenia blisko
29,5 mln miejsc pracy. Przykładów
skutecznych działań na tej płaszczyźnie
dostarczają m.in. Irlandia i Kanada,
które są pionierami konsekwentnych

kampanii promocyjnych o charakterze
kulturalnym w ostatniej dekadzie XX w.
i pierwszej XXI w. Czy i w Polsce, na
lokalnym gruncie, znajdziemy dowody
na implementowanie analogicznych
działań do promocji gospodarki? Czy
polskie firmy wypracują własny model
promocji przez kulturę?
Działania KGHM są forpocztą nadchodzących zmian. Firma jest liderem
w swojej branży na świecie, ale staje
się też liderem innowacyjności w wielu
innych dziedzinach, w tym promocji
poprzez kulturę, wykorzystując w tym

celu najlepsze wzorce promocji polskiej gospodarki z czasów II Rzeczypospolitej. Warto wspomnieć z tego
okresu tak spektakularne wydarzenia
jak Exposition Internationale des Arts
Décoratifs et Industriels Modernes
w Paryżu (1925), Powszechna Wystawa w Poznaniu (1929) oraz Exposition
Internationale des Arts et Techniques
dans la Vie Moderne w Paryżu (1937),
a także New York World’s Fair (1939),
gdzie polska myśl twórcza i kultura
wysoka promowały skutecznie polską gospodarkę.

Wystawa zewnętrzna Sense Poland „Minutes before World War II” na ogrodzeniu budynku Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku
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fot.: Materiały prasowe

Aleksander Dębicz podczas
recitalu fortepianowego,
który uświetnił Galę Sense
Poland w Konsulacie
Generalnym RP w Nowym
Jorku

KGHM Polska Miedź zajmuje się wydobyciem i przetwórstwem cennych
surowców naturalnych. Sercem firmy
jest największe w Europie złoże rudy
miedzi, zlokalizowane w południowo-zachodniej Polsce. Dzięki bogatemu
doświadczeniu i stałemu podnoszeniu
kompetencji firma zbudowała unikalną kulturę współdziałania i osiągnęła
wysoką pozycję na arenie międzynarodowej.
KGHM posiada zakłady produkcyjne na
trzech kontynentach – w Europie, Ameryce Północnej i Ameryce Południowej.
Kontrolowane przez spółkę światowe
zasoby rudy miedzi – 22,7 mln ton –
gwarantują jej miano lidera przemysłu
wydobywczego. Spółka jest też drugim
na świecie producentem srebra. Jako firma odpowiedzialna społecznie

KGHM
JEST LIDEREM
W SWOJEJ BRANŻY
NA ŚWIECIE, ALE STAJE
SIĘ TEŻ LIDEREM
INNOWACYJNOŚCI
W WIELU INNYCH
DZIEDZINACH, W TYM
PROMOCJI POPRZEZ
KULTURĘ

KGHM nie tylko dba o otoczenie biznesowe, lecz także od lat angażuje się
w przedsięwzięcia z zakresu kultury,
nauki i sportu, w tym w szczególności,
jako jedna z pierwszych firm w Europie,
w działania z zakresu CCR.
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CCR (Corporate Cultural Responsibility)
to kulturalna, kulturowa odpowiedzialność biznesu, odpowiedzialność biznesu
za kulturę, ale też kulturową tożsamość
narodu, z którego biznes się wywodzi. To
pojęcie jest relatywnie nowe, podobnie
jak zjawisko, które opisuje. W niektórych
krajach CCR dopiero „raczkuje”. Niektórzy teoretycy nauk ekonomicznych
twierdzą, że biznes nie ma narodowej
twarzy, ale to zwykły slogan. Kulturowe
wartości narodu, jego dorobek, tożsamość narodowa mogą nie tylko znaleźć
odzwierciedlenie w produkcie, lecz także
go wzmocnić, wzbogacić. Dowodów
na to dostarczają silnie identyfikowane
znakiem „Made in Denmark” produkty
o doskonałym designie, wzornictwie,
z kolei „Made in France” – artykuły modowe czy wszelkie przetwory spożywcze,
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podobnie jak zegarki czy czekolada „Made in Switzerland”. Budowa reputacji
narodowej wpływa na wartość marek
narodowych. Ta zależność jest wzajemna, równoważna.
KGHM jest polskim liderem w zakresie
działań o charakterze CCR, m.in. Mecenasem Zamku Królewskiego w Warszawie czy Opery Wrocławskiej. Spółka
zorganizowała także bogaty pod względem artystycznym program obchodów
100-lecia Bitwy Warszawskiej, w tym
koncert na Zamku Królewskim, mural
czy wystawę plakatową. Jednak KGHM
nie ogranicza swoich działań w tym
zakresie do klasycznego sponsoringu,
lecz realizuje również samodzielne,
autorskie projekty, które mają na celu
wzrost świadomości marki odpowiedzialnej za polską kulturę i szerzenie
jej dobrego imienia poza granicami,
przede wszystkim w krajach, gdzie są
ulokowane inwestycje KGHM, tj. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Chile.
Do najważniejszych projektów o charakterze międzynarodowym należą konkurs
Ambasador Polski i Sense Poland.
– KGHM, prowadząc działalność biznesową na czterech kontynentach i zaopatrując cały świat w surowce najwyższej
jakości, pełni funkcję ambasadora polskiej
gospodarki. Wiemy, że budowanie pozytywnego wizerunku naszego kraju na
arenie międzynarodowej to ważna rola
i odpowiedzialne zadanie. Wypełniają
je również działający za granicą polscy
naukowcy, artyści, sportowcy i przedsiębiorcy. To oni są w swojej codziennej pracy
Ambasadorami Polski, poprzez swoją
działalność budują wizerunek naszego
narodu w oczach świata. Dlatego chcemy
w odpowiedni sposób okazać należny im
szacunek oraz docenić ich wysiłki – mówi
prezes KGHM Marcin Chludziński.
Zwycięzcy konkursu, którego pomysłodawcą jest prezes Marcin Chludziński,
są wyłaniani w pięciu kategoriach.
Każdy może zgłosić swojego kandydata na ambasadora nauki polskiej,
polskiego sportu czy kultury polskiej.
Nad tym, kto ostatecznie zwycięży,
obraduje Kapituła Konkursu, w której
skład w ostatnim roku weszli m.in.:

wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Paweł Lewandowski, prezes
Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu
Grażyna Ciurzyńska, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Tomasz Majewski, komentator sportowy
Przemysław Babiarz i prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz Piotr Dardziński.
Z kolei Sense Poland to projekt, który
ma na celu promocję Polski za pośrednictwem jej kultury, zainaugurowany
w ubiegłym roku w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym
48
MANAGER-REPORT
wrzesień 2020

Jorku, we współpracy z czołowymi instytucjami polskiej kultury, takimi jak
m.in. Zamek Królewski w Warszawie,
Muzeum Łazienki Królewskie, Narodowe
Archiwum Cyfrowe, Instytut Dziedzictwa
Narodowego. Pomysłodawczyni Sense
Poland, Beata Pawelczyk-Błasiak, wzorowała się przy tworzeniu koncepcji kreatywnej projektu właśnie na najlepszych
przedwojennych tradycjach promowania
Polski i jej potencjału gospodarczego –
za pośrednictwem wybitnych osiągnięć
kultury polskiej.
Sense Poland ma na celu poznawanie
Polski wszystkimi zmysłami poprzez
wnikanie w kulturę narodu. Organizatorzy projektu wraz z KGHM postanowili
skoncentrować się na kilku wybranych jej
dziedzinach: sztuce, muzyce, tradycji kulinarnej. Z uwagi na obszerność materii,
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Piotr Chęciński (KGHM)
w towarzystwie
przedstawicieli elit
kulturalnych Nowego
Jorku: Grimanesy
Amoros, Fridy
Torresblanco oraz
Aleksandra Dębicza

Sense Poland
w Konsulacie
Generalnym RP
w Nowym Jorku,
wrzesień 2019

jaką jest współczesna kultura polska, konieczne stało się dokonanie skrótów, aby
wywołać apetyt na więcej – w zaufaniu, że
taka formuła zaspokoi wstępną ciekawość,
„pierwszy głód”, a jednocześnie skłoni do
dalszych poszukiwań, w perspektywie
także wizyt w Polsce.
Tegoroczna edycja Sense Poland, z uwagi na stan pandemii i wprowadzone
ograniczenia, uniemożliwia działania
o charakterze koncertowym czy konferencyjnym. Stąd konieczna była zmiana
formuły na bardziej intymną – odwiedzania przyjaciół w ich domach. Będą
zaproszeni do udziału w Grze Emocjonalnej Sense Poland. Poznawanie się
przez emocjonującą rozmowę, wszystkimi zmysłami (wzrok, słuch, zapach,
dotyk), emocje, które temu towarzyszą
mogą doprowadzić do skuteczniejszego
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zaprzyjaźnienia się z Polską niż setki
kosztownych standardowych kampanii reklamowych.
Emocjonalne poznawanie Polski
może prowadzić do jej odwiedzania,
a w konsekwencji podejmowania działań wspólnych na każdej płaszczyźnie:
towarzyskiej, społecznej, gospodarczej
i politycznej.
Tegoroczna edycja jest kierowana do
przedstawicieli amerykańskich elit politycznych, kulturalnych, naukowych.
W każdym roku Sense Poland przybliża
ważną datę z historii Polski powiązanej
ściśle z losami świata. W tym roku świętujemy 100-lecie zwycięstwa w wojnie
polsko-bolszewickiej, które zatrzymało
pochód komunizmu na zachód Europy.
Wtedy Polska też miała swoich przyjaciół w Stanach Zjednoczonych, w tym
ich prezydenta Woodrowa Wilsona i jego doradcę Edwarda M. House’a. Byli
przyjaciółmi Polski dzięki wybitnemu
kompozytorowi, mężowi stanu, dyplomacie – Ignacemu Paderewskiemu. Polskę w tej wojnie wsparli też
amerykańscy ochotnicy lotnicy, „aby
spłacić dług honorowy”, podziękować
za Kościuszkę i Pułaskiego. n
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Eventy w nowej rzeczywistości
Trwająca wciąż pandemia jest szczególnie bolesna dla branży eventowej.
Jak Platige udaje się przetrwać ten
trudny czas?
Karol Żbikowski: Nie ma co ukrywać, że zamrożenie branży eventowej
dotknęło i nas, jednak staramy się
wykorzystać ten czas na rozwijanie
technologii, które pozwolą nam dostosować się do nowych realiów i zaspokoić zmieniające się potrzeby naszych
klientów. Przy realizacji eventów od
zawsze stawiamy na wysoką jakość
i wykorzystanie nowoczesnych technologii, więc jest to dla nas naturalny
kierunek rozwoju. Dzięki naszemu
modelowi działania, który pozwala
nam na elastyczne dostosowywanie
do oczekiwań klientów, pracujemy

z różnymi branżami i nie ograniczamy się do tradycyjnie pojmowanych
eventów. Więc mimo chwilowego spowolnienia z optymizmem patrzymy
w przyszłość.
Wiele firm stawia na wirtualne eventy?
Platige wraz z telewizją Polsat również
oferuje takie rozwiązanie. Na pierwszy rzut oka wszyscy stosują te same
technologie. Czy ciężko wyróżnić się
na tle konkurencji? Czy mogą panowie
przybliżyć działanie stosowanych
przez Platige technologii?
Marek Jankowski: Bardzo celne spostrzeżenie – na pierwszy rzut oka. Rozwiązań jest istotnie wiele, natomiast
większość z nich pozostaje daleka od
oczekiwań klientów. Naszym zdaniem
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jest to zdecydowanie rozwiązanie
przyszłości, i to nie tylko ze względu na pandemię. Technologia, którą
proponujemy, pozwala na realizację
najwyższej jakości, atrakcyjnej wizualnie produkcji. Dzięki współpracy
z telewizją Polsat mamy do dyspozycji
narzędzia dotychczas niedostępne
platformom streamingowym. Możemy przeprowadzić każde wydarzenie
w wirtualnym świecie, z możliwością
transmisji, nagrywania materiałów
i ich postprodukcji. Pozwala to takiemu eventowi żyć dłużej niż tylko
jeden dzień. Może być wykorzystany
również na dalszych etapach komunikacji. Już niedługo będziemy mogli
się pochwalić pierwszym w ten sposób
zrealizowanym projektem.

fot.: Materiały prasowe

O tym, jak przetrwać szczególnie trudny dla branży eventowej okres pandemii,
a także o sposobach efektywnego wykorzystania lockdownu, rozmawiamy z Karolem
Żbikowskim, prezesem Platige Image, oraz Markiem Jankowskim, pełniącym funkcję
Head of Event/Broadcast Production w Platige Image
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Przewaga technologiczna wydaje się
być po stronie Platige, partnerstwo
takich firm jak Spidercam czy Vizrt
to chyba ewenement w naszym kraju.
Czy mogą panowie powiedzieć, jak
doszło do współpracy?
M.J.: W Polsce jest bardzo dużo firm,
które ciężko pracują i rozwijają się
na skalę światową, więc nie chcemy
wypowiadać się o całym rynku, natomiast na pewno z naszych kontaktów
jesteśmy bardzo dumni. Dzięki temu,
że jesteśmy zaangażowani w wiele
międzynarodowych produkcji, poznajemy wspaniałych ekspertów z różnych
dziedzin. Dzielimy się z nimi naszymi
pomysłami na rozwój i wymieniamy
doświadczenia, budujemy relacje. To
później owocuje wspólnymi projektami.
Jakiś czas temu Platige zademonstrował również teaser swoich projektów
tworzonych na podstawie Unreal Engine. Czy silnik czasu rzeczywistego
można wykorzystać również podczas
transmisji telewizyjnych?
M.J.: Jak najbardziej. Co więcej, programy z użyciem technologii Unreal
Engine można już oglądać na antenie
TVP. Już w maju tego roku zadebiutowała „Pogoda” w nowej odsłonie,
której wirtualna scenografia jest zrealizowana w Unrealu. Z technologii tej
korzystaliśmy również przy realizacji
wieczoru wyborczego tegorocznych
wyborów prezydenckich.
Wirtualne scenografie to jednak nie
wszystko. Platige Broadcast jest odpowiedzialny również za produkcję
piłkarskich wydarzeń związanych
z Ligą Europy. Czy łatwo jest spełnić
oczekiwania tak potężnego klienta
i milionów kibiców?
M.J.: Platige od wielu lat współpracuje z UEFA przy różnych rozgrywkach
i w różnym zakresie. Dla nas ta długoletnia współpraca to potwierdzenie, że
z sukcesem spełniamy oczekiwania
tego potężnego klienta. Oczywiście,
wymaga to od nas wiele pracy, ale też
przynosi ogromną satysfakcję.

Jak, według panów, będzie wyglądała
przyszłość transmisji telewizyjnych?
Czy rozwiązania AR wejdą na stałe
do relacji z koncertów czy wydarzeń
sportowych?
M.J.: Rywalizacja telewizji z Internetem powoduje, że nadawcy telewizyjni
muszą szukać nowych sposobów na
przyciągnięcie widzów, którzy oczekują
coraz bardziej angażującego i dostosowanego do siebie contentu. Rozwiązania AR doskonale odpowiadają na takie
zapotrzebowanie, pozwalając broadcasterom na stworzenie wciągających
i atrakcyjnych wizualnie programów.
Czy oprócz transmisji z koncertów czy
imprez sportowych z technologii, którymi dysponujecie, można korzystać
również w innych obszarach działalności Platige, takich jak reklama czy
produkcje filmowe?
K.Ż.: Zdecydowanie tak. Jesteśmy na
etapie testowania, przygotowywania
i adaptowania znanych nam z telewizji
rozwiązań na potrzeby branży reklamowej i filmowej. Wykorzystujemy bardzo
szerokie doświadczenie i kompetencje,
którymi dysponują specjaliści w Platige, aby stworzyć uniwersalne rozwiązanie dla szerokiego grona odbiorców.
Naszym celem jest zbudowanie nowoczesnego i kompleksowego narzędzia
do produkcji contentu.
Czy jest jakaś technologia, z której
Platige jeszcze nie korzysta, ale której
zastosowanie rozważacie?
M.J.: W chwili obecnej wykonujemy
wiele testów i prowadzimy R&D z wieloma partnerami. Jesteśmy w stanie
pracować z wieloma technologiami,
ostateczny wybór zależy od zadowolenia i wyników testów. O efektach chętnie będziemy informować na bieżąco.
Czy mogą panowie zdradzić, nad czym
obecnie pracujecie i jakie są wasze
plany na przyszłość?
K.Ż.: Platige zawsze był postrzegany
jako firma nowoczesna, wyznaczająca
trendy nie tylko na polskim rynku.
Chcemy kontynuować tę tradycję. n
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Karol Żbikowski
Prezes Platige Iimage. Manager
z ponad 20-letnim doświadczeniem.
Jest absolwentem Wydziału Handlu
Zagranicznego Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie. W przeszłości
był m.in. prezesem zarządu Societe
Generale Securities Polska, członkiem
zarządu grupy wydawniczej WSiP SA,
gdzie odpowiadał za strategię, rozwój
produktów i obszar nowych technologii,
a także prezesem IR Services, spółki
z grupy Unicredit. Jest doświadczonym
członkiem i przewodniczącym rad
nadzorczych spółek publicznych
i prywatnych. Reprezentował m.in.
koncern Vivendi Universal w radzie
Elektrim Telekomunikacja. Doradzał
funduszowi Enterprise Investors,
Orbis SA oraz, jako mentor, startupom w ramach Akademickich
Inkubatorów Przedsiębiorczości.

Marek Jankowski
Head of Event/Broadcast Production.
Specjalista w dziedzinie produkcji
telewizyjnej, z ponad 20-letnim
doświadczeniem zawodowym. W ciągu
swojej kariery w branży telewizyjnej
zrealizował ponad 500 różnego rodzaju
projektów, w tym festiwali, koncertów
i programów rozrywkowych. Dzięki
swojej ogromnej wiedzy produkcyjnej
i technicznej w Platige Image jest
odpowiedzialny za realizację dużych
i zaawansowanych technologicznie
projektów, w których łączy sztukę
z rozwiązaniami multimedialnymi
high-tech.
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Bezpieczny powrót
do... biur

P

rzepisy wprowadzone do
Kodeksu pracy jako rozwiązania tymczasowe, mające
na celu przeciwdziałanie
koronawirusowi, były regulowane na
gorąco i nikt nie śmiał przewidywać,
jak długo praca zdalna będzie możliwa.
Natomiast wielu z nas zastanawiało się
nad tym, czy w domu można być efektywnym tak jak w biurze? I czy powrót
do biur musi być obarczony ryzykiem
zetknięcia się z groźnym wirusem.
Okazuje się, że po tej wymuszonej
na naszych pracodawcach stanem
nadzwyczajnym pracy w domowych
warunkach, która niegdyś marzyła
się wielu z nas, dziś sporo osób chce
już wrócić do naturalnego środowiska
pracy, choćby tylko częściowo, oby do
biur i ludzi tam pracujących. Miesiące
w domowej izolacji sprawiły, że tak
jak dzieci stęsknione za środowiskiem
szkolnym, tak i my tęsknimy za biurkiem wśród ludzi, z dala od domowych
pieleszy. Potrzeba kontaktu z ludźmi,
potrzeba zmiany otoczenia sprawia,
że chcemy ubrać się porządnie i wyjść
do pracy.
Według danych z raportu pracuj.pl aż
90 proc. z nas chciałoby po pandemii
mieć możliwość pracy łączonej, czyli
pracy w biurach i w pewnym stopniu
pracy zdalnej. Ponadto raport pokazuje, że 69 proc. z nas liczy, iż firmy będą
inwestować w narzędzia wspierające
pracę zdalną, a 65 proc. wierzy, że

WEDŁUG DANYCH
Z RAPORTU
PRACUJ.PL AŻ 90 PROC.
Z NAS CHCIAŁOBY
PO PANDEMII MIEĆ
MOŻLIWOŚĆ PRACY
ŁĄCZONEJ, CZYLI
PRACY W BIURACH
I W PEWNYM STOPNIU
PRACY ZDALNEJ

firmy docenią zalety i oszczędności
wynikające z tej formy współpracy.
Z pewnością nastąpi dobra zmiana
organizacji pracy, ale tymczasem sen
z oczu spędza większości pracodawcom dylemat, jak zorganizować powrót
pracowników do biur, by był bezpieczny, by dać poczucie korporacyjnej sterylności i uniknąć mieszania bulionu wirusologicznego pracowników
i klientów bądź gości przybywających
do naszych siedzib.
Choć ta obawa powrotu do biur wynika
również z troski o naszych bliskich, którzy do tych biur mają od września przybywać, to z badań przeprowadzonych
w kwietniu przez Randstad wynika, że
tylko połowa firm wyposażyła miejsca
pracy w dodatkowe środki czystości
i środki dezynfekcyjne lub podjęła inne
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działania w związku z wprowadzonym
stanem epidemii. To jednak brzmi mało
przekonująco i nie uspokaja lęków naszych pracowników, ich rodzin, a nawet
nas, managerów operacyjnych, którzy
takie zasady próbują wprowadzać, by
poczucie bezpieczeństwa naszej kultury biznesowej wzrastało.
Z kolei z innego quasi-badania sytuacji, podczas webinaru przeprowadzonego przez Deloitte „Office reopening, czyli bezpieczny powrót do pracy po pandemii”, wynikło, że ponad
30 proc. zapytanych firm nie podjęło
żadnych kroków, aby powrót do biura był dla pracowników bezpieczny.
Dlatego dziś to tę kwestię uważa się
za największe wyzwanie związane
z ponowną pracą w siedzibie przedsiębiorstwa. Dlatego ci z nas, którzy
bardzo starannie dbają o firmowy
employer-branding, przygotowują się
do powrotu pracowników, traktując
zalecenia epidemiologów z najwyższą powagą, dbają o miejsca pracy,
o środki bezpieczeństwa i środki do
higieny, a nawet o specjalne filtrowanie biurowego powietrza, bo przecież znane są powszechnie przypadki
najróżniejszych wirusowych zakażeń
w wyniku oddychania powietrzem
z zamkniętego obiegu biurowców,
których okna się nie uchylają.
Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała zalecenia, które mają maksymalnie eliminować ryzyko zakażenia

fot.: Materiały prasowe

Po przeszło trzech miesiącach COVID-owej izolacji wielkimi krokami zbliżamy się do powrotu
do biur. Od 2 września nasze dzieci wracają do szkół, a my do pracy, 7 września wygasną zaś
przepisy tarczy antykryzysowej regulujące pracę zdalną. Oznacza to, że home office będzie
ponownie jedynie sporadyczną formą pracy tylko niektórych managerów

GOSPODARKA
zdrowie

podczas pracy biurowej, a wśród nich
wytyczne dla pracodawców:
q zastosowanie środków technicznych,
takich jak obudowy pleksiglasowe,
oddzielanie stanowisk przegrodami,
a jeśli jest to niemożliwe, to zapewnienie przestrzeni między stanowiskami pracy min. 1,5 m,
q zastosowanie środków organizacyjnych, np. zmianowość na stanowiskach pracy, zwiększenie liczby
i czasu trwania przerw,
q zapewnienie środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji,
q regularne czyszczenie elementów
środowiska pracy: blatów, klamek,
poręczy, wyposażenia technicznego,
ograniczenie kontaktu fizycznego
między pracownikami przez np. adaptację nowych pomieszczeń,

Zepter odnotował ostatnio znaczny
wzrost popularności urządzenia
TherapyAir®. Jeden z jego pięciu
filtrów – filtr antyalergiczny
– zawiera ekstrakt z liści
miłorzębu japońskiego, środka
przeciwwirusowego, i mieszaninę
srebra – apatytu – środka
przeciwbakteryjnego, które są
szczególnie cenione za zwalczanie
bakterii i mikroorganizmów

q kosze na śmieci powinny mieć worki foliowe, a pracownicy powinni
pozostawiać swoje miejsce pracy
w czystości,
q przy wejściu do zakładu i w innych
widocznych miejscach należy umieścić plakaty zachęcające do pozostania w domu w przypadku choroby
i informujące o zasadach higieny.
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Czy jednak implementowanie tych
zaleceń do naszej kultury pracy faktycznie zapewni bezpieczeństwo
w miejscu jej wykonywania lub chociaż jego poczucie? Co z powietrzem
emitowanym przez klimatyzatory
i wentylatory wielkich biurowców?
Co z powietrzem małych pokoików
biurowych w budynkach kategorii C,
D? Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że
trzeba sięgać po wszelkie możliwe zabezpieczenia, by jesienią nie zderzyć
się z nową, większą falą zachorowań.
Dlatego choć lato w pełni, już dziś
warto zainteresować się tym, jakie są
możliwości, skuteczność i dostępność
urządzeń filtrujących powietrze, bo
choć jedni z niecierpliwością przebierają nogami, by powrócić do biur, to
inni mają poważne obawy, czy nie za

GOSPODARKA
zdrowie

wcześnie wracamy do normalności. Ci
drudzy, szukając dodatkowych środków
asekuracji, sięgają po wszelkie możliwe
sposoby. Znany z innowacyjnych rozwiązań dla well-being Zepter odnotował
ostatnio znaczny wzrost popularności
urządzenia TherapyAir® iOn. Kupują
go zarówno klienci indywidualni do
domów, jak i, co ważniejsze, klienci
biznesowi dla swoich biur. Jeden z jego
pięciu filtrów – filtr antyalergiczny –
zawiera ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego, środka przeciwwirusowego,
i mieszaninę srebra – apatytu – środka
przeciwbakteryjnego, które są szczególnie cenione za zwalczanie bakterii
i mikroorganizmów. Co więcej, wbudowany wentylator zapewnia dodatkową
cyrkulację świeżego powietrza. Przeprowadzony w Niemczech specjalny
test wykazał, że TherapyAir® iOn nie
tylko eliminuje kurz i nieprzyjemne
zapachy, lecz także usuwa z powietrza mikroorganizmy, takie jak wirusy.
Potężny system pięciu filtrów (w tym
wyjątkowo skuteczny filtr HEPA) usuwa
z powietrza zanieczyszczenia takie jak:

TherapyAir® iOn można
zawiesić na ścianie lub postawić
na podłodze

kurz, pyłki, zarodniki pleśni i cząsteczki dymu, odchody roztoczy, a nawet
gaz generowany przez kominki i samochody – najdrobniejsze nieczystości
o rozmiarze powyżej 0,3 mikrometra
– chroniąc nasze zdrowie i poprawiając
komfort życia.
TherapyAir® iOn to certyfikowany
oczyszczacz powietrza firmy Zepter,
który jest nie tylko idealnym produktem dla alergików i astmatyków, lecz
także skutecznie redukuje 99,9 proc.
znajdujących się w powietrzu bakterii, wirusów i alergenów. Wszystko to
zwiększa poczucie bezpieczeństwa osób
korzystających z jego dobroczynnych
właściwości, choćby jonów ujemnych
zwanych hormonami szczęścia lub witaminami w powietrzu, które znacznie
poprawiają samopoczucie, normalizują
poziom serotoniny w mózgu, potencjalnie zwiększając pozytywne nastawienie
oraz nastrój i zdolności poznawcze.
Urządzenia takie jak TherapyAir® iOn
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są dziś postrzegane jako dobra inwestycja nie tylko na czas epidemii, lecz
także w obliczu smogu, sezonu alergicznego oraz toksycznych substancji,
które towarzyszą nam każdego dnia, bez
względu na to, czy nasze miejsce pracy
jest w domu, małym biurze czy w open
spasie. To tu szczególnie oczyszczanie
i jonizacja powietrza okazują się metodą
najlepszego wyboru w walce z wirusami.
Za pomocą oczyszczaczy wirusy, bakterie, pyłki, pleśnie oraz smog zostają
wyeliminowane już w urządzeniu. Zapobiega to infekcjom, a także dalszemu
rozprzestrzenianiu się chorób! Chociaż
do niedawna tylko część z nas, m.in. pracowników, pracodawców, managerów,
zwracała uwagę na te mikrocząsteczki,
które wpływają na nasze zdrowie w skali
makro, wydarzenia ostatnich miesięcy
wywołały wiele obaw i chęć podjęcia
konkretnych działań, by zabezpieczyć
zdrowie swoje, bliskich, a także pracowników, bo przecież to od nich zależy
sukces każdej firmy. n
Stefan Przygocki

Jakość i terminowość
Piotr Stachowicz, prezes zarządu Opakomet SA, mówi o ekologii w branży opakowań z tworzyw
sztucznych i o tym, jak państwowa firma działająca w warunkach ostrej konkurencji rynkowej
może być liderem na polskim rynku, a także nie ustępować pod względem innowacyjności
i działań proekologicznych największym graczom na rynkach nie tylko europejskich
Firma, którą pan zarządza, jest obecna
na rynku już ponad 90 lat.
Opakomet został zarejestrowany i rozpoczął produkcję w 1929 r. Od samego
początku firma zajmowała się produkcją
opakowań. Najpierw były to opakowania metalowe, szyldy reklamowe i różnego rodzaju pudełka. W czasie okupacji fabryka nie została zniszczona i była wykorzystywana przez Niemców do
produkcji różnych metalowych drobiazgów, między innymi gwoździ. Po wojnie

W NASZEJ BRANŻY,
ABY UTRZYMAĆ SIĘ
NA RYNKU, TRZEBA
MYŚLEĆ TRZY KROKI
DO PRZODU. U NAS
NIE COFA SIĘ TEN, KTO
STOI, ALE NAWET TEN,
KTO ZBYT WOLNO
IDZIE DO PRZODU
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przyszła nacjonalizacja, ale profil produkcji pozostał; dalej były to metalowe opakowania i gwoździe. Z upływem
czasu opakowania metalowe zastąpione zostały tymi z tworzyw sztucznych.
Dzisiaj Opakomet SA jest spółką Skarbu Państwa w grupie ARP, specjalizującą się w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych, przede wszystkim
kanistrów i butelek w technologii rozdmuch i drobnych elementów w technologii wtrysku.

GOSPODARKA
wywiad

opracowaliśmy technologię, w ramach której
z regranulatu odzyskanego z naszych opakowań
możemy wyprodukować
nową butelkę o dokładnie
takich samych właściwościach.

Spółka mimo recesji doskonale sobie
radzi, jest jedną z tych, które potrafiły
przekuć na sukces trudną sytuację
rynkową związaną z pandemią.
Generujemy obrót na poziomie 30 mln zł
rocznie i robimy wszystko, aby go sukcesywnie zwiększać. Nasze produkty
trafiają nie tylko na polski rynek, lecz
także praktycznie do większości krajów
europejskich, a nawet do Zjednoczonych
Emiratów Arabskich. Uznanie klientów
zdobywamy dzięki bardzo dobrej jakości
naszych wyrobów oraz terminowości
dostaw.
Jakie produkty eksportujecie do krajów
arabskich?
Przede wszystkim opakowania olejowe
związane z rynkiem motoryzacyjnym.
Wymagania jakościowe związane z tą
branżą są bardzo wysokie. Nie możemy
sobie pozwolić na żadne odstępstwa od
wymogów technicznych, bo jednostkowe
pęknięcie albo wyciek wiąże się z natychmiastową utratą zamówień. Wygrywamy,
bo korzystamy z najlepszych materiałów
i nowoczesnego designu. Nasze produkty
powstają w działach technologicznym
i projektowym, w których zatrudniamy

najlepszych w Polsce fachowców z branży. Stawiamy im bardzo wysokie wymagania, muszą stworzyć produkt, który będzie estetyczny i przyciągnie oko klienta
oraz będzie bardzo wytrzymały i lekki.
Wytrzymałość i design to nie wszystko,
stawiacie również na ekologię.
Zdajemy sobie sprawę z największego
wyzwania dzisiejszych czasów, czyli
walki o ochronę środowiska. Z jednej
strony mamy produkt, który jest estetyczny, trwały, lekki i szybki w produkcji,
z drugiej kłopot z utylizacją zużytych
opakowań i zanieczyszczeniem środowiska. Przyszedł czas na poszukiwanie
złotego środka, który pozwoli zachować
walory użytkowe tworzyw sztucznych
oraz umożliwi ich ekologiczną utylizację
lub powtórne wykorzystanie. Prace nad
rozwiązaniem tego problemu zintensyfikowaliśmy z początkiem 2019 r.

Jednak plastik, który segregujemy,
często jest zabrudzony. Rozumiem, że
z granulatu możemy uzyskać produkt
o podobnej wytrzymałości, podobnej
wadze, ale czy dotyczy to również koloru?
Z czarnym czy brudnoszarym nie ma
problemu, gorzej z białym lub przezroczystym. Dzięki naszej technologii
możemy uzyskać kolor mleczny, czysty
czerwony, niebieski, a nawet kojarzący
się z ekologią zielony i wiele innych.
Nie chcę tu za głęboko wchodzić w zagadnienia techniczne, ale opracowaliśmy technologię, która pozwala użyć
w procesie produkcji zamiast barwników chemicznych naturalne minerały.
Mamy już takie produkty.

Czy opakowania z tworzyw sztucznych
mogą być ekologiczne?
Zużyte tworzywa mogą być odzyskiwane z rynku i przerabiane na specjalny
granulat, który nadaje się do powtórnego wykorzystania. Poszliśmy dalej,

Czy z regranulatu można również
produkować opakowania spożywcze?
Można, chciałbym podkreślić, że nasze wyroby są ekologiczne nie tylko
z nazwy i z tego, że są wykonane powtórnie ze zużytych materiałów, lecz
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fot.: Materiały prasowe

Szczęśliwie dla nas działamy w sektorze, który w tych trudnych czasach doskonale
sobie radzi – mówi Piotr Stachowicz

A to jest trudne?
Tak, bo tworzywa produkowane z granulatów
zawsze trochę tracą swoje
właściwości. Nam udało
się opracować technologię, dzięki której to, co
powstało z odzyskanego
materiału, ma dokładnie
takie same właściwości
jak oryginał. Myśl techniczna i najnowocześniejsze technologie to
jest to, co pozwala nam
konkurować z największymi graczami na rynku. Jesteśmy
pierwszą firmą w Polsce i jedną z niewielu w Europie mającą pełne portfolio
produktów ekologicznych.

GOSPODARKA
wywiad

Dla firmy, którą pan kieruje, ważna jest
nie tylko ekologia, lecz także ekonomia.
Tak, często zdarza się, że produkt ekologiczny jest dużo droższy od tego, który
nie spełnia tych założeń. Naszą ideą jest,
aby nasze wyroby były w zbliżonych
cenach do cen wyrobów wykonanych
z czystego surowca. I tak ekonomia pomaga przekonać klienta do działania
proekologicznego.
Tworzywo biodegradowalne, czyli
jakie?
Takie, które po zużyciu szybko podlega
rozkładowi, a dzięki temu nie szkodzi
ani nie zaśmieca.
Szybki rozkład to są lata?
Nie, teraz są już tworzywa, które w odpowiednich warunkach rozkładają się
w ciągu miesiąca. Są to bardzo drogie technologie, ale już powstają. My
również prowadzimy badania w tym
zakresie. Oczywiście jest to pieśń przyszłości, ale w takiej branży jak nasza, aby
utrzymać się na rynku, trzeba myśleć
trzy kroki do przodu. U nas nie cofa
się ten, kto stoi, ale nawet ten, kto zbyt
wolno idzie do przodu.
Jak pandemia wpłynęła na kondycję
kierowanej przez pana firmy?
Szczęśliwie dla nas działamy w sektorze, który w tych trudnych czasach doskonale sobie radzi. Wyprodukowaliśmy
prawie 5 mln pojemników do płynów

PRODUKT EKOLOGICZNY
JEST CZĘSTO DUŻO
DROŻSZY OD TEGO,
KTÓRY NIE SPEŁNIA
TYCH ZAŁOŻEŃ.
NASZĄ IDEĄ JEST, ABY
NASZE WYROBY BYŁY
W ZBLIŻONYCH CENACH
DO CEN PRODUKTÓW
WYKONANYCH
Z CZYSTEGO SUROWCA.
I TAK EKONOMIA
POMAGA PRZEKONAĆ
KLIENTA DO DZIAŁANIA
PROEKOLOGICZNEGO

dezynfekcyjnych dla największych polskich producentów. Żeby zdążyć z wykonaniem zamówień, pracowaliśmy
nawet 16 godzin na dobę.
Sukces Opakometu to nie tylko najnowocześniejsze technologie, lecz także ludzie, których zgromadził pan w firmie.
Wyznaję zasadę, że dobre zarządzanie polega na stworzeniu dobrego
teamu. Jestem pozytywnie nastawiony

do ludzi; jeśli ktoś sobie nie radzi, to
najpierw zastanawiam się, czy nie
wynika to z tego, że jest w miejscu
nieodpowiadającym jego predyspozycjom. Dlatego ważny jest stały rozwój pracowników, szkolenia i jasne
kryteria wewnętrznego awansu. To
podstawa, dowodem na to jest fakt,
że sam objąłem stanowisko prezesa
po dwóch latach pracy w Opakomecie. Oczywiście, wysokiej klasy specjalistów w wąskich specjalizacjach
pozyskujemy również z rynku.
Właścicielem Opakomet SA jest
Agencja Rozwoju Przemysłu. Jeszcze
niedawno firmy państwowe uchodziły za mało innowacyjne i nieradzące
sobie najlepiej na konkurencyjnym
rynku.
To już przeszłość, dzisiaj wsparcie państwowego właściciela umacnia pozycję
firmy na rynku, zapewnia jej bezpieczeństwo, między innymi finansowe,
i umożliwia szybszy rozwój. Co nie zwalnia nas z osiągania dobrych wyników finansowych ani konkurowania na rynku
z prywatnymi podmiotami. W naszym
przypadku współpraca z właścicielem
doskonale się sprawdza. n

Piotr Stachowicz

Nie tylko praca…

także dlatego, iż posiadają specjalne
certyfikaty. Co ważne, w przypadku
produktów spożywczych i tzw. chemii
mydlanej w opakowaniu liczą się zarówno wytrzymałość i waga, jak i zapach.
Nam w procesie produkcji udało się
prawie wyeliminować chemiczny zapach z przedmiotów produkowanych
z regranulatów. W tym zakresie możemy śmiało konkurować ze światowymi
liderami. Tu jest jeszcze jedna ważna
rzecz: przekonanie użytkowników, że
nie muszą mieć przejrzystych opakowań
do wody mineralnej i innych napojów.
Wybranie koloru będzie działaniem
proekologicznym.

