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Ekologia  
i innowacjekwiecień 2021

Piotr Cegłowski 
redaktor naczelny

 Na naszej okładce umieściliśmy dwa słowa: „ekologia” i „innowacje”. 
Postanowiliśmy je wyeksponować, ponieważ właśnie te kwestie 

uważamy za szczególnie ważne dla gospodarki, a nawet szerzej – dla świata 
powoli odradzającego się po pandemii. 
Choć w latach 90., po pożegnaniu absurdów realnego socjalizmu, 
wiarygodna wydawała się wizja „Końca historii” Francisa Fukuyamy, szybko 
okazało się, że czekają nas nowe wyzwania, poważniejsze niż mogłoby 
się wydawać. Co gorsza, dziś już wiemy, że kolejne pokolenia zderzą się 
z problemami, o których – kierowani zabobonnym lękiem – staramy się nie 
mówić głośno. 
Wszystkie te zagrożenia związane są (choć nie zawsze bezpośrednio) 
z naruszeniem równowagi środowiska naturalnego. Ziemia cierpliwie nosi 
na swym stary grzbiecie 7,7 mld ludzi. W najbiedniejszych krajach Afryki, 
Azji i Ameryki Południowej mamy do czynienia z eksplozją demograficzną, 
głównie w rejonach, które już dziś mają ogromne problemy i na pewno nie 
będą w stanie wyżywić kolejnych miliardów. Czy czekają nas więc wędrówki 
ludów z biednego Południa na zamożną Północ? A może wybuchną kolejne 
pandemie? 
Jedno jest pewne, nie poradzimy sobie bez innowatorów umiejących 
pokierować rozwojem w skali globalnej. Choć tego nie widać w mikroskali, 
trudne do zatrzymania negatywne procesy już trwają. Dlatego nie śmiejmy 
się z dzieci, które wierzą, że używając papierowych słomek do napojów ratują 
żółwie. 

Sztuczna inteligencja ważnym 
elementem napędowym 
cyfrowej gospodarki

Wojciech Gryciuk
zastępca redaktora naczelnego

POLECA

Eksperci Cisco, analizując ruch z platformy Umbrella, 
przyglądają się aktywnościom, które występują 
w środowisku zagrożeń, analizując jednocześnie ruch 
na zainfekowanych stronach i protokoły DNS. Robią to, 
patrząc na organizację jako całość, a dopiero na kolejnym 
etapie analizują liczby punktów końcowych, które mogą 
potencjalnie łączyć się ze złośliwymi witrynami  
oraz liczby zapytań, które te strony otrzymują. 

Cisco  
Cyberbezpieczeństwo 

62

OD REDAKCJI
editorial



www.mediaforum.plwww.mediaforum.pl



Film 
sposobem  

na życie
Ewa Ewart, znakomita dokumentalistka, 
opowiada o swojej pracy i podróżach oraz 
zaangażowaniu w ochronę środowiska

20

Innowacyjne produkty, ekologia i ekspansja 
zagraniczna – te określenia najlepiej 
charakteryzują Polską Grupę Opakowaniową 
Opakomet S.A. Jest to spółka o wspaniałej 
historii, czym może się pochwalić niewiele 
polskich firm; funkcjonuje od 1929 roku

Opakomet S.A.

 45  Sekret sukcesu 
Robert Błędek

 46  Kicz w zarządzaniu 
Michał Szostak

ECO MANAGER
 48 Przywróćmy naszą Ziemię
 50  Ekologiczne postawy 

kierowców

INWESTOR
 52  Nasi pracownicy mają 

prawo robić błędy 
Andrzej Jeznach

 53  Firma rodzinna 
na pokolenia 

 54  Nowe narzędzie 
sukcesyjne dla polskich 
przedsiębiorców 
Paweł Tomczykowski,  
Anna Turska-Tomczykowska

 56  Re_start spółdzielczości 
Tomasz Janas

 58 Zastrzyk bezpieczeństwa 
 60 Pokolenie solopreneurs?

NOWE TECHNOLOGIE
 62  Cyberbezpieczeństwo wg 

Cisco
 64  Bayer otwiera Digital Hub 

w Warszawie
 69  Polskie spółki w duchu 

digitalizacji?
 60 MSI Prestige 14 Evo 

MOTO
 70  Skoda  

Wyższy poziom ekologii

MANAGER 24
 73  Nauczyłem się grać na 

dwóch fortepianach 
 75  Strzelectwo w czasie 

lockdownu
 72  Dobre historie należy 

opowiadać do końca
 80  CBD 80 – wsparcie 

medycyny konwencjonalnej
 82 Miscellanea

GOSPODARKA
 8  Polska Grupa Opakowaniowa 

Opakomet S.A. 
historia i nowoczesność

 11  Jesteśmy nowocześni 
i w pełni konkurencyjni 
Piotr Stachowicz 

 14  Aluminiowe tuby z Łowicza 
Tomasz Gajdziński  
i Andrzej Kania

 16  Forum ponad podziałami 
Zygmunt Berdychowski

 18  Korzyści z uczestnictwa 
w PPK część 1.

 20  Film sposobem na życie 
Ewa Ewart

 24  Impuls do nowego startu 
Remigiusz Kopoczek

 26  Warszawski kampus 
innowacji 
Aureliusz Górski

 30  Juan szybko rośnie w siłę 
Adam Stosio

 32  Bezpieczniejszy handel 
z chińskimi partnerami 
Jakub Łańcucki

  34  Niepokojący  
kwartał gospodarki 
Mariusz Grajda

 36  Wizja rozwoju gospodarki 
tworzy się w Gdyni

 39  Prawo jest jak muzyka 
Krzysztof Wąsowski

 42  Innowacyjna przyszłość 
Teofilowa

56

HARLEY-DAVIDSON LIBERATOR 

UL. GÓRCZEWSKA 30 

01-147 WARSZAWA 

 

+48 515 069 041 

+48 503 002 715

+48 503 002 715

OD REDAKCJI
spis treści



Od początku zajmował się 
tym, co dziś – wytwarza-
niem różnego rodzaju 
opakowań blaszanych, 

a także szyldów i reklam. W czasie 
okupacji fabryka nie została zniszczona 
i była wykorzystywana przez Niem-
ców do produkcji różnych metalowych 
drobiazgów, między innymi gwoździ. 
Po wojnie przyszła nacjonalizacja, 
ale profil produkcji został utrzymany. 
Firma nadal produkowała metalowe 
opakowania i gwoździe. Z upływem 
czasu opakowania metalowe zastąpiły 
tworzywa sztuczne, jednak technologia 
produkcji tub aluminiowych jest dalej 
realizowana w zakładzie produkcyjnym 
w Łowiczu. 

Wysoka jakość i wzornictwo

Wyroby Polskiej Grupy Opakowaniowej 
Opakomet trafiają na rynek motoryza-
cyjny, chemiczny, budowlany i spo-
żywczy w postaci, kanistrów, nakrę-
tek, nasadek oraz tub aluminiowych. 
Wybierane są ze względu na wysoką 
jakość oraz nowoczesne wzornictwo. 
Każde wyprodukowane opakowanie 
poddawane jest rygorystycznym pro-
cesom kontroli jakości.
Spółka ceniona jest za terminowość 
oraz szybką realizację zamówień. Po-
dejmuje się również produkcji innych 
opakowań dowolnych kształtów i gra-
matur, bazujących na wzorach i for-
mach powierzonych przez klientów 

w ramach indywidualnych zamówień. 
Jest partnerem handlowym między in-
nymi takich firm, jak PKN Orlen, Polfa 
Tarchomin, Parys Sp. z o.o. czy Grupa 
Azoty. Spółka eksportuje opakowania do 
krajów Europy Środkowo-Wschodniej, 
m.in. na rynek słowacki, czeski, wę-
gierski, a także do krajów zachodnich, 
np. Holandii, Niemiec, dzięki czemu 
buduje silną polską markę na arenie 
międzynarodowej. 
Zakłady należące do spółki są stale uno-
wocześniane i rozbudowywane o wyso-
kiej klasy maszyny do przetwórstwa two-
rzyw sztucznych. Spółka rozbudowuje 
park maszynowy, a wysoko wyspecjali-
zowany dział technologiczny i badawczy 
pozwala na tworzenie własnych form 
oraz opracowywanie najnowocześniej-
szego wzornictwa dostosowanego do 
oczekiwań konsumentów. 
Polska Grupa Opakowaniowa Opako-
met współpracuje z uczelniami wyższy-
mi, między innymi z Akademią Sztuk 
Pięknych w zakresie tworzenia no-
wych projektów wizualnych zgodnych 
z najnowszymi trendami przy wykorzy-
staniu druku 3D. Wespół z Akademią 
Górniczo-Hutniczą oraz Politechniką 
Krakowską podejmuje liczne prace 
badawcze w obszarze wykorzystania 
nowoczesnych technologii produk-
cyjnych. Spółka Opakomet postawiła 
na rozwój produktowy zgodny z panu-
jącymi trendami na rynku opakowań 
oraz wymogami ekologii poprzez po-
szukiwanie nowych receptur tworzyw 

i stosowanie materiałów pochodzą-
cych recyklingu.

Wiodący producent branży 
opakowań

Spółka w ciągu ostatnich pięciu lat od-
niosła znaczący sukces rynkowy, stając 
się wiodącym producentem opakowań 
w Polsce. Otrzymała Nagrodę Gospodar-
czą Polskiego Radia w kategorii Przeło-
mowe Rozwiązanie. Zajęła trzecie miej-
sce w rankingu Nagród Gospodarczych 
Polskiego Radia. Rynkowy sukces firmy 
opisywany był na naszych łamach. Jest 
partnerem handlowym największych 
firm z poszczególnych branż: dostarcza 
kanistry i butelki przeznaczone na oleje 
silnikowe, płyny do spryskiwaczy, wodę 
demineralizowaną. Polska Grupa Opa-
kowaniowa Opakomet dostarcza rów-
nież opakowania na rynek spożywczy 
i kosmetyczny, między innymi w postaci 
tub aluminiowych. 
Warto również wspomnieć o sukcesie 
ekonomicznym spółki, która pomimo 
niesprzyjającej sytuacji gospodarczej 
odnotowała wysoki zysk netto w okresie 
do lipca 2020 r. W z związku z rosnącym 
poziomem zamówień PGO Opakomet 
zwiększa moce produkcyjne, tworząc 
tym samym nowe miejsca pracy. Od 
początku bieżącego roku wzrosła liczba 
zatrudnionych osób i w dalszym ciągu 
prowadzony jest proces rekrutacji. 
Obecnie Polska Grupa Opakowanio-
wa Opakomet S.A. jest spółką Skarbu 

Polska Grupa Opakowaniowa 

Opakomet S.A. 
historia i nowoczesność
Innowacyjne produkty, ekologia i ekspansja zagraniczna – te określenia najlepiej 
charakteryzują Polską Grupę Opakowaniową Opakomet S.A. Jest to spółka o wspaniałej 
historii, czym może się pochwalić niewiele polskich firm; funkcjonuje od 1929 roku

Państwa w grupie ARP, specjalizującą 
się w produkcji opakowań z tworzyw 
sztucznych i aluminium, przede wszyst-
kim kanistrów i butelek w technologii 
rozdmuch oraz drobnych elementów 
w technologii wtrysku. Pomimo pan-
demii spółka doskonale sobie radzi, 
jest jedną z tych, które potrafiły prze-
kuć w sukces trudną sytuację rynkową 
związaną z lockoutem. 
Generuje obrót na poziomie 30 mln zł 
rocznie, a co ważne, regularnie go zwięk-
sza. Jej produkty trafiają do większości 
krajów europejskich, a także do Zjedno-
czonych Emiratów Arabskich. Najważ-
niejsze elementy sukcesu rynkowego 
to jakość wyrobów oraz terminowości 
dostaw. Na Półwysep Arabski trafiają 
przede wszystkim opakowania olejowe 
dla rynku motoryzacyjnego. Wymagania 
jakościowe związane z tą branżą są bar-
dzo wysokie. Nie można sobie pozwo-
lić na żadne odstępstwa od wymogów 
technicznych, bo jednostkowe pęknięcie 
albo wyciek wiąże się z natychmiastową 
utratą zamówień. Opakomet wygrywa, 
bo korzysta z najlepszych materiałów 
i nowoczesnego designu, o co dbają 
działy technologiczny i projektowy. 
Zatrudniają one najlepszych w Polsce 
fachowców z branży, przed którymi stoi 
zadanie wykreowania opakowań, które 
są estetyczne, atrakcyjne dla klientów 
oraz wytrzymałe i lekkie. 

Ekologia w praktyce

Jednym z wyzwań naszych czasów jest 
ochrona środowiska. Produkty Opako-
metu muszą być nie tylko estetyczne, 
trwałe, lekkie i łatwe w produkcji, ale też 
jak najbardziej ekologiczne. Opakomet 
stosuje w swoim procesie produkcyj-
nym gospodarkę o obiegu zamkniętym, 
poprzez wykorzystanie materiałów po-
konsumpcyjnych. Firma stosuje surowce 
recyklingowe. Ale na tym nie koniec – 
specjaliści z Opakometu opracowali tech-
nologię, w ramach której z regranulatu 
możemy wyprodukować kolejne opako-
wanie dokładnie o takich samych wła-
ściwościach. Nie jest to łatwe, ponieważ 
tworzywa produkowane z granulatów 

Piotr Stachowicz, prezes Zarządu Polskiej Grupy Opakowaniowej 
Opakomet S.A.w hali produkcyjnej krakowskiego zakladufo
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zawsze tracą część swoich właściwości. 
Spółce, co warte podkreślenia, udało się 
opracować technologię, dzięki której to, 
co powstało z odzyskanego materiału, 
ma dokładnie takie same właściwości 
jak oryginał. W tej dziedzinie Opako-
met może konkurować z największymi 
graczami na rynku. Jest pierwszą firmą 
w Polsce i jedną z niewielu w Europie 
mającą kompletne portfolio produk-
tów ekologicznych.
Co więcej, regranulat ten można wy-
korzystywać do opakowań produktów 
spożywczych i tzw. chemii mydlanej, 
gdzie liczy się nie tylko wytrzymałość 
i waga, ale również zapach. Specjalistom 
z Opakometu udało się wyeliminować 
chemiczny zapach, dzięki czemu firma 
może śmiało konkurować ze światowymi 
liderami. Dbałość o ekologię to również 
dodatkowe koszty. W tej dziedzinie, jak 
również w wielu innych, spółkę wspiera 
jej właściciel – Agencja Rozwoju Przemy-
słu. Wsparcie państwowego właściciela 
umacnia pozycję firmy na rynku, daje jej 
bezpieczeństwo i umożliwia szybszy roz-
wój, co nie zwalnia zarządu od osiągania 
dobrych wyników finansowych i kon-
kurowania z prywatnymi podmiotami.
Spółka jako pierwszy producent w Pol-
sce wprowadziła pełną gamę opakowań 
ekologicznych. Swoimi działaniami 

zachęca partnerów biznesowych oraz 
kontrahentów do świadomych decyzji 
konsumenckich, czym daje dobry przy-
kład pozostałym spółkom w branży. 
Jednocześnie działania spółki wpisują 
się w program Czyste Powietrze reali-
zowany przez premiera Mateusza Mo-
rawieckiego. 
Opakomet, jako lider ekologii, wyzna-
cza kierunek dalszego rozwoju całej 
branży opakowań. Ekologiczne opa-
kowania produkowane przez spółkę 
z surowca pochodzącego z recyklingu 
pokonsumpcyjnego znajdują szerokie 
zastosowanie w niemal każdym sek-
torze gospodarki. W branży olejowej 
i chemicznej wykorzystywane są jako 
kanistry przeznaczone na oleje biode-
gradowalne oraz płyny do oczyszczania 
spalin. Opakowania ekologiczne wyko-
rzystywane są również jako pojemniki 
na nawozy mineralne.

Sukcesy międzynarodowe 

W oparciu o innowacyjne technologie 
spółka buduje silną polską markę na 
arenie międzynarodowej. Dba także 
o zrównoważony rozwój zarówno 
w procesie produkcji, poprzez wykorzy-
stanie nowoczesnych, energooszczęd-
nych maszyn, jak i przy wytwarzaniu 

Kiedy rozmawialiśmy w zeszłym roku 
mówił pan o dużych zmianach, które 
szykują się na polskim rynku opako-
wań. Dzisiaj już wszystko jasne, kilka 
tygodni temu w sposób formalny po-
wstała Polska Grupa Opakowaniowa 
Opakomet...
PGO Opakomet S.A. została wpisa-
na do KRS w marcu bieżącego roku. 
Od tamtej chwili działa jako grupa 
powstała z połączenia dwóch Opako-
metów – krakowskiego i łowickiego. 
Nowy podmiot przejął rynek i stał 
się liderem zarówno w segmencie 
opakowań z tworzyw sztucznych, jak 
i aluminium, a w szczególności tub 
aluminiowych. 
 
Czy obie firmy wcześniej ze sobą współ-
pracowały?
Tak, oczywiście, oba zakłady należą 
bowiem do grupy kapitałowej ARP. 
Sprzedawaliśmy swoje produkty do 
wspólnej bazy odbiorców oraz wyko-
rzystywaliśmy produkowane elementy 
do tworzenia komplementarnych pro-
duktów. Niemniej jednak wtedy były to 
dwa odrębne przedsiębiorstwa, a teraz 
jest to już jedna firma. Dzięki połą-
czeniu staliśmy się liderem na rynku 
polskim i możemy również konkuro-
wać z dużymi podmiotami na rynkach 
zagranicznych. 

Jaka była idea połączenia? 
Celem połączenia Opakomet Kraków 
i Opakomet Łowicz w Polską Grupę 
Opakowaniową jest osiągnięcie efektu 
synergii na rynku opakowań. Chodziło 
o to, by wykorzystać synergie, które 

Jesteśmy nowocześni 
i w pełni konkurencyjni

Opakomet – historia firmy

1928 –  rozpoczęcia działalności firmy, powstaje 
Artigraph Towarzystwo Drukarskie na Papierze 
i Blasze Spółka Akcyjna w Krakowie.

1961 –  w wyniku połączenia fabryki Artigraph z Fabryką 
Drutu i Gwoździ w Krakowie powstaje Zakład 
Opakowań Blaszanych.

1970 –  ostaje powołany Kombinat Opakowań Blaszanych Lekkich 
Opakomet z siedzibą w Krakowie.

1990 –  zakłady wchodzące w skład Opakometu w roku 1990 uzyskują 
samodzielność jako spółki prawa handlowego.

2021 –  powstanie Polskiej Grupy Opakowaniowej w wyniku połączenia dwóch 
spółek. Spółka Opakomet S.A. w Krakowie przejęła Zakład Produkcji 
Opakowań Opakomet sp. z o.o. w Łowiczu. 

produktów stosując granulat pocho-
dzący z recyklingu pokonsumpcyjnego, 
ograniczając w ten sposób ilość nieza-
gospodarowanych odpadów. W poli-
tyce zrównoważonego rozwoju firmy 
Opakometu środowisko naturalne jest 
podstawą i priorytetem.
Zakład wyeliminował z procesów pro-
dukcyjnych substancje niebezpieczne 
i toksyczne.
Prowadzi wdrożeniowe badania nauko-
we zmierzające do wprowadzenia do 
praktyki produkcyjnej tworzyw w pełni 
biodegradowalnych. 
Spółka zdobyła uznanie wśród przed-
stawicieli swojej branży, posiada liczne 
certyfikaty poświadczające jej kompe-
tencje. Jakość usług świadczonych przez 
Polską Grupę Opakowaniową Opakomet 
S.A. potwierdzają m.in.: certyfikat ISO 
9001:2015, dwa certyfikaty UN wydane 
przez COBRO – Instytut Badawczy Opa-
kowań oraz certyfikat wydany przez Na-
rodowy Instytut Zdrowia Publicznego.
Działania Opakometu zwiększają świa-
domość ekologiczną wśród producen-
tów opakowań. Dzięki swojej proeko-
logicznej działalności oraz stosowaniu 
innowacyjnych rozwiązań zdobywa 
rynek krajowy oraz tworzy pozytywny 
wizerunek Polski i polskich produktów 
na rynkach, które bardziej niż kiedy-
kolwiek zwracają uwagę na surowce, 
z których wytwarzane są produkty. 

Aktywna walka z pandemią 

Polska Grupa Opakowaniowa Opakomet 
S.A., rozumiejąc odpowiedzialność spo-
czywającą na spółkach Skarbu Państwa, 
bardzo zaangażował się w walkę z pan-
demią. W rekordowo krótkim czasie, 
angażując pełne moce produkcyjne, 
wyprodukował 5 mln opakowań na płyny 
dezynfekujące dla Orlenu. Spółkę cechu-
je wyjątkowa świadomość społecznej 
odpowiedzialności biznesu, dba o swoje 
otoczenie i angażuje się w działalność 
dobroczynną. Za pośrednictwem me-
diów społecznościowych prowadzi licz-
ne kampanie informacyjne promujące 
postawy proekologiczne i zachęca do 
wyboru opakowań ekologicznych. n

Piotr Stachowicz, prezes Zarządu Polskiej Grupy Opakowaniowej Opakomet S.A., mówi 
o powstaniu tej spółki oraz najnowszych technologiach i trendach na rynku opakowań

łączą obie firmy i fakt, że mają wspól-
nego właściciela, czyli Agencję Rozwo-
ju Przemysłu S.A. Daje to możliwość 
nie tylko dominacji na rynku, ale, co 
nie mniej ważne, większe możliwości 
rozwoju. 

Grupa stawia na nowoczesną techno-
logię i ekologię.
Tak, kontynuujemy to, co zaczęliśmy już 
wcześniej. Aby przegonić konkurencję, 
obie firmy dużo inwestowały w nowocze-
sne technologie, dzięki którym nasze pro-
dukty stały się w pełni ekologiczne. Teraz, 
budując synergię, zaczynamy wspólnie 
produkować detale, które wykorzystu-
jemy już w pełnej gamie produktów, na 
przykład nakrętki. Docelowo w obu zakła-
dach będziemy uruchamiali nowe rodzaje 
produkcji. Takim przykładem może być 
lejek modułowy. Jesteśmy jego jedynym 
producentem w Unii. Poza Europą robią 
go jeszcze jedynie Amerykanie. 

A co to takiego?
Lejek uniwersalny, czyli łączony z modu-
łów, dzięki czemu może być dołączany 
do różnego rodzaju produktów. Za jego 
pomocą płyn z tego samego opakowania 
możemy wlewać zarówno do pojemnika 
w aucie osobowym, jak i w ciężarów-
ce. Ze względu na jego innowacyjność 
opatentowaliśmy ten produkt.

Zgodnie z dyrektywą unijną od 2023 
roku pojemniki plastikowe będą 
musiały być wykonane z materiałów 
odzyskanych w minimum 25 proc., 
natomiast od 2030 roku stosunek ten 
będzie zwiększony do minimum 30 
proc. Co, w tym kontekście, może nam 
pan powiedzieć na temat biotworzyw ?
Generalnie są dwa rodzaje ekologicz-
nych produktów z tworzyw. Pierwsze 
są to wyroby z materiału postkonsump-
cyjnego, czyli z tworzyw, które były już 
kiedyś na rynku i wróciły. Są w pełni 

Z JEDNEJ STRONY 
CIĄGLE WDRAŻAMY 

NOWE TECHNOLOGIE, 
CO POZWALA 

NAM BYĆ O KROK 
DO PRZODU 
NIE TYLKO 

PRZEZ RODZIMĄ 
KONKURENCJĄ, ALE 

RÓWNIEŻ SKUTECZNIE 
KONKUROWAĆ 
Z ZACHODNIMI 

FIRMAMI. Z DRUGIEJ, 
STALE POSZERZAMY 

GAMĘ NASZYCH 
PRODUKTÓW, 

UDOSKONALAMY ICH 
FUNKCJONALNOŚĆ
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wspierające ekologię, ponieważ z jednej 
strony powstrzymujemy powstawanie 
niewykorzystanych odpadów, a z drugiej 
ograniczamy zużycie zasobów surowco-
wych poprzez wydłużenie cyklu życia 
produktu. Opakowania wykonane z ma-
teriałów recyklingowych produkowane 
są w naszym zakładzie
Drugi rodzaj to biotworzywa. Wyróżnia-
my tworzywa biodegradowalne i nie-
biodegradowalne. Do tych pierwszych 
zaliczamy biotworzywa, które mogą 
pochodzić z zasobów odnawialnych 
i nieodnawialnych. Natomiast tworzy-
wa niebiodegradowalne to tworzywa 
nieodnawialne, konwencjonalne, takie 
jak PE. Błędnie zakłada się, że wszystkie 
biodegradowalne polimery pochodzą ze 
źródeł odnawialnych, jest to zależne od 
budowy chemicznej polimeru. Obecnie 
wykorzystujemy surowce postkonsump-
cyjne, czyli odbierane od konsumenta, 
inaczej mówiąc to surowce, które były 
już kiedyś na rynku i wróciły z powrotem 
do produkcji. Są to tworzywa w pełni 
ekologiczne. Oprócz tego rozwijamy rów-
nież produkcję tworzyw biodegradowal-
nych, np. ze skrobi. Takie opakowania 
stanowią źródło pożywienia dla mikro-
organizmów i nie wytwarzają związków 
toksycznych. Polimery biodegradowalne 
rozkładają się w warunkach tlenowych 
i beztlenowych na składniki naturalnie 
występujące w przyrodzie, jak również 
w żywych organizmach. W nawiązaniu 
do dyrektywy plastikowej UE zamierzamy 
zastępować konwencjonalne tworzywa 
sztuczne recyklatami, bioplastikam,i 
czyli biodegradowalnymi materiałami 
polimerowymi, a także chcemy stoso-
wać naturalne dodatki modyfikujące. 
Dodatkowo ważne jest, aby wprowadzać 
nowe gamy produktów w technologii 
biotworzyw oraz opracowanie techno-
logii folii opakowaniowej z biotworzyw, 
np. torebki, folie rolnicze, ogrodnicze, 
worki na śmieci. 

W zakresie nowych technologii współpra-
cujecie z Siecią Badawczą Łukasiewicz.
Tak, w tej sieci skupione są instytuty na-
ukowo-badawcze. Korzystamy z ich po-
mocy przygotowując do wprowadzenia 

na rynek różnego rodzaju innowacyjne 
produkty. Współpracujemy głównie 
z z trzema Instytutami, tj. Instytutem 
Biopolimerów i Włókien Chemicznych 
z Łodzi, Instytutem Ceramiki i Mate-
riałów Budowlanych z Krakowa oraz 
Instytutem Inżynierii Materiałów Po-
limerowych i Barwników w Toruniu. 
Chcemy, by Polska myśl techniczna 
znajdowała odzwierciedlenie i zasto-
sowanie również w naszym sektorze 
produkcyjnym, stąd współpraca z pol-
skimi ośrodkami badawczymi.. Ale na 
tym nie koniec, współdziałamy również 
z dużymi polskimi koncernami działa-
jącymi w branży chemicznej. 
Największą wartością naszej organiza-
cji są ludzie, którzy ją tworzą. Wysoko 
wykwalifikowany zespół ekspertów 
pozwala rozwijać naszą firmę. W mo-
im przekonaniu praca naukowa i ba-
dawcza zawsze powinna znajdować 
odzwierciedlanie w komercjalizacji 
wypracowanej technologii. 
Chcę by najważniejszy zasób naszej 
firmy, jakim są wspaniali fachowcy, 
miał możliwość rozwoju i tworzenia 
nowych rozwiązań, które pozwolą 
nam na osiągnięcie przewagi kon-
kurencyjnej. Dbając o rozwój naszej 
kadry i zwiększanie ich kompetencji 
wprowadziliśmy program doktoratów 
wdrożeniowych, który pozwoli nam 
na połączenie świata nauki i biznesu. 

Co to jest gospodarka obiegu zamknię-
tego?
Staramy się, by Polska Grupa Opako-
waniowa Opakomet była firmą ekolo-
giczną w każdym calu. W skrócie obieg 
zamknięty polega na tym, że zużyte 

CELEM POŁĄCZENIA 
OPAKOMET KRAKÓW 
I OPAKOMET ŁOWICZ 
W POLSKĄ GRUPĘ 
OPAKOWANIOWĄ JEST 
OSIĄGNIĘCIE EFEKTU 
SYNERGII NA RYNKU 
OPAKOWAŃ

opakowania wracają do nas i ponownie 
są wykorzystywane w produkcji. Mówi-
my tu zarówno o opakowaniach z two-
rzyw, jak i metalowych. Oczywiście, do 
pełnego obiegu zamkniętego niezbędna 
jest współpraca z odbiorcami naszych 
wyrobów, zarówno biznesowymi, jak 
i indywidualnymi. 

Czy spowolnienie gospodarki dotknęło 
również PGO?
Tak, ale poprzez dywersyfikację grup 
odbiorców staramy się temu skutecz-
nie przeciwdziałać. Z jednej strony 
ciągle wdrażamy nowe technologie, 
co pozwala nam być o krok do przodu 
nie tylko przez rodzimą konkurencją, 
ale również skutecznie konkurować 
z zachodnimi firmami. Z drugiej, stale 
poszerzamy gamę naszych produktów, 
udoskonalamy ich funkcjonalność. 
Stale poszukujemy nowych rynków 
zbytu, tak by być odpornym na sezo-
nowość danych produktów, a co za tym 
idzie ich opakowań. Takim nowym dla 
nas rynkiem zbytu staje się branża 
rolna i produkcja nawozów płynnych, 
w których zastosowanie znajdują pro-
dukowane przez nas kanistry. Kolejnym 
obszarem rozwoju jest branża budowla-
na, której chcemy zaoferować całkiem 
nową gamę produktów.

Jakie są nowe trendy na rynku opako-
wań i jakie to rodzi szanse dla PGO?
Coraz więcej konsumentów i naszych 
klientów biznesowych zwraca uwa-
gę, aby opakowania były nie tylko wy-
trzymałe i ekologiczne, lecz również 
estetyczne. Następnym trendem jest 
ekologia i likwidacja śladu węglowe-
go związanego z produkcją. W tym 
zakresie również robimy bardzo dużo. 
Naszą dewizą jest nie tylko nowocze-
sność, ale i neutralność dla przyrody. 
W tych zakresach widzę dla PGO ol-
brzymią szansę.
Następnym krokiem jest redukcja 
śladu węglowego. W tym zakresie 
również robimy bardzo dużo, aby 
ograniczać produkcję z tworzyw kon-
wencjonalnych. Trendy na rynku 
opakowaniowym wyznacza ekologia. 

Biodegradowalność, kompostowalność 
to cechy coraz częściej wymagane od 
producentów opakowań. Pracujemy 
nad technologią produkcji opartą na 
bioplastiku i technologią regranulacji. 
Tworzywa biodegradowalne to two-
rzywa, których proces biodegradacji 
zachodzi pod wpływem czynników 
biotycznych, czyli biodegradowalne 
polimery stanowią pożywienie dla mi-
kroorganizmów. Kompostowlaność nie 
dotyczy wszystkich tworzyw biode-
gradowalnych, tylko niektóre z nich 
nadają się do kompostowania w wa-
runkach domowych, są one oznaczane 
specjalnym znakiem certyfikacji. Takie 
opakowania możemy wykorzystać do 
humusu, środków ochrony roślin i na-
wozów, czyli produktów dla przemysłu 
rolniczego. Tu opakowanie jest biode-
gradowalne, a medium kompostowal-
ne. Tworzywa niebiodegradowalne, 
lecz odnawialne, również są ciekawym 
rozwiązaniem. Bio-PE wytwarza się 
z trzciny cukrowej. Są to biopolimery 
przewidziane do recyklingu materia-
łowego. Za nowy trend możemy uznać 
opakowania inteligentne, które pełnią 
funkcję informacyjną dla konsumenta. 
Stosowane chipów lub materiałów po-
siadających odpowiednie właściwości 
mogą być wskaźnikiem temperatury, 
czasu, jakości lub szczelności.

Dużo mówi się ostatnio o podwyżkach 
cen za utylizację śmieci. Niektórzy 
wskazują na to, że firmy takie jak pań-
ska powinny płacić większe opłaty za 
recykling. Czy nie obawia się pan, że 
w jakieś perspektywie czasowej może 
to również dotknąć PGO?
Wzrost tych opłat, generalnie na ca-
łym świecie, jest dużą szansą, a nie 
zagrożeniem. Ze względu na to, że 
produkujemy opakowania ekologicz-
ne i biodegradowalne, nie będziemy 
ponosili tych opłat, albo będą to mało 
znaczące kwoty. Może nam to dać 
bardzo dobrą pozycję w kontekście 
konkurencyjności na rynkach polskich 
i zagranicznych. n

rozmawiał Jarek Dotkafo
t.:
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Zarządzany przez panów już od trzech 
lat łowicki Zakład Produkcji Opakowań 
to jedyna licząca się na rynku polska 
firma, która specjalizuje się w wytwa-
rzaniu tub aluminiowych.
Tomasz Gajdziński: Nie znaczy to jed-
nak, że nie musimy walczyć o rynek; 
mamy poważnych konkurentów – przede 
wszystkim w Niemczech i Czechach. 
Jednym z podstawowych kryteriów oceny 
zarządu jest przecież zwiększanie war-
tości firmy, z czym bezpośrednio wiąże 
się zdolność sprzedaży naszych pro-
duktów. Nasz atut stanowi elastyczność 
w procedurze realizacji zamówień. Nie 
odmawiamy klientom zamawiającym 

relatywnie niewielkie ilości tub, z który-
mi zagraniczni potentaci branży nawet 
nie podejmują rozmów lub proponują 
im odległe terminy. Z naszego punktu 
widzenia, realizacja takich zamówień 
co prawda oznacza pewne problemy 
techniczne, ale też możemy liczyć na 
sensowne marże. Wielcy zleceniodaw-
cy, zdający sobie sprawę ze swojej siły, 
zostawiają nam niewielki margines ne-
gocjacyjny. 

Dlaczego istnieje tak mało firm waszej 
branży?
Andrzej Kania: Bariera wejścia na 
rynek jest ustawiona bardzo wysoko. 

Nowoczesna linia produkcyjna kosz-
tuje około 12 mln euro. To skutecznie 
zniechęca potencjalnych konkuren-
tów. Dysponujemy sześcioma liniami, 
które są eksploatowane od 30 lat i dalej 
zachowują sprawność, choć wymagają 
pewnych inwestycji. Naprawiamy je 
we własnym zakresie, nasi znakomici 
pracownicy narzędziowni umieją sa-
mi dorabiać skomplikowane części. 
Wprowadzamy też nowoczesne rozwią-
zania, przede wszystkim w dziedzinie 
nadruku i kontroli procesu produkcji. 
Doskonale sprawdza się monitoring 
wizyjny, czyli zautomatyzowany sys-
tem kontroli technicznej. 

Od 10 marca tego roku działa Polska 
Grupa Opakowaniowa Opakomet S.A.
A. K.: Z powodu zmian strukturalnych 
związanych z wejściem ZPO do nowej 
spółki Tomasz Gajdziński i ja ponownie 
wzięliśmy udział w otwartym postępo-
waniu konkursowym. Obecnie jestem 
odpowiedzialny za rozwój biznesu, 
przez co rozumiem inwestycje, a tym 
samym i zwiększenie produkcji.
T. G.: Dotychczas byłem prezesem za-
kładu w Łowiczu, a dziś odpowiadam 
za sprzedaż w nowej spółce. Swoją 
rolę pojmuję podobnie – za najważ-
niejsze zadania uważam: dbałość 
o zrównoważony rozwój, inwestycje 
w zasoby ludzkie, wizerunek firmy, 
nowe produkty, jak i park maszynowy. 
Cieszy mnie, że taką wizję zaakcep-
towała załoga.
A. K.: Może zabrzmi to zaskakująco, 
ale z mojego punktu widzenia o kon-
dycji firmy świadczy także... zaplecze 
socjalne. Jeżeli nie zmienia się od lat 
80., to znaczy, że pracownicy czują 
się niedocenieni, bo kierownictwo 
nie dostrzega ich potrzeb. A to budzi 
frustrację i niezadowolenie, co w kon-
sekwencji przekłada się na marną reali-
zację celów. Każdy zasługuje na to, by 
funkcjonować w godnych warunkach. 
Nie wolno zapominać, że w pracy spę-
dzamy 30 proc. czasu. Właśnie z tego 
powodu nasze urzędowanie w ZPO za-
częliśmy od remontów części socjalnej. 
Niektórzy managerowie zapominają, 
że ważna jest nie tylko wysokość wy-
nagrodzeń... 

Czy lockdown wpłynął na pracę za-
kładu? 
A. K.: Pandemia nie miała negatywnego 
wpływu na naszą kondycję, o czym 
świadczy dobry wynik za rok ubiegły. 
Poza kilkoma przypadkami kwaran-
tanny, nie zanotowaliśmy innych pro-
blemów. Co więcej, włączyliśmy się 
czynnie w zwalczanie koronawirusa. 
Na rynek trafiły żele i płyny do odka-
żania rąk zapakowane w nasze tuby. 
Zaangażowaliśmy się też w produkcję 
kilkudziesięciu tysięcy kombinezonów 
ochronnych. 

Dla laika proces produkcji w waszym 
zakładzie wygląda interesująco: krążek 
metalu wielkości monety podczas 
tłoczenia zamienia się w tubę, która 
następnie jest lakierowana, suszona, 
by na koniec położyć na niej stosowny 
nadruk. 
T. G.: Wytwarzamy tuby dla branży 
farmaceutycznej, spożywczej, kosme-
tycznej i chemicznej. Musimy spełniać 
normy czystości związane z tego rodzaju 
produktami, co potwierdzają stosowne 
certyfikaty. W związku z zapotrzebowa-
niem, zwłaszcza na rynku niemieckim, 
chcemy wprowadzić do sprzedaży dłuż-
sze tuby, o większej pojemności. Wiąże 
się z tym zmiana technologii, a tym 
samym konieczność kupienia nowych 
urządzeń, m.in. drukarki za 2,5 mln 
zł. Unowocześnienie i dalsza automa-
tyzacja linii produkcyjnej zaowocuje 
lepszym systemem kontroli technicznej, 
pozwoli też na zwiększenie wydajności. 
Jednocześnie kładziemy duży nacisk 
na ekologię. Nasze tuby to 99,7 proc. 
czystego aluminium, a wszystkie odpady 
produkcyjne są przetwarzane. 
A. K.: Warto dodać, że nasz zakład 
jest jednym z największych w Łowiczu 
– zatrudnia 105 osób. Daje poczucie 
stabilności dzięki solidnym umowom 
o pracę, punktualnym wypłatom wy-
nagrodzeń, czy też funduszowi socjal-
nemu. Jedyni kontraktowi pracownicy 
to... członkowie zarządu. 

