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Mariusz Golec, prezes 
Wielton SA, podkreśla, że 

choć firma działa 
na rynkach 

międzynarodowych, jej 
serce bije w Wieluniu. 

Firma należy do światowej 
czołówki producentów 

naczep i przyczep. 
– Zatrudniamy 3,5 tysiąca 

ludzi, a w samym Wieluniu 2 
tysiące. Ta statuetka to jest 
właśnie ich zasługa – mówił 
prezes Golec podczas gali 

Menedżera Roku. 
W wywiadzie opowiada 

o licznych przejęciach 
dokonanych przez Wielton 
na rynkach zagranicznych 
i najnowszych projektach. 

Jednym z nich jest 
uruchomienie produkcji 
pojazdów chłodniczych. 

Projekt ten jest realizowany 
wspólnie z Narodowym 

Centrum Badań i Rozwoju. 
Ważnym krokiem w rozwoju 

giganta z Wielunia było 
utworzenie własnego 
Centrum Badawczo-

Rozwojowego. 
WIĘCEJ STR. 2-3 ORAZ 4

KATEGORIA: DUŻA FIRMA

Magdalena Malaczyńska Krzysztof Bednarek

Magdalena Malaczyńska 
jest prezesem firmy Indigo 

Nails, specjalizującej się 
w hybrydowych lakierach 

do paznokci. 
Jak odnieść sukces w takiej 

branży? – Fakt,  iż udało nam 
się zdobyć tę nagrodę 

w osiem lat, to również 
zasługa naszego zespołu 
menedżerskiego, który 

budujemy od lat, a wszyscy 
dobrze wiemy, że nie jest 

łatwo zbudować dobrą kadrę 
zarządzającą – mówiła prezes 

laureatka podczas gali 

w gmachu Filharmonii 
Łódzkiej. 

W wywiadzie opowiada, jak 
wiele w biznesie zależy 

od pasji i gotowości stawiania 
czoła wyzwaniom. Wskazuje 
także, że wielkie marki mogą 

rodzić się nie tylko 
w światowych metropoliach 

takich jak Nowy Jork czy 
Paryż, ale i w Łodzi. Wierzy, 

że Indigo Nails może 
nawiązać do dorobku takich 

firm jak Max Factor, która 
także pochodzi z Łodzi. 

WIĘCEJ STR. 2-3 ORAZ 5

KATEGORIA: ŚREDNIA FIRMA

Krzysztof Bednarek, 
prezes firmy OCMER, był 

już nominowany do tytułu 
Menedżera Roku, ale 
laureatem jest po raz 

pierwszy. 
– Ta nagroda jest nagrodą dla 
całego naszego zespołu, dla 

naszej znakomitej załogi – 
mówił podczas gali w gmachu 

Filharmonii Łódzkiej. – To 
wspaniali ludzie i wybitni 

profesjonaliści, którzy 
zbudowali relacje bardzo 

bliskie, aż się chce 
przychodzić do firmy 

i pracować dla niej. Gdybym 
miał jednym słowem określić, 
czym jest jest OCMER, to tym 

słowem jest rzetelność. 
W wywiadzie opowiada 

barwnie o swoich 
wcześniejszych zawodowych 

doświadczeniach podczas 
pobytu w Stanach 

Zjednoczonych 
i na kontrakcie w Libii. 

Mówi również o swojej pełnej 
sukcesów karierze sportowej, 
która jest udziałem niewielu 

biznesmenów. 
WIĘCEJ STR. 2-3 ORAZ 6

KATEGORIA: MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO
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W czwartkowy w wieczór 
w gmachu Filharmonii Łódz-
kiej podczas wielkiej gali po-
znaliśmy wyniki kolejnej, je-
denastej już  edycji prestiżo-
wego konkursu Menedżer Ro-
ku Regionu Łódzkiego 2018, 
organizowanego przez redak-
cję  „Dziennika Łódzkiego” i  
i wydawcę gazety – Polska 
Press Grupę. 