Samochód › „Jak każdy mężczyzna jestem
samochodziarzem; lubię auta sportowe i nowości
techniczne, na co dzień jednak jeżdżę służbowym Volvo,
bo ważne są dla mnie komfort jazdy i bezpieczeństwo”
Ubrania › „Lubię polskie firmy, a zwłaszcza Bytom”
Zegarek › „Używam smartwatcha, głównie jako narzędzia pracy,
mam wszystko w jednym i, co ważne, cały czas jestem pod e-mailem
i telefonem”
Kuchnia › „Staram się gotować, robię bardzo dobre omlety, cenię
kuchnię polską i włoską”
Spędzanie wolnego czasu › „Jeżdżę na rowerze górskim, między
innymi wjechałem na Turbacz”
Hobby › „Zwierzęta, a zwłaszcza koty, hobbystycznie przygotowuję
diety dla psów i kotów”
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INWESTOR
finanse

Stabilny model
na dynamicznym rynku
Bartosz Tomczyk, przewodniczący rady nadzorczej Provema sp. z o.o., mówi
o perspektywach rozwoju rynków finansowych, nadspodziewanie dobrej kondycji
instytucji finansowych oraz decyzjach kredytowych podejmowanych przez algorytm oparty
na sztucznej inteligencji

Często mówi się, że obecny kryzys
może być szansą dla innowacyjnych
przedsiębiorstw. Czy jest tak również
w sektorze finansowym?
Tradycyjny sektor bankowy jest dziś
w dość trudnej sytuacji. Z jednej strony,
w realiach zerowych stóp procentowych nie potrafi zaoferować klientom

RYNEK DROBNYCH
POŻYCZEK
KONSUMENCKICH
ZNALAZŁ SIĘ
W SPECYFICZNEJ
SYTUACJI WSKUTEK
WDROŻENIA
ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH
ZAWARTYCH W TARCZY
ANTYKRYZYSOWEJ

atrakcyjnych produktów inwestycyjnych, z drugiej, inwestując pieniądze
swoich klientów, a nie swoje, nie może
akceptować wysokiego ryzyka i finansować na przykład spółek technologicznych na wczesnym etapie rozwoju czy przedsiębiorstw znajdujących
się w kłopotach finansowych. W tych
wszystkich sytuacjach powstałą lukę
wypełniają nowoczesne i dynamiczne
przedsiębiorstwa z branży technologii
finansowych: firmy pożyczkowe, inwestycyjne czy fundusze venture capital.
Wdrażanie innowacji polega na przezwyciężaniu problemów istotnych dla
klientów. Dlatego wszystkie trudne
sytuacje biznesowe mogą być motorem
rozwoju. Jest tak również w przypadku
obecnego kryzysu. Wyraźnie widać, że
przyczynia się on do rozwoju sektora
technologii finansowych. Klienci, mimo że coraz rzadziej chodzą do banków,
są powiązani z sektorem finansowym
na coraz więcej sposobów. Coraz
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chętniej korzystają z aplikacji mobilnych oraz internetowych systemów
transakcyjnych, za pośrednictwem
narzędzi elektronicznych mają dostęp
do coraz większej liczby produktów
finansowych. Dawniej internetowe
serwisy transakcyjne dawały głównie
możliwość sprawdzenia stanu konta
oraz wykonania przelewu. Dziś oferują
dziesiątki produktów, a wśród nich
ubezpieczenia, dostęp do rynków kapitałowych i walutowych, kryptowalut
czy licznych produktów inwestycyjnych.
W jaki sposób technologiczne przedsiębiorstwa finansowe pomagają swoim
klientom funkcjonować w trudnym
okresie?
Niestety, polskie władze nie przyjęły
takiego podejścia, jakie stosuje się na
przykład w Stanach Zjednoczonych lub
Wielkiej Brytanii. Tam firmy z sektora fintech są bezpośrednio włączone
w proces dystrybucji środków pochodzących z pomocy publicznej. Nie ma
w tym nic dziwnego, mamy tutaj do
czynienia z ogromną liczbą beneficjentów i stosunkowo niewielkimi kwotami przeznaczonymi dla pojedynczych
przedsiębiorców. Firmy pożyczkowe są
przygotowane do obsługi takich projektów znacznie lepiej niż tradycyjne banki. Dystrybucja środków pomocowych
dzięki nim również w Polsce mogłaby
się odbywać znacznie taniej, a pomoc
docierałaby szybciej do potrzebujących
przedsiębiorców.

fot.: Materiały prasowe

Wydaje się, że wbrew katastroficznym
przewidywaniom branża finansowa
przechodzi przez kryzys suchą stopą.
To prawda. I dzieje się tak na całym
świecie. Instytucje finansowe nie upadają. Wręcz przeciwnie, przyczyniają
się do stabilizacji sytuacji gospodarczej
poprzez dystrybucję pomocy rządowej
przeznaczonej dla podmiotów, które
znalazły się w trudnej sytuacji. W czasie
obecnego kryzysu absolutnie kluczowe
było niedopuszczenie do bankructw
banków. Gdyby konsumenci stracili
swoje oszczędności, a podmioty gospodarcze środki na funkcjonowanie,
skutki kryzysu stałyby się nieporównanie gorsze, tak jak to było w latach
30. XX w.
Dziś już wiemy, że najgorszego scenariusza udało się uniknąć nie tylko
w Polsce, lecz także na całym świecie.
Nie słyszymy w mediach nic o upadających bankach. Narodowy Bank Polski
zapewnił płynność sektora bankowego
poprzez obniżenie stóp procentowych,
wykup papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa oraz
udzielenie instytucjom finansowym
kredytu wekslowego.
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Na przykład w Warszawie beneficjenci
środków finansowych z funduszu pracy
oczekiwali na ich otrzymanie nawet
półtora miesiąca od złożenia wniosków.
Jestem przekonany, że dzięki systemom
informatycznym firm zajmujących się
drobnymi pożyczkami konsumenckimi
czas rozpatrywania wniosków można
by skrócić z półtora miesiąca do kilku
sekund, a koszt zmienny przeprowadzenia takiej operacji w przeliczeniu na
pojedynczą transakcję byłby bliski zera.
Reprezentuje pan dynamicznie rozwijającą się spółkę z sektora fintech.
Dlaczego, pana zdaniem, możliwy jest
tak szybki rozwój tego sektora?
W przeciwieństwie do tradycyjnych banków technologiczne firmy finansowe od
samego początku budowane są w oparciu
o potrzeby klientów. Na rynku mogą się
utrzymać tylko wtedy, gdy bardzo efektywnie wykorzystują swoje zasoby. Przy
ogromnym nacisku na automatyzację
kluczowych procesów jesteśmy w stanie
obniżyć koszty działalności operacyjnej
do poziomów zupełnie nieosiągalnych
dla tradycyjnych banków.
W przypadku firmy Provema największym osiągnięciem jest całkowita rezygnacja z czynnika ludzkiego w procesie
podejmowania decyzji kredytowej. W tradycyjnych bankach, ze względu na zakres
odpowiedzialności, komisje kredytowe
muszą składać się z wysoko opłacanych
specjalistów zajmujących wysokie stanowiska w strukturze organizacyjnej. U nas
decyzja kredytowa jest podejmowana
przez algorytm oparty na sztucznej inteligencji. Dzięki temu posiadamy ogromną
przewagę kosztową w sektorze drobnych
pożyczek konsumenckich. Na tym jednak
nie kończą się zalety stosowanego przez
nas rozwiązania. Okazuje się, że nasze
oprogramowanie, oparte na zaawansowanej statystyce i uczeniu maszynowym,
popełnia znacznie mniej błędów niż tradycyjne komisje kredytowe. Analizując
setki czynników, jesteśmy w stanie obniżyć szkodowość udzielanych pożyczek
do bardzo niskiego poziomu. W sektorze
finansowym szkodowość jest absolutnie
kluczowa dla poziomu kosztów całego

DZIŚ JUŻ WIEMY,
ŻE NAJGORSZEGO
SCENARIUSZA
UDAŁO SIĘ UNIKNĄĆ
NIE TYLKO W POLSCE,
LECZ TAKŻE NA CAŁYM
ŚWIECIE

przedsiębiorstwa, obniżenie jej staje się
kolejnym źródłem naszej trwałej przewagi konkurencyjnej.
Tradycyjny sektor bankowy z pewnością nie podda się bez walki. Cały czas
ma wiele silnych stron, np. ogromną
przewagę kapitałową. Jak pana zdaniem sektor będzie wyglądał za 10 lat?
Zdolność do przetrwania tradycyjnych
instytucji finansowych będzie zależeć
od ich umiejętności adaptacji i zaakceptowania nowego modelu biznesowego.
Kontynuacja działalności polegającej
na przyjmowaniu depozytów i udzielaniu kredytów bez angażowania się
w nowe technologie to obecnie bardzo
zły pomysł.
Spodziewam się, że na rynku powstaną
podmioty, które będą łączyły w sobie
zalety tradycyjnych banków oraz dynamicznych przedsiębiorstw sektora
fintech. Z jednej strony będą w stanie
oferować bardzo wysokiej jakości spersonalizowane usługi finansowe dla wymagających klientów, z drugiej strony
będą automatyzować kluczowe procesy
oraz zapewniać swoim klientom dostęp
do coraz większej gamy produktów.
Mamy ambicje, aby w przyszłości stać
się właśnie taką instytucją. Chcemy być
częścią zmieniającego się biznesowego
świata bankowego.
W jakim kierunku zmierza obecnie
polski rynek drobnych pożyczek
konsumenckich? Jak na jego rozwój
wpłynęła epidemia?
Mówiąc w skrócie, staje się on coraz
poważniejszym biznesem, opartym na
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nowoczesnych technologiach. Dawno
już minęły czasy nieetycznych metod
windykacji i ogromnych kosztów pożyczek. Tak jak strategie tradycyjnych
banków ewoluują, upodabniając się
do spółek technologicznych, tak i najbardziej dynamiczne przedsiębiorstwa
z naszego sektora chcą w przyszłości stać
się dużymi i wiarygodnymi bankami.
Tempo rozwoju, przynajmniej w przypadku firmy Provema, pozostaje dwucyfrowe. Aby zaspokoić dynamicznie
rosnący popyt na nasze usługi, cały
czas poszukujemy inwestorów, którym
możemy zaoferować bardzo dobrze
zwalidowany model biznesowy. Nasze zobowiązania, w tym obligacje,
spłacamy przed czasem. Udało nam
się stworzyć coś, co wydaje się niemożliwe, czyli stabilnie działającą spółkę
na bardzo dynamicznie rozwijającym
się rynku.
Odpowiadając na drugą część pytania: rynek drobnych pożyczek konsumenckich znalazł się w specyficznej
sytuacji wskutek wdrożenia rozwiązań
prawnych zawartych w tarczy antykryzysowej. Ograniczają one maksymalne
koszty kredytu do poziomów, które
uderzają w rentowność modeli biznesowych wielu firm. Sytuacja stała
się trudna głównie dla tych przedsiębiorstw, które udzielają pożyczek na
dłuższe okresy. My również nieznacznie
skróciliśmy maksymalny okres kredytowania naszych klientów. Dzięki temu
bez trudu spełniliśmy wymagane przez
rząd kryteria. Jednak w tym czasie
wiele firm było zmuszonych nawet do
zawieszenia działalności.
Rozwiązanie zastosowane przez rząd
sprawia wrażenie wprowadzonego dla
dobra klienta, jednak tak naprawdę
ogranicza ono dostęp do finansowania
zapewnianego na rynkowych warunkach. Dzieje się to w czasie, gdy wielu
klientów bardzo potrzebuje dodatkowego finansowania, widzimy to wyraźnie
w statystykach aplikacji kredytowych.
W tej sytuacji rząd wyraźnie wsparł
tradycyjny sektor bankowy. n
rozmawiał Stefan Przygocki
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Zarządzanie własnym biznesem
jest łatwiejsze z Żabką
Częstą obawą przyszłego przedsiębiorcy, zastanawiającego się nad prowadzeniem własnego
biznesu, jest to, czy poradzi sobie z zarządzaniem firmą, ale także własnym czasem i pracą
zatrudnionego zespołu

fot.: Materiały prasowe

P

odjęcie wyzwania, by zostać
szefem swojego biznesu, zdecydowanie ułatwia wsparcie sprawdzonego partnera,
od którego można się wiele nauczyć.
Ponad 4800 franczyzobiorców, którzy
zdecydowali się na prowadzenie sklepu
pod szyldem Żabki, może od samego
początku liczyć na pomoc sieci i tym samym łatwiej odnaleźć się w nowej roli.
Praca na etacie sprawdza się w przypadku wielu osób, ale z pewnością nie
dla każdego jest receptą na zawodowe
spełnienie. Łukasz Pawłowski przez
wiele lat zdobywał doświadczenie
w pracy w handlu, zanim zdecydował
się na otworzenie własnego biznesu
we franczyzie.
– Od 2004 r. pracowałem w strukturach
jednej z sieci sklepów, początkowo jako
przedstawiciel handlowy, następnie
doradca, by po czterech latach awansować na stanowisko dyrektora regionu.
Dobrze poznałem specyfikę branży i zapragnąłem poprowadzić własny sklep.
Na swojego partnera wybrałem Żabkę,
bo to niewątpliwy lider franczyzy na
polskim rynku, zdecydowałem się więc
zaufać najlepszym – podkreśla franczyzobiorca sklepu Żabka w Gdańsku.
Żabka Polska stara się jak najbardziej
wspierać przystępujących do sieci, by
ułatwić im rozkręcenie własnego biznesu. Sieć nie tylko zapewnia gotowy
do prowadzenia, zatowarowany sklep
w atrakcyjnej lokalizacji, lecz także
gwarantuje wszystkim franczyzobiorcom 16 tys. zł przychodu podstawowego miesięcznie przez pierwszy rok
prowadzenia placówki przy wkładzie
własnym w wysokości 5 tys. zł.

WYBRAŁEM ŻABKĘ,
BO TO NIEWĄTPLIWY
LIDER FRANCZYZY
NA POLSKIM RYNKU
Łukasz Pawłowski

– Mimo doświadczenia miałem obawy,
czy poradzę sobie, prowadząc sklep.
Wiedziałem jednak, że praca na własny rachunek to coś, co zdecydowanie
cenię z uwagi na elastyczność i niezależność, jaką mi daje – wspólnie z żoną
prowadzimy też biznes turystyczny na
Kaszubach, który dawał mi dużo satysfakcji. Wsparcie sieci Żabka i szkolenia
oferowane już na starcie działalności
61
MANAGER-REPORT
wrzesień 2020

pozwoliły rozwiać moje początkowe
obawy – dodaje Łukasz Pawłowski.
Niezależnie od wcześniejszej kariery
i znajomości branży handlowej wszyscy
franczyzobiorcy mają szansę zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia własnej działalności. Na każdym
etapie mogą też liczyć m.in. na szkolenia
z zakresu sprzedaży, technik obsługi
klienta czy zarządzania zespołem.
Żabka udostępnia nie tylko know-how
i własne wieloletnie doświadczenie,
lecz także wiele nowoczesnych rozwiązań, chociażby aplikację frappka, będącą mobilnym centrum zarządzania
dla osób prowadzących sklepy. Franczyzodawca zapewnia także spójną komunikację promocji i specjalnych ofert
dla klientów, m.in. poprzez aplikację
żappka. Franczyzobiorcy mogą też liczyć na stałą pomoc w rozwiązywaniu
codziennych problemów, z zakresu nie
tylko zarządzania placówką, lecz także
finansów czy obsługi informatycznej,
poprzez specjalną jednostkę: Centrum
Wsparcia Franczyzobiorców.
– W mojej opinii Żabka ma najlepszy
model prowadzenia sklepów convenience w Polsce. Zarządzanie interesem
i pracownikami to nie lada wyzwanie.
Na szczęście udało mi się skompletować
zgrany zespół, a kierowniczka sklepu
jest moją prawą ręką. Wspólnie i ze
wsparciem sieci udaje nam się pokonywać przeciwności dnia codziennego,
których w handlu nie brakuje, a ja coraz
pewniej czuję się w roli managera we
własnym sklepie. n
Więcej informacji na
www.franczyza.zabka.pl
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FUD – jedna z najstarszych
firm w Polsce
W Polsce funkcjonuje niewiele przedsiębiorstw, których historia sięga XIX w. Większość z nich
nie przetrwała zawieruchy wojennej XX w., zwłaszcza drugiej wojny światowej

C

zęść z nich padła ofiarą powojennych przekształceń
własnościowych i towarzyszących im zmian gospodarczych, a pozostałe nie przetrwały
zderzenia ze zmianami i z gospodarką
wolnorynkową po roku 1989. Można
śmiało powiedzieć, że te, które pozostały i nie są jedynie muzealną atrakcją turystyczną, to perełki na polskiej
mapie gospodarczej. Jednym z takich
przedsiębiorstw jest Fabryka Urządzeń
Dźwigowych (FUD SA) z Mińska Mazowieckiego. Firma ma bardzo ciekawą
historię, a wśród najważniejszych jej
punktów należy wymienić:
qR
 ok 1898 – powstanie zakładu budowy
mostów i konstrukcji stalowych pod
nazwą Konstanty Rudzki i Spółka. Profil działalności firmy stanowiły konstrukcje mostowe, wiązary dachowe,
kotły parowe oraz szeroki asortyment
odlewów żeliwnych. W tym czasie
fabryka Rudzkiego była już trzecią co
do wielkości fabryką budowy maszyn
w Królestwie Polskim.
q Na początku lat 90. XIX w. firma
Rudzkiego zaczęła specjalizować się
w produkcji i budowie stalowych konstrukcji mostowych. W zdobywaniu

zamówień mostowych pomagało całościowe wykonywanie urządzeń, np.
budowa mostów z robotami kesonowymi i betonowymi. Przedsiębiorstwo
Rudzkiego było jedynym w cesarstwie,
które mogło i potrafiło zrealizować
takie zamówienie.
q Lata 1898–1919 – realizacja kilkuset
tysięcy metrów mostów kolejowych
stalowych i drogowych, ponad 2 mln
metrów rur oraz 600 stacji wodociągowych. Dodatkowo zakład wykonał
mosty na rzekach: Wołdze – 2576 m,
Amurze – 2598 m oraz Jeniseju –
2556 m.
q Okres po pierwszej wojnie światowej
– wprowadzenie nowego asortymentu produktowego: produkcja turbin
wodnych (w tym pierwszej turbiny
w Polsce o mocy 1000 KM) oraz radiowych wież stalowych o wysokości
127 m dla Radiocentrali Transatlantyckiej w Warszawie.
q Lata 20. XX w. – realizacja najbardziej
nowatorskich w ówczesnych latach
urządzeń, m.in. suwnic pomostowych
o udźwigu 50 t i rozpiętości 20 m dla
elektrociepłowni w Łodzi oraz portalowych żurawi przeładunkowych dla
powstającego portu w Gdyni.
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q Lata 1928–1929 – wybudowanie
pierwszego na świecie mostu drogowego spawanego na rzece Słudwi
pod Łowiczem.
q Lata 1930–1939 – rozwój firmy i realizacja licznych zamówień. Eksport
urządzeń do Meksyku, Chin oraz
innych krajów Dalekiego Wschodu.
qO
 kres powojenny – koniec lat 40.:
modernizacja i rozbudowa zakładu.
Przyjęcie nowej nazwy firmy: Fabryka Urządzeń Dźwigowych Przedsiębiorstwo Państwowe.
q Lata 90. XX w. – okres zmian i przekształceń własnościowych. Powstanie w 1995 r. firmy o nazwie Fabryka
Urządzeń Dźwigowych Spółka Akcyjna.
q Początek 2000 r. – firma Kingfisher
Technology Corporation Ltd. odkupuje kontrolny pakiet akcji FUD SA
od narodowych funduszy inwestycyjnych i Skarbu Państwa.
q Od 2005 r. – zakup 90 proc. akcji spółki FUD SA przez Bogusława Szulca
i Zarząd Spółki.
q Rok 2018 – większościowy pakiet akcji zostaje zakupiony przez polskiego
inwestora finansowego, nastąpiła
również zmiana w zarządzie spółki.

INWESTOR
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Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom, obecnie spółka przechodzi etap
reorganizacji. Jej efektem jest wyodrębnienie ze struktury przedsiębiorstwa
części kompetencji, które realizowane
są w ramach powołanych do tego spółek celowych. Poza głównym przedsiębiorstwem FUD SA, zajmującym się wyłącznie produkcją maszyn i urządzeń
dźwigowych oraz stalowych elementów
konstrukcyjnych, w Grupie FUD działają:
q FUD Technologies sp. z o.o., której
przedmiotem działania jest udział
w opracowaniach i wdrożeniu prac
badawczo-rozwojowych.
q FUD Service sp. z o.o., do której zadań
należą posprzedażowe usługi serwisowe.

stalowych i części maszyn, FUD SA
posiada następujące certyfikaty:
q PN-EN ISO 9001:2015 – certyfikat
ECJIP na zgodność z normą dla Systemu Zarządzania Jakością,
q PN-N-18001:2004 – certyfikat ECJIP
na zgodność z normą dla Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,
q PN-EN ISO 14001:2015 – certyfikat
ECJIP na zgodność z normą dla Systemu Zarządzania Środowiskowego.

2

Uporządkowanie struktury organizacyjnej w oparciu o podział kompetencji
powinno w przyszłości zaowocować
zwiększeniem skali działalności i poprawą wyników finansowych Grupy. Jest
to raczej pewnik, zwłaszcza że już teraz
Grupa ma niezbędne do tego narzędzia,
wśród których można wymienić:

fot.: Materiały prasowe

1

Spółka FUD SA posiada liczne
uprawnienia instytucji dozorowych
i towarzystw kwalifikacyjnych, np.:
q UDT – uprawnienia do wytwarzania
w zakresie montażu (decyzja nr UD-23-01-M/01/98), dokonywania modernizacji (decyzja nr UD-23-1-P/1-02),
dokonywania napraw (decyzja nr
UD-23-1-N/01-98) suwnic, żurawi,
podestów ruchomych, cięgników,
elementów urządzeń dźwignicowych
wydane przez Oddział Dozoru Technicznego w Siedlcach,
q WDT – uprawnienia do modernizacji i naprawy suwnic wydane przez
Delegaturę nr 1 Wojskowego Dozoru
Technicznego w Warszawie. Decyzja
nr 303-01/WDT/UTB/05,
q TÜV NORD – certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy
PN-EN 1090-2:2018-09 dla wyrobów
budowlanych w zakresie elementów konstrukcji nośnych oraz ich
zestawów wykonanych ze stali do
klasy EXC 3,

Powstały w 1898 r. FUD
to dziś fabryka wyposażona
w nowoczesne urządzenia

q TÜV NORD – certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań jakościowych
dla procesów spawania na zgodność
z normą PN-EN ISO 3834-2 w zakresie
technologii spawania zapewniających właściwą produkcję i kontrolę
wyrobów spawanych.
Dla działań takich jak: projektowanie,
wytwarzanie, modernizacja, naprawy,
remonty, instalowanie i serwis urządzeń dźwignicowych, konstrukcji
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Spółka FUD Technologies sp. z o.o.
prowadzi zaawansowane prace
nad nowatorskimi rozwiązaniami dla
sektora suwnic i dźwigów, na przykład:
q Projekt SUWNICA GOLIAT – to projekt
pt. „Pierwsza polska suwnica bramowa
o dużym udźwigu dla branży stoczniowej przystosowana do pracy w trudnych warunkach wietrznych – opracowanie i demonstracja” dofinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój – nr POIR.01.02.00-00-0017/18,
q Projekt „SYSTEM FUD-INSPECTOR”®
to projekt Systemu Analizy Rejestrowanych Danych z użyciem „Rozproszonego Systemu Monitorowania
parametrów pracy urządzeń transportowych dedykowanego do suwnic
natorowych, suwnic bramowych oraz
żurawików warsztatowych” opracowanego w FUD SA w ramach Projektu
PARP nr POIR.02.03.02-14-0035/18-03
w celu spełnienia wymagań określonych ustawą o UDT z dnia 9 listopada
2018 r.

3

Grupa prowadzi intensywne działania marketingowe zarówno na
rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych mające na celu zwiększenie produkcji i sprzedaż wyrobów na
tych rynkach.
Oczywiście należy brać pod uwagę
nieprzewidziane zdarzenia, które mogą
przeszkadzać w realizacji przyjętej strategii (np. COVID-19), jednak w dłuższej
perspektywie założony cel powinien
zostać osiągnięty. n

INWESTOR
nieruchomości

10 tysięcy mieszkań
Michał Sapota, prezes Heritage Real Estate Investments, wyjaśnia, jak sektorowi
budownictwa mieszkaniowego udało się w dobrej kondycji przetrwać pandemię;
porusza też bardzo ważny i nośny temat gwarancji bankowych dla osób kupujących
nowe mieszkania
Jaki wpływ miała pandemia na rynek
mieszkaniowy?
Patrząc z perspektywy naszej firmy –
minimalny. Nie przerwaliśmy pracy
na żadnej z budów. Ceny mieszkań nie
tylko nie spadły, przeciwnie – zdecydowaliśmy się na niewielkie podwyżki, na
poziomie 3–7 proc. W marcu i kwietniu
uruchomiliśmy trzy nowe projekty. Co
prawda w skali całego kraju kilkunastu
klientów wycofało się z umów, ale nie
miało to istotnego znaczenia, ponieważ
szybko pojawili się kolejni zainteresowani. Wręcz trudno w to uwierzyć,
ale w czerwcu ustanowiliśmy nowe
rekordy sprzedaży w podwarszawskich
gminach. Zdaję sobie świetnie sprawę,
że są branże, które bardzo silnie odczuły skutki lockdownu, ale na szczęście
nie dotyczy to całej gospodarki. Sektor
mieszkaniowy generalnie dobrze sobie
radzi, koronawirus nie ma przecież
wpływu na decyzje o charakterze życiowym, takie jak zakup nowego lokum.
Na początku pandemii podjąłem decyzję, że nie wstrzymamy żadnej budowy. Była to kwestia odpowiedzialności
wobec klientów, którzy mieli umowy
deweloperskie z zaawansowaną liczbą
wpłat i śledzili postęp prac. Na szczęście zasoby finansowe pozwoliły nam
na realizację zaplanowanych zadań
i uruchomienie kilku kolejnych.
A jak ocenia pan sytuację na rynku
mieszkaniowym w szerszym kontekście?
Po kilku świetnych latach branża
jest w dobrej kondycji. Rzekłbym, że
był to okres spijania śmietanki. Po

JESTEM PRZEKONANY,
ŻE DOSKONAŁE
EFEKTY PRZYNIOSŁOBY
WPROWADZENIE
GWARANCJI
BGK DLA OSÓB
MAJĄCYCH PROBLEM
ZE SPEŁNIENIEM
OCZEKIWAŃ
DOTYCZĄCYCH
WKŁADU WŁASNEGO

poprzednim kryzysie nasz sektor leczył
rany do 2014 r., a niektórzy deweloperzy mieli problem z utrzymaniem się
na rynku. Potem było już tylko lepiej;
nastał okres prawdziwego prosperity, wiele firm akumulowało kapitał.
W związku z tym nie spodziewam się
żadnych spektakularnych upadłości.
Podobnie jak inni deweloperzy jesteście
uzależnieni od banków. Wasi klienci
biorą kredyty hipoteczne, z których
banki przelewają wam środki w miarę
zaawansowania prac?
Nie jest to aż tak proste. Sporą część
środków, które angażujemy w nasze
projekty, pozyskujemy sami i jest to
od kilku do kilkunastu procent całego
budżetu. Kolejne 20–30 proc. wnoszą
inwestorzy zewnętrzni, którzy tym samym zostają naszymi udziałowcami.
Pieniądze te pozwalają nam sfinansować zakup gruntu, projekty i rozruch
budowy. Większość klientów rzeczywiście korzysta z kredytów hipotecznych, z których pieniądze – zgodnie
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z harmonogramem – trafiają na nasze konto. Żeby system ten dobrze
funkcjonował, musimy dużo i szybko sprzedawać. Nawet w najgorszym
okresie lockdownu pozyskiwaliśmy
więc kolejnych nabywców – korzystając
z telefonów i e-maili. Nie było to proste, ponieważ klienci stanowczo wolą
odwiedzić nasze biura, a nierzadko
chcą obejrzeć wykopy pod fundamenty.
Trudno się temu zresztą dziwić; jak
już wspomniałem, zakup mieszkania
to życiowa decyzja.
A jak banki zareagowały na pandemię?
Nie chciałbym generalizować, ale
większość z nich podniosła wymagany
poziom wkładu własnego i zaostrzyła
parametry związane z dochodami.
Ktoś, czyją zdolność kredytową bank
wyliczył w lutym na 400 tys. zł, w kwietniu dowiadywał się, że może liczyć
na 250 tys. zł. Na tym tle pozytywnie
wyróżnia się Bank Millennium, który
w tym samym czasie postawił na promocję kredytów hipotecznych i utrzymał 10-procentowy poziom wkładu
własnego. Podobną politykę przyjęło
Pekao SA (20 proc. wkładu własnego),
zwiększając wolumeny w najtrudniejszym okresie. Moim zdaniem to racjonalne działanie, ponieważ sektor
bankowy musi pożyczać, żeby zarabiać,
a kredyty hipoteczne są najbezpieczniejsze.
Tylko jak do tego przekonać bankowców?
Widzę w tym rolę państwa, które nie
musi wspomagać deweloperów, ale
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powinno ułatwić Polakom dostęp do
mieszkań. Własny dach nad głową to
jedna z najbardziej fundamentalnych
potrzeb. Jestem przekonany, że doskonałe efekty przyniosłoby wprowadzenie
gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego dla osób mających problem ze
spełnieniem oczekiwań dotyczących
wkładu własnego. Ryzyko takiej operacji jest niewielkie, ponieważ BGK
mógłby się zabezpieczyć na mieszkaniu
w księdze wieczystej wspólnie z bankiem komercyjnym.
Dlaczego jest to tak ważne?
Duża część nabywców mieszkań to ludzie młodzi, którzy nieźle zarabiają, nie
mają problemów ze spłatą kredytu, ale
trudno jest im zebrać wymagany wkład
własny, np. na poziomie 100 tys. zł. Wprowadzenie mechanizmu gwarancji umożliwiłoby wejście na rynek mieszkaniowy
kilkuset tysiącom rodzin. Oczywiście,

Wręcz trudno w to uwierzyć,
ale w czerwcu ustanowiliśmy
nowe rekordy sprzedaży
w podwarszawskich gminach
– podkreśla Michał Sapota

że pośrednio byłoby to wsparcie dla
sektora budowlanego, ale oznacza to
też ożywienie w innych branżach, m.in.
meblarskiej i AGD. W dużo szybszym
tempie moglibyśmy uporać się z tzw.
dziurą mieszkaniową, której wielkość
jest oceniana nawet na 3 mln. Proszę nie
zapominać, że już niedługo wiele osiedli
wielkopłytowych z czasów poprzedniego
ustroju będzie wymagało gruntownych
remontów lub wyburzenia, więc problem może się pogłębić.
Firma, którą obecnie pan kieruje,
rozwija się w niezwykłym tempie.
Miło mi to słyszeć, ale rzeczywiście, w ciągu zaledwie dwóch lat
dołączyliśmy do krajowych liderów.
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Realizujemy lub prowadzimy prace
przygotowawcze, dzięki którym przekażemy blisko pół miliona PUM – czyli
powierzchni użytkowej mieszkań –
w całej Polsce. Przy średnim metrażu
45 mkw. oznacza to ponad 10 tys.
nowych mieszkań. Zakładam, że w kolejnych latach nasz rozwój jeszcze
bardziej przyspieszy. Ciągle zwiększamy zatrudnianie, nawet podczas
pandemii. Stawiamy na budownictwo
prefabrykowane. W związku z tym
kupiliśmy fabrykę prefabrykatów
Baumat w Bydgoszczy. Nadal uczymy się tej technologii; choć jesteśmy
zadowoleni z jakości, poszukujemy
technologii, które zapewnią nam
większą oszczędność kosztów i czasu.
Generalnie nastawiamy się na to, by
w przyszłości wszystkie inwestycje
realizować w taki sposób. Szukamy
partnera w dziedzinie prefabrykatów
drewnianych, z których można szybko
i relatywnie niedrogo budować domy jednorodzinne lub szeregowce.
Uprzedzając pytanie, wyjaśnię, że jest
to technologia inna niż w przypadku
popularnych „kanadyjczyków”. Przede
wszystkim jest znacznie solidniejsza, przewidziana do użytkowania
dla wielu pokoleń. Co ciekawe, kilka
polskich firm eksportuje za granicę
tego rodzaju domy prefabrykowane
na ramie drewnianej, a ich jakość
doceniają wymagający odbiorcy
z północy Szwecji, Niemiec i Wielkiej
Brytanii. W wersji „pod klucz” kosztują tam 200–250 tys. euro i tamtejsi
klienci uważają, że to dobra cena za
100 mkw. powierzchni mieszkalnej.
Jestem przekonany, że prefabrykacja
to przyszłość budownictwa, ponieważ
tradycyjna technologia wymusza zatrudnienie dużej grupy coraz wyżej
wynagradzanych pracowników i generuje straty materiałowe na poziomie
nawet 20 proc. To krok w kierunku
ekologicznego budownictwa przywiązanego do tradycji w branży, która
bardzo powoli wdraża nowe rozwiązania i materiały. n
rozmawiał Piotr Cegłowski
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Alternatywne metody
lokowania kapitału
Polsce potrzebny jest skuteczny model finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
ze środków prywatnych. Nowoczesna gospodarka nie może się dynamicznie rozwijać bez
sprawnie działającego rynku inwestycji alternatywnych

N

ie jest wykluczone, że
już w najbliższym czasie indeksy giełdy NYSE
w Nowym Jorku pójdą
w ślady swoich odpowiedników z technologicznej giełdy Nasdaq i pobiją
nowe rekordy wszech czasów. Wartość indeksu Dow Jones od drugiej
połowy marca wzrosła już o 47 proc.
Warszawska giełda jest co prawda
daleka od historycznych rekordów,
ale tutaj również inwestorzy zarobili około 40 proc. w ciągu ostatnich
czterech miesięcy. Fakt, że dzieje się
to w czasie najgłębszego kryzysu, gdy
produkt krajowy brutto Stanów Zjednoczonych w drugim kwartale spadł
aż o 32,9 proc., jest ekonomicznym
absurdem. Zastanówmy się jednak,
czy można z tego wyciągnąć jakieś
użyteczne wnioski.
Po pierwsze, wygląda na to, że akcje
przedsiębiorstw, podobnie jak złoto i inne surowce, są całkiem niezłym zabezpieczeniem przed inflacją. Inwestorzy
postrzegają je jako mające konkretną
wartość, w przeciwieństwie do kreowanego na ogromną skalę elektronicznego
pieniądza, którego przyszła wartość jest
niepewna. W tym przypadku swoistym
zabezpieczeniem dla inwestorów jest
zysk, jaki przedsiębiorstwa giełdowe są
w stanie wygenerować w przyszłości.
Po drugie jednak, należy pamiętać, że
ryzyko inwestycji giełdowych w obecnych czasach radykalnie wzrasta,
szczególnie wtedy, gdy zachowania inwestorów są dalekie od racjonalności.