Obaj panowie od wielu lat specjali-
zujecie się w dziedzinie zarządzania. 
T. G.: Moje doświadczenie managerskie 
w branży opakowań sięga 2006 roku, 
gdy zostałem zarządcą komisarycznym 
Zakładu Artykułów Technicznych AR-
TECH w Łodzi, na przestrzeni 10 lat 
prowadziłem działania zmierzające do 
naprawy sytuacji ekonomiczno-finan-
sowej i społecznej ZAT, poprzez sku-
teczną restrukturyzację i reorganizację 
przedsiębiorstwa państwowego jakim 
był ZAT ARTECH doprowadziłem do je-
go rozwoju i komercjalizacji. Wcześniej, 
po ukończeniu studiów w dziedzinie 
zrządzania, pracowałem jako dyrektor 
handlowy w prywatnych zakładach 

Aluminiowe tuby z Łowicza
Wiceprezesi zarządu nowo powstałej Polskiej Grupy Opakowaniowej Opakomet S.A. 
Tomasz Gajdziński i Andrzej Kania opowiadają o działalności i planach inwestycyjnych 
zakładu produkującego tuby aluminiowe w Łowiczu

młynarskich. Kierowałem zespołami 
ludzkimi złożonymi 5-85 osób. Karierę 
w Łowiczu rozpocząłem jako członek 
zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej, 
trzy lata temu wygrałem konkurs na 
stanowisko prezesa ZPO. 
A. K.: W 1991 roku założyłem firmę 
zajmująca się profesjonalnym sprzą-
taniem, która dziś zatrudnia kilkaset 
osób. Zainspirował mnie przykład ciotki, 
która w tej branży działała w USA. Był 
to strzał w dziesiątkę, szybko zdobyłem 
klientów, na początku z sektora banko-
wego. Obecnie firmą kieruje mój syn, 
co stanowi przykład udanej sukcesji. 
Wycofałem się z czynnej działalności 
biznesowej, żeby zająć się polityką – by-
łem posłem dwóch kadencji, aktywnie 
działałem w komisjach infrastruktury 
oraz kontroli państwowej, której to 
byłem wiceprzewodniczącym. Zanim 
wygrałem konkurs na stanowisko wi-
ceprezesa ZPO, sprawowałem funkcję 
wiceprezesa w spółce Energetyka Kali-
ska Usługi Techniczne. Do roli managera 
przygotowałem się prowadząc własną 
spółkę, ale też uzyskując dyplom MBA 
i kończąc studia podyplomowe w dzie-
dzinie zrządzania na SGH i Uniwersy-
tecie Warszawskim. 

Wielka szkoda, że w Polsce nie wy-
kształciła się tradycja pakowania 
produktów spożywczych do tub alu-
miniowych. 
A. K.: Zupełnie inaczej wygląda to w Eu-
ropie Zachodniej, ale też w Czechach 
czy na Węgrzech. Tuba pod każdym 
względem wygrywa ze słoikiem lub 
butelką plastikową. Pozwala na lepsze 
dozowanie, a co równie ważne – zapew-
nia dużo dłuższy okres przydatności do 
spożycia. Musztarda czy też majonez 
nie wysychają – jak w słoiku. Kontakt 
z powietrzem jest ograniczony do małe-
go otworu, który w dodatku osłania na-
krętka. Tuby jako pierwsze doceniły... 
dzieci, które polubiły mleko skondenso-
wane w takich właśnie opakowaniach. 
Może to pierwszy dobry sygnał zmian 
preferencji konsumenckich? n

rozmawiał Piotr Cegłowski

Tomasz Gajdziński i Andrzej Kania
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Wybór Karpacza jako nowej lokalizacji 
dla Forum Ekonomicznego był waż-
nym newsem dla większości mediów. 
Naszych czytelników, z których wielu 
regularnie uczestniczy w tej konferen-
cji, interesuje odpowiedź na pytanie 
– dlaczego właśnie taka lokalizacja? 
Przez najbliższych 6 lat Forum będzie 
odbywało się w Karpaczu. Właśnie na 
tyle lat podpisaliśmy umowę z dolnoślą-
skim konsorcjum skupiającym sześciu 
partnerów reprezentujących sektor 
publiczny, samorządowy i prywatny, 
którzy zadeklarowali wsparcie działań 
przy organizacji Forum. Muszę podkre-
ślić, że był to prawdziwy ewenement, 
ponieważ umowę poparli dolnośląscy 
politycy i działacze samorządowi re-
prezentujący zantagonizowane części 
sceny politycznej. 

To jest prawdziwy news, wyjątek na 
naszej scenie politycznej. Szkoda, że 
skłócone media nie umiały go pokazać. 
Za współpracą z nami opowiedziały 
się władze Województwa Dolnośląskie-
go, którym zarządza PiS oraz Miasto 
Wrocław, kierowane przez PO. Jedni 
i drudzy zgodnie zagłosowali za tym, by 
Forum Ekonomiczne stało się elemen-
tem pejzażu polityczno-gospodarczego 
Dolnego Śląska. Dzisiaj spór polityczny 
dzieli Polaków prawie w każdej dzie-
dzinie życia, natomiast w tym przy-
padku zgoda ponadpartyjna okazała 
się możliwa. Odbieram to jako wyraz 
uznania dla Forum – platformy zapew-
niającej równe prawo głosu wszystkim 
uczestnikom, reprezentującym władze, 

Forum ponad 
podziałami
Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego, 
informuje o ponadpartyjnej zgodzie, dzięki której Karpacz będzie przez najbliższych 6 lat 
gościł najważniejszą konferencję gospodarczą w naszej części Europy

konferencji. Nasi goście będą inten-
sywnie korzystać z usług transporto-
wych. Wielu mieszkańców znajdzie 
zatrudnienie przy obsłudze technicznej 
i gastronomicznej. 

Dziś może już pan ujawnić jakie lo-
kalizacje braliście pod uwagę poza 
Karpaczem...
Ciekawa była propozycja organizowa-
nia Forum na terenie Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich, z kolei wo-
jewództwo zachodniopomorskie starało 
się nas zainteresować nadmorskim 
Pobierowem, gdzie niedawno powstało 
wielkie centrum hotelowo-konferencyj-
ne. Bardzo ważnym kandydatem była 

też oczywiście Krynica, która wiele 
zawdzięcza Forum – choćby w kon-
tekście międzynarodowej promocji. Jej 
wartość specjaliści wyliczyli na 84 mln 
zł. Pomimo niewątpliwych zalet, rozwój 
lokalnej infrastruktury nie nadążał za 
rozwijającym się Forum. Nasi goście 
musieli korzystać z hoteli w okolicz-
nych miejscowościach, brakowało sal 
konferencyjnych, co wymuszało na nas 
konieczność budowy tymczasowych 
obiektów. 

Co tu kryć, Karpacz ma wiele atutów, 
dysponuje też czymś, co paradoksalnie 
stanowiło wielki atut Krynicy. Manage-
rowie i politycy, którzy muszą dojechać 

z Warszawy, chętnie zostają na dzień 
następny, ponieważ podróż w obie 
strony zajmuje zbyt dużo czasu. A to 
stymuluje nieformalne spotkania...
Z mojego punktu widzenia największy 
plus Karpacza jest następujący: otrzy-
mujemy do dyspozycji wystarczającą 
ilość sal, by zrealizować bogaty pro-
gram Forum. Decyzję o nowej lokali-
zacji Forum podjęliśmy i traktujemy 
tę sprawę jako zakończoną. Obecnie 
koncentrujemy się na przygotowaniach 
do nowego Forum, którego głównym 
tematem będzie „Europa w poszuki-
waniu przywództwa”. n

Rozmawiał: Piotr Cegłowski

wyremontowanych, zabytkowych wnę-
trzach, zaadaptowanych jako obiekty 
kulturalne zarządzane przez samorząd. 

W związku z ograniczeniami wymuszo-
nymi przez pandemię, ubiegłoroczne 
Forum – choć w okrojonej formie – od-
było się w właśnie Karpaczu. Podobnie, 
jak pozostali goście, chodząc z masecz-
ką na twarzy po hotelu Gołębiewski 
zastanawiałem się, czy to sygnał czegoś 
nowego... Jak się okazuje – słusznie. 
Wspólnie z naszymi partnerami szu-
kaliśmy impulsów, które wzmocniłyby 
potencjał Forum. Myślę, że współpraca 
z dolnośląskim konsorcjum pozwoli nam 
zrealizować te cele. Pomimo ogranicze-
nia liczby gości do 1,8 tys. udało się nam 
zorganizować największą konferencję 
w Polsce. Skrupulatne przestrzeganie 
zasad epidemiologicznych doskonale 
sprawdziło się w praktyce, nie zanoto-
wano wzrostu zachorowań. Potwierdził 
to monitoring Sanepidu. Mam nadzieję, 
że tegoroczne Forum, które planujemy 
na 7-9 września, będzie wolne od ogra-
niczeń. Planujemy budowę miastecz-
ka konferencyjnego w pobliżu Hotelu 
Gołębiewski – jednego z udziałowców 
konsorcjum. W hotelowych salach zor-
ganizujemy panele i inne spotkania.

Forum to także mnóstwo spotkań 
nieformalnych, co zapewne już dziś 
cieszy miejscowych restauratorów. 
Chciałbym, żeby beneficjentem Fo-
rum było całe miasto. Dysponuje ono 
wysokiej jakości bazą hotelową, która 
może przyjąć wszystkich uczestników 

jak i opozycję. Jest to zasada, której 
pozostajemy wierni od 30 lat. 

Wspomniał pan, że w skład konsorcjum 
weszło 6 podmiotów. 
Wiodącym partnerem jest Marszałek 
Województwa Dolnośląskiego, dzię-
ki jego wsparciu na naszej gali pojawi 
się wrocławska Orkiestra Symfonicz-
na. Z kolei Dolnośląski Port Lotniczy 
pomoże nam zorganizować transport 
gości z wrocławskiego lotniska do Kar-
pacza. To ważne zadanie logistyczne, 
które polega na zinwentaryzowaniu 
wszystkich lotów i skorelowaniu z ni-
mi różnych środków komunikacji – bu-
sów, czy też limuzyn. Nie planujemy 
specjalnych składów kolejowych, po-
nieważ Wrocław, ale też Szczecin czy 
Lipsk, łączą z Karpaczem bardzo wy-
godne i szybkie drogi. Kolejny przykład 
współpracy to imprezy towarzyszące, 
które chcemy organizować w pięknie 

TO PRAWDZIWY 
EWENEMENT, 

PONIEWAŻ 
ORGANIZACJĘ FORUM 
W KARPACZU POPARLI 

DOLNOŚLĄSCY 
POLITYCY I DZIAŁACZE 

SAMORZĄDOWI 
REPREZENTUJĄCY 

ZANTAGONIZOWANE 
CZĘŚCI SCENY 
POLITYCZNEJ
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 1. Pracownicze Plany Kapitało-
we (PPK) to dodatkowe środki 
na jesień życia, a nie alterna-
tywa dla twojej emerytury. Są 

to ekstraoszczędności, które mają 
pomóc ci utrzymać standard życia, 
do którego przywykłeś w trakcie 
kariery zawodowej. To bonus, który 
dostajesz za darmo do pensji, po-
nieważ na dedykowany rachunek 
trafia nie tylko 2–4 proc. twojego 
wynagrodzenia, lecz także dodatko-
we środki, które zobowiązany jest 
sfinansować twój pracodawca. To 
tak, jakbyś bez żadnych starań do-
stał podwyżkę! Do tego, co roku, po 
spełnieniu warunków określonych 
w ustawie, otrzymujesz prezent od 
państwa w wysokości 240 zł.
Rezygnując z PPK, dobrowolnie po-
zbawiasz się tych wpłat, a straty nie 
zrekompensuje ci oprocentowa-
nie na koncie oszczędnościowym 

 3. 
Uczestnictwo w PPK to szansa 
na znaczne zasilenie twojego 
budżetu w dłuższej perspek-
tywie. W każdym miesiącu 

na PPK przeznaczasz zaledwie 2 proc. 
swojego wynagrodzenia, a sfinansowa-
nej przez ciebie w ten sposób wpłacie 
towarzyszy co najmniej 1,5-procento-
wa wpłata sfinansowana przez twoje-
go pracodawcę. A do tego dochodzą 
dopłaty od państwa! 
Jeśli jednak nie zarabiasz wystarczająco, 
aby móc pozwolić sobie na przekaza-
nie na rachunek PPK 2 proc. pensji, to 
pamiętaj, że istnieje możliwość zmniej-
szenia finansowanej przez ciebie wpłaty 
do poziomu nawet 0,5 proc. (dotyczy to 
osób, których łączne miesięczne zarobki 
nie przekraczają 120% minimalnego 
wynagrodzenia). Miłą niespodzianką 
jest to, że nawet wtedy, gdy spełnisz 
warunki określone w ustawie, nie zo-
staniesz pozbawiony prawa do dopłaty 

Korzyści

Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych jest już na ostatniej 
prostej. Pracownicy kolejnych firm podejmują decyzję, czy chcą 
oszczędzać w PPK razem z pracodawcą i państwem. Taką decyzję  
warto podjąć na podstawie sprawdzonych informacji. Prezentujemy 
zatem cykl przedstawiający kilkanaście faktów o PPK, który może pomóc  
uporządkować informacje o programie. W tym miesiącu część 1. 

o własnym mieszkaniu i zaciągasz 
w tym celu kredyt – przeznaczyć 
całość zaoszczędzonych pienię-
dzy na pokrycie wkładu własnego 
(wniosek o wypłatę na wkład wła-
sny, na preferencyjnych zasadach, 
można złożyć do ukończenia 45 lat)! 
W dodatku nic nie stoi na przeszko-
dzie, abyś pomimo skorzystania ze 
środków zgromadzonych w PPK 
nadal oszczędzał!
Pracownicze Plany Kapitałowe 
to także bezpieczeństwo twoje 
i twoich bliskich. Zdrowie jest 
najważniejsze, dlatego zmagając 
się z poważnym zachorowaniem, 
masz prawo sięgnąć po część znaj-
dujących się na rachunku środków. 
Co więcej, pieniądze zgromadzo-
ne na własnym rachunku PPK 
możesz wykorzystać również na 
leczenie swojego małżonka czy 
swoich dzieci.

od państwa. Twój pracodawca wspo-
może cię też zawsze swoją wpłatą – na 
niezmienionym poziomie! W praktyce 
oznacza to, że przekazując na poczet 
PPK zaledwie 0,5 proc. swojego wyna-
grodzenia, automatycznie zapewniasz 
sobie 1,5-procentową podwyżkę od 
pracodawcy i dopłatę od państwa na 
niezmienionym poziomie. 

 4.
Pracownicze Plany Kapita-
łowe nie są eksperymentem 
– zostały stworzone na wzór 
rozwiązań, które sprawdziły 

się już w wielu państwach. Z potrzeby 
zasilenia budżetu obywateli na jesień 
życia zdały sobie sprawę chociażby rządy 
Wielkiej Brytanii, Turcji, Nowej Zelandii 
czy Stanów Zjednoczonych. Tam od lat 
z powodzeniem funkcjonują programy 
oszczędnościowe podobne do PPK. 
Według Richarda Thalera, wybitnego 
ekonomisty i laureata Nagrody Nobla 

gromadzenie środków na emeryturę 
jest na tyle istotne, że każdy z nas po-
winien zostać domyślnie zapisany do 
programu oszczędnościowego. W PPK 
skorzystano z eksperckiej rady oraz 
przykładu Brytyjczyków i Nowozeland-
czyków, którzy automatycznie rozpo-
czynają oszczędzanie w miejscu pracy. 
Już wkrótce niemal każdy Polak zapisy-
wany będzie przez pracodawcę do PPK 
i będzie mógł się cieszyć korzyściami 
przysługującymi mu z tego tytułu. 

 5.  Chciałbyś oszczędzać w ra-
mach Pracowniczych Planów 
Kapitałowych, ale obawiasz 
się, że przeszkodę stanowi 

twoja umowa-zlecenie? Nic bardziej 
mylnego! Jeśli ubezpieczeniom emery-
talnemu i rentowemu podlegasz z tej 
umowy obowiązkowo, to spełniasz wa-
runek uczestnictwa w PPK − posiadasz 
status osoby zatrudnionej! n

w banku. W praktyce oznacza to, 
że uczestnictwo w PPK jest szansą 
na zgromadzenie oszczędności na 
prywatnym rachunku, z których 
skorzystasz po zakończeniu aktyw-
ności zawodowej. A jeśli zajdzie 
taka potrzeba – możesz wycofać 
pieniądze także wcześniej. Do-
słownie w każdej chwili!

 2. Szacuje się, że przeciętna 
emerytura współczesnego 
25-latka wyniesie zaledwie 
30 proc. jego dzisiejszego 

wynagrodzenia. PPK są szansą na 
znaczną poprawę tego wyniku. 
A jeśli przeraża cię perspektywa 
czekania na zgromadzone środki aż 
do ukończenia 60 lat, to pamiętaj, 
że istnieje możliwość skorzystania 
z nich wcześniej! W każdej chwili 
masz prawo wycofać zgromadzo-
ne fundusze lub – jeśli marzysz 

4

w PPK

fo
t.:

 A
do

be
St

oc
k

 z uczestnictwa 

część 1.

1918
MANAGER-REPORT 

kwiecień 2021
MANAGER-REPORT 

kwiecień 2021

GOSPODARKA
wywiad

GOSPODARKA
wywiad



fo
t.:

 A
rc

hi
w

um

2120
MANAGER-REPORT 

kwiecień 2021
MANAGER-REPORT 

kwiecień 2021

GOSPODARKA
wywiad

GOSPODARKA
wywiad

Podróże to pani pasja. 
Zdecydowanie tak, podróżuję odkąd 
sięgam pamięcią. Bakcyla złapałam 
jeszcze jako nastolatka. Podróże dla 
przyjemności z czasem stały się częścią 
pracy zawodowej. Od kiedy zamiesz-
kałam w Londynie i zaczęłam praco-
wać dla BBC odkryłam kolejną pasję; 
kręcenie filmów dokumentalnych, co 
było związane z jeżdżeniem po świecie. 
Praca i podróże połączyły się w har-
monijną całość, stały się sposobem 
na życie. I tak już zostało. Daje mi to 
poczucie spełnienia. 

Jak pandemia wpłynęła na pani plany 
zawodowe i podróżnicze?
Dla kogoś kto przynajmniej dwa razy 
w miesiącu wsiadał do samolotu zakaz 
podróżowania i zamknięcie granic na 
wiele tygodni był szokiem. Pandemia 
nie tylko odebrała mi przyjemność 
prywatnych podróży, ale zmusiła do 
mocnej korekty planów zawodowych.
Z drugiej strony to wymuszone spo-
wolnienie pozwoliło mi na uporząd-
kowanie wielu prywatnych spraw, na 
które nigdy nie miałam czasu. Mogłam 
się wreszcie zatrzymać, zwyczajnie 
odpocząć i odbudować mocno nad-
wątlone pokłady energii. Ostatnie trzy 

lata pracy zawodowej były wyjątkowo 
intensywne. Paradoksalnie, w począt-
kach lockdownu zaczęłam zauważać 
– i to też był szok! – pewne plusy tej 
niecodziennej sytuacji. Jednak po roku 
rygorów i ograniczeń poczułam się 
jak więzień. Coraz trudniej znosiłam 
covidowy reżim. 

Pod koniec zeszłego roku odwiedziła 
pani Brazylię.
To była pierwsza podróż zagraniczna 
w czasach Covidu. Parę osób sądzi-
ło, że oszalałam. Według doniesień 
medialnych Brazylia znajdowała się 
w epicentrum pandemii, z ogromną 
ilością ofiar i ta krzywa nieustannie ro-
sła. Rzeczywiście, sytuacja w wielkich 
miastach, takich jak São Paulo czy Rio 
de Janerio, była poważna. 
Na szczęście moje docelowe miejsce znaj-
dowało się daleko od dużych miejskich 
skupisk i utartych szlaków turystycznych. 
To skraj przepięknego lasu deszczowego, 
w pobliżu znajdują się wspaniałe plaże. 
Mieszkają tam moi przyjaciele, do któ-
rych jeżdżę od wielu lat. Od najbliższego, 
niewielkiego miasteczka dzieliło mnie 14 
km, a tam niemalże jedyną oznaką pan-
demii były maseczki, które ludzie zakła-
dali przed wejściem do supermarketu. 

Poza tym życie w miasteczku funkcjo-
nowało normalnie.

Jak im się to udawało?
Lokalna społeczność na początku pan-
demii zorientowała się, że nie ma co 
liczyć na pomoc federalnego rządu 
i mieszkańcy postanowili zarządzać sy-
tuacją na własną rękę. Zamknęli region 
przed osobami z zewnątrz, zamknęli 
też wszystkie okoliczne plaże. Otworzyli 
się dopiero pod koniec października. 
Dzięki tej decyzji uniknęli dużej fali 
zakażeń i spowodowali, że Covid ob-
szedł się z nimi dość łagodnie. 
Najbardziej na tym lokalnym lockdow-
nie skorzystała natura, która wreszcie 
miała chwilę oddechu od człowieka.

A co robiło największe wrażenie?
Moja ulubiona plaża. Odkryłam ją na 
nowo. Pobiegłam nad ocean natych-
miast po przyjeździe. Byłam tam nie-
zliczoną ilość razy, ale po raz pierwszy 
doceniałam, jak nigdy dotąd, piękno 
tego miejsca. Po miesiącach siedzenia 
głównie na kanapie w moim warszaw-
skim mieszkaniu, byłam oszołomiona 
ilością przestrzeni wokół, przepiękną 
grą światła i majestatem przyrody, która 
mnie otaczała.

Film 
Ewa Ewart, znakomita dokumentalistka, 
opowiada o swojej pracy i podróżach oraz 
zaangażowaniu w ochronę środowiska

sposobem 
na życie 

Ewa Ewart

dziennikarka, reżyserka 
i producentka 
filmów dokumentalnych.
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Natura odebrała przestrzeń, której po-
zbawił jej człowiek. Przyroda wokół 
zdziczała, rozrosły się palmy, na plaży 
zadomowiły się żółwie. Pojawiły się 
ptaki, jakich nigdy wcześniej tam nie 
widziałam. Grudzień to jest zwykle 
szczyt sezonu, przyjeżdża tam sporo 
ludzi. To popularny kierunek waka-
cyjny dla Brazylijczyków. Tym razem 
znalazłam się na tej plaży sama. To 
było wręcz magiczne doświadczenie. 
Na chwilę poczułam jakbym znalazła 
się w innym wymiarze. 

Tematy związane z dewastacją natury, 
konsekwencje jakie to niesie dla człowie-
ka i dla planety nie były obecne w pani 
twórczości na wcześniejszym etapie.
To prawda. Przez wiele lat brałam się 
głownie za tematy polityczne i spo-
łeczne. Najbardziej popularną formą 
konsumowania takich tematów są 
oczywiście newsy. Z reguły w dwumi-
nutowej pigułce widz dostaję szybką 
informację o wydarzeniu, bardzo często 
wielkiej wagi, ale w tym przekazie nie 
ma miejsca i czasu na wyjaśnienie jego 
bardziej dogłębnych przyczyn. Trudno 
jest osadzić to, co się dzieje w przej-
rzystym kontekście. Wiem, ponieważ 
początki mojej pracy to były właśnie 
newsy. Przez trzy lata pracowałam ja-
ko producent dla CBS News, jednej 
z trzech głównych sieci telewizji ame-
rykańskiej, w ich placówce w Moskwie. 
To był fascynujący okres, początek lat 
90., kiedy walił się w gruzy były Związek 
Radziecki. I to była fantastyczna szkoła 
rzetelnego dziennikarstwa. Pracowa-
łam z najlepszymi. Mam na swoim 
koncie masę materiałów newsowych, 
ale w pewnym momencie przyszło znu-
żenie tempem ich realizacji oraz forma-
tem. Chciałam spróbować dłuższych 
form. Najpierw pojawiła się szansa re-
alizowania reportaży newsowych, jesz-
cze dla CBS w Moskwie. Poczułam, że 
to dobry kierunek. A niedługo potem, 
szczęśliwym zbiegiem przeróżnych 
okoliczności, dostałam ofertę dołącze-
nia do programu dokumentu BBC TV 
w Londynie. Doświadczenia zdobyte 
podczas pracy przy newsach okazało 

się bezcenne, ale już po nakręceniu 
pierwszego filmu dokumentalnego 
wiedziałam, że wreszcie dotarłam do 
właściwej zawodowej przystani. 

Pani filmy zdobyły wiele prestiżowych 
nagród. W świecie dokumentu cieszy 
się pani międzynarodowym uzna-
niem. Jeden z ostatnich pani filmów 
„Klątwa obfitości” był pokazywany na 
kilku światowej rangi festiwalach, a za 
pośrednictwem BBC World obejrzało 
go blisko 90 milionów ludzi na świe-
cie. To też pani pierwszy film, który 
tak dogłębnie i bezlitośnie obnaża 
konsekwencje niszczenia środowiska 
naturalnego. 
Dwadzieścia minut – tyle czasu zajęło 
mi, aby przyjąć propozycję realizacji 
tego tematu. Stanęłam przed szan-
są zrobienia filmu, który mógł się 
okazać ważnym głosem w debacie 
o najbardziej palących problemach 
współczesnego świata. To była okazja, 
aby podnieść świadomość tego, czym 
grozi niszczenie planety poprzez wy-
dobywanie paliw kopalnych. 
Film opowiada o niezwykłej inicja-
tywie, którą w 2007 roku przedstawił 
światu Ekwador – mało znany kraj 
w Ameryce Południowej. Kilka lat wcze-
śniej na terenach Narodowego Parku 
Yasuni, jednego z najbardziej bioróżno-
rodnych obszarów na świecie, położo-
nego w ekwadorskiej części Amazonii, 
odkryto potężne złoża ropy naftowej 
– to podstawa gospodarki Ekwadoru.
Rdzenni mieszkańcy mocno zapro-
testowali przeciwko planom jej wy-
dobycia – Yasuni to ich dom. Z tego 
oporu zrodziła się rewolucyjna pro-
pozycja; Ekwador zadeklarował, że 
pozostawi ropę w ziemi w zamian za 
międzynarodową rekompensatę za 
starty finansowe. 
To był moment, kiedy świat stanął 
przed niepowtarzalną szansą, aby przy-
najmniej spróbować uniezależnić się 
od paliw kopalnych. Jak nietrudno się 
domyśleć – świat szansy nie docenił 
i nic nie zrozumiał. Wydobycie paliw 
kopalnych nadal napędza globalną 
gospodarkę. 

Film opowiada historię tej inicjatywy, 
ujawnia, dlaczego zakończyła się spek-
takularnym niepowodzeniem.

Co było największym wyzwaniem dla 
pani podczas realizacji tego filmu?
Największe pojawiło się na samym 
początku; zdobycie funduszy na jego 
realizację. To wyzwanie już na stałe 
zagościło w moim życiu zawodowym po 
tym, kiedy odeszłam z BBC i zostałam 
twórcą niezależnym. Nigdy wcześniej 
nie martwiłam się o środki finansowe. 
BBC przydzielało mi budżet automa-
tycznie, wraz z tematem filmu. Obecnie 
głównie zależę od dobrej woli osób 
oraz instytucji, które mogą i zechcą 
wesprzeć moje produkcje. W przypadku 
filmu o inicjatywie Ekwadoru w ostat-
niej chwili pojawił się prywatny spon-
sor, Piotr Krupa, prezes firmy „Kruk”, 
który sfinansował nasz dokument. Tym 
samym powstał pierwszy ważny film 
o globalnych zagrożeniach za środki 
polskiego biznesu. Kolejne wyzwania 
związane z realizacją „Klątwy obfitości” 
traktowałam już w kategorii egzotycz-
nych przygód. 

Czy myśli pani, że przesłanie tego filmu 
jest w stanie dotrzeć do decydentów? 
Konsekwencje decyzji jakie podejmują 
dotykają milionów ludzi na świecie. 
Na premierze filmu, podczas szczytu 
klimatycznego w Katowicach, w grud-
niu 2018 r., po projekcji podeszła do 
mnie mieszkanka Śląska. Była wyraź-
nie poruszona. Powiedziała; „Bardzo 
pani dziękuję za ten film. Uświadomił 
mi, że my tutaj, na Śląsku, jesteśmy jak 
ci Indianie z Yasuni”. Dewastacja lasu 
deszczowego poprzez wydobycie ropy 
i konsekwencje dla żyjących w nim 
ludzi skojarzyły się tej pani z zanie-
czyszczeniem Śląska i jego skutków 
dla mieszkańców regionu. 
W tym samym czasie prezydent Du-
da, w oficjalnym przemówieniu jakie 
wygłosił na szczycie, podkreślił, że 
przemysł energetyczny w Polsce jest 
bezpieczny, ponieważ nasze zapasy wę-
gla wystarczą na kolejne dwieście lat.
Dawno pozbyłam się złudzeń, że moje 

filmy są ważnym przesłaniem dla de-
cydentów, którzy po ich obejrzeniu 
będą podejmować decyzje zmierzające 
do naprawy świata i zmian na lepsze.
Robię swoje. I wierzę w efekt kropli 
wody, która drąży skałę, jak również 
w to, że rzeczy wielkie dzieją się dzięki 
małym, uporczywym krokom. 
„Klątwa obfitości” nie spowodowała, że 
rządy spanikowały i zakazały wydoby-
cia paliw kopalnych. Ale film pomógł 
jednemu z rdzennych plemion wygrać, 
przynajmniej na jakiś czas, batalię 
o powstrzymanie poszukiwań na ich 
terenie nowych złóż ropy i robienia 
odwiertów. Przyczynił się także do 
podniesienia świadomości na temat 

Podróże › „Szczęśliwie dla mnie, charakter mojej pracy wiąże się 
z podróżowaniem, które uwielbiam. To moja pasja.” 

Kuchnia › „Jestem wegetarianką, w czasie pandemii odkryłam 
przyjemność gotowania dla siebie. Preferuję kuchnię hiszpańską, 
zwłaszcza z kraju Basków.” 

Wolny czas › „Lubię się wyciszyć, uwielbiam spacery i metafizykę.” 

Samochód › „Nie przywiązuję znaczenia do marki. Najważniejsze, 
żeby był sprawny i zawiózł mnie z punktu A do B.”

Hobby › nauka języków obcych 

najważniejszych problemów związa-
nych z działalnością człowieka wśród 
szerokiego grona odbiorców. Jak już 
wspomniałam, film obejrzało blisko 
90 milionów ludzi. 
Wielu z nich dowiedziało się, że w dzi-
siejszym, globalnym świecie jest bardzo 
mało problemów lokalnych. Konse-
kwencje wyżynania lasów Amazonii, 
z fatalnym skutkiem dla zmian klima-
tycznych, będą odczuwalne nie tylko 
w Ekwadorze. Prędzej czy później, bę-
dzie się z nimi zmagać reszta świata. 
Już się zmaga. 
Odzew i komentarze ze strony widzów 
uświadomiły mi, jak bardzo takie doku-
menty są dziś potrzebne. Chciałabym 

się teraz skupić w mojej pracy bardziej 
na zagrożeniach globalnych. 

Tematem pani następnego filmu bę-
dzie woda.
Wciąż jestem na etapie przygotowań 
do produkcji. Covid mocno pokrzyżo-
wał moje plany i nieustannie zmagam 
się z wyzwaniem, jakim jest zebranie 
potrzebnego budżetu. Jednak ufam, że 
jeszcze w tym roku uda mi się rozpocząć 
pierwsze zdjęcia. 
Pomysł pojawił się podczas realizacji 
„Klątwy obfitości”. Kręciliśmy zdjęcia 
w północnej części ekwadorskiej Ama-
zonii, na terenach zniszczonych przez 
wydobycie ropy. Miejscowy aktywista 
zaprowadził nas do ujścia, skąd miej-
scowi czerpią wodę. Jej tafla była pokry-
ta czarną warstwą ropy. To był bardzo 
smutny widok. O smrodzie już nie będę 
opowiadać. 
Dokumentacja tematu uświadomiła 
mi, jak bardzo rosnący kryzys niedo-
boru czystej wody jest obecnie jednym 
z czołowych zagrożeń dla ludzkości. 
Jednak czujność wielu z nas jest uśpiona: 
jak to? przecież Ziemia to Niebieska Pla-
neta, ponad 90 proc. jej powierzchni po-
krywa woda! Żyjemy przekonani, że woda 
była, jest i będzie. Tak, ale woda, która 
pozwala przeżyć naszemu gatunkowi to 
niewiele ponad 1 proc., który kurczy się 
w coraz szybszym tempie. A natura nie 
nadąża za rosnącym zapotrzebowaniem 
ludzi na czystą, świeżą wodę.
Przyczyn jest wiele; wzrost liczby ludno-
ści, zmiany klimatyczne, zanieczyszcze-
nie środowiska, złe zarządzanie zasobami 
wody – to tylko niektóre z nich. W 2050 
roku blisko połowa ludzi na świecie bę-
dzie cierpiała z powodu niedoboru wody. 
Polska na tle niepokojących statystyk wy-
pada, niestety, niezbyt dobrze. Jesteśmy 
w grupie krajów cierpiących na deficyt 
wody W przeliczeniu na 1 mieszkańca 
polskie zasoby wodne są około 3 razy 
niższe od szacowanej średniej UE.
Nasz kraj może stać się jednym z pierw-
szych w Europie, w którym problemy 
z wodą pojawią się na dużą skalę. n

romawiał Jarek Dotka

Ewa Ewart
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Bezpieczeństwo zdrowotne 
i ekologia, społeczeństwo, go-
spodarka, eksport i ekspansja 
gospodarcza oraz infrastruk-

tura są pięcioma głównymi obszarami 5. 
edycji Kongresu 590, a. Doświadczenie 
ubiegłego roku związane z ogólnoświa-
tową pandemią, m.in. zatrzymaniem 
gospodarki, pracą zdalną, zmianą stylu 
życia i edukacji, staną się punktem wyj-
ścia do rozmowy o przyszłości Polski 
i świata. 
– Kongres 590 stawia sobie za cel wy-
ciągnąć wnioski z tego doświadczenia 
i pokazać, jak Polska i świat mogą da-
lej rozwijać się w kluczowych obsza-
rach, aby niwelować efekty pandemii. 
– mówi Remigiusz Kopoczek, prezes 
spółki Kongres 590. – Kryzys wywołany 
przez Covid-19 powinien dać impuls 
do nowego startu, a Kongres 590 jest 
idealnym miejscem do rozmowy o nim. 
W naszej przestrzeni spotkają się wybitni 
eksperci, kluczowi liderzy ze wszystkich 
obszarów, aby zmierzyć się z wyzwania-
mi w najważniejszych obszarach współ-
czesności, wytyczyć szlak wspólnych 
działań i określić przyszłość Polski na 
najbliższą dekadę. 
W ciągu dwóch dni Kongresu 590, 5 i6 
maja 2021 r., jednocześnie w trzech stu-
diach zostanie przeprowadzonych ponad 
50 paneli dyskusyjnych. Wezmą w nich 
udział przedstawiciele administracji pu-
blicznej, spółek Skarbu Państwa, agencji 
rządowych, prywatnych przedsiębiorców 
i międzynarodowego biznesu, eksperci 
branżowi oraz naukowcy.
Zajmą się pięcioma newralgicznymi ob-
szarami, w których rozegra się przyszłość 
naszego kraju. Dwa pierwsze obszary, 
którym będą podporządkowane tematy 
i debaty na Kongresie 590 to bezpieczeń-
stwo zdrowotne, w tym ekologia oraz go-
spodarka. Trzeci obszar dotyczy kwestii 

wpłyną na sposób funkcjonowania Pola-
ków. Budowanie tożsamości, integracja, 
wspieranie inicjatyw lokalnych wymagać 
będzie działań w obszarze edukacji, ale 
również w szeroko rozumianej kulturze. 
– Polska i cały świat mierzy się naraz 
z kryzysem gospodarczym, klimatycz-
nym i społecznym. Odpowiedzią Kon-
gresu 590 jest powrót do solidarności 
i odpowiedzialności, odkrywanie wagi 
rodziny i kultury, ale również wartość 
przestrzeni wirtualnej – wyjaśnia prezes 
Kopoczek. 
Polscy przedsiębiorcy wykazują dużą 
zdolność do funkcjonowania na rynkach 
UE. Doświadczenia związane z prze-
stawieniem gospodarki na współpracę 
europejską są dobrym przykładem mogą-
cym rozwijać eksport na rynki azjatyckie 
i afrykańskie.
 Ostatnim z tematów Kongresu będzie 
infrastruktura. Polska doświadcza jej dy-
namicznego rozwoju w wielu obszarach 
gospodarki. Dynamizacja infrastruktury 
komunikacyjnej, telekomunikacyjnej, 
a także szeroko rozumianego zaplecza 
wsparcia dla przedsiębiorców to istotny 
element wspomagający polską gospo-
darkę w najbliższych latach. – Sposób 
w jaki te inwestycje zostaną wykorzystane 
do wzmacniania potencjału polskich 
przedsiębiorców w obszarze budowla-
no-inwestycyjnym, jak również aspekt 
maksymalnego wykorzystania ich w dal-
szej ekspansji i rozwoju, będzie ważnym 
zagadnieniem poruszanym podczas 
majowej edycji Kongresu – zaznacza 
Remigiusz Kopoczek
5. edycja Kongresu 590 organizowana jest 
w formule hybrydowej przy zachowaniu 
najwyższych standardów bezpieczeń-
stwa sanitarnego, z wykorzystaniem 
sprawdzonych procedur medycznych 
i stosowaniu się do obowiązujących 
obostrzeń. n

Impuls do nowego startu
„Polska/Świat – startujemy!” to hasło 5. edycji Kongresu 590 - tym razem w wersji 
hybrydowej -  który będzie transmitowany na żywo w dniach 5-6 maja 2021 roku 

związanych ze społeczeństwem. System 
zdrowotny i gospodarka są warunkami 
koniecznymi dla rozwoju społecznego, 
który nie ogranicza się tylko do zwiększe-
nia dobrobytu materialnego, ale obejmu-
je również dobrostan psychiczny społe-
czeństwa. Zdrowe środowisko naturalne 
i więzy zaufania są niezbędne, aby wyjść 
z pandemii i rozwiązać czekające nas 
kolejne wyzwania: rewolucję cyfrową, 
imigrację i starzenie się społeczeństw. 
Tylko solidarne, znajdujące się w dobrej 
kondycji społeczeństwo może podejmo-
wać wyzwania w zakresie dwóch ostat-
nich obecnych na Kongresie tematów, 
czyli infrastruktury i ekspansji polskiej 
gospodarki. 
– Tematy związane z odbudową klasy 
średniej, polskich małych i średnich 
przedsiębiorstw, wzmacniania roli 
i znaczenia B+R, a także stałego pod-
noszenia konkurencyjności polskich 
przedsiębiorstw będą w tym obszarze 
istotnymi elementami debat porusza-
nych podczas Kongresu 590 – dodaje 
Remigiusz Kopoczek.
Najbliższe lata będą dla Polski dużym 
wyzwaniem związanym ze zmianami 
społecznymi. Procesy demograficzne, 
zmieniający się rynek pracy, a także 
emigracja do Polski w znaczący sposób 
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Jak powstał Kampus Innowacji CIC?
W 2015 roku chciałem otworzyć 
w Warszawie Trend House – centrum 
kompetencyjne w zakresie otwartych 
innowacji i analityki trendów, w mo-
delu prywatnego klubu z kawiarnią. 
Miałem już inwestora, wybrane piętro 
w jednym z warszawskich biurowców. 
W lipcu poznałem pewnego Ameryka-
nina – to był Tim Rowe, twórcę Cam-
bridge Innovation Center (CIC) – który 
powiedział mi, że to unikatowy w skali 
świata pomysł, ale powinienem zrobić 
to jako część większej infrastruktury 
kampusu. Inaczej powielę błąd wielu 
takich miejsc.
Od 2012 roku moje życie zawodowe 
kręciło się wokół zarządzania częścią 
produktową pewnego projektu unij-
nego, którego celem było zbudowanie 
w Polsce sieci programów inkubacyj-
nych i akceleracyjnych połączonych 
z infrastrukturą. Dołączyłem do ze-
społu, gdy projekt był już w fazie re-
alizacji, by zoptymalizować procesy 
i wystandaryzować produkt. Z racji 
tego, że był to pierwszy taki produkt 
dla startupów w Polsce, miałem uni-
katową szansę obserwowania, jak 
świat sektora publicznego i korporacji 
wchodził w tzw. otwarte innowacje. 
Brakowało wtedy miejsca, do którego 
można byłoby przyjść i powiedzieć po 

prostu: nie wiem... pomyślmy razem, 
współpracujmy. 