Kapituła naszego konkursu na-
gradza menedżerów nietuzin-
kowych, którzy, zarządzając 
swoimi firmami, wywierają 
wpływ na gospodarcze życie 
regionu i jego stolicy, ale co 
istotne, są to także firmy o za-
sięgu ponadregionalnym i mię-
dzynarodowym. Statuetki Me-
nedżer Roku kapituła przy-
znaje w trzech kategoriach: 
mikro i mała firma, średnia 
firma i duża firma. 

W pierwszej z tych trzech 
kategorii Menedżerem Roku 
2018 został  Krzysztof Bedna-
rek, prezes firmy OCMER. To 

firma, która projektuje i buduje 
stalowe hale przemysłowe. 
W tym roku świętuje swoje 
ćwierćwiecze obecności 
na rynku, jako jedyna w Polsce 
pracuje w systemie Remco, 
a jednym z najistotniejszych za-
łożeń tego systemu jest indywi-
dualne podejście do każdego 
z projektów, które realizuje.  
Prezes Krzysztof Bednarek był 
autentycznie zaskoczony zwy-
cięstwem. 

– Przez głowę przeleciały mi 
szybko myśli, że w tym roku ce-
lebrujemy 25-lecie firmy 
OCMER, a tu taka nagroda. 
Mam nadzieję również w tym 
roku celebrować 20-lecie mojej 
pracy w tej firmie – mówił pre-
zes Bednarek. – Ta nagroda jest 
nagrodą dla całego naszego ze-
społu, dla naszej znakomitej za-
łogi. To wspaniali ludzie i wy-
bitni profesjonaliści, którzy 
zbudowali relacje bardzo bli-
skie, aż się chce przychodzić 
do firmy i pracować dla niej. 
Gdybym miał jednym słowem 
określić, czym jest OCMER, to 
tym słowem jest rzetelność. 

Nagrodę specjalną odebrał 
Tomasz Liedmann, prezes 

firmy Liedmann Agro. Nagrodę 
przyznano za dynamiczny roz-
wój, osiągnięcie wysokich 
wskaźników ekonomicznych 
dotyczących skali realizowa-
nych inwestycji oraz rozbu-
dowę produktów o innowa-
cyjne nawozy wapniowo-wę-
glanowe  z minerałami. 

Rozstrzygnięcie w kategorii 
średnia firma zapamiętamy 
z dwóch powodów. Po pierw-
sze, większość nominowanych 
w tej kategorii to dynamiczne 
i przebojowe menedżerki, 
po drugie zaś ze względu 
na mocne wystąpienie zwy-
ciężczyni, Magdaleny 
Malaczyńskiej, prezes Indigo 
Nails. 

– Fakt,  iż udało nam się zdo-
być tę nagrodę w osiem lat, to 
również zasługa naszego ze-
społu menedżerskiego, który 
budujemy od lat,  a wszyscy do-
brze wiemy, że nie jest łatwo 
zbudować dobrą kadrę zarzą-
dzającą. Od czego się zaczyna? 
Na początku jesteśmy sami, 
mamy wizję, wiemy, co 
chcemy osiągnąć, ale nie mamy 
zespołu.  Pracujemy dużo, je-
steśmy jednoosobową orkie-

strą i myślimy, że jest dobrze, że 
ze wszystkim sobie poradzimy. 
I nadchodzi taki moment, gdy 
dochodzimy do ściany. Mamy 
pomysły, ale nie mamy ludzi, 
którzy by je realizowali.  Wtedy 
już nie liczy się to, jak bardzo 
my, właściciele firmy, chcemy, 
by nasze firmy się rozrastały. 
Wtedy zaczyna się liczyć, jak 
bardzo skuteczni i zaangażo-
wani są nasi menedżerowie – 
powiedziała prezes 
Malaczyńska. 

W kategorii duża firma tytuł 
zdobył Mariusz Golec, prezes 
Wielton S.A.  Ta firma to waga 
superciężka w branży produk-
cji naczep, przejmuje kolejne 
firmy na zachodzie Europy. 