WARTOŚĆ INDEKSU
DOW JONES OD
DRUGIEJ POŁOWY
MARCA WZROSŁA
JUŻ O 47 PROC.
WARSZAWSKA
GIEŁDA JEST
CO PRAWDA DALEKA
OD HISTORYCZNYCH
REKORDÓW, ALE TUTAJ
RÓWNIEŻ INWESTORZY
ZAROBILI OKOŁO
40 PROC.
Doskonałym przykładem mogą być
akcje firmy Apple, które w ciągu
ostatniego roku podrożały o ponad
121 proc. Z kolei akcje bezpośrednich
konkurentów, HP i IBM, w tym samym
czasie straciły, odpowiednio, 6 proc.
i 10 proc. Innym pupilkiem inwestorów jest amerykański producent samochodów elektrycznych – Tesla. Eksplozja wartości jego akcji o 536 proc.
w ciągu ostatnich 12 miesięcy jest
trudna do zrozumienia, gdy spojrzy się
na dotkniętą kryzysem bezpośrednią
konkurencję. Ford i General Motors,
które również rozwijają produkcję
samochodów elektrycznych, straciły,
odpowiednio, 27 proc. i 33 proc.
We wszystkich opisanych przypadkach czynniki fundamentalne nie uzasadniają aż takiej różnicy w zmianie
wycen spółek. Internetowi traderzy
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chcą inwestować w nieliczne spółki,
co prowadzi do tego, że ich wyceny
stają się absurdalne. Nadmierne zainteresowanie akcjami kultowymi jest
niebezpieczne, gdyż rynki wytrącone
z równowagi będą jej szukać. A to rodzi poważne ryzyko dla inwestorów.
Rzecz jasna, tego ryzyka pozbawione
są inwestycje w lokaty bankowe lub
obligacje rządowe. Jednak rentowność
tych form oszczędzania pozostawia
obecnie wiele do życzenia.
Podsumowując, inwestorzy muszą
stawić czoło wysokiemu ryzyku związanemu z inwestycjami giełdowymi,
zerowemu oprocentowaniu lokat
oraz ujemnej rentowności obligacji.
Ta sytuacja zmusza ich do zwrócenia
większej uwagi na rynek inwestycji
alternatywnych. Być może zamiast
inwestować w akcje giełdowych gigantów, warto zwrócić uwagę na małe
i średnie przedsiębiorstwa.
Mnóstwo ciekawych i innowacyjnych
projektów ma problemy z uzyskaniem finansowania. Debiut giełdowy
pozostaje poza ich zasięgiem, a ze
względu na brak historii kredytowej
nie są w stanie ubiegać się o kredyty
bankowe. Zresztą cały rynek nowych
technologii jest uważany przez banki
za zbyt ryzykowny. Tak samo myśli
wielu inwestorów, którzy szukają
rentownych inwestycji o niewielkim
ryzyku.
Z jednej strony mamy zatem brak możliwości inwestycyjnych, a z drugiej brak
możliwości pozyskania kapitału przez

fot.: Materiały prasowe

INWESTOR
giełda

niezwykle istotny dla nowoczesnej gospodarki sektor technologiczny.
Ten problem można próbować rozwiązać na kilka sposobów. Na przykład można stworzyć ramy prawne
dla rozwoju alternatywnych parkietów
giełdowych, takich jak NewConnect.
Jest on dość sprawnie działającą giełdą
dla kapitału o podwyższonym ryzyku,
jednak cały czas stawia zbyt wysokie
bariery wejścia dla start-upów. W efekcie jego kapitalizacja jest niewielka,
a płynność ograniczona. Poza tym samo stworzenie giełdy nie rozwiązuje

Łukasz Blichewicz, współzałożyciel
i prezes zarządu grupy Assay, ekspert
w zakresie rozwoju i finansowania
spółek technologicznych

podstawowego problemu związanego
z inwestycjami o podwyższonym ryzyku. Radzenie sobie z ryzykiem wymaga
wiedzy, której inwestorzy nie mają ani
nie będą mieć, ponieważ nikt nie może
być ekspertem od wszystkiego.
Rządowe wsparcie sektora nowoczesnych technologii co prawda
dostarcza wiedzy i kapitału wielu
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innowacyjnym przedsiębiorstwom,
ale nie rozwiązuje problemów inwestorów. Dzięki miliardowym rządowym funduszom przedsiębiorstwa
nie muszą poszukiwać prywatnego
kapitału, co jeszcze bardziej ogranicza możliwości inwestycyjne. Poza
tym wyraźnie widać, że problemem
państwowego finansowania start-upów jest niska skuteczność. Tylko
w pojedynczych przypadkach projekty
dofinansowane przez NCBR lub PFR
były w stanie w późniejszym okresie
swojej działalności uzyskać większe
kwoty ze źródeł prywatnych.
Skutecznym rozwiązaniem problemu
może być natomiast promocja modelu
alternatywnych spółek inwestycyjnych
(ASI). Zgodnie z obowiązującym prawem są one podmiotami uprawnionymi do pozyskiwania środków od
inwestorów prywatnych i inwestowania ich zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną. Po pierwsze, dostarczają
przedsiębiorstwom kapitał niezbędny
do funkcjonowania i rozwoju. Po drugie, posiadając wiedzę w określonych
dziedzinach oraz zatrudniając ekspertów, pomagają inwestorom redukować
ryzyko. ASI dają inwestorom ogromne
możliwości lokowania środków poza
sektorem bankowym oraz tradycyjnymi
rynkami finansowymi i kapitałowymi.
Ciekawym modelem mogłoby być
również dopuszczenie prywatnych
inwestorów do rządowych instytucji
finansujących biznes. Zresztą NCBR
posiada swoją alternatywną spółkę inwestycyjną o budżecie około 100 mln zł.
Z kolei PFR od początku działa w formie
spółki prawa handlowego. Częściowa
prywatyzacja tych instytucji mogłaby
wpłynąć na poprawę efektywności ich
działania, a wykorzystanie kapitału prywatnego do finansowania prywatnych
przedsiębiorstw mogłoby odciążyć
budżet państwa. Stworzenie skutecznego modelu finansowania małych
i średnich przedsiębiorstw ze środków
prywatnych jest nie tylko w interesie
tych przedsiębiorstw. Ogromne korzyści odnieśliby również inwestorzy
i państwo. n
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Zielone złoto Kambodży
Marcin Ługowski, współwłaściciel Lionbiznes.net sp. z o.o., przedsiębiorca aktywny
w Kambodży, zachęca do inwestowania w tym kraju i korzystania z możliwości,
które stwarza błyskawicznie rosnąca gospodarka
Jest pan jednym z niewielu polskich
inwestorów aktywnie działających
w Kambodży.
Biorąc pod uwagę ogromne możliwości wzrastającej w rekordowym tempie
gospodarki tego kraju, warto zadać
pytanie: Dlaczego funkcjonuje tam
tak niewielu ludzi biznesu z Polski?
Podobnie jak w naszym kraju kilkanaście lat temu w Kambodży najszybciej
rozwija się branża nieruchomości.
Roczne wzrosty sięgają kilkudziesięciu, a nawet więcej, procent. Doskonale ilustruje to przykład prowincji Koh
Kong, gdzie jedna z naszych spółek
kupiła działkę nad morzem, płacąc
50 dol. za metr kwadratowy. Po trzech
latach cena urosła do 250 dol. za metr
kwadratowy. Wkrótce powstaną tam
lotnisko i droga ekspresowa, więc
zakładam, że wartość tej nieruchomości dojdzie do kilku tysięcy dolarów
za metr kwadratowy. Proces ten jest
związany z bardzo szybkim i stabilnym
wzrostem gospodarczym Kambodży –
na poziomie 7 proc. rocznie. Zdaniem
wielu ekspertów rzeczywisty wzrost
jest nawet dwukrotnie większy, co
ilustrują ceny nieruchomości rosnące
o kilkanaście–kilkadziesiąt procent
w skali roku. Zmiany widać gołym
okiem, budynki powstają w błyskawicznym tempie, zaskakującym dla
Europejczyków. Phnom Penh z lotu ptaka w niczym nie przypomina
skromnego postkolonialnego miasta
sprzed kilkunastu lat. Ma kilka razy
więcej drapaczy chmur niż Warszawa,
a ciągle powstają następne – wśród
inwestorów dominują firmy z Chin,
Japonii i Korei Południowej. Powierzchnie kondominiów podwajają
się rok do roku. Zabrzmi to dziwnie,

BIZNES AWOKADO
JEST NA TYLE DOBRY,
ŻE W MEKSYKU
CZĘŚĆ KARTELI
NARKOTYKOWYCH
DOSZŁA DO
WNIOSKU, IŻ UPRAWA
AWOKADO JEST
LEPSZYM SPOSOBEM
ZARABIANIA PIENIĘDZY
NIŻ PRODUKCJA
KOKAINY

ale inwestując w kambodżańskie
nieruchomości, nawet bez specjalnej znajomości tamtejszego rynku,
trudno stracić.
Z pewnością znacznie łatwiej byłoby
skorzystać z pańskich doświadczeń.
Jedna z moich kambodżańskich firm
świadczy szeroko rozumiane usługi
doradcze i prawne, ułatwiając prowadzenie działalności gospodarczej
w tym kraju. Dla inwestorów pasywnych najciekawszy jest oczywiście rynek nieruchomości i przygotowanie
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tego rodzaju inwestycji można nam
zlecić. Warto skorzystać również
z boomu w budownictwie, który zapewne będzie trwał jeszcze wiele lat.
Potrzeby mieszkaniowe społeczeństwa kambodżańskiego są ogromne,
a przeciętna rodzina ma pięcioro dzieci.
Mediana wieku to zaledwie 26 lat. Deweloperzy sprowadzają materiały z zagranicy, głównie z Tajlandii i Wietnamu.
To szansa dla polskich firm, które na
polskim gruncie walczą z silną konkurencją. Nie trzeba nastawiać się na
wielkie nakłady, strzałem w dziesiątkę
może być przeniesienie do Kambodży przestarzałej, mało rentownej na
konkurencyjnym polskim rynku linii
technologicznej. Co więcej, nie brakuje
wykształconych pracowników, którzy
mają znacznie mniejsze oczekiwania
płacowe niż w Europie. Kambodżanie
zarabiają cztery razy mniej niż Polacy,
oczywiście znacznie niższe są też koszty
życia w Kambodży.
Jakie branże poza budownictwem
powinny zainteresować inwestorów
myślących o Kambodży?
Kolejny bardzo ciekawy potencjalny obszar działalności dla polskich
firm to rynek spożywczy. W Kambodży brakuje zakładów przetwórczych.
Doskonale ilustruje to przykład nerkowca. Bardzo smaczne, przypominające gruszki owoce wyrzuca się,
choć w innych krajach, np. w bogatej
Australii, są przetwarzane. Z kolei
orzeszki nerkowca wysyła się do Wietnamu, gdzie są łupane i prażone. Po
przetworzeniu wracają do Kambodży
w kilkukrotnie wyższej cenie. Doskonałe pole do zagospodarowania
stanowi produkcja soków z mango,
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ananasów czy wspomnianych wcześniej jabłek nerkowca. Takie przykłady
można mnożyć.

Z lewej: Senior
Minister H.E. Ly
Thuch

Jak odkrył pan możliwości prowadzenia
biznesu w Kambodży?
Przypadkiem, podczas wyjazdu turystycznego. Zachwycił mnie kraj i jego mieszkańcy – młodzi, serdeczni,
pełni energii, pozytywnie traktujący
cudzoziemców. Poczułem się trochę
jak w Polsce na początku lat 90., gdy
w dziedzinie biznesu wszystko wydawało się możliwe.
Zaczął pan od turystyki?
Rzekłbym, że to naturalny kierunek
w kraju tak atrakcyjnym zarówno
z powodu niezwykłych zabytków,
bogatej przyrody, jak i wspaniałego
klimatu. Początkowo zebrałem kilkoro znajomych i zainwestowaliśmy
wspólnie w budowę hotelu Ratanakiri
Paradise. I udało się. Na początku
2017 r. hotel został otwarty, obecnie
jest jednym z najpopularniejszych
hoteli w północnej Kambodży. Kolejne
były inwestycje w hotele i restauracje
w innych częściach Kambodży oraz

Wypoczynek › Mazury w lecie

w nieruchomości. Niestety, koronawirus bardzo utrudnił działalność
turystyczną. W samym kompleksie
świątynnym Angkor Wat liczba turystów zmalała z 7 tys. dziennie do
600 miesięcznie. Kiedy skończy się
pandemia, zapewne wszystko wróci do normy, ale na razie to trudny
okres dla branży turystycznej, a taka
sytuacja może jeszcze długo potrwać.
W związku z tym zacząłem szukać
nowych możliwości inwestycyjnych.
Już jakiś czas temu zastanawiałem się
nad inwestycją w plantacje awokado, zwanego zielonym złotem. Okres
spowolnienia w biznesie związanego
z pandemią był idealnym czasem dla
przygotowania i rozpoczęcia tego
projektu. Co ciekawe, biznes awokado jest na tyle dobry, że w Meksyku
część karteli narkotykowych doszła
do wniosku, iż uprawa awokado jest
lepszym sposobem zarabiania pieniędzy niż produkcja kokainy.

Kuchnia › włoska

Trudno w to uwierzyć.

Nie tylko praca…

Marcin Ługowski

Samochód › Toyota 4 Runner, która
świetnie sprawdza się w terenie
Hobby › off road, wieczory
w towarzystwie przyjaciół

Proszę zajrzeć do Internetu, gdzie
jest mnóstwo materiałów na ten temat. Awokado należy do grupy Super
Foods. To owoc zdrowy, wysoko
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ceniony przez wegetarian i wegan,
stanowi fantastyczne źródło tłuszczów naturalnych, świetnie nadaje się
do różnego rodzaju sałatek, wzbogaca
smak licznych dań. Jedyny problem
polega na tym, że jego uprawa udaje się tylko na bardzo żyznych glebach, w paru miejscach na świecie.
W prowincji Ratanakiri, gdzie działa
jeden z naszych hoteli, panują idealne warunki, umożliwiające uprawę
organiczną awokado, bez stosowania nawozów sztucznych. Spędziłem
wiele czasu, analizując wszystkie za
i przeciw związane z inwestycjami
w tej dziedzinie, i stwierdziłem, że to
najciekawsza opcja, z jaką dotąd miałem do czynienia. W związku z tym
kupiliśmy 11 ha gruntów i szukamy kolejnych terenów pod uprawy.
Chciałbym, żeby zapoczątkowało to
duży projekt, do którego włączyliby
się kolejni inwestorzy. Muszę podkreślić, że awokado nasadzamy na
terenie likwidowanych, mało opłacalnych plantacji nerkowca. Jest to
ekologiczny aspekt naszego projektu
– nie niszczymy naturalnej przyrody.
Kiedy mówi pan o inwestycjach, czasem używa pan liczby mnogiej.
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Do Kambodży przekonałem grupę inwestorów, którzy angażują się w dobrze
rokujące projekty. Jeden z najważniejszych nowych projektów poza awokado
to Business Park w prowincji Kampong
Speu. Mamy tam przygotowane 25 ha,
które wkrótce staną się przyjaznym
portem dla polskich przedsiębiorców.
Jeśli ktoś będzie chciał przenieść tam
fabrykę dowolnej branży, to znajdzie dogodne miejsce z niezbędnym
uzbrojeniem zaledwie 70 km od stolicy
i 100 km od najbliższego dużego portu.
Do tego rodzaju inwestycji poza nienasyconym rynkiem zbytu zachęcają
niskie podatki i koszty ubezpieczeń
społecznych, a także stabilny system
prawny i polityczny. Na marginesie, nie
należy obawiać się bariery językowej,
wielu młodych ludzi świetnie mówi
po angielsku, tak jak cały mój lokalny
team. W związku z tym po kilku latach
w Kambodży nadal niezbyt dobrze
mówię po khmersku.
Jak wyglądała pańska kariera, zanim
trafił pan do Kambodży?
W 2000 r. podjąłem pracę w agencji
marketingowej Promotor, która działała
jako dealer na rzecz Sferii (dawniej OSP
Polpager). Udało mi się wypracować tak
dobre wyniki, że wkrótce otrzymałem
propozycję objęcia stanowiska szefa
działu sprzedaży IT Polpager SA – spółki zależnej od Sferii. Po kilku latach
przeszedłem na podobne stanowisko
do centrali. W dziedzinie zarządzania
dużo nauczyłem się od mojego ówczesnego szefa Roberta Kalisiewicza,
który wcześniej współtworzył wielkie
marki – ERA GSM i Panorama Firm.
Po moim odejściu ze Sferii w 2008 r.
zaproponował mi on stanowisko dyrektora sprzedaży sieci własnej w PKO BP
Bankowym PTE. W 2011 r. z kolegami,
byłymi dyrektorami oddziałów, uruchomiliśmy spółkę Lion Investment
Group. Od 2013 r. we dwóch, z Robertem Kalisiewiczem, prowadzimy
firmę Lionbiznes.net, specjalizującą
się w doradztwie dla małych firm. Moja przygoda z Kambodżą zaczęła się
w roku 2015. n

Korzyści przeniesienia produkcji do Kambodży
znaczne obniżenie kosztów całkowitych pracy
(Polska – minimalne wynagrodzenie to 2,6 tys. zł brutto, Kambodża –
minimalne wynagrodzenie to 190 dol, czyli 798 zł przy obecnym wysokim
kursie dolara 4,2 zł za dol.)
likwidacja kosztów ubezpieczeń społecznych i dodatkowych
(Polska – suma składek po stronie pracodawcy to około 20 proc.,
Kambodża – 0 proc.). Całkowity koszt pracy (wraz z obciążeniami) jest
4-krotnie wyższy w Polsce niż w Kambodży.
młode społeczeństwo w Kambodży
(mediana wieku w Polsce to 41 lat, mediana wieku w Kambodży to 26 lat)
VAT
(Polska – do 23 proc., Kambodża – do 10 proc.)
zwolnienie z podatku dochodowego CIT w przypadku większych
projektów inwestycyjnych na okres 3 lat
brak kosztów ogrzewania w sezonie grzewczym (stałe temperatury)
wielkość rynku bezcłowego
ASEAN – 647 mln ludzi (dla Kambodży)
Unia Europejska – 445 mln ludzi (dla Polski)
wzrost gospodarczy PKB kraju
Kambodża – rocznie 8 proc. przez ostatnie 10 lat
Polska – rocznie średnio 3,5 proc. przez ostatnie 10 lat
dodatkowo Kambodża jest krajem bezpiecznym, dominuje buddyzm,
mieszkańcy Kambodży są nastawieni bardzo pokojowo
do obcokrajowców. Kambodża ma stabilny system prawny,
cechuje ją liberalizm gospodarczy.
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PROJEKT
AWOKADO
Awokado trafiło do Księgi rekordów Guinnessa
jako najzdrowszy (najbardziej pożywny) owoc świata
2 Awokado zawiera ponad

20 witamin i minerałów, w tym
jest bardzo dobrym źródłem
witamin: C, E, K, B6 oraz
ryboflawiny, niacyny, kwasu
foliowego, kwasu pantotenowego,
magnezu i potasu

2 Owoce awokado zawierają

również antyoksydanty:
luteinę oraz zeaksantyne,̨ które
pomagają minimalizować
uszkodzenia wzroku, w tym
uszkodzenia spowodowane
promieniowaniem UV

2 Z
 e względu na wartość

odżywczą i kremową
konsystencję awokado jest
znakomitym pierwszym
pokarmem dla najmłodszych
dzieci
2 Awokado stosowane jest

2 Awokado dostarczą również

luteiny, beta-karotenu
i kwasów tłuszczowych
omega-3
2 Zawarte w awokado związki beta-

sitosterolu pomagają zachować
bezpieczny poziom cholesterolu,
chronią nas przed miażdżycą

2 W
 ysoka zawartość witaminy K

w awokado (1 owoc pokrywa
50 proc. zapotrzebowania
dziennego na tę witaminę)
wspomaga absorpcję wapnia,
a tym samym wspiera system
kostny i zapobiega wymywaniu
związków wapnia (chroni przed
osteoporozą)
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w kosmetyce. Naturalne
oleje z awokado i silne
przeciwutleniacze skutecznie
pomagają zregenerować
tkankę skórną.
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Produkcja awokado na świecie
oraz w Azji Południowo-Wschodniej

N

ajwiększym producentem awokado na świecie jest
Meksyk, który odpowiada za ponad 45 proc. światowej produkcji tego owocu. Co ciekawe, 80 proc. awokado
Meksyku pochodzi z jednej tylko prowincji o wyjątkowych
warunkach pogodowo-glebowych – Michoacán. Pozostali
liderzy w uprawie awokado to: Dominikana, Peru, Indonezja,
Kolumbia, Brazylia i Kenia.
W Azji Południowo-Wschodniej, poza Indonezją, do której
w XVII w. sprowadzili awokado hiszpańscy osadnicy, nie
ma tradycji jego uprawy. Rosną jednak znajomość owocu
i zapotrzebowanie na niego. Na chłonne rynki Japonii,
Korei Południowej, Singapuru, Malezji, Hongkongu i Chin
awokado sprowadzane jest głównie z Meksyku i Peru,
a w mniejszym stopniu, ze względu na wysoką cenę, ale
jednocześnie owoce są lepszej jakości, z Australii i Nowej
Zelandii. Eksperci rynkowi szacują, że w ciągu najbliższych 10 lat Chiny staną się największym rynkiem zbytu
dla awokado, to z kolei daje nieograniczone możliwości
zbytu dla awokado z Kambodży.
Dwie prowincje Kambodży, Ratanakiri i Mondulkiri, ze względu na pagórkowaty teren, powulkaniczną, bogatą w składniki
odżywcze glebę andasolową oraz klimat bliźniaczo podobny
do tego w prowincji Michoacán w Meksyku, z porą mokrą od
czerwca do końca października, stwarzają idealne warunki
do uprawy awokado. W sąsiadującej z Ratanakiri prowincji
Gia Lai w Wietnamie lokalne odmiany awokado uprawiane
są z powodzeniem na terenie ponad 4,3 tys. ha.
W Kambodży awokado dostępne w sklepach i supermarketach to odmiana Hass, która sprowadzana jest z Indonezji,
Nowej Zelandii i Australii.

Inwestycja w awokado – dzierżawa
zarządzanej plantacji

K

wota wkładu niezbędna do założenia 1 ha plantacji, jej
utrzymania i obsługi przez okres nieproduktywny, czyli
do zakończenia 3. roku, to 30 tys. dol. W tej cenie partner
otrzymuje w 25-letnią dzierżawę 1 ha gruntu przygotowanego
do uprawy, zlecając jednocześnie pełne zarządzanie i obsługę
plantacji grupie producenckiej. Od 4. do 25. roku partner
pobiera 55 proc. zysków wypracowanych przez plantację.
Do wyliczenia zysku przyjmuje się metodę uproszczoną,
w której przychody liczone są w wysokości faktycznych

Awokado nasadzamy na terenie likwidowanych mało opłacalnych plantacji nerkowca. Jest to ekologiczny aspekt naszego projektu – nie
niszczymy naturalnej przyrody
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Jakich zysków można spodziewać się
z 1 ha plantacji awokado?

Z

akładając, że przyjmujemy intensywną uprawę
awokado z początkową obsadą 350 sadzonek na 1 ha
i związaną z tym modelem uprawy produktywność oraz
przy założeniu przychodu początkowego wyliczonego
na podstawie ceny hurtowej awokado 2,06 dol./1 kg
(ostrożnie przyjęta cena hurtowa awokado w Meksyku
z 2019 r.), zryczałtowanych kosztów oraz 3-procentowego wskaźnika inflacji, symulacja finansowa wygląda
następująco:
Z podanych kwot wyniku finansowego w latach 4.–25. partner pobiera 55 proc., czyli średniorocznie zyski partnera
w latach 4.–25. wynoszą około 8033 dol./rok. Ponieważ ceny
awokado na rynkach Azji są znacznie wyższe (powyżej
4,25 dol./1 kg) niż w Meksyku, USA czy Europie, można
przyjąć ten scenariusz za scenariusz pesymistyczny.
W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu,
e-mail: m.lugowski@mycambodia.com n

zbiorów i cen, wystawionych faktur, koszty zaś przyjmowane
są ryczałtowo i określone wcześniej w biznesplanie projektu.
Grupa producencka w ramach umowy dzierżawy zobowiązuje
się do pełnego zarządzania plantacją oraz raportowania.
Partner może w każdej chwili odwiedzić plantację. Wraz
z zawarciem umowy dzierżawy partner otrzymuje bon na
7 noclegów dla 2 osób wraz ze śniadaniami w Ratanakiri
Paradise Hotel, który położony jest zaledwie 10 min samochodem od naszej pierwszej plantacji. Bon ważny jest przez
36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Symulacja przychodów partnera ze współpracy w Projekcie Awokado w Ratanakiri
Lata
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

kg / hektar
5 691
7 890
10 200
11 115
11 520
11 184
11 300
10 950
10 600
10 300
10 000
9 700
9 400
9 100
8 850
8 550
8 300
8 050
7 800
7 550
7 300
7 050

przychód / hektar
[dol.]

koszty stałe [dol.]

10 868
15 519
20 664
23 194
24 760
24 759
25 766
25 717
25 642
25 664
25 664
25 641
25 593
25 520
25 563
25 437
25 434
25 408
25 358
25 281
25 178
25 045

-4 000
-4 120
-4 244
-4 371
-4 502
-4 637
-4 776
-4 919
-5 067
-5 219
-5 376
-5 537
-5 703
-5 874
-6 050
-6 232
-6 419
-6 611
-6 810
-7 014
-7 224
-7 441
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koszty zmienne [dol.]
-1 423
-2 032
-2 627
-2 862
-2 966
-2 880
-2 910
-2 820
-2 730
-2 652
-2 575
-2 498
-2 421
-2 343
-2 279
-2 202
-2 137
-2 073
-2 009
-1 944
-1 880
-1 815
suma

wynik finansowy
[dol.]
5 445
9 367
13 794
15 961
17 291
17 242
18 080
17 978
17 845
17 792
17 713
17 606
17 469
17 302
17 234
17 004
16 878
16 724
16 540
16 323
16 073
15 788
353 451
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Usługi finansowe Grupy
GPM Vindexus
Rynek usług finansowych to w dalszym ciągu
jeden z najbardziej dynamicznie zmieniających
się sektorów gospodarki. Jest to zarówno
pochodna ciągłych zmian w otoczeniu
rynkowym (np. przepisy prawne, nowe
technologie, oddziaływanie COVID-19 itp.),
jak i efekt dużej konkurencji na tym rynku

fot.: AdobeStock

K

onieczne staje się rozszerzenie oferty produktowej,
szczególnie przy uwzględnieniu rozwiązań fintechowych. Oferowanie wielu produktów
finansowych (np. kredyty i pożyczki,
leasing, faktoring czy windykacja) jest
najbardziej efektywne w ramach większej struktury, tj. grupy kapitałowej.
Jedną z takich grup kapitałowych na
polskim rynku jest Grupa GPM Vindexus. Podmiotem dominującym Grupy,
jej okrętem flagowym, jest spółka Giełda Praw Majątkowych Vindexus SA,
działająca już od ponad ćwierć wieku
w obszarze windykacji oraz innych
usług finansowych i od ponad 10 lat
notowana na głównym parkiecie GPW
w Warszawie, która specjalizuje się
w windykacji wierzytelności nabywanych do własnego portfela lub własnych
funduszy sekurytyzacyjnych (obrót
wierzytelnościami) oraz wierzytelności
na zlecenie.
GPM Vindexus SA spodziewa się w najbliższym czasie istotnego wzrostu windykacji na zlecenie, w tym windykacji
terenowej. Firma jest spółką, w której
istotny pakiet pozostaje w rękach założyciela i prezesa Jana Kuchno, mniejszy
zaś pozostaje udziałem inwestorów
zewnętrznych. Spółka stawia na rozwój

organiczny, nie zadłuża się w nadmierny sposób, a jej wyniki i wskaźniki
finansowe są stabilne i budzą zaufanie
inwestorów. Jest laureatem wielu nagród, np.: Certyfikat Rzetelności, Przedsiębiorstwo Fair Play 2008 i 2009 czy
Brylant Polskiej Gospodarki 2018. GPM
Vindexus SA angażuje się też w liczne
akcje charytatywne, np. WOŚP, oraz
wsparcie Koncertu Jubileuszowego
„Urodzeni do wolności” organizowanego przez parafię św. Brata Alberta
w Warszawie-Wesołej z okazji 100-lecia
Bitwy Warszawskiej.
W skład wspomnianej Grupy wchodzą
trzy fundusze sekurytyzacyjne zarządzane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych Mebis TFI SA oraz firma
specjalizująca się w windykacji terenowej EUREA sp. z o.o., co sprawia, że
w obszarze windykacji Grupa GPM Vindexus jest strukturą kompletną. Skład
Grupy uzupełnia firma pożyczkowa
FinGo Capital SA, a także firma o profilu
deweloperskim FIZ-BUD sp. z o.o.
Grupa dąży do rozwoju nowych produktów. Do najciekawszych można
zaliczyć leasing oraz faktoring. Nowe
produkty mają być dostosowane do
szybko zmieniającego się otoczenia
i oparte na najnowszych rozwiązaniach technologicznych.
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Jednym z najcenniejszych aktywów
Grupy są ludzie. Sama tylko spółka
dominująca GPM Vindexus SA zatrudnia ponad 100 pracowników, z których
większość jest wysokiej klasy specjalistami w dziedzinie prawa i finansów.
Spółka zatrudnia również kilkunastu
radców prawnych i adwokatów oraz
kilku aplikantów posiadających wieloletnie doświadczenie i kwalifikacje
niezbędne do skutecznego przeprowadzania procesów windykacji, począwszy od windykacji polubownej, a skończywszy na windykacji komorniczej.
Inwestowanie w pracowników i ciągłe
podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych to również jeden z elementów
strategii Grupy. O sile Grupy stanowi
też profesjonalne otoczenie, z którym
współpracuje. Obecnie oznacza to stałe
relacje biznesowe z sześcioma kancelariami adwokackimi.
Podsumowując: Grupa GPM Vindexus
to organizacja o silnych fundamentach,
z dużym potencjałem i perspektywą
rozwoju. Jej historia, od filaru Grupy
GPM Vindexus SA, który przez 25 lat
odniósł wiele sukcesów i sprostał wielu wyzwaniom, do budowanej konsekwentnie wokół niego od dłuższego
czasu dużej struktury finansowej, jest
tego gwarantem. n 
S.P.

GOSPODARKA
nieruchomości

Perła polskiej riwiery
Tak nazywano Orłowo w przedwojennych czasach gdyńskiego entuzjazmu i otwarcia Polski
na morze. Sto lat później najbardziej prestiżowa i urodziwa dzielnica miasta tylko umocniła
swoją reputację, stając się jednym z najbardziej pożądanych adresów w Trójmieście

D

ecydują o tym nie
tylko lokalizacja
i oszałamiający
pejzaż, lecz także światowy standard architektury orłowskich inwestycji
położonych tuż nad morzem.

samej działce zbudowano luksusową trzykondygnacyjną
VILLĘ NOVĄ.

Złota lokalizacja
Nie bez powodu rezydencja
VILLA NOVA została zamieszczona w Luxury Realty Map,
czyli zestawieniu nieruchomości premium i luksusowych wyselekcjonowanych
przez ekspertów Poland Sotheby’s International Realty.
Deweloper Allcon Osiedla
zbudował willę przy samej plaży, zaledwie 100 metrów od morza, co pozycjonuje ją w absolutnej czołówce
trójmiejskich apartamentów. Ogród
rezydencji wypełnia szum morza, do
którego można dojść w kilka minut
malowniczym deptakiem prowadzącym do słynnego orłowskiego klifu
i molo. Od centrum Gdyni i Sopotu
rezydencję dzieli dziesięciominutowa
jazda samochodem.

Nowoczesność w środku historii
Początki willowej dzielnicy Orłowo
sięgają XIX stulecia. Na początku następnego zaczęto tu budować letnisko, a w połowie lat 20., gdy w Gdyni
ruszył port morski, Orłowo przejęło
część miejskiego ruchu kąpielowego.
W kolejnych latach kurort intensywnie
się rozwijał, zyskując coraz większą
popularność wśród elit i rozszerzając
swoje tereny. Lokalizacja na styku

Gdynia-Orłowo – przepiękna plaża i drewniane
molo słynne z malowniczych widoków

morza i klifu, letniskowy klimat oraz
elegancka architektura sprawiły, że
Orłowo szybko zyskało europejską
renomę.
Jednym z najpiękniejszych budynków
tamtych czasów jest Biały Dwór. Unikatowy, klasycystyczny dworek został
zaprojektowany w 1926 r. przez cenionego architekta Antoniego Jaworskiego, który idealnie wkomponował go
w krajobraz nieopodal plaży i otoczył
parkiem z fontanną. Do czasu wybuchu
wojny Biały Dwór był jednym z najchętniej odwiedzanych i najbardziej
luksusowych pensjonatów na polskim
wybrzeżu, przyciągając śmietankę towarzyską z całego kraju, w tym artystów
i członków rządu. Zdewastowany w czasie okupacji budynek został w 2009 r.
zrekonstruowany przez firmę Allcon.
Inwestor postanowił wykorzystać potencjał tej niezwykłej lokalizacji i dodać
jej blasku nowoczesności. W bezpośrednim sąsiedztwie dworku, na tej
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Rezydencja łączy odważną
nowoczesność z funkcją eleganckiej willi w zacisznym
i nastrojowym miejscu. Ponad
200-metrowy słoneczny apartament stwarza nieograniczone
możliwości aranżacyjne. Szlachetne materiały elewacji, oryginalna bryła i liczne przeszklenia
współtworzą wyjątkowy i rozpoznawalny styl. Unikatowa w tej
części miasta, rozległa zielona
przestrzeń o powierzchni przekraczającej 3000 mkw. zaprojektowana od
strony morza w stylu ogrodu francuskiego,
z łukiem różanym i rzeźbioną fontanną,
gwarantuje mieszkańcom VILLI NOVA
poczucie prywatności i spokoju. Oryginalnym elementem parku jest szklana
piramida, która zapewnia światło dzienne
strefie rekreacyjnej. Cała nieruchomość
jest ogrodzona, chroniona i monitorowana 24 h na dobę. Kameralności sprzyja
też ograniczenie liczby apartamentów
do zaledwie trzech. Budynek został wyposażony w windę, która komunikuje
część mieszkalną z przestronną strefą
SPA z saunami, dużą salą fitness i siłownią, gabinetem masażu oraz częścią
wypoczynkową. Właścicielom każdego
mieszkania zapewniono także po trzy
miejsca parkingowe w podziemnej hali
garażowej oraz dodatkowe przestronne
pomieszczenia gospodarcze. n
Więcej informacji o tej wyjątkowej
inwestycji można znaleźć na stronie
www.allcon.pl.

fot.: Materiały prasowe

Przestrzeń i elegancja

INWESTOR
nieruchomości

Apartamenty inwestycyjne
Epidemia koronawirusa zmieniła plany urlopowe Polaków. Większość z nas zrezygnowała
w tym roku z wyjazdów za granicę, wybierając pobyt w kraju

A

Odpowiedź na potrzeby rynku

ktualne dane portali rezerwacyjnych wskazują
na wysokie obłożenie przez
najbliższe tygodnie w nadmorskim Pucku, wynoszące nawet
85 proc. To poziom tylko minimalnie
niższy niż przed rokiem.

od kilkunastu lat
związany z branżą,
ekspert rynku nieruchomości
miesięcznika „Manager”

Sezonowość rynku turystycznego w Pucku i okolicach.
Szacunkowy poziom wykorzystania bazy noclegowej w roku 2019
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Dane dla miasta Pucka oraz miejscowości leżących w promieniu 10 km
(w tym Władysławowo i Rewa). W obliczeniach pominięto Półwysep Helski.
Źródło: Obliczenia własne na podstawie AirDNA, Booking.com oraz GUS.
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fot.: Materiały prasowe
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Najpopularniejsze wakacyjne regiony
w Polsce to tereny nadmorskie, górskie
i Mazury. W skali kraju największą
popularnością cieszą się wciąż miejscowości nad Bałtykiem. Przykładowo,
w Kołobrzegu roczne obłożenie wynosi
63 proc., a w Zakopanem 37 proc. Apartamenty w miejscowościach całorocznych, takich jak Puck czy wspomniany
Kołobrzeg, zarabiają przez cały rok,
przeciwnie do małych kurortów na
Półwyspie Helskim z infrastrukturą
czynną jedynie w sezonie, czyli przez
blisko trzy miesiące w roku. Samorządy
nadmorskich miast, widząc ten potencjał lokalizacji, coraz częściej świadomie kształtują przestrzeń pod kątem
rozwoju infrastruktury turystycznej. To
właśnie dlatego najbardziej atrakcyjne
tereny w pasie nadmorskim są zazwyczaj definiowane pod usługi zakwaterowania turystycznego. Jeśli inwestor
decyduje się na zakup apartamentu
w całorocznej nadmorskiej miejscowości, by zarabiać przez 12 miesięcy,
a nie tylko w sezonie, to musi liczyć się
z tym, że budownictwo mieszkaniowe
jest tam bardzo ograniczone. Najatrakcyjniejsze lokalizacje i apartamenty
są budowane z przeznaczeniem pod
usługi zakwaterowania.

Piotr Tarkowski

styczeń

fot.: Materiały prasowe

Czy warto inwestować
w apartamenty na wynajem?
Jakie lokale wybierać?

Nowe plany zagospodarowania oraz
budownictwo zorientowane na infrastrukturę turystyczną wpłynęły
na rozwój condo- i aparthoteli. W odpowiedzi na popularność tych produktów podmioty odpowiedzialne za
kontrole rynku zorganizowały kampanię, której celem było zachęcenie
do dogłębnego poznania oferty oraz
przekazanie rekomendacji dotyczących
zasad zakupu nieruchomości. Oferta
dla inwestorów nie zamyka się jednak
na condo- i aparthotelach. Na rynku
pojawił się nowy produkt – apartamenty inwestycyjne. Rozwiązują one
problem uzależnienia właściciela od
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Przeciętna cena pokoju hotelowego w Polsce w latach 2015–2020
320 zł
wzrost o 27%
w ciągu 5 lat
(średniorocznie
około 5%)

300
280
260
240

już od pierwszej wpłaconej zaliczki.
Od zakupów związanych z wyposażeniem apartamentu można odliczyć
VAT w całości. Nie jest tak w przypadku
mieszkania, które kupuje się pod wynajem głównie na cele mieszkaniowe.
W podatku dochodowym różnicą jest
wyższa stawka amortyzacji 2,5 proc. niż
w mieszkaniach, gdzie wynosi 1,5 proc.
w skali roku.