Przecież jest dużo konferencji tego 
typu.
Zgadza się, jednak brakuje miejsca, 
do którego można przyjść i ono będzie 
tam zawsze. Konferencje dzieją się 
cyklicznie i mają zupełnie inny cel. 
Dla niektórych inspiracyjny, dla innych 
networkingowy, te najlepsze, rzeczy-
wiście, przynoszą cenną wiedzę, ale 
to zupełnie inny proces. Innowacje 
są efektem współpracy, a ona relacji. 
Relacja może powstać tylko w sytuacji, 
gdy ludzie sobie ufają, więc wszystko 
sprowadza się do dwóch rzeczy. Selekcji 
tego, kto jest gotowy do współpracy 
i stworzenia do tego odpowiedniej at-
mosfery.

Jak to gotowy?
Kluczem są dwie rzeczy – zaufanie 
i umiejętność współpracy. Zaufanie 
zostało opisane konkretnym modelem 
akademickim i składa się z 3 kompo-
nentów. Jeżeli komuś ufamy, zakła-
damy, że jest kompetentny, życzliwy 
i uczciwy. To, czy ktoś potrafi współ-
pracować, oznacza, że ma coś do za-
oferowania i potrafi się dzielić. Niby 
proste, ale gdy spojrzymy na otaczający 
nas świat jest wiele osób, które tego nie 

potrafią i w efekcie przyczyniają się 
do pogłębiania niskiego już poczucia 
zaufania społecznego.

Wróćmy do spotkania z Timem Rowe…
Tim jest założycielem i globalnym pre-
zesem Cambridge Innovation Center 
(CIC), jednej z pierwszych na świecie 
przestrzeni do tzw. coworkingu. Roz-
ważał zbudowanie w Polsce drugiej 
w Europie lokalizacji CIC. Przyjechał 
do Polski by lepiej zrozumieć, na jakim 
etapie jesteśmy jako ekosystem. Długo 
rozmawialiśmy o tym jak funkcjonują 
miasta pod kątem innowacji. Od niego 
pierwszy raz usłyszałem o koncepcji 

dzielnicy innowacji. Zafascynowało 
mnie to, że on był w stanie opisać bar-
dzo dokładnie etapy przez jakie będzie 
przechodzić nasz ekosystem.

O czym rozmawialiście?
Opowiedziałem mu o moim nowym 
projekcie Trend House – interdyscypli-
narny klub dla innowatorów. Bardzo 
spodobał mu się ten pomysł, ale po-
wiedział mi, że jeżeli zrobię go jako od-
izolowany element budynku to nie za-
działa. Najlepiej gdybym wpisał go jako 
wyspecjalizowany fragment większego 
kampusu innowacji. Mówił, że mini-
malna skala myślenia do zbudowania 

centrum grawitacyjnego dla innowa-
cji to 100 tys. metrów kwadratowych. 
Pożegnaliśmy się i powiedzieliśmy, że 
zostaniemy w kontakcie mailowym. 
Następnego dnia jednak dostałem od 
niego propozycję, by wraz z moją żoną, 
Izabelą Górską, z którą współpracujemy 
biznesowo od lat, przylecieć do Bostonu 
i zobaczyć, jak taki ekosystem działa. To 
był bardzo intensywny wyjazd studyjny, 
który pokazał nam, jak bardzo CIC 
jest otwarte na dzielenie się wiedzą. 
W efekcie postanowiliśmy, że wnie-
siemy nasze pomysły do struktur CIC 
i dołączyliśmy do globalnego zespołu 
pracującego nad nowym modelem 

Warszawski

Aureliusz Górski, współzałożyciel Kampusu Innowacji 
CIC, dyrektor zarządzający fundacji Venture Café Warsaw, 
o tym, że innowacje są efektem współpracy, a ona relacji 
międzyludzkich

WARSZAWSKI  
KAMPUS INNOWACJI 

ZOSTAŁ FINALNIE 
ULOKOWANY 

W NOWYM BIUROWCU 
VARSO PLACE 

W WARSZAWIE. 
ZAJĘŁO NAM TO 

5 LAT I JAK NA IRONIĘ 
OTWARCIE PRZYPADŁO 

W SZCZYCIE  
PANDEMII

innowacji
kampus
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ekspansji. Moim marzeniem było 
jednak to, by otworzyć takie centrum 
w Warszawie, bo wiedziałem już wtedy, 
że będzie to gwarancja do zbudowania 
silnego ekosystemu lokalnie i wpięcia 
go w globalny ekosystem. W ciągu kilku 
miesięcy byłem tam kilka razy i miałem 
niesamowitą szansę uczestniczenia 
w spotkaniach komitetów sterujących 
przy powstających dwóch dzielnicach 
innowacyjnych: w Miami i St. Louis, 
ale także poznać kilkadziesiąt osób 
działających na różnych szczeblach 
ekosystemu innowacji.

Spotykamy się w kampusie innowacji, 
więc udało się...
Warszawski kampus innowacji został 
finalnie ulokowany w biurowcu Varso 
Place. Zajęło nam to 5 lat i jak na ironię 
otwarcie przypadło w szczycie pande-
mii. Ale nic nie dzieje się przypadkiem. 
Jestem fanem koncepcji antykruchości 
Nassima Nicholasa Taleba, więc to był 
bardzo ciekawy czas, który pozwolił nam 
ten projekt wzmocnić. Dziś jesteśmy 
najszybciej rozwijającą się lokalizacją 
CIC na świecie, co bardzo pozycjonuje 
Warszawę i chcemy, by ten efekt był 
także wkrótce odczuwalny dla całego 
kraju. Przy budowaniu zderzyliśmy się 
z wieloma problemami, gdyż dla Polski 
trzeba było wypracować zupełnie inny 
model biznesowy. Zbudowanie kam-
pusu innowacji wymagało olbrzymiej 

Pandemia jakoś pokrzyżowała wasze 
plany?
Oczywiście musieliśmy wykonać kilka 
tzw. pivotów w zakresie tego, jak do-
starczaliśmy programy, ale jeżeli cho-
dzi o biznes to zrealizowaliśmy w ciągu 
pierwszych 6 miesięcy ponad 100 proc. 
planów. Wiemy od 1999 roku, że rynek 
biur serwisowanych będzie rósł szybko 
i w trakcie każdego globalnego kryzysu 
mogliśmy obserwować wzrost zaintere-
sowania elastyczną przestrzenią. Kryzys 
spowodowany Covid-19 był inny, ale wy-
konaliśmy olbrzymią pracę, by uczynić 
naszą przestrzeń bezpieczną, przejść na 
hybrydowe modele w zakresie progra-
mów i w opinii wielu osób jesteśmy je-
dynym biurowcem w Warszawie, w któ-
rym tętni życie. Przyznam szczerze, że 
pandemia była dla nas dodatkową mo-
tywacją, gdyż większość organizacji, któ-
rych misją było wspieranie ekosystemu, 
zdecydowała się zamknąć i przeczekać 
ten okres. My postanowiliśmy wrzucić 
kolejny bieg i przyspieszyć działania. Na-
sza fundacja Venture Café, którą mam 
przyjemność od 2019 roku zarządzać, 
zorganizowała hackathon generujący 
rozwiązania walczące z kryzysem, po-
nad 200 wydarzeń hybrydowych często 
udostępniając zasoby organizacjom po-
zarządowym nieodpłatnie, uruchomi-
liśmy 3 darmowe programy w zakresie 
mobilności ekonomicznej, w tym coty-
godniowy meetup Thursday Gathering 
i darmową bezpieczną przestrzeń do 
współpracy District Hall, z której sko-
rzystało w ciągu zaledwie pierwszych 
6 miesięcy ponad 20 tys. osób. Właśnie 
opublikowaliśmy raport merytoryczny 
z działań fundacji za 2020 rok i jestem 
bardzo dumny, bo zrobiliśmy najwięcej 
w całej globalnej sieci.

Co dalej?
W 2021 rozpoczynamy strategiczną 
współpracę z kilkoma nowymi partne-
rami, m.in. Spółdzielnią PLZ. To początek 
budowania fundamentów pod dzielni-
cę innowacyjną, uruchomienia aktyw-
ności poza Warszawą, by skuteczniej 
łączyć cały ekosystem oraz budowania 
mostów innowacyjnych z 20 krajami. 

Mamy też duże plany jeżeli chodzi o roz-
wój naszego impactowego klubu Trend 
House, chcemy by stał się on otwartą 
platformą współpracy. Poza inspirującą 
przestrzenią stylizowaną na pracownie 
wynalazców, uruchamiamy dwa nowe 
komponenty – program rozwoju kompe-
tencji przyszłości w modelu tzw. blended 
learningu oraz grupy robocze. Mamy już 
115 niesamowitych klubowiczek i klu-
bowiczów, dla których, mam nadzieję, 
w czerwcu będziemy w stanie otworzyć 
długo wyczekiwaną restaurację Master-
minds – w modelu klubowym. Chcemy 
stworzyć idealną atmosferę do budowa-
nia relacji. Każdy jest ekspertem w czymś 
innymi i zawiązują się tzw. grupy robo-
cze. Postanowiliśmy więc uruchomić 
dedykowany program, który nazwali-
śmy TH Tribes, inspirowany książką 
Setha Godina. Uruchamiamy właśnie 
10 pierwszych grup, które z olbrzymią 
motywacją pracują nad rozwiązaniami 
dla: kryzysu wodnego 2050, m.in. z Ewą 
Ewart; popularyzacji modelu spółdziel-
czości pod skrzydłami Tomasza Janasa; 
problemem braku etyki w sztucznej in-
teligencji, w której działa m.in. David 
Hanson, twórca robota Sophia i Edi Py-
rek; popularyzacją tematyki zrówno-
ważonego rozwoju w biznesie; nowym 
podejściem do edukacji; skutecznym 
wdrażaniem innowacji do szpitali; uru-
chomieniem dzielnicy innowacji. To tyl-
ko część działań, szczegóły publikujemy 
na naszej stronie www.trendhouse.org.

Rozpoczynamy też współpracę po-
między „Managerem” i Trend House.
Cieszymy się, że przecięły się również 
nasze drogi z „Managerem” w chwili, gdy 
sam magazyn staje się jeszcze bardziej 
nastawiony na tematykę zrównoważo-
nego biznesu. W najbliższym czasie 
w naszych przestrzeniach planujemy 
gościć organizowane przez wasz ma-
gazyn debaty oraz galę. Zapraszamy 
wszystkich czytelników, którzy mają 
ciekawe pomysły do wniesienia ich do 
współpracy i odwiedzenia kampusu 
innowacji przy ulicy Chmielnej 73. n

rozmawiał Jarek Dotka

Aureliusz Górski
Współzałożyciel Kampusu Innowacji CIC, 
dyrektor zarządzający fundacji Venture 
Café Warsaw

Od 10 lat wspiera rozwój 
gospodarki tworząc 

infrastrukturę i programy dla 
innowatorów. W latach 2012-
2015 współtworzył pierwszą sieć 
przestrzeni coworkingowych 
w Polsce i kompleksowy program 
wsparcia rozwoju dla startupów. Od 
2015 roku reprezentuje Cambridge 
Innovation Center (CIC) i jest 
współzałożycielem uruchomionego 
w 2020 roku Kampusu Innowacji CIC 
Warsaw w kompleksie biurowym 
Varso Place. Równolegle kieruje 
fundacją Venture Café Warsaw, 
która animuje rozwój ekosystemu 
innowacyjnego. W roli społecznego 
doradcy współpracował m.in. przy 
tworzeniu strategii Warszawa2030. 
Jako osoba będąca przedsiębiorcą 
od 15 lat chętnie włącza się 
w inicjatywy wspierające postawy 
przedsiębiorcze wśród młodzieży, 
m.in. TeenCrunch, Junior 
Achievement, Startup Weekend Kids 
i wiele innych. q

inwestycji kapitałowej, z której zwrot 
będzie bardzo wolny, więc szukanie 
tradycyjnego inwestora odpadało. Nie 
jesteśmy jeszcze rynkiem, na którym 
opłaca się budować taką infrastrukturę 
i zarabiać wyłącznie na podnajmowa-
niu z marżą. Zaprosiliśmy do rozmów 
wszystkich deweloperów i staraliśmy się 
ich przekonać, że nasz pomysł może stać 
się wiodącym motywem przewodnim 
dla całego budynku i początkiem 15-let-
niego planu rozwoju miasta w kierunku 
hubu dla innowacji. 

Jak wyglądał proces tworzenia kam-
pusu?
W 2015 roku pomimo tego, że byliśmy 
jako organizacja ikonicznym miejscem 
w USA, w Polsce nikt nie słyszał o CIC. 
3 lata zajęło nam zrozumienie strategii 
rozwoju miasta, modeli komponen-
tów kampusu, znalezienie właściwe-
go budynku i dopięcie finansowania 
na poziomie 58 mln dolarów. To co 
przekonało mnie do ściągnięcia CIC 
do Polski, to unikatowy model, w któ-
rym organizacja z globalnym know-
-how rzeczywiście realizuje lokalne 
działania poprzez lokalny zespół. Nie 
jesteśmy kolejną coworkingową sie-
ciówką, a punktem grawitacyjnym 
dla miasta tworzącym nowy rynek. 
Ale to można zobaczyć dopiero w per-
spektywie 10 lat. Mieliśmy dostęp do 
wszystkiego i to tu budowaliśmy całą 

strategię działania. Wybraliśmy budy-
nek, który został ukończony dopiero 
w 2020 roku, więc mieliśmy w sumie 
5 lat na przemyślenie jak działać. Po-
wstał 25-letni plan, który zakłada uru-
chomienie 30 różnych programów: od 
darmowego coworkingu po to, by każdy 
miał dostęp do świata innowacji, przez 
biuro turystyki innowacji po otwarty 
model budowania hubów branżowych. 
Wszystko w modelu tzw. systemowych 
i platformowych rozwiązań. Projekt 
był na tyle interesujący dla ameryka-
nów, że to w Polsce ulokowano dział 
programistyczny, a nowe komponenty 
programowe, które tworzymy, takie 
jak program softlandingowy, mosty 
innowacyjne czy huby branżowe, co-
raz częściej są kopiowane przez nasze 
zagraniczne ośrodki. Z tego jestem 
dumny najbardziej.

INNOWACJE SĄ  
EFEKTEM WSPÓŁPRACY, 
A ONA RELACJI. RELACJA 
MOŻE POWSTAĆ TYLKO 
W SYTUACJI, GDY LUDZIE 
SOBIE UFAJĄ, WIĘC 
WSZYSTKO SPROWADZA 
SIĘ DO DWÓCH RZECZY. 
SELEKCJI TEGO, 
KTO JEST GOTOWY 
DO WSPÓŁPRACY I 
STWORZENIA DO TEGO 
ODPOWIEDNIEJ 
ATMOSFERY

Budynek Varso Place, przy ul. Chmielnej 73
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Od kilku już lat Ebury proponuje 
importerom i eksporterom transak-
cje w chińskim juanie. Czy z punktu 
widzenia polskich przedsiębiorców 
jest to bezpieczna waluta?
Zdecydowanie tak. Prowadzenie rozli-
czeń w juanach przez przedsiębiorców 
handlujących z partnerami w Chinach 
jest nie tylko bezpieczne, lecz także 
ma inne zalety.

Mimo to w rozliczeniach za towary 
i usługi na linii Polska–Chiny dominuje 
amerykański dolar.
Tak, obecnie ok. 85 proc. transakcji 
jest rozliczanych w dolarze, a tylko ok. 
10 proc. w juanie. Szacuję, że w per-
spektywie kilku, kilkunastu lat udział 
juana w rozliczeniach polskich przed-
siębiorców z chińskimi wzrośnie nawet 
do 50 proc., oczywiście kosztem dolara. 
Na naszych oczach odbywa się proces 
internacjonalizacji chińskiej waluty.

To element wojny handlowej z USA?
To ma znacznie szersze tło. Obserwu-
jemy walkę tych krajów o dominację 
w światowej gospodarce. To dlatego 
władze monetarne Chin prowadzą bar-
dzo stabilną i przewidywalną politykę 
w zakresie internacjonalizacji juana, 
dbają o swoją walutę. Ich cel to budowa 
wiarygodności pieniądza i przekonanie 
partnerów na całym świecie, że jest to 
waluta stabilna. A do tego płatności 
do Chin i z Chin są w niej realizowane 
w krótkim czasie.

Juan szybko rośnie 
w siłę
Adam Stosio, dyrektor zarządzający ds. transakcji walutowych w Ebury Polska, od wielu 
lat obserwuje wzrost znaczenia chińskiego juana w rozliczeniach międzynarodowych. 
Podkreśla, że polscy przedsiębiorcy mają szansę skorzystać na tym trendzie.  
Komentuje też ryzyko związane z rozliczeniami w dolarze

praktycznie nigdy nie zabezpieczają 
kursu juana do dolara. Oznacza to, 
że jeżeli od czasu ustalenia ceny do 
dnia płatności kurs juana do dolara 
zmieni się na ich niekorzyść, to będą 
się starały przerzucić to ryzyko na 
polskiego partnera. W praktyce polski 
importer musi się liczyć z podnie-
sieniem wyrażonej w dolarach ceny 
za towar.

Podniesienie ceny w trakcie trwania 
umowy?
Wchodzimy tu w kwestie różnic kul-
turowych i silniejszej pozycji negocja-
cyjnej chińskich firm. Nie zawsze tak 
się dzieje, ale warto pamiętać o tym 
ryzyku, ponieważ jest istotne.

A więc lepiej rozliczać się bezpośred-
nio w juanach?
Chociaż chińscy kontrahenci z różnych 
względów nie zawsze się na to godzą, 
to tak. Szczególnie że to daje polskim 
importerom i eksporterom dodatko-
we korzyści.

Na przykład?
Przedsiębiorcy deklarujący rozlicze-
nia w juanach mogą liczyć na do-
datkowe rabaty, zyskują też dostęp 
do dużej liczby potencjalnych part-
nerów handlowych z Chin, którzy 
wolą transakcje w rodzimej walu-
cie. Zwiększają również prawdopo-
dobieństwo wygrania kontraktów na 
chińskim rynku. n

Co przekonuje pana o stabilności 
juana?
Chociażby analiza kursu juana w sto-
sunku do koszyka walut CFETS obli-
czanego przez Ludowy Bank Chin. 
Jego zawartość odpowiada udziałowi 
walut obcych w handlu zagranicznym 
Chin. Odnosząc juana do tego koszyka 
walut, jesteśmy w stanie ocenić, że 
chińska waluta jest silna i zachowuje 
się bardzo stabilnie. Co ciekawe, kurs 
złotego w parze z juanem często jest 
bardziej stabilny niż złotego do dola-
ra, szczególnie w okresie rynkowych 
zawirowań. Powodem jest przynależ-
ność złotego i juana do grupy walut 
rynków wschodzących.

To argument na korzyść juana w roz-
liczeniach polskich importerów i eks-
porterów z Chinami?
Z pewnością, bo im większe wahania 
kursów walut, tym większe ryzyko 
utraty marży po przeliczeniu na zło-
te. W skrajnych przypadkach – nawet 
poniesienia straty.

Przecież istnieje możliwość zabezpie-
czania kursów, także w Ebury. Przedsię-
biorcy są więc w stanie wyeliminować 
ryzyko kursowe przy rozliczaniu się 
z chińskimi partnerami, także w do-
larach.
Tak, ale jest tu pewien haczyk. Za-
bezpieczenie kursu złotego do dola-
ra nie eliminuje całkowicie ryzyka 
kursowego, ponieważ chińskie firmy 

OBECNIE OK. 85 PROC. 
TRANSAKCJI 
JEST ROZLICZANYCH 
W DOLARZE,  A TYLKO  
OK. 10 PROC. W JUANIE. 
SZACUJĘ, ŻE W PERSPEKTYWIE 
KILKU, KILKUNASTU 
LAT UDZIAŁ JUANA 
W ROZLICZENIACH  
POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 
Z CHIŃSKIMI WZROŚNIE NAWET 
DO 50 PROC., OCZYWIŚCIE  
KOSZTEM DOLARA

Ebury z siedzibą w Londynie jest globalną instytucją płatniczą dla importerów i eksporterów, mającą status instytucji 
pieniądza elektronicznego. Oddziały Ebury znajdują się w 24 biurach na całym świecie, w tym w Londynie, Singapurze, 

Hongkongu, Zurychu, Düsseldorfie, Toronto, Sydney i Warszawie. FinTech eliminuje bariery w obszarze rozliczeń, finansowania 
handlu, transakcji walutowych oraz zarządzania ryzykiem walutowym dla sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorstw. Firma 
umożliwia transakcje w ponad 130 walutach, w tym w wielu walutach odległych krajów (m.in. chiński juan, rosyjski rubel, lira 
turecka, rupia indyjska, real brazylijski, tajski bat, meksykańskie peso). Prowadzi także konta dla firm w lokalnych walutach 
w ponad 20 krajach, w tym w Chinach, Kanadzie, Australii, na Węgrzech oraz w Wielkiej Brytanii. 

Adam Stosio

dyrektor zarządzający  
ds. transakcji walutowych 
w Ebury Polska
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Fabryka świata – to jedno z pierwszych 
skojarzeń, gdy myślimy o Chinach.
Skojarzenie jest trafne, ale dla prak-
tyków nie niesie już ze sobą negatyw-
nego kontekstu jak kiedyś. Chińska 
gospodarka rośnie od dawna w zawrot-
nym tempie, wspierana inwestycjami 
w nowoczesne technologie i fabryki. 
Chińczycy szybko się bogacą, umacnia 
się klasa średnia i w ślad za tym rosną 
ich wymagania jako konsumentów.

Co to oznacza dla firm z Polski?
Różnorodność towarów, które można 
sprowadzić z Chin, jest ogromna. Znam 
przedsiębiorców, którzy najpierw wyje-
chali na targi do Chin i dopiero po tym 
decydowali, co będą sprowadzać. Z ko-
lei w eksporcie duże szanse mają firmy 
z sektora spożywczego i FMCG. Popyt 
na ich produkty jest w Chinach bardzo 
duży, ale pod warunkiem, że spełniają 
rosnące wymagania klasy średniej.

Czy udział w targach jest niezbędny, 
by rozpocząć biznes z chińskimi kon-
trahentami?
Nie, ale warto odwiedzać targi, by rozpo-
cząć budowę relacji z wybranymi partne-
rami. W przypadku Chińczyków może to 
zająć nawet kilka lat, co jest charaktery-
styczne dla tamtejszej kultury biznesu. 
U nas relacje personalne nie zawsze są 
doceniane, ale dla nich są bardzo ważne. 
Oczywiście w okresie pandemii większość 
inicjatyw odbywa się online, np. spotka-
nia organizowane przez Polsko-Chińską 

biznesową. Po drugie, ryzyko walutowe. 
Mocne wahania kursu potrafią zabrać 
każdą marżę i sprawić, że biznes staje 
się nieopłacalny.

I tu z pomocą przychodzi Ebury?
Dzięki nam firmy zyskują możliwość 
bezpiecznego rozliczania transakcji 
po ustalonym wcześniej kursie bez 
konieczności otwierania rachunku 
w chińskim banku. Przedsiębiorca 
może zagwarantować sobie stały kurs 

USD/PLN czy CNY/PLN na okres nawet 
do trzech lat. To pozwala bezpiecznie 
szacować marże.

Z jakich jeszcze usług Ebury może 
skorzystać przedsiębiorca zaintere-
sowany handlem z Chinami?
Importerom proponujemy m.in. kre-
dyty na finansowanie zakupów. Linia 
kredytowa może zostać uruchomio-
na zarówno w dolarze, jak i w juanie. 
Warto pamiętać o istotnie wyższym 

koszcie finansowania w Chinach. 
Główna stopa to obecnie 3,75 proc., 
faktyczny koszt finansowania dla firmy 
średniej wielkości to 8–12 proc. Polski 
przedsiębiorca może się finansować 
dużo taniej i zapłacić do Chin szybciej, 
za co otrzyma skonto.
Co więcej, jeżeli przedsiębiorca chce 
przejść z rozliczeń w dolarze na juana, 
to nasi eksperci mówiący po chińsku 
wesprą go w rozmowach z lokalnym 
partnerem handlowym. n

Bezpieczniejszy handel 
z chińskimi partnerami 
Jakub Łańcucki, dyrektor zarządzający ds. sprzedaży w Ebury Polska, opowiada 
o perspektywach polsko-chińskiej współpracy handlowej i o tym, jakie ryzyka za sobą 
niesie. Zwraca uwagę, że zwłaszcza przy wchodzeniu na egzotyczne rynki ważna jest 
pomoc doświadczonych instytucji. Proponuje też sprawdzone sposoby mitygowania ryzyk 
finansowych

ju. Dlatego przed podpisaniem umowy 
warto szczegółowo sprawdzić przyszłe-
go kontrahenta. A dużo trudniej to zro-
bić bez znajomości dialektów języka 
chińskiego czy umiejętności sprawdze-
nia chińskich baz nierzetelnych firm, 
których działalność pozostawia wiele 
do życzenia.

Polski przedsiębiorca sam sobie nie 
poradzi?
To nie jest regułą, ale poznałem takich, 
którzy po samodzielnej próbie podej-
ścia do chińskiego rynku szybko się 
zniechęcili. Byłoby im prościej, gdyby 
skorzystali z pomocy izby handlowej, 
państwowej agencji czy sprawdzone-
go doradcy znającego chińskie realia. 
Taka usługa kosztuje, ale święty spokój 
jest bezcenny.

Ile czasu zajmuje droga od pomysłu 
do rozpoczęcia handlu na linii Pol-
ska–Chiny?
Na ogół potrzeba około roku. Proces 
jest krótszy w przypadku importerów. 
Eksporterzy zwykle muszą liczyć się 
z większą liczbą barier administra-
cyjnych, związanych np. z rejestracją 
znaków towarowych czy kontrolą pro-
duktów spożywczych.

Jakie jeszcze ryzyko należy rozpoznać 
i zmitygować?
Po pierwsze, ryzyko należności. War-
to ubezpieczać należności, zwłaszcza 
gdy dopiero rozpoczynamy relację 

Główną Izbę Gospodarczą wraz z China 
Construction Bank, na których prezen-
tują się firmy z poszczególnych prowincji 
i regionów Chin.

Różnice kulturowe to poważna bariera 
w nawiązaniu relacji biznesowych?
Spora, ale naprawdę warto podjąć 
wysiłek, by ją pokonać. Na początku 
drogi wskazane jest jednak znalezie-
nie zaufanego partnera, który pomoże 
zrozumieć ten specyficzny rynek, na-
wiązać pierwsze kontakty, poruszać 
się po urzędach i realnie sprawdzać 
potencjalnych kontrahentów.

Żeby uniknąć nieuczciwych firm?
Wśród uczciwych podmiotów zawsze 
znajdą się takie, których lepiej unikać. 
Słyszałem np. o wynajmowaniu budyn-
ków fabryk, by oprowadzać po nich no-
wych kontrahentów z dalekiego kra-

RÓŻNORODNOŚĆ 
TOWARÓW, 

KTÓRE MOŻNA 
IMPORTOWAĆ Z CHIN, 
JEST OGROMNA. ZNAM 

PRZEDSIĘBIORCÓW, 
KTÓRZY NAJPIERW 

WYJECHALI NA TARGI 
DO CHIN I DOPIERO 

PO TYM DECYDOWALI, 
CO BĘDĄ 

SPROWADZAĆ

Jakub Łańcucki

dyrektor zarządzający  
ds. sprzedaży  
w Ebury Polska
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NADZIEJA CAŁEGO 
SEZONU COVIDOWEGO 

NA RELATYWNIE 
NISKOKOSZTOWE 
POSTĘPOWANIE 

RESTRUKTURYZACYJNE 
W FORMULE 

UPROSZCZONEGO 
POSTĘPOWANIA  

O ZATWIERDZENIE 
UKŁADU (UPOZU) 

JAK NA RAZIE 
NIE ZDAJE EGZAMINU 

JAKOŚCIOWEGO

Mariusz Grajda

Partner Zarządzający  
w MGW CCG
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Do jakich wniosków doszedł 
zespół badaczy z wiodącej 
firmy doradczej w kraju? 
Niestety, niektóre wskaźni-

ki nie wróżą optymistycznego zwrotu 
ku sprzyjającej koniunkturze.

Kolejne żniwa pandemii

Według Mariusza Grajdy, Partnera Za-
rządzającego w MGW CCG, sytuacja 
z I kwartału br. to kolejna odsłona skut-
ków zarówno globalnej pandemii, jak 
i lokalnych rozwiązań sanitarnych oraz 
nadal utrzymujących się ograniczeń 
w prowadzeniu działalności gospo-
darczej. Do tej pory rekordowy pod 
względem otwartych postępowań re-
strukturyzacyjnych był IV kwartał roku 
2020, jednak dynamika poprzedniego 
sezonu nabrała jeszcze większego tem-
pa wraz z początkiem br. Monitor Sądo-
wy i Gospodarczy podaje, że w I kwar-
tale 2021 r. odnotowano 394 tego typu 
decyzji ze strony przedsiębiorców, co 
przekłada się na ponad 25-procento-
wy wzrost względem wskaźników za 
poprzedni kwartał.
W których regionach przedsiębiorcy 
najczęściej decydowali się na otwie-
ranie postępowań restrukturyzacyj-
nych? Nadal wątpliwej sławy liderem 
jest Mazowsze z wynikiem 95 spraw. 
Przypadek tego województwa nie dziwi 
ze względu na niezaprzeczalną pozycję 
biznesową Warszawy, dlatego różnica 

Niepokojący  
kwartał gospodarki

otwierania postępowań), lecz także 
wcześniejszych zobowiązań finanso-
wych (m.in. kredyty obrotowe, inwesty-
cyjne i skupowe). To również przykład 
sektora, dla którego nie tyle obostrzenia 
były kolejnym ciosem wymierzonym 
w stronę swobody prowadzenia działal-
ności operacyjnej, ile ogólne osłabienie 
rynku konsumpcyjnego i hurtowego.
Na procesy restrukturyzacyjne decy-
dują się spółki z sektora przemysło-
wego, które także odnotowały wzrost 
o 45 proc., co jest najwyższym wyni-
kiem od wejścia w życie ustawy Prawo 
restrukturyzacyjne, a więc od roku 
2016. W tej kategorii prym wiodą fir-
my zajmujące się produkcją z metalu  
(ok. 16 proc.), ale również producen-
ci mebli (blisko 10 proc.). Nie jest to 
jednak sektor o najwyższym odsetku, 
ponieważ ten tytuł przejęli przedstawi-
ciele „pozostałych usług”. W tej grupie 

Skala restrukturyzacji wśród krajowych przedsiębiorców barometrem kondycji polskiej 
gospodarki – taki azymut narzędziowy przyjęli analitycy z MGW Corporate Consulting  
Group, którzy tym razem już w trzecim wydaniu autorskiego raportu interpretują dane  
z początku roku 2021

do 25 uproszczonych postępowań re-
strukturyzacyjnych, co stanowi nieco 
ponad 16 proc. wszystkich otwartych 
w badanym okresie postępowań tego 
typu. Wśród zasadniczych przyczyn 
kryzysu UPoZU wymienia się m.in.: 
zbyt późne otwarcie postępowania, 
zły dobór rodzaju postępowania, nie-
właściwe propozycje układowe czy 
brak przekonującego planu restruk-
turyzacyjnego.
Ostatecznie wniosek nasuwa się je-
den – znaczna część polskiego biznesu 
zmaga się zarówno z rekordową liczbą 
postępowań restrukturyzacyjnych, jak 
i najwyższym wskaźnikiem postępowań 
upadłościowych. Co ciekawe, wśród 
najczęściej pojawiających się w zesta-
wieniach otwartych postępowań firm 
czynnikiem przewodnim okazuje się 
wiek przedsiębiorstwa. 

Kto stawia na 
procesy restrukturyzacyjne?

O ile w ogólnym rozrachunku liczba 
postępowań restrukturyzacyjnych bije 
kolejne rekordy, o tyle stałą w struktu-
rze przedsiębiorstw, które najczęściej 
decydują się na tego typu rozwią-
zania, jest co najmniej 10-letni staż 
na rynku. Co ciekawe, w kontekście 
konkretnych branż na prowadzenie 
wychodzi rolnictwo, które w I kwar-
tale br. ucierpiało nie tylko na skutek 
pandemii (z 45-procentowym wzrostem 

między kolejną pozycją – Wielkopolską 
– jest jeszcze bardziej zarysowana, bo 
w zachodnim regionie kraju w I kwar-
tale odnotowano 44 postępowania. Nie-
wiele mniej, bo o dwa, potwierdzono 
na Śląsku. Dosyć wyrównane wyniki 
z kolei mają województwa północne. 
Niestety, znaczna część podmiotów 
nie wychodzi z kryzysu obronną ręką.
Ponadto nadzieja całego sezonu co-
vidowego na relatywnie niskokoszto-
we postępowanie restrukturyzacyjne 
w formule uproszczonego postępo-
wania o zatwierdzenie układu (UPo-
ZU) jak na razie nie zdaje egzaminu 
jakościowego. Do końca I kwartału 
br. sądy wydały postanowienia o za-
twierdzenie układu w stosunku jedynie 

najczęściej wymienia się biura rachun-
kowe i podatkowe oraz firmy zajmujące 
się doradztwem w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej i zarządzania 
– oba segmenty po 23 proc.

Ciekawą grupą ze zbioru „pozostałych 
działalności” są przedsiębiorstwa pro-
wadzące działalność finansową (ponad 
10 proc.), z czego 60 proc. to spółki 
o profilu holdingowo-finansowym, 
utrzymywane w ramach funduszy in-
westycyjnych. Ich problemy niewąt-
pliwie wynikają z pogorszenia tempa 
regulowania należności, co jest bezpo-
średnim skutkiem ogólnego letargu na 
polskiej scenie biznesowej.
Sytuacja krajowych przedsiębiorstw 
przechodzi kolejne załamanie, jed-
nak dokładna interpretacja zjawisk 
z I kwartału br. może przyczynić się do 
oszacowania szans polskiej gospodarki 
na kolejne miesiące. Właśnie dzięki 
dokładnym analizom struktury postę-
powań restrukturyzacyjnych krajowy 
rynek jest w stanie wyznaczyć te prze-
strzenie, które najbardziej wymagają 
dodatkowego wsparcia. n
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 Dr Andrzej Michalak, prezes 
Fundacji Wizja Rozwoju, któ-
ra od początku organizuje Fo-
rum, nie chce porównywać 

go do „polskiego Davos”, czyli Forum 
Ekonomicznego w Krynicy.
– My przygotowujemy dopiero czwartą 
edycję, a Krynica ma ich na swoim 
koncie trzydzieści, w tym ostatnią 
przymusowo przeniesioną przez pan-
demię do Karpacza. Na pewno jednak 
jesteśmy największym wydarzeniem 
gospodarczym w północnej części kra-
ju. Największym i coraz bardziej rozpo-
znawalnym – mówi Andrzej Michalak.
Prestiż imprezy budują liczby. Już po 
pierwszej edycji Forum Wizja Rozwoju 
mogło pochwalić się pięcioma tysią-
cami uczestników, którzy wysłuchali 
pięciuset prelegentów w dwudziestu 
zaplanowanych blokach tematycznych. 
– Ważny jest też format ekspertów 
i uczestników naszych paneli dysku-
syjnych, coroczny patronat premiera 
RP i duże zainteresowanie mediów, 
wymiernie widoczne w kilkuset pu-
blikacjach i relacjach. To sprawia, że 
z roku na rok rośniemy – dodaje pre-
zes Michalak.
Jednym z pomysłodawców Forum Wizja 
Rozwoju jest Małgorzata Zwiercan, 
działaczka opozycji w czasach PRL i po-
seł na Sejm VII kadencji. Nie ukrywa, 
że inspiracją do stworzenia imprezy 
był jej udział w spotkaniach o tema-
tyce gospodarczej na południu Polski: 
w Krynicy, Katowicach czy Jasionce. 
Północ Polski była w tej kwestii białą 

plamą i dlatego pojawił się pomysł 
organizacji gdyńskiego Forum. 
– Przecież mamy tutaj inwestycje sty-
mulujące rozwój gospodarki morskiej, 
przemysł stoczniowy, portowy, energe-
tyczny, czy odnawialne źródła energii. 
Rozpoczęcie rozmów o wizji rozwoju 
polskiej gospodarki właśnie w Gdyni 
wydawało się naturalne i oczywiste. 
Dzisiaj, po trzech edycjach spotkań, 
widzimy, że była to decyzja dobra 
i bardzo potrzebna – wyjaśnia Małgo-
rzata Zwiercan.
Potwierdzają to słowa, które podczas 
drugiej edycji imprezy w 2019 roku 
wypowiedział premier Mateusz Mo-
rawiecki: – Forum, wizja, rozwój to 
trzy słowa, które wytyczają kierunek. 
Potrzebujemy forum jako miejsca spo-
tkań, dyskusji i wymiany poglądów. Po-
trzebujemy wizji, by osiągnąć z pozoru 
nierealne cele w ciągu kolejnych lat.