– Zatrudniamy 3,5 tysiąca lu-
dzi, a w samym Wieluniu 2 ty-
siące. Ta statuetka to jest właś-
nie ich zasługa – mówił prezes 
Golec. 

Nagrodę dla Carrefour, Part-
nera Roku Polska Press, ode-
brali Krystian Mrowiński, dy-
rektor regionalny Business Unit 
Hipermarkety Carrefour i An-
drzej Stysiński, dyrektor regio-
nalny Business Unit Supermar-
kety Carrefour. ¹

Rok 2018… To był 
dobry czas dla polskiej 

gospodarki. 
 Nawet urodzeni pesymiści 

powinni tym razem dać sobie 
spokój z biadoleniem. Wszak 

wzrost PKB osiągnął ok. 5 
procent, o półtora punktu 

procentowego przekraczając 
prognozy. Eksport 

przedsiębiorstw zwiększył się 
o 7 procent, by na koniec 
roku przekroczyć wartość 

200 miliardów euro. 
Mieliśmy do czynienia 

z dynamicznym rozwojem 
zatrudnienia – w ciągu 12 

miesięcy w Polsce powstało 
ponad pół miliona nowych 
miejsc pracy, a płace rosły. 

Jeśli dodać do tego stały już 
progres w sferze nowych 

technologii, ożywienie 
na rynku reklamy, zwłaszcza 

internetowej, i poziom 
konsumpcji wyższy 

od oczekiwań, nie możemy 
narzekać. Egzemplifikacją 

kondycji polskiej gospodarki 
A.D. 2018 w województwie 

łódzkim mogą być wyniki 
ekonomiczne 19 firm, których 

właściciele i zarządzający 
nominowani zostali do tytułu 

Menedżer Roku 2018 Regionu 
Łódzkiego w konkursie 

organizowanym już po raz 11. 
przez „Dziennik Łódzki” i Lożę 

Łódzką Business Centre Club.  
Choć zwycięzca w każdej 
kategorii mógł być tylko 

jeden, wszystkim 
uczestnikom – i laureatom, 

i nominowanym, pełen 
podziwu, serdecznie 

gratuluję. Na rok 2019 życzę 
natomiast, by w naszym 

rozhuśtanym ostatnio świecie 
nic nie przeszkodziło 

w dalszym rozwoju. Aby 
zagrożenia związane 

z Brexitem, schłodzeniem 
niemieckiej gospodarki czy 
siłowaniem się USA i Chin, 

omijały firmy z regionu 
łódzkiego.  

A jako że w Polsce jest to rok 
wyborczy, życzę, by polityka 

nie zdominowała troski 
o gospodarkę, a walka 

na programy i obietnice nie 
odbywała się kosztem 
wyników naszych firm. Laureaci 11 edycji konkursu Menedżer Roku (od lewej): Mariusz Golec, Magdalena Malaczyńska i Krzysztof Bednarek
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Menedżerowie Roku Regionu ŁódzkiegoMARCIN KOWALCZYK, REDAKTOR NACZELNY DŁ
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To już jedenasta edycja 
naszego konkursu. Cieszy, że 

mamy wielu osiągających 
sukcesy menedżerów i to, że 

chcą pochwalić się swoimi 
sukcesami. Dobre przykłady 

mobilizują do działania, 
szczególnie  początkujących 

przedsiębiorców. 
W tym roku skład 

uczestników konkursu oraz 
nominowanych 

w przybliżeniu odzwierciedlił 
strukturę przedsiębiorstw 

w naszym regionie, w którym 
dominują mikro i małe firmy. 

Podobnie z szeroko 
rozumianymi usługami, które 
reprezentuje prawie połowa, 

tak jak w naszym regionie, 
nominowanych menedżerów. 