Lokalizacja z potencjałem

220
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych HRS.

operatora nieruchomości. Klient nie
jest ograniczony limitem dni na pobyt
w swoim apartamencie (często poza
sezonem), jedyną osobą decyzyjną jest
właściciel. Produkt ten ułatwia też kwestie związane z umową. Większość
kontraktów z operatorem nie pozwala
na rozwiązanie współpracy w trakcie
jej obowiązywania bez konsekwencji
finansowych. Tymczasem w przypadku
apartamentów inwestycyjnych klient
jest jedynym właścicielem apartamentu. Ma do dyspozycji rekomendowaną
przez dewelopera firmę, która działa
na miejscu i może zająć się najmem lokalu, co jest wygodnym rozwiązaniem.
Nie musi jednak z niej korzystać i może
wynająć inny podmiot zarządzający
lokalem lub wybrać samodzielność.
Zarabia wtedy sam, nie dzieląc się zyskiem z operatorem, a stopa zwrotu jest
uzależniona tylko od jego aktywności.

Apartament inwestycyjny
a mieszkaniowy
Apartament inwestycyjny ma wiele
atutów, którymi wygrywa w ofercie
z tradycyjnym mieszkaniem. Z uwagi na wspomniane już planowanie
przestrzeni w miastach zazwyczaj
jest położony w najlepszej lokalizacji. Przeznaczenie na cele turystyczne jest również ważne ze względu
na planowaną regulację tej kwestii

w samorządach, które coraz częściej
walczą z najmem krótkoterminowym
na osiedlach mieszkaniowych. Przyczyną tego są zarówno kwestie podatkowe, jak i troska o spokój oraz komfort
osób mieszkających tam na co dzień.
Kolejną zaletą apartamentów inwestycyjnych jest rozwinięta infrastruktura,
którą deweloper buduje w ramach
inwestycji. Tego typu nieruchomości
oferują znacznie więcej możliwości
spędzania czasu wolnego (niezależnie
od pory roku) niż tradycyjne osiedla
mieszkaniowe. Powstają więc np. wewnętrzne strefy relaksu, prywatne
kluby fitness i sauny oraz strefy dla
dzieci. Istotną przewagą apartamentu inwestycyjnego nad tradycyjnym
mieszkaniem jest jego częściowe wykończenie, które obejmuje: łazienkę,
położenie posadzek, malowanie ścian
i sufitów, montaż drzwi wewnętrznych
oraz oprawy oświetleniowe. Dodatkowa oferta wykończenia pod klucz to
wygoda i oszczędność czasu klientów.
Istotne różnice są również w przypadku
kwestii podatkowych, pamiętając oczywiście, że należy spełnić dodatkowe
warunki. W przypadku apartamentu
inwestycyjnego naliczony przy sprzedaży podatek VAT można odliczyć.
W przypadku apartamentów inwestycyjnych podatek VAT wynosi 23 proc.,
a lokal mieszkalny to stawka 8 proc.
O zwrot podatku można się ubiegać
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Mimo pojawienia się koronawirusa
najem wakacyjny to wciąż żyła złota.
Biorąc pod uwagę dane ogólnopolskie,
od 2015 r. obserwujemy stały wzrost cen
pokoju hotelowego – o 27 proc. w ciągu
pięciu lat, czyli średnio o 5 proc. rocznie.
To jednak średnia, a indywidualny zysk
zależy przede wszystkim od wyboru odpowiedniej lokalizacji. Warto postawić
na miasta nadmorskie, które cieszą się
największą popularnością i obłożeniem.
W dalszej kolejności należy kierować się infrastrukturą miejscowości.
Nadmorskie wsie i małe miejscowości
działają tylko przez wakacje, a poza
sezonem są praktycznie zamknięte.
Wybierając całoroczne kurorty, mamy
możliwość zarabiania przez 12 miesięcy, ponieważ jest duża grupa turystów
przyjeżdżających nad morze jesienią
lub zimą, jak również na tzw. weekend-break. Second home może być też
świetnym miejscem do zdalnej pracy,
zwłaszcza dla segmentu SOHO (small
office/home office).
Kolejny ważny wskaźnik to dostępność:
wybierajmy miejscowości, do których
można dojechać szybko, bez wielu godzin spędzonych w korkach. Dobrym
przykładem lokalizacji z potencjałem
jest Puck. To miasto organizujące światowe zawody w wind- i kitesurfingu,
wspierające nowe inwestycje, takie jak
nowoczesna marina jachtowa, a równocześnie niezwykle malownicze i dobre
do wypoczynku niezależnie od pory
roku. Bliskość Trójmiasta oraz własna,
wciąż rozwijana infrastruktura i łatwy
dojazd sprawiają, że miejsce to jest
atrakcyjne przez cały rok. n

DODATEK SPECJALNY

JAK COVID-19
ZMIENIA ŚWIAT
BIZNESU
n WORK TREND INDEX: PRZYSZŁOŚĆ PRACY – NADAL W BIURZE CZY ZDALNA?
n DASSAULT SYSTÈMES: LEKCJE Z PANDEMII
n MICROSOFT: CYFROWY WYŚCIG W ENERGETYCE I SŁUŻBIE ZDROWIA
n DEBATA „MANAGERA”: BIZNES I NOWE TECHNOLOGIE W CZASACH PANDEMII
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W ostatnim półroczu praca
uległa drastycznym zmianom.
Czy utrzymają się one w przyszłości?
Drugi raport Work Trend Index
firmy Microsoft prezentuje analizę
tej idei na podstawie trzech źródeł:
sposobów, w jakich jej klienci
używają jej narzędzi, wyników
ankiety przeprowadzonej przez
Harris Poll wśród ponad 2 tys.
pracowników zdalnych w sześciu
krajach (USA, Meksyk, Chiny, Wielka
Brytania, Niemcy oraz Włochy) oraz
wniosków z ponad 30 projektów
badawczych firmy mających na
celu zrozumienie doświadczeń
pracowników zdalnych

Z

badań wynika przede
wszystkim, że – co zaskakujące – praca zdalna
jest bardziej męcząca niż
współpraca bezpośrednia. Naukowcy z Human Factors Lab firmy Microsoft zajmujący się czynnikami
ludzkimi postanowili ostatnio zgłębić to zjawisko i w krótkim czasie
doszli do wniosku, że chociaż praca
zdalna jest dużo bardziej wymagająca od dotychczasowej, bo w znacznie większym stopniu obciąża
mózg, to jeszcze trudniejszy jest
powrót od niej do tej tradycyjnej.
W jednym z eksperymentów poproszono 13 dwuosobowych zespołów
o wspólne wykonanie podobnych
zadań – raz przy bezpośredniej interakcji, a raz zdalnie. W trakcie
pracy badani mieli założone na
82
MANAGER-REPORT
wrzesień 2020

głowy urządzenia EEG, które monitorowały zmiany fal mózgowych.
Okazało się, że wzorce fal mózgowych związane ze stresem i z przepracowaniem były znacznie wyższe
w przypadku współpracy zdalnej
niż bezpośredniej. Co gorsza, jeśli
jakaś para pracowników najpierw
współpracowała ze sobą zdalnie, to
ich fale mózgowe sugerowały, że
później będzie im dużo trudniej
pracować ze sobą bezpośrednio.
Wydaje się więc, że więzi społeczne,
które powstają podczas pracy bezpośredniej, przenoszą się na pracę
zdalną, ale w drugą stronę nie jest
to już prawdą. Z badania można
więc wyciągnąć dwa ważne wnioski. W świecie, który zmierza do
coraz częstszej pracy na odległość,
zdalna współpraca jest trudniejsza

fot.: Benjamin Child / unsplash

Przyszłość pracy:
nadal w biurze czy zdalna

NOWE TECHNOLOGIE
dodatek specjalny

do zaakceptowania z psychicznego
punktu widzenia. Ale też gdy ludzie wracają do interakcji bezpośrednich, kiedy pandemia słabnie,
odbudowanie poprzednich relacji
może się okazać trudniejsze, niż to
się wcześniej wydawało.

Najbardziej męczące
interakcje wideo
Drugie badanie wykazało, że wskaźniki fal mózgowych związane z przepracowaniem i ze stresem są znacznie wyższe w interakcjach wideo niż
przy innego rodzaju kontaktach,
takich jak np. wymiana e-maili. Ponadto, ze względu na wysoki poziom
długotrwałej koncentracji, zmęczenie zaczyna narastać już po 30–40
min takiego spotkania. Przy coraz
większej liczbie dni wypełnionych
coraz większą liczbą interakcji wideo stres może się przedłużać do
nawet dwóch godzin dziennie, a to
niekorzystnie wpływa na efektywność pracy. Badania sugerują, że na
znacznie większe zmęczenie tego
typu pracą ma wpływ kilka czynników: konieczność ciągłego skupiania się na ekranie, żeby wydobyć
z niego istotne informacje i cały czas
pozostać zaangażowanym, zredukowane sygnały niewerbalne, które
pomagają np. ustalić, czyja jest kolej
na wypowiedź, oraz współdzielenie
ekranu z bardzo słabą widocznością osób, które także biorą udział
w zebraniu.
Aby sobie z tym radzić, zaleca się
robienie regularnych przerw co
dwie godziny, żeby mózg mógł się
odświeżyć, ograniczając spotkania
do 30 min lub przerywając długie
spotkania krótkimi przerwami, jeśli
to tylko możliwe.
Ma to też oczywiście wpływ na
ewolucję samych narzędzi do przeprowadzania wirtualnych spotkań.
Przykładowo Microsoft rozszerzył
ostatnio swoją usługę Teams o nowy tryb pracy Together, a ją samą
wzbogacił o nowego rodzaju widok
Dynamic, który z jednej strony ma

pomóc w tworzeniu bardziej ludzkich relacji z osobami, z którymi się
współpracuje, a z drugiej zmniejszać
zmęczenie spotkaniami.
Tryb pracy Together wykorzystuje
technologię segmentacji AI do cyfrowego umieszczania uczestników
na wspólnym tle, powodując, że
każdy z nich czuje się, jakby siedział
w tym samym pokoju co pozostali,
co zmniejsza rozproszenie uwagi
w tle, ułatwia wychwytywanie wskazówek niewerbalnych i sprawia, że
obustronna rozmowa jest bardziej
naturalna. Nadaje się on świetnie
do przeprowadzania burzy mózgów
i dyskusji przy okrągłym stole, w których wypowiada się wiele osób,
a ponieważ z wcześniej przeprowadzonych badań wynika, że mniej
angażuje mózg, może być mniej
męczący dla uczestników spotkania.
Z kolei widok Dynamic dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji
pozwala na dynamiczne optymalizowanie treści udostępnianych
uczestnikom spotkań wideo. Nowe elementy sterujące pozwalają
również spersonalizować widok
zgodnie z własnymi preferencjami
i potrzebami, np. dają możliwość
wyświetlania obok siebie udostępnionej zawartości i określonych
uczestników lub zminimalizowania udostępnianej zawartości, aby
zobaczyć większą liczbę odbiorców,
przed którymi ma się wystąpienie.
Inny ważny wniosek z przeprowadzonego badania – chociaż pandemia będzie miała trwały wpływ
na pracę, a dzień roboczy coraz
rzadziej będzie trwał od godz. 8 do
16, to fizyczne biura jeszcze długo
nie pójdą w zapomnienie. Poniżej
szersze wyjaśnienie, dlaczego tak
się stanie.

Wpływ pandemii na pracę
Przykładowo ponad połowa ankietowanych, którzy są jednocześnie
rodzicami (54 proc.), stwierdziła,
że pracę w domu trudno jest połączyć z obowiązkami rodzinnymi.
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Bartosz Stebnicki
członek zarządu i dyrektor sektora publicznego
w polskim oddziale Microsoftu

Ruch SA stawia na pracę zdalną

D

ostrzegamy zmiany zachodzące
w organizacjach, takie jak zwiększone
zapotrzebowanie na wsparcie mobilności, pracy
zdalnej i zespołów rozproszonych. Aż 82 proc.
managerów biorących udział w badaniu
Microsoftu spodziewa się wprowadzenia bardziej
elastycznych procedur pracy nie tylko w trakcie
pandemii, lecz także po jej zakończeniu. Co więcej,
71 proc. pracowników i managerów zgłosiło
chęć kontynuowania pracy z domu przynajmniej
w niepełnym wymiarze godzin. W związku z tym
kluczowym elementem są kwestie związane
z dostępem do informacji, podejmowaniem
decyzji, produktywnością i bezpieczeństwem.
Szczególnie istotne jest także zapewnienie
równowagi między obowiązkami a wypoczynkiem
i życiem domowym oraz eliminacja stresu i napięć
związanych z pracą przed komputerem.
Takie podejście potwierdzają konkretne
przykłady polskich organizacji. W przypadku
firmy Ruch SA priorytetem było zapewnienie
bezpiecznych warunków dla pracowników oraz
takie zorganizowanie procesów biznesowych,
by z dnia na dzień mogły się one odbywać
w trybie zdalnym. Wprowadzenie środowiska tzw.
home office dla ponad 500 osób stanowi jeden
z elementów prowadzonego w spółce procesu
technologicznych zmian, realizowanych wspólnie
z Microsoftem i Operatorem Chmury Krajowej.
Firma pokazała, w jaki sposób wcześniejsze
przygotowanie i strategia przekładają się na
możliwość błyskawicznych reakcji w przypadku
pojawiającego się kryzysu. Ruch SA niemal
natychmiast dostosował się do zmiennych
warunków, zapewniając możliwość bezpiecznego
i efektywnego prowadzenia działań biznesowych
niezależnie od miejsca, w którym znajdują się
pracownicy. Ponad tysiąc konferencji grupowych,
3,1 tys. rozmów głosowych, blisko 10 tys.
wiadomości na kanałach online i niemal 82 tys.
wpisów na czatach – to liczby uświadamiające,
jak intensywną pracę w zakresie transformacji
cyfrowej ma za sobą firma. n
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Zdalna praca i notebooki

Z

miana sposobu planowania i organizacji
pracy w czasach pandemii już w tej chwili
ma bardzo duży wpływ na rynek notebooków.
Widać to w szczególności w segmencie
urządzeń biznesowych, przykładowo
we wzroście zainteresowania serią MSI Modern,
Prestige i Creator, które zostały opracowane
tak, aby spełniać wymogi hybrydowego
modelu pracy. Nowe laptopy mogą zaoferować
użytkownikom wysoką wydajność przy
jednocześnie niewielkiej masie i wyjątkowej
mobilności. Pozwalają pracować w dowolnych
warunkach oświetleniowych, również na
zewnątrz, za sprawą rozwiązań takich jak ekrany
matowe i zastosowanie technologii Mini-LED.
Przed niepowołanym dostępem do firmowych
danych chronią zabezpieczenia w postaci
uwierzytelniania biometrycznego Fingerprint
Scanner.
W przypadku zawodów kreatywnych dużym
atutem notebooków jest dostępność
wydajnych rozwiązań z dedykowanymi
kartami graficznymi, pozwalających na
wielozadaniową i efektywną pracę zdalną,
także w programach wymagających ogromnej
mocy obliczeniowej. MSI ma ku temu
dedykowaną serię MSI Creator.
Również kluczowym elementem, na który
obecnie klienci zwracają uwagę, jest
niezawodność urządzeń oraz ich konfiguracja.
Laptopy najnowszej generacji dysponują nie
tylko efektywnymi podzespołami, lecz także
bardzo wydajnymi systemami chłodzenia, co
pozwala utrzymać niską temperaturę pracy
– nawet przy ich intensywnym użytkowaniu.
W połączeniu z coraz większymi bateriami,
pozwalającymi na pracę do 10 godzin,
pracownik otrzymuje kompaktowe urządzenie,
które jest w stanie wydajnie pracować przez
długi czas. Dodatkowo korzystając ze specyfiki
rozwiązań chmurowych, otrzymujemy zestaw
narzędzi, który trudno byłoby uzyskać,
opierając się na infrastrukturze stacjonarnej. n
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Dzień roboczy od godz. 8 do 16
może przestać istnieć
Z pierwszego raportu Work Trend
Index z marca br. wynika, że czas
między pierwszym a ostatnim użyciem usługi Microsoft Teams wzrósł
średnio o ponad godzinę wśród jej
użytkowników. Czy z tego wynika,
że pięciodniowy tydzień pracy od
godz. 8 do 16 przestanie istnieć? Dane
sugerują, że tak. Z Microsoft Teams
klienci korzystają nie tylko w godzinach porannych oraz wieczornych,
lecz także w weekendy! Czaty zespołowe poza typowym dniem roboczym,
czyli w godz. 7–8 i 16–18, wzrosły bardziej niż w jakimkolwiek innym czasie
w ciągu dnia, bo od 15 do 23 proc.
Praca w weekendy również się poszerza – czaty zespołowe w soboty
i niedziele wzrosły ostatnio o ponad
200 proc. Jeden z ankietowanych tak
to komentuje: „Jeśli ma się bardziej
elastyczny harmonogram pracy, można być bardziej produktywnym. Móc
robić sobie przerwy i nie czuć się
z tym ani trochę źle; ma po prostu
zbawienny wpływ na samopoczucie”.
Microsoft Teams wspiera swoich
użytkowników w lepszym zarządzaniu czasem w tym nowym środowisku, oferując takie funkcje jak
status aktywności, który informuje
zespół użytkownika, że musi zarezerwować czas w jego kalendarzu,
jeśli chce mieć pewność, że w określonym czasie będzie on tylko do jego
dyspozycji. Dodatkowo użytkownik
może sobie także ustawiać „ciche
godziny” i dni wolne, aby wyciszyć
powiadomienia, kiedy tylko będzie
chciał. W najbliższym czasie zostanie też udostępnione rozszerzenie
funkcji komunikacyjnych Reflect,
które zapewni managerom łatwy
sposób kontaktowania się z zespołem
w kwestiach pozwalających utrzymać
równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Sugerowane,
konfigurowalne pytania kontrolne
obejmują różne tematy i mają na
celu pomóc w ocenie samopoczucia emocjonalnego zespołu, przy

fot.: Materiały prasowe

Łukasz Chmielewski
Marketing Manager w MSI Polska

Obciążenie to było najbardziej odczuwalne przez millenialsów, a także
nowych pracowników z pokolenia Z.
Może to wynikać z tego, że opiekują
się oni głównie młodszymi dziećmi, a pracę na pełny etat wykonują
w pomieszczeniach współdzielonych
z innymi członkami rodzin. Jeden
z ankietowanych tak to skomentował:
„Obecność czterech osób w domu po
prostu utrudnia znalezienie miejsca
dla siebie”.
Chociaż łączenie opieki nad dziećmi z pracą zdalną może mieć
charakter tymczasowy, może
generalnie zmienić nastawienie
współpracowników w dłuższej
perspektywie czasowej. 62 proc.
ankietowanych stwierdziło, że zaczęło odczuwać większą empatię
w stosunku do swoich kolegów,
gdy dostrzegło, jak wiele wyzwań
stwarza życie domowe. To uczucie
było szczególnie wyraźne w Chinach (91 proc. wskazań) i Meksyku
(65 proc.), a nieco mniejsze w USA
(61 proc.), we Włoszech (54 proc.),
w Wielkiej Brytanii (52 proc.) oraz
Niemczech (50 proc.). Jeden z ankietowanych tak to skomentował:
„W mojej firmie powiedziano nam,
że w ciągu dnia możemy poświęcać
trochę więcej czasu na zajmowanie
się dziećmi i logować się później
niż zazwyczaj. Odczuwam ulgę, że
firma rozumie wpływ, jaki ma pobyt dzieci w domu na moją pracę”.
W niektórych przypadkach przejście
do zdalnej pracy zaczęło lepiej integrować pracowników. Ponad połowa
(52 proc.) ankietowanych czuje się
bardziej doceniana dzięki zapraszaniu ich do udziału w wirtualnych
spotkaniach (w Chinach 65 proc.
wskazań, w Niemczech – 57 proc.).
Dużego znaczenia nabrał też czat,
który podczas spotkań wirtualnych
stał się kanałem, dzięki któremu
więcej osób może dzielić się swoimi opiniami. Tylko od 1 marca do
1 czerwca br. liczba wiadomości czatu w spotkaniach Microsoft Teams
wzrosła ponad 10-krotnie!
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czym odpowiedzi mogą być jawne
dla wszystkich jego członków bądź
anonimowe.
To połączenie pracy i życia jest
postrzegane jako trend trwałego
miejsca pracy, w którym technologia może pomóc złagodzić niektóre
związane z tym wyzwania. Microsoft
planuje też w najbliższym czasie
nadal wprowadzać innowacje w obszarach analityki organizacyjnej,
a także dobrostanu pracowników.

Fizyczne biura raczej nie
znikną
Wielu pracowników na całym świecie spędziło ostatnie cztery miesiące,
pracując zdalnie przynajmniej w niepełnym wymiarze godzin. Gdy zespoły dostosowują się do tej nowej rzeczywistości, wiele osób zastanawia
się, czy fizyczne biura znikną w ogóle
w przyszłości. Z badań Microsoftu
wynika, że praca najprawdopodobniej będzie elastycznym połączeniem
współpracy bezpośredniej i zdalnej.
Na przykład 82 proc. ankietowanych
managerów spodziewa się po zakończeniu pandemii bardziej elastycznej
polityki w zakresie umożliwiania
pracy w domu, a 71 proc. już zgłosiło
chęć kontynuowania pracy z domu
przynajmniej w niepełnym wymiarze
godzin. Podobne opinie przeważały
również w grupach fokusowych. Tak
to komentuje jeden z ankietowanych:
„Jeśli kiedyś szef nie mógł Cię widzieć, że pracujesz, to mógł pomyśleć, że się obijasz. A przecież dopóki
radzisz sobie z wywiązywaniem się
ze swoich obowiązków, naprawdę
nie powinno mieć znaczenia, gdzie
jesteś”.
Mimo to badanie Microsoftu ujawniło kilka problemów związanych
z pracą w domu. Prawie 60 proc.
ankietowanych czuje się mniej związanych ze swoimi współpracownikami od czasu, gdy częściej pracuje
zdalnie. Najgorzej jest w Chinach,
gdzie procent ten wzrósł do 70.
Ponadto tylko 35 proc. respondentów ma w domu dedykowane

miejsce do pracy, bo tylko 5 proc.
spośród nich mieszka samotnie. Nic
więc dziwnego, że rozpraszanie uwagi, problemy z połączeniem i brak
ergonomicznego środowiska pracy
zostały odnotowane w badaniach
jako jedne z największych problemów związanych z pracą zdalną.
Oznacza to, że chociaż przyszłość
pracy będzie bardziej zdalna niż
kiedykolwiek wcześniej, fizyczna
przestrzeń biurowa – która przynosi korzyści, takie jak połączone,
ergonomiczne miejsca pracy oraz
możliwości łączenia się społeczności
i tworzenia więzi zespołowych –
prawdopodobnie pozostanie kluczową częścią pracy przyszłości. Jeden
z ankietowanych tak to komentuje:
„Pracując w domu, siedzę przy stole
w jadalni i niejednokrotnie mam
problemy z dostępem do Wi-Fi.
W biurze mógłbym mieć klawiaturę i dwa ekrany oraz wygodne
krzesło, a także bezproblemowy
dostęp do Internetu”.

Podsumowanie
Nie ulega wątpliwości, że globalna
zmiana w kierunku pracy zdalnej
stworzyła zarówno możliwości, jak
i wyzwania dla przyszłości sił roboczych. Pozytywne jest to, że możliwości zarówno pracy, jak i nauki
w domu dla całej rodziny przyczyniły
się do powstania większej empatii
w przypadku członków zespołów
i zmieniły postrzeganie pracy zdalnej zarówno przez managerów, jak
i pracowników. Jednakże dużym
wyzwaniem jest to, że praca zdalna
może prowadzić do wydłużania się
godzin pracy, być bardziej wyczerpująca i prowadzić do utraty osobistych
kontaktów, takich jak spontaniczne
rozmowy na korytarzu, które mogą
scalać zespół, ułatwiając współpracę. A brak efektywnie połączonych
i wygodnych miejsc pracy w domu
powoduje w większości przypadków
spadek wydajności. n
Wojciech Gryciuk
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Ireneusz Borowski
Country Manager na Polskę
Dassault Systèmes

Ciągłość biznesowa
w dobie kryzysu

W

pierwszych miesiącach pandemii
COVID-19 wiele przedsiębiorstw
musiało pogodzić się z ogromnymi stratami
w produkcji, starając się jednocześnie utrzymać
ciągłość biznesową pomimo daleko idących
działań prewencyjnych. Już dziś widać, że ta
elastyczność będzie odgrywać kluczową rolę
w przyszłości, a firmy, które nie wezmą tego
pod uwagę w planach kadrowych, przegrają
w wyścigu o wykwalifikowanych pracowników.
Kluczowym czynnikiem zapewniającym
ciągłość biznesową jest możliwość
wykorzystania centralnej puli danych. Firmy
korzystające z platformy 3DEXPERIENCE
firmy Dassault Systèmes dają swoim
pracownikom możliwość płynnej i bezpiecznej
współpracy w chmurze, niezależnie od
lokalizacji użytkownika. Stwarza to podstawy
do efektywnej pracy zespołowej i rozwoju
projektów, nie tylko zresztą w sytuacji
kryzysowej. Ponadto wszystkie dane
zgromadzone na platformie są szyfrowane
i dlatego można je bezpiecznie przetwarzać
– w ten sposób wykluczone są wąskie gardła
z powodu braku lub nieodpowiednich
połączeń VPN.
Kolejnym ważnym aspektem jest dostępność
wirtualnych środowisk pracy. Ich wartość widać
szczególnie wtedy, gdy z powodu choroby lub
innych czynników pewne obowiązki muszą
być szybko delegowane innym pracownikom.
Okres przekazywania obowiązków lub żmudne
gromadzenie odpowiednich informacji
w celu przekazania aktualnego stanu wiedzy
wszystkim zaangażowanym stronom stanowią
główne przeszkody w zarządzaniu projektami.
Firmy, które prowadziły transfer wiedzy
w przestrzeni cyfrowej od samego początku, nie
miały problemów z „silosami informacyjnymi”
– zamykaniem informacji w ramach
poszczególnych działów – i mogły szybciej
wrócić do pracy nad swoimi projektami. n
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Lekcje z pandemii.

W jaki sposób COVID-19 skłania firmy
do poszukiwania nowych modeli działalności
W urzędowym języku
chińskim słowo „kryzys”
zawiera w sobie dwa znaki:
jeden oznacza zagrożenie,
a drugi – szansę. Obecny
kryzys wymusił na
organizacjach zmianę
sposobu działania, wiele
z nich zaczęło poszukiwać
skuteczniejszych procesów
produkcyjnych, bo
istniejące systemy okazały
się niewystarczające.
Dziś wyraźnie widać,
że najsprawniej
zareagowały firmy, które
wcześniej zainwestowały
w zaawansowane
możliwości cyfrowe

K

iedy w wielu krajach
wprowadzono lockdown
w odpowiedzi na pandemię
COVID-19, krytyczne łańcuchy dostaw uległy drastycznym zakłóceniom. Równie gwałtownie wzrósł popyt
na sprzęt medyczny i środki ochrony.
W odpowiedzi światowy dostawca
technologii medycznych, Medtronic,
zobowiązał się do podwojenia swoich
zdolności produkcyjnych w zakresie
respiratorów. Wyszedł również poza
tradycyjne granice biznesowe i ogłosił
plany udostępnienia projektu przenośnego respiratora PB 560, aby pracownicy naukowi, start-upy i inni producenci również mogli szybko rozpocząć
jego produkcję.
Podobnie jak Medtronic dziesiątki firm
i osób prywatnych na całym świecie
zaangażowało się w pomoc w czasie
pandemii. W Wielkiej Brytanii firmy motoryzacyjne i lotnicze, w tym McLaren
Group, Airbus i Rolls-Royce, połączyły
siły, aby zaprojektować i wyprodukować
respiratory. Podobnie uczynił Ford Motor Company w USA. W międzyczasie
japońska firma Fast Retailing zaangażowała swoich partnerów produkcyjnych
w Chinach do wyprodukowania 10 mln
masek chirurgicznych dla placówek
medycznych we Włoszech, w Stanach
Zjednoczonych i Japonii.
Wymienione przykłady mają kluczową
cechę wspólną: możliwość cyfrowej
współpracy, adaptacji i szybkiego reagowania za pomocą precyzyjnych
modeli 3D, które można szeroko udostępniać w Internecie. Dziś eksperci
są zgodni co do tego, że te możliwości
będą determinować zdolność firm do
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przetrwania także podczas przyszłych,
nieoczekiwanych globalnych kryzysów.
Elastyczny łańcuch dostaw
W miarę zamykania fabryk na całym
świecie w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa stało się jasne, że
firmy nie mogą już sobie pozwolić na poleganie na monolitycznych, globalnych
łańcuchach dostaw, które rozwinęły się
w ostatnich dziesięcioleciach.
W artykule „Czego COVID-19 nauczył
nas o łańcuchach dostaw: czas skupić
się na odporności” partnerzy z amerykańskiej firmy konsultingowej Bain &
Company zwrócili uwagę, że firmy powinny opracować elastyczny ekosystem
dostawców i partnerów oraz wdrożyć
platformy oparte na chmurze i narzędzia
do współpracy, aby wzmocnić zdecentralizowane zespoły. „Firmy, które już dziś
zaczną inwestować w odporny łańcuch
dostaw, będą miały największe szanse, by
przetrwać kolejny kryzys, który utrudni
globalny przepływ towarów” – napisali.
Rynek cyfrowy (z ang. digital marketplace) łączy wszystkie wymienione
elementy, aby dopasować kupujących
do wiarygodnych dostawców, którzy
zaspokajają ich potrzeby. Zapewnia
również cyfrową przestrzeń, w której
mogą współpracować. Podczas pandemii
COVID-19 rynki cyfrowe oferowały
wsparcie obecnym użytkownikom,
a nawet nowo powstałym konsorcjom
firm – w tym producentom samochodów i respiratorów – które potrzebowały
wspólnych przestrzeni roboczych, aby
współpracować w celu dostarczania
niezbędnego sprzętu medycznego.
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W świecie po COVID-19 te same rynki
i platformy współpracy będą odgrywać
kluczową rolę w zapewnianiu odporności biznesowej.

fot.: AdobeStock

Platforma gotowości
Odnalezienie się w nowej rzeczywistości
gospodarczej jest wyzwaniem dla tysięcy
firm, jednak już teraz widać, że pandemia
znacznie przyspieszy trend cyfryzacji
przedsiębiorstw. W firmach zdano sobie
sprawę, że komunikacja, współpraca
i ocena warunków rynkowych w czasie
rzeczywistym mają kluczowe znaczenie
dla funkcjonowania biznesu. Wiele organizacji poszukuje więc drogi do szybkiej
transformacji procesów, aby ich zespoły
mogły produktywnie współpracować.
„Od wirtualnych spotkań po zautomatyzowane fabryki, usługi cyfrowe zyskują
na znaczeniu, przenikając coraz większą
liczbę sektorów i obszarów działalności”
– napisali Matthew Stephenson i Nivedita
Sen ze Światowego Forum Ekonomicznego w artykule „Jak inwestycje cyfrowe
mogą pomóc w wyjściu z COVID-19”. „Firmy, które wdrożyły procesy cyfryzacji,
z większym powodzeniem dostosowują
się do trwającego kryzysu, szybko też
dostosowują swoje modele biznesowe
do nowych wyzwań” – napisali.

DIGITALIZACJA
W CAŁEJ
ORGANIZACJI, W TYM
SIECI PARTNERÓW,
PRACOWNIKÓW
I INTERESARIUSZY,
BĘDZIE PODSTAWĄ
CIĄGŁOŚCI
BIZNESOWEJ
W ŚWIECIE
PO COVID-19

Doskonałym przykładem jest działalność konsorcjum kierowanego przez
Aden Group, jedną z największych
azjatyckich firm zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem obiektami. Konsorcjum korzysta z platformy
współpracy 3DEXPERIENCE od Dassault
Systèmes. Platforma może być dostępna
na lokalnym serwerze lub w prywatnej
bądź dzielonej chmurze i zapewnia usługi typu „wszystko w jednym”, co oznacza
oprogramowanie jako usługę, platformę
jako usługę i infrastrukturę jako usługę.
W maju 2020 r. Dassault Systèmes i Aden
Group ogłosiły współpracę w ramach
projektu Akila Care, polegającego na
opracowaniu szpitali zakaźnych „pod
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klucz”. Szpitale będzie można
wybudować i uruchomić w ciągu 100 dni, przy czym będą one
funkcjonować przez wiele kolejnych lat. Korzystając z możliwości platformy 3DEXPERIENCE,
pracownicy i eksperci zewnętrzni będą mogli używać wirtualnego modelu szpitala, aby
optymalizować planowanie
przestrzeni, projektować elementy modułowe, lokalizację
izolatek z podciśnieniem powietrza względem otoczenia,
prowadzić symulacje produkcyjne i sprzętowe, a także szkolić
personel, który będzie pracował
przy budowie szpitala. Po wybudowaniu szpitala rozwiązanie
będzie wykorzystywane do zarządzania aktywami cyfrowymi
poprzez połączenie placówki z najnowocześniejszym sprzętem medycznym,
który będzie monitorował zdigitalizowane procedury higieniczne oraz pracę
szpitalnych robotów.
Dla mniej zwinnych firm przykład ten
daje jasną lekcję: digitalizacja w całej
organizacji, w tym sieci partnerów,
pracowników i interesariuszy, będzie
podstawą ciągłości biznesowej w świecie po COVID-19. Dlaczego? Ponieważ
firmy, które już korzystają z tych możliwości, stworzą konkurencyjne środowisko, w którym każdy powinien
partycypować, aby nie pozostać w tyle.
Firma analityczna Gartner w raporcie
„Koronawirus: obszary zainteresowania
CIO podczas pandemii COVID-19” pisze
jasno: „To sygnał ostrzegawczy dla organizacji, które zbytnio skupiły się na
codziennych potrzebach operacyjnych
kosztem inwestowania w rozwiązania
cyfrowe i długoterminową odporność.
Firmy, które mogą przenieść możliwości
technologiczne i inwestycje na platformy cyfrowe, złagodzą skutki pandemii
i zapewnią sprawne funkcjonowanie
swoich zespołów, także w dłuższej perspektywie”. n
Ireneusz Borowski
Country Manager na Polskę,
Dassault Systèmes
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Analizując cyfryzację
konkretnych sektorów
gospodarki, mówi się
o branżach dwóch
prędkości. Do pierwszej
kategorii – o najwyższej
dojrzałości – zalicza się
finanse, telekomunikację
czy handel. Dzisiaj wiemy,
że do cyfrowego wyścigu
dołączają również takie
sektory jak energetyka
i służba zdrowia, które były
dotychczas wymieniane
w gronie maruderów

S

tarzejące się społeczeństwo
i związane z tym rosnące
koszty opieki zdrowotnej
powodują, że wykorzystanie
nowych technologii w sektorze ochrony
zdrowia wciąż rośnie. I dotyczy to nie
tylko krajów wysoko rozwiniętych, lecz
także Polski. Dobrym przykładem jest
wzrost wykorzystania e-recept, e-zwolnień oraz telemedycyny od rozpoczęcia
pandemii.
Zauważając światowe trendy, Microsoft
ogłosił uruchomienie w IV kwartale br.
Health Cloud, która ma integrować
wszystkie technologie znajdujące zastosowanie w sektorze zdrowia. W Polsce dochodzi do tego inwestycja 1 mld
dol. w budowę centrów chmurowych,
a także powiązane z tym strategiczne
partnerstwo z Operatorem Chmury
Krajowej oraz program szkoleń podnoszących umiejętności cyfrowe dla
150 tys. partnerów, pracowników
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i studentów. Wszystko to tworzy szansę na modernizację służby zdrowia.
Technologie wideokonferencyjne, gromadzenie i udostępnianie danych oraz
zaawansowana diagnostyka oparta na
AI stają się dostępne „na wyciągnięcie
ręki”. Innowacje mają szansę przyspieszyć, a dane pacjentów będą lepiej
zabezpieczone niż do tej pory.
Microsoft może pochwalić się ponad
18 tys. patentów w obszarze AI. Z doświadczeń i technologii firmy w dużej
mierze korzysta także służba zdrowia
w obszarze diagnostyki medycznej. Dzięki opartej na AI technice automatycznego kolorowania tkanek podejrzanych
o zmiany nowotworowe udało się skrócić czas uzyskania wyników badań endoskopii kapsułkowej z 3 godz. do 10 min.
MedApp wykorzystując technologię
Microsoft HoloLens i AI opracowała
platformę pozwalającą kardiochirurgom
oglądać serce konkretnego pacjenta

fot.: AdobeStock

Cyfrowy wyścig w energetyce
i służbie zdrowia
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w modelu 3D – podczas przygotowania
do zabiegu lub w trakcie operacji, ułatwia to znacznie jej przeprowadzenie
i zwiększa bezpieczeństwo..
– Microsoft popularyzuje również
wykorzystanie telemedycyny, która
w czasach pandemii jest niezwykle
przydatna. Narzędzia takie jak Microsoft Teams pozwalają nie tylko na lepszą
komunikację zarówno z pacjentem,
jak i między zespołami medycznymi,
lecz również na dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej, która
zwiększa skuteczność porad. Bez niej
telemedycyna mogłaby pomóc tylko
w ograniczonej liczbie przypadków –
podkreśla Tomasz Jaworski, ekspert
Microsoft ds. sektora zdrowia.
Dobrym przykładem wykorzystania
technologii Microsoft jest jeden ze szpitali jednoimiennych na Dolnym Śląsku,
który zaimplementował rozwiązania
umożliwiające szybki dostęp do aplikacji
szpitalnych z dowolnej lokalizacji. Technologia pozytywnie wpływa również na
komunikację i mobilność personelu
dzięki dostępowi do oprogramowania
szpitalnego z dowolnego miejsca oraz
możliwość przeprowadzania telekonferencji. Odprawy lekarzy, szkolenia,
prace zespołów zadaniowych, a także
konsultacje ze specjalistami z pozostałych szpitali województwa dolnośląskiego, innych miast Polski czy z zagranicy
mogą teraz odbywać się z zachowaniem
dystansu społecznego.
W Polsce Microsoft dodatkowo wspiera
służbę zdrowia grantami, które istotnie
przyspieszają wykorzystanie nowych
technologii w tym sektorze gospodarki. Ich efektywne wykorzystanie jest
jednak możliwe w szpitalach czy przychodniach dopiero po zainwestowaniu
w infrastrukturę IT.