Szerokie spektrum dyskusji

Od samego początku program Forum 
stawia na różnorodność tematyczną. 
Stąd obecność w programie imprezy 
choćby Hackathonu, który jest niczym 
innym jak zmaganiem informatyków 
i osób związanych z tworzeniem opro-
gramowania. W tym roku partnerem 
tego bloku został GovTech.
Z drugiej strony mamy Pomorskie Fo-
rum Kół Gospodyń Wiejskich. Ktoś 
powie, że trudno te dwie rzeczywi-
stości połączyć. Nic bardziej mylnego, 
bo przecież od kilku lat KGW mogą 
prowadzić działalność gospodarczą 
i funkcjonują na rynku na zasadach 
biznesowych. W nowej rzeczywistości 
gospodarczej radzą sobie doskonale 
– korzystają z pomocy państwa naj-
lepiej jak potrafią i stały się istotnym 
elementem gospodarki.
– Ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich 
dała tym organizacjom wiele możliwości. 
To nie tylko dofinansowanie z budżetu 
państwa na poziomie do 5 tysięcy zło-
tych rocznie – mówi Anna Gembicka, 
sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. I dodaje: – To także 
możliwość prowadzenia uproszczonej 
ewidencji przychodów i kosztów. Dzię-
ki osobowości prawnej Koła Gospodyń 
Wiejskich mogą pozyskiwać także do-
tacje i granty z takich programów, jak 
EtnoPolska czy Kultura – Interwencje.
Statystyka dotycząca kobiet i ich wpły-
wu na rozwój polskiej wsi jest zresztą 
bezwzględna – panie mają coraz więcej 

do powiedzenia! Połową z polskich wsi 
w roli sołtysa rządzą właśnie kobiety.
– Panie na wsi nie mają kompleksów, to 
kobiety w miastach postanowiły, że nie 
będą gorsze. Na przykład w Warszawie 
działają i powstają kolejne Koła Gospo-
dyń Miejskich – mówi Alina Kuźmina, 
wiceprezes Fundacji Polska Gospodyni 
i p.o. redaktora naczelnego czasopisma 
„Gospodyni”.
Na drugim biegunie tematycznym jest 
wspomniany Hackhathon, w czasie 
którego programiści pracują nad projek-
tami mającymi ułatwić życie Polakom. 
W zmaganiach biorą udział młodzi, my-
ślący nieschematycznie ludzie, którzy 
nie boją się zmierzyć z wyzwaniami 
czekającymi nas w kolejnych latach.
Gdyński Hackhathon inspiruje 
do zmian i zachęca do spojrzenia 
w przyszłość. To podczas Forum Wizja 

Rozwoju powstał choćby projekt apli-
kacji zmien.to służącej do inteligent-
nego zgłaszania awarii, zanieczyszczeń 
i sytuacji zagrożenia w mieście, czy 
pomysł sieci neuronowej rozpoznającej 
emocjonalne zabarwienie tekstu.
Dodajmy, że najlepsze ekipy Hacka-
thonu otrzymują nagrody finansowe, 
które pozwalają im kontynuować pracę 
nad swoimi projektami w przyszłości.

Srebrna gospodarka ze złotą 
perspektywą

Seniorzy są bardzo ważną grupą uczest-
ników rynku, która niestety jest bar-
dzo często nieco marginalizowana. 
Na Forum Wizja Rozwoju zauważa się 
jednak jej potencjał i dlatego rokrocznie 
temat srebrnej gospodarki jest mocno 
akcentowany w agendzie imprezy. Dba 

Wizja rozwoju gospodarki 
tworzy się w Gdyni
Forum Wizja Rozwoju konsekwentnie buduje swoją pozycję na gospodarczej i ekonomicznej 
mapie Polski. W tym roku impreza odbędzie się 24 i 25 czerwca, i po raz czwarty zgromadzi 
ekonomistów, przedsiębiorców i naukowców z całego kraju, którzy będą dyskutować 
i wytyczać kierunki rozwoju polskiej gospodarki na najbliższe lata.

o to szczególnie Małgorzata Zwiercan, 
która podczas swojej pracy w Sejmie RP 
szefowała m.in. Komisji Senioralnej.
– Wzrastająca liczba osób starszych spra-
wia, że gospodarka powinna ukierunko-
wać się na usługi i przedmioty potrzebne 
seniorom. Zmienia się tez świadomość 
osób starszych i wydłuża ich aktywność 
zawodowa i społeczna – mówi Małgorza-
ta Zwiercan i dodaje: – Polska powinna 
traktować srebrny rynek jako jeden ze 
strategicznych obszarów, który wpłynie 
na podniesienie poziomu życia senio-
rów, ale także ukierunkuje działania 
polskiego przemysłu, uwzględniają-
ce specyficzne potrzeby najstarszych 
przedstawicieli społeczeństwa.
Andrzej Michalak: – Srebrną gospodarkę 
możemy już traktować jako naszą spe-
cjalność. Interesuje nas wypracowanie 
rozwiązań w dziedzinie aktywizacji osób 
starszych, zaspokajania ich potrzeb 
i szukania ułatwień funkcjonowania tej 
grupy w społeczeństwie coraz częściej 
korzystającym z nowych technologii.

Powinna inspirować nas 
przyszłość

Ideą Forum Wizja Rozwoju jest od 
samego początku szukanie rozwiązań 
gospodarczych i ekonomicznych na 
najbliższe lata. – Najbardziej cieszy 
to, że wypracowujemy podczas Forum 
rozwiązania dla polskiej gospodarki. 
Nie ma drugiego takiego miasta w na-
szym kraju, nie ma drugiego takiego 
wydarzenia w Polsce Północnej, które 

Niezbędnik IV Forum Wizja Rozwoju  
w Gdyni

Termin › 26-27 sierpnia 2021 r. 

Miejsce › Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Strona www Forum › wizjarozwoju.pl

Rejestracja uczestników ›  
rejestracja.wizjarozwoju.pl/

Do kiedy można się rejestrować › 
22 czerwca 2021 roku

Małgorzata  
Zwiercan  

jest jednym 
z pomysłodawców 

Forum Wizja  
Rozwoju

FORUM, WIZJA, 
ROZWÓJ TO TRZY 

SŁOWA, KTÓRE 
WYTYCZAJĄ KIERUNEK. 

POTRZEBUJEMY 
FORUM JAKO MIEJSCA 

SPOTKAŃ, DYSKUSJI 
I WYMIANY POGLĄDÓW. 
POTRZEBUJEMY WIZJI, 

BY OSIĄGNĄĆ Z POZORU 
NIEREALNE CELE 

W CIĄGU KOLEJNYCH 
LAT



Krzysztof Wąsowski

Mecenas, partner w kancelarii 
WLP Legal
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tak mocno koncentrują się na spojrze-
niu w przyszłość. A właśnie przyszłość 
jest tym, co powinno nas inspirować 
– przekonuje Małgorzata Zwiercan.
Stąd w tegorocznej agendzie forum blok 
3W – Węgiel, Woda, Wodór – który bę-
dzie organizowany wspólnie z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego. W czasach 
kiedy przed polską gospodarką stoi 
wyzwanie transformacji energetycznej 
i konieczność rezygnacji z węgla jako 
paliwa, to temat bardzo istotny i wpi-
sujący się w filozofię Forum. Adam 
Gawęda, poseł i były podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Energii i Ministerstwie 
Aktywów Państwowych, uczestniczył 
już w gdyńskim Forum Wizja Rozwoju. 
Pochodzi z Górnego Śląska i właśnie ta 
tematyka jest mu bardzo bliska.
– Stawianie na odnawialne źródła ener-
gii będę zawsze popierał. To jest dobry, 
bardzo dobry kierunek. Chciałbym 
jednak, żebyśmy spojrzeli na węgiel 
z szerszej perspektywy – nie tylko jak 
na kopalinę, którą możemy wydobyć 
i spalić żeby uzyskać energię. Może-
my ją przecież wydobyć i przetworzyć 
w sposób ekologiczny, uzyskując choć-
by wodór. To naprawdę jest przyszłość 
– mówi Adam Gawęda.
Zresztą energetyka będzie jednym 
z najważniejszych tematów tegorocz-
nej edycji imprezy. – Chcemy poszu-
kać rozwiązań w dziedzinie morskiej 
energetyki wiatrowej i podyskutować 
o źródłach: od atomu po biogaz i wodę 
– dodaje Andrzej Michalak.

Kontrowersje? I bardzo dobrze!

W programie czwartej edycji Forum 
nie zabraknie dyskusji na temat in-
westycji transportowych, takich jak 
droga Via Carpatia, która ma połączyć 
greckie Saloniki z litewską Kłajpedą. 
Pojawią się też wątki związane z prze-
kopem Mierzei Wiślanej, czy budową 
Centralnego Portu Komunikacyjnego. 
To tematy wzbudzające kontrowersje, 
choćby ze względów politycznych.
– I bardzo dobrze. Zapraszamy wszyst-
kich zainteresowanych polską gospo-
darką bez względu na poglądy. Chcemy 
słuchać głosów padających z różnych 
stron sceny politycznej i na ich funda-
mencie wypracować rozwiązania, które 
przedstawimy decydentom. Bardzo 
liczymy na rzeczową dyskusję zarówno 
w tych tematach, jak i w zagadnie-
niach Nowego Ładu zaproponowanych 
przez rząd, zwłaszcza w obszarach do-
tyczących przedsiębiorców – mówi 
Andrzej Michalak.
W Gdyni wszyscy zdają sobie sprawę, 
że w rozmowach o gospodarce nie moż-
na uciec od polityki. Stąd tegoroczny 
blok o nazwie „Polityka i gospodarka”. 
Eksperci poszukają odpowiedzi na py-
tania o miejsce Polski w gospodarce 
światowej w kontekście zmian i de-
cyzji zapadających chociażby w Unii 
Europejskiej. 
– Wiele obiecujemy sobie też po dyskusji 
na temat wpływu mediów na procesy go-
spodarcze. To właśnie środki masowego 

przekazu bardzo często kształtują zja-
wiska poparcia lub negacji – wyjaśnia 
szef Fundacji Wizja Rozwoju.
Nie ma wątpliwości, że ton dyskusji 
zdominuje też pandemia COVOID-19 
i jej wpływ na procesy gospodarcze. – 
Przyjrzymy się temu jak ogólnoświato-
we spowolnienie gospodarcze związane 
z koronawirusem wpłynęło na rozwój 
polskiej przedsiębiorczości. Wierzę, 
że odpowiedzi na temat wizji rozwoju 
gospodarki w tych trudnych czasach 
znajdziemy w dyskusji na temat progra-
mów Krajowy Plan Odbudowy i Nowy 
Ład – mówi Małgorzata Zwiercan.

Więcej dyskusji w kuluarach

W programie tegorocznego forum na-
stąpiła jedna zmiana w porównaniu 
do poprzednich edycji – będzie mniej 
dyskusji panelowych, a więcej czasu 
na rozmowy w kuluarach.
– Doświadczenie z poprzednich trzech 
edycji uczy, że one też bardzo wiele 
dają, że to właśnie tam rodzi się wiele 
pomysłów i inicjatyw wykorzystywa-
nych później w wielu dziedzinach życia 
– przekonuje Andrzej Michalak i doda-
je: – Zapraszamy do Gdyni wszystkich 
zainteresowanych polską gospodar-
ką. Możemy się różnić poglądami, ale 
wartością spotkań podczas Forum jest 
wspólne wypracowywanie rozwiązań, 
które służą wszystkim. n

Tomasz Nowakowski 

PODCZAS FORUM 
WIZJA ROZWOJU 
POWSTAŁ PROJEKT 
APLIKACJI ZMIEN.TO  
SŁUŻĄCEJ 
DO ZGŁASZANIA 
AWARII, 
ZANIECZYSZCZEŃ 
I SYTUACJI 
ZAGROŻENIA 
W MIEŚCIE

Premier Mateusz Morawiecki podczas Forum Wizja Rozwoju
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GOSPODARKA
wywiad

Prawo

Mecenas Krzysztof Wąsowski,  
partner w kancelarii WLP Legal, 
mówi o tym, że przedsiębiorcy  
w starciu z administracją wcale  
nie muszą stać na straconej 
pozycji

Jest pan znanym prawnikiem, ale tak na-
prawdę wszystko zaczęło się od muzyki.
Tak, mam wykształcenie muzyczne. 
Wszystko zaczęło się od mojego ojca, 
który był radiowcem i pracował w Pro-
gramie Trzecim Polskiego Radia jako 
inżynier jeszcze w latach 80. Tak więc 
wychowywałem się na Myśliwieckiej. 
Ojciec miał genialny talent dydaktyczny. 
Zaraził mnie najpierw bakcylem sportu; 
od początku podstawówki trenowałem 
piłkę nożną w Legii Warszawa. Byłem 
bramkarzem, a trenował nas Władysław 
Stachurski, legenda Legii, który w końcu 
został jej pierwszym trenerem. Niestety, 
nasza drużyna została rozwiązana. To 
z kolei spowodowało, że zająłem się piłką 
ręczną i oczywiście znowu był to pomysł 
mojego taty. 

I taką samą drogą doszedł pan do gitary?
Tyle opowiadał mi o muzyce i instrumen-
cie, na którym sam nie potrafił grać, że 
na koniec to już ja namawiałem go, żeby 
pozwolił mi na rozpoczęcie nauki. W wie-
ku 15 lat, będąc już w liceum, poszedłem 

jest jak
muzyka
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do podstawowej szkoły muzycznej. 
Po dwóch latach nauki przeszedłem 
do średniej, z czego do dzisiaj jestem 
bardzo dumny. Jest to najstarsza szkoła 
muzyczna w Polsce, imienia Józefa El-
snera, drugiego (zawodowego) stopnia, 
do której podobno uczęszczał Fryderyk 
Chopin. Z dumą więc mogę powiedzieć, 
że jestem jego kolegą ze szkoły, tylko że 
140 lat później. Uwielbiałem grać, ale 
muzykę traktowałem również użytkowo 
– na studiach prawniczych dorabiałem 
ucząc gry na gitarze. Za swoje osią-
gnięcia w tej dziedzinie zdobywałem 
nawet nagrody. Dzięki muzyce i gitarze 
poznałem moją żonę. Potem grałem 
już tylko okazjonalnie. Ujmując rzecz 
żartobliwie, zostałem muzykiem wie-
rzącym, ale nie praktykującym. 

Po maturze rozpoczął pan jednak studia 
prawnicze, a nie muzyczne.
Tak, bo muzyka to system zero jedynko-
wy; jest się wybitnym, albo lepiej zostać 
w domu. Ale muzyka cały czas siedziała 
mi w głowie. Najpierw postanowiłem 
zostać lutnikiem. Okazało się jednak, 
że w Polsce nie ma takiej uczelni, więc 
moim następnym wyborem było leśnic-
two, bo przecież instrumenty wyrabia 
się z drewna. Na szczęście mama wybiła 
mi to z głowy i tak urodziło się prawo.

Zaczął pan jednak od nauk politycz-
nych?
Za pierwszym razem nie udało mi się 
dostać na prawo. Żeby ukończyć szko-
łę muzyczną, zrezygnowałem z nauk 
politycznych i skoncentrowałem się 
już tylko na muzyce i prawie. Oczy-
wiście z nauką i egzaminami bywało 
różnie, ale na 3. roku nastąpił przełom. 
Dostałem się na seminarium z prawa 
administracyjnego. Zajęcia prowadził 
profesor Zbigniew Cieślak, mój mentor 
i mistrz; obecnie sędzia Trybunału 
Konstytucyjnego w stanie spoczynku. 
W tamtych czasach pracował w URM 
i był wysokim urzędnikiem w rządzie 
Hanny Suchockiej. Ci, którzy studiowali 
prawo pamiętają z pewnością, że prawo 
administracyjne jest niezbyt porywają-
cą tematyką. Jednak profesor potrafił 

bardzo dużo czytać, jak się okazało wie-
dza zdobyta w ten sposób procentuje 
na sali sądowej. No i oczywiście liczy 
się również doświadczenie. W tym kon-
tekście mój mentor, profesor Cieślak, 
powtarzał, że lekarz czy inżynier nie 
musi być starszy, aby być lepszy, bo 
w tych zawodach liczy się technologia. 
W prawie nie ma technologii, liczy się 
doświadczenie i wyobraźnia, które są 
kluczowe dla wykonywania tego za-
wodu. Dlatego na przykład stanowisko 
sędziego powinno być ukoronowaniem 
kariery prawniczej. Tak właśnie dzieje 
się anglosaskich systemach prawnych. 

Od 2005 do 2015 roku razem z dwoma 
wspólnikami prowadzi pan kancelarię.
To czas fantastycznej przygody. Oczywi-
ście, wyspecjalizowaliśmy się w prawie 
administracyjnym. W ramach żartu 
powiem, że mieliśmy takie niefor-
malne hasło biznesowe: pomagamy 
przedsiębiorcom zniszczyć admini-
strację. Oczywiście, mieliśmy na myśli 
lewiatana, złożonego z 1000 przepi-
sów często dla ludzi prowadzących 
biznes kompletnie niezrozumiałych, 
nieżyciowych, a w konsekwencji utrud-
niających działalność. Podam jeden 
przykład: mieliśmy klienta specjali-
zującego się w sprzedaży urządzeń 
elektronicznych. Biznes doskonale 
się rozwijał, ale w końcu dopadła go 
administracja, urząd komunikacji 
elektronicznej, badania jakości, itp. 
Klient miał pecha, ponieważ handlował 
sprzętem amerykańskim. Okazało się 
że w przypadku tego sprzętu normy 
amerykańskie i Unii Europejskiej nie 
pokrywają się… Padł ofiarą wojny kon-
kurencyjnej na europejsko-atlantyckim 
rynku, co groziło mu zamknięciem 
biznesu. Mimo że sprzęt był dobry ja-
kościowo i tańszy od konkurencyjnego, 
to jednak nie spełniał norm unijnych. 
Przeanalizowaliśmy sytuację i bardzo 
chcieliśmy pomóc. Powiedziałem: po-
możemy panu przegrać dzięki czemu 
pan wygra. Był zaszokowany. Zapytałem 
– co jest jego celem – wygranie proce-
su, czy zwiększenie zysków. Szybko 
odpowiedział, że zwiększenie zysków. 

Nazwaliśmy to ze wspólnikami grą na 
spadkach, czyli zrozumieniem idei 
decyzji administracyjnej. W tym przy-
padku urząd wydał decyzję o zakazie 
sprzedaży. W tej sprawie zaprocen-
towała moja rozmowa z profesorem 
Cieślakiem i lektura opracowań przed-
wojennych. Decyzja administracyjna 
nie jest „przedmiotowa”, jest zawsze 
spersonifikowana, jej istotą jest indywi-
dualny charakter. Zaproponowaliśmy 
klientowi stworzenie wielu podmio-
tów, które co prawda będą przegrywały 
konkretne sprawy związane z decyzją 
administracyjną, ale do tego czasu będą 
mogły handlować. Wiedzieliśmy, że 
w tej gonitwie urząd nas nie dogoni, 
ponieważ nie może wydawać decyzji 
„przedmiotowych”. To nam pokaza-
ło jak ważne jest naukowe podejście 
do prawa i szukanie istoty problemu. 
Okazało się, że istotą problemu nie jest 
wygrać, a pomóc klientowi się rozwijać. 
Do takiego podejścia trzeba się jednak 
mentalnie przygotować. 

Wynika z tego, że ta z pozoru nudna, 
zwłaszcza dla młodych, część prawa 
może być rajem dla prawników wie-
dzących jak z niego korzystać… 
I do tego dającym olbrzymią satys-
fakcję. Pamiętajmy o tym, że dzisiaj 
największym przedsiębiorcą jest Skarb 
Państwa, a pieniądz ma narodowość 
– dla administratywistów to jest po 
prostu szerokie pole do działania. 

Po latach współpracy wspólnicy zde-
cydowali o zamknięciu kancelarii.
Każdy z nas postanowił ruszyć we wła-
sną stronę. Ale dla mnie, praktycznie 
rzecz biorąc, nic się nie zmieniło. W no-
wej kancelarii mam fantastycznych 
współpracowników, którzy działali ze 
mną w poprzedniej. Moją ideą nadal 
jest wspomaganie przedsiębiorców 
w przedzieraniu się przez gąszcz norm 
administracyjnych. Jestem fanem trzech 
książek nieprawniczych, które uważam, 
że są absolutnie kluczowe dla praw-
ników. Pierwsza to „Marketing Nar-
racyjny” Eryka Mistewicza. Uważam, 
że oddaje ona istotę biznesu, w tym 

mówić o tym w taki sposób, że tematyka 
ta mnie zafascynowała. Zacząłem o tym 
czytać, a zwłaszcza literaturę przed-
wojenną z prawa administracyjnego. 
Przeczytałem chyba wszystkie roczniki 
„Gazety Administracji”. 

Pracę magisterską napisał pan z tema-
tyki związanej z koncesjonowaniem 
radiofonii i telewizji. 
Chciałem połączyć prawo cywilne 
i administracyjne. Wypadło to na tyle 
dobrze, że po obronie profesor Cieślak 
zaproponował mi zrobienie doktoratu. 
Po pięciu latach wspaniałej przygody 
obroniłem swój doktorat. Zostałem 
nauczycielem akademickim i przez 
20 lat na Uniwersytecie Warszawskim 
uczyłem studentów prawa administra-
cyjnego. W tamtych czasach nauczanie 
było moja pasją. 

Zdecydował się pan jednak na otwarcie 
kancelarii.
Początkowo była ona dodatkiem do na-
uczania, jednak z czasem to się komplet-
nie zmieniło i dzisiaj jest już odwrotnie. 
Razem z dwoma wspólnikami osiągnę-
liśmy spory sukces. Jeszcze 2 dwa lata 
temu w jednym z rankingów byliśmy 
na 18. miejscu w Polsce pod względem 
zyskowności kancelarii. W pewnym 
sensie było to dla mnie potwierdzeniem, 
że nauka, a zwłaszcza praca naukowa 
poszerza wyobraźnię. Próbując rozwią-
zać problem naukowy i przygotowując 
opracowania na ten temat, musiałem 

Krzysztof Wąsowski
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Zegarek › „Apple Watch. Jak będzie mnie stać, to następny będzie 
Patek Philippe. Polska, genialna marka.” 

Wypoczynek › „Generalnie nie lubię wakacji, a już leżenie na 
plaży to prawdziwy koszmar. To, co mnie uspokaja i powoduje, że 
naprawdę odpoczywam, to pobyt w kościele, zwłaszcza na adoracji 
Najświętszego Sakramentu. Kiedy wyjeżdżamy na wakacje to proszę 
tylko, aby na miejscu była dobra kuchnia i kościół.” 

Kuchnia › „Uwielbiam sam gotować. Moje ulubione danie 
to  kaszanka z jabłkami po staropolsku. Jeśli nie kuchnia polska, 
to włoska.” 

Samochód › „Nie mam prawa jazdy. Ulubiona marka to samochód 
żony, czyli Mercedes.”

Sport › „Kolega namówił mnie na MMA – nazywamy to KSW, 
czyli katolickie sporty walki.” 

Hobby › „Jestem miłośnikiem Trylogii. Uważam, że Sienkiewicz 
jest niedoścignionym mistrzem marketingu narracyjnego.”

WSZYSCY 
OPOWIADAMY 

HISTORIE, KLIENT NAM 
SWOJĄ, MY MUSIMY 

PRZEKONAĆ GO NASZĄ, 
Z KTÓREJ WYNIKA, ŻE 
JESTEŚMY NAJLEPSI, 

A PÓŹNIEJ TAK 
OPAKOWAĆ HISTORIĘ 

KLIENTA, ŻEBY 
WYGRAĆ W SĄDZIE

prawniczego. Wszyscy opowiadamy 
historie, klient nam swoją, my musimy 
przekonać go naszą, z której wynika, 
że jesteśmy najlepsi, a później tak opa-
kować historię klienta, żeby wygrać 
w sądzie. Druga książka to „Wywieranie 
wpływu na ludzi” Roberta Cialdiniego. 
Niezwykła pozycja, która, podobnie jak 
poprzednia, uczy opowiadania historii. 
A trzecia to „Traktat o dobrej robocie” 
Tadeusza Kotarbińskiego. 

Kim są klienci pana kancelarii?
Przede wszystkim to duże i średnie 
firmy mające problemy z administra-
cją. Ale nie tylko, specjalizujemy się 

również w bezpieczeństwie transakcji. 
Wiele firm zwraca się do nas z pyta-
niam,i czy mogą dokonać transakcji 
biznesowych bez zwiększenia ryzyka 
prawno-karnego dla osób podejmu-
jących decyzje. To skierowało moją 
uwagę na prawo karne, spójne kon-
strukcyjnie, ale wymagające finezji 
w szczegółach, co z kolei zafascyno-
wało mnie jako naukowca. Prezesi 
często pytają mnie: panie mecenasie, 
czy jak podpiszę ten dokument to będę 
siedział? Nasza głowa w tym, aby nigdy 
tak się nie stało.  n

rozmawiał Jarek Dotkafo
t.:
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Sprzyja temu również sytuacja 
zewnętrzna, czyli realne za-
grożenie dostaw do Europy 
z Chin (casus ostatniego roku 

i obecna sytuacja w Kanale Sueskim) 
oraz wyraźne napięcie w relacjach 
handlowych między USA a Chinami. 
Celem odbudowy jest przejęcie przez 
polski przemysł tekstylny rynku we-
wnętrznego (obecnie import to ponad 
60 proc.) i wzrost eksportu do UE (obec-
nie 29 proc. z Chin, 30 proc. z innych 
krajów azjatyckich, wartość importu 
spoza UE – 80 mld euro) i do USA.

Odbudowa tej gałęzi gospodarki jest 
wciąż możliwa przy spełnieniu okre-
ślonych warunków, m.in.: wzrostu 
konkurencyjności dzięki wysokiej 
jakości produkcji, unikalnemu desi-
gnowi, kreatywnemu marketingowi, 
rygorystycznej polityce dotyczącej 
zapasów, a także długoplanowej po-
lityce szkolenia oraz motywowania 
kadr technicznych i kreatywnych. Poza 
tym ważne będzie wsparcie państwa 
poprzez zachęcanie polskich konsu-
mentów do zakupu polskich produktów 
tekstylnych wysokiej jakości, o dłuższej 

przyszłość Teofilowa

trwałości (walory ekologiczne), jak to 
było np. w przypadku promocji arty-
kułów rolno-spożywczych.

Najlepsze polskie dzianiny

Powstanie firmy w 1972 r. było odpo-
wiedzią na rosnący popyt i modę na 
konfekcję z dzianin syntetycznych. 
W skład przedsiębiorstwa wchodziły 
cztery zakłady, w których zatrudnio-
nych było ok. 6,5 tys. osób. Systema-
tyczna modernizacja parku maszyno-
wego była jednym z najważniejszych 
składowych sukcesu firmy, która 
w latach 80. zapoczątkowała przerób 
surowców naturalnych, a u progu 
nowego tysiąclecia, kontynuując ten 
trend, jako pierwsza zapoczątkowała 
wytwarzanie dzianin z nowoczesnych 
przędz najwyższej jakości, w tym ba-
wełny organicznej. 
Teofilów ma wciąż duże możliwości 
technologiczne i produkcyjne, co po-
zwala zakładowi wykonywać dzianiny 
również według wzoru klienta oraz 

świadczyć usługi wykoń-
czalnicze i dziewiarskie. 
Firma produkuje dzia-
niny o różnorodnych za-
stosowaniach: ubrania 
dla niemowląt oraz star-
szych dzieci, bieliznę dla 
młodzieży, a także odzież 
sportową i dla celów re-
klamowych. O tym, jak 
doskonałe są projekty ar-
tystów plastyków z Teo-
filowa, świadczy choćby 
to, że w ostatnim mie-
siącu niemiecki klient 
wybrał wzór artysty pla-
styka z Teofilowa na swój 
projekt licencyjny. 

Wejście do grupy ARP

Od 2018 r. Teofilów S.A. należy do Grupy 
Agencji Rozwoju Przemysłu. Pozwa-
la to firmie korzystać ze wszystkich 
produktów ARP oferowanych pod-
miotom z Grupy, m.in. wprowadzania 

Czy polski przemysł 
tekstylny może stać się 
ponownie silną gałęzią 
i potencjalnym źródłem 
wzrostu gospodarczego 
Polski? Biorąc pod uwagę 
sukcesy eksportowe Polski 
w latach 70. i 80. XX w., 
można wysnuć  
tezę, że jest to realne

Innowacyjna

Firma przeszła proces certyfikacji. 
Udało się jej wprowadzić na polski 

rynek technologię outlast, pierwotnie 
opracowaną dla NASA, i jako jedyna 

w Polsce produkuje tę dzianinę 

innowacyjnych technologii, finansowa-
nia tych projektów w formie kredyto-
wania czy leasingu, a także konsultacji 
i usług eksperckich na każdym etapie 
rozwoju projektu biznesowego.
Fabryka posiada obecnie właściwie 
wszystkie atesty dla dzieci, a nawet nie-
mowląt, a także atesty eco i przyjazne 
człowiekowi, co niewątpliwie stawia 
firmę w lepszej pozycji w stosunku do 
konkurencji z branży.
Spółka zatrudnia doświadczonych 
technologów i projektantów, którzy 
podejmują wyzwania aktualizowania 
wzorów zgodnie z trendami światowy-
mi, np. monstery w sezonie wiosen-
nym ubiegłego roku, a na wiosnę br. 
dzianiny w najmodniejszych kolorach 
(żółte i szare). 
Co istotne, spółka posiada obszerną 
bazę wzorów, w tym archiwalnych, 
gdyż zawsze zatrudniała własnych pro-
jektantów (w większości absolwentów 
łódzkiej ASP).

Lot w kosmos?

Firma przeszła proces certyfikacji. 
Udało się jej wprowadzić na polski 
rynek technologię outlast, pierwotnie 
opracowaną dla NASA, i jako jedyna 
w Polsce produkuje tę dzianinę. Outlast 

Niemiecki klient wybrał wzór artysty plastyka z Teofilowa na swój 
projekt licencyjny
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to wiodąca globalna marka w segmen-
cie tekstyliów funkcjonalnych regulacji 
temperatury. Dzianiny z tym certyfika-
tem wspomagają procesy oddychania 
przez skórę, termoregulacji oraz za-
pewniają przyjemne uczucie świeżości 
i komfortu.
Teofilów S.A., współpracując z Insty-
tutem Biopolimerów i Włókien Che-
micznych oraz Instytutem Przemysłu 
Skórzanego Łukasiewicz, poszukuje 
też innych rozwiązań, które docelo-
wo pozwolą nadać nowe właściwości 
użytkowe wyrobom dziewiarskim na 
etapie wykończalniczym, takie jak np. 
funkcja odprowadzania wilgoci lub 
właściwości odblaskowe. Nadanie tych 
nowych właściwości może odbywać się 
również z wykorzystaniem płynnych 
apretur o działaniu insektobójczym, 
pielęgnacyjnym (z aloesem), przyspie-
szającym transport wilgoci (odzież 
sportowa) lub ochronnym przeciwko 
promieniowaniu UVA i UVB.
Wraz z certyfikatem Sanitized® firma 
wprowadziła do oferty wysokiej jakości 
przeciwbakteryjne wykończenie dzia-
nin na bazie jonów srebra. Nie zawiera 
ono potencjalnie problematycznego 
nanosrebra, które jest niekorzystne dla 
człowieka. Sanitized® to technologia, 
która zabezpiecza i chroni przed bak-
teriami oraz zapobiega powstawaniu 

nieprzyjem-
nego zapachu. 
Teofilów S.A. 
planuje ją wyko-
rzystać w produkcji 
wyrobów gotowych, 
takich jak T-shirt, pod mar-
ką własną i dla innych marek znanych 
szeroko na rynku polskim i europej-
skim.

Przede wszystkim 
odpowiedzialność

Obecnie Teofilów wprowadza do 
swojej oferty przędzę w 100 proc. 
poliestrową, która zawiera 10 proc. 
plastiku przetworzonego z odpadów 
morskich odzyskiwanego w proce-
sach oczyszczania morskich akwenów 
i 90 proc. z odpadów lądowych. Jest to 
efekt pozyskania certyfikatu Seaqual 
Initiative®. 
Trwają też prace nad doskonaleniem 
przędzy organiczno-ekologicznej z re-
cyklingu: ekopoliestru, ekowiskozy, 
ekobawełny. Zarząd fabryki podkreśla, 
że chce mieć swój wkład w rozwój dzie-
wiarstwa, w którym produkcja dzia-
niny nie wpływa w żaden negatywny 
sposób na dobrostan naszej planety. 
Dział rozwoju firmy rozwija również 
projekt ciekawych opakowań, które 

Teofilów 
wprowadza 
przędzę 
w 100 proc. 
poliestrową, 
która zawiera 
10 proc. plastiku 
przetworzonego 
z odpadów 
morskich.  
Posiada 
certyfikat 
Seaqual 
Initiative®. 

mają stanowić coraz bardziej istotne 
zastępstwo dla plastikowych pojem-
ników czy worków.
Z kolei odpowiedzialność społeczna 
(CSR) firmy znajduje potwierdzenie 
we wspieraniu lokalnych instytucji 
pomagających dzieciom w potrzebie.

Moda z dzianiny 

Firma rozwija również projekt mody na 
dzianinę. Nie dziwi to nikogo, kto pa-

mięta wielką projektantkę, która 
przed stu laty postawiła wła-

śnie na dzianinę. Chodzi 
oczywiście o samą Co-

co Chanel i jej kolek-
cję dwuczęściowych 
kostiumów z dzia-
ninowego dżerseju 
dla kobiet.
Teofilów chce skon-

centrować się na ba-
zowych produktach 

modowych, planuje w tym 
zakresie współpracę z naj-

lepszymi polskimi projektantami. 
Pragnie zostać ekspertem modowym 
wykorzystującym zaawansowaną tech-
nologię przyjazną człowiekowi i jego 
otoczeniu. W projektowaniu są już 
ekoprzyjazne T-shirty oraz kolekcja 
podkoszulek z outlastu.
Teofilów już w kwietniu ubiegłego ro-
ku, jako pierwsza polska firma, wy-
startował z produktem, który najpierw 
był koniecznością, a obecnie stał się 
produktem modowym. Maseczki za-
inspirowały też najbardziej znanych 
projektantów w Polsce i za granicą, 
takich jak Balenciaga, LV, Ralf Lauren, 
a także rodzimych, np. Gosię Baczyńską 
czy Łukasza Jemioła. 
Teofilów, dysponując kilkoma tysią-
cami własnych wzorów, może odnieść 
sukces, proponując maseczki nie tylko 
dla dzieci i młodzieży, lecz także dla 
wymagającego dorosłego znawcy mo-
dowych trendów.
Jeśli łódzki Teofilów wyrośnie na tek-
stylną potęgę regionu, to w ślad za 
nim mogą śmielej pójść inne fabryki 
o podobnej historii. n
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Artykuł ten odwoływał się do 
badań Alberta-László Bara-
básiego, profesora z Uni-
wersytetu z Notre Dame, 

który próbował to naukowo wyjaśnić 
w pionierskim eseju pt. „Formuła. Uni-
wersalne prawa sukcesu”, który ma 
zrewolucjonizować naszą skuteczność.
W wolnej chwili sięgnąłem po tę lekturę 
i się w niej zagłębiłem. Bardzo silnie 
utkwiła mi w pamięci. Czy istnieje coś 
takiego jak prawo sukcesu? A jeśli tak, 
to czy wpływa na nas podobnie jak 
grawitacja? Czy jest to przypuszczenie 
i nie jesteśmy w pełni tego świadomi?
Każdy z nas w swoim otoczeniu miał 
do czynienia z lawirantem, który umie-
jętnie wyolbrzymiając swoje zasługi 
albo przypisując sobie cudze, pnie 
się po szczeblach kariery i zostawia 
za sobą lepiej przygotowanych, lecz 
skromniejszych współpracowników. 
Każdy z nas zna przeciętne piosenki, 
które tygodniami utrzymują się na 
czele list przebojów, a w tym samym 
czasie prezentowane są o wiele milsze 
uchu utwory, potencjalne hity, które 
nie mają mocy, żeby się przebić. Jak 
to wytłumaczyć? Może decydują o tym 
pewne reguły? Nazwijmy je mechani-
zmami sukcesu.
Czy im bliżej strefy wpływów danej 
branży wystartujemy, tym wyżej wypły-
niemy? Czy liczą się: płeć, pochodzenie, 
narodowość, klasa społeczna? Czy im 
mniej barier do pokonania, tym lepsze 
miejsce startowe do sukcesu?
Barabási wbija czytelnikowi do głowy, 
że sukces jest zjawiskiem zbiorowym, 
nie indywidualnym. Dlatego zamiast 
modlić się o odrobinę szczęścia, zaleca 
się, by zabiegać o publiczne uznanie… 

Sekret sukcesu
Niedawno moją uwagę przykuł artykuł opublikowany na podstawie „La Repubblica” 
opisujący sekret sukcesu: Dlaczego niektóre osoby robią karierę, a inne – bardziej 
inteligentne i kompetentne – nie?

Bliski prawdy był Woody Allen, który 
twierdził, że 80 proc. sukcesu to umie-
jętność pokazania się.
I tu zaszła we mnie zmiana. Znam 
osoby i współpracuję z ludźmi, któ-
rych nie obawiam się nazwać ojcami 

sukcesu: znakomitym przedsiębiorcą 
Bertusem Servaasem i wybitnym logi-
stykiem Piotrem Sukiennikiem. Nigdy 
nie wyolbrzymiali swoich zasług, nie 
przypisywali sobie zasług innych osób.
Prawdziwy sekret sukcesu to kilka 
prawd: pasja tworzenia, zaangażo-
wanie, pracowitość, pełne oddanie 
pracy, wiedza, kompetencje, czasami 
ryzyko, szacunek, lojalność. Czasami 
chyba zbyt łatwo niektórym osobom 
przechodzą przez gardło słowa: „Osią-
gnąłem sukces”. Wcześniej czy później 
zostaną rozpoznani. Dzisiaj mają tylko 
troszkę szczęścia, że znaleźli się we 
właściwym miejscu i o właściwej dla 
nich porze. Fortuna kołem się toczy, 
a łut szczęścia nie trwa wiecznie. n fo
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logistyk,  
manager z wieloletnim 

doświadczeniem

Robert Błędek

PRAWDZIWY 
SEKRET SUKCESU 
TO KILKA PRAWD: 

PASJA TWORZENIA, 
ZAANGAŻOWANIE, 

PRACOWITOŚĆ, 
PEŁNE ODDANIE PRACY, 
WIEDZA, KOMPETENCJE, 

CZASAMI RYZYKO, 
SZACUNEK, LOJALNOŚĆ

GOSPODARKA
felieton
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Kicz w zarządzaniu
Rok 2020 przejdzie do historii jako wyjątkowy. Pandemia i jej konsekwencje odcisnęły silne 
piętno na naszych tożsamościach, relacjach i organizacjach
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adiunkt w Społecznej 
Akademii Nauk 

Dr Michał Szostak

GŁUPOTA 
FUNKCJONALNA 

W ORGANIZACJACH 
WIĄŻE SIĘ Z WĄSKIM, 

SZABLONOWYM 
MYŚLENIEM, 
W KTÓRYM 

RAZ USTALONE  
RAMY SĄ 

BEZKRYTYCZNIE 
AKCEPTOWANE,  
BEZ ZWRACANIA 

UWAGI NA ICH SENS
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Jest jednak zjawisko, na które 
w sposób szczególny chciałbym 
zwrócić uwagę: kicz organiza-
cyjny. I chociaż etymologia sło-

wa „kicz” wywodzi się z estetyki, to 
nauki o zarządzaniu zaadoptowały 
to pojęcie określając nim zjawiska 
„wypaczone”. 
Kicz w estetyce oznacza coś, co prze-
mawia do gustu popularnego, a więc 
niskiego, często bywa złej jakości, 
pozbawione smaku lub fałszywe. 
Cechami kiczu są fundamental-
ność, wtórność, przesada i histeria, 
a najpopularniejszymi tematami 
estetycznego kiczu są patriotyzm, 
religia, erotyzm i polityka. Kicz lubi 
pierwotne instynkty i odpowiada na 
ludzką potrzebę emocji. Istotą kiczu 
jest szczególna jakość w działalno-
ści człowieka, która budzi emocje 
w sposób łatwy i skuteczny. Do słowa 
„kicz” zbliżone jest słowo „kit”, którym 
wypełniamy ubytki łatwo przylegającą 
masą. Kicz jest więc parodią katharsis 
i świadomości estetycznej. Dodając 
tutaj optykę etyki powiemy, że kicz 
działa w oparciu o powierzchowną 
„ładność”, a nie, jak sztuka, na pod-
stawie prawdy. Kicz nie jest złą sztuką, 
lecz złem w sztuce.