Natomiast dominują firmy  
przemysłowe. Nie znaleźli się 

w tym roku wśród 
nominowanych 

przedstawiciele handlu 
i budownictwa. Handel, 

szczególnie mniejsze 
podmioty, odczuwa skutki 

perturbacji związanych 
z ograniczeniem handlu 

w niedziele. Budownictwo 
z kolei ma problemy 

z zaleganiem z płatnościami 
ze strony 

inwestorów, wzrostem cen 
materiałów oraz presją 
płacową. Z kolei brak 

pracowników, szczególnie 
z doświadczeniem 

i kwalifikacjami, jest coraz 
większym problemem. 

Problemy te sygnalizowali 
nam kandydaci 

rekomendowani przez 
Elektorów, nie decydujący się 

na wzięcie udziału 
w konkursie ze względu 

na niesatysfakcjonujące ich 
wyniki ekonomiczne. Miejmy 

nadzieję, że bieżący rok 
będzie dla nich pomyślniejszy. 

Cieszy mnie osobiście 
znaczniejszy niż w ubiegłych 

latach udział kobiet, tak 
wśród nominacji elektorskich, 

jak i wśród uczestników 
konkursu. W efekcie, wśród 
dziewiętnastu nominacji jest 

pięć kobiet, w tym jedna 
z pań została Menedżerem 

Roku. 
Szanowne Panie, więcej 

odwagi, jesteście świetnymi 
menedżerkami – czekamy 
na Wasze liczne zgłoszenia 

w edycji 2019 roku.

KRZYSZTOF T. BORKOWSKI, KANCLERZ LOŻY ŁÓDZKIEJ BCC
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PARTNERZY GALI
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Menedżerowie Roku Regionu Łódzkiego

W 11 edycji konkursu Menedżer Roku Regionu Łódzkiego nominowanych zostało aż 19 osób: trzy w kategorii duża firma, sześć w kategorii średnia firma i 10 w kategorii mała i mikro firma
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Krzysztof Bednarek, laureat w kategorii mikro i mała firma, 
w gronie swoich współpracowniczek
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Laureat nagrody specjalnej Tomasz Liedmann z Marcinem 
Kowalczykiem, redaktorem naczelnym „Dziennika Łódzkiego”
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Joachim Nowak (z lewej), nominowany w kategorii duża firma, 
prezes  Pamso, z Marcinem Polakiem, prezesem PPG Łódź
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W wielkiej gali w gmachu Filharmonii Łódzkiej uczestniczyło około 300 osób ze świata biznesu i życia publicznego
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Laureaci 

Rozmowa z Mariuszem Gol-
cem, prezesem Wielton SA, lau-
reatem w kategorii duża firma.  

Wielton działa na skalę mię-
dzynarodową, jednak ma-
tecznik firmy pozostaje 
w woj. łódzkim. Można po-
wiedzieć, że przyznanie na-
grody Menedżer Roku Re-
gionu Łódzkiego 2018 nieja-
ko mobilizuje do dalszego 
rozwoju w Wieluniu. 
Nagroda w konkursie Me-

nedżer Roku Regionu Łódzkie-
go 2018 to dla mnie ogromny 
zaszczyt. Jako Grupa Wielton 
działamy na wielu międzyna-
rodowych rynkach, jednak 
wciąż nie zapominamy o tym, 
że „serce” naszej firmy bije 
w Wieluniu. Dlatego właśnie 
tutaj rozwijamy nasze przed-
siębiorstwo, tworzymy nowe 
miejsca pracy i prowadzimy 
liczne inicjatywy na rzecz spo-
łeczności lokalnej. W ciągu 
ostatnich kilku lat Grupa 
Wielton umocniła swoją pozy-
cję w światowej czołówce 
producentów przyczep i na-
czep – przeprowadziliśmy licz-
ne akwizycje, powiększyliśmy 
portfolio naszych produktów, z 
sukcesem wdrożyliśmy szereg 
innowacji i konsekwentnie 
automatyzujemy nasze zakła-
dy. Tego sukcesu nie byłoby 
jednak, gdyby nie pracownicy 
tworzący tę firmę od początku 
– tu w Wieluniu, dlatego szcze-
gólne podziękowania należą 
się wszystkim, którzy swoją 
pracą przyczynili się do budo-
wania rozpoznawalności na-
szej marki na całym świecie.  