Energia ukryta w danych
W energetyce nastąpiły w ostatnich
latach ogromne zmiany, począwszy od
paradygmatu jednokierunkowej transmisji energii. Cały świat stawia teraz
na rozwiązania ekologiczne, a energia
jest obecnie produkowana także przez

prosumentów, którzy wcześniej byli
wyłącznie jej odbiorcami. Zarządzanie
siecią dystrybucyjną zyskuje więc nowy
wymiar. Model scentralizowany jest
wypierany przez model rozproszony,
który wymaga wyrafinowanych narzędzi analitycznych do prognozowania
popytu i podaży energii. Jednocześnie
zmieniają się profile konsumpcyjne.
Wystarczy, że klient kupi sobie samochód elektryczny, by prognozowanie
zużycia przez niego energii stało się
nieprzewidywalne, a to stwarza dodatkowe wyzwania.

Konrad Napieralski, ekspert Microsoftu
ds. sektora energetycznego. Poziom jej
adopcji jest zróżnicowany i to w skali
nie tylko krajów, lecz także regionów,
tak jak w przypadku Polski. Wzorem
dla wszystkich jest tu Estonia, w której każde gospodarstwo domowe ma
inteligentny licznik dostarczający kluczowe informacje do prognozowania
zapotrzebowania na energię. Dzięki
wykorzystaniu AI do analizy danych
można lepiej zarządzać bilansowaniem
swoich sieci energetycznych, więcej
wiedzieć o klientach, zapobiegać awa-

Firmy z największą liczbą patentów w obszarze sztucznej inteligencji

18 365
15 046
12 243
10 178
9 536
7 023
6 192
5 526
4 464
3 996

Microsoft
IBM
Samsung
Qualcomm
Google
Philips
Siemens
Sony
Intel
Canon

Źródło: IPlytics, styczeń 2019.

Jednak liberalizacja rynku powoduje,
że energią może handlować dowolny
podmiot, nawet ten nieposiadający
infrastruktury energetycznej. W rezultacie o klienta trzeba nieustannie
walczyć, bo może on bez dużego trudu
i szybko zmieniać dystrybutorów energii. Aby wygrać, trzeba nie tylko wiedzieć o nim więcej, lecz także zmienić
podejście do procesu sprzedaży, a do
tego także są niezbędne wyrafinowane
rozwiązania IT.
– Sektor energetyczny przejmuje obecnie wzorce wypracowane np. przez sektor telekomunikacyjny, który w oparciu
o zgromadzone dane czerpie wnioski na
temat zachowań klientów, tworzy nowe
oferty i przewiduje zmiany w konsumpcji. Miejscem, gdzie można gromadzić
i analizować ogromne ilości danych,
jest chmura obliczeniowa – powiedział
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riom, lepiej katalogować i zarządzać
zasobami fizycznymi. – Inteligentne
liczniki u końcowych użytkowników są
ważne, ale nawet bez nich można istotnie poprawić zarządzanie firmą, np.
wykorzystując rozwiązania AI – dodaje
Konrad Napieralski. – Serbski operator
energetyczny Elektroprivreda Srbije,
który od niedawna stosuje technologię
firmy Microsoft, jest w stanie prognozować zużycie energii z marginesem
błędu na poziomie zaledwie 1,7 proc.
Daje to wymierne korzyści, bo mając
wiarygodną prognozę, z 24-godzinnym
wyprzedzeniem można lepiej zakontraktować stronę popytowo-podażową.
A przecież tego typu technologie można
zaimplementować w różnych obszarach
funkcjonowania sieci energetycznej.n
Wojciech Gryciuk
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Debata „Managera”: Biznes i nowe technologie w czasach pandemii
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technologie w czasach pandemii
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dyrektor ds. strategii i komunikacji
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W czasach pandemii
największy wzrost nastąpił
w obszarze współpracy
wirtualnej. Microsoft
Teams odnotował od
marca 30-krotny wzrost,
obsługując średnio 45 mln
godzin spotkań dziennie,
a Zoom od grudnia 2019 r.
30-krotny wzrost liczby
użytkowników, mając ich
dziennie ponad 300 mln


Roman Szwed
CEO
Atende
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fot.: Materiały prasowe

Ryszard Hordyński
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NAJWIĘKSZYM
WYZWANIEM DLA NAS
NIE JEST GROMADZENIE
DUŻYCH ILOŚCI DANYCH,
TYLKO WYKORZYSTANIE
I ZMONETYZOWANIE
ZAWARTYCH W NICH
INFORMACJI.
DLATEGO SZUKAMY
DOBRYCH NARZĘDZI
ANALITYCZNYCH
Robert Stobiński, Amica

Redakcja: Jak funkcjonuje biznes
w czasach pandemii i jak rysują się
jego perspektywy na przyszłość?
Robert Stobiński, Amica: W firmie odpowiadam za cyfrową transformację
biznesu. Z końcem 2019 r. zatwierdziliśmy strategię naszych działań na kolejne pięć lat i planowaliśmy inwestycje
w wysokości 100 mln zł w tym obszarze. W związku z rozwojem epidemii
w kwietniu br. podjęliśmy decyzję o jej
znacznej modyfikacji. W ramach działalności operacyjnej skupiliśmy się przede
wszystkim na zapewnieniu bezpiecznej pracy naszym pracownikom oraz
ciągłości pracy firmy. Z perspektywy
czasu widzimy, że dobrym pomysłem
było podjęcie działań skupiających
się na obserwacji i analizie trendów,
które mogą pojawić się w gospodarce czy życiu społecznym na rynkach,
gdzie prowadzimy sprzedaż, zarówno
w krótszej, jak i dłuższej perspektywie, i które mogą mieć przełożenie na
nasz sektor. W tym celu utworzyliśmy
specjalną grupę The Day After, której
zadaniem było analizowanie różnego
rodzaju powiązanych ze sobą wskaźników makroekonomicznych pod kątem
ich wpływu na przyszły rozwój biznesu.
Grupa ta regularnie przekazywała swoje
rekomendacje członkom zarządu, którzy
dzięki temu mogli w pełni skupić się
na bieżącym działaniu spółki, a jednocześnie mieć wgląd w szerszą ocenę
sytuacji biznesowej.

Ryszard Hordyński, Huawei: Na początek wyjaśnienie, że jestem dyrektorem
ds. strategii i komunikacji, ale nie w całej firmie, tylko w spółce zajmującej się
sieciami telekomunikacyjnymi, w tym
5G, oraz usługami dla biznesu, a to
akurat nie jest ten sektor, który jest
promowany przez naszego wybitnego
piłkarza Roberta Lewandowskiego.
W Polsce działamy na rynku telekomunikacyjnym od 16 lat, współpracując
nie tylko ze wszystkimi największymi
operatorami, lecz także innymi firmami publicznymi i niepublicznymi
w zakresie rozwiązań ICT.
Jako korporacja światowa Huawei nie
miało większych problemów, by w czasie pandemii z dnia na dzień przejść
z pracy tradycyjnej na zdalną, przy czym
dotyczyło to także wszelkiego rodzaju konferencji w Chinach, w których
można było wziąć udział, nie wychodząc z własnego domu. Skupialiśmy
się nie tylko na biznesie. Ważna była
też dla nas odpowiedzialność społeczna. W Polsce intensywnie wspieraliśmy
służbę zdrowia, przekazując setki tysięcy maseczek oraz sprzęt IT, by pomóc
w walce z pandemią. Jednocześnie
w tym trudnym czasie nasze wyniki
biznesowe nie tylko się nie pogorszyły,
lecz także istotnie poprawiły ze względu
na ogromny wzrost popytu na usługi
sieciowe i przesył danych, nie mówiąc
o e-commerce, który nabrał takiego przyspieszenia, że znacząco przyczyni się do
digitalizacji wielu sektorów gospodarki.
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Wszyscy przeszliśmy przyspieszony kurs
cyfryzacji i długofalowo wyniknie z tego wiele korzyści dla społeczeństwa,
przedsiębiorców i państwa.
Jarosław Sokolnicki, Microsoft: Ja
z kolei odpowiadam w Microsoft za
rozwiązania cyfrowe dla różnych branż.
Pośredniczę w kontaktach między
klientami i partnerami, którzy dostarczają rozwiązania m.in. dla handlu detalicznego oraz produkcji. Jeśli
chodzi o wpływ pandemii na biznes,
to w okresie ostatnich kilku miesięcy
odnotowaliśmy ogromny wzrost zainteresowania pracą zdalną, ale też nauką zdalną. Dowodem na to może być
dodanie w ciągu miesiąca ponad 1 mln
uczniów do usług MS Teams. Bardzo
przyspieszyła cyfryzacja, bo wiele firm
szukało w niej ratunku dla prowadzenia
biznesu. Dynamicznie rozwijał się m.in.
e-commerce, który aktywnie korzysta
z technologii cyfrowych.
Ireneusz Borowski, Dassault Systèmes:
Pełnię w firmie funkcję Country Managera odpowiedzialnego za cztery kraje:
Polskę, Czechy, Węgry i Słowację. Jestem
także dyrektorem zarządzającym w Dassault Systèmes Polska. Jeśli chodzi o pandemię, to z punktu widzenia operacyjnego nie odbiła się ona niekorzystnie na
naszej działalności. Szybko przeszliśmy
na pracę zdalną, która w krótkim czasie,
co było dla nas pewnym zaskoczeniem,
zaowocowała znacznym wzrostem efektywności i produktywności. Z naszymi
klientami było podobnie. Produkcji
w halach fabrycznych nie można było
oczywiście realizować zdalnie, ale wszelkie prace koncepcyjne czy projektowe
kontynuowali bezproblemowo.
Roman Szwed, Atende: Ja z kolei jestem
prezesem Grupy Atende, ale dziś będę
wypowiadał się w imieniu spółki-matki,
czyli firmy Atende SA. Nam też przejście na pracę zdalną nie zajęło dużo
czasu, bo cała nasza infrastruktura IT
była do tego dobrze przygotowana. Pandemia miała też pozytywny wpływ na
naszych klientów, którzy szybko dali się

NOWE TECHNOLOGIE
dodatek specjalny

namówić do tego, żeby np. wszyscy ich
pracownicy dostali bezpieczny dostęp
do zasobów firmy, co wcześniej nie było
takie łatwe do osiągnięcia. Jeśli chodzi
o nasze wyniki, to gdyby nie pandemia,
mogłyby być one nieco lepsze, ale nadal
są na zadowalającym poziomie i mam
nadzieję, że utrzymają się na nim do
końca roku. Pensji obniżać nie musieliśmy, a większość pracowników pracuje
zdalnie, odwiedzając biuro tylko w razie
najwyższej konieczności. Nas bardziej
interesuje jednak to, jak zareagują na
pandemię nasi najwięksi klienci. Czy
nadal będą spływać zamówienia, czy
będą ogłaszane przetargi i czy w ogóle
nie znikną oni z rynku. Na razie nic
złego z nimi się nie dzieje, ale trzeba
być przygotowanym na najgorsze.

A jak generalnie radzili sobie z pandemią wasi klienci?
Jarosław Sokolnicki, Microsoft: Nastąpił ogromny wzrost zainteresowania
zdalną pracą i edukacją. W efekcie nasze centra danych zaczęły po prostu
pękać w szwach. Większość sklepów
detalicznych po zamknięciu tradycyjnych placówek musiała postawić na
handel elektroniczny. Ci, którzy już to
robili wcześniej, próbowali zwiększyć
jego możliwości. Inni, którzy nie rozwinęli oferty e-commerce, próbowali ją
uruchomić tak szybko, jak tylko się da.
Z naszych badań wynika, że sprzedaż

artykułów dziecięcych przez Internet
wzrosła w krótkim czasie o 800 proc.,
a produktów sanitarnych o 400 proc.
Potwierdza to słuszność decyzji o inwestycji w e-commerce.
Klienci zaczęli też nas prosić o rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo pracowników, m.in. wzrosło zapotrzebowanie
na kamery termowizyjne do zdalnego
wykrywania podwyższonej temperatury
u chorych. Wiele firm z naszego sektora
było też zaangażowanych w monitoring
zdalny pozwalający zmniejszyć liczbę
pracowników w halach produkcyjnych.
Przedstawiciele handlowi zaczęli wykorzystywać kamery monitoringu
w połączeniu z czujnikami IoT m.in.
do badania poziomu zatowarowania
czy pracy różnych urządzeń. Podsumowując, z jednej strony cały wysiłek
organizacji był nastawiony na to, co
można robić zdalnie, a z drugiej – jak
zwirtualizować swoje biznesy, by utrzymać się na rynku.
Ireneusz Borowski, Dassault Systèmes:
Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi
klientami, wiemy więc, jak radzą sobie
w tym trudnym czasie. Podam przykład dwóch firm: CadMakers, firma
inżynierska dostarczająca rozwiązania
cyfrowe m.in. dla przemysłu budowlanego, wykorzystuje naszą platformę
3DEXPERIENCE w chmurze jako swoje
podstawowe narzędzie do tworzenia
plików CAD/VDC. Ponieważ platforma
zapewnia wspólne środowisko danych

TYLKO TE TECHNOLOGIE SĄ
DOCENIANE, KTÓRE CZEMUŚ
SŁUŻĄ. TĄ NAJBARDZIEJ
PERSPEKTYWICZNĄ JEST
ZDECYDOWANIE 5G, KTÓRA
WSZYSTKIE POZOSTAŁE PO
PROSTU POŁĄCZY ZE SOBĄ,
POZWALAJĄC NA ROZWÓJ
BIZNESU NA NIESPOTYKANĄ
DO TEJ PORY SKALĘ
Ryszard Hordyński, Huawei
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dla wszystkich aplikacji, ich zespół
jest w stanie płynnie współpracować
z dowolnego miejsca. Inny przykład
pochodzi z branży lotniczej. To firma
Elixir Aircraft, która wykorzystuje naszą platformę do pracy nad projektem
lekkiego samolotu. Współpraca ich
zespołów, niezależnie od lokalizacji,
pozostała niezaburzona.
Oczywiście, obok tych pokrzepiających
przykładów jest też wiele firm, dla których
pandemia była swego rodzaju przebudzeniem, bo uwidoczniła obszary, które od
lat były najbardziej zaniedbywane. Po początkowej fazie dużej nerwowości firmy
zaczęły poszukiwać nowych rozwiązań,
choćby takich jak cyfrowy bliźniak, który
umożliwia pracę nad produktem w świecie wirtualnym i realistyczne symulacje
jego zachowania, zanim jakakolwiek jego
część zostanie wyprodukowana. Do tego
okazało się, że chociaż biznes może być
prowadzony z dowolnego miejsca, to
żeby działał efektywnie, procesy muszą
być zmapowane i zwirtualizowane. Dla
wielu przedsiębiorstw to właśnie chmura
okazała się odpowiedzią na nowe potrzeby biznesowe. Zrozumiały też, że warto
się pochylić nad cyfrową transformacją
biznesu, bo tylko wtedy będzie można
stawić czoło każdemu nieoczekiwanemu wyzwaniu. Na przykład takiemu,
że ponieważ światowa gospodarka jest
silnie od siebie uzależniona, wyłączenie
tylko jednego kraju, tak jak w tym roku
Chin, może zaburzyć łańcuch dostaw
w wielu innych.
Robert Stobiński, Amica: Z punktu
widzenia naszej firmy rozbiłbym okres
pandemii na trzy etapy. W pierwszym,
który zaczął się w połowie lutego br.,
gdy dotarła do nas informacja o początkach epidemii w Chinach, skupiliśmy
się przede wszystkim na zapewnieniu
ciągłości łańcucha dostaw, poszukując
alternatywnych dostawców w Europie.
W etapie drugim, kiedy pandemia dotarła
najpierw na południe Europy, ale potem
szybko także do Polski, musieliśmy od
razu zająć się odpowiednim zabezpieczeniem pracowników, wyposażając ich
w maseczki, przyłbice i jednorazowe
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rękawiczki. Powołaliśmy zespół, którego
celem było przygotowanie procedur i koordynowanie działań nie tylko naszych
spółek w Polsce, lecz także za granicą.
W ciągu dwóch tygodni uruchomiliśmy
niemal tysiąc stanowisk pracy zdalnej.
Zamknięcie galerii handlowych spowodowało obniżenie liczby zamówień,
a duża niepewność co do rozwoju sytuacji
i wyników firmy wpłynęła na decyzję
o zamknięciu fabryki na dwa tygodnie,
od połowy kwietnia do połowy lipca br.
wszyscy pracownicy pracowali zaś w obniżonym wymiarze czasu pracy. Gdy
sytuacja się ustabilizowała, a lockdown
się zakończył, sprzedaż zaczęła wracać
do normalnego poziomu. Pozwoliło to na
powrót do normalnego wymiaru czasu
pracy i, co szczególnie cieszy, „zwrócenie”
wszystkim pracownikom utraconego
przychodu. Trzecia faza, która trwa od początku czerwca br. do teraz, to zwiększone
zapotrzebowanie na nasze produkty, zdolności produkcji wykorzystujemy obecnie
w 100 proc. Podczas każdej z faz podejmowaliśmy konkretne działania prospołeczne, m.in. ofiarowując pobliskim
szpitalom na terenie Wielkopolski środki
ochrony osobistej czy 100 respiratorów.
Ostatnie miesiące pokazały, że narzędzia
analityczne, którymi dysponowaliśmy, są
niewystarczające w stosunku do naszych
potrzeb. Parametry zewnętrzne zaczęły
się zmieniać tak często, że pojawiła się
konieczność dokonywania symulacji
wielu wariantów jednocześnie, by ustalić,
który z nich będzie dla nas najbardziej
korzystny. Narzędzi mogących nas w tym
wesprzeć już zaczęliśmy szukać, mamy
gotowe rozwiązania, które będziemy
chcieli wdrożyć jeszcze w tym roku.

Co zmieniło się w waszych firmach
w czasie pandemii?
Roman Szwed, Atende: Zaczęliśmy mieć
nowego rodzaju zlecenia. Nam samym,
jak to już mówiłem wcześniej, udało się
szybko przejść na pracę zdalną, bo dużo
wcześniej mieliśmy do tego stworzoną
infrastrukturę, ale naszym klientom
już niekoniecznie. Jedna z instytucji

GDYBY NIE CHMURA, NIE
MIELIBYŚMY DZIŚ TAK
WYSOKIEGO POZIOMU
WYKORZYSTANIA USŁUG
ZDALNYCH, A MS TEAMS
BY W OGÓLE NIE DZIAŁAŁ.
ZA NIĄ STOJĄ OCZYWIŚCIE
CENTRA DANYCH, KTÓRE
JUŻ OD DAWNA PĘKAJĄ
W SZWACH I NALEŻY SIĘ
TYLKO CIESZYĆ, ŻE NASZA
FIRMA ZAINWESTUJE
1 MLD DOL. W BUDOWĘ
NOWYCH TAKŻE W POLSCE
Jarosław Sokolnicki, Microsoft

finansowych została zmuszona do podłączenia w sumie 1,5 tys. pracowników
do zdalnych platform komunikacyjnych w ciągu zaledwie kilku dni. Jak się
okazało, częściowo komunikacja była
zainstalowana znacznie wcześniej, tylko
nie kompletnie, bo nie było to wtedy
konieczne. Nie było to wcale trywialne,
ale się udało, chociaż nie było jakoś
bardzo opłacalne. W tym momencie nie
chodziło przecież o zarabianie pieniędzy, tylko o pomoc klientowi.
W czasach pandemii bardzo popularne
stały się też zdalne instalacje różnego
rodzaju systemów IT, co dla nas jest
oczywiście bardzo wygodne, ale na co
wcześniej klient rzadko się zgadzał, bo
chciał mieć bezpośredni kontakt z ekipą
wdrożeniową, a nie przez Internet. I pewnie tak już to zostanie w przyszłości, bo
jednak okazało się, że jest to korzystne
dla obu stron, a nie tylko dla jednej.
Jarosław Sokolnicki, Microsoft: My też
nie mieliśmy problemów z przejściem
na pracę zdalną, ale po jakimś czasie
okazało się, że pojawiły się pewne wyzwania. Przykładowo, jak skutecznie
komunikować się z klientami, w jaki
sposób przenieść do Internetu spotkania
z nimi, jak organizować dla nich duże
prezentacje czy jak prowadzić wideokonferencje, mając u boku... dzieci.
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Nieco później zaczęły przychodzić do
głowy pytania, jak optymalnie tworzyć
content wideo, skąd wziąć sprzęt, skoro
ze wszystkich sklepów wymiotło kamery internetowe, jak usprawnić kanały
komunikacyjne, z których wcześniej
nie korzystało się zbyt często. Ja sam
urządziłem sobie w domu studio nagraniowe, by przećwiczyć to na wybranych przykładach. Wsparciem było
w tym MS Teams, w którym zaczęło się
pojawiać wiele nowych udogodnień,
chociażby nowy tryb pracy Together
do organizowania wideokonferencji. Ja
sam przeszkoliłem w użytkowaniu tej
platformy dziesiątki nauczycieli, którzy
potem zaczęli samodzielnie budować
wirtualne klasy i przeprowadzać zdalnie
egzaminy.
Zachowania pracowników i klientów
istotnie się zmieniły i chociaż obecnie
nikt już nie wątpi, że praca zdalna się
nie skończy, to teraz jest czas na poszukiwanie idealnego modelu biznesowego, by wykorzystać to wszystko
przy sprzedaży w Internecie. Nie jest
to proste, bo trzeba do tego jeszcze
dostosować model funkcjonowania
logistyki oraz działań operacyjnych
całego biznesu. Jednak nawet te firmy,
które zwirtualizowały już część funkcji,
zastanawiają się, czy mają ten proces
kontynuować. Firma Frisco odnotowała
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ostatnio aż 300-procentowy wzrost liczby klientów, ale nie zysku. Okazało
się, że ci nowi nie są tak zyskowni jak
dotychczasowi, a firma zastanawia się,
co będzie z jej biznesem w przyszłości.
Ryszard Hordyński, Huawei: W naszej
firmie nic się praktycznie nie zmieniło,
bo korzystamy z globalnej platformy,
na której mamy wszystko, co jest potrzebne do pracy, poczynając od systemu do rozliczania delegacji, narzędzi
motywujących pracowników, a kończąc na rozwiązaniach do organizacji
telekonferencji zarówno na komputerach, jak i na telefonach komórkowych.
W efekcie moglibyśmy w ogóle nie mieć
biur i pracować zdalnie wszędzie tam,
gdzie jest sieć.
To, co się zmieniło i będzie miało wpływ
na otaczającą nas rzeczywistość, to
rynek pracownika. Patrząc na naszą
branżę, obecnie każdy informatyk jako
wymóg przy poszukiwaniu nowej pracy
stawia możliwość pracy zdalnej, bo
pandemia pokazała, że jest to nie tylko
możliwe, lecz także bardzo wygodne.
A jeśli tak, to za chwilę firmy będą
korzystać z usług specjalistów od IT nie
z głównych miast, gdzie jest ich mało
i są drodzy, tylko z Polski Wschodniej,
gdzie jest ich więcej i są tańsi.
Co do nowych technologii, to warto
zauważyć, że w czasie pandemii ruch
w sieciach telekomunikacyjnych wzrósł
na terenie Polski o 30 proc. w stosunku
do wcześniejszego okresu. Jednocześnie prognozuje się, że do 2030 r. zapotrzebowanie na transfer danych może
wzrosnąć nawet 30 razy, a tego popytu
nie da się zaspokoić bez rozwiązań
telekomunikacyjnych typu 5G. W krajach, gdzie takie sieci pilotażowe już
działają, okazało się, że komputery są
tam użytkowane wyłącznie w modelu
„remote PC”, bo wszyscy ich posiadacze
zarówno oprogramowanie, jak i wszystkie dane przechowują w chmurze. Nie
ulega więc wątpliwości, że praca bardzo szybko zostanie odmiejscowiona
i trzeba to będzie uwzględnić przy planowaniu dostępności i efektywności
zasobów kadrowych.

Ireneusz Borowski, Dassault Systèmes:
My też nie mieliśmy żadnych problemów z przejściem na pracę zdalną, mimo że w Polsce mamy globalny dział
rozwoju oprogramowania oraz wsparcia
klientów w modelu 24/7. I też potwierdzam, że wydajność pracy zdalnej okazywała się wyższa od tradycyjnej. Teraz
oferujemy pracownikom możliwość
pracy w modelu mieszanym: z domu
i z biura. Ponieważ jednak pracuje u nas
kilkaset osób, żeby zminimalizować
ryzyko zarażenia, do zaplanowania,
kiedy kto ma przyjść do biura i na jak
długo, wykorzystujemy naszą platformę,
która jest wyposażona w narzędzia do
planowania pracy oraz workflows. I biznes to akceptuje. Takie rozwiązanie jest
także bardzo wygodne np. dla sektora
SMB, który dzięki temu będzie mógł
łatwiej pozyskiwać specjalistów przy
jednoczesnym mniejszym zapotrzebowaniu na powierzchnię biurową. My
sami wykorzystujemy obecnie tylko
50 proc. powierzchni biurowej i nie widzimy powodu, by miało się to zmienić
w najbliższym czasie.

Jakie technologie IT cieszą się największą popularnością w czasach pandemii?
Czy tylko praca zdalna i e-commerce?
Robert Stobiński, Amica: Od samego
początku stawialiśmy na szerokie wykorzystanie możliwości pracy zdalnej.
Mimo że jej mankamentem jest utrudniona wymiana informacji między poszczególnymi zespołami, była to w tym
okresie najbezpieczniejsza forma pracy. Wykorzystujemy oprogramowanie
MS Teams, na początku przeszkadzało nam to, że na ekranie można było
wyświetlić tylko kilku uczestników,
podczas gdy nasze zespoły są większe,
jednak obecnie, gdy ich liczba wzrosła do 49, użytkownicy bardzo chwalą
sobie to narzędzie pracy zespołowej.
Przeprowadziliśmy również kilka konferencji, w których brało udział niemal
300 osób. To dla nas bardzo ważne, bo
w najbliższym czasie planujemy przeprowadzenie w tej technologii WZA.
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Dzięki temu narzędziu ograniczyliśmy
także podróże, kiedy okazało się, że
spotkania wirtualne są efektywniejsze
niż tradycyjne, a przy tym znacząco
ograniczamy koszty i czas. Dużą wagę
przywiązujemy też obecnie do automatyzacji procesów wewnętrznych.
Zaczęliśmy od finansów, a za chwilę
będziemy automatyzować również powtarzalne zadania w innych działach.
W planach mamy też uruchomienie
testów z call center dla klientów, które
będzie obsługiwane przez wirtualnych
asystentów w modelu 24/7. Z kolei AI,
jak już wspominałem poprzednio, jest
nam potrzebna do tego, żeby w oparciu
o zakładane scenariusze uzyskiwać odpowiedź, jakie są spodziewane wyniki
w każdym z nich, a tym samym wybrać
najlepszy wariant decyzji.
Ireneusz Borowski, Dassault Systèmes:
My oczywiście do pracy zdalnej wykorzystujemy własną platformę
3DEXPERIENCE. Pozwala ona nie tylko
na pracę na wspólnych danych, lecz
także na dzielenie się obrazem i dźwiękiem, co zwiększa efektywność pracy,
nie wspominając o ograniczeniu liczby podróży biznesowych oraz e-maili
przesyłanych między pracownikami.
Gdy zaczęła się pandemia, dużym
wyzwaniem dla nas była konieczność
zwiększenia przepustowości VPN od
momentu, gdy wszyscy pracownicy
zaczęli pracować zdalnie. Szybko sobie
z tym poradziliśmy i obecnie, pracując
z domu, mamy ten sam poziom przepustowości i bezpieczeństwa danych co
w biurze. Co ważne, stosowanie platformy eliminuje powstawanie silosów,
czyli zamykania informacji w poszczególnych działach, na co ustawicznie
skarżyli się nasi klienci. Dziś działy,
które muszą pracować z biura, mają dostęp do centralnej puli danych i mogą
bez problemu wymieniać informacje
z inżynierami i pracownikami innych
działów. Do tego dochodzi sztuczna
inteligencja, która w modelu cyfrowego
bliźniaka pozwala z danych wyciągać
informacje, tworzyć scenariusze i symulować ich zachowanie. To wymaga

NOWE TECHNOLOGIE
dodatek specjalny

oczywiście zdigitalizowania procesów,
ale gdy to się uda, można bez problemu
badać różne zachowania całego modelu
biznesowego i znajdować najlepsze
rozwiązanie w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.
Roman Szwed, Atende: Platformy
wirtualne są ważne także w obszarze
rozrywki. Mówię o tym dlatego, że my
sami oferujemy platformy telewizyjno-internetowe, z których przychód
wzrósł w okresie pandemii o 80 proc.,
a transfer danych w pikach już dawno
przekroczył 1000 Gb/s.
Ogromnie wzrosło też zaufanie do blockchaina jako technologii, która w Polsce
swoją historię zaczęła od trwałego nośnika dla banków, ale dobrze się nie sprzedawała do czasu pandemii. A przecież
jest ona bardzo pomocna w branży finansowej czy ubezpieczeniowej i obecnie
nikt już nie narzeka, że nie jest do końca
bezpieczna, bo przecież umożliwia bezpapierowe, bezkontaktowe i wiarygodne
przetwarzanie transakcji.
Odnotowaliśmy także ogromny wzrost
zainteresowania aktywnym monitoringiem sieci i systemów IT, wspierających
ciągłość działania biznesu. Wymaga on
jednak odpowiedniego opomiarowania.
Rekordzista wśród naszych klientów
wykorzystuje do tego celu ok. 10 tys.
czujek.
Jarosław Sokolnicki, Microsoft: Przede
wszystkim mamy do czynienia z renesansem chmury. Gdyby nie ona, nie
mielibyśmy dziś tak wysokiego poziomu wykorzystania usług zdalnych,
a MS Teams by w ogóle nie działał. Za
nią stoją oczywiście centra danych,
które już od dawna pękają w szwach
i należy się tylko cieszyć, że nasza firma zainwestuje 1 mld dol. w budowę
centrów danych także w Polsce.
Druga kluczowa technologia to AI,
która jest oparta nie tylko na zastosowaniu danych liczbowych, lecz także
obrazów czy wideo. Jeden z naszych
klientów wykorzystuje nasze technologie AI do tworzenia kilku tysięcy prognoz dziennie pod konkretny

produkt i kategorię, dzięki czemu jest
w stanie uniknąć pustych półek bądź
przepełnionych magazynów. Z kolei
jeden z naszych partnerów, zderzając
ze sobą trzy strumienie danych – dotyczące COVID-19, z mediów społecznościowych oraz tych sprzedażowych
– jest w stanie opracowywać prognozy
z kilkutygodniowym wyprzedzeniem.
AI jest też wykorzystywana do monitoringu pracowników na obiektach,
liniach produkcyjnych czy do kontroli jakości, a pewne rozwiązania
w wersji prototypowej wchodzą bardzo
mocno także w produkcję, istotnie ją
usprawniając.
Jako kolejną technologię cieszącą się
coraz większą popularnością wymieniłbym augmentation, czyli szeroko
pojęte wykorzystanie ekranów wideo do
komunikacji z klientem. Microsoft zorganizował dla swoich partnerów duży
event, podczas którego w oparciu o tę
technologię działało studio wirtualne
zbudowane w modelu online.
Na koniec zwróciłbym uwagę na
IoT, czyli wspomniane już wcześniej
opomiarowanie, lecz nie tylko z perspektywy fizycznych przestrzeni, lecz
także rosnącego znaczenia Connected
Products. Pozwalają one uzyskać informację o sposobie użytkowania sprzętu
przez klientów oraz komunikacji z nimi
samymi, np. żeby ułatwić im zamawianie nowych produktów. Oczywiście,
taki scenariusz będzie mógł być realnie zastosowany dopiero w momencie
upowszechnienia 5G.
Ryszard Hordyński, Huawei: Zgadzam
się, że kluczowe w tym wszystkim będzie 5G. I wcale nie chodzi tu tylko
o przyspieszony przesył danych, tylko
o budowę od samego początku nowej
logiki biznesowej czy przemysłowej.
Od dawna uważa się, że 5G jest fundamentem dla gospodarki 4.0, pozwala
połączyć wszystko ze wszystkim – zarówno urządzenia, jak i ludzi – by czerpać
z tego korzyści. Sceptycy powiedzą, że
adopcja tej technologii następuje dość
wolno, ale przecież i tak dużo szybciej
niż w przypadku 3G czy 4G.
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Powołam się tu na ciekawy przykład
farmy łososi, gdzie podłączenie jej
poprzez czujniki do sieci 5G pozwala monitorować zachowanie ryb czy
natlenienie wody, a wykorzystanie
mechanizmów AI odpowiednio na te
informacje reagować.
Z kolei w kopalniach pierwiastków
promieniotwórczych zastępuje się ludzi czujnikami podłączonymi do sieci
5G, dzięki czemu możliwe jest zdalne
sterowanie koparkami i to w dużo bezpieczniejszy niż tradycyjnie sposób. Co
więcej, każdy z górników może sterować
pracą nie jednej maszyny, tylko wielu,
a wszystko to bez jakichkolwiek przestojów, przesiadek i wypadków, w znacznie
wygodniejszy i efektywniejszy sposób.
Szkoda, że w Polsce 5G jeszcze praktycznie nie istnieje, bo już pod tę platformę
mogłyby u nas powstawać aplikacje,
tak jak to obecnie jest w Niemczech,
Szwajcarii czy Wielkiej Brytanii.