Tempo życia i materializm

Za źródło kiczu w zarządzaniu może-
my uznać rosnące tempo życia i ma-
terializm. Szybkie tempo wymaga 
szybkich decyzji; managerowie nie 
mają czasu na analizę, poszukują uni-
wersalnych reguł, będących reme-
dium na problemy. Zamiast zajmować 
się wydajną produkcją i racjonalną 

administracją, kiczowe zarządzanie 
staje się czarowaniem i kuszeniem. 
Charakterystycznymi formami kiczu 
w zarządzaniu są: jeden najlepszy 
sposób, nadmierne upraszczanie, 
grandiosity, cynizm organizacyjny, 
głupota funkcjonalna, bullshit jobs 
i pozorne zarządzanie.
Szamani zarządzania odrzucający 
empiryczne osiągnięcia dyscypliny 
posługują się potocznymi kategoriami, 
przyciągając rzesze wyznawców dzięki 
prostym diagnozom i receptom na 
organizacyjne problemy. Oczywiście, 
managerowie i doradcy nadal tworzą 
dorobek managerski, lecz masowe 
kryteria komercyjne często przeważają 
nad wartościami poznawczymi.
Grandiosity odnosi się do manii wiel-
kości związanej z narcystycznymi za-
burzeniami osobowości przywódców 
budujących za życia swoje pomniki. 
Organizacje przepojone etosem wiel-
kości są podatne na kierowanie przez 
narcystycznych przywódców. Poja-
wił się nowy słownik eufemizmów, 
gdzie proste zadania podnoszone są 

do statusu heroicznego, a przyziemne 
zadania zamieniają się w niesamowi-
te przedsięwzięcia.

Głupota funkcjonalna

Cynizm organizacyjny wyłonił się jako 
nowy paradygmat relacji pracodawca-
-pracownik i pojawia się, gdy pracow-
nikom brakuje zaufania do organizacji. 
Znaczny odsetek pracowników jest 
wysoce cyniczny w stosunku do swoich 
organizacji odczuwając rozczarowanie 
i złość.
Głupota jest często kojarzona z niską 
inteligencją, ale w kontekście społecz-
nym nie ma wyraźnego związku między 
poziomem IQ i rzeczywistym działa-
niem człowieka. Inteligentni ludzie 
również robią głupie rzeczy. Głupota 
funkcjonalna w organizacjach wiąże się 
z wąskim, szablonowym myśleniem, 
w którym raz ustalone ramy są bezkry-
tycznie akceptowane, bez zwracania 
uwagi na ich sens. W kontekście kiczu 
głównymi aspektami głupoty funkcjo-
nalnej są brak refleksyjności, niechęć 
szukania przyczyn i brak merytorycz-
nego uzasadniania.
Bullshit jobs to zadania, których za-
nik nie spowodowałoby zauważalnej 
zmiany i zostałby przyjęty z obojętno-
ścią: sprawianie, że ktoś (klient, szef) 
czuje się ważny (asystenci, tragarze); 
bezwzględne zabieganie o interesy zle-
ceniodawców; rozwiązywanie proble-
mów, których można uniknąć przy lep-
szej organizacji; generowanie zbędnych 
dokumentów, procedur i obowiązków 
zamiast rzeczywiście potrzebnych roz-
wiązań; zarządzanie ludźmi, którzy nie 
potrzebują zarządzania.

Narcystyczne osobowości 

Kiedy manager nie określa celów ani 
planów na przyszłość, a organizacja 
działa we własnym tempie i kierunku, 
mówimy o pozornym zarządzaniu. 
Kiczowy manager sztucznie utrzymu-
je swoją pozycję, a jego narcystyczna 
osobowość, poprzez stwarzanie złu-
dzeń, może być dla organizacji zjawi-
skiem niebezpiecznym.
Wyróżniamy trzy typy nosicieli i propa-
gatorów kiczu organizacyjnego: guru 
zarządzania, narcystycznych manage-
rów i zakłamanych managerów. Guru 
oznacza mistrza, który udziela rad, 
a zarządzanie jest podatne na występo-
wanie takich postaci z kilku powodów: 
1) w większości dotyczy organizacji na-
stawionych na zysk, stąd recepty guru 
są inwestycją o potencjalnie wysokim 
zwrocie; 2) występuje powszechnie: 
każdy boryka się z problemami, więc 

Narcystyczni managerowie budują 
egocentryczne konstrukty, koncen-
trując się na powierzchowności działań 
i kreowaniu własnej roli. W tym przy-
padku organizacja staje się środkiem 
do budowania własnego mitu, a nie 
narzędziem do osiągania celów bizne-
sowych. Konsekwencjami postaw nar-
cystycznych u managerów mogą być: 
pogarszająca się wydajność organizacji, 
demotywacja pracowników, tworzenie 
fikcji i sztucznej rzeczywistości, które 
mogą uśpić czujność i wiarygodność or-
ganizacji.
Część managerów kreuje pozornie 
wartościową misję skupiając się 
w rzeczywistości wyłącznie na mak-
symalizacji zysków. Efektywność jest 
naturalnym celem każdej organizacji, 
jednak w tych przypadkach mamy do 
czynienia z budowaniem złudzenia, 
rezygnacją z prawdy na rzecz zewnętrz-
nej „ładności”. n 

proste rozwiązania cieszą się zainte-
resowaniem; 3) weryfikacja tez guru 
nie jest łatwa: dla uzasadnienia rangi 
guru wystarczy jego ponadprzeciętne 
bogactwo, uzasadnienia naukowe nie 
są już wtedy potrzebne.
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Koncentruje się on przede 
wszystkim na naturalnych 
procesach, a w tym kontek-
ście na promocji zielonych 

technologii i innowacyjnego myślenia, 
prowadzących do przywrócenia świa-
towych ekosystemów, a przez to przy-
czynienia się do walki z postępującymi 
zmianami klimatu.
Już po raz drugi obchodzimy Dzień Zie-
mi w czasie, gdy doświadczamy przera-
żających skutków pandemii COVID-19. 
Doświadczenia te każą nam skupiać 
się na naszym zdrowiu i bezpieczeń-
stwie. Musimy sobie uświadomić, że 
nasze zdrowie zależy od zdrowia całej 

Ziemi. Im zdrowsze są ekosystemy, tym 
zdrowsi są mieszkańcy naszej planety. 
Według Światowej Organizacji Zdrowia 
ochrona ekosystemów jest najlepszą 
rzeczą, jaką możemy zrobić, aby zapo-
biec przyszłym pandemiom.
Doświadczenia pandemii COVID-19 
uczą nas, jak silne są związki ludzkości 
z naturą. Patogen, najprawdopodobniej 
przenoszony przez dzikie zwierzęta, 
zainfekował kilkadziesiąt milionów 
ludzi, spowodował śmierć ponad mi-
liona z nich, wywołał niepowetowa-
ne straty gospodarcze i zmusił świat 
do ponoszenia ogromnych kosztów 
walki z pandemią. Uwidoczniła ona 

Zgromadzenie Ogólne 
Organizacji Narodów 
Zjednoczonych na mocy 
rezolucji przyjętej w 2009 r. 
ustanowiło 22 kwietnia 
Międzynarodowym Dniem 
Ziemi (International 
Mother Earth Day). 
Temat przewodni 
Dnia Ziemi 2021: 
„Przywróćmy naszą 
Ziemię” (Restore 
Our Earth)

 Ziemię

zdumiewająco jasno, jak bardzo życie 
ludzi zależy od środowiska naturalne-
go i jaka jest skala zagrożenia naszego 
zdrowia w wyniku utraty i degradacji 
ekosystemów. Ograniczanie przestrzeni 
przez nie zajmowanych i niszczenie ich 
dzikości powoduje, że wchodzimy w co-
raz bliższy kontakt z innymi gatunkami, 
które mogą przenosić choroby.
– W 2021 r., szczególnie w Światowym 
Dniu Ziemi, powinniśmy uświadamiać 
sobie zbiorową odpowiedzialność za za-
pewnienie harmonii życia ludzi z Ziemią 
i wszystkimi innymi jej mieszkańcami. 
Prawdopodobieństwo wystąpienia kolej-
nej pandemii podobnej do COVID-19 jest 
wysokie. Chcąc uchronić nasze zdrowie 
i dobrobyt, musimy szukać skutecznych 
sposobów na ratowanie siedlisk dzikich 
zwierząt, tak aby ograniczyć zabójczy 
dla obu stron kontakt – mówi Barbara 
Rajkowska, pełnomocnik ds. realizacji 
projektu Klimada 2.0, realizowanego 
przez IOŚ-PIB. 
Ochrona ekosystemów staje się roz-
wiązaniem niezbędnym dla ochrony 
naszego zdrowia. Wzmocnienie i eg-
zekwowanie ochrony dzikiej przyrody, 
raz na zawsze zatrzymanie nielegalne-
go handlu dzikimi zwierzętami oraz 
wprowadzenie radykalnych zmian 
w polityce zagospodarowania terenu 
w kierunku racjonalnego użytkowania 
gruntów i przywracania ekosystemów 
to przewodnie działania ONZ. Mają 
one na celu stworzenie odpowiedniej 
przestrzeni między człowiekiem i jego 
zwierzętami hodowlanymi a gatunkami 
żyjącymi dziko. Przy tym nie możemy 
zapominać, że ochrona światowych 
ekosystemów to nie tylko narzędzie do 
zmniejszania ryzyka kolejnych chorób 
sprzyjających rozwojowi pandemii, lecz 
także działanie wspierające nas w walce 
ze zmianami klimatu.
Dzisiaj wiadomo, że te same czynniki 
związane z naszą aktywnością powo-
dują utratę dzikiej przyrody i potęgują 
zmiany klimatu. Tylko działania na rzecz 
ekosystemów i klimatu pomogą nam 
chronić się przed przyszłymi pande-
miami. Pandemia jest lekcją, która każe 
nam zrewidować nasze dotychczasowe 

podejście do środowiska naturalnego. 
Jeśli nie uczynimy przyrody częścią 
głównego nurtu w naszych gospodar-
kach, społeczeństwach i codziennym 
życiu, to nie tylko nie osiągniemy spra-
wiedliwej równowagi między ekono-
micznymi, społecznymi i środowisko-
wymi potrzebami obecnych i przyszłych 
pokoleń ludzkości, lecz także nie po-
radzimy sobie z utrzymaniem zmian 
klimatu w bezpiecznych granicach.

Czy dramatyczne doświadczenia pan-
demii COVID-19 pomogą w przybli-
żeniu świata do ścieżki ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych tak, aby 
nie przekroczyć 2°C wzrostu globalnej 
temperatury? W 2019 r. całkowita emisja 
gazów cieplarnianych (łącznie z emisją 
ze zmiany użytkowania gruntów) osią-
gnęła nowy wysoki poziom 59,1 gigaton 
ekwiwalentu dwutlenku węgla, a stężenie 
dwutlenku węgla w atmosferze odpowie-
dzialne za globalne ocieplenie wzrosło. 
Szacuje się, że w wyniku spowolnienia 
gospodarki z powodu pandemii emisja 
dwutlenku węgla spadnie o 7 proc. Ten 
spadek przekłada się jedynie na redukcję 
globalnego ocieplenia o 0,01°C do 2050 r. 
Niemniej rozwiązania, które musieliśmy 
wprowadzić w związku z pandemią, po-
kazały nam kierunki koniecznych zmian.
Pierwszoplanowy wyznaczają nowo-
czesne technologie. W ciągu ostatniego 
roku większość z nas spędziła wiele 
czasu w sieci. Firmy technologiczne, 
wykorzystując rozwój osiągnięty dzięki 
pracy w warunkach pandemii, mogą go 
użyć do przyspieszenia transformacji 
np. w obszarze energii odnawialnej, 
która pomoże nam chronić zasobne 

w węgiel ekosystemy. Kolejny kierunek 
to zrównoważone rolnictwo. Pandemia 
COVID-19 nie tylko przerwała łańcu-
chy dostaw producentów żywności na 
całym świecie, lecz także zwiększyła 
presję na firmy i kraje, aby dążyły do 
większej odporności tego sektora na 
kryzysy. Skrócenie łańcuchów dostaw 
może być sposobem na przyspieszenie 
postępu w kontekście systemu żywno-
ściowego, przyjaznego naturze i mniej 
emisyjnego. Ekoturystyka to kolejny 
obszar działań. W wyniku pandemii 
podróżowanie zostało całkowicie za-
trzymane. Przyniosło to, z jednej stro-
ny, duży spadek emisji spalin, jednak 
z drugiej – dramatyczne obniżenie do-
chodów społeczności całkowicie zależ-
nych od turystyki. Strategie finansowe, 
które będą wspierać źródła utrzymania 
lokalnych społeczności zależnych od 
turystyki, zamieszkujących cenne przy-
rodniczo obszary, wyznaczają kolejny 
kierunek przezwyciężania kryzysu kli-
matycznego i związanej z nim utraty 
ekosystemów. Zatrzymanie procesu 
wylesiania, zrównoważone praktyki 
rolnicze oraz wspieranie społeczności 
lokalnych, które zarządzają najbardziej 
bogatymi w węgiel i różnorodnymi 
biologicznie ekosystemami na świecie, 
to kluczowe kierunki transformacji na 
rzecz klimatu i ekosystemów.
– Rok 2021 jest początkiem ustanowionej 
przez ONZ dekady na rzecz odbudowy 
ekosystemów. Wszystkie wysiłki Naro-
dów Zjednoczonych, podejmowane od 
podpisania deklaracji z Rio na Szczycie 
Ziemi w 1992 r., w tym dziesięcioleciu 
będą ukierunkowane na zatrzymanie 
degradacji ekosystemów i przywracanie 
ich na każdym kontynencie i w każdym 
oceanie na Ziemi. Odbudowa zniszczo-
nych ekosystemów jest kluczowa w walce 
ze zmianami klimatu, w zapobieganiu 
masowemu wymieraniu gatunków 
i przeciwdziałaniu ubóstwu na świecie. 
Jest podstawą naszej egzystencji – dodaje 
Barbara Rajkowska. 
Światowy Dzień Ziemi zachęca nas do re-
fleksji nad naszymi związkami z Ziemią. 
Wszyscy powinniśmy zacząć nazywać 
naszą planetę Matką Ziemią. n
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To dowód na to, że coraz 
bardziej zdajemy sobie 
sprawę ze szkodliwości 
silników spalinowych, 

co nie powinno dziwić w kraju, 
którego jednym z największych 
wyzwań środowiskowych jest 
walka ze smogiem. Czy świado-
mość wpływa jednak na postawy 
zakupowe Polaków w kontekście 
wyboru auta? Okazuje się, że nie-
koniecznie. 

Przyszłość motoryzacji

Osiągnięcie w 2050 r. neutralności 
węglowej, jeśli chodzi o transport, 
możliwe będzie m.in. dzięki zwięk-
szającej się z roku na rok liczbie 
samochodów elektrycznych. 

Ekologiczne 

Bezemisyjna jazda, czyli brak 
emisji CO2 oraz szkodliwych dla 
zdrowia tlenków azotu i węgla, 
czy ograniczenie hałasu to cechy, 
które charakteryzują samochody 
elektryczne, nie bez powodu na-
zywane przyszłością motoryzacji. 
Dzięki temu są o wiele przyjaźniej-
sze środowisku. 
Wiedza Polaków na temat samo-
chodów elektrycznych i hybrydo-
wych cały czas pozostawia jednak 
wiele do życzenia – prawie poło-
wa z nas (49 proc.) nie wie o nich 
zbyt wiele, a tylko 2 proc. czuje się 
w tym temacie ekspertem. Nieco 
większą wiedzę wykazują tutaj 
mężczyźni. Ponad połowa z nich 
słyszała lub czytała coś o elektro-
mobilności. 

Ponad połowa Polaków wskazuje „Dzień bez samochodu” jako 
najbliższą im akcję ekologiczną w badaniu przeprowadzonym 
przez Instytut GfK na zlecenie Renault Polska. Aż 55 proc. 
badanych wzięło w niej udział na przełomie ostatnich kilku lat

Bariera finansowa

Deklaracje odnośnie do wyboru 
przyszłego auta (w oderwaniu od 
możliwości finansowych) wska-
zują, że chcielibyśmy jeździć 

PRZY ZMIANIE 
SAMOCHODU 
PONAD 20 PROC. 
POLAKÓW WYBRAŁOBY 
AUTO O NAPĘDZIE 
ELEKTRYCZNYM, 
A 40 PROC. 
AUTO O NAPĘDZIE 
HYBRYDOWYM. 
NAJWIĘKSZĄ BARIERĄ 
W ZAKUPIE SAMOCHODU 
ELEKTRYCZNEGO 
JEST CENA

Badanie zostało przeprowadzone przez 
Instytut GfK na zlecenie Renault Polska

Partnerzy projektu:

Miasto Otwock 

Otwock, czyli miasto z dobrym klimatem, to 
urokliwa podwarszawska miejscowość. Miasto 

jest kojarzone przede wszystkim z niegdysiejszym 
mikroklimatem, za sprawą którego został mu 
nadany status uzdrowiska – w tym czasie w Otwocku 
budowano liczne sanatoria, domy letniskowe i wille. 
To tu powstał unikalny i charakterystyczny styl 
architektoniczny „świdermajer” autorstwa Michała Elwiro 
Andriollego, do dziś kultywowany w wielu miejscach 
na terenie miasta i okolic. Za najcenniejsze walory 
przyrodnicze miasta uważa się rozległe obszary sosnowych 
lasów oraz przepiękną dolinę rzeki Świder, będące 
częstymi celami wycieczek i różnych form aktywności 
na świeżym powietrzu. W ramach współpracy przy 
projekcie Zielona Ostoja Renault miasto przekazało działkę 
pod budowę obiektu oraz będzie wspierać inicjatywę 
merytorycznie na każdym etapie działania. 

JYSK 

Międzynarodowa sieć handlowa wywodząca 
się z Danii, sprzedająca produkty z kategorii 

„wszystko dla domu”. W Polsce istnieje od 2000 r. 
Firma zarządzana jest w oparciu o skandynawskie 
korzenie. Odzwierciedla to kulturę firmy i sposób, 
w jaki prowadzona jest działalność. JYSK podejmuje 
wiele zobowiązań na rzecz środowiska i wdraża 
zrównoważone rozwiązania. Ogranicza ślad 
węglowy, dywersyfikuje produkty pod kątem procesu 
produkcji przyjaznego środowisku, stale wymienia 
surowce wykorzystywane w produkcji opakowań. 
Organizacji zależy również na tym, aby promować 
odpowiedzialne i proekologiczne postawy oraz nawyki 
i edukować w ich zakresie. W ramach współpracy przy 
projekcie JYSK wyposaży wnętrze pawilonu Zielonej 
Ostoi Renault, oferując meble i akcesoria zgodne 
z wymaganiami eko.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa 

Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest jednym 
z ośrodków światowej sieci GRID (Global 

Resource Information Database) utworzonej w ramach 
Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska 
(UNEP – United Nations Environment Programme). 
Centrum propaguje postawę odpowiedzialności 
za środowisko w społeczeństwie i w biznesie. 
Celem działalności jest to, aby zasoby środowiska 
naturalnego były zarządzane w sposób zrównoważony, 
zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, 
krajowym, jak i globalnym. Centrum wesprze projekt 
w ramach partnerstwa merytorycznego.

Międzynarodowy koncern Renault, produkujący auta od 1898 r., sprzedał w 2020 r. 2,9 mln samochodów. Grupa działa 
w 130 krajach, zatrudnia ponad 180 tys. pracowników i posiada 40 zakładów oraz 12,7 tys. punktów sprzedaży na całym świecie. 

Dzięki aliansowi z Nissanem i Mitsubishi Motors oraz unikatowemu know-how w napędach elektrycznych, a także wzajemnie 
dopełniającym się pięciu markom (Renault, Dacia, Łada, Alpine i Mobilize) Grupa oferuje klientom zrównoważone i innowacyjne 
rozwiązania w zakresie mobilności. 
Grupa Renault wyznaczyła trzy główne wyzwania związane z ochroną środowiska: walka z globalnym ociepleniem, ochrona zasobów 
naturalnych, działanie na rzecz zdrowia ludzi i środowiska. Oprócz tego przez swoją strategię środowiskową Grupa Renault działa 
również na rzecz bioróżnorodności. Celem w zakresie ograniczenia globalnego ocieplenia, wskazanym w planie strategicznym „Drive 
the Future”, jest zmniejszenie śladu węglowego w przeliczeniu na pojazd o 25 proc. w latach 2010–2022. Grupa Renault zobowiązała się 
również do osiągnięcia neutralności węglowej w Europie do 2050 r. Już do 2030 r. planuje obniżyć emisję CO2 o 50 proc. w porównaniu 
z poziomem z 2010 r.

Grupa Renault 

samochodami o napędzie hy-
brydowym lub elektrycznym. 
21 proc. badanych osób zapytanych 
o możliwość wyboru nowego sa-
mochodu wskazało ten z napędem 
elektrycznym, a 41 proc. – model 
hybrydowy. 
Decydują jednak warunki, które 
musiałyby być spełnione, a jednym 
z najważniejszych jest wsparcie za-
kupu ekologicznego auta ze strony 
państwa. Aż 69 proc. badanych wy-
brałoby model elektryczny w przy-
padku otrzymania odpowiedniej 
dotacji. 43 proc. respondentów da-
łoby się do tego przekonać ulgami 
podatkowymi. Wskazuje to jasno 
na największą barierę, z jaką spo-
tykają się osoby planujące zakup 
modeli niskoemisyjnych, a są nią 
kwestie finansowe. 
W kontekście kształtowania od-
powiednich postaw zakupowych 
jest jeszcze wiele do zrobienia, 
a duża część odpowiedzialności 
spoczywa na państwie. Wsparcie 
finansowe do zakupu samocho-
du elektrycznego to tylko kropla 
w morzu potrzeb. Do tego docho-
dzą również kwestie odpowiedniej 
infrastruktury oraz edukowania. 
Badanie pokazuje jednak, że Pola-
cy są gotowi na zmiany w kierunku 
zielonego transportu. 

Zielona ostoja Renault

Przywołane wyżej badanie „Eko-
logiczne postawy Polaków 2020” 
zostało przeprowadzone w grudniu 
2020 r. w ramach projektu eduka-
cyjnego Zielona Ostoja Renault. 
Warto dodać, że Zielona Ostoja 
Renault, zlokalizowana nieopo-
dal Rezerwatu Świder w Otwocku, 
powstała z myślą o tych, którzy 
w obliczu globalnych wyzwań chcą 
działać lokalnie dla środowiska. 
Grupa Renault oddała społeczności 
niezwykłą przestrzeń edukacyjną, 
w której każdy może zwiększyć swo-
ją świadomość ekologiczną. Celem 
przedsięwzięcia jest przekazywanie 
wiedzy oraz inspirowanie do działa-
nia na rzecz środowiska naturalne-
go. Wspólne warsztaty, poznawanie 
przyrody i odkrywanie ekologii na 
nowo kreują realną wartość, jaką 
są wiedza i konkretne działanie. 
To przestrzeń zbudowana wokół 
idei zrównoważonego rozwoju, 
wspólnego doświadczania i dia-
logu. Projekt powstał z inicjatywy 
Renault Polska. Partnerami akcji 
są: miasto Otwock, Centrum UNEP/
GRID-Warszawa oraz JYSK. n

Gdybym obecnie miał kupić samochód,  
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 Po trzech latach prac okołolegislacyjnych został upubliczniony 
i przekazany do formalnych konsultacji projekt ustawy o pol-
skiej fundacji rodzinnej. Dla wielu przedsiębiorców może być 
to dobre narzędzie realizacji marzenia o rodzinnej firmie na 

pokolenia. Dopracowania wymagają jeszcze niektóre kwestie, m.in. 
podatkowe: jak dotąd Ministerstwo Finansów nie zaproponowało 
przedsiębiorcom oczekiwanych rozwiązań podatkowych. Użytecz-
ność narzędzia w postaci polskiej fundacji rodzinnej będzie w dużej 
mierze uzależnione od tego, na ile ustawodawca będzie skłonny 
wsłuchać się w głosy środowisk zrzeszających firmy rodzinne. I na 
ile ogólnogospodarczy, długofalowy interes kraju przeważy nad 
krótkoterminowym interesem fiskalnym. 

Bezpieczna sukcesja
Dla właścicieli rodzinnego biznesu, którzy chcą uniknąć jego rozdrob-
nienia w przypadku dziedziczenia przez kilku następców, a także dla 
tych, którzy wobec braku naturalnego sukcesora nie chcą odprzedać 
go w obce ręce i poszukują bezpiecznego narzędzia sukcesji, publikacja 
projektu jest bardzo dobrą wiadomością, tym bardziej iż z zapowiedzi 
Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wynika, że ustawa o polskiej 
fundacji rodzinnej powinna wejść w życie już 1 stycznia 2022 roku. 
Współautorami pierwszego projektu ustawy są prawnicy z goszczącej 
na łamach bieżącego wydania Kancelarii Ożóg Tomczykowski – 
Katarzyna Karpiuk oraz Paweł Tomczykowski. Przeanalizowali oni 
zasady funkcjonowania fundacji rodzinnych we wszystkich krajach 
europejskich. Obecnie uczestniczą w konsultacjach z Ministerstwem 
Rozwoju, Pracy i Technologii.
Fundacja rodzinna to narzędzie z powodzeniem wykorzystywane 
w zagranicznych jurysdykcjach, także przez polskich przedsiębiorców, 
dla celów bezpiecznego planowania sukcesyjnego. Wprowadzenie 
fundacji rodzinnej do krajowego systemu prawnego pozwoli polskim 
firmom rodzinnym na osiągniecie podobnych celów, jakie umożliwia 
fundacja zagraniczna, tj. kompleksowego zabezpieczenia integralności 
firmy i jej efektywną sukcesję, przy jednoczesnej dbałości o interesy 
członków rodziny, bez konieczności transferu majątku za granicę. 

Dzięki wykorzystaniu fundacji rodzinnej, nawet w przypadku niemożli-
wych do przewidzenia zdarzeń, majątek pozostanie w rękach rodziny na 
pokolenia budując wzrost polskiej gospodarki. Powszechna dostępność 
rozwiązania dostosowanego do potrzeb polskich przedsiębiorców pomoże 
upowszechnić tę formę zabezpieczenia rodzinnego biznesu i majątku. 
Długofalowo przyczyni się także do dalszego rozwoju polskich firm 
rodzinnych i zwiększenia ich konkurencyjności na rynkach światowych. 

Parasol ochronny
Fundacja rodzinna ma pełnić funkcję parasola ochronnego, zarówno 
w stosunku do samego biznesu, jak i osób najbliższych fundatorowi. 
Jest podmiotem posiadającym osobowość prawną, którego przezna-
czeniem jest w szczególności odseparowanie majątku rodzinnego, 
w tym środków pieniężnych, udziałów oraz akcji, od ryzyk biznesowych 
(wrogie przejęcie, konieczność sprzedaży biznesu) i osobowych (roz-
wody, śmierć, ciężkie choroby). W tego typu modelach stosowanych 
na świecie, zarówno środki pieniężne, jak i inne aktywa (w tym akcje 
i udziały w spółkach) znajdujące się w majątku fundacji stają się od-
rębnym zbiorem składników majątkowych. Oznacza to, że nie wchodzą 
one w skład masy spadkowej w przypadku śmierci fundatora, lecz 
podlegają dalszemu zarządowi i dystrybucji zgodnie z wolą fundatora 
wyrażoną w statucie fundacji, a także dokumentach okołostatutowych, 
takich jak wewnętrzne regulaminy czy listy intencyjne.
W większości jurysdykcji fundacja może zostać zawiązana zarówno 
za życia fundatora, jak i po jego śmierci, na podstawie testamen-
tu. Niemniej jednak, dla pełnej realizacji celu fundacji, jakim jest 
umożliwienie zabezpieczenia majątku rodzinnego fundatora oraz 
kontynuacja prowadzenia przedsiębiorstwa według jego wytycznych, 
przy jednoczesnym zabezpieczeniu majątkowym wskazanych przez 
niego beneficjentów, przede wszystkim najbliższej rodziny (w tym 
małoletnich dzieci), rekomendowanym rozwiązaniem jest zawiązanie 
jej jeszcze za życia fundatora, przy jego czynnym udziale. 
Miejmy nadzieję, że proces legislacyjny zakończy się zgodnie z oczeki-
waniami twórców polskich firm rodzinnych, tworząc optymalny model 
właścicielsko-zarządczy dla kolejnych pokoleń. ●n

Firma 

Jednym z filarów polskiej gospodarki są firmy 
rodzinne, powstałe głównie po 1989 roku. Przy sterach 
większości z nich stoją dalej ich twórcy, zastanawiając 
się nad sposobem sukcesji, który w maksymalnym 
stopniu gwarantowałaby dalszy rozwój biznesu.

 Wyobraź sobie taki szyld 
na wejściu do szpitala, 
w którym mają cię ope-
rować, lub stanowisku 

check-in linii lotniczej, której samolot 
właśnie podstawiono do lotu, na który 
czekasz. Nawet najbardziej przeko-
nanym przedstawicielom New Work, 
nowego stylu zarządzania, ugięłyby się 
kolana. I słusznie. Rzecz przecież nie 
w tym, by dopuścić do sterów ludzi, 
którzy nie potrafią prowadzić samo-
lotu, czy w eksperymentach na koszt 
klientów i firmy. 
Chodzi o kulturę zaufania, stworze-
nia środowiska, gdzie o popełnionych 
błędach, lub raczej dokonaniu subop-
tymalnego wyboru i jego skutkach, 
pracownicy szczerze i bez lęku roz-
mawiają. Nikt nie popełnia błędów 
celowo, dlatego należy o nich rozma-
wiać otwarcie, inaczej inny specjalista 
wpadnie w tę samą zasadzkę.
W latach 70. ubiegłego wieku zbada-
no, że piloci robią błędy regularnie, 
statystycznie co 4 minuty. Większość 
z nich nie jest wcale niebezpieczna, 
ale problemem jest przypadkowy 
łańcuch błędów, który prowadzi do 
katastrofy. Znaleziono na to tylko jedno 
rozwiązanie: należy doprowadzić do 
tego, aby piloci otwarcie rozmawiali 
o swoich problemach, podwyższyć ich 
komunikatywność, samoświadomość 
i asertywność. 
Problemem nie jest bowiem sam błąd, 
lecz błąd, który został niezauważony. 
Przyznanie się do błędu nie jest łatwe. 
Rozwiązanie? Regularnie ćwiczyć tę 
umiejętność. Dlatego wszyscy piloci 
przechodzą corocznie tzw. Crew Re-
source Management Training. 

Nasi pracownicy mają 
prawo robić błędy

Nie chciałbyś, by zespół opowiadał 
ci o swoich błędach, trudnościach, 
nieprzewidywalnych porażkach? Zwy-
kle łatwo udaje im się zamieść je pod 
dywan. Czy mają milczeć i dalej grać 
supermenów, którym nigdy nic nie 
wymyka się spod kontroli? Jedyną drogą 
do tego, abyś mógł swoim ludziom 
zaufać, jest to, że oni zaufają tobie.
Thomas A. Edison nie był supermenem. 
Najbardziej znanym jego odkryciem 
jest żarówka, która zmieniła świat. Że 

nie przyszło to łatwo świadczy przypi-
sywany mu cytat: „nigdy nie zrobiłem 
błędu, znalazłem i zbadałem 10 tys. 
podejść do tego problemu, które jednak 
nie działają”. 
To najważniejszy aspekt procesu inno-
wacji. Nikt nikogo nie zachęca do błę-
dów, ale są one nieuniknione, aby drugi 
raz nie pójść błędną drogą. Edison uczył 
się z własnych pomyłek, nie ze starych 
podręczników. Znalazłem gdzieś tekst: 
„Zorganizowana przez niego prezenta-
cja, szczególnie ta z 31 grudnia 1879 r., 
zrobiła ogromne wrażenie na prasie, 
jak i na szerokiej publiczności. W ten 
sposób Edison potrafił zebrać entu-
zjastów, którzy umożliwili realizację 
jego projektu elektryfikacji Nowego 
Jorku”. Nie brzmi to jak dzisiejszy Le-
an Startup?
Polska jest wystarczająco długo „warsz-
tatem Europy”, cenionym, ale niestety 
głównie tylko warsztatem. Chińczycy, 
„fabryka świata”, stają się już pełno-
prawnym graczem na światowym ryn-
ku i to w wielu sektorach. Coraz mniej 
produkują, jedynie to, co podsyłają im 
zachodni klienci, łącznie z ich naklej-
kami i logo. My także musimy pojąć, 
że prawdziwa nauka to proces, który 
musi być kontynuowany w miejscu 
pracy. To nie uczenie się na pamięć 
znanej wszystkim wiedzy i instrukcji 
postępowania. Innowacja nie może 
być zadaniem tylko dla działu R&D; 
ona wymaga myślenia, eksperymen-
towania i wyciągania wniosków, na 
każdym stanowisku. 
Aby ktoś zechciał zaangażować się w to 
co robi i przejąć za to odpowiedzial-
ność, musi mieć prawo do własnych 
doświadczeń i decyzji. n 

przedsiębiorca,  
manager i autor książek: 

„Sztuka życia”, „Szef, który 
ma czas” i „Szef, który 

myśli”

dr Andrzej Jeznach
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NIKT NIE POPEŁNIA 
BŁĘDÓW CELOWO, 
DLATEGO NALEŻY 

O NICH ROZMAWIAĆ 
OTWARCIE, INACZEJ 
INNY SPECJALISTA 

WPADNIE W TĘ SAMĄ 
ZASADZKĘ

 rodzinna 
na pokolenia 

fo
t.:

 A
do

be
St

oc
k



5554
MANAGER-REPORT 

kwiecień 2021
MANAGER-REPORT 

kwiecień 2021

INWESTOR
sukcesja

 B yć może część z nich odpowie sobie 
– sprzedać i korzystać z majątku, 
jaki został zgromadzony. Zapewne 
jednak część uzna, że firmę należy 

przekazać następnemu pokoleniu, które dalej 
będzie ją rozwijać. Przepisy polskiego prawa 
niestety nie są wystarczająco elastyczne 
i nowoczesne, aby sprostać niełatwym 
wyzwaniom sukcesji w biznesie. Możemy 
dzięki nim tworzyć rozwiązania na lata, ale 
już nie na pokolenia. Korzystając z nich nie 
można sprawić, że ewentualni spadkobiercy 
będą prowadzili firmę, zamiast natychmiast 
ją sprzedać. Nie można też sprawić, że 
spadkobiercy będą formalnie chronieni przed 
pokusami związanymi z nagłym pozyska-
niem znacznych środków. 
Dlaczego tak się dzieje? W sukcesji w biz-
nesie prawda jest jedna: genu przedsiębior-
czości się nie dziedziczy. Nie zawsze więc, 
mimo najszczerszych chęci – tak dzieci czy 
wnuków, jak i założycieli firmy – sukcesja 
w biznesie kończy się powodzeniem. Suk-
cesja biznesu zwyczajowo kojarzy się nam 
z jego dziedziczeniem, najczęściej poprzez 
dokonanie odpowiednich zapisów w testa-
mencie, bądź przekazanie majątku dzieciom 
w formie darowizny. To błąd. Prawdziwa 
sukcesja oznacza coś znacznie szerszego 
i głębszego: przekazanie nie tylko własności 
biznesu (np. udziałów w spółce), władzy nad 
nim (powołanie do zarządu), wiedzy o nim 
i otaczającym go otoczeniu (konkurenci, 
kontrahenci, etc.), ale przede wszystkim 
wypracowanie i przekazanie przywództwa 
nad nim (trafnie określił to inny wybitny 
teoretyk zarządzania, John Adair, który 

twierdził, że „Na szefa wybiera cię rada 
nadzorcza, a na lidera serca i umysły ludzi.”). 
W firmach rodzinnych zwykle dochodzą do 
tego określone wartości – spisane bądź 
nie – które legły u podstaw założenia firmy 
i były pielęgnowane w czasie jej dotychcza-
sowego funkcjonowania. To także emocje 
i związana z nimi nowa wizja, czyli inna, 
świeższa koncepcja mierzenia się z wyzwa-
niami biznesowymi. Dlatego sukcesja jest 
procesem. Wieloletnim i trudnym. 
Do tej pory polskie prawo nie przystawało do 
rozwiązań sukcesyjnych oferowanych przez 
inne kraje, a to m.in. dzięki nim takie firmy, 
jak BMW, IKEA, L’Oréal czy Auchan, nadal 
pozostają w rękach rodzinnych. Dlaczego? 
Ponieważ „na górze” własności i separacji 
rodziny od ryzyk biznesowych pilnują fun-
dacje rodzinne. 
Czym jest fundacja rodzinna? To podmiot 
posiadający osobowość prawną, wyposażony 
we własny majątek, ustanowiony w celu za-
rządzania tym majątkiem i zapewnienia jego 
ochrony zgodnie z wolą fundatora. Służy ona 

zabezpieczeniu interesów osób bliskich fun-
datorowi, tzw. beneficjentów fundacji, którymi 
najczęściej są członkowie rodziny fundatora. 
Fundacja posiada dwa organy: radę funda-
cji, która prowadzi jej sprawy i reprezentuje 
ją na zewnątrz (analogicznie do zarządu 
w spółce kapitałowej) oraz protektora, który 
pełni funkcje nadzorcze w stosunku do rady 
fundacji (analogicznie do rady nadzorczej 
w spółce kapitałowej). Na majątek fundacji 
składa się fundusz założycielski przekazany 
przez fundatora oraz inne aktywa otrzymane 
przez fundację po jej założeniu. Najczęściej 
fundacje rodzinne posiadają akcje, udziały, 
nieruchomości i oczywiście środki pieniężne. 
Fundacja rodzinna wydaje się być opty-
malnym narzędziem dla celów sukcesji 
w biznesie. Pozwala ona na kompleksowe 
ujęcie wielu obszarów immanentnie zwią-
zanych z sukcesją: 
1)  zapewnienie ciągłości istnienia firmy 

– poprzez wyizolowanie aktywów spod 
rządów prawa spadkowego, odpowied-
nie sformułowanie statutu fundacji (np. 
wymóg zawierania umów małżeńskich 
przez beneficjentów) i w efekcie unie-
możliwienie rozdrobnienia własności, 
które wpływałoby negatywnie na sprawne 
zarządzanie firmą;

2)  kontynuację wartości rodzinnych oraz 
przywództwa – poprzez odpowiednie 
odwołania w tzw. liście intencyjnym 
fundatora; 

3)  bezpieczeństwo aktywów – poprzez odpo-
wiednie sformułowanie statutu fundacji 
i odizolowanie ich od prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej;

4)  bezpieczeństwo rodziny – poprzez anoni-
mizację kręgu beneficjentów czy stworze-
nie określonej, trwałej polityki w zakresie 
ochrony zdrowia i finansowania edukacji;

5)  kontynuację woli fundatora – poprzez 
odpowiednie sformułowanie statutu 
i ustanowienie tzw. protektora pełnią-
cego funkcje nadzorcze; 

6)  motywację sukcesorów – poprzez umie-
jętne zarządzanie uprawnieniami i korzy-
ściami przypadającymi beneficjentom 
fundacji. 