Kilka miesięcy temu przeję-
liście Lawrence David. To 
wasza jak dotąd najbardziej 
kosztowna inwestycja w ra-
mach zagranicznej ekspan-
sji. Czy też najtrudniejsza 
logistycznie?  
Nie powiedziałbym. Nabyli-

śmy już sporego doświadcze-
nia, jeśli chodzi o akwizycję 
oraz integrację przejmowa-
nych spółek. Mieliśmy już sze-
reg okazji przećwiczyć 
na własnej skórze różnice kul-
turowe. Wszyscy jesteśmy róż-
ni, więc trzeba nauczyć się ze 
sobą efektywnie pracować. 
Myślę, że ostatnie 2,5 roku po-
kazało, że nam się to udaje. 
Z przejęciami bywa, niestety, 
tak, że dwa plus dwa równa się 
trzy, bo spółki słabo się inte-
grują, dochodzi do konfliktów 
między menedżerami. My ta-
kich historii nie przechodzili-
śmy. Wchłaniamy spółki na ty-
le efektywnie, żeby dwa plus 
dwa równało się przynajmniej 
cztery. W przypadku Fruehauf 
tak naprawdę równało się pięć, 
bo tam zdecydowanie podnie-
śliśmy marżę. Oczywiście, po-

jawiają się czasem tarcia. Nie 
byłbym uczciwy, gdybym mó-
wił, że jest idealnie. Ważne jed-
nak, że po drugiej stronie jest 
partner, z którym jesteśmy 
w stanie spokojnie rozwiązy-
wać problemy i „wspólnie 
pchać ten wózek do przodu”. 

W kilka lat przejęliście firmy 
we Francji, Włoszech, Niem-
czech, teraz w Wielkiej Bry-
tanii. Jak to się robi, żeby 
w tak krótkim czasie połą-
czyć w jeden organizm firmy 
z tak różnymi kulturami pra-
cowniczymi, systemami za-
rządzania?  
Należy wskazać dwa bardzo 

ważne aspekty. Z jednej strony 
mamy model ułożony pod ta-
kie przejęcia, a z drugiej strony 
ludzi i zasoby, którymi dzisiaj 
dysponujemy. Zacznę od tego 
drugiego aspektu. Wielton stoi 
dzisiaj na solidnych funda-
mentach z punktu widzenia 
produkcyjnego, jakościowego 
i potencjału ludzkiego. Jeste-
śmy otoczeni grupą menedże-
rów, która daje duże wsparcie 
w procesach akwizycyjnych. 
Z kolei model, opisany w na-
szej strategii, zakłada, że 
po przejęciu spółki staramy się 
pracować z zarządami z dane-
go rynku, czyli we Francji ma-
my francuskich menedżerów, 
w Niemczech niemieckich itd. 
Oni lepiej wiedzą, jak się tam 
pracuje i to oni są dla nas prze-
wodnikami w pierwszym 
okresie, w którym trzeba liczyć 
się z rozterkami pracowników 
w przejmowanych firmach 
i ich obawami dotyczącymi te-
go, co się dalej z nimi stanie. 
Stosujemy również model, 
w którym utrzymujemy zaw-
sze głównego dyrektora zarzą-
dzającego. Zwykle dyrektora-
mi zostają wspólnicy, czyli oso-
by, od których odkupujemy 
spółki i pracują z nami na po-
kładzie przez dwa, trzy lub 
cztery lata, zależnie od indywi-
dualnego kontraktu. Oczywiś-
cie są odpowiednio 
zmotywowani, żeby nie tylko 
przeprowadzić nas przez ten 
najtrudniejszy okres suchą sto-
pą, ale już w roku przejęcia bu-
dować jeszcze wyższe marże 
i przychody. Myślę, że u nas 
ten model się sprawdza w 100 
proc. Na finał swojej misji mają 
jeszcze obowiązek znaleźć 
sukcesora na swoje miejsce. 
Obrany model działania w po-
łączeniu z potencjałem 
Wieltonu pozwala na przepro-
wadzenie akwizycji z sukce-
sem i w szybkim tempie. 