Jakie technologie IT nie są jeszcze
docenione przez rynek, a powinny?
Jarosław Sokolnicki, Microsoft: Mimo
sporej świadomości rynku sztuczna inteligencja nadal nie jest technologią mainstreamową. Koncepcja AI Inside, która
mogłaby mieć istotny wpływ na architekturę, np. systemów autonomicznych
stosowanych w samochodach, sklepach
czy robotyce, jeszcze się nie upowszechniła, bo do tego potrzebne jest właśnie
5G oraz wykorzystanie edge computingu,
kiedy to „na brzegu” obrabiarki, fabryki
czy samochodu mamy jednostkę przetwarzającą. Nadal jesteśmy więc na początku
drogi, a żeby proces ten przyspieszyć,
trzeba postawić na zmianę kultury organizacyjnej i przenieść ją do wewnątrz
samej organizacji oraz produktów czy linii
produkcyjnych. Niedoceniane są też cyfrowe bliźniaki, podobnie jak blockchain,
który jeszcze długo nie będzie stosowany
na skalę masową.
Niedoceniony jest również sam aspekt
cyfryzacji przedsiębiorstwa, bo czasami
firmy błędnie sądzą, że ogranicza się
ona do zakupu jakiejś jednej wybranej
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DUŻO MÓWILIŚMY
O PLATFORMACH DO PRACY
ZDALNEJ. MY OCZYWIŚCIE
WYKORZYSTUJEMY DO
NIEJ WŁASNĄ PLATFORMĘ
3DEXPERIENCE, KTÓRA
POZWALA NIE TYLKO NA
PRACĘ NA WSPÓLNYCH
DANYCH, LECZ TAKŻE NA
DZIELENIE SIĘ OBRAZEM
I DŹWIĘKIEM, CO ZWIĘKSZA
EFEKTYWNOŚĆ PRACY
Ireneusz Borowski, Dassault Systèmes

technologii IT. W rzeczywistości cyfryzacja to długi proces wymagający zmiany
kultury organizacyjnej samej firmy,
poszukiwania pewnych optymalizacji
na poziomie procesów i wykorzystania
usług cyfrowych do tworzenia lepszych
usług czy produktów. To też konieczność
wejścia w kompletnie inny model biznesowy, bo niektóre firmy nigdy by nie
powstały, gdyby nie aktualny stopień
zaawansowania technologicznego. Podsumowując, to nie technologia nie jest
doceniona, tylko firmom brak pełnej
świadomości, jaka moc drzemie w przemyśle 4.0 czy w cyfrowej transformacji.
A firma zewnętrzna, nawet najlepsza,
sama fabryki nie scyfryzuje.
Ireneusz Borowski, Dassault Systèmes:
Zgadzam się z moim przedmówcą i uważam, że lepiej skupić się na stosowaniu
technologii, które już się sprawdziły.
AI jest już stosowana w bardzo wielu obszarach, ale w różnym zakresie.
Pytanie, jak możliwości, które niesie,
wpłyną na zachowania użytkowników
i cały ekosystem. Znane są bowiem
przykłady, kiedy świetna technologia
nie sprawdziła się, bo po prostu nie
byliśmy jeszcze na nią gotowi.
A co do samych technologii, to za kluczowe uważam te, które pomagają
analizować aktualne sytuacje biznesowe, zachwiane łańcuchy dostaw oraz
kanały dystrybucji, a także badać, jak

zmieniają się zachowania konsumentów pod wpływem używania jakiegoś
nowego produktu. Mniejszych firm może
nie stać na to, by używać ich w modelu
on-premise, ale ich demokratyzacja za
pomocą chmury powoduje, że stają się
one dostępne dla każdego.
Ryszard Hordyński, Huawei: Tylko te
technologie są doceniane, które czemuś
służą. I tą najbardziej perspektywiczną
jest zdecydowanie 5G, która wszystkie
pozostałe po prostu połączy ze sobą,
pozwalając na rozwój biznesu zarówno
po stronie użytkowników końcowych,
jak i dostawców. Jej użytkowanie może
znacznie poprawić nasze PKB, a także
w znacznym stopniu zmniejszyć zużycie energii niezbędnej do przesyłania
danych, bo będzie się ono odbywało
dużo szybciej. Teraz wszystko w rękach
regulatora, a dobrym przykładem do
naśladowania jest to wszystko, co się
w tym zakresie już zdarzyło w krajach
wysoko rozwiniętych.
Roman Szwed, Atende: A ja bym do
tego 5G dodał jeszcze inteligentne opomiarowanie, w tym IoT, bo w krajach
wysoko rozwiniętych jest ono już powszechnie wykorzystywane. W Polsce
sieci telekomunikacyjne są już dobrze
opomiarowane, ale energetyczne bardzo
słabo. Ostatni duży projekt w tym drugim obszarze odbył się kilka lat temu.
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Podobnie jest z wieloma dużymi firmami
z innych obszarów, które sporadycznie
monitorują efektywność swoich rozwiązań w zakresie zarówno infrastruktury,
jak i oprogramowania. A przecież bez
opomiarowania, bez mądrego zbierania
danych i ich analizowania szybki rozwój
biznesu raczej nie jest możliwy.
Robert Stobiński, Amica: Zgadzam się
z moim przedmówcą, że warto postawić
na inteligentne opomiarowanie i Internet Rzeczy, ale dla nas największym
wyzwaniem nie jest gromadzenie dużych ilości danych, tylko wykorzystanie
i zmonetyzowanie zawartych w nich
informacji. Na tym koncentrujemy obecnie swoją uwagę. Podobnie oceniam
sztuczną inteligencję, idealnie nadającą
się do prowadzenia symulacji i oceny
różnych wariantów podejmowanych
decyzji. Ciekawa jest też idea cyfrowego
bliźniaka pozwalająca projektować „na
sucho” nowe produkty i imitować ich
działanie, jeszcze zanim powstaną prototypy. To znacznie przyspiesza proces
i ogranicza koszty oraz ryzyko pomyłek.
Dziwię się natomiast, że nikt nie wspomniał o rozszerzonej rzeczywistości, za
pomocą której można np. symulować
ustawienie w kuchni sprzętu AGD jeszcze przed jego zakupem. Pomaga ona
klientom szybciej podejmować decyzje,
czy rzeczywiście podoba im się dany
sprzęt. Ma ona zastosowanie również
w produkcji, gdzie w połączeniu z systemem podświetlania wybranych miejsc
ułatwia i usprawnia pracę. Mamy też
dostępne rozwiązania wirtualnej rzeczywistości, które pozwalają zainteresowanym, np. naszym partnerom,
zwiedzić fabrykę bez konieczności
fizycznej w niej obecności.

Na zakończenie może uczestnicy debaty
pochwaliliby się jeszcze jakimiś konkretnymi wdrożeniami opisywanych
przez siebie technologii?
Jarosław Sokolnicki, Microsoft: Porozumienie między Polpharmą i Microsoftem zakłada cyfryzację procesów

NOWE TECHNOLOGIE
dodatek specjalny

przemysłowych w łańcuchu produkcji
leków, analityce danych oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji do tworzenia nowych cyfrowych miejsc pracy.
W Polpharmie cyfrowa zmiana dotyczy
każdego pracownika. Cel jest jeden –
zwiększenie efektywności biznesowej
firmy, a przede wszystkim ułatwienie
codziennych zadań poszczególnych
osób. Do wewnętrznej komunikacji
zespołów Polpharmy wykorzystywana
jest aplikacja Microsoft Teams, z której
korzysta obecnie ponad 3 tys. osób.
Polpharma w swoich fabrykach wykorzystuje technologię przemysłowego
Internetu Rzeczy, dzięki któremu maszyny dostarczają systemom informacji o sobie. Przetwarzanie w chmurze
usunęło wszelkie ograniczenia mocy
obliczeniowej i dało ogromne możliwości analizy gromadzonych danych.
Polpharma korzysta także z technologii
AI, dzięki której dane pomiarowe stwarzają niespotykane dotąd możliwości
rozwoju biznesowego firmy.
Ireneusz Borowski, Dassault Systèmes:
Jednym z klientów Dassault Systèmes
w Polsce jest Nowy Styl, wiodący europejski producent mebli. Firma wybrała specjalistyczne rozwiązanie My
Product Portfolio, oparte na platformie
3DEXPERIENCE. Zapewnia ono jednolite cyfrowe środowisko do wspierania
i usprawniania złożonych globalnych procesów rozwoju produktów powiązanych
z tworzeniem prototypów, konfiguracją
produktu, projektowaniem, badaniami
rynku i ze współpracą multidyscyplinarną. Nowy Styl może wdrażać strategie
kontroli kosztów i szybciej wprowadzać
produkty, a to wszystko zgodnie z celami
zrównoważonego rozwoju i norm bezpieczeństwa. Może korzystać z funkcji
testowania, oceny poprawności projektów i symulacji produktów w środowisku
wirtualnym.
Innym przykładem lokalnej współpracy jest gdańska stocznia Sunreef
Yachts, producent katamaranów żaglowych, motorowych oraz superjachtów. Firma wybrała oprogramowania
SOLIDWORKS i SIMULIA obsługiwane

W CZASACH PANDEMII
ODNOTOWALIŚMY OGROMNY
WZROST ZAINTERESOWANIA
AKTYWNYM MONITORINGIEM,
SIECI I SYSTEMÓW IT,
WSPIERAJĄCYM CIĄGŁOŚĆ
DZIAŁANIA BIZNESU
WYMAGA ODPOWIEDNIEGO
OPOMIAROWANIA.
REKORDZISTA WŚRÓD
NASZYCH KLIENTÓW
WYKORZYSTUJE DO TEGO CELU
OKOŁO 10 TYS. CZUJEK
Roman Szwed, Atende

przez platformę 3DEXPERIENCE do
modelowania jednostek w 3D oraz projektowania kadłubów jachtów.
Ryszard Hordyński, Huawei: Na początku pandemii wdrożyliśmy w jednym z polskich szpitali pilotażowy projekt przyspieszenia procesu diagnozy
oraz wsparcia przy ocenie efektywności
leczenia poprzez zastosowanie algorytmów AI. Dzięki naszej nowoczesnej
technologii wielogodzinne analizy obrazów płuc zostały skrócone do nawet
2 s, mogąc z 98-procentową trafnością
wyniku wspomóc diagnozę. Analogiczny system oceny zapalenia płuc został
wdrożony już w ponad 100 szpitalach
na całym świecie, a najwyższa liczba
badań tomograficznych przeprowadzonych podczas epidemii COVID-19
sięgała nawet 2 tys. pacjentów dziennie.
Roman Szwed, Atende: Nasz klient,
firma Gredan działająca w sektorze
finansowym, stanęła przed wyzwaniem
szybkiego przygotowania pracy zdalnej
w warunkach domowych. Największe
wyzwanie wynikało z tego, że w firmie
pracownicy korzystają ze stacjonarnych stacji roboczych. Pojawiły się
także inne trudności: podpis elektroniczny stosowany przez pracowników
jest kompatybilny wyłącznie z jedną
przypisaną mu stacją roboczą, a przekonfigurowanie specyficznych polityk
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dostępowych pochłonęłoby zbyt wiele
zasobów i czasu.
Po rozpoznaniu sytuacji zespół inżynierów Atende zaproponował klientowi
zdalny dostęp do zasobów organizacji
za pomocą przeglądarki WWW. Dzięki
zastosowaniu rozwiązania każdy pracownik może zalogować się do swojego
pulpitu w organizacji za pomocą jakiegokolwiek urządzenia, również ze swojego prywatnego komputera. W efekcie
klient ma kontrolę nad ruchem w sieci,
a Atende zarządza użytkownikami,
konfiguracją, monitoruje sieć i informuje o ewentualnych incydentach.
Prace uruchomienia systemu zajęły
zespołowi Atende zaledwie trzy dni.
Robert Stobiński, Amica: Uważam, że
najwięcej korzyści w dłuższej perspektywie powinny przynieść nam personalizacja kampanii marketingowych
i wzmacnianie emocjonalnej więzi
z użytkownikami produkowanych przez
nas urządzeń. W połączeniu z wykorzystaniem wirtualnych asystentów
znacząco wpłynie to na zwiększenie
korzyści, a więc i pozytywnych doświadczeń klientów. Z kolei kontynuowanie wdrożeń automatyzacji linii
produkcyjnych zwiększy efektywność
i umożliwi jeszcze lepsze zaadresowanie potrzeby kastomizacji. n
oprac. Wojciech Gryciuk
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Prowokacyjny

i nonszalancki

Przyzwyczailiśmy się już do widoku SUV-ów przemierzających ulice miast. Bardzo szybko zajmują
one miejsce klasycznych kombi, stając się niemal obowiązkowym autem każdej rodziny

M

ożnasięspierać,czysamochody z podwyższonym
zawieszeniem, udające
terenówki mają w ogóle
sens, bo z reguły ani nie oferują większej
przestrzeni swoim pasażerom, ani nie
zostały wyposażone w napęd na wszystkie
koła, który dawałby przewagę w terenie.
Są jednak modne, a to klient ostatecznie
decyduje o popularności danego modelu.
Jest jednak wśród SUV-ów kilka modeli
należących do elity tego gatunku i nawet
najzagorzalsi ich przeciwnicy wypowiadają się o nich z należytym uznaniem.
Jednym z przedstawicieli owej elity jest

samochód, który nawet w cywilnych wersjach budzi szacunek na drodze. BMW
X5 zapoczątkowało modę na luksusowe
terenówki i choć dysponowało napędem
na wszystkie koła, to wcale nie po to, by
brudzić felgi błotem, ale by bezpiecznie
i z gracją dojechać zaśnieżoną drogą do
hotelu we francuskich Alpach. BMW
zresztą wcale zbytnio nie chwali się własnościami terenowymi swoich SUV-ów,
bo napęd 4 x 4 nazywany w Monachium
„xdrive” ma dawać przewagę na asfalcie.
Jak zatem sprawić, by samochód klasy
premium stał się jeszcze bardziej luksusowy? Pod jego maskę powinien trafić
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duży i mocny silnik potrafiący zagonić
do pracy wszystkie te skomplikowane
układy jezdne, mechanizmy różnicowe,
sprzęgła i wały napędowe. Tak powstał
nasz bohater, czyli BMW X5M.
Najmocniejszy w historii SUV bawarskiej
marki wygląda po prostu obłędnie. Ten
samochód niczego nie udaje. Jest ostentacyjny i właśnie taki ma być. Prawie
pięciometrowej długości nadwozie obute
zostało w 22-calowe obręcze, których
zadaniem jest przeniesienie na asfalt
absurdalnej mocy generowanej przez silnik. Zderzak przedni został zaprojektowany w taki sposób, by jak najlepiej połykać
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powietrze potrzebne do chłodzenia silnika
i ceramicznych hamulców, a w grillu,
zwanym potocznie nerkami, zastosowano
układ aktywnych żaluzji zamykających
się i otwierających w razie potrzeby. Powietrze opływające ogromną karoserię
trafia ostatecznie na tylny spojler, będący
jednocześnie przedłużeniem linii dachu,
oraz specjalny dyfuzor w zderzaku, którego celem jest stabilizacja tyłu podczas
bardzo szybkiej jazdy. Zwieńczeniem karoserii jest układ wydechowy z podwójnymi
końcówkami po obu stronach zderzaka.
Całość robi ogromne wrażenie i budzi respekt. BMW X5M to klasyczny odwracacz
głów, więc za jego kierownicą z pewnością
nie pozostaniecie anonimowi.

NAJMOCNIEJSZY W HISTORII SUV
BAWARSKIEJ MARKI WYGLĄDA
PO PROSTU OBŁĘDNIE. TEN
SAMOCHÓD NICZEGO NIE UDAJE.
JEST OSTENTACYJNY, PROWOKACYJNY
I DOKŁADNIE TAKI MA BYĆ
Co innego wnętrze. Jest elegancko wykończone i doskonale spasowane. Materiały wykończeniowe są najwyższych
lotów, a skóra na siedzeniach aż pachnie
luksusem. Deskę rozdzielczą wykończono polerowanym włóknem węglowym,
a efekt głębii wręcz hipnotyzuje. Kilka
słów należy się multimediom. Na pokładzie znajdują się: łączność z Internetem,
nawigacja satelitarna i fantastyczny zestaw audio firmy Bowers & Wilkins. Na
pasażerów tylnego rzędu czekają dwa
ekrany, dzięki którym można podejrzeć
parametry auta, surfować po sieci czy
obejrzeć tv. Zestaw gniazd USB i HDMI
pozwala też na podłączenie konsoli do
gier. Kto jednak chciałby grać w „Need
For Speed” podczas podróży, jeśli może poczuć dreszczyk emocji w realnym
świecie? Pod maską nowego BMW X5M
drzemie bowiem prawdziwa bestia, z którą nie ma żartów...
Testowany przeze mnie egzemplarz to
wersja X5M Competition, czyli w wolnym tłumaczeniu: „Idź na całość i wybierz wszystkie bramki jednocześnie!”.
Podwójnie doładowany cud techniki

o pojemności 4,4 l generuje moc 625 koni
mechanicznych, choć lepszym określeniem byłoby „bezwstydnych Orków”,
a moment obrotowy o wartości 750 Nm
dostępny jest już od 1800 obrotów. Tak
dzika siła dostępna była niedawno jedynie w kilku modelach aut zaliczanych do
grona supersamochodów! Po wciśnięciu
czerwonego przycisku Start na konsoli
pomiędzy fotelami w okolicy rozlega się
grzmot przechodzący w dźwięk rozrywanego granitu. Przechodnie przystają
w bezruchu, skuleni w sobie, a ich wzrok
panicznie szuka źródła tego wibrującego
dźwięku. Spokojnie, to tylko rodzinny
SUV i nie ma się czego obawiać... A może jednak?
Silnik bardzo chętnie wkręca się na obroty, a siła, z jaką prze przed siebie, jest
trudna do opisania. Nawet liczby nie
są w stanie uzmysłowić tego, co dzieje
się podczas jazdy. Pierwsze 100 km/h
BMW X5M Competition uzyskuje po 3,8 s,
a 200 km/h pojawia się na prędkościomierzu po 13,4 s! Przypominam, że mamy
do czynienia z samochodem ważącym
prawie 2400 kg! To wielkie cielsko jest
w stanie konkurować z każdym i jest
na to gotowe w ułamku sekundy. Prędkość maksymalna nowego BMW została
ograniczona do 250 km/h. Uważam, że
to i tak bardzo dużo, ale skoro została
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ograniczona, to jaką wartość jest w stanie
pokazać prędkościomierz? Jeśli dobrze
pogadacie ze sprzedawcą, to istnieje możliwość przesunięcia granicy do wartości
290 km/h, ale samochód bez większych
problemów jest w stanie przekroczyć
granicę 300 km/h!
Trzeba przyznać, że X5M Competition
ma klasę. Nawet start spod świateł realizuje w sposób wykwintny i elegancki, jakby ukrywając swoją brutalną siłę
i bezwzględność. Jest niczym Robert
Lewandowski wykonujący rzut karny.
W pierwszym etapie podbiega do piłki,
następnie zwalnia, aby zmylić bramkarza, by zadać ostateczny cios. BMW
zachowuje się podobnie. Startuje dość
łagodnie, nawet niepozornie, ale przy
około 50 km/h następuje uderzenie, jakby wpadł na was rozpędzony zawodnik
rugby. Konsternacja miesza się wtedy
z euforią, a pasażerowie zaczynają błagać
o czas na oddech. Auto rozpędza się jednak bez chwili wahania, a próba złapania
oddechu zmienia się w paniczny śmiech.
Ale bez obaw, w Polsce można poruszać
się autostradą z maksymalną prędkością
140 km/h, więc cała zabawa trwa może
6 sekund i to tylko wtedy, jeśli spokojnie
ruszycie ze stacji benzynowej.
Jak na prawdziwe BMW M przystało, na
kierownicy pojawiły się dwa czerwone
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fot.: Materiały prasowe

Z układu wydechowego wydobywają
się grzmoty i trzaski oznajmiające
przybycie motoryzacyjnego
Króla Ciemności

przyciski oznaczone M1 i M2. Można
je zaprogramować zgodnie z waszymi
preferencjami, przy czym fabrycznie
M2 przeznaczone jest dla odważnych
kierowców. Moc uwalniana jest wtedy
bardzo gwałtownie, a układ kontroli
trakcji robi sobie przerwę. Aż dziwne,
że inżynierowie nie zabezpieczyli tego
przycisku choćby czytnikiem linii papilarnych... Skrzynia biegów ma trzy
tryby pracy: od łagodnego do agresywnego. Samo prowadzenie tego łobuza
nie sprawia żadnych kłopotów. Zawieszenie doskonale wie, do jakiej pracy

zostało stworzone, i wywiązuje się z niej
perfekcyjnie. Nieważne, czy pędzicie
autostradą u naszych zachodnich sąsiadów, czy fantazja zaprowadziła was
w okolice Giżycka, układ kierowniczy
i zawieszenie zawsze pozostają precyzyjne i niewzruszone niczym pani od
matematyki podczas klasówki z funkcji
trygonometrycznych. Jedynym elementem, który pozwala sobie tu na dużą dozę
nonszalancji, jest układ paliwowy. Ten
jest jak sąsiad z góry, wracający do domu
po wypłacie. I kto mu zabroni?
W czasach, gdy wszystko jest poprawne
politycznie, a słowo „ekologia” odmieniane jest przez wszystkie przypadki,
czasy i osoby, BMW pozwoliło sobie na
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bycie niesubordynowanym i przekazało
w ręce klientów samochód absolutny.
Jest niesamowicie szybki, ostentacyjny i brutalny, a jednocześnie radosny
i luksusowy. Być może to ostatni taki
model. Skoro uśmiercone zostały silniki V12, podobny los czeka pewnie V8.
BMW X5M Competition jest pokazem
możliwości inżynierów i dzisiejszej technologii. Pokazem, który chce się oglądać
bez przerwy. Który znamy na pamięć,
a i tak chcemy więcej. To wspaniałe auto,
które będę długo wspominać, bo w swej
niedorzeczności pokazuje, jak piękna
potrafi być motoryzacja. n
Michał Garbaczuk
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Klasa sama w sobie
Są takie samochody,
które już w chwili swojego
debiutu stają się ikonami.
Weźmy na przykład
Porsche 911. Każdy
chłopiec ma nad łóżkiem
plakat ze słynnym coupé
z Zuffenhausen. Nad moim
wisiał czarny 930 Turbo
z ogromnym spojlerem.
Albo Ferrari Testarossa
w kolorze białym, którym
poruszał się Sonny
Crockett z „Miami Vice”

T

o było coś... Jednak chłopcy
dorastają, zakładają rodziny
i stają się mężczyznami. Marzenia o sportowym coupé
ustępują miejsca rodzinnemu kombi.
Jest jednak na rynku jedno takie, którego plakat z pewnością powiesiłbym
nad swoim chłopięcym łóżkiem.
Już w chwili swojego debiutu w 2002 r. Audi sprawiło, że świat motoryzacji wywrócił się do góry nogami. Praktyczni Niemcy
postanowili dać nagrodę wszystkim ojcom rodzin i wprowadzili do sprzedaży
Audi RS6 Avant. Przepis na szybkie kombi
nie był nowy, bo podobne auta mieli
w swojej ofercie producenci ze Stuttgartu
i z Monachium. Mercedes produkował

wtedy model E55 AMG, a BMW kusiło
modelem Alpina B10 – oba piekielnie
mocne i obłędnie szybkie. Jednak to Audi
wyniosło pojęcie rodzinnego samochodu
do innego, nieznanego dotąd wymiaru.
450 KM (później nawet 480 KM), dwie
turbosprężarki, skrzynia automatyczna
Tiptronic i napęd na wszystkie koła –
u progu XXI w. brzmiało to jak absurd.
Samochód przyspieszał do 100 km/h
w 4,7 s, podczas gdy 420-konne Porsche
911 Turbo potrzebowało do tego 0,2 s
więcej! Audi RS6 Avant serii C5 zaginało
rzeczywistość i robiło to także w kolejnych generacjach.
Najnowsze wcielenie ikony z Ingolstadt legitymuje się mocą 600 KM
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i momentem obrotowym równym
800 Nm, generowanym przez czterolitrowy, podwójnie doładowany silnik
V8. Napęd przenoszony jest naturalnie
za pomocą automatycznej skrzyni Tiptronic (obecnie 8-biegowej) i kultowy
napęd na wszystkie koła quattro.
Za stabilność pojazdu na drodze, chociaż powinienem raczej napisać – wehikułu czasu, odpowiada adaptacyjne,
pneumatyczne zawieszenie, które błyskawicznie dostosowuje się do warunków, zmieniając charakterystykę
tłumienia amortyzatorów i wysokość
nadwozia. Technika, którą ukryto
w aucie, mogłaby być materiałem na
obszerną pracę magisterską, ale nie

chciałbym zanudzać was liczbami
i opisami działania poszczególnych
funkcji, o których przeczytać możecie w katalogu, dlatego skupię się na
wrażeniach, jakie samochód zrobił
na mnie i otaczającym mnie świecie.
Tak, już jego wygląd zewnętrzny jest
pokazem siły „Czterech Pierścieni”. Napakowane, muskularne nadwozie budzi
respekt, a czarne dodatki stylistyczne
sugerują, że nie mamy do czynienia
ze zwykłym rodzinnym samochodem.
Mocno wyoblone i poszerzone błotniki
skrywają wielkie 22-calowe felgi, na
które założone zostały opony Michelin Pilot Sport 4 Plus. Mniej wtajemniczonym czytelnikom wyjaśniam,

że to wyczynowa opona stosowana
w najszybszych samochodach świata.
Zza ramion felg prześwitują czerwone
zaciski hamulcowe i ceramiczne tarcze,
które na przedniej osi mają średnicę
42 centymetrów, czyli 16,5 cala! Ale
przecież szybkie auto trzeba równie
szybko zatrzymać. Przednie laserowe
reflektory zapożyczono z modelu A7
i uważam, że to bardzo dobre posunięcie, ponieważ nadają kombi nowego,
jeszcze bardziej eleganckiego wyrazu.
Skośnie ułożone diody LED powtórzono
także w tylnych światłach, a zwieńczeniem agresywnej sylwetki są dwie
ogromne końcówki sportowego układu
wydechowego.

ZLEPEK,
WYDAWAŁOBY SIĘ,
NIEPASUJĄCYCH
DO SIEBIE CECH
POWODUJE, ŻE
AUDI RS6 AVANT JEST
UCIELEŚNIENIEM
MARZEŃ
O SPORTOWYM
SAMOCHODZIE,
BEZ WYRZECZEŃ
I KOMPROMISÓW
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We wnętrzu panuje atmosfera luksusu.
Szlachetna skóra pokrywa praktycznie całe
wnętrze, a aluminium ustąpiło miejsca
włóknom węglowym

Niezwykły spektakl zaczyna rozgrywać się już w momencie, gdy odblokowujemy centralny zamek przyciskiem na pilocie. Zapytacie, dlaczego nie mam kluczyków w kieszeni
i zwyczajnie nie złapię za klamkę?
Owszem, można i tak dostać się do
wnętrza Audi, ale przegapicie wtedy
symultaniczny taniec diod w reflektorach. Do Audi RS6 Avant podchodzi się spokojnie, bardzo subtelnie,
delikatnie gładząc palcami krawędź
maski w kierunku drzwi... Z tym samochodem trzeba się przywitać, bo
jest jak żywy organizm budzący się ze
słodkiego snu. Lusterka otwierają się
same, gdy podchodzę bliżej, a zawieszenie zdaje się przeciągać w porannym grymasie, delikatnie się unosząc.
Chwytam więc za klamkę i zaczyna mi
się udzielać delikatne podniecenie.
Po otwarciu drzwi poczułem specyficzny zapach wysokiej jakości skóry, która pokrywa praktycznie całe
wnętrze. Aluminiowych elementów
jest niewiele, bo w RS6 oddały pole
panelom z włókna węglowego. Nie
zostało ono wypolerowane, więc kierowca może wyczuć pod palcami jego
104
MANAGER-REPORT
wrzesień 2020

strukturę. Kierownica dla lepszego
chwytu pokryta została zamszem,
podobnie jak wydatny lewarek zmiany
biegów. Klasyka połączona została
z najnowocześniejszą techniką, dlatego poszczególne funkcje wybieramy dotykowo, korzystając z dwóch
centralnie umieszczonych ekranów,
albo wydając komendy głosowe, na
przykład: „Jest mi zimno”. Osobiście
bardzo lubię porozumiewać się z Audi
dotykiem, bo samochód z Ingolstadt
reaguje wtedy w unikalny sposób.
Nie wystarczy dotknąć piktogramu
na ekranie, jak robi się to w innych
samochodach. W Audi należy go nacisnąć. W odpowiedzi poczujemy krótką
wibrację i usłyszymy dźwięk. Uczucie
do złudzenia przypomina wciśnięcie
fizycznego przycisku, a dzieje się to
przecież na zimnej tafli szkła! Jednym
z niewielu fizycznych przycisków jest
ten budzący do życia mechaniczne
serce rodzinnego sportowca. Po
dłuższym jego wciśnięciu usłyszałem
jednocześnie bulgot 8-cylindrowego
silnika i grzmot wydobywający się
z tylnej części auta. To był znak, że
żarty się skończyły.

fot.: Materiały prasowe
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Pierwsze kilometry pokonałem niezwykle zachowawczo, po pierwsze, by
rozgrzać silnik, po drugie, by oswoić
się z dreszczami przeszywającymi moje plecy. Wiedziałem, że moja prawa
stopa niczym dyrygencka batuta ma
wpływ na to, czy usłyszę subtelne
„Nad pięknym, modrym Dunajem”
Johanna Straussa, czy „Cwał Walkirii” Richarda Wagnera. Wspaniałe
jest to, że możecie zawieźć dzieci do
przedszkola, nie powodując powrotu
płatków i mleka do ich malutkich gardełek, bo w trybie Efficiency potrafi
jechać 30 km/h na czwartym biegu,
bez szarpania i błagania o kolejną
kroplę paliwa. Podczas spokojnej jazdy silnik może wykorzystywać także
jedynie połowę z ośmiu cylindrów,
wyłączając drugą, a także za sprawą
układu mild hybrid odzyskuje energię hamowania, by wykorzystać ją
do zasilenia urządzeń pokładowych
lub tak zwanego żeglowania. Silnik
spalinowy zostaje wtedy wyłączony,
a auto napędzane jest jedynie energią
elektryczną. Podczas spokojnej jazdy
realne staje się uzyskanie zużycia
paliwa na poziomie 10 l/100 km. Ale
czy dalej chcecie czytać o tym, jak
600-konne auto delikatnie przemyka
osiedlowymi uliczkami? No właśnie...
Dlatego podjeżdżacie do przedszkola, wysadzacie dzieci i zyskując pewność, że są w dobrych rękach, wracacie do swojego RS6. Tak, wiem...
Zapomniałem dodać, że towarzyszy
wam szyderczy uśmiech, bo doskonale wiecie, co wydarzy się już za kilka
minut. Odpalacie silnik, przełączacie
układy w tryb RS (ma dwa ustawienia)
i ruszacie przed siebie. Aktywny układ
wydechowy zaczyna wydawać z siebie
grzmoty nadchodzącej burzy. To nie
są zwykłe strzały i popukiwania niedopalonego paliwa. Dźwięk jest ostry,
chropowaty i wywołuje gęsią skórkę
na rękach. Dłonie mocniej zaciskają
się na zamszowej kierownicy i wtedy
następuje TO! Wciskacie gaz do dechy,
a auto katapultuje się spod świateł. Po
niecałych czterech sekundach (3,6)
stracicie prawo jazdy. Po kolejnych

czterech w Szwajcarii najbliższe święta
spędzilibyście w więzieniu, a wasze
rodzinne kombi zostałoby zlicytowane
na potrzeby waszego pobytu w odosobnieniu. Zabawa w nabieranie prędkości
jest równie intensywna co krótka, ale
plusem jest to, że szybko wzmocnicie
mięśnie szyi. Audi przyspiesza w sposób niewiarygodny, pozostając przy tym
obłędnie precyzyjne. Ruchy kierownicą
są minimalne, a auto podąża niewzruszone dokładnie tam, dokąd chcecie.
Testowany przeze mnie egzemplarz
wyposażony został w opcjonalny pakiet
Dynamic Plus, przesuwający granicę
zabawy z 250 na 305 km/h!!! Przecież
ten samochód w swym pierwotnym
założeniu miał przewozić dzieci na
lekcje gry na gitarze, a w bagażniku
karmę dla psa i niezliczone bagaże.
Gdybym mieszkał w Norymberdze,
z pewnością zawoziłbym swojego syna
na treningi piłkarskie do Monachium
i to codziennie, bo jazda Audi RS6 Avant
po prostu się nie nudzi.
Dodatkowo, samochód bardzo uspokaja ruch na drodze. Po pierwsze, każdy
chce się mu przyjrzeć, po drugie, jest
niekwestionowanym królem każdej
drogi i to on rozdaje karty. Wracając z krótkiego wypadu na Mazury,
jechaliśmy najpierw drogą S7, a następnie odcinkiem między Mławą
a Płońskiem. Kto jechał, ten wie, że
to wąska droga, bardzo ruchliwa i zatłoczona. W lusterku zauważyłem jednak kilka samochodów niecierpliwie
przeciskających się do przodu. Gdy
znaleźli się za mną, nagle zaprzestali
swoich wybryków i dalej jechali już
spokojnie. To musi siedzieć gdzieś
głębiej w ludzkiej psychice, ale udowodniło mi, że Audi RS6 Avant jest
samochodem „niewyprzedzalnym”
i nieważne, z jaką prędkością będziecie
jechać, zawsze będziecie mieć wolną
drogę i szacunek innych kierowców.
Sportowe kombi w wykonaniu specjalistów z Audi znów pokazało klasę.
Jest dowodem na to, że wciąż, pomimo
kolejnych zaostrzeń przepisów nadchodzących z Brukseli, jest miejsce na
samochód fascynujący, nieobliczalny
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Modelem RS6 Audi kontynuuje spektakularną
historię wyczynowego auta zamkniętego
w nadwoziu rodzinnego kombi

i niedorzeczny. Zlepek, wydawałoby
się, niepasujących do siebie cech powoduje, że mamy do czynienia z autem
wyjątkowym, będącym nagrodą dla
ojców za ich oddanie i poświęcenie.
Ucieleśnieniem marzeń o sportowym
samochodzie, bez wyrzeczeń i kompromisów. W tym miejscu, jako ojciec,
życzę wszystkim ojcom spełnienia marzeń o fascynującym, wyczynowym
aucie, aucie takim jak Audi RS6 Avant
i koniecznie w kolorze Nardo Grey, by
wasze partnerki mogły zobaczyć w was
choć jedną z twarzy Greya. n
Michał Garbaczuk

MOTO
porsche

Pieprz i wanilia
Model GTS w gamie modelowej Porsche Cayenne nie jest ani najdroższy, ani najszybszy. Stoi
gdzieś pośrodku, pomiędzy podstawowymi wersjami Cayenne i Cayenne S a ekstremalnymi
Cayenne Turbo i Cayenne Turbo S e-Hybrid. Będąc modelem środkowym, wydaje się
najbardziej uniwersalny, ale ma w sobie coś takiego, co przyciąga jak magnes i sprawia,
że jest wyjątkowy

P

rawie pięciometrowe nadwozie SUV-a Coupé w kolorze Carmine Red prezentuje
się bardzo okazale. Purpura
lakieru jest wręcz hipnotyzująca i doskonale pasuje do sportowej sylwetki
niemieckiego auta. Jest jak gronostajowy
płaszcz okrywający królewskie szaty.
Dopełnieniem sylwetki są 22-calowe
koła w czarnym odcieniu oraz czarne
i karbonowe dodatki, takie jak osłony
lusterek, przyciemniane klosze lamp
i wloty powietrza w zderzaku. Tył zdobią
wydatny spojler dachowy oraz cztery
czarne końcówki układu wydechowego.
Wnętrze utrzymane jest również w ciemnych barwach i praktycznie wszystkie
elementy obszyte zostały zamszem i alcantarą. Nie ma tu mowy o świecących
dodatkach, a jedynym odróżniającym się
akcentem są listwy drzwi i deski rozdzielczej wykonane z polerowanego włókna
węglowego. Cała reszta to wykwintna

matowa czerń, od kierownicy przez fotele, boczki i uchwyty do podsufitki.
Ten ultrasportowy wizerunek sprawia,
że kierowca poczuje się tu niezwykle
luksusowo. Cayenne GTS Coupé jest
autem 4-osobowym, dlatego na przejażdżkę nie możecie zabrać któregokolwiek z waszych przyjaciół. Podróż tym
samochodem powinna być nagrodą...
Jak napisałem wcześniej, Porsche
Cayenne GTS Coupé nie jest ani najszybszy, ani najdroższy, ale dane techniczne i tak robią wrażenie. Czterolitrowy,
podwójnie doładowany, 8-cylindrowy
motor generuje 460 KM i 620 Nm momentu obrotowego. O ile maksymalna
moc pojawia się przy 6000 obrotów,
o tyle maksymalny moment obrotowy
można uzyskać już przy 1800 obrotach
na minutę i pcha on auto do przodu
z ogromną siłą. Pierwsze 100 km/h pojawia się już po 4,5 s, co jak na auto
o masie ponad 2100 kg jest wynikiem
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imponującym. Przyspieszaniu towarzyszy seria grzmotów i charczących
dźwięków przyprawiających o dreszcze. Cayenne GTS wyposażony został
w specjalnie zaprojektowany do tego
modelu aktywny układ wydechowy,
który odpowiada za podnoszenie się
włosów na rękach i tężenie mięśni karku. Wrażenia słuchowe są tak hipnotyzujące, że odruchowo chcecie więcej
i więcej. Prychanie, kichanie, strzały,
grzmoty i wibrujący hałas gwoździ
w aluminiowym wiadrze to składowe
tej dźwiękowej ścieżki. Po przejechaniu
kolejnego kilometra, niczym sommelier
smakujący wykwintne wino, stajecie się
ekspertami w odgadywaniu kolejnych
nut pisanych przez 4 tuby połyskujących
organów.
Producent twierdzi, że 160 km/h pojawi się na prędkościomierzu po
10,9 s, a 200 km/h po 17,6 s. Zabawa
kończyć się ma po osiągnięciu przez

MOTO
porsche

fot.: Materiały prasowe

Wielki SUV prowadzący się jak lekkie
sportowe coupé. Takie samochody
potrafi budować tylko Porsche

tego czerwonego diabła szalonych
270 km/h! Niestety, nie było mi dane
sprawdzić tych parametrów, ale muszę
przyznać, że i tak zabawa w granicach
polskiego prawa jest przednia i ciężko
przestać. W grzecznej jeździe zdecydowanie nie pomaga pokrętło wyboru trybu jazdy, które nawet ustawione
w trybie Comfort gwarantuje spektakularne wrażenia. Prawy kciuk jednak
niepostrzeżenie obsuwa się na środek
pokrętła, gdzie znajduje się przycisk,
który na 20 s uwalnia całą siłę drzemiącą
w 4-litrowym motorze. Robiłem to raz
za razem i w ogóle mi się nie nudziło.
Wyobrażam sobie, że po kilkudziesięciu
tysiącach kilometrów będzie to najbardziej lśniący przycisk w całym aucie.
W nomenklaturze Porsche symbol
GTS oznacza sportowe osiągi, a lekkość prowadzenia i precyzję zapewnić
mają zawieszenie i układ jezdny. Nie
inaczej jest w Cayenne. Zawieszenie

zostało obniżone względem
„cywilnych” wersji o 20 mm,
a specjalnie zaprojektowany
system Torque Vectoring Plus
pilnuje, by auto pokonywało zakręty jak wymierzone cyrklem na
lekcjach z rysunku technicznego.
Wyważenie samochodu i precyzja
układu kierowniczego sprawiają, że
za kierownicą Cayenne GTS poczujecie
się jak w aucie wyścigowym i o wiele
mniejszym, niż to jest w rzeczywistości.
Lekkość, z jaką auto pokonuje kolejne
łuki, jest imponująca, a stabilność wręcz
wzorowa. Auto wyposażono w system
aktywnej stabilizacji przechyłów nadwozia, któremu wtórują trzykomorowe,
pneumatyczne amortyzatory tłumiące
wszelkie nierówności nawierzchni.
Jak bardzo dobre jest to auto, przekonają się pewnie nieliczni. Fascynujące
jest jednak to, że w każdej chwili ten
dziki zwierz potrafi schować pazury
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i zmienić się w potulnego misia. Układ
wydechowy można wyciszyć jednym
przyciskiem na ekranie, a wyczynowy
gokart zmienić się może nie w latający
dywan, ale komfortową limuzynę.
Czerwony diabeł przyozdobiony czarnymi dodatkami jest w stanie obrócić
każdą głowę: i tę młodą, i tę starszą,
męską i kobiecą. Samochód jest po
prostu piękny i prowadzi się dokładnie
tak, jak wygląda. n
Michał Garbaczuk
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W trudnym czasie pandemii jubilerska
marka Bvlgari chce dać swoim
miłośnikom poczucie wolności.
W swojej najnowszej reklamowej
kampanii podkreśla, jak ważne jest
cieszyć się chwilą, kontaktem z naturą
i drobnymi przyjemnościami
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iedy w 1884 r. Grek, ze znanej i szanowanej rodziny
jubilerskiej, Sotirio Bulgari otworzył w Rzymie przy
Via Sistina swój pierwszy sklep, nawet
w najśmielszych marzeniach nie przypuszczał, że biżuterię stworzoną przez
jego rodzinną firmę pokochają gwiazdy,
a wśród jej wiernych klientów znajdą
się Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor,
Marlene Dietrich, Sophia Loren czy
Gina Lollobrigida. Dzisiaj luksusowa
marka Bvlgari w większości należy do
koncernu LVMH – Louis Vuitton Moët
Hennessy i obecna jest w ponad 300
sklepach na całym świecie. Największy
z nich, o oszałamiającej powierzchni
940 metrów kwadratowych, znajduje
się w Tokio. Jest tam też restauracja.
Najbardziej znany zaś to legendarny
butik flagowy na Via Condotti w Rzymie,
miejsce nie tylko luksusowych zakupów,
lecz także spotkań ludzi kultury i kina.