Bezsprzecznie, umiejętne połączenie 
twardych (stricte prawnych) elementów 
procesu sukcesji oraz miękkich (wartości, 
przywództwo) radykalnie zwiększa szanse 
na powodzenie samego procesu. Czyni go 
bardziej przewidywalnym i bezpiecznym. 
Podejmujemy temat fundacji teraz, ponieważ 
obecnie toczą się konsultacje społeczne 

w związku z upublicznieniem w marcu br. 
projektu ustawy o fundacji rodzinnej i de-
klaracjami rządu, że z tej nowej instytucji 
polscy przedsiębiorcy mogliby korzystać 
już od 2022 roku. Jest kilka krytycznych 
obszarów, które przesądzą o powodzeniu 
lub porażce tego projektu. 
Pierwszą istotną sprawą będzie przesądzenie 
o odpowiednim sposobie opodatkowania 
samej fundacji i jej beneficjentów. Odpowiedni 
model powinien stanowić próbę wyważenia 
dwóch interesów: fiskalnego oraz beneficjen-
tów (fundatora), i odnalezienia zdrowego 
kompromisu, który z jednej strony zapew-
niłby Skarbowi Państwa określone wpływy 
do budżetu, a z drugiej – zachęcił polskich 
przedsiębiorców do korzystania z fundacji. 
Istotne jest tu zapewnienie fundacjom rodzin-
nym co najmniej takiej samej pozycji, jaką 
mają spółki kapitałowe korzystającego z tzw. 

Nowe narzędzie sukcesyjne 
dla polskich przedsiębiorców
Jak mawiał Peter Drucker, wybitny ekspert ds. zarządzania, „Za każdym razem, kiedy widzisz 
biznes, który odnosi sukces, oznacza to, że ktoś kiedyś podjął odważną decyzję”. Wielu z pionierów 
polskiej przedsiębiorczości jest już w wieku, w którym muszą podjąć kolejną odważną decyzję, 
a mianowicie odpowiedzieć sobie na pytanie: co dalej z biznesem, który z takim zaangażowaniem 
i takim nakładem pracy stworzyliśmy?

zwolnienia dywidendowego. Przedstawiony 
przez Ministerstwo Finansów model opiera 
się jednak na przyspieszeniu podwójnego 
opodatkowania dywidendy, już w momencie 
jej dystrybucji do fundacji, a nie do jej benefi-
cjentów i nie jest atrakcyjny (zwykła struktura 
holdingowa: „spółka matka” – „spółka córka” 
jest tu lepsza). Jako aktywni uczestnicy w pro-
cesie konsultacji społecznych, postulujemy 
„odwrócenie” samego modelu opodatkowa-
nia na powszechnie stosowany na świecie: 
opodatkowani powinni zostać beneficjenci 
otrzymujący od fundacji świadczenia, a nie 
fundacja jako „pośrednik”. Drugą istotną kwe-
stią podatkową jest zapewnienie beneficjen-
tom z tzw. drugiej i trzeciej grupy podatkowej 
w podatku od spadków i darowizn zasad 
opodatkowania otrzymywanych świadczeń 
z fundacji w sposób tożsamy z obecnym, 
tj. przy zastosowaniu stawek 7 proc. albo 
12 proc. zamiast proponowanej jednolitej 
stawki 19 proc. 
Bardzo intensywnie dyskutowane są kwestie 
dotyczące spadkobrania. Wstępna propo-
zycja legislacyjna wskazuje, że majątek 
wniesiony przez fundatora do fundacji 
podlegałby zaliczeniu do masy spadko-
wej, tak samo jak darowizny dokonane na 
rzecz spadkobierców fundatora oraz osób 
uprawnionych do zachowku. Postulujemy 
wprowadzenie ograniczenia w zaliczaniu 
majątku wniesionego do fundacji na poczet 
masy spadkowej do np. 3-5 lat. Kolejna 
istotna sprawa, to kwestia solidarnej od-
powiedzialności fundacji za zobowiązania 
fundatora – projekt ustawy przewiduje, że 
fundacja rodzinna będzie odpowiedzialna za 
zobowiązania fundatora powstałe przed jej 
utworzeniem. O ile proponowane przepisy 
ograniczają wysokość tej odpowiedzialności 
do wartości mienia wniesionego do fundacji 
(co należy ocenić pozytywnie), o tyle nie 
definiują okresu, w jakim wierzyciel może 
domagać się spełnienia świadczenia. Tu 
także postulujemy wprowadzenie ograni-
czenia czasowego, np. 2-3 lata. 
Życzmy sobie, aby do wprowadzenia fundacji 
rodzinnej do polskiego systemu prawnego 
rzeczywiście doszło od 2022 r. Dzięki niej 
„niedziedziczone” geny przedsiębiorczości 
mogłyby zostać zahibernowane w pocze-
kalni i czekać – jeśli nie na drugie, to na 
trzecie i kolejne pokolenia. n 

Na zdjęciu: autorzy tekstu – Paweł Tomczykowski, Anna Turska-Tomczykowska, Partnerzy Zarządzający  
Kancelarią Ożóg Tomczykowski

FUNDACJA RODZINNA 
WYDAJE SIĘ BYĆ 
OPTYMALNYM 

NARZĘDZIEM DLA CELÓW 
SUKCESJI W BIZNESIE. 

POZWALA ONA 
NA KOMPLEKSOWE 

UJĘCIE WIELU OBSZARÓW 
IMMANENTNIE 

ZWIĄZANYCH Z SUKCESJĄ
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INWESTOR
spółdzielczość

Jakie jeszcze inne wartości przyświe-
cają wam przy rozwijaniu waszych 
rozwiązań?
Jako Venture Builder skoncentrowany 
na budowaniu rozwiązań tworzących 
wartość społeczną, tworząc modele 
biznesowe wiemy, że przyszłością jest 
współpraca i zrównoważony rozwój. 
Rozumiemy ich zasady i logikę. Jed-
nocześnie jesteśmy przekonani, że 
słów: „zrównoważony rozwój”, „wartość 
społeczna” nie można sprowadzać do 
roli zdefiniowanych na potrzeby CSR 
kolejnych atrybutów marketingowych. 
W naszych rozwiązaniach skupiamy 
się na tworzeniu technologii wspiera-
jącej integrację kapitału społecznego 
i instytucjonalnych interesariuszy, 
tworzeniu gruntu, platform współpra-
cy, które nie będą dla nich oznaczać 
spadku rentowności, a otwierać nową 
przestrzeń by mogli rosnąć – razem. 
Można w oparciu o podział tworzyć 
dobre dla świata etyczne rozwiązania 
i nie jest niczym złym zarabianie wokół 
nich pieniędzy. Wreszcie widzimy, jako 
główną zasadę wykorzystywaną w na-
szych modelach, dzielenie się. W tym 
też kontekście najlepszą rzeczą, jaką 
można zrobić w obszarze myślenia 
o przyszłości, jest wspieranie młodych 
ludzi, budowanie kultury zaufania, 
przekazywanie dobrych przykładów 
i tradycji młodym pokoleniom. Stąd 
symboliczne „Z” w naszych rozwią-
zaniach, które właśnie do tego zaufa-
nia nawiązuje.

Wasz projekt jest bardzo ambitny. 
Kim są, oprócz pana, ludzie, którzy 
go wdrażają?
Jesteśmy ludźmi z interdyscyplinar-
nymi doświadczeniami zawodowymi. 
Mamy za sobą co najmniej kilkana-
ście lat pracy zawodowej w różnych 
branżach korpo, ale też i samorządzie, 
administracji. Jesteśmy również przed-
siębiorcami, prowadzimy działalność 
gospodarczą od kilkunastu lat. Ten 
zbiór osobowości i doświadczeń po-
zwala nam szeroko i realnie patrzeć 
na rzeczywistość. W tym okresie, 

w ramach grupy Leonardo, zrealizo-
waliśmy kilka znaczących projektów, 
jak na przykład strategia rozwoju dla 
dużej grupy bankowej czy stworzenie 
kilku podmiotów finansowych i wyj-
ście z tych projektów. Mamy za sobą 
wdrożenie produktu edukacyjnego 
dla młodzieży we współpracy ze zna-
czącym bankiem w Nigerii – aplikacji 
połączonej z urządzeniem loT, którego 
jesteśmy właścicielami. Współtworzo-
ne przez nas rozwiązania na przestrze-
ni ostatnich trzech lat kilkukrotnie 
zdobyły status innowacji miesiąca 
EFMA. Zdobyliśmy doświadczenie, 
wyciągnęliśmy wnioski, zbudowa-
liśmy portfolio klientów, z którymi 
realizujemy kolejne projekty.
Podstawą naszych działań jest hybry-
dowa platforma, nad którą pracujemy 
od 2016 roku, której fragmenty testowo 
realizowaliśmy w Polsce we współ-
pracy z Alior Bankiem, Euronetem 
i innymi partnerami, a obecnie wdra-
żamy siostrzane projekty również na 
Filipinach, w Singapurze oraz Papui 
Nowej Gwinei. Projekty zagraniczne 

umożliwiły nam zdobycie nowych 
doświadczeń, z którymi testujemy 
nasze rozwiązanie w Polsce. Partne-
rem polskiej platformy PLZ będzie 
PLZ Spółdzielnia.

Dlaczego zdecydowaliście się wybrać 
akurat spółdzielnię jako format dla 
waszej działalności? 
Afrykańskie przysłowie mówi: „Jeśli 
chcesz jechać szybko – jedź sam. Je-
śli chcesz jechać daleko jedź razem”. 
Spółdzielczość to jedyna forma w pełni 
impaktowego działania, mająca jako 
zasadę łączenie działalności prospo-
łecznej z działalnością biznesową. 
Ponad 15 proc., tj. ponad 1 mld ludzi 
na świecie jest członkami ponad 3 mln 
różnych spółdzielni. W krajach jak Nor-
wegia, Szwecja, Finlandia, Szwajcaria 
ponad 50 proc. dorosłych ludzi jest 
członkami spółdzielni. W krajach tych 
poziom zaufania w życiu społeczno-
-gospodarczym przekracza 50 proc. 
W Polsce wskaźnik ten oscyluje wokół 
13 proc., a spółdzielczość wielu do 
dzisiaj kojarzy się z jednym z ostatnich 
reliktów komunizmu. 
A tak nie powinno być, spółdzielczość, 
podobnie jak inne obszary gospodarki, 
wcześniej wymaga transformacji.
Współtworzymy globalny projekt FA-
IRBNB.COOP z siedzibą we Włoszech. 
Naszą ambicją jest przeprowadzić 
RE_START spółdzielczości w Polsce. 
Opracowaliśmy model Hybrydowej 
Spółdzielni 5.0. Powołaliśmy do życia 
PLZ Spółdzielnię, w ramach której bu-
dowaniem wiedzy zajmuje się utwo-
rzony we współpracy z CIC i Fundacją 
Venture Café nasz Think & Do Tank 
– CoopTech Hub. Prócz wiedzy jego 
rolą jest również wsparcie w działaniu 
indywidualnych osób, organizacji spo-
łecznych, jak i samorządów. 

Jakie macie dalsze plany?
Przed nami coraz to nowe wyzwania. 
Jedno, co się nie zmieni, to fakt, że 
nie zapomnimy o tych, dla których to 
robimy – o ludziach. n

rozmawiał Jarek Dotka

Re_start
Tomasz Janas, founder & CEO w Leonardo SA, 

PLZ Spółdzielnia, o tworzeniu środowiska, 
w którym ludzie poprzez własne doświadczanie 

sami odkrywają potrzeby zmian

OPRACOWALIŚMY 
MODEL HYBRYDOWEJ 

SPÓŁDZIELNI 5.0. 
POWOŁALIŚMY  
DO ŻYCIA PLZ 

SPÓŁDZIELNIĘ, 
W RAMACH KTÓREJ 

BUDOWANIEM 
WIEDZY ZAJMUJE SIĘ 

UTWORZONY 
WE WSPÓŁPRACY  
Z CIC I FUNDACJĄ 

VENTURE CAFÉ NASZ 
THINK & DO TANK – 

COOPTECH HUB.  
PRÓCZ WIEDZY 

JEGO ROLĄ JEST 
RÓWNIEŻ WSPARCIE 
W DZIAŁANIU OSÓB 
INDYWIDUALNYCH, 

ORGANIZACJI 
SPOŁECZNYCH, 

JAK I SAMORZĄDÓW 

Jako Leonardo prowadzicie działal-
ność w Azji, Afryce, a teraz szykujecie 
rozwiązania dla Polski. Jak skutecznie 
wprowadzić na rynek nowe rozwiąza-
nie technologiczne? 
Kluczowymi elementami udanej ko-
mercjalizacji nie są: perspektywa, za-
soby i jakość narzędzi. Z moje punk-
tu widzenia kluczem jest rozumienie 
rzeczywistości i otoczenia społeczno-
-gospodarczego. Dekretem udanej 
komercjalizacji jest człowieczeństwo 
w tym procesie. „Wszystko się zmienia 
i nic się nie zmienia. Na przestrzeni 
dziejów zmieniają się tylko narzędzia 
i atrybuty. To, co się nie zmieniło od 
powstania świata, to człowiek i energia. 
Bo to człowiek i jego energia budują 
świat”. To nasze motto.

Większość z nas by się zgodziła z tym 
podejściem. Tylko jak budować czło-
wieczeństwo? 
Po pierwsze, tworzymy środowisko, 
w którym ludzie poprzez własne do-
świadczanie sami odkrywają potrzeby 

zmian. Z pierwszej ręki, a nie z opo-
wieści innych. Stawiamy na działanie, 
a nie na mówienie. Wszyscy jesteśmy 
przedsiębiorcami, działamy w zato-
mizowanym ekosystemie podmiotów 
posiadających szereg narzędzi do tego, 
aby ludzie używając ich mieli na co 
dzień kontakt z konsumentami, mogli 
zrozumieć, zidentyfikować potrzeby 
innych. Mówiąc w dwóch słowach: 
korzystając doświadczać.
Po drugie, wspomniana wcześniej ato-
mizacja. Co to oznacza? Cytując Ein-
steina – jeśli każde wielkie wyzwanie 
rozłożymy na czynniki pierwsze lub na 
atomy i skupimy się na rozwiązywaniu 
tych małych problemów po kolei, to 
nawet największe wyzwanie nie będzie 
przytłaczające i stanie się rozwiązywal-
ne. Dlatego właśnie wyżej wymienione 
„korzystanie i doświadczanie” patrząc 
z szerokiej perspektywy wymaga współ-
pracy interdyscyplinarnego zespołu 
ludzi. Współpracy, która nie sprowadza 
się do budowania wartości narzędzi, 
a do użycia narzędzi do tego, by ludzie 

mogli współtworzyć i rosnąć. Wspie-
raniu liderów w tworzeniu ekosyste-
mów, w którym ich współpracownicy 
znajdą dla siebie miejsce, będą chcieli 
w nich być. 
Fundamentem dla wszystkiego co po-
wyżej są trzy zasady. Pierwszą, nadrzęd-
ną, jest dzielenie. Mnożenie wynika 
z dzielenia, a nie na odwrót. Drugą 
jest „Współ Praca”. Celowo poprosi-
łem o podzielenie tego słowa. Trzecią 
jest umiejętność rozmowy i słuchania, 
a nie komunikacja i posłuszność. Słowa 
mają znaczenie.
I tak dla przykładu. Cyfryzacja. Dla jed-
nych kojarzy się z budowaniem chmury 
danych z wykorzystaniem technologii 
AI, etc. Gdzie w tym wszystkim jest 
człowiek? 
W naszym środowisku rozumiemy 
ją jako doświadczanie w tworzeniu 
hybrydowej (łączącej świat fizyczny 
z cyfrowym) przestrzeni, w której na 
bazie „współ pracy” kapitału społeczne-
go dzielimy się zasobami, na potrzeby 
rozwoju. 

spółdzielczości
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Rodzaj szczepień i konkret-
ne grupy zawodowe, które 
powinny się nim poddać, 
w Polsce określone są pra-

wem. Informację o szczepieniach dla 
pracowników można znaleźć w na-
stępujących dokumentach: Komuni-
kacie Głównego Inspektora Sanitar-
nego w sprawie Programu Szczepień 
Ochronnych, który co roku publiko-
wany jest na stronach www.gis.gov.
pl; Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie 
szkodliwych czynników biologicznych 
dla zdrowia w środowisku pracy oraz 
ochrony zdrowia pracowników zawo-
dowo narażonych  na te czynniki (Dz. 
U. poz. 716) oraz Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 roku 
(Dz. U. 2012 poz. 40).
Obowiązki pracodawcy wobec pra-
cowników narażonych na czynniki 
biologiczne reguluje Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 
2005 roku. Na przykład groźny wirus 
KZM (kleszczowe zapalenie mózgu, wa-
riant środkowoeuropejski) zaliczany jest 
do trzeciej z czterech grup zagrożenia. 
Kwalifikują się do niej czynniki, które 
mogą wywoływać u ludzi ciężkie choro-
by, są niebezpieczne dla pracowników, 
a ich rozprzestrzenienie w populacji 
ludzkiej jest bardzo prawdopodobne, 
ale zazwyczaj istnieją skuteczne metody 
profilaktyki lub leczenia. W tej grupie do 

Zastrzyk 
bezpieczeństwa 
Rozmrożenie gospodarki coraz bliżej. Razem z przywracaniem do działania kolejnych branż 
wzrasta perspektywa powrotu do wszystkich miejsc pracy. Równocześnie zbliża się sezon 
wakacyjny, który co roku obfituje w zatrudnienia sezonowe, szczególnie w gastronomii, 
rozrywce i hotelarstwie. Warto przygotować się do obu tych wariantów już teraz 
zabezpieczając zdrowie pracowników

budownictwie, prac ogrodniczych oraz 
sezonowych animatorów zabaw dzie-
cięcych. Osoby pracujące z dziećmi 
nie powinny zapominać o regularnym 
przyjmowaniu dawek przypominają-
cych szczepień przeciwko krztuścowi, 
błonicy i tężcowi.
Osoby pracujące w gastronomii po-
winny zaszczepić się przeciw tzw. 
żółtaczce pokarmowej, czyli WZW A, 
gdyż zdarza się, że produkty spożyw-
cze są nią zakażone. Droga zakażenia 
WZW A to nie tylko pokarm, ale również 
kontakty płciowe z osobą, u której nie 
ma jeszcze objawów chorobowych. 
Niestety, z doświadczenia doktor Go-
rzelak-Kostrzewskiej wynika, iż praco-
dawcy i pracownicy często zapominają 
o tym szczepieniu.
– W Polsce i Europie notuje się wzrost 
zachorowań, dlatego zagrożenia 
WZW A nie powinno się ignorować. 
W każdej sytuacji, kiedy wybieramy się 
do miejsca, gdzie podawane są posiłki 
lub pracownicy, na przykład podczas 
wyjazdów integracyjnych, wspólnie 
przygotowują jedzenie, jesteśmy na-
rażeni na zachorowanie. Szczepienie 
ochroni przed chorobą i jej powikła-
niami. Można zaszczepić się również 
po ekspozycji na WZW A, ale oczywi-
ście znacznie lepiej i bezpieczniej jest 
zdecydować się na profilaktykę, gdyż 
nie zawsze wiemy, czy mogło dojść 
do zakażenia.

Szczepienie przeciw WZW A chroni 
również osoby pracujące z odpada-
mi komunalnymi, z którymi kontakt 
mają nie tylko pracownicy zakładów 
oczyszczania, ale również pokojówki 
w hotelach i osoby sprzątające. Dla tej 
grupy zawodowej ważne będzie rów-
nież szczepienie przeciw WZW B, na 
wypadek kontaktu z krwią i płynami 
ustrojowymi oraz szczepienie przeciw 
tężcowi i durowi brzusznemu.
– Kosmetyczki, fryzjerzy i pracownicy 
salonów tatuażu powinni zaszczepić 
się przeciw WZW B. Szczepienia obo-
wiązkowe noworodków przeciw WZW B 
wprowadzono w 1994 roku, więc osoby 
urodzone wcześniej powinny sprawdzić, 
czy były szczepione w późniejszym wie-
ku lub muszą się zaszczepić, aby być 
chronione. Zakażenie WZW B może być 
groźne nawet dla życia, gdyż wiąże się 
potencjalnie z poważnym uszkodzeniem 
wątroby. Co 10 lat każda osoba dorosła 
powinna powtórzyć szczepienie prze-
ciwko tężcowi, krztuścowi i błonicy. Na 
zakażenie tężcem narażeni są pracowni-
cy, którzy mają kontakt ziemią, np. pra-
cownicy budowlani i osoby pracujące 
w rolnictwie i ogrodnictwie. Natomiast 
ochrona przed krztuścem to nie tylko 
unikanie choroby, ale również dbanie 
o inne osoby poprzez ograniczanie ilości 
zakażeń, gdyż dla małych dzieci i senio-
rów choroba ta może być bardzo groźna 
– dodaje doktor Gorzelak-Kostrzewska.

Leśnicy i osoby pracujące lub przeby-
wające często w lesie, na łące, a nawet 
w miejskim parku, powinny pomyśleć 
o szczepieniu przeciw kleszczowemu 
zapaleniu mózgu (KZM). Cykl szczepień 
najlepiej zacząć w lutym, ale najważ-
niejsze, aby zdążyć z pełną ochroną 
przed sezonem letnim. Niestety, klesz-
cze aktywne są nie tylko latem, ale 
również wiosną oraz jesienią, a nawet 
w czasie ciepłej zimy.
Niezależnie od miejsca pracy i jej 
charakteru osoby dorosłe powinny 
postrzegać szczepienia jako element 
profilaktyki zapewniającej ochronę 
przed chorobami zakaźnymi.
– Szczepienie przeciwko grypie sezono-
wej ważne jest dla każdego w każdym 
wieku, a dla osób w pracy spotykają-
cych się z dużą liczbą interesantów 
powinno być podstawą profilaktyki 
w okresie jesienno-zimowym. Niestety, 
z powodu spadku wyszczepialności 
przeciw odrze wzrasta liczba zacho-
rowań. Dorośli, którzy nie chorowali 
w dzieciństwie na odrę lub byli zaszcze-
pieni, ale tylko jedną dawką – urodzeni 
pomiędzy 1978 a 1984 rokiem – powinni 
pomyśleć o zaszczepieniu przeciwko tej 
niezwykle zaraźliwej i groźnej chorobie. 
Czasem słyszy się, iż w innych krajach, 
gdzie nie ma obowiązku szczepień, 
ludzie nie szczepią się, a są zdrowi. 
To przeczy mojemu wieloletniemu 
doświadczeniu wynikającemu z kon-
taktu z pracownikami z krajów Europy 
Zachodniej: podczas wizyt u lekarza 
medycyny pracy pokazują oni ksią-
żeczkę szczepień z aktualnymi szcze-
pieniami, wykonywanymi regularnie. 
Taka forma profilaktyki zasługuje na 
naśladowanie – podsumowuje doktor 
Gorzelak- Kostrzewska.
Szczepienia pracowników to także ko-
rzyści ekonomiczne – zabezpieczają 
ciągłość pracy, a przez to stabilność 
biznesową przedsiębiorstw. Zapew-
niają ochronę przed zachorowaniem 
nie tylko osobom zaszczepionym, 
ale wszystkim, z którymi mają bez-
pośredni kontakt. n

Nadia Łanowska-Wasielewska

SZCZEPIENIA 
PRACOWNIKÓW  

TO TAKŻE KORZYŚCI 
EKONOMICZNE – 
ZABEZPIECZAJĄ 

CIĄGŁOŚĆ PRACY, 
A PRZEZ TO STABILNOŚĆ 

BIZNESOWĄ 
PRZEDSIĘBIORSTW.  

ZAPEWNIAJĄ OCHRONĘ 
PRZED ZACHOROWANIEM 

NIE TYLKO OSOBOM 
ZASZCZEPIONYM, 
ALE WSZYSTKIM, 
Z KTÓRYMI MAJĄ 

BEZPOŚREDNI 
KONTAKT.

obowiązków pracodawcy należy m.in. 
zapewnianie pracownikom środków 
ochrony zbiorowej lub – jeśli w inny 
sposób nie można uniknąć narażenia 
– zapewnienie im środków ochrony in-
dywidualnej, odpowiednich do rodzaju 
i poziomu narażenia, organizowanie 
systematycznych szkoleń, prowadzenie 
rejestru pracowników narażonych na 
działanie szkodliwych czynników bio-
logicznych w formie elektronicznej lub 
księgi rejestrowej oraz informowanie 
pracowników o badaniach lekarskich, 
z których mogą skorzystać.
Informacje i wskazania opisane w ak-
tach prawnych ważne są dla wszystkich 
osób wykonujących dane zawody lub 
czynności, a nie tylko tych, które za-
trudnione są na podstawie umowy 
o pracę, kiedy to pracodawca pokrywa 
koszty szczepienia.
– Moim zdaniem, jako lekarza medycyny 
pracy, w przypadku osób pracujących 
dorywczo, wakacyjnie lub na podsta-
wie innej umowy niż umowa o pracę, 
pracodawca powinien co najmniej po-
informować pracownika o regulacjach 
związanych ze szczepieniami pozwala-
jącymi uchronić się przed potencjal-
nym zakażeniem na danym stanowisku 
– tłumaczy doktor Katarzyna Gorze-
lak-Kostrzewska z Medicover Polska 
w rozmowie z portalem „Zaszczep się 
wiedzą”. – Dotyczy to przede wszyst-
kim pracy w gastronomii, hotelarstwie, 

Niezależnie 
od miejsca pracy 
i jej charakteru 
osoby dorosłe 
powinny 
postrzegać 
szczepienia 
jako element 
profilaktyki 
zapewniającej 
ochronę przed 
chorobami 
zakaźnym
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im o wiele więcej satysfakcji niż typowe 
nine-to-five.
Z badań zleconych przez Invoice2go 
wynika, że 40 proc. zatrudnionych 
w USA zaczęło przygodę z freelance’em 
równolegle z pracą na etacie, a 30 proc. 
respondentów już teraz zarejestrowało 
własne działalności, pomimo wciąż 
obowiązującego kontraktu z praco-
dawcą. Motywacja? Blisko 60 proc. 
badanych deklaruje, że głównym 
bodźcem do rozpoczęcia przygody jako 
solopreneur jest działanie na własny 
rachunek, bez przełożonego. Zbliżony 
odsetek, bo 57-procentowy, dodaje, 
że motywuje ich realizacja pasji oraz 
chęć dysponowania czasem zgodnie 
z własnymi potrzebami (52 proc.). De-
cyzję o przejściu na swoje przyspieszyła 
również pandemia, ponieważ 60 proc. 
respondentów stwierdza, że powszech-
na izolacja i zamrożenie gospodarki 
umocniły ich w przekonaniu o wyborze 
nieco innej ścieżki zawodowej.

Wiara w sukces, pasję i własne 
umiejętności

To, czego nie brakuje przyszłym start-
-upowcom, to zapał do pracy i wiara 
we własne umiejętności, a więc  zestaw 
cech, który nieobcy jest także zmotywo-
wanym solopreneurs. Aż 68 proc. nadal 
zatrudnionych etatowców deklaruje, 
że posiada odpowiednie know-how, 
aby prowadzić własną działalność 
z niemałymi sukcesami. Opierają się 
oni przede wszystkim na własnych 
pasjach i talentach, co czyni wolnych 
strzelców wyjątkowo dynamiczną gru-
pą na światowym rynku. Spora grupa 
zamierza oprzeć swój przyszły biznes 
na kompetencjach kreatywnych: m.in. 
copywritingu (42 proc.) oraz designie 
(32 proc.), ale nie brakuje również spe-
cjalistów od bankowości i finansów 
(34 proc.). Dotychczasowa aktywność 
zawodowa, sprzężona z faktycznymi 
zainteresowaniami ankietowanych, 
była dla 49 proc. dodatkowym bodź-
cem, aby rozpocząć własną działalność.
Dla sceny start-upowej to kolejny 

współzałożyciel i prezes 
zarządu Grupy Assay, 

ekspert w zakresie rozwoju 
i finansowania spółek 

technologicznych

Łukasz Blichewicz

Coraz większa liczba zatrud-
nionych deklaruje, że w naj-
bliższej przyszłości będzie 
rozkręcać własny biznes – 

początkowo w formule jednoosobowej 
działalności gospodarczej. Trend szcze-
gólnie zadomowił się za Atlantykiem, 
jednak pewnie wkracza również do 
Europy. Kim są solopreneurs i jak mogą 
zmienić scenę start-upową?

Individual American Dream

Solopreneurs, a więc cała gama  
freelancerów (choć nie tylko) działa-
jących na własny rachunek, to grupa, 

która najaktywniej zarysowała swoją 
obecność na amerykańskim rynku 
pracy. Według szacunków bostoń-
skiej agencji Spencer Brenneman za 
rok 2019 w Stanach działało 41,8 mln 
wolnych strzelców, którzy identyfiko-
wali się jako konsultanci, freelancerzy 
i właśnie solopreneurs. Zarówno grupa 
zajmująca się własnym mikrobizne-
sem na pełen etat, jak i osoby, które 
dorabiają w tzw. side-hustle, wygene-
rowały łącznie ponad 1,3 bln dol. Rze-
szę jednoosobowych biznesów zasili 
wkrótce kolejna fala porzucających etat 
śmiałków, którzy już teraz deklarują, że 
praca na własny rachunek przyniesie 

Pokolenie solopreneurs?
63 proc. Amerykanów 
chce zerwać z etatem 
i założyć własny biznes. 
Przedsiębiorczość w dobie 
gig economy przybiera 
na sile, a to wszystko za 
sprawą odchodzenia 
pracowników poza ramy 
tradycyjnego etatu

formule, świetnie się sprawdzają w dy-
namicznych firmach, które zarządzane 
są przez młodą kadrę. Ze względu na 
mniej liberalny system podatkowy 
państw europejskich model B2B stał się 
dla niektórych alternatywą dla umów 
o pracę, ale część freelancerów ceni 
sobie swobodę, jaką gwarantuje im 
partnerska współpraca z nieco więk-
szymi biznesami.
Według badań zespołu XOLO więk-
szość europejskich solopreneurs 
działa z Hiszpanii (11,5 proc.). Są to 
zarówno miejscowi freelancerzy, jak 
i obcokrajowcy, którzy czasowo osiedli 
na Półwyspie Iberyjskim jako cyfrowi 
nomadzi. Kolejne miejsca zajmują: 
Niemcy (8,8 proc.), Francuzi (6,8 proc.), 
Grecy (6,2 proc.) oraz Portugalczycy 
(3,9 proc.). Całkiem dobrze w takim 
modelu odnajdują się również: Włosi, 
Brytyjczycy, Estończycy, Belgowie i oby-
watele Rumunii. Co ciekawe, w skali 
globalnej aż 80 proc. solopreneurs de-
klaruje, że pochodzi właśnie z Europy, 
gdy Ameryka notuje wyłącznie 5 proc. 
udziałów w tej kategorii. To pokazuje, 
że jednoosobowe biznesy z Europy są 
jak najbardziej aktywne, ale działają 
w nieco innym schemacie. Świadczą 
swoje usługi głównie w obszarze web 
developmentu, konsultingu, online 
marketingu oraz supporcie IT w ra-
mach firm. To bardzo wyraźny sygnał, 
że zwłaszcza start-upy technologiczne 
mogą szukać kadr właśnie w Europie, 
kiedy to m.in. Stany serwują o wiele 
bardziej indywidualistycznych wol-
nych strzelców.
Start-upowcy mogą zyskać na nastro-
jach zmęczonych etatem specjalistów, 
pod warunkiem bardzo partnerskiego 
podejścia do współpracy. Część free- 
lancerów ostatecznie założy własne 
spółki, jednak spora grupa będzie szu-
kać wyzwań w młodych zespołach. To 
również szansa dla krajowych bizne-
sów poszukujących wykwalifikowanej 
kadry, która nie chce powielać korpo-
racyjnych schematów. Co przyniesie 
przyszłość? Jeszcze bardziej wyspecja-
lizowane start-upy oraz elastycznych 
rynkowo ekspertów. n

sygnał, że przyszłe projekty przybiorą 
jeszcze bardziej indywidualny charak-
ter ze sporym zapleczem kreatywnym. 
Aż 63 proc. etatowców gotowych na 
założenie własnej działalności poten-
cjalnie może zasilić segment MŚP. Co za 
tym idzie, inwestorzy powinni uważnie 
przyjrzeć się funduszom skupiającym 
biznesy wschodzące. Ogromny poten-
cjał najmniejszych graczy został już 
doceniony na amerykańskiej giełdzie, 
ponieważ, według Rogera G. Ibbotsona 
z Uniwersytetu Yale, do 2019 r. średnia 
stopa zwrotu tego segmentu wyniosła 
12 proc. Globalne koncerny? Blisko 
10 proc. Różnica może jest niewielka, 
ale w listopadzie 2020 r., gdy S&P 500 
notował 11-procentowe wzrosty, indeks 
najmniejszych biznesów – Russell 2000 
– stanął pod znakiem 18 proc. i dwu-
miliardowego awansu.

Solopreneurs w Europie

To była jednak historia amerykańskich 
solopreneurs, którzy z etatów przenieśli 
się na jednoosobową działalność, aby 
docelowo zakładać spółki i rozwijać się 
na scenie młodych biznesów. Nieco 
inny charakter mają europejscy freelan-
cerzy, którym formuła jednoosobowych 
działalności w przeważającej części 
wystarcza. Nie oznacza to jednak, że 
dla start-upów nie będzie to szansa 
na dynamiczny rozwój. Specjaliści, 
którzy zasilą rynek pracy w nieco innej fo
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Wiedza na temat 
kluczowych trendów 
w krajobrazie zagrożeń 
może dostarczyć 
amunicji do skutecznej 
obrony i informacji co 
do tego, gdzie najlepiej 
alokować zasoby

Cryptomining

Nie jest zaskoczeniem, że ten typ ataków 
generował najwięcej ruchu DNS spośród 
wszystkich kategorii. Podczas, gdy ta 
forma ataków jest często preferowana 
przez cyberprzestępców w celu gene-
rowania niewielkich dochodów, jest 
on stosunkowo łatwy do odnotowania 
po stronie DNS, ponieważ regularnie 
pinguje serwery, prosząc o więcej mocy 
obliczeniowej. Ich częstotliwość w dużej 
mierze pokrywa się z wahaniami war-
tości popularnych kryptowalut. 

Phishing

Ilość aktywności DNS związanych 
z phishingiem utrzymywała się na dość 
stabilnym poziomie przez cały rok, 
z wyjątkiem grudnia, w którym odno-
towano 52-procentowy wzrost w okresie 
świątecznym. Jeśli chodzi o liczbę urzą-
dzeń końcowych odwiedzających strony 
phishingowe, znaczący wzrost nastąpił 
w sierpniu i wrześniu, co miało związek 
m.in. z bardzo dużą kampanią phishin-
gową między lipcem a wrześniem.

Trojany

Podobnie jak w przypadku cryptomi-
ningu, trojany rozpoczęły rok bardzo 
mocno. W I połowie roku niezwykle 
wysoka liczba urządzeń końcowych 
łączących się z witrynami trojanów 
była w 82 proc. przypadków spowo-
dowana przez Ursnif/Gozi oraz IcedID 
– dwa groźne wirusy znane z tego, że 
współpracują ze sobą w celu rozprze-
strzeniania ransomware. W drugiej 
przebudził się natomiast Emotet, jeden 
z groźniejszych trojanów ostatnich 
lat, generując ogromny ruch, który 
narastał przez cały wrzesień. W sumie 
zatknęło się z nim 45 proc. organizacji.

Ransomware

Przez większą część roku dominowały 
dwa kluczowe zagrożenia tego typu – 
jedno pod względem zasięgu (Sodinokibi 
znany jako REvil), drugie pod względem 

poświęconym zaporom dla przedsię-
biorstw w III kwartale 2020 r.

Zamiast podsumowania 

Nie ma wątpliwości, że analizowanie 
trendów w krajobrazie zagrożeń mo-
że przynieść korzyści. Wiedząc, gdzie 
pojawiają się ataki, łatwiej jest podjąć 
decyzję, gdzie należy alokować zasoby, 
aby się przed nimi bronić. Cryptomi-
ning i phishing są obecnie powszechnie 
spotykane, podobnie jak trojany, takie 
jak Emotet i Trickbot, wykorzystywane 
do wdrażania oprogramowania ransom-
ware, takiego jak Ryuk.
Oczywiście, różne sektory są narażone 
na różne zagrożenia w odmienny sposób, 
więc pomocne jest zrozumienie specy-
ficznych trendów otaczających sektor, 
w którym działa konkretna firma. Na 
przykład, ekspert z sektora usług finan-
sowych powinien uważnie śledzić trendy 
związane z phishingiem, podczas gdy 
osoba odpowiedzialna za bezpieczeń-
stwo w firmie produkcyjnej może chcieć 
przyjrzeć się bliżej oprogramowaniu 
ransomware. n

Wojciech Gryciuk

wg Cisco
Cyber

bezpieczeństwo

Analizując zapytania DNS wysyłane do 
podejrzanych domen oraz tych zainfeko-
wanych konkretnymi wirusami w 2020 r., 
eksperci Cisco przejrzeli szereg trendów 
związanych z cyberzagrożeniami. Na tej 
podstawie wyróżnili te, z którymi organi-
zacje mogą zetknąć się najczęściej. 

Organizacje i złośliwa aktywność DNS

W 86 proc. organizacji przynajmniej jeden 
użytkownik próbował połączyć się z witry-
ną phishingową wyłudzającą informacje, 
prawdopodobnie poprzez kliknięcie w link 
znajdujący się w wiadomości, w 70 proc. 
znaleźli się użytkownicy, którym prezen-
towano złośliwe reklamy w przeglądarce, 
w 51 proc. spotkali się oni z aktywnością 
związaną z ransomware polegającą na za-
blokowaniu zasobów komputerowych, a na-
stępnie żądaniu okupu za ich odblokowanie, 
a 48 proc. organizacji wykryło złośliwe 
oprogramowanie wykradające informacje.

Eksperci Cisco, analizując ruch 
z platformy Umbrella, przyglą-
dają się aktywnościom, które 
występują w  środowisku za-

grożeń, analizując jednocześnie ruch na 
zainfekowanych stronach i protokoły DNS. 
Robią to, patrząc na organizację jako całość, 
a dopiero na kolejnym etapie analizują 
liczby punktów końcowych, które mogą 
potencjalnie łączyć się ze złośliwymi witry-
nami oraz liczby zapytań, które te strony 
otrzymują. Działania te pozwalają uzyskać 
wgląd w to, jak wielu użytkowników klika 
w zainfekowane linki w poczcie e-mail, jak 
bardzo aktywne są wirusy typu RAT (Re-
mote Access Trojan) lub czy cryptomining 
(kopanie kryptowalut) nadal rośnie w siłę. 
Zebrane dane mogą być źródłem wiedzy 
o tym, gdzie należy zainwestować większe 
zasoby, czy np. na szkolenia z zakresu bez-
pieczeństwa czy obszary, w których należy 
zbudować poradniki dotyczące tego, jak 
polować na cyberzagrożenia. 

10 najważniejszych  
rekomendacji
  1. Strategia zero-zaufania 
  2. Uwierzytelnianie wieloskładnikowe
  3. Implementacja bezpiecznych VPN
  4.  Korzystanie z DNS w kontekście 

bezpieczeństwa
  5.  Zabezpieczanie poczty Office 365 przed 

zaawansowanymi zagrożeniami. 
  6.  Zachowanie ostatniej linii obrony w postaci 

rozwiązań bezpieczeństwa dla urządzeń 
końcowych. 

  7.  Przyspieszenie strategicznej adopcji 
chmurowych rozwiązań bezpieczeństwa

  8.  Maksymalizacja korzyści z już 
wykorzystywanych produktów poprzez 
podejście platformowe do bezpieczeństwa 

  9.  Automatyzacja procesów w Security 
Operation Center (SOC)

10.  Ludzie często są najsłabszym, ale mogą 
być najsilniejszym ogniwem każdego 
systemu obrony. 

Źródło: Raport Cisco  
„Future of Secure Remote Work”, 2021

głębokości działania (Ryuk). Ten pierw-
szy atakuje dużą liczbę urządzeń koń-
cowych (w 2020 r. zetknęło się z nim 
46 proc. ankietowanych organizacji), 
żądając mniejszego okupu. Ten drugi 
atakuje znacznie mniej systemów, żą-
dając jednak znacznie większego okupu.

Skuteczne zapobieganie atakom

– Dane wykorzystane do zilustrowania 
powyższych trendów pochodzą z Cisco 
Umbrella, usługi bezpieczeństwa do-
starczanej w chmurze, która obejmuje 
zabezpieczenia DNS, bezpieczną bramę 
internetową, zaporę sieciową i funkcje 
brokera bezpieczeństwa dostępu do 
chmury (CASB) oraz informacje o zagro-
żeniach – powiedział Łukasz Bromirski, 
Engineering Product Manager w Cisco 
Security Business Group.
– W każdym z tych przypadków złośli-
we działanie zostało zatrzymane przez 
Umbrella. Użytkownik, który kliknął 
w phishingową wiadomość e-mail, nie 
był w stanie połączyć się ze złośliwą wi-
tryną – dodał Artur Czerwiński, dyrektor 
ds. technologii w Cisco Polska.
Umbrella łączy wiele funkcji bezpie-
czeństwa w jednym rozwiązaniu, dzięki 
czemu można rozszerzyć ochronę na 
urządzenia, użytkowników zdalnych 
i rozproszone lokalizacje w dowolnym 
miejscu. W efekcie to najprostszy spo-
sób na skuteczną ochronę użytkow-
ników w dowolnym miejscu w ciągu 
kilku minut.
Dodatkowo narzędzie Umbrella Inve-
stigate zapewnia najbardziej kompletny 
obraz zależności i ewolucji domen inter-
netowych, adresów IP i plików, poma-
gając w identyfikowaniu infrastruktury 
napastników i przewidywaniu przyszłych 
zagrożeń. Żaden inny dostawca nie oferu-
je takiego samego poziomu interaktyw-
nej informacji o zagrożeniach.
Warto też korzystać z Cisco Secure 
Firewall – narzędzia, które stanowi 
podstawę najbardziej kompletnej 
i otwartej platformy do zabezpieczeń 
w branży. Doceniła to firma analityczna 
Forrester, która uznała Cisco za lidera 
w swoim raporcie „The Forrester Wave” 



Kiedy warszawski Hub rozpocznie 
działalność i czym będzie się zaj-
mować? 
Bijoy Sagar: Planujemy uruchomić 
go w lipcu br. i znajdzie w nim za-
trudnienie do 400 ekspertów IT. 
Chodzi nam głównie o programi-
stów (Software Engineers), specja-
listów odpowiedzialnych za rozwój 
i implementację oprogramowania 
(Full Stack Engineers), specjalistów 
od preparowania danych dla celów 
analitycznych lub operacyjnych 
(Data Engineers) oraz ekspertów od 
analizowania ustrukturalizowanych 
i nieustrukturalizowanych danych 
z technicznymi umiejętnościami roz-
wiązywania złożonych problemów 
(Data Scientists). I to takich, którzy 
mają już doświadczenie w nauczaniu 
maszynowym (LM), sztucznej inteli-
gencji (AI) i badaniach operacyjnych. 
Nowy Hub będzie początkowo nasta-
wiony na rozwijanie innowacyjnych 
rozwiązań cyfrowych dla naszego 
działu Crop Science, zajmującego 
się wspieraniem rolnictwa. Dwa 
pozostałe działy, tj. Pharmaceuti-
cals, zajmujący się produkcją leków 
na receptę, oraz Consumer Health, 

uczelnię, mieszkałem również w Portu-
galii, a obecnie w Niemczech w Dussel-
dorfie, z niejednego więc pieca jadłem 
chleb. W USA pracowałem dla różnych 
firm medycznych i już wtedy wielokrot-
nie korzystałem z usług polskich infor-
matyków i matematyków zarówno tam 
mieszkających, jak i pracujących zdalnie 
z Polski, i jestem o nich jak najlepszego 
zdania. Wiem też, że w Polsce powstaje 
wiele startupów technologicznych, a to 
oznacza, że macie wielu kreatywnych 
ludzi, co tylko podnosi wartość waszego 
kraju w oczach globalnych firm. Nie 
bez znaczenia jest też dobra znajomość 
języka angielskiego u młodego pokole-
nia, sporo osób zna też język niemiecki. 
Mając to wszystko uwadze, lokalizacja 

obecnie obsługuje procesy księgowe 
naszych oddziałów zlokalizowanych 
w ponad 20 krajach Europy. I pra-
cuje w nim ponad połowa spośród 
1,5 tys. pracowników polskiego od-
działu Bayera.
Uruchomienie w Polsce kolejnego 
centrum powinno istotnie poprawić 
wizerunek naszego oddziału w oczach 
klientów. Jest bowiem potwierdzeniem 
tego, że Polska może być istotnym źró-
dłem kadr dla firm globalnych. 

Jaką rolę będzie pełnił warszawski 
Hub z punktu widzenia całej firmy?
Bijoy Sagar: Stanie się częścią globalnej 
sieci, której celem jest przyspieszenie 
cyfrowej transformacji naszej firmy. Pra-
cownicy w Warszawie będą ściśle współ-
pracować z istniejącymi lokalizacjami 
IT w innych krajach, przede wszystkim 
w Niemczech i w USA.
Początkowo Hub skupi się na realiza-
cji projektów transformacji cyfrowej 
w dziale Crop Science, który dostar-
cza rolnikom innowacje wspomaga-
jące ich w bardziej zrównoważonym 
i odpowiedzialnym rozwoju. Nie bez 
znaczenia z ich punktu widzenia jest 
też to, że dział ten wykorzystuje dane 
i narzędzia cyfrowe, aby przyspieszyć 
badania i rozwój, zwiększyć wydajność 
operacji i łańcucha dostaw oraz uczy-
nić doświadczenia klientów bardziej 

zajmujący się produkcją leków bez 
recepty oraz suplementów diety będą 
wspierane przez Centrum w później-
szym czasie. W dobie coraz bardziej 
rosnących cyberzagrożeń warszawski 
Hub będzie się też zajmował cyber-
bezpieczeństwem.

Lokalizacja Centrum w Warszawie 
to duże wyróżnienie dla polskiego 
oddziału firmy Bayer. Jak do tego 
doszło? 
Bijoy Sagar: Decyzja o rozszerzeniu 
naszego globalnego zasięgu IT o War-
szawę była oczywista, mając na uwadze 
ilość i poziom wysoce utalentowanych 
informatyków zarówno w samym mie-
ście, jak i w całej Polsce. Cieszymy się, 
że dzięki temu w naszych zespołach 
pojawią się pracownicy o nowych, 
zróżnicowanych sposobach myślenia, 
ponieważ wprowadzając cyfrowe inno-
wacje staramy się wesprzeć globalną 
wizję firmy Bayer “Health for all, hun-
ger for none” („zdrowie dla wszystkich, 
głód dla nikogo” – przyp. red.).
Ja sam jestem kosmopolitą. Pocho-
dzę z Indii, gdzie studiowałem, ale 
mam też obywatelstwo amerykańskie 
i w USA także ukończyłem wyższą 

nowego Hubu właśnie w Warszawie była 
jak najbardziej uzasadniona.
Markus Baltzer: Ja także bardzo się 
cieszę, iż firma Bayer wybrała wła-
śnie Polskę na swój nowy Hub. Tylko 
jednym z powodów jest to, że kraj cha-
rakteryzuje się niezwykle dynamicznie 
rozwijającą się gospodarką. Nie mniej 
ważne jest bowiem także to, że Polacy 
wykazują spory talent do rozwijania 
innowacji w takich obszarach, jak 
sztuczna inteligencja czy nauczanie 
maszynowe. 
Warszawski Digital Hub nie jest jednak 
pierwszym oddziałem w Polsce, które 
będzie działać na rzecz całej naszej 
firmy. Już w 2012 r. Bayer otworzył 
w Gdańsku Service Center , które 

URUCHOMIENIE 
W POLSCE KOLEJNEGO 
CENTRUM, TYM RAZEM 
CYFROWEGO, JEST 
POTWIERDZENIEM TEGO, 
ŻE POLSKA MOŻE BYĆ 
ISTOTNYM ŹRÓDŁEM 
KADR DLA FIRM 
GLOBALNYCH 

NOWY HUB BĘDZIE 
POCZĄTKOWO 
NASTAWIONY 
NA ROZWIJANIE 
INNOWACYJNYCH 
ROZWIĄZAŃ CYFROWYCH 
NA POTRZEBY CROP 
SCIENCE, JEDNEGO 
Z DZIAŁÓW FIRMY BAYER, 
KTÓRY ZAJMUJE SIĘ 
WSPIERANIEM ROLNICTWA. 
W DOBIE CORAZ 
BARDZIEJ ROSNĄCYCH 
CYBERZAGROŻEŃ BĘDZIE 
SIĘ TEŻ ZAJMOWAŁ 
CYBERBEZPIECZEŃSTWEM 

Bijoy Sagar, dyr. ds IT i  transformacji cyfrowej  
w firmie Bayer

Markus Baltzer, prezes firmy Bayer w Europie 
Środkowo-Wschodniej
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Bayer otwiera

w Warszawie
Digital Hub

Bijoy Sagar, dyr. ds. IT i transformacji cyfrowej w firmie Bayer, 
oraz Markus Baltzer, prezes firmy Bayer w Europie Środkowo-
Wschodniej, opowiadają o tym, dlaczego na miejsce 
najnowszego Digital Hub wybrano Warszawę i jaką rolę 
odegra ono w cyfrowej transformacji biznesu całej firmy



zadowalającymi. A wszystko to we 
współpracy z naszymi działami R&D, 
marketingiem, sprzedażą i działem 
prawnym w obszarze regulacji. 

Zatrudnienie 400 wykwalifikowanych 
pracowników jest nie lada wyzwaniem. 
Jak chcecie sobie z nim poradzić?
Bijoy Sagar: Zgadzam się, że to wy-
zwanie, ale jesteście dużym krajem, 
który może się pochwalić wieloma 
utalentowanymi pracownikami. Dla-
tego też jestem pewien, że większość 
stanowisk w nowym Hubie uda się 
nam obsadzić do końca 2022 r. Pomóc 
w tym może nam organizacja pod ko-
niec maja br. wirtualnego hackatho-
nu, podczas którego zainteresowani 
informatycy będą mogli pokazać swoje 
umiejętności podczas pracy nad cy-
frowymi rozwiązaniami dla wziętych 
z życia problemów z zakresu zdrowia 
i rolnictwa. Proces rekrutacji powin-
no też przyspieszyć nawiązanie przez 
nas współpracy z waszymi uczelniami 
kształcącymi informatyków. W pierw-
szej kolejności szukamy jednak kan-
dydata z doświadczeniem nie tylko 
informatycznym, ale także z obszarów 
naszej działalności, który mógłby po-
kierować pracami całego Hubu. Zależy 
nam też na pozyskaniu pracowników 
z tytułem doktora, którzy mogliby nas 
wesprzeć w rozwiązywaniu trudnych 
problemów w tym obszarze.

W firmie Bayer pracuje pan od roku. 
Jak ją pan postrzega w porównaniu do 
innych firm, w których pan wcześniej 
pracował?
Bijoy Sagar: Uważam ją za bardzo inspi-
rującą i to z trzech powodów. Pierwszy 
to oczywiście jej cel i inspirująca wizja, 
bo nie jest łatwo znaleźć taką, która 
stawia na “zdrowie dla wszystkich, głód 
dla nikogo”. Drugi to jej fantastyczna 
kultura i duch wspólnoty, który na-
prawdę dodaje otuchy. Chociaż  do-
łączyłem do niej w środku pandemii 
w roli, która jest globalna, nie miałem 
problemu z integracją, bo sama firma 
bardzo mi pomogła w procesie „onbo-
ardingu”, w tym nasz CEO i dyrektor 

Bayer to międzynarodowe przedsiębiorstwo o ponad 150-letniej 
tradycji, którego działalność skupia się na obszarach nauk life science, 
jakimi są ochrona zdrowia i produkcja żywności. Jego produkty i usługi są 
opracowane z myślą o korzyściach dla ludzi, wspierając przy tym wysiłki 
zmierzające do przezwyciężenia głównych wyzwań stojących przed rosnącą 
i starzejącą się populacją na świecie. W roku podatkowym 2020 Grupa 
zatrudniała ok. 100 tys. osób, a wartość jej sprzedaży wyniosła 41,4 mld 
euro, przy czym inwestycje w badania i rozwój wyniosły 4,9 mld euro. 
W Polsce Bayer działa od 1991 r. 

finansowy, z którymi ściśle współpracu-
ję od samego początku. A trzeci powód 
to jej bardzo długa historia innowacji 
naukowych, zapewniających lepsze 
życie, która jest liczona nie w latach, 
ale w dziesięcioleciach. 

Wcześniej pracował pan w firmach 
medycznych, ale czy zna się pan też 
np. na rolnictwie, żeby wspierać firmę 
Bayer w zakresie Crop Science?
Bijoy Sagar: Dobre pytanie, ale jestem 
na nie przygotowany. Otóż swój pierw-
szy staż odbyłem w DeKalb Genetics 
– firmie, która wtedy zajmowała się 
badaniami i produkcją innowacyjnych 
odmian zbóż, a obecnie jest częścią 
firmy… Bayer! I tam właśnie miałem 
okazję poznać się na rolnictwie, bo już 
pierwszego dnia musiałem pracować 
nad czystością genetyczną uprawia-
nej kukurydzy. Ponieważ w innych 
firmach miałem też okazję zapoznać 
się ze specyfiką produkcji leków, wiem 
dokładnie, czym się zajmuje Bayer. 
Oczywiście od tamtych czasów świat 
szybko poszedł do przodu, więc w mię-
dzyczasie musiałem się nieco poduczyć, 
żeby nadążyć za postępem.

Na ile cyfrowa transformacja biznesu 
w przypadku waszej firmy wpisuje się 
w transformację biznesową?
Bijoy Sagar: Wymieniłbym trzy powo-
dy. Po pierwsze, cyfryzacja pozwala 
poszerzać komercyjne ścieżki wejścia 
na rynek przyczyniając się do tego, by 
wewnętrzne procesy biznesowe funk-
cjonowały szybciej, lepiej i wydajniej, 
bo to ma istotny wpływ na poziom 

obsługi naszych klientów. Po drugie, 
pozwala ona naszym naukowcom 
z działów R&D lepiej wykonywać swoją 
pracę. A po trzecie, jest odpowiedzialna 
za faktyczną budowę infrastruktury 
cyfrowej, bez której dwa poprzednie 
elementy nie mogłyby funkcjonować. 
Naszym marzeniem jest przy tym takie 
zmodernizowanie firmy, by wszelkie 
aspekty jej działalności można było 
przenieść do chmury, bo tylko wtedy 
mogłaby ona działać naprawdę szybko. 

Z cyfrową transformacją biznesu wiąże 
się też zrównoważony rozwój. Na ile 
jest on ważny dla waszej firmy?
Markus Baltzer: Bardzo, bo przycią-
ga uwagę coraz większej liczby ludzi. 
To dlatego w ubiegłym roku powołali-
śmy radę zajmującą się tym tematem, 
w skład której wchodzą naukowcy z ca-
łego świata. Większość z nich to uznani 
specjaliści ds. zrównoważonego rozwo-
ju i klimatu, którzy na nasze zlecenie 
przeprowadzają zewnętrznwwe audy-
ty naszej działalności, dając wskazów-
ki co i w jaki sposób można poprawić. 
Po drugie, mamy też globalny zespół 
ds. zrównoważonego rozwoju, który 
zajmuje się usprawnianiem wszystkich 
aspektów z tym związanych we wszyst-
kich oddziałach firmy Bayer, a nie tylko 
emisją CO₂, co jest najbardziej medial-
ne. Myślę, że generalnie jest to kluczo-
wy temat co do tego, czym należy się 
zająć, aby uczynić naszą planetę możli-
wą do życia w przyszłości. Co do szcze-
gółów, to chcemy mieć większy wpływ 
na poprawę życia ludzi. Na przykład 
wspierając kolejne 100 mln drobnych 

 I ostatnie pytanie: jak duży wpływ na 
prowadzenie biznesu miała w waszym 
przypadku pandemia?
Markus Baltzer: Z dnia na dzień trzeba 
było dokonać “kwantowego” skoku, 
jeśli chodzi o korzystanie z nowych 
narzędzi cyfrowych i myślę, że w tym 
samym czasie zrobiliśmy też duży krok 
naprzód w zakresie zrównoważonego 
rozwoju. W sumie miało to ogromny 
wpływ na nasz sposób pracy i nie sądzę, 
abyśmy kiedykolwiek wrócili w cało-
ści do poprzedniego. Większość tego, 
czego się nauczyliśmy, przeniesiemy 
w przyszłość, ale myślę też, że wszyscy 
czujemy się nieco zmęczeni tą sytuacją 
i chcielibyśmy ponownie mieć możli-
wość spotykać się twarzą w twarz. I jeste-
śmy bardzo wdzięczni, że nauce udało 
się tak szybko opracować szczepionki, 
bo jeszcze kilka lat temu nie byłoby to 
możliwe w tak krótkim czasie. 
Bijoy Sagar: Ja zwróciłbym uwagę na 
trzy rzeczy. Pierwsza jest oczywista: 
chodzi mi o technologię, która pozwala 

rolników, by byli w stanie samodzielnie 
przetrwać, oraz 100 mln młodych ko-
biet, by mogły same decydować o ma-
cierzyństwie, a także wszystkich innych, 
by mogli lepiej zadbać o swoje zdrowie 
za pomocą leków. 
Nie mniej ważny jest jeszcze jeden 
temat, a mianowicie jak zachować wła-
ściwe proporcje w organizacji między 
kobietami i mężczyznami, różnymi 
kolorami skóry i kulturami oraz młod-
szymi i starszymi.  Dobrym przykładem 
jest tu nasz szef IT, Bijoy Sagar, który 
jest Amerykaninem hinduskiego po-
chodzenia, bo urodził się w Bombaju, 
a także jeden z członków zarządu, który 
pochodzi z Tajwanu. A generalnie za-
leży nam na tym, by kluczowe decyzje 
coraz częściej podejmowali nie tylko 
starsi biali mężczyźni, lecz także młod-
sze kobiety z różnych kontynentów.

pracować zdalnie, co jeszcze 7-8 lat temu 
nie było możliwe i gdyby pandemia 
zdarzyła się wtedy, mogłaby doprowa-
dzić do kompletnego zastoju biznesu. 
Druga to ludzka pomysłowość. Markus 
wspomniał o tym, jak szybko zostały 
opracowane szczepionki, a ja dodam 
tylko tyle, że przecież niektóre z nich 
zostały opracowane przez firmy, które 
nigdy tym tematem się wcześniej nie 
zajmowały! A to tylko pokazuje, jak szyb-
ko świat był w stanie poświęcić swoje 
najbardziej utalentowane kadry, żeby 
rozwiązać problem krytyczny z punk-
tu widzenia całej ludzkości. A trzecia, 
bardziej osobista, to taka, że ja sam 
nie mogę się już doczekać powrotu do 
normalnego życia i poznania twarzą 
w twarz swojego jakże licznego zespołu. 
Nie wiem, kiedy będzie to możliwe, ale 
jestem przekonany, że jak wszyscy się 
zaszczepią, świat będzie mógł wreszcie 
wrócić do normalności! n
 

Rozmawiał Wojciech Gryciuk

Dron monitorujący pole upraw 

Eksperci ds. rolnictwa  
przeglądają na tablecie szczegółówe 

dane dotyczące pola kukurydzy
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Wszystkie laptopy z serii 
Prestige są nie tylko 
wyjątkowo wydajne, 
lecz także bardzo sty-

lowe – są zamknięte w lekkiej i smukłej 
aluminiowej obudowie z krawędziami 
o charakterystycznym diamentowym 
szlifie, piaskowanej teksturze po-
wierzchni oraz wysokiej jakości ma-
teriałów. Dzięki możliwości odchylenia 
o 180 stopni i położenia „na płasko” 
pokrywy z umieszczonym w niej wy-
świetlaczem oraz zmaksymalizowanej, 
dzięki cienkiej ramce, powierzchni 
ekranu dzielenie się pomysłami z klien-
tami jest niezwykle efektywne. Zostały 
one bowiem zaprojektowane z myślą 
o mobilnych użytkownikach, często 
pracujących poza domem.
Wszystkie modele z serii MSI Prestige 14 
są wyposażone w najnowsze procesory 
Intel Core i7 jedenastej generacji, które 
działają o 20 proc. szybciej od wcze-
śniejszych wersji, przy czym w trybie 
Dual Core Turbo rdzenie są taktowane 
zegarem 4,8 GHz. Nie bez znaczenia 
jest też, że dzięki zastosowaniu w nich 
kart graficznych z rodziny Intel Iris 
Xe działają one trzy razy szybciej niż 
w przypadku używania zintegrowanej 
grafiki poprzedniej generacji. Są też 
zweryfikowane pod kątem zgodności 
z platformą Intel Evo, dzięki czemu 
spełniają określone normy, jeżeli chodzi 
o wydajność oraz funkcje, które uspraw-
niają pracę. Współpraca z Intel Evo za-
pewnia m.in. doskonałe połączenie 

Seria Prestige wykorzystuje też innowa-
cyjne rozwiązania dotyczące łączności 
bezprzewodowej, dzięki czemu laptopy 
te zapewniają największą prędkość pra-
cy w sieci przy transferze dużych plików 
lub w trakcie połączeń wideokonferen-
cyjnych. Spełnia ona również wszystkie 
wojskowe standardy niezawodności 
i trwałości określone amerykańską nor-
mą MIL-STD-810G. 
Korzystając z funkcji Windows Hello, 
można się logować do laptopów za po-
mocą systemu rozpoznawania twarzy lub 
odcisku palca, i to trzy razy szybciej niż za 
pomocą hasła, ciesząc się bezhasłowym 

Parametry wyróżniające 
MSI Prestige 14 Evo

q  procesor Intel Core i7 jedenastej 
generacji

q  weryfikacja pod kątem zgodności 
z platformą Intel Evo

q  system operacyjny Windows 10 
Home/Windows 10 Pro (przy czym 
MSI rekomenduje do zastosowań 
biznesowych ten drugi)

q  karta graficzna Intel Iris® Xe (A11M)
q  ultralekka i wyjątkowo smukła 

konstrukcja (1,29 kg, 16 mm)
q  14-calowy, energooszczędny 

wyświetlacz IPS Full HD (1920 
x 1080), z wąską ramką wokół 
ekranu o blisko 100-procentowym 
pokryciu przestrzeni barw sRGB 
(opcjonalnie)

q  wydajność do 12 godzin pracy na 
baterii

q  aplikacja MSI Center umożliwiająca 
optymalizację systemu

q  logowanie za pomocą systemu 
rozpoznawania twarzy lub odcisku 
palca (funkcja Windows Hello) 

MSI Prestige 14 Evo 
Najnowszy model laptopa dla biznesu z serii Prestige 
to konstrukcja oparta na innowacyjnej platformie Intel Evo, 
która zapewnia wydajność klasy premium, krótszy czas reakcji, 
dłuższy czas pracy na baterii oraz oszałamiającą grafikę. 
Notebook został wyprodukowany przez firmę MSI, znaną 
głównie z produktów dla graczy

wydajności z szybkością reakcji, długim 
czasem pracy na baterii oraz grafiką.
Wykorzystanie standardu PCIe 4.0 do 
obsługi pamięci masowych skutecznie 
usprawnia codzienną pracę. Charak-
teryzuje się on bowiem lepszą nieza-
wodnością i integralnością sygnału, co 
przekłada się na blisko dwa razy wyż-
szą wydajność niż przy zastosowaniu 
standardu PCIe 3.0 (z PCIe Gen 4 x 4 – 
7,88 Gb/s, a z PCIe Gen 3 x 4 – 3,94 Gb/s). 
Za sprawą obecności kilku wielofunkcyj-
nych portów Thunderbolt 4 notebooki 
z serii Prestige pozwalają na szybkie 
ładowanie podłączonych do nich urzą-
dzeń, przesyłanie danych z prędkością 
40 Gb/s oraz na podłączenie do nich kilku 
wyświetlaczy i urządzeń peryferyjnych. 
Są też wyposażone w najnowsze, bardzo 
szybkie czytniki kart microSD, zgodne 
ze standardem UHS-III, co przydaje się 
przy przegrywaniu plików. Zastosowany 
w czytnikach standard USB4/TBT pozwa-
la bowiem na dwukrotną oszczędność 
czasu w stosunku do standardu USB3.2 
Gen 2 x 2 oraz czterokrotną w przypadku 
USB3.2 Gen 2 x 1. 

logowaniem do obsługujących tę cechę 
serwisów internetowych z najnowszą 
funkcją uwierzytelniania FIDO 2.
Aby usprawnić proces pisania, seria 
Prestige została wyposażona w spe-
cjalny zawias, który automatycznie 
podnosi i pochyla klawiaturę note-
booka o 5 stopni, tak aby uzyskać jak 
najlepszy jej kąt do wygodnej pracy. 
Zoptymalizowany, 1,5-milimetrowy 
skok klawiszy sprawia, że pisanie jest 
bardziej komfortowe i precyzyjne. 
Wszystkie komputery z tej serii są też 
wyposażone w oprogramowanie MSI 
Center, które przenosi optymalizację 

systemu na nowy, wyższy poziom. 
A wszystko to dzięki trybom syste-
mu oferującym łatwą możliwość ich 
regulacji oraz szybkiemu dostępowi 
do zasobów komputera, które można 
dopasować do szerokiego zakresu sce-
nariuszy i potrzeb użytkownika. 
A ponieważ notebooki z serii Prestige 
oferują najlepsze wrażenia wizualne 
i imponującą jakość dźwięku, z po-
wodzeniem mogą służyć nie tylko do 
pracy, lecz także po godzinach, gwa-
rantując rozrywkę na najwyższym 
poziomie. n

Wojciech Gryciuk

Wszystkie 
modele z serii MSI 
Prestige 14 są wyposażone 
w najnowsze procesory Intel Core 
i7 jedenastej generacji, które 
działają o 20 proc. szybciej 
od wcześniejszych wersji

Laptop zaprojektowano 
z myślą o twórcach, 
którzy ciągle są 
w drodze i często 
pracują poza domem
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Więcej informacji:
https://pl.msi.com/Business-Productivity/Prestige-14-Evo-A11X



7170
MANAGER-REPORT 

kwiecień 2021
MANAGER-REPORT 

kwiecień 2021

Wyższy poziom ekologii
O tym, że Škoda przestała być kojarzona z tanim samochodem z komunistycznego kraju, 
wiemy już od dawna. Zrozumiał to także właściciel marki Volkswagen Group i udostępnił 
Czechom magazyny części, które jeszcze kilka lat temu zarezerwowane były jedynie dla 
Volkswagenów i Audi. Škoda umiejętnie wykorzystała nowe możliwości i wprowadziła 
do swojej oferty flagową limuzynę z hybrydowym napędem plug-in

To sprytne posunięcie 
przesunęło Škodę jesz-
cze wyżej w hierarchii 
marek, którym zależy 

nie tylko na naszych pieniądzach, 
lecz także na ograniczeniu emisji 
szkodliwych substancji do otocze-
nia. Oczywiście, możemy obwiniać 
urzędników Unii Europejskiej, że 
bez przerwy grzebią w przepisach 
i ustalają ciągle nowe restrykcyj-
ne normy emisji spalin, którym 
sprostać muszą biedni producenci 
samochodów. Ja jednak stanowczo 
uważam, choć nie jestem zadowo-
lony z rosnących cen, że walka 
o każdy gram CO2 i NOx pobudza 
kreatywność inżynierów i kreuje 
rozwój nowych technologii, a to 
z pewnością wpłynie na poprawę 
jakości naszego życia.

Subtelne zmiany

Flagowy okręt producenta z Mladá 
Boleslav przeszedł niedawno sub-
telny lifting. Szczerze mówiąc, od 
strony wizualnej niewiele się zmie-
niło i moim zdaniem to dobrze, 

bo Superb trzeciej generacji to 
bardzo ładnie narysowane auto. 
Zmieniły się przetłoczenia zderza-
ków, architektura reflektorów LED 
z przodu i z tyłu, a na klapie bagaż-
nika dumnie błyszczy napis Ško-
da. Hybrydowa wersja iV plug-in 
wyróżnia się w gamie dodatkowo 
innymi wzorami felg i na tym ko-
niec, bo gniazdo ładowania ukryte 

w przednim grillu jest zupełnie 
niewidoczne i jedynie wprawne 
oko będzie w stanie dojrzeć w nim 
małe drzwiczki.
Kabina pasażerska auta zachowała 
swój salonowy klimat. Wnętrze jest 
przestronne i nieźle wykończone. 
Superb iV pozostaje ogromną li-
muzyną oferującą rekordową ilość 
miejsca na tylnej kanapie, ale za 
sprawą elektrycznego silnika bę-
dzie mogła przemieszczać się po 
mieście bezszelestnie i bezemisyj-
nie. Jednak by móc wykorzystać 
ekologiczne własności silnika 
elektrycznego, należy zaopatrzyć 
go w prąd, a ten z kolei zmagazy-
nować trzeba w akumulatorach. 
W takim przypadku trzeba pójść 
na kompromis, dlatego bagażnika, 
choć pozostał duży, nie można 
nazwać już przepastnym. Baterie 
o pojemności 13 kWh zabrały aż 
150 litrów jego pojemności.

Znana technologia
Układ hybrydowy opiera się na 
doładowanym silniku benzyno-
wym 1.4 TSI i współpracującym 

W SUPERBIE IV 
KLUCZOWA JEST 

MOŻLIWOŚĆ 
POKONANIA OKOŁO 

50 KILOMETRÓW, 
KORZYSTAJĄC 

JEDYNIE Z SILNIKA 
ELEKTRYCZNEGO.  

TO WŁAŚNIE TA CECHA, 
W POŁĄCZENIU 

Z BOGATYM 
WYPOSAŻENIEM,  

ROBI Z DUŻEJ ŠKODY 
AUTO WYJĄTKOWE

MOTO
škoda

MOTO
škoda
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z nim silniku elektrycznym. Agre-
gat legitymuje się mocą 218 KM 
i momentem obrotowym 330 Nm 
dostępnym już od 1550 obr./min, 
a to przekłada się na więcej niż 
lepszą dynamikę zarówno w mie-
ście, jak i poza nim. Auto przyspie-
sza bardzo dynamicznie i choć 
napęd przenoszony jest tylko na 
przednią oś, sprint do 100 km/h 
trwa 7,7 sekundy. To wynik bar-
dziej niż zadowalający, a prędkość 
maksymalna 224 km/h pozwala 
dotrzymać kroku innym pojaz-
dom na lewym pasie niemiec-
kiej autostrady. Za przeniesienie 
napędu odpowiada 6-biegowa, 
dwusprzęgłowa skrzynia biegów 
DSG. Moim zdaniem to już pe-
wien archaizm ze strony Škody, bo 
na półkach magazynowych leżą 
przecież konstrukcje 7-biegowe, 
pozwalające na lepsze zarządza-
nie zużyciem paliwa i energii. 
W Superbie iV kluczowa jest jed-
nak możliwość pokonania około 
50 kilometrów, korzystając jedy-
nie z silnika elektrycznego. To 
właśnie ta cecha, w połączeniu 
z bogatym wyposażeniem, robi 
z dużej Škody auto wyjątkowe 
i również na mnie zrobiło dobre 
wrażenie. W mieście samochód 
przemieszcza się bezszelestnie, 
dając pasażerom szczyptę luksu-
su klasy premium. Aż chce się 
przesiąść na tylną kanapę, by po-
czuć się jak właściciel wieżowca 
w centrum Warszawy. 
Jeśli macie możliwość ładowania ba-
terii z domowego gniazdka, to jazda 
hybrydowym Superbem może się okazać 
także niedroga. Cena prądu potrzebne-
go do przejechania 100 kilometrów to 
niecałe 20 zł i przeliczyć je można na 
od 4 do 5 l/100 km. Przyznacie, że taki 
wynik w mieście to niemal sensacja, 
a przypominam, że mamy do czynienia 
z prawie 5-metrową limuzyną! Jeszcze 
lepiej będzie, jeśli traficie na dobrego 
szefa, który pozwoli wam na ładowanie 
akumulatorów z gniazdka na firmowym 
parkingu. Wówczas wasze koszty spadną 

nie jest rezultatem najgorszym, 
ale nawet 190-konny silnik 2.0 
TSI potrafi urwać z tego wyniku 
jeszcze kilka „setek”, o dieslu nie 
wspominając. Silnik spalinowy 
Superba iV jest w stanie przejść 
w tryb agregatu i potrafi łado-
wać baterie w trakcie podróży. 
Wtedy spalanie wzrasta nawet do 
13 l/100  km, ale ten rezultat zosta-
nie skorygowany podczas bezemi-
syjnej jazdy w mieście. Najlepiej 
jednak hybryda plug-in wypada 
podczas delikatnej jazdy, dlatego 
uważam, że najlepiej sprawdzi się 
w rękach spokojnego kierowcy. 
Gdy nie poganiamy zbytnio 218 
koni mechanicznych, Superb iV 
odwdzięczy się zużyciem na po-
ziomie 5,5 l/100 km. 
Podsumowując mój test, poku-
szę się o stwierdzenie, że Škoda 
Superb iV Plug-in Hybrid jest jak 
stara przyjaciółka, której dawno 
nie widzieliście. Przeszła prze-
mianę nie tylko fizyczną, lecz tak-
że mentalną. Jest teraz bardziej 
fit i nosi modne ciuchy. Bywa 
jednak denerwująca, gdy zaczy-
na głosić swoje teorie na temat 
zdrowego stylu życia, podczas 
gdy wy znacie ją ze wspólnych 
dzikich imprez.
Superb iV będzie dobrym wybo-
rem na dłuższą trasę pod warun-
kiem, że nie będziecie naginać 
limitów prędkości. Do 140 km/h 
nie będziecie się mieli do czego 
przyczepić, ale próba na zamknię-

tym odcinku drogi pokazała, że powyżej 
tej prędkości nieduża jednostka napę-
dowa robi się nieco bardziej hałaśliwa 
i przestaje być oszczędna. Jednak Škoda 
ma w rękawie dodatkowego asa. Pod-
czas przejazdów na długich odcinkach 
możemy przestawić układ hybrydo-
wy w tryb ładowania baterii, by po 
wjechaniu do centrum miasta znów 
przejść w tryb bezemisyjny, a przecież 
jedną z cech prawdziwej limuzyny jest 
bezszelestne i dostojne przewożenie 
pasażerów. n

Michał Garbaczuk

niemal do zera, a przywilej ładowania 
doliczycie sobie jako premię. Wciąż 
spotkać można też bezpłatne stacje ła-
dowania w centrach handlowych lub na 
parkingach dużych sieci marketów, dla-
tego warto się rozejrzeć, czy nie macie 
możliwości skorzystania z takiej opcji 
w swojej okolicy. 
Sytuacja zmienia się jednak, gdy bę-
dziecie chcieli podróżować Superbem 
iV autostradą. Należy pamiętać, by 
system pracował w trybie hybrydowym. 
Spalanie przy prędkości 140 km/h oscy-
luje wtedy w okolicach 7,5 l/100 km, co 

Škoda Superb iV nawet w wersji plug-in 
pozostała niedoścignionym wzorem 
przestronności i to pomimo że konstruktorzy 
musieli zmieścić w jej bagażniku akumulatory 
układu hybrydowego. Komfort jazdy także 
pozostał bez zmian

MOTO
škoda

Dbam o to, abyś zrealizował/a wszystkie swoje marzenia. Odbiegam od salonów fryzjerskich – 
stworzyłam SPA dla Ciebie i Twoich włosów. Spraw sobie prezent, poczuj się wyjątkowo. Bądź 
najważniejszy/a w tym miejscu – gdzie otwieram pielęgnacyjny EDEN. Muzyka, sztuka, design 
– TO MIEJSCE, GDZIE ODKRYJESZ SWOJĄ STRONĘ DOSKONAŁOŚCI. Poświęć sobie czas, daj 
mi możliwość, abym mogła pokazać Ci MAGICZNĄ STRONĘ SIEBIE – WEJDŹ W ŚWIAT MOONLIGHT.