Kobiecy szyk
W tym roku marka Bvlgari stawia
na kobiety. Do współpracy zaprosiła
silną grupę znakomitości ze świata
mody i fotografii: sławną fotografkę
Zoe Natale Mannellę, stylistkę Alice
Gentilucci oraz olśniewającą urodą
modelkę Gretę Varlese.
Zoe Natale Mannella ma zaledwie 23 lata, a już zdobyła uznanie jako fotografka
mody, emanująca kobiecością na swoich
zdjęciowych aranżacjach. Kobieta Bvlgari na jej zdjęciach doskonale wpasowuje
się w krajobraz, w otoczeniu natury,
kwiatów, błękitu nieba i wody.
Dla marki Bvlgari chęć wzbudzania
emocji klientów łączy się z kolorami.
To dlatego w tym dziwnym roku jeszcze
większy nacisk położyła na kolorystyczne aranżacje swoich salonów. Niemal
940 wystaw sklepowych ponad 200 butików marki rozsianych po całym świecie
zdobią kwiatowe dekoracje. Wśród nich
mienią się brylanty i szmaragdy biżuteryjnych kolekcji z serii Divas’ Dream,
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zegarków legendarnej serii Serpenti
Viper, Serpenti Seduttori czy Octo
Finissimo, skórzane akcesoria czy
torby Serpenti Forever.
Najnowsza kampania reklamowa
Bvlgari Mai Troppo to oda do życia,
radości i szczęścia. Zdjęcia i klipy
do tej kampanii powstały w Rzymie,
nawiązując do tradycji firmy, miasta, w którym narodziła się marka.
Ogrody Villa Borghese, Villa Adriana
w Tivoli, fontanna di Trevi, malowidła kaplicy Sykstyńskiej czy mury
Fori Imperiali stanowią malownicze
tło dla najnowszej kolekcji. Twarzami kampanii są: supermodelka Lily
Aldridge, brytyjska aktorka Naomi
Scott i amerykańska gwiazda seriali Zendaya. Prezentują legendarne
kolekcje Bvlgari: High Jewelry, Serpenti, Fiorever czy B.zero1 Rock.

Rzymskie korzenie
Inspirowane rzymską sztuką i architekturą pierścionki, kolczyki i bransolety z kolekcji B.zero1 Rock zachwycają wzornictwem i elegancją. Nawiązują do okrągłej, monumentalnej formy
rzymskiego Koloseum, najsłynniejszego amfiteatru na świecie. Kolekcja
skierowana jest zarówno do kobiet,
jak i mężczyzn, osób ceniących niezależność, siłę i odwagę, chcących
wyróżnić się w tłumie, podkreślić
indywidualny styl i otwartość umysłu.
To nowa generacja biżuterii unisex,
unikalnej na światowym rynku.
W tej kolekcji Bvlgari łączy ponadczasowe złoto z cennymi diamentami,
eksperymentując jednocześnie z najnowszymi technologiami, wtapiając między warstwy różowego złota

elementy czarnej ceramiki ozdobionej
słynnym logo marki.

Włoska doskonałość
Bvlgari świętuje w tym roku 136 lat swojego istnienia. Marka szybko zyskała sławę
włoskiej doskonałości dzięki zachwycającej, unikalnej, rozpoznawalnej biżuterii.
Charakterystyczny styl złożony z żywych
kombinacji kolorów, doskonale wyważonych kształtów i niepowtarzalnych
motywów niezmiennie przez dekady oddawał hołd rzymskim korzeniom firmy.
Jednocześnie, z poszanowaniem swojego dziedzictwa kulturowego, Bvlgari
wprowadzała innowacje, nowe trendy
do świata biżuterii, które dały początek nowym ikonom, wyróżniały się we
współczesnym jubilerskim designie.

Najpierw srebro, potem złoto
fot.: Materiały prasowe

Początkowo serca bogatej klienteli
zdobyła srebrna biżuteria z pasją tworzona przez założyciela marki, Sotirio
Bulgariego. Klejnoty zostały zwłaszcza
docenione przez angielskich turystów
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NAJNOWSZA
KAMPANIA
REKLAMOWA
BVLGARI
MAI TROPPO
TO ODA
DO ŻYCIA,
RADOŚCI
I SZCZĘŚCIA

Eksplozja kolorów
W połowie lat 50. marka Bvlgari poszła
o krok dalej, wprowadzając śmiałe kombinacje kolorowych kamieni szlachetnych. Przywołując kopuły rzymskich
krajobrazów, kaboszon (owalny kształt
kamienia z płaskim spodem) stał się
znakiem rozpoznawczym marki gloryfikującej żywy kolor klejnotów.
Na fali sukcesu na początku lat 70.
firma rozszerzyła swoją działalność
na Europę i Stany Zjednoczone. Bracia
Bulgari trzeciego pokolenia wnieśli
do firmy nowe pomysły, inspirowane
czy to stylem Dalekiego Wschodu, czy
sztuką pop-artu, zaspokajając gusta
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nowoczesnych i dynamicznych kobiet.
To dzięki ich pionierskiej wizji zegarek BVLGARI BVLGARI stał się jedną
z ikon zegarmistrzostwa.

Klejnoty na każdą okazję
W latach 80. i 90. XX w. Bvlgari kontynuowała swoje innowacje, wprowadzając na rynek charakterystyczną
biżuterię łączącą najprzeróżniejsze
kamienie – od hematytu do koralowca i diamentu – oraz ich kolory,
sprawiając, że ta charakterystyczna
biżuteria może być noszona nie tylko
na specjalne, uroczyste okazje, lecz
także na co dzień. Klejnoty i zegarki
Bvlgari zdobiły niekonwencjonalne
materiały, takie jak stal, porcelana,
jedwab i drewno, otwierając nowe granice luksusu, ożywiając kreacje i będąc
odzwierciedleniem indywidualnego
charakteru użytkownika, symbolem
niezależności i otwartości.
To właśnie do tych niepodważalnych
wartości nawiązują dzisiejsze kolekcje
marki Bvlgari. W niepewnych czasach,
w jakich dzisiaj żyjemy, mocniejsze jest
w nas pragnienie wolności. n
Barbara Grabowska

fot.: Materiały prasowe

W CZASIE
PANDEMII
MARKA BVLGARI
PODKREŚLA,
JAK WAŻNE,
NAWET
W CZASIE
IZOLACJI,
JEST
OKREŚLENIE
WŁASNEJ
TOŻSAMOŚCI

przybywających do Rzymu. Kiedy do biznesu ojca dołączyli jego synowie, Sotirio,
Giorgio i Costantino, firma przestawiła
swoją produkcję na wyroby ze złota.
Wczesne kreacje z lat 20. XX w. nawiązywały do tradycyjnej francuskiej
szkoły, łącząc platynę i diamenty z geometrycznym i stylizowanym wzorem
w stylu art déco. Od lat 40. XX w. zaczął
się pojawiać prawdziwy włoski styl Bvlgari, charakteryzujący się słonecznymi
odcieniami żółtego złota i kręconymi
zwojami kolekcji Serpenti.
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QLOCKTWO
jak się to zaczęło?
Prawdziwa przyjaźń
zestawiona z pracowitością
i pomysłowym geniuszem,
majstersztykiem kreacji
pomogła designerskiemu
duetowi Marco Biegert
i Andreas Funk ze
Schwäbisch Gmünd
(Niemcy) osiągnąć
światowy sukces

S

ą oni pomysłodawcami „słownego” zegara QLOCKTWO.
Pomysł oparty na prezentowaniu czasu słowami zamiast
wskazówkami jest równie niezwykle
innowacyjny co błyskotliwy.
Firma Biegert & Funk została założona
przez Marco Biegerta i Andreasa Funka
już w 1999 r. Rozwijający się Internet
okazał się idealną siłą nośną i w krótkim
czasie firma, oferująca usługi marketingowe oraz koncepcje designerskie i reklamowe, rozrosła się do 20 pracowników.
Równolegle z prowadzeniem swojego
biznesu Marco Biegert i Andreas Funk
wciąż eksplorowali i generowali nowe
pomysły. Entuzjastycznie podchodząc
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do pokazywania czasu i nowych technologii, uważali, że „musi być możliwe
przedstawienie czasu słowami zamiast
wskazówkami czy cyframi”. Po niezliczonych dyskusjach i próbach stworzyli
koncepcję znaną dzisiaj w świecie wyświetlaczy czasu jako globalny fenomen
pod nazwą QLOCKTWO. Podstawowa
zasada jest prosta, jak to zwykle bywa
w przypadku znakomitych rzeczy.
Podstawę tworzy matryca z pozornie
przypadkowo zestawionymi 110 literami. Niemniej matryca zawiera słowa
niezbędne, by opisać godziny i pięciominutowe interwały. „It is twenty past
nine” czy „Es ist halb acht”. Za każdą
z liter znajduje sie biały LED. Ponadto

MANAGER 24
zegary

projektanci znaleźli sposób, by pokazać
minuty pomiędzy pięciominutowymi
interwałami – dzięki czterem punktom
LED w rogach kwadratowego zegara.

Długa droga do produktu

Matryca z pozornie przypadkowo
zestawionymi 110 literami zawiera
słowa niezbędne, by opisać godziny
i pięciominutowe interwały

Oprócz zegarów ściennych znanych jako
QLOCKTWO Classic dzisiaj na asortyment QLOCKTWO składają się także
zegarki ręczne, dekoracyjne zegary stołowe z alarmem, QLOCKTWO Large o imponującym rozmiarze 90 x 90 cm oraz
QLOCKTWO 180’’ o niewiarygodnym

fot.: Materiały prasowe

Reszta to już historia sukcesu opartego
na ciężkiej pracy. Produkcja zaczęła się
od zera w 2009 r. Wszystkie elementy
zostały dostarczone przez niemieckich
dostawców, którzy musieli się zmierzyć
z wysokimi standardami jakości dwóch
perfekcjonistów. Bezkompromisowy
standard premium stał się filarem filozofii firmy i znacząco przyczynił się
do otrzymania wielu światowych wyróżnień w zakresie designu.
Świat designu docenił QLOCKTWO i tylko w 2014 r. otrzymał cztery nagrody,
w tym The iF Product Design Award,
The Good Design Award oraz The Plus X
Award za funkcjonalność i wzornictwo.
To bardzo prestiżowe nagrody.
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rozmiarze 180 x 180 cm. Wszystkie one
są dostępne w ponad 20 językach, wielu
kolorach i materiałach płyty frontowej,
włączając unikatową rdzę czy szlachetne
złoto. Na specjalne zamówienie produkowane są także unikalne modele reprezentujące ideę „czasu w słowach”, choćby
monumentalny o rozmiarze 5 × 5 metrów
i wadze 5,5 tony QLOCKTWO Gamundia na stacji kolejowej w niemieckim
Schwäbisch Gmünd.
Firma zatrudnia obecnie ponad 40 osób
i dystrybuuje swoje produkty na całym
świecie. Produkcja jest zorganizowana na
najwyższym profesjonalnym poziomie,
a cały produkt jest składany in-house.
Pod koniec maja QLOCKTWO wprowadził język polski dla wybranych
modeli zegarów ściennych QLOCKTWO Classic, QLOCKTWO Large oraz
QLOCKTWO 180’’. n
Andrzej Mroziński
Więcej o projekcie: Facebook: qlocktwo_polska;
Instagram: qlocktwo_polska.
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to wielki
biznes

Czym zajmuje się federacja, którą
pan kieruje?
Jako pierwsi w Polsce i w tej chwili
nieliczni na świecie koncentrujemy
się na wszechstylowych walkach na
gołe pięści, kiedyś popularnie zwanych
vale tudo. Opracowaliśmy formę walk
sięgającą do korzeni sportu. Organizujemy gale, które gromadzą ogromną
publiczność. To bardzo atrakcyjne widowisko: na naszych galach walczą ze
sobą zawodnicy różnych dyscyplin:
wushu, karate, K-1, MMA czy muai
thai. Zrezygnowaliśmy z podziału na
rundy, z kategorii wagowych, zawodnik walczy do poddania się lub nokautu. A wszystko na rzecz formuły
turniejowej. Z reguły startuje ośmiu
zawodników, którzy losują na początku
imprezy kamienie z numerami swoich
przeciwników. Zwycięzcy przechodzą
do półfinału, a następnie do finału.
Zwycięzca bierze wszystko – jest tylko
jedna główna nagroda. Zawodnicy nie
walczą na ringu, ale na platformie,
takiej, jaką stosowano w starożytnych
Chinach. Mogą używać ciosów, które
w innych dyscyplinach są zabronione.
Uderzają kolanami, stopami, głową.
W przypadku walki w zwarciu w parterze wprowadziliśmy ograniczenie
do 20 sekund. Po tym czasie sędzia
nakazuje przeciwnikom stanąć na
platformie. Przypominam, nie ma też
kategorii wagowych, bywa, że w prawdziwym pojedynku Dawid pokonuje
Goliata. Wszystko to powoduje, że dla

oglądających walka jest zdecydowanie
bardziej atrakcyjna niż dotychczasowe
formuły.
Skąd pomysł na tego rodzaju walki?
Przed wieloma laty podobne walki organizowane były w Japonii czy Brazylii,
ale to odległa przeszłość. Szukając inspiracji, obserwowałem różnego rodzaju
pomysły pojawiające się na świecie.
Chcieliśmy znaleźć nową formułę, ponieważ tradycyjna nieco się już zdewaluowała. Patrząc na filmy, takie jak „The
Quest” z Van Damme’em czy „Krwawy
sport”, doszedłem do wniosku, że warto
stworzyć nową propozycję dla miłośników sztuk walki. Muszę zaznaczyć, że
w przypadku dobrze przygotowanej gali
ważne są nie tylko pojedynki, lecz także
sam spektakl: scenografia, muzyka,
hostessy, stroje. Słowem, trzeba zadbać
o odpowiednią oprawę wydarzenia.
Vale tudo budzi naturalne skojarzenie
z wolną amerykanką.
Niesłusznie, ten styl przerodził się
w MMA, a niektórzy mówią, że we
wrestling, czyli formę walk udawanych.
Na naszych galach mamy do czynienia
z prawdziwą walką i ludźmi o naprawdę
twardych charakterach i niezłomnej
psychice.
Kiedy dołączył pan do projektu?
Po pierwszej gali, drugą przygotowywaliśmy już wspólnie, obecnie pracujemy nad trzecią. Moja rola polegała na
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rozwoju federacji, zadbaniu o atrakcyjność przedsięwzięcia i pomoc w jego
sfinansowaniu. Moi wspólnicy zwrócili się właśnie do mnie, ponieważ
przez całe życie zajmuję się chińskimi
sztukami walki i mam mnóstwo bezpośrednich relacji, zarówno w Polsce,
jak i w świecie, które można w ciekawy
sposób ukierunkować. Naszym celem
jest rozwój marki Wotore, by szybko
stała się rozpoznawalna w kraju i za
granicą. Jesteśmy w stanie ściągać
zawodników z różnych krajów, naprawdę egzotycznych i odległych. Już
pierwsza edycja wywołała duże zamieszanie, toteż do drugiej gali zgłosiło
się wielu znakomitych kandydatów.
Jak wcześniej wspomniałem, ograniczyliśmy czas walki w parterze,
ponieważ staramy się uważnie wsłuchiwać w opinie widzów. Z podobnych
powodów zrezygnowaliśmy z reguły,
że zawodnik wypchnięty poza matę
od razu przegrywa.
Kiedy odbyła się druga gala? Czy pandemia utrudniła jej organizację?
Pierwsza odbyła się 18 stycznia 2020 r.,
druga 23 maja 2020 r. Chcieliśmy ją
zorganizować z udziałem widzów, ale
okazało się to niemożliwe. Tak więc
gala została przeniesiona do studia telewizyjnego. Widzowie kupowali dostęp poprzez Internet. Sprzedaliśmy
około 20 tys. internetowych biletów po
19,99 zł. Muszę zaznaczyć, że fani sportów walki są przyzwyczajeni do płacenia

fot. Radosław Tworek

Sport

Mirosław Barszowski, prezes
i współwłaściciel federacji
Wotore, o nowej formule
walk wszechstylowych na
gołe pięści. Takie starcia
podczas pandemii oglądało
tysiące widzów w Internecie,
korzystając z systemu PPV

za możliwość obejrzenia gali w sieci, i to
w dobie wirusa i telewizji internetowej
jest bardzo dobrym kierunkiem biznesowym. Zdaniem ekspertów wartość
medialna naszej drugiej gali osiągnęła
poziom 3,6 mln zł. Bardzo nas to ucieszyło, bo to potwierdza, że nasz pomysł
był strzałem w dziesiątkę. Kolejna gala
odbędzie się 19 września w Alwerni.
Docelowo planujemy 3–4 edycje w roku. Co ważne, podpisaliśmy z telewizją
FightBox kontrakt na retransmisję na
cały świat dwóch pierwszych realizacji.
Planujemy organizację gali za granicą,
zaczynając od zaskakujących i zapierających dech w piersiach miejsc.
Stworzyliście format, który zapewne
spróbują skopiować inne firmy.
Niestety, nie można zastrzec praw do
formuły zawodów, ale marka i znak
towarowy są chronione. Nasz pomysł
został już skopiowany, ale to tylko
świadczy o dobrym kierunku, a jak
to w życiu bywa, kopia jest zawsze
kopią, mamy naprawdę wiele pomysłów, których przez długie lata
nie zabraknie...

PRZEZ CAŁE ŻYCIE
KIEROWAŁEM SIĘ
JEDNĄ Z MĄDROŚCI
CHIŃSKICH:
TYSIĄCMILOWA
PODRÓŻ ZAWSZE
ROZPOCZYNA SIĘ
OD PIERWSZEGO
KROKU
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Jak pan trafił do tego biznesu?
W pewnym sensie tkwię w nim od
dzieciństwa. Zacząłem ćwiczyć jako
sześciolatek, podpatrując zajęcia karate
w mojej podstawówce w Ustrzykach Dolnych. Rodzice zabraniali mi trenować,
ale byłem uparty... Bardzo wcześnie,
w wieku 16 lat, zacząłem pracować jako
bramkarz. Dwa lata później zostałem
instruktorem, a pierwszą szkołę uruchomiłem, gdy miałem 21 lat. Przez
19 lat zawodowo prowadziłem zajęcia ze
sztuk walki. Pracowałem też jako szkoleniowiec służb mundurowych. Siedem
lat byłem trenerem kadry Polski, dzięki

czemu zwiedziłem ponad 50 krajów.
Wyszkoliłem 3,5 tys. osób, z których 150
to utytułowani zawodnicy, mistrzowie
świata, Europy i Polski wushu, odmianie
walk sportowych tzw. sanda. Niektórzy
z moich uczniów to dzieciaki z biednych
rodzin, którym sam pomagałem lub
dla których zdobywałem sponsorów.
Moją specjalność stanowią techniki
samoobrony, których uczyłem się od
najlepszych mistrzów w legendarnym
buddyjskim klasztorze Shaolin. Na marginesie, trafiłem tam przypadkiem. Jako

Mirosław Barszowski

Wypoczynek ›
Bieszczady
Kuchnia › chińska,
ale i kuchnie świata

Nie tylko praca…

fot. Radosław Tworek

W jaki sposób wyłaniacie uczestników gali?
Do trzeciej gali zgłosiło się łącznie
kilkaset osób. Staramy się wybierać
tych, którzy mają na koncie największe
sukcesy i mogą się pochwalić ciekawą
historią. Są wśród nich przedstawiciele
różnych zawodów, włącznie z lekarzami
i managerami. W tej dyscyplinie ważne
są nie tylko umiejętności sportowe,
lecz także charyzmatyczna osobowość,
zainteresowania czy niezwykły życiorys zawodnika. O atrakcyjności gali
decyduje i turniej, i trzy lub cztery
pojedynki Super Fights z udziałem
znanych zawodników. We wrześniowej
gali zmierzy się m.in. dwóch Goliatów,
no i mamy naprawdę kilka nietuzinkowych niespodzianek.

trener kadry pojechałem na zawody,
które odbywały się w pobliżu Shaolin.
Razem z kolegami wziąłem udział w prezentacji, podczas której jeden z mnichów zginał włócznie na krtani. Kiedy
zapytał, czy ktoś z publiczności chciałby
tego spróbować, znajomy klepnął mnie
w plecy i nieświadomie zrobiłem krok
w przód. Ku zdziwieniu mnicha postanowiłem spróbować zrobić to samo co
on. Udało mi się, ponieważ wcześniej
przez wiele lat trenowałem hartowanie
ciała i regulowanie oddechu. Wieczorem zobaczyłem swój własny występ
w chińskiej telewizji. Następnego dnia
zostałem zaproszony do klasztoru na
indywidualną audiencję, dzięki czemu
później mogłem uczestniczyć tam w niezwykłych treningach ciała i umysłu.
Mnisi byli zaskoczeni, że większości
nauczyłem się sam i, podobnie jak oni,
potrafię przepychać samochody, trzymając włócznię na krtani, zginam pręty
stalowe na szyi i łamię sztaby granitowe.
Wracając do biznesu: zaangażowałem
się w projekty z branży recyklingowej
i beauty. Od 15 lat marzy mi się uruchomienie centrum kulturalno-sportowego, w którym można by połączyć sztuki
walki, medycynę chińską z odnową
ciała i umysłu. n

Restauracja ›
w rzeszowskim Grand
Hotelu
Samochód ›
terenowy, jeździ Audi,
ma też Hummera H2
Hobby › maluje
obrazy w chińskim
stylu, uczy się grać na
saksofonie
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Odchudzanie z Aureliuszem
podczas pandemii
Właśnie mija 65. dzień
mojego odchudzania.
29,5 kg mniej. Do
zaplanowanego
rezultatu: –40 kg w trzy
miesiące, pozostało mi
28 dni i 10,5 kg. To, co
osiągnąłem, napawa mnie
dumą i szczerą radością.
Wszystkie moje zmagania,
dzień pod dniu, śledzą
tysiące widzów w mediach
społecznościowych

I

to właśnie jest największą motywacją. Jestem szczęśliwy i mogę
robić rzeczy, o których wcześniej
nawet nie mogłem pomyśleć. Co
najważniejsze, jest to sukces osiągnięty dzięki zmianie trybu życia, a nie
koszmarnym wyrzeczeniom, które
niejednego twardziela odwiodły od
zamierzonego celu.

Mniej węglowodanów
Zastosowana dieta jest dosyć prosta
i polega na drastycznym ograniczeniu
węglowodanów, a zwiększeniu ilości białek i tłuszczu oraz na wprowadzeniu do
codziennego menu awokado i kilka razy
w tygodniu zielonej papai. Oczywiście
także wspomagam się zieloną herbatą,
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którą mieszam z różnymi dodatkami,
aby uniknąć jej smaku, który osobiście
określam jako obrzydliwy i wyobrażam
sobie, że tak właśnie mógłby smakować
rozmokły karton. Liczę kalorie, tak aby
dziennie nie przekroczyć 2000. W mojej
diecie sporo jest też mało popularnych
ziół, np. liście czerwonej pokrzywy indyjskiej. Efekt ubytku wagi nie byłby
tak spektakularny, gdyby nie codzienne
ćwiczenia. W moim przypadku głównie
była to jazda na rowerze i marszobiegi.
To tylko tyle lub aż tyle, bo dzięki temu
waga spada bardzo regularnie, a kondycja rośnie.
Podsumowując ten ponaddwumiesięczny etap, zastanawiałem się nad tym,
co było trudne. Sama dieta jest tylko
częścią całego łańcucha czynników,
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które muszą zadziałać, aby osiągnąć
efekt utraty zbędnych kilogramów. Dla
mnie najtrudniejsze było na początku
utrzymanie motywacji i przestawienie
swojego menu: zmiana żywienia, szukanie awokado, bardzo trudny dostęp do
zielonej papai. Dieta, którą stworzyłem,
oparta jest na produktach świeżych,
niekonserwowanych. Zakupy robiłem
więc co dwa–trzy dni w specjalistycznych sklepach. Dojazdy i kolejki to były
dla mnie uciążliwości. Swoją dietę prowadziłem początkowo w Warszawie,
a teraz w Niemczech, gdzie dostęp do
egzotycznych owoców jest lepszy, natomiast dochodziły do mnie sygnały od
moich widzów, że w mniejszych miastach
w Polsce zielona papaja jest praktycznie
niedostępna. Mówiąc wprost: liczba zniechęcających trudności była tak duża, że
bez brutalnej, publicznej i codziennej
konfrontacji z wagą (mam tu na myśli
urządzenie do ważenia) raczej bym odpuścił, ale dzięki temu, że tego nie zrobiłem,
ważę prawie 30 kg mniej. Niestety wielu
moich przesympatycznych facebookowych widzów nie daje sobie z tym rady
i popadają w zniechęcenie, denerwują
się, że proces chudnięcia zwalnia, aż
całkowicie ustają w walce i jest klapa.

Dyscyplina warunkiem sukcesu
Okazuje się, że czynnik dyscypliny jest
kluczowy dla procesu. Podobnie jak
w łańcuchu kolejne ogniwa są niezbędne,
ale bez jednego (dyscypliny) nie mają

one znaczenia. W tym miejscu warto
wspomnieć o pozostałych czynnikach
(ogniwach naszego łańcucha, który napędza nas do sukcesu). Proces jest bardzo
złożony: zaczyna się od zaopatrzenia,
stworzenia menu i przygotowania dań
przy uwzględnieniu w nich założonej
restrykcji kalorycznej.
Do tego należy wybrać optymalne ćwiczenia, ustalić częstotliwość posiłków
i ćwiczeń, a co jest bardzo ciekawe –
ważne jest uwzględnienie w treningu
temperatury otoczenia. Podczas mojego
ponad 60-dniowego procesu odkryłem,
że temperatura otoczenia, w jakiej ćwiczymy, oraz słońce mają decydujący
wpływ na postępy w odchudzaniu.
Otóż okazuje się, że jeśli temperatura
spada poniżej 19 st. C, to spadek wagi
bardzo zwalnia, a w temperaturze 17 st. C
i niższych w zasadzie całkowicie ustaje.
Doskonałe wyniki utraty wagi są w temperaturze 27–32 st. C, kiedy organizm
doskonale oddaje wodę, a spadki wagi
dochodzą do 500 g dziennie bez szczególnego dyskomfortu.
Obserwując zainteresowanie, jakie wywołują moje postępy, doszedłem do wniosku, że w dzisiejszym świecie sparaliżowanym COVID-19 dobry i komfortowy
sposób na utratę kilogramów jest wyjątkowo potrzebny. Niestety, coraz mniej się
ruszamy, coraz bardziej tyjemy i coraz
bardziej chorujemy na choroby spowodowane otyłością. Nie chcę tutaj szerzej
omawiać sprawy COVID-19 i tego, czy jest
on faktycznie szczególnie zabójczy, czy
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może mniej zabójczy niż wirusy grypy.
Ważne jest to, że siedząc w domu, tyjemy,
a to jest bardzo niezdrowe, w efekcie zaś
pojawią się u nas słynne choroby towarzyszące, które mogą być śmiertelne. Aby
temu zaradzić, mój program żywieniowy
oraz programy ćwiczeń przygotowane
przez wspaniałych trenerów stały się
bardzo pożądanym produktem na stale
rosnącym rynku. Po wstępnej analizie
i uwzględniając to, że mam widzów naprawdę z całego świata, doszedłem do
wniosku, iż na całym świecie można
stworzyć sieć ośrodków, które oferowałyby usługę pobytową 28 dni w luksusowych niewielkich hotelach, w trakcie
której pod okiem rekomendowanych
specjalistów można z powodzeniem,
bez dyskomfortu i trudności, redukować
wagę o 5–10 proc. W czasie takiego turnusu, i to chyba najważniejsze, będzie się
podnosić odporność, a organizm będzie
się biologicznie odmładzać. Z turnusu

fot.: Archiwum

OKAZUJE SIĘ, ŻE
CZYNNIK DYSCYPLINY
JEST KLUCZOWY
DLA PROCESU. PODOBNIE
JAK W ŁAŃCUCHU
KOLEJNE OGNIWA SĄ
NIEZBĘDNE, ALE BEZ
JEDNEGO (DYSCYPLINY)
NIE MAJĄ ONE
ZNACZENIA
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wracamy biologicznie młodsi, fizycznie
lżejsi, silniejsi i zdrowsi, a psychicznie
zmotywowani, usatysfakcjonowani i po
prostu szczęśliwsi!
Paradoksalnie, koronawirus znacznie
ułatwił pozyskiwanie bazy hotelowej,
a poprzez drastyczne ograniczenie możliwości przemieszczania się otworzył rynki
lokalne. Są zatem doskonałe warunki
do stworzenia sieci niewielkich, luksusowych hoteli butikowych o dobrym
wyposażeniu, oferujących turnusy odmładzająco-regeneracyjno-odchudzające
moją skuteczną metodą. Pozostaje tylko
nawiązać kontakt i jesteśmy gotowi do
działania w nowym, bardzo zdrowym
i potrzebnym biznesie.

Kurz z wodą
Moje dwumiesięczne doświadczenia
niestety potwierdzają, że diety pudełkowe, realizowane samodzielnie w domu,
czy spożywanie różnego rodzaju „kurzu
z wodą” poza pogorszeniem samopoczucia nie dają oczekiwanych efektów.
Mam gotowy projekt komercyjny, który
gwarantuje nie tylko skuteczne obniżenie wagi, lecz także daje wiele innych
pozytywnych efektów zdrowotnych.

Zrealizowany przeze mnie zdyscyplinowany, kilkutygodniowy proces prowadzony w komfortowych warunkach
pozwolił obniżyć wagę w pierwszym
miesiącu o 13 kg i w drugim o kolejne
16,5 kg. Najważniejsze, że mój cykl nie
generuje dyskomfortu, daje stały postęp
i tak przestawia organizm, że po kilkunastu dniach w zasadzie każdy jest gotowy
do nowego, zdrowego życia, kontrolując swoją wagę i kondycję samodzielnie
oraz niemal intuicyjnie.  
Ten biznes potrzebuje bazy hotelowej,
z którą w ostatnim czasie nie ma problemów, oraz światłych inwestorów,
którzy widzą, jak pod wpływem paniki COVID-owej zmienia się świat,
w którym to otyłość, a nie COVID, jest
i będzie najczęstszą przyczyną śmierci
wśród ludzi.

Otyłość to choroba
W ubiegłym roku zmarło aż 8 proc. ludzi
cierpiących na nadwagę lub otyłość.
Według danych Polskiego Towarzystwa
Badań nad Otyłością w Polsce jest około
70 proc. ludzi żyjących z nadwagą lub
otyłych. Spośród ponad 700 mln osób
na świecie zmagających się z otyłością

najwięcej pochodzi z USA (tam problem
postępuje najszybciej) oraz z Chin, gdzie
liczba zarówno dorosłych, jak i dzieci
o zbyt dużej masie ciała jest największa.
Te dane zadziwiają, a może nawet budzą
wątpliwości, niestety są prawdziwe.
Z grupą moich zaprzyjaźnionych kucharzy dietetyków żywieniowców stworzyliśmy zaplecze personalne do zapewnienia
obsługi turnusów odchudzająco-uzdrawiających w Polsce, Niemczech, Austrii,
Czechach, a także w Tajlandii, Kambodży
i oczywiście w USA.
Planujemy stworzenie ponadnarodowego portalu, który pozwoli zainteresowanym znaleźć nasze miejsce w jego pobliżu
i kupić leczniczy wyjazd. W przyszłości,
jeśli zostaną zniesione ograniczenia lotnicze, nasi klienci będą mogli podróżować
po świecie między naszymi ośrodkami,
ciesząc się zwiedzaniem, a także stając
się biologicznie młodszymi i zdrowszymi. Koncepcja jest gotowa, metoda jest
opracowana i sprawdzona, rynek jest,
poszukujemy inwestorów i partnerów
do tego biznesu. n
Wszystkich zainteresowanych
współpracą zapraszam do kontaktu:
aurelioswilk@gmail.com

Top kucharze grillują

W

sobotę 1 sierpnia na otwartym terenie przy wiatach
grillowych kompleksu Nosalowy Dwór Resort & SPA w Zakopanem
odbyło się prawdopodobnie najbardziej
zjawiskowo smaczne wydarzenie kulinarne tego lata – Festiwal Grilla 2020.
Legendarne marki kultowych sosów
TABASCO® oraz naturalnie warzonych
sosów sojowych i marynat Kikkoman,
przygotowując osiem pozycji grillowego
menu, zapewniły możliwość poznania
i odkrycia zupełnie nowych smaków czy
niuansów grillowania.
Partnerzy wydarzenia jako główny cel
postawili sobie przygotowywanie dań
z najwyższym kulinarnym pietyzmem

oraz jakością, którą zapewnili lokalni
dostawcy (PCD Salami). Uczestnicy tej
prawdziwej uczty kulinarnej mogli spróbować wyselekcjonowanych steków
wołowych (Polskie Steki) czy przekąsek
mięsnych (Tarczyński). Swoje ulubione potrawy znaleźli również fani opcji
bezmięsnej, na bazie warzyw i owoców
czy serów (Albert Fresh i Mlekovita).
Odwiedzający festiwal mieli możliwość
spotkania się ze znanymi i z lubianymi
szefami kuchni. Swój kunszt zaprezentowali: Kuba Steuermark, Szymon Czerwiński, Aureliusz Herczakowski „Wilk”,
Marcin Molik, Marcin Kuc, Sebastian
Wilczek, Kacper Salzman, Gerard Rytter
oraz Grzegorz Bukowiec.
121
MANAGER-REPORT
wrzesień 2020

W trakcie wydarzenia zaprezentowano różne metody grillowania (węglowy, gazowy – Weber, elektryczny
– Tefal), by podnieść świadomość
właściwego grillowania i zdrowego
odżywiania się.
Organizatorzy zadbali o bezpieczeństwo gości w dobie epidemii wirusa
SARS-CoV-2, niezbędne w trakcie imprezy plenerowej.
Każdy z obecnych mógł odkryć nowe
smaki, sprawdzić oryginalne receptury, spędzić miło czas w przepięknej
scenerii polskich Tatr oraz poszerzyć
wiedzę i odkryć inspiracje do wielu
pysznych dań z grilla.
S.P.