MOONLIGHT Monika Manz
05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 60
GSM 600 443 642 • e-mail: moonlight.atelier@gmail.com • www.moonlightatelier.pl •   moonlight Monika Manz

PARTNERZY:



W Trójmieście patrzysz na ludzi z przy-
stanków i billboardów. Jakie to uczucie 
widzieć swoją twarz na reklamach 
outdoorowych? Cieszysz się? 
Z reklam tak. Promują najnowszą po-
wieść pod tytułem „Kukły”, która miała 
premierę 14 kwietnia. Jest świeża i bar-
dzo mi miło, że wydawnictwo w ten 
sposób zawiadamia o niej czytelników. 
A zwłaszcza przyszłych czytelników. 
Z twarzy cieszę się średnio. Rozpozna-
walność nie jest pisarzom niezbędna. 
Potrzebna jest książkom. 

Chyba trochę kokietujesz. 
Ani trochę. Kiedyś powiedziałem to sa-
mo podczas spotkania autorskiego i ktoś 
zaczął polemikę, że pisarze są sławniejsi 
niż książki. Sala go poparła, a było ze sto 
osób. Zapędzony do narożnika spytałem: 
„Znają państwo »Greka Zorbę«”? Kto 
zna, ręka w górę. Wszyscy podnieśli. 
A teraz proszę o podniesienie rąk tych 
wszystkich, którzy potrafią wymienić 
nazwisko autora powieści. Litościwie 
nie zdradzę ile osób podniosło ręce. 

Masz doktorat z komunikacji spo-
łecznej, od 10 lat prowadzisz firmę 
z roku na rok zwiększającą rentow-
ność i obsługującą znakomitych 
klientów. Znasz się na promocji. 
Czy outdoor to dobry pomysł na 
czas pandemii?
Bardzo dobry. Żeby obejrzeć billbo-
ard, nie trzeba wychodzić na spacer 
i zakładać maseczki. Wystarczy spoj-
rzeć z samochodu i jeśli reklama jest 
profesjonalna, to wystarczy. Mam na 
myśli jej wyraźny komunikat, infor-
mację i zachętę podaną w atrakcyjnej 
formie graficznej. 
Prawie 40 lat temu, gdy zostałem 
wcielony do wojska i stwierdzono 
moją nikłą przydatność do obrony 
kraju, przez parę miesięcy zajmowa-
łem się wraz z jednym wrocławskim 
malarzem – też rekrutem – produkcją 
plansz. Mieliśmy do tego wojskowy 
podręcznik „Propaganda wizualna” 
i tam było napisane co i jak. Dlatego 
do dziś mam sentyment do skutecz-
nych billboardów. 

Nauczyłem się 

fortepianach 
Maciej Siembieda, pisarz i przedsiębiorca, o swojej 
najnowszej książce i doświadczeniach reporterskich, 
które procentują po latach

grać
na dwóch

Maciej 
Siembieda

dziennikarz, 
reportażysta 

i pisarz 
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„Kukły” to twoja piąta książka beletry-
styczna, napisałeś też pięć reporter-
skich. Czwarty thriller z Jakubem Kanią, 
dociekliwym detektywem od śledztw 
historycznych. Ile Siembiedy w Kani? 
Kania jest podobny do Seana Conne- 
ry’ego, więc łatwo porównać. Wspólne-
go mamy tyle, że ja przez całe ponad-
trzydziestoletnie reporterskie życie też 
polowałem na zagadki z przeszłości. 

I wiele rozwiązałeś.
To one stanowią teraz tematy powie-
ści z Jakubem Kanią. Pod warunkiem, 
że mają trzy kryteria. Mam z nimi coś 
wspólnego – to znaczy odkryłem je lub 
przyczyniłem się do ich wyjaśnienia 
– to raz. Po drugie, są prawdziwe. Po 
trzecie, nieznane. 

Czy to oznacza, że twoje powieści 
oparte są na faktach? 
Właśnie tak. Oczywiście jest w nich 
beletrystyczna fikcja, ale wyłącznie jako 
przyprawa prawdy. Tego się trzymam. 
Bardzo stanowczo. 

O czym są „Kukły”? 
To historia jednej z najbardziej niepraw-
dopodobnych spraw, w której miałem 
szczęście uczestniczyć. Niebywałe 
odkrycie w krypcie pewnego kościoła 
na Śląsku połączone z tajemnicą tam-
tejszego rodu i dziwnym pożarem ich 
pałacu, który był jedną z najwspanial-
szych rezydencji magnackich w państwie 
niemieckim. To z kolei prowadzi do 
okultyzmu nazistów, sekretów czarownic 
adorowanych przez szefa SS Heinricha 
Himmlera i jego obsesyjnych poszuki-
wań prapoczątków rasy aryjskiej. Ser-
decznie zapraszam do tej opowieści. 

Stajesz się coraz bardziej popularny, 
co wiąże się z mnóstwem obowiązków: 
pisania kolejnych powieści, spotkań 
autorskich choćby online, obsługi 
mediów społecznościowych, w któ-
rych masz moc pracy. Jak to pogodzić 
z prowadzeniem firmy? 
Nie było wyjścia. Nie chcąc rezygnować 
z jednego lub drugiego, musiałem się 
nauczyć gry na dwóch fortepianach. 

MACIEJ SIEMBIEDA. Dziennikarz i reportażysta trzykrotnie nagrodzony 
tzw. polskim Pulitzerem, czyli nagrodą Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. 
Wieloletni redaktor naczelny znaczących polskich dzienników regionalnych: 
„Nowej Trybuny Opolskiej”, „Trybuny Śląskiej” i „Dziennika Bałtyckiego”. Cztery 
lata temu zadebiutował jako pisarz, od tej pory stworzył pięć powieści. Druga 
z nich – „Miejsce i imię” – była nominowana do Nagrody Wielkiego Kalibru, 
a trzecia – „Gambit” – do tytułu Książki Roku portalu lubimyczytac.pl. 
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Pisze na rowerze, po powrocie 
przelewając myśli na papier. 
Wraz z żoną – profesorką 
ASP w Gdańsku – najchętniej 
odpoczywa w hotelach 
z dobrą kuchnią i basenami, 
gdzie można cieszyć się 
komfortem i nic nie robić

Maciej Siembieda

Taka symultaniczność jest możliwa pod 
warunkiem dobrej organizacji czasu. 
I ludzi, którym można zaufać, powie-
rzając im odpowiedzialność i obowiązki. 

Jesteś dobrym managerem? 
Fatalnym. Zawsze zarządzałem miękko. 
Zawsze marzyłem, żeby ludzie chcie-
li, a nie musieli, dla mnie pracować. 
A nawet nie dla mnie, ale ze mną. Wie-
lokrotnie się na tym przewiozłem, ale 
nadal to robię. Mam olbrzymi szacunek 
dla pracowników, którzy niezawodnie 
robią swoje, choć nie są nieustannie 
kontrolowani ani rozliczani z każdej 

godziny w pracy. Zwłaszcza że w agencji 
public relations, którą kieruję, działa-
my zadaniowo. 

Przejście z dziennikarstwa do PR to 
zdrada?
Kiedyś tak. Kiedyś linie przyzwoitości 
i etyki przypominały granicę między 
NRD a RFN. Strzeżoną jak amerykańskie 
rezerwy złota. Dziś to też ta sama grani-
ca, tylko że już jej nie ma. Zostały jakieś 
wspomnienia, artefakty, fragmenty za-
sieków i szlabanów. Nic więcej. Media 
przeniknęły się z PR, a PR z mediami. 
Stworzyły jedną federalną republikę 
informacji. Z reguły służącym czyimś 
interesom. Nikogo to już nie oburza. 
Widziałem niedawno ogłoszenie: re-
nomowana agencja zatrudni doświad-
czonego specjalistę ds. PR, najchętniej 
czynnego dziennikarza. 

Czy pisanie powieści to próba ucieczki 
od tego świata? 
Może częściowo. Ale taki był plan. Od 
bardzo dawna. Przejść na dziennikar-
ską emeryturę i pisać beletrystykę. 

To dlaczego PR? 
Żeby pisać bezstresowo i dla przyjem-
ności, tak jak to z upodobaniem czynię, 
trzeba mieć z czego żyć. Polskie czy-
telnictwo nie jest imponujące, a rynek 
wydawniczy nie rozpieszcza autorów. 
Na palcach jednej ręki można wymienić 
tych, którzy osiągnęli w tej przestrzeni 
prawdziwy sukces finansowy. 

Czego ci życzyć?
Beztroski. W pisaniu to rzecz bez-
cenna. n 

rozmawiał Piotr Cegłowski
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Dotknęły one również Cen-
tralnego Wojskowego Klu-
bu Sportowego Legia War-
szawa Sekcja Strzelecka, 

który jest stowarzyszeniem zrzeszają-
cym ponad 4 tys. członków. Klubowicze 
tworzą pomagającą sobie nawzajem 
społeczność. Do tej zasady nawiązuje 
program „Wspierajmy się!”. Na stronie 
internetowej www.strzelectwo-legia.pl 
zarezerwowano przestrzeń dla klu-
bowiczów-przedsiębiorców, którzy 
zamieszczają tam wizytówkę swojej 
działalności, reklamując się szerszemu 
gronu, a w zamian za tę możliwość 
gwarantują rabaty dla swoich klubo-
wych kolegów i koleżanek.
W ramach wsparcia społeczności 
lokalnej już na początku epidemii 
pracownicy stowarzyszenia przygo-
towywali przyłbice, które później wraz 
z otrzymanymi środkami ochrony 
osobistej przekazywali szpitalom war-
szawskim.

Strzelectwo jest świetną metodą rozła-
dowania stresu. Wizyta na strzelnicy 
to chwila odcięcia się od otaczających 
problemów, przynajmniej na czas tre-
ningu. Skupiając się na poprawnym 
technicznie strzale, koncentrując się 
na przyrządach celowniczych, nie my-
ślimy o niczym innym niż o tym, żeby 
oddać celny strzał. 
Szkolenia, eventy, strzelania indywidual-
ne sekcja prowadzi w dwóch obiektach. 
Pierwszy to strzelnica kryta przy ul. Ła-
zienkowskiej 3 – tutaj mieści się również 
biuro klubu. Drugi to strzelnica w Rem-
bertowie, gdzie można organizować 
strzelania z wielu rodzajów broni i do 
rzutków – w konkurencjach Trap, Skeet, 
Parkur. W Rembertowie oprócz strzela-
nia odbywają się spotkania firmowe.
Klub Sportowy prowadzi szkolenie dzie-
ci i młodzieży w dyscyplinach ujętych 
w systemie olimpijskim. Stowarzysze-
nie ma bogatą historię związaną ze 
sportem wyczynowym, barwy klubu 

Strzelectwo

Sport jest jedną z wielu branż, które bardzo mocno odczuły związane 
z pandemią obostrzenia, zakazy, nakazy, zamykanie obiektów

reprezentowało wielu mistrzów Polski, 
Europy i świata, klub może poszczy-
cić się reprezentantami na igrzyskach 
olimpijskich. Szkoli również osoby nie-
pełnosprawne: najlepsza zawodniczka 
uzyskała kwalifikację na paraolimpiadę, 
która odbędzie się w Tokio w 2021 r. 
Oprócz szkoleń zawodników wyczyno-
wych klub oferuje szeroki wachlarz usług 
dla osób indywidualnych, firm i grup. 
Organizuje eventy przygotowane zgodnie 
z oczekiwaniami klientów, np. imprezy 
integracyjne. Co ważne, organizatorzy 
dysponują bardzo szerokim wyborem 
broni różnych kalibrów, od najbardziej 
popularnej do ciekawych i niespotyka-
nych jednostek.
Wielu klubowiczów decyduje się na 
proces szkolenia przygotowujący do 
egzaminu na patent, uzyskania licencji 
zawodniczej Polskiego Związku Strze-
lectwa Sportowego czy wystąpienia 
z wnioskiem o wydanie pozwolenia 
na broń. n

 w czasie
lockdownu
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 Gdy zwolennicy New 
Work, nowych prak-
tyk zarządzania, mówią 
o potrzebie wprowadza-

nia zmian, akcentują zwykle powinności 
kierownictwa firmy. Rzekomo wystarczy 
znieść hierarchię, pozbyć się szefów oraz 
dać wszystkim prawo do podejmowania 
własnych decyzji i do robienia błędów. 
Czy powinno więc dziwić, że takie podej-
ście, obiecujące pełną wolność i frajdę, 
fascynuje wielu ambitnych młodych 
ludzi? Szczególnie jeśli wypowiedzi te 
poparte są faktami potwierdzającymi, że 
to funkcjonuje, podnosi także finansowe 
wyniki firmy.
Czy to faktycznie tak proste? Problem 
ten znam stosunkowo dobrze, dlatego 
poświęciłem mu moją ostatnią książkę. 
W ramach wprowadzenia chciałbym 
podzielić się swoimi refleksjami na 
temat takiej właśnie, prawdziwej, ale 
nie do końca opowiedzianej historii.

Przykład Semco

Ricardo Semler przejął od ojca firmę 
Semco w roku 1980. Była to dobrze 
prosperująca fabryka pomp w São Pau-
lo w Brazylii. Tak jak większość firm 
prowadzona była dotychczas w sposób 
hierarchiczny i autorytarny. Ricardo 
był jeszcze studentem, miał 21 lat. Już 
następnego dnia po objęciu szefostwa 
wyrzucił z pracy dziewięciu najwyż-
szych managerów z piętnastu. Szczerze 
mówiąc, większość jego pierwszych 
pomysłów była mało konwencjonalna. 
Twierdził, że nie czuje w pracownikach 

Semler uznał, że osiągnął swój cel, 
tworząc demokratyczną firmę, która 
potrafi sobą sama zarządzać. Zaczął się 
wtedy wycofywać z aktywnej działalno-
ści oraz dyskusji na temat zarządzania, 
a także sprzedawać firmowe udziały. 

Wzór do naśladowania?

Propagatorzy nowego stylu zarządzania 
chętnie odnoszą się do historii Semco 
i wyników jej transformacji. Nie są 
świadomi, że mówią o przeszłości, bo 
od tamtego czasu minęło 20 lat. W mojej 
książce „Szef, którego szukamy” napi-
sałem o tym, co działo się dalej, kiedy 
po zakończeniu fascynującej opowieści 
kurtyna opadła, a zatrudnienie zmniej-
szyło się 100 razy! 
Dlaczego? Co się stało, szczególnie jeśli 
wszystko, o czym opowiadał Semler 
w swoich książkach, było prawdą? Sys-
tem nie zmienił się, nie wprowadzono 
na nowo hierarchii, a jednak firma od 
lat już chyli się ku upadkowi. To, co się 

Dobre historie należy 
opowiadać do końca
„Szef, którego szukamy” to moja najnowsza książka, w której opowiadam, jak działają 
innowacyjne firmy w Chinach, Szwajcarii czy USA, gdzie pracownicy sami dbają o to, by nie 
dopuścić do wystąpienia nieszczelności poniżej linii wodnej statku, którym jest ich firma

bowiem naprawdę zmieniło, to to, że 
firma pozostała bez szefa, który inspi-
rował, dbał o rozwój, zaangażowanie 
i osobistą odpowiedzialność każdego 
za sprawę, którą wszyscy uważali za 
wspólną. Książka „Szef, którego szu-
kamy” wyjaśnia właśnie ten paradoks: 
Po co firmie bez hierarchii potrzebny 
jest szef? 
Jeśli o wprowadzaniu nowych form 
zarządzania piszą praktycy, wówczas 
są to zwykle ludzie, którzy aktywnie 
prowadzą swoje firmy, szczerze cieszą 
się swoimi sukcesami i sami są zwykle 
zaskoczeni nieoczekiwanymi pozytyw-
nymi efektami. A jeśli szefowie ci mają 
zamiar doradzać innym, sprzedawać 
swoją metodę, niektóre bardziej zło-
żone aspekty, a nawet niepowodzenia, 
zostają niedopowiedzenia. Czytelnik, 
który szuka w takich natchnionych 
optymizmem tekstach pomocy czy 
konkretnych wskazówek, musi być 
ostrożny. Może się bowiem okazać, 
że zmiana, wprowadzana w dobrej 

wierze w oparciu o taką inspirację, 
może przynieść nieoczekiwane skut-
ki uboczne. W najgorszym razie, co 
udowadnia moja książka, może nawet 
zagrozić stabilności i bezpieczeństwu 
firmy. Nie chodzi o to, że sama idea 
nie jest słuszna, lecz że nie została 
prawidłowo odczytana!

Wnioski na przyszłość

Rzecz bowiem nie w tym, by jedynie 
zburzyć stare schematy organizacyjne, 
lecz w stworzeniu warunków, w któ-
rych powstanie atmosfera prawdzi-
wej współpracy, zaufania, otwartości 
i kreatywności. Środowisko takie nie 
zrodzi się samo, nigdy też samo nie jest 
na tyle trwałe, by przetrwało chwile 
trudne, wymagające zaangażowania 
wszystkich w walce z przeciwnościa-
mi, impulsami działającymi w kontrze 
do zamierzonej zmiany. To właśnie 
zadanie dla Empowering Leader, roli, 
jaką odgrywał w swojej organizacji 
Ricardo Semler. Jego odejście z firmy 
pozostawiło lukę, której nikt nie potrafił 
wypełnić. Budował zaufanie w innych, 
gdyż sam był uważany za człowieka 
godnego zaufania. 
W takich firmach nie chodzi więc wca-
le o pozbycie się szefów, bo liderów, 
którzy tworzą i wzmacniają, będzie-
my potrzebować zawsze. Gdy mówi-
my o zarządzaniu, pojęcia „wolność” 
i „satysfakcja” mają więcej wspólnego 
z terminem „odpowiedzialność” niż 
„frajda”. Lider, którego szukamy, musi 
znaleźć drogę do tego, jak sprawić, 
by odpowiedzialność, którą szefowie 
oddają, byli gotowi i w stanie przejąć 
inni! Rozpatrując przypadki nowego 
stylu zarządzania, zbytnio koncentruje-
my się na tym, jak zmieniają się sama 
organizacja i podejście do pracownika. 
Rzadko jest mowa o liderach, ludziach 
niezbędnych do tego, by to się zadziało. 
Ważniejsze od samej opowieści jest 
zrozumienie tego, jak stworzyć wa-
runki, w których zmieniają się ludzie 
razem z nami pracujący. Naprawdę 
warto poznać drugą część opowiadanej 
historii. n

Inżynier, doktor nauk 
ekonomicznych.  

Pracował  
na odpowiedzialnych 

stanowiskach 
w międzynarodowych 

korporacjach, był dyrektorem 
przedstawicielstwa BMW w Rosji. 
Od trzech dekad przedsiębiorca 
i prezes kilku firm z siedzibami 

w Hamburgu i Moskwie.  
W 2019 r. przekazał stery swojej 

firmy młodszym kolegom. 
Jest autorem książek  

„Szef, który ma czas” i „Szef,  
który myśli”, nominowanych 

w latach 2017 i 2019 przez 
„Dziennik Gazetę Prawną” 
do Nagrody Economicus  

za najlepszą książkę 
biznesowo-ekonomiczną

Andrzej Jeznach

odwalali robotę. – Nie było konsul-
tantów ani książek, jak dokonać tak 
radykalnej transformacji. Jedynym 
wyjściem była nauka na własnych 
błędach – wspominał. Odkrył ważne 
i pomocne narzędzie: silną zależność 
między udziałem pracowników w podej-
mowaniu decyzji a ich motywacją i za-
angażowaniem. Zaufanie pracowników 
powoli rosło, ale ludzie nie rozumieli 
i pytali wprost: Dlaczego firmie zależy 
na naszej satysfakcji, osobistym zaan-
gażowaniu? Semler zainicjował dialog: 
„Opowiedzieliśmy im szczerą historię: 
chcemy, aby wszyscy cieszyli się pracą, 
chcemy też robić lepsze interesy i zara-
biać więcej pieniędzy”. Gdy pracownicy 
zrozumieli, że szef jest szczery, zaczęli 
proponować coraz więcej własnych 
pomysłów na poprawę efektywności 
pracy, aktywnie uczestniczyli w zmia-
nach istotnych dla firmy. Wprowadzono 
elastyczny czas pracy. Firma nagradzała 
za przedsiębiorczość, pracownicy czer-
pali bezpośrednie korzyści z sukcesu 
firmy. Zniesiono sztywną hierarchię 
dowodzenia i kontroli, ograniczono 
drastycznie biurokrację.
Pod kierownictwem Ricarda przychody 
wzrosły z 4 mln dol. w 1982 r. do 212 mln 
dol. w 2003 r., a liczba zatrudnionych 
z 90 do prawie 5 tys. Niska fluktuacja 
(mniej niż 2 proc.) mówi sama za siebie. 
W 1990 r. „The Wall Street Journal” na-
zwał Semco SA „najbardziej demokra-
tyczną firmą świata”, a Ricardo został 
okrzyknięty managerem roku. Swoje 
wspomnienia przedstawił w kilku bar-
dzo popularnych książkach. 

„żadnej wibracji”. Przychodzili po pro-
stu do roboty, nic więcej. On oczekiwał 
radości i zaangażowania!
Do swojego podejścia z czasem przeko-
nał dyrektorów, ale pracownicy nadal 

GDY MÓWIMY 
O ZARZĄDZANIU, 
POJĘCIA „WOLNOŚĆ” 
I „SATYSFAKCJA” MAJĄ 
WIĘCEJ WSPÓLNEGO 
Z TERMINEM 
„ODPOWIEDZIALNOŚĆ” 
NIŻ „FRAJDA”. LIDER, 
KTÓREGO SZUKAMY, 
MUSI ZNALEŹĆ 
DROGĘ DO TEGO, 
JAK SPRAWIĆ, BY 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ, 
KTÓRĄ SZEFOWIE 
ODDAJĄ, BYLI GOTOWI  
I W STANIE PRZEJĄĆ 
INNI

Andrzej Jeznach
„Szef, którego szukamy.  
Rzecz o odpowiedzialności” 
Onepress
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Wszyscy mówią dziś o olejach CBD. To 
produkty, które przeżywają obecnie 
szczyt popularności. Czy może pani 
powiedzieć, jaki jest ich sekret i dlaczego 
tak wiele osób po nie sięga?
Konopie zajęły półki sklepowe i internet. 
Sekret jest taki, że konopie przez wieki 
należały do najczęściej uprawianych 
roślin – otaczaliśmy się nimi, korzystali-
śmy z nich – robiono z nich olej, mąkę, 
a medycyna zawsze ceniła ich właściwo-
ści lecznicze. Dzisiaj ta branża rozwija 
się dzięki ekstraktom CBD, które pocho-
dzą z kwiatostanów konopi siewnych. 
Skąd popularność? Stąd, że jakiś czas 
temu odkryto, iż w organizmach krę-
gowców (czyli także w naszych) działa 

sytuacje kiedy CBD może wpłynąć np. 
na wchłanianie niektórych substancji 
zawartych w lekach i zawsze należy to 
skonsultować z lekarzem, ale twier-
dzenie, że suplementacja CBD musi 
być prowadzona pod kontrolą nie jest 
prawdziwa, a wręcz szkodliwa. Choćby 
dlatego, że wielu z nas nie sięgnie po nie 
bez wyraźnej przyczyny, którą zazwyczaj 
jest ciężka choroba, ból czy depresja lub, 
co gorsze, ukryje przed lekarzem fakt 
korzystania z CBD w sytuacji, kiedy samo-
wolnie możemy zaburzyć sobie poważne 
leczenie. Tymczasem CBD to codzienne, 
idealne wsparcie naszego organizmu, 
a nie „cudowna” substancja dla bardzo 
ciężko chorych i cierpiących. Kannabi-
noidy mają działanie przeciwzapalne, 
są potrzebne dla sprawnego działania 
układu nerwowego i szczególnie ten 
ostatni aspekt wpływa w tej chwili na 
ich rosnącą popularność. Wychodze-
nie w covidowej rzeczywistości jest dla 
wielu trudne fizycznie i psychicznie, 
tymczasem olej CBD pomaga w do-
legliwościach związanych z układem 
nerwowym, takich jak stres, ból, itp. 
Ich multifunkcyjność jest znana i warto 
mieć szacunek dla tej rośliny. Nie należy 
jednak popadać w skrajność i uważać, 
że rozwiąże wszelkie nasze zdrowotne 
problemy i traktować jak panaceum. 
Olej CBD jest zarówno dla ludzi, jak i dla 
zwierząt, więc nie dziwi rosnąca popular-
ność tego produktu w weterynarii czy na 
forach poświęconych naszym pupilom. 

Rynek rozwija się bardzo szybko i klien-
ci mogą dziś wybierać spośród wielu 
marek. Jak nie zgubić się w gąszczu 
ofert i według jakich kryteriów wy-
bierać olej dla siebie?
Przede wszystkim – nie bać się. Ekstrakt 
z konopi jest tak naprawdę koncentratem 
z wyciągu zielonego kwiatostanu konopi. 
Nie obrażajmy się więc na kolor – zwykle 
brunatny – czy na zapach i smak. Nie 
szukajmy jasnych, przejrzystych, natu-
ralnych w smaku bądź wręcz smacznych 
olejków. To mniej więcej jak z koncen-
tratem pomidorowym: kiedy otwieramy 
słoiczek widzimy kolor, gęstość – przy-
puszczam kilku kilogramów pachnących 

pomidorów. Wybierając oleje dla siebie 
nie należy poddawać się po pierwszej 
porażce. Może się zdarzyć nietrafiony 
zakup, ale warto zwracać uwagę na te 
firmy, które inwestują w technologię, 
produkują olej w Polsce, prowadzą kon-
trolę laboratoryjną. Nie mamy regulacji 
w tym zakresie. CBD tymczasem nie jest 
w świetle prawa żywnością, więc jedyne 
co wam pozostaje to zwracać uwagę na 
kolor, smak i zapach oraz opinie innych 
użytkowników. Naturalny olej ma ciem-
nozielonobrunatną barwę, nie jest mętny 
i ma specyficzny zapach, bo zawiera 
terpeny. Oprócz tego są w nim flawonoidy 
zwalczające szkodliwe, wolne rodniki. 
Jeśli kupiliśmy coś, co przypomina ra-
finowany olej spożywczy, to oznacza, że 
tego bogactwa składników mu brakuje. 
Nie szukajmy też jak najtańszych produk-
tów. Dobry jakościowo olej CBD to nie jest 
tania ani prosta rzecz w przygotowaniu. 
Wszelkie okazje i twierdzenia „to jest to 
samo”, kiedy produkt kosztuje 50 proc. 
mniej, bierzmy pod lupę i wybierajmy 
bardzo świadomie. Za dobrej jakości 
produktem stoi szereg badań i procesów 
– okazyjne ceny powinny wzbudzać na-
sze podejrzenie co do tego, czy produkt 
jest wysokiej jakości. 

Oleje CBD, mimo swojej wielkiej po-
pularności, to temat nadal nowy i dla 
wielu osób kompletnie obcy. Jak ważna 
jest rola ekspertów i edukacja w za-
kresie tego, czym naprawdę są oleje?
Rola ekspertów jest bardzo ważna, 
choćby ze względu na to o czym wspo-
mniałam wcześniej. Edukacja, ale także 

walka z lękiem dotyczącym CBD to rola 
ekspertów. Tak naprawdę to nie o ole-
jach CBD, czy ich składzie, właściwo-
ściach jest ta opowieść, tylko o barierze 
strachu. Świat bada, testuje i analizuje 
skład tej rośliny. Nasza wiedza jest co-
raz większa, co nie zmienia faktu, że 
najtrudniej jest nam się przełamać i po 
prostu spróbować i przekonać się jak to 
działa, jak wspomaga nasz organizm. 
Potrzebujemy autorytetów, żeby zyskać 
pewność, iż próbując, jak nam się cza-
sami wydaje, „zakazanego owocu”, nie 
robimy niczego złego. Mam nadzieję, że 
przyjdzie czas, kiedy będziemy podcho-
dzić do oleju CBD jak np. do czosnku. 
Wszyscy wiemy, że jest nieoceniony, 
nie zastanawiamy się nad składem, 
proporcjami czy certyfikatami. 

Wokół olejów CBD narosło wiele mitów. 
Czy może pani powiedzieć, z jakimi 
teoriami nie mającymi nic wspólnego 
z prawdą spotyka się pani najczęściej?
Podstawowy mit i największy lęk to ma-
rihuana. Ustawodawstwo w sprawie za-
pobiegania narkomanii wyraźnie wska-
zuje na gatunek konopi, który legalnie 
można wykorzystywać do produkcji 
ekstraktu CBD. Jest to konopia włókni-
sta sativa L. Porównanie tej konopi do 
marihuany (konopi indyjskiej) to jak po-
równanie trawy np. do bambusa. Bam-
bus jest trawą, ale nie każda trawa jest 
bambusem. Kwiat konopi włóknistej nie 
wytwarza niepożądanej ilości THC – te-
go cannabinoidu, który daje działanie 
psychoaktywne. Nasze obawy są więc 
bezzasadne. Uprawa konopi włóknistej 
jest ściśle kontrolowana przez organy 
państwowe i nie ma najmniejszej ob-
jawy o niepożądany skład. Jest jeszcze 
takie odniesienie, które lubię stosować; 
wszyscy uwielbiamy makowiec a nie za-
stanawiamy się nad tym, że makówka 
jest źródłem potężnego narkotyku – he-
roiny. Chociaż ciężar szkodliwości jest 
nieporównywalny zupełnie, nie oba-
wiamy się makowca. Nie obawiajmy się 
olejów CBD, bo nie mają nic wspólnego 
z narkotykiem. n 

rozmawiał Jarek Dotka

 – wsparcie medycyny
Joanna Kuranowska, 
pomysłodawca 
i współtwórca  Cannavitis, 
najwyższej jakości olejów 
CBD, o ich zaletach 
zdrowotnych 

CBD
 konwencjonalnej

układ endokannabinoidowy – rodzaj 
układu nadrzędnego, który wpływa na 
równowagę całego organizmu. Zde-
cydowanie ten układ warto wspierać. 
Podstawowym składnikiem olejów CBD 
są cannabinoidy. Jest to grupa substan-
cji produkowanych w organizmach 
kręgowców. Niestety w zbyt małej ilo-
ści, aby zapewnić nam równowagę. 
Zaczęliśmy instynktownie zauważać, 
że nasza potrzeba syntetyzowania 
wszystkiego, czego potrzebuje nasz 
organizm, zawodzi go. Czujemy się 
źle i zaczynamy instynktownie wracać 
do początków, tam gdzie umieliśmy 
w sposób naturalny żyć w harmonii. 
Konopie wykluczyliśmy z naszego eko-
systemu na własne życzenie, a one jak 
się okazuje były kompatybilne z na-
mi. Kropla oleju CBD to setki skład-
ników niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowanie naszego organizmu. 
Zastępuje codzienny kontakt z tym ele-
mentem diety, który przez miliony lat 
był dla świata obecny w każdej szeroko-
ści geograficznej. Skupiając się jedynie 
na właściwościach psychoaktywnych, 
tylko jedne z przedstawicielek świata 
konopi – marihuanę – odcięliśmy się 
od źródła homeostazy, czyli równowagi. 
Dzisiaj instynktownie próbujemy wrócić 
do źródła natury.

Dla kogo tak naprawdę są oleje CBD? 
Wiemy, że specjalne linie tych produk-
tów stosowane są wśród zwierząt. Czy 
te oleje są rzeczywiście tak uniwersalne 
i multifunkcyjne?
Mitem jest przekonanie, że tylko lekarz 
może zlecić CBD. To nie jest prawda. CBD 
można stosować jako wsparcie medycyny 
konwencjonalnej. Rzeczywiście bywają 

MANAGER 24
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 DOBRY JAKOŚCIOWO 
OLEJ CBD TO NIE JEST 

TANIA ANI PROSTA RZECZ 
W PRZYGOTOWANIU. 

WSZELKIE OKAZJE 
I TWIERDZENIA  

„TO JEST TO SAMO”,  
KIEDY PRODUKT KOSZTUJE 
50 PROC. MNIEJ, BIERZMY 
POD LUPĘ I WYBIERAJMY 

BARDZO ŚWIADOMIE
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 Max Richter wydał album „Voices 
2”, zainspirowany Powszechną 

Deklaracją Praw Człowieka. Płyta stanowi 
bezpośrednią kontynuację pierwszej 
części tego nieustannie rozwijającego się 
projektu. Pojawiają się na niej fragmenty 
Deklaracji deklamowane przez 70 głosów 
reprezentujących globalną społeczność. 
Przesłaniem najnowszej odsłony 
projektu „Voices” jest nadzieja. Muzyka 
zaprasza do oderwania się od bieżących 
wiadomości i zastanowienia nad ideami 
zawartymi w Deklaracji. Pomimo melancholijnej aury, emanuje nadzieją i wiarą: 
przekonaniem o potencjale nienapisanej jeszcze przyszłości oraz młodego pokolenia 
dojrzewającego w duchu aktywizmu. q

Płyty

„Fargo” braci Coenów to jeden 
z najciekawszych filmów w dziejach 

kina – inteligentny, ironiczny, zaskakujący, 
nowatorski... To, co w nim najlepsze, udało 
się przeszczepić na mały ekran Noahowi 
Hawleyowi, pomysłodawcy serialu pod 
tym samym tytułem. Pierwsze trzy sezony 
ukazywały pokręcone losy mieszkańców 
Fargo – miasta na pograniczu Dakoty 
Północnej i Minnesoty. Dla miłośników 
historii opowiedzianych z sarkastycznym 
poczuciem humoru – mistrzostwo świata. 
Niestety, nie da się powiedzieć tylu dobrych 
słów o kolejnej, czwartej odsłonie serialu, 
opowiadającej o wojnie afroamerykańskiego 
i włoskiego gangu w Kansas City w latach 
50. W filmie (w ofercie HBO) pojawia się kilka 
znakomitych wątków, ale całość pozostawia 
uczucie niedosytu. Czy warto więc spędzić 
kilka godzin przed ekranem? Tak, głównie 
dzięki fenomenalnej 
Jessie Buckley 
w roli morderczej 
pielęgniarki. q

„Wąż” to poniekąd typowy produkt 
firmy Netflix. Gdyby serial został 

skrócony do trzech odcinków, byłby 
nieporównanie lepszy. W tym przypadku 
oglądanie można przerwać po jednym lub 
dwóch odcinkach, bo reszta to modyfikacje 
tej samej, skądinąd bazującej na faktach, 
historii Sobhraja, bezwzględnego mordercy 
młodych turystów, którzy szukali życiowej 
mądrości i szczęścia w Indiach, Tybecie 
i Tajlandii. Zaletę filmu stanowi świetnie 
odtworzone tło – azjatyckie miasta w okresie 
hippisowskiej inwazji. Wadą jest natomiast 
brak bohatera, którego moglibyśmy 
kochać lub nienawidzić. Morderca zanudza 
problemami z wietnamsko-francuską 
tożsamością, sam nie wie, o co mu chodzi, 
a jego protagonista to histeryczny urzędnik 
z holenderskiej ambasady. Na marginesie, 
może ktoś odkryje niszę rynkową i zostanie 
„skracaczem 
seriali”. Sukces 
gwarantowany.  q

Filmy

 Víkingur Ólafsson na płycie 
„Reflections” pokazuje, że 

klasyka może być równie atrakcyjna 
i aktualna, jak ambitny pop. Nowy 
album zawiera opracowania utworów 
Debussy’ego przygotowane przez 
Ólafssona oraz innych współczesnych 
artystów, wśród których znalazła 
się polska pianistka, kompozytorka 
i wokalistka Hania Rani. Są na 
nim też utwory Helgi Jónssony, 
duetu Hugar, minimalistycznego 
zespołu Balmorhea oraz Christiana 
Badzury, wiceprezesa A&R New 
Repertoire w Deutsche Grammophon. 
Przeplatają się z nimi nie wydane wcześniej nagrania Ólafssona – „Pour le piano” 
Debussy’ego oraz wybór utworów z preludiów tego kompozytora, z których dwa – 
„Bruyères” i „Canope” – zostały nagrane zarówno na pianinie, jak i fortepianie firmy 
Steinway, aby zaoferować słuchaczom kontrastujące ze sobą wrażenia. q

 Yiruma, południowokoreański 
pianista i kompozytor, świętuje 

20. rocznicę wydania debiutanckiego 
albumu nowym krążkiem „The 
Rewritten Memories”. Znajdą się 
na nim zupełnie nowe orkiestrowe 
aranżacje jego najlepszych utworów 
z ostatnich dwóch dekad, w tym 
popularnego na całym świecie  
„River Flows in You”. To pierwszy 
orkiestrowy album studyjny Yirumy, 
na którym kompozytor sam gra na 
fortepianie. q

   Dysponujemy  szerokim zakresem broni długiej i krótkiej, od broni pneumatycznej  
o kalibrze 4,5mm, poprzez broń bocznego zapłonu o kalibrze 5,6mm po broń centralnego zapłonu,  
a także strzelbami do strzelań sportowo-myśliwskich do rzutków. 

   Zachęcamy również do treningów w formie multimedialnej dzięki systemowi treningowemu Laser Shot, laserowi 
biatlonowemu i konsolom do gier sportowych. Spotkania przez nas organizowane uatrakcyjniamy również innymi 
dyscyplinami sportu i rekreacji.

   Firmom i osobom indywidualnym proponujemy organizację imprez integracyjnych, spotkań i pikników rodzinnych, 
opartych na sportowym współzawodnictwie, w których bez przeszkód mogą wziąć udział wszyscy, niezależnie  
od wieku, płci czy też niepełnosprawności.

   Klub to także prężny ośrodek szkoleń z teorii i praktyki posługiwania się bronią, doskonalenia i treningów osób już 
posługujących się bronią. Prowadzimy zajęcia łączące instruktarz i trening strzelecki z kursem pierwszej pomocy.
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Centralny WojskoWy klub sportoWy

 „Legia” WarszaWa sekcja strzeLecka

Biuro i strzeLnica kryta 
ul. Łazienkowska 3, 00-449 warszawa 
tel./faks +48 22 625 26 30, +48 22 625 66 88
kom. +48 609 611 683   kontakt@strzelectwo-legia.pl

strzelnica otwarta Warszawa rembertów
tel. +48 22 681 33 43 

kom. +48 609 504 649

zaprasza do skorzystania z Bogatej oferty strzeLeckiej 
W oBiektach przy uLicy ŁazienkoWskiej – strzeLnica kryta 
oraz strzeLnicy otWartej remBertóW-poLigon
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