MANAGER 24
zdrowie

Nowatorskie terapie

Doktor Rafał Kuźlik, współwłaściciel kliniki SaskaMed, mówi o najnowocześniejszych
urządzeniach związanych z medycyną estetyczną i rewolucyjnym preparacie regeneracyjnym
wykonanym na bazie płynu owodniowego
Klinika SaskaMed wzbogaciła się
ostatnio o nowe, ultranowoczesne
urządzenia służące do body contouringu, czyli nadawania ciału pożądanego kształtu.
Infinity Shape to urządzenie, które dzięki
falom radiowym o odpowiedniej częstotliwości powoduje podgrzanie tkanek do kilkucentymetrowej głębokości,
w zależności od wielkości wykorzystanej
głowicy. Upraszczając, w temperaturze
42–45 st. C powodujemy rozpuszczenie
tłuszczu, który organizm wchłania i sam
usuwa. Ponadto, po wykonaniu serii
zabiegów, powoduje napięcie się skóry
i jej ujędrnienie. Całość daje wrażenie
tzw. rzeźby, czyli dopasowania skóry do
mięśni i polepszenia sylwetki. Bardzo
dobry efekt daje to u kobiet po porodzie. W związku z tym, że urządzenie
nie oddziałuje bezpośrednio na skórę
i w żaden sposób jej nie uszkadza, nie
wymaga używania żadnych środków
ochronnych. Co nie mniej ważne, zabieg
jest całkowicie bezbolesny.
Nie jest to jednak urządzenie wspomagające odchudzanie.
Nie, jeśli mamy nadwagę, to musimy
z nią walczyć konwencjonalnymi metodami, najlepiej odpowiednią dietą.
Nasze urządzenie pomoże jedynie
w usunięciu zbędnej tkanki tłuszczowej
i nada ciału właściwe kształty.
Czy mężczyźni też mogą korzystać
z tych zabiegów?
Oczywiście, przykładowo, jeśli mieli tzw.
kaloryfer, który zniknął pod niewielką
ilością wakacyjnego tłuszczyku, kilkoma zabiegami mogą go przywrócić bez
wizyt na siłowni.

zauważać zmiany i są one w początkowym stadium, na przykład gdy zaczynamy zauważać pierwsze niewielkie
zmarszczki. Wtedy dzięki podgrzaniu
i usunięciu tłuszczu możemy je usunąć poprzez regenerację, ujędrnienie
i napięcie skóry. Jeżeli przegapimy ten
moment, to pozostaną nam już tylko
różnego rodzaju wypełniacze i na koniec chirurgia plastyczna.

JEŚLI MAMY
NADWAGĘ,
TO MUSIMY
Z NIĄ WALCZYĆ
KONWENCJONALNYMI
METODAMI, NAJLEPIEJ
ODPOWIEDNIĄ DIETĄ.
NASZE URZĄDZENIE
POMOŻE JEDYNIE
W USUNIĘCIU
ZBĘDNEJ TKANKI
TŁUSZCZOWEJ I NADA
CIAŁU WŁAŚCIWE
KSZTAŁTY

Czy tego typu zabiegi można wykonywać również na twarzy?
Tak, właśnie dlatego używamy różnej
wielkości głowic, żeby między innymi regulować temperaturę nagrzewania. Żebyśmy się jednak dobrze
zrozumieli – tego typu zabiegi są najbardziej skuteczne, kiedy zaczynamy
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Ile zabiegów powinno się wykonać,
żeby osiągnąć widoczny efekt?
Pożądany efekt osiąga się już po wykonaniu sześciu zabiegów – dwa razy w tygodniu przez trzy tygodnie. Taką serię
powinno się powtarzać dwa razy w roku.
To, co najważniejsze – efekt jest widoczny, a pacjentki bardzo zadowolone.
Czy klinika SaskaMed ma to urządzenie
jako jedyna w Polsce?
Z tego, co wiem, w skali kraju jest jedynie kilka takich urządzeń.
Następną nowością w waszej klinice
będą preparaty produkowane na bazie
płynów owodniowych.
Amerykańska firma AmDrop wyprodukowała preparat na bazie płynu owodniowego pobieranego od zdrowych
kobiet w trakcie planowanych zabiegów
cesarskiego cięcia. W trakcie procesu
produkcji płyn jest odpowiednio czyszczony, między innymi z białek i innych
czynników, które mogłyby uczulać. Pozostawia się w nim jedynie czynniki
wzrostu. Upraszczając, można powiedzieć, że po wypreparowaniu jest to
swego rodzaju bomba regeneracyjna.
Wszystkie czynniki wzrostu zebrane
w jednym miejscu.
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Jak to działa?
Wyobraźmy sobie ranę, która ropieje
i nie chce się zagoić. Po użyciu tego
preparatu zregeneruje się i pięknie się
zagoi. Przy ciężkim zapaleniu płuc,
inhalując się tym płynem, wielokrotnie zwiększamy prawdopodobieństwo
całkowitego wyzdrowienia. Tak samo
dzieje się, gdy użyjemy preparatu
przy problemach kostno-stawowych.

Infinity Shape

Czy preparat jest całkowicie naturalny, czy uzupełniany czynnikami
syntetycznymi?
W 100 proc. naturalny i dlatego można go zastosować u każdego. Każda
kobieta w ciąży ma w sobie około
dwóch litrów płynu. A jedna dawka
preparatu to od 0,5 do 1 ml. Jest on
jednak tak silnie skoncentrowany, że
możemy go rozcieńczać w zależności
od miejsca, w którym chcemy go użyć.

Działanie

Infinity Shape jest innowacyjnym
i skutecznym urządzeniem
do modelowania i konturowania
sylwetki, łączącym działanie
czterech technologii: drenażu
limfatycznego, głębokiej
kawitacji ultradźwiękowej,
lasera biostymulacyjnego
i radiofrekwencji.

q modelowanie
i wyszczuplanie ciała
q kształtowanie sylwetki
u pacjentów po liposukcji
q redukcja cellulitu
q poprawa elastyczności skóry,
lifting
q ujędrnienie i napięcie skóry
q wygładzanie zmarszczek,
poprawa ogólnej kondycji skóry

fot.: Materiały prasowe / AdobeStock

Kiedy ten produkt pojawił się na
rynku.
Jego pierwszej prezentacji dokonano
w 2019 r. na konferencji w Dubaju. Ja
miałem go u siebie już w styczniu tego
roku. W USA ten lek jest już dopuszczony do obrotu, w Europie jeszcze
nie, ale trwają prace, aby szybko mógł
trafić od osób, które go potrzebują.
Nawiązaliśmy już kontakt z producentem i czekamy na dopełnienie
wszystkich niezbędnych formalności
związanych z procesem certyfikacji.
Stosowałem już ten środek na sobie
i członkach mojej rodziny, efekty są
rewelacyjne.
Czy pandemia COVID-19 miała wpływ
na funkcjonowanie SaskaMed?
Szczęśliwie nie, przestrzegamy wszystkich zasad sanitarnych i normalnie
obsługujemy naszych klientów. W ramach naszej oferty wykonujemy testy
wykrywające obecność przeciwciał
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
Sprawdzamy je w oparciu o krew
naszych pacjentów. Okazuje się, że
wiele osób nawet nie wiedziało, że
przechorowało COVID-19. n
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In vino veritas
Monika Żołnierzak, właścicielka firmy Bubbles and More, opowiada o zaletach różnego
rodzaju win musujących, doradza, jak je wybierać, kierując się zasadą doskonałej relacji
jakości do ceny

Na rynku działało sporo importerów
wina...
Tak, ale żaden z nich nie zajął się sprowadzaniem szampana na szeroką skalę.
Jest to szlachetne, ale też nie tanie, a co
za tym idzie – niełatwe do sprzedania
wino. A jak wiadomo, o zyskach decyduje skala biznesu. Zdając sobie sprawę
z ryzyka, jakim był obarczony nasz pomysł, postanowiliśmy go wprowadzić
w życie. Chociaż zawsze kochałam wino,
to stanowczo zbyt mało wiedziałam
o szampanie. Wiedzę zdobywaliśmy, jeżdżąc do Szampanii, odwiedzając producentów i budując portfolio. I tak powstał
Dom Szampana. Na przekór opiniom

JAK NALEŻY
WYBIERAĆ WINO?
NAMAWIAM
DO ZWRÓCENIA
UWAGI NA DWIE
RZECZY: JAKOŚĆ
OPAKOWANIA,
BO PRZECIEŻ
WSZYSCY KUPUJEMY
OCZAMI, ALE PRZEDE
WSZYSTKIM JAKOŚĆ
WINA, BO PRZECIEŻ
PÓŹNIEJ KTOŚ JE PIJE
specjalistów, którzy nie wróżyli nam
sukcesu, szybko znaleźliśmy grupę stałych odbiorców – najpierw restauracje,
a następnie klientów indywidualnych.
Organizowaliśmy liczne degustacje dla
sommelierów, prezentując kolejne marki. Nasze poniedziałkowe spotkania
stały się znane w środowisku miłośników wina. Niepostrzeżenie, rozwijając
biznes krok po kroku, zbudowaliśmy
rynek szampana w Polsce.
Dlaczego zdecydowała się pani odejść
i uruchomić kolejną firmę?
W Domu Szampana pracowałam przez
10 lat jako dyrektor sprzedaży. Co ciekawe, udało mi się nawiązać współpracę
z kilkoma ważnymi importerami, teoretycznie naszymi konkurentami, którzy
w dziedzinie szampana woleli korzystać
z naszego pośrednictwa. Po kilku latach stwierdziliśmy, że udało nam się
podbić sektor HoReCa i czas na B2B
i B2C... Postanowiłam więc skupić się
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na prowadzeniu degustacji i eventów
oraz szkoleń z zakresu sprzedaży produktów premium. Tak powstał projekt
„Be Premium or Die” założony z Haliną
Piasecką, szefową firmy Piasecki i Żylewicz. W tym czasie zostałam również
poproszona o poprowadzenie, jako specjalista rynkowy, wykładów na studiach
podyplomowych z zarządzania marką
luksusową dla studentów uczelni Leona
Koźmińskiego. Projekty niezwiązane
z Domem Szampana zaczęły się mnożyć
i poczułam potrzebę poprowadzenia
własnej firmy. Choć prowadzę własny
biznes, cały czas współpracuję z firmą
House of Champagne, w którą został
przekształcony Dom Szampana.
Kiedy debiutowało Bubbles and More?
Moja firma rozpoczęła działalność
w październiku ubiegłego roku. Start
był bardzo obiecujący, ale rozwój biznesu przyhamowała pandemia. Dzięki
latom przepracowanym w branży poznałam wiele osób, które obdarzyły
mnie zaufaniem. Niektórzy szukali
mnie na Facebooku, prosili o organizację degustacji. Spodobała im się moja
nowa koncepcja, by nie koncentrować
się wyłącznie na szampanach, ale na
różnych rodzajach win musujących.
Cóż, szampan, ze względu na cenę zaczynającą się od 100 zł, nie jest winem
na co dzień. Sensowną alternatywę
stanowią wina robione – podobnie jak
szampan – metodą tradycyjną, nierzadko równie dobre, ale nieporównanie
tańsze. Kto wie, gdzie szukać dobrych
win musujących i trochę się na tym zna,
może cieszyć się świetnymi trunkami
z RPA, Hiszpanii czy z Niemiec.

fot.: Materiały prasowe

Jak to się stało, że wyspecjalizowała
się pani w sprzedaży win musujących?
Studiowałam zagadnienia samorządów
lokalnych i rozwoju terytorialnego,
ale szybko doszłam do wniosku, że
nie chciałabym się tym zajmować zawodowo. W związku w tym poszłam
na studia podyplomowe związane
z marketingiem, a następnie uzyskałam kolejny dyplom z zarządzania
sprzedażą. Studia uzupełniające łączyłam z pracą w domu maklerskim
AFS, w którym specjalizowałam się
w zabezpieczeniach transakcji walutowych. Podczas kryzysu w 2009 r.,
który szczególnie silne piętno odcisnął
na rynku walut, stwierdziłam, że nie
chcę tym się dłużej zajmować i muszę
znaleźć coś, co umożliwi mi realizowanie w pracy moich pasji. Wspólnie
z Marcinem Golikiem, który myślał
podobnie, zaczęliśmy szukać niszy
rynkowej. I tak pojawił się pomysł na
import szampana.
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MOJE SERCE
Z PEWNOŚCIĄ
NALEŻY DO WIN
ROBIONYCH METODĄ
TRADYCYJNĄ
I TAKICH, KTÓRE
NIE MAJĄ
NIEBOTYCZNYCH
CEN BĘDĄCYCH
EFEKTEM STOJĄCEGO
ZA ICH PLECAMI
MARKETINGU

znane są francuskie crémanty, przede
wszystkim Alzacji i Doliny Loary. Do
tej grupy należy też hiszpańska cava
i włoska franciacorta. Metodę tradycyjną wykorzystują winiarze z RPA
(cape classic), Austrii, Moraw, a nawet nieliczni polscy producenci, np.
Adoria lub GostArt. Z kolei bardzo
u nas popularne prosecco i większość
sektów wytwarzane są mniej cenioną
metodą Charmata.

Proszę doradzić naszym czytelnikom,
jakich win musujących powinni spróbować.
Jestem miłośniczką szampanów, których nazwa i metoda produkcji są
chronione prawnie od 1927 r. Dlatego też inne regiony winiarskie niż
Szampania nie mogą używać tej terminologii. Stąd alternatywna nazwa:
metoda tradycyjna, dotycząca win
musujących, których druga fermentacja odbywa się w butelce. Najbardziej

Słowem, metoda tradycyjna to gwarancja jakości.
Mnóstwo moich znajomych pije bardzo
dziś modne prosecco. Jest dużo bardzo
dobrych prosecco na polskim rynku
i dużo bardzo złych win z tej apelacji. Po
prostu trzeba wiedzieć, czego warto się
napić. W winach musujących cenię sobie ich świeżość i wyrazistość, dlatego
częściej sięgam po cavę i szampana niż
prosecco. Ale są też w Polsce miejsca,
np. sklepy Wine Corner, gdzie można
znaleźć wspaniałe prosecco i się nim zachwycić. Moje serce z pewnością należy
do win robionych metodą tradycyjną
i takich, które nie mają niebotycznych
cen będących efektem stojącego za ich
plecami marketingu. Często klienci
pytają mnie o szampany z dużych domów szampańskich, chcą wiedzieć, czy
warto je kupować, i dziwią się, bo mówię, że warto, tylko zależy to od stopnia
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wyedukowania naszego podniebienia,
gdyż inne wina będą cieszyły osoby
zaczynające swoją przygodę z winem,
a całkiem inne będą cieszyły znawców
tematu. I to jest zupełnie normalne.
Co myśli pani o coraz częściej pojawiających się na polskim rynku winach
lekko musujących?
Niektóre z nich, np. dobrze zrobione
portugalskie vinho verde, są godne
polecenia. Ciekawe mogą być również
wina robione metodą pradawną, które
charakteryzuje lekki osad. Jest ich naprawdę dużo. Chcę pokazać polskim
odbiorcom, którzy lubią szampana,
że mogą wybierać wśród wielu znakomitych win. Kiedy wybieram wina do
swojego portfolio, kieruję się prostą
zasadą: cena musi być adekwatna do
jakości.
Jak należy wybierać wino?
To zależy od tego, na czym nam zależy. Czasem klient po prostu chce
mieć pięknie opakowane wino i nie
do końca zwraca uwagę, co jest wewnątrz opakowania. Ja namawiam
do zwrócenia uwagi na obie rzeczy:
jakość opakowania, bo przecież wszyscy kupujemy oczami, ale przede
wszystkim jakość wina, bo przecież
później ktoś je pije. Skoro już wydajemy pieniądze, to doradzam, żeby po
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prostu czytać etykiety lub wybierać
sklepy winiarskie, w których znajdziemy dobrych doradców znających
się na winach i słuchających naszych
potrzeb. Zachęcam do szukania win
od małych producentów, którzy firmują je własnym nazwiskiem. Bardzo
ważny jest system kontroli jakości –
w większości krajów wzorowany na
francuskim – umożliwiający w prosty
sposób odróżnienie win stołowych
(vin de table), regionalnych (vin de
pays) i apelacyjnych (AOC), we Włoszech jest to kolejno: vino da tavola, IGP i DOC, a w Hiszpanii: vino
de mesa, vino de la tierra i DO. To
elementarne zasady systemu klasyfikacji; w niektórych krajach, m.in.
w Niemczech i na Węgrzech, stosowane są inne oznaczenia. Znajomość
podstawowych zasad klasyfikacji
bardzo ułatwia zakupy. Zaczynając

przygodę z winem, warto też znaleźć
typ winogron, który najbardziej nam
odpowiada, i rejon, z którego wina
szczególnie nam smakują. Inne elementy – takie jak rocznik – to już
kolejny stopień wtajemniczenia. Na
marginesie, w Szampanii szampany
rocznikowe są robione tylko w najlepszych latach dla danej winnicy,
dlatego szampany rocznikowe są
szczególnie cenione przez koneserów.
Jaką zasadą pani się kieruje, budując
swoje portfolio?
Bardzo prostą – oferuję tylko takie
wina, które sama lubię. Chodzę na
wiele testingów, próbuję setek win.
Gdy znajdę takie, które mi odpowiada,
prezentuję je znajomym. Ich opinie
są dla mnie bardzo ważne, ponieważ
staram się trafić do szerokiej grupy odbiorców.

Monika Żołnierzak

Zegarki › Maurice Lacroix
i Longines
Biżuteria › w stylu vintage,
szmaragdy i brylanty
Ubrania › „Wspieram
Franchie Rules, firmę
prowadzoną przez
moją koleżankę”

Kuchnia › włoska
Hobby › nurkowanie,
żeglarstwo
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Nie tylko praca…

Samochód › Toyota RAV 4

Monika Żołnierzak

Wypoczynek › Chorwacja
od strony morza, Czarnogóra

Nie sposób nie zapytać: Jak pandemia
wpłynęła na pani biznes?
W poważnym stopniu. Restauracje
z trudem wiążą koniec z końcem, siłą
rzeczy zamawiają znacznie mniej niż
przed lockdownem. Musiałam skoncentrować się na kontaktach z klientami indywidualnymi. Często słyszałam:
niech pani zaproponuje mi niedrogie, dobre białe lub czerwone wino.
W związku z tym poszerzyłam ofertę,
starając się trzymać zasady świetnej
relacji jakości do ceny.
Co decyduje o cenie wina w naszym
kraju?
Podatek akcyzowy, koszty transportu
i magazynowania. Transport palety wina z Francji to około 300 euro. W przypadku wina spoza UE trzeba jeszcze
uwzględnić cło. Za to wszystko płaci
końcowy odbiorca.
Dlaczego zmniejsza się sprzedaż wspaniałych win z Francji?
Widzę kilka przyczyn. Po pierwsze,
na rynku pojawiło się mnóstwo bardzo dobrych win z innych krajów.
Po drugie, pokutuje opinia, że francuskie wina są zbyt drogie. Winę za
to ponoszą nieuczciwi importerzy,
którzy jeszcze kilkanaście lat temu
sprowadzali z Francji słabe wina,
kupowane za 1–2 euro, by oferować
je u nas po kilkadziesiąt złotych.
Kto raz dał się nabrać, ten nie chce
powtórzyć tego błędu... Coraz więcej
osób lubi wino i zdaje sobie sprawę,
że za około 40 zł można kupić bardzo
dobrą butelkę.
Promuje pani polskich winiarzy.
Współpracuję z Adorią i Zachowicami.
Winnice te ulokowane są na Dolnym
Śląsku, w świetnej strefie klimatycznej, podobnej do tej w Szampanii.
Ministerstwo Rolnictwa wprowadziło rzetelny system certyfikacji wina.
Informacje na ten temat umieszczane
są na etykietach. System ten eliminuje
winiarzy, którzy sprzedają jako polskie
kupaż krajowego wina z niemieckim
lub australijskim. n
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Kawior
made in Poland

Agata Łakomiak-Winnicka, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży Antonius Caviar
Początek lat 90. stanowił prawdziwą
rewolucję na polskim rynku gastronomicznym. W hotelach pojawili się
znakomici szefowie kuchni, najczęściej z Austrii, Niemiec i ze Szwajcarii.
W warszawskim hotelu Bristol szefem
kuchni był słynny Kurt Scheller, który
wprowadził tzw. champagne brunch,
w niedzielę między godz. 12 a 16. Stoły
uginały się od znakomitych dań, ale
to, co odróżniało ów brunch od innych, to... kawior w dużych ilościach.
A skąd w tym czasie kawior w Polsce?
Otóż w dużej części z przemytu zza
wschodniej granicy i dwóch retailowych zagłębi kawiorowych: jednego
na słynnym bazarze na Polnej w Warszawie i drugiego, w mniejszej skali,

bazaru Różyckiego na warszawskiej
Pradze. Wtedy cena była zawrotnie
wysoka i wynosiła ok. 140 dol. za kilogram astrachańskiego Malossol. Na
początku lat 90. kawior pojawił się
w działach rybnych sieciowych sklepów, podobnie jak większy asortyment
ryb, owoców morza i ewenement jak
na tamte czasy – jesiotr, nawet żywy. Wcześniej w centralach rybnych
królowały karpie, śledzie i dorsze.
Zainspirowało to mojego ojca, doświadczonego ichtiologa, Antoniego
Łakomiaka, by uruchomić u nas produkcję kawioru. Przecież w polskich
hodowlach pływają takie same jesiotry jak w Rosji i Iranie... Dzięki temu
pojawił się na rynku Antonius Caviar.
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Jak to się zaczęło?
Na początku lat 90. tata pracował w Państwowym Gospodarstwie Rybackim
w Gosławicach koło Konina. Trafił tam
po ukończeniu studiów na kierunku
rybactwa śródlądowego w Olsztynie.
W Gosławicach hodowano wtedy karpie, amury i tołpygi. Pod koniec lat 90.
tata postanowił wprowadzić do hodowli
dwa nowe gatunki – suma europejskiego
i jesiotra. I tak rozpoczęła się budowa
rynku jesiotra w Polsce. Początkowo
hodowano te ryby na mięso, więc proces produkcyjny trwał maksymalnie
trzy lata. Obecnie, aby jesiotr osiągnął
dojrzałość i można było pozyskać z niego
kawior, musimy hodować go co najmniej
osiem, a czasami 12, 15 czy nawet 18 lat.
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Osiem lat to długo, bo wiele rzeczy
może się po drodze przytrafić.
Owszem. Pogoda, zmienna temperatura, warunki pogodowe etc. – wszystko
to ma ogromny wpływ na ryzyko inwestycyjne, a właściwie hodowlane.
Wiadomo, że przez tak długi czas nie
wszystko będzie sprzyjało hodowli,
dlatego trzeba być przygotowanym na
każdą sytuację. Natura nas niejednokrotnie uczy pokory, bo nasz biznes
nie polega na wrzuceniu ryby do wody i czekaniu. Walczymy z żywiołami,
zmagamy się ze skrajnymi warunkami
atmosferycznymi, takimi jak bardzo
upalne lato. To jest bardzo skomplikowany proces, wymagający uwagi
i pracy, a jesiotry są bardzo wrażliwe
na wszelkie zmiany parametrów fizykochemicznych wody, takich jak tlen,
amoniak czy pH. Planując hodowlę,
ojciec niejednokrotnie analizował nawet
temperaturę wody w Morzu Kaspijskim
w różnych okresach w ciągu roku, specyfikę tego regionu etc.
Powróćmy do genezy powstania pomysłu na polski kawior.
Ojciec, podróżując po świecie i widząc,
jak zmienia się sytuacja na rynku kawiorowym, postanowił stworzyć program
hodowli jesiotra na kawior w Polsce. To
karkołomne zadanie nawet dla takiego wizjonera jak on, zdającego sobie
sprawę, że nie będzie to łatwe przedsięwzięcie. Tym bardziej że nigdy nie
szedł na skróty, a celem było stworzenie najlepszego na świecie produktu
i żadne kompromisy nie wchodziły
w grę. W 2008 r. rozpoczęliśmy sprzedaż
ośmioletnich samic jesiotrów przeznaczonych do produkcji kawioru. Bardzo
szybko się okazało, że nasza ikra jest
wyśmienitej jakości. W tym samym
czasie na europejskim rynku pojawił
się nowy gracz – Chiny – i konkurencja
stała się nie do końca uczciwa. Mój brat
studiował wtedy na tym samym kierunku co ojciec, ja kończyłam aplikację
radcowską. To wszystko przyspieszyło
decyzję o samodzielnej produkcji kawioru. Zdecydowaliśmy się pozostać
w firmie i zbudować nową markę.

Rosji. Okazało się, że budowa linii produkcyjnej to bardzo skomplikowany
i czasochłonny proces, ale udało się
i otworzyliśmy jedną z najbardziej innowacyjnych przetwórni na świecie. Nie
chcę, aby zabrzmiało to jak kurtuazja,
ale naszym największym kapitałem byli
i są nasi pracownicy, pasjonaci, którzy
włączyli się w ten proces zmian. Dziś
mogę z całą świadomością powiedzieć,
że bez nich nie udałoby się osiągnąć
tego sukcesu przy budowaniu marki
Antonius Caviar.

W 2008 R.
ROZPOCZĘLIŚMY
SPRZEDAŻ
OŚMIOLETNICH
SAMIC JESIOTRÓW
PRZEZNACZONYCH
DO PRODUKCJI
KAWIORU. BARDZO
SZYBKO SIĘ OKAZAŁO,
ŻE NASZA IKRA
JEST WYŚMIENITEJ
JAKOŚCI

Rok 2012 był przełomowy?
W roku 2012 zakupiliśmy Gospodarstwo
Rybackie Olsztyn II z siedzibą w Rusi,
w woj. warmińsko-mazurskim. Były
to akweny z idealną temperaturą do
hodowli jesiotra, ale nieco za wysoką
dla pstrąga, którego hodowano tam
wcześniej. Nieprzypadkowo wybraliśmy właśnie ten obiekt. Lokalizacja na
niezurbanizowanym terenie, graniczącym z obszarami objętymi programem
Natura 2000 gwarantowała zasilanie
stawów krystalicznie czystą wodą z rzeki
Łyny. Szybko dokonaliśmy modernizacji
istniejącego tam zakładu przetwórstwa
ryb, konsultując się z najlepszymi światowymi specjalistami w tej dziedzinie.
Gościliśmy caviar masterów z Iranu,
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Wkrótce potem napełniliście pierwsze
puszeczki...
Sprzedaż kawioru rozpoczęliśmy
w 2014 r. Byliśmy znani, bo od lat
produkowaliśmy najwyższej jakości
jesiotra i byliśmy w tym segmencie
europejskim liderem. Prezentowaliśmy
się na targach i znali już nas wtedy najwięksi gracze na rynku. W pierwszym
roku sprzedaliśmy około siedmiu ton
kawioru i wkrótce staliśmy się drugim
producentem kawioru w Europie. Natomiast w ubiegłym roku udało nam się
osiągnąć pierwszą pozycję w Europie
i drugą na świecie.
Co tak naprawdę leży u źródeł waszego
sukcesu?
Myślę, że profesjonalizm, pasja, wiedza
i upór. To są cechy, które zapewniają
sukces w każdej dziedzinie. W produkcji kawioru najwyższej jakości,
takiego jak nasz, najważniejszy jest
nonkonformizm, niestosowanie półśrodków. To nam się udało, dzięki ojcu
i jego najbliższym współpracownikom,
bratu oraz wspaniałej załodze, która
nam towarzyszy od samego początku,
a także nowym pasjonatom zasilającym
szeregi naszej firmy.
Przy produkcji kawioru obowiązują
specjalne środki ostrożności, maseczki... Ojej, skąd my to znamy?
Tak, bo produkcja kawioru nie jest
prosta – standardy technologiczne są
bardzo wysokie. Pracownicy nie mogą wchodzić do hali w biżuterii czy
makijażu. Specjalna odzież do pracy
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prana jest w firmowych pralniach,
a pracownicy codziennie noszą jednorazowe uniformy i maseczki. Hala
wyposażona jest w filtry HEPA, które
oczyszczają powietrze kilkanaście razy
na godzinę. Przed każdą produkcją i po
niej hale wraz z wyposażeniem są myte
i dezynfekowane, a skuteczność tego
procesu potwierdzana jest codziennym
badaniem luminometrycznym.
Polska jest – dzięki państwu – jednym
z czołowych producentów kawioru
na świecie?
Na świecie produkuje się 450–500 ton
kawioru rocznie. My w zeszłym roku
wyprodukowaliśmy 29 ton kawioru
z jesiotra. Z tego bardzo niewielka ilość
pozostaje na rynku lokalnym, chociaż
trzeba dodać, że rodzimy rynek gastronomiczny przez ostatnie osiem
lat mocno poszybował do góry. Zaczęliśmy, co ważne, rozumieć, z czego
wynikają wyższe ceny. Na początku
w Polsce niewiele restauracji mogło
sobie pozwolić na kawior, bo nie miały
takiego klienta. Ale już w Trójmieście,
Warszawie i Krakowie, gdzie bywało
wielu turystów ze Skandynawii czy

z Francji, czyli państw, gdzie kultura
spożywania kawioru jest wysoka, nasz
kawior zamawiano entuzjastycznie.
A teraz liczby, od których nie uciekniemy. Ile z jednej ryby pozyskuje się
kawioru i jaka jest cena?
Pozyskuje się ok. 10 proc. wagi danej
ryby. Jesiotr syberyjski w momencie,
gdy jest gotowy do produkcji kawioru,
waży od 5 do 15 kg. Czyli z takiego okazu
mamy od 500 g do 1,5 kg ikry. Z kolei
jesiotr rosyjski waży od 15 do 25 kg.
Zatem możemy z niego pozyskać od
1,5 do 2,5 kg kawioru. Cena detaliczna,
jak na kawior takiej jakości, jest bardzo
konkurencyjna, bo zaczynamy od ok.
1000 euro za kilogram. Proszę pamiętać,
że zazwyczaj spożywa się gramy, a nie
kilogramy, chociaż i tacy koneserzy są
naszymi klientami.
W produkcji kawioru można
dopatrzeć się pewnej mistyki?
Proces produkcji doskonałego
kawioru jest niewątpliwie sztuką,
złożoną z kilku teoretycznie nieskomplikowanych etapów. Ale
diabeł tkwi w szczegółach. Każda
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ryba jest inna, nie ma gotowej receptury.
Artysta potrafi improwizować, ale do
tego procesu musi być dobrze przygotowany merytorycznie. Nasza mistyka
to wierność tradycyjnemu sposobowi
pozyskiwania kawioru, niepoddawanie
go procesowi pasteryzacji i stosowanie
metody „Malossol”. Jakość kawioru w 90
proc. wynika z hodowli jesiotra, tego,
gdzie ryby żyją, jak są hodowane, w jakich wodach pływają i czym są karmione
przez te kilkanaście lat. Mamy zatem
wpływ na jakość kawioru już od samego
początku, bo w odróżnieniu od innych
producentów produkujemy kawior wyłącznie z naszych samic.
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Nasza tajemnica
to wierność
tradycyjnemu
sposobowi
pozyskiwania
kawioru

fot.: Materiały prasowe

W momencie, gdy jesiotry zostały wpisane na listę gatunków zagrożonych,
gospodarstwa przejęły produkcję
kawioru.
Tak, rzeczywiście tak było. Do 1998 r.,
kiedy jesiotry wpisano na listę gatunków zagrożonych, kawior pochodził
z dzikich hodowli. Po podpisaniu
konwencji waszyngtońskiej wszystko
się zmieniło – dziko żyjące jesiotry
zostały objęte ochroną, a kawior zaczęto produkować w gospodarstwach
rybackich. Wspomniana konwencja
reguluje obrót jesiotrem i produktami
z niego pochodzącymi. Dzięki temu pod
kontrolą są zarówno połowy jesiotra,
jak i legalność pochodzącego z nich
kawioru.
Kawior jest flagowym produktem luksusowym. Jak wygląda rynek w okresie
pandemii?
Kawior jest specyficznym towarem.
Dużym jego odbiorcą jest szeroko
pojęta gastronomia. I do tej pory
był sprzedawany w dużych ilościach
w restauracjach na całym świecie,

JAKOŚĆ KAWIORU
W 90 PROC. WYNIKA
Z HODOWLI JESIOTRA,
TEGO, GDZIE RYBY ŻYJĄ,
JAK SĄ HODOWANE,
W JAKICH WODACH
PŁYWAJĄ I CZYM SĄ
KARMIONE PRZEZ TE
KILKANAŚCIE LAT

np. w menu degustacyjnym restauracji z gwiazdkami Michelina. Było
wiadomo, ile tego kawioru zejdzie, ile
kładzie się do porcji, czyli można było
zaplanować i przewidzieć zapotrzebowanie. A teraz albo restauracje zostały
zamknięte, albo bardzo ograniczono
ich działalność – to był ogromny cios
dla biznesu. Dodatkowo zostały zablokowane możliwości transportu wielu
towarów, a do tej pory kawior w ciągu
kilkudziesięciu godzin transportem
lotniczym docierał do najdalszego zakątka świata. Jesteśmy obecni w menu
najlepszych restauracji w Polsce i na
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świecie. Eksportujemy kawior do takich
państw jak Kanada, Singapur, ZEA,
USA, Australia czy kraje Europy.
Tak jak wszystko w tych czasach można
i wasz kawior zamówić online z dostawą do domu?
Tak, zapewniamy również dostawę
kawioru do domu, po wcześniejszym
zamówieniu w sklepie internetowym.
Puszki wysyłane są bezpośrednio
z przetwórni, w specjalnym opakowaniu z wkładami chłodzącymi docierają
do klienta już następnego dnia. Można
kupić nawet jedno opakowanie. Ten
„cymes” można serwować na wiele
sposobów: tradycyjnie, z jajkiem, tostem czy blinami, z wyrafinowanymi
dodatkami typu ostrygi, homar albo solo
– by w pełni cieszyć się jego paletą smaków. Dodatkowo publikujemy w mediach społecznościowych oraz na swoim
blogu liczne przepisy kulinarne, by
zainspirować do podejmowania coraz
to nowych kulinarnych wyzwań. n
rozmawiał Andrzej Mroziński
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Film

Książki

Perry Mason

M

arketingowcy HBO, nie szczędząc środków,
reklamowali nowy serial „Perry Mason” według
świetnych książek kryminalnych Erle’a Stanleya
Gardnera. Można było się spodziewać, że powstanie
film inspirowany genialną wizją Los Angeles z lat
30., zaprezentowaną przez Romana Polańskiego
w „Chinatown”. Niestety, stało się inaczej. Powstała
produkcja, która z duchem powieści Gardnera nie
ma nic wspólnego. Wcielający się w postać głównego
bohatera, skądinąd dobry aktor, Matthew Rhys stworzył postać odrażającego alkoholika,
trudną do zaakceptowania przez czytelników mających w głowach obraz Perry’ego
Masona – eleganckiego, dowcipnego prawnika z Miasta Aniołów. q

W głębi lasu

R

ozgrywający się współcześnie i w świetnie odtworzonych polskich realiach pierwszej
połowy lat 90. serial Netfliksa „W głębi lasu” to produkcja udana, choć tak być nie
musiało. Realizatorzy stanęli przed bardzo trudnym zadaniem: przeniesienia na nasz
grunt książki Harlana Cobena, której akcja rozgrywa się w Ameryce, w podobnym okresie.
Nie trzeba wyjaśniać, jak wiele – począwszy od detali, na tle społecznym skończywszy –
różniło wówczas oba te kraje. Serial opowiada historię warszawskiego prokuratora, który
rozwiązuje zagadkę sprzed 25 lat, rozliczając się ze swoją przeszłością. q

Afery i skandale
Drugiej Rzeczypospolitej

S

ławomir Koper, znakomity
popularyzator historii
międzywojennego dwudziestolecia,
doczekał się dźwiękowej realizacji
kilku swoich książek, dostępnych
np. w Audiotece i EmpikGo. Autor
z wielkim talentem korzysta
z przeróżnych źródeł, w tym
nieoczywistych, przytacza
je i komentuje, lokując
w szerszym kontekście.
Szczególnie interesujące
są „Afery i skandale
Drugiej Rzeczypospolitej”,
ukazujące, jak
bardzo historia lubi
się powtarzać…
Niejeden uczeń szkoły
średniej zamiast
zasypiać nad nudnym
podręcznikiem, powinien sięgnąć
po książki Stanisława Kopra. q

Płyty

S

Gomułka. Dyktatura
ciemniaków

káld, grupa inspirująca się kulturą
skandynawską i mitologią nordycką,
która odniosła ogromny sukces na całym
świecie, notując 100 mln odsłuchań
mln w serwisie YouTube oraz sprzedając
80 tys. egzemplarzy debiutanckiego
albumu, zapowiada kolejną płytę, „Vikings
Memories”.
Muzykę grupy wyróżniają śpiew w języku
staronordyckim i gra na instrumentach
dawnych, w tym szamańskich bębnach,
talharpie i jouhikko. q

W

L

udovico Einaudi, znakomity włoski
kompozytor muzyki filmowej
i pianista, sam wybrał utwory
tworzące płytę „Einaudi Undiscovered”,
na której znalazły się jego
niepublikowane kompozycje, od
zarejestrowanych na żywo „La Nascita”
czy „In Un’Altra Vita” do remiksu
kompozycji „Experience” stworzonego
przez Starkeya. q
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krótce ma pojawić się w kinach
filmowa biografia pierwszego
sekretarza PZPR z lat 1956–1970. Warto
więc sięgnąć po świetnie napisaną
i udokumentowaną książkę Piotra
Gajdzińskiego „Gomułka. Dyktatura
ciemniaków”. Autor bez uprzedzeń
portretuje bohatera, nie tylko
koncentrując się na ciemnych stronach,
lecz także starając się zrozumieć
motywację prostego człowieka, którego
kaprys historii wyniósł na najwyższe
stanowisko w państwie.
Trochę szkoda, że dzieje
Gomułki przedstawione
zostały linearnie,
ciekawszym punktem
zaczepienia byłby jego
sukces w 1956 r. lub
tragiczny upadek. q

PARTNERZY:
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

WARSZAWA: PLAC PIŁSUDSKIEGO

AUDEMARS PIGUET®

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER
THEM.