Majątek firmy przejętej we 
Włoszech został przewiezio-
ny do Wielunia. Jak to prze-
łoży się na działalność tutej-
szych zakładów?  
Firma Compagnia Italiana 

Rimorchi miała bardzo nieko-

rzystną lokalizację pod wzglę-
dem biznesowym i nie było 
uzasadnienia ekonomicznego 
do kontynuowania pracy fa-
bryki. Przejęliśmy majątek 
spółki i  jej kultowe marki, któ-
re przywróciliśmy do życia. 
Od początku też nie kryliśmy 
się ze swoimi zamiarami co 
do przyszłości spółki.  
W pierwszych rozmowach 
sygnalizowaliśmy, że naszym 
celem jest przeniesienie wypo-
sażenia i technologii  do Polski. 
Przenieśliśmy już zautomaty-
zowaną linię lakierniczą do an-
tykorozyjnego zabezpieczania 
podwozi i skrzyń metodą kata-
forezy (KTL) oraz osiem linii 
spawalniczych, które działają 
na trzy zmiany, obsługiwane 
przez ponad 50 osób. Zaadap-
towana technologia obejmuje  
także dodatkowe roboty spa-
walnicze i nowoczesną linię 
montażową, którą oddaliśmy 
już do użytku. Akwizycja we 
Włoszech oraz nasze działania 
z tym związane przyczyniły się 
do poprawy nie tylko efektyw-

ności produkcji, ale także kom-
fortu pracy naszych pracowni-
ków. Nasze plany nie skupiły 
się jedynie na Polsce. We Wło-
szech nadal rozwijamy marki 
Viberti i Cardi i restrukturyzu-
jemy montownię pojazdów.  

Macie jeszcze do zagospo-
darowania  spore tereny 
w rejonie istniejącego zakła-
du, jak i 12 ha po  cukrowni. 
Co na nich powstanie? 
Inwestycje związane z roz-

budową mocy produkcyjnych 
będą realizowane w obu tych 
lokalizacjach. Na obszarze 
dawnej cukrowni powstanie 
również profesjonalne cen-
trum obsługi klienta. Realiza-
cja tych inwestycji planowana 
jest na maksymalnie dwa ko-
lejne lata. Zależy nam, by nasi 
klienci  mogli w miłych warun-
kach odebrać produkt, przejść 
szkolenie z jego obsługi, czy 
też skorzystać z zaplecza sani-
tarnego, żeby się odświeżyć. 
Nasza dotychczasowa baza 
w Widoradzu nie gwarantuje 
takiego komfortu, jaki chcemy 
zapewnić naszym klientom.  

Wasza strategia zakłada uru-
chomienie produkcji pojaz-
dów chłodniczych. Na jakim 
etapie jest ten projekt? 
Maszyny produkcyjne zo-

stały już zamówione. Realizu-
jemy ten projekt wspólnie 
z Narodowym Centrum Badań 

i Rozwoju, dzięki czemu uzy-
skaliśmy ok. 50 proc. dofinan-
sowania do technologii, której 
całkowity koszt wyniesie ok. 
20 mln zł. Nowy zakład, który 
powstanie w Wieluniu, będzie 
podwaliną do tego, żeby wyru-
szyć w przygodę związaną 
z budową i sprzedażą włas-
nych pojazdów chłodniczych. 
Pojazdów tych aktualnie bra-
kuje w naszym portfelu pro-
duktowym, a ten segment sta-
nowi 11 proc. rynku europej-
skiego. 

Jakie są jeszcze plany dla 
wieluńskich zakładów?  
Od drugiego półrocza 2019 

r. będą już z Wielunia wyjeż-
dżały pierwsze podwozia 
do Wielkiej Brytanii. Docelowo 
chcemy skupić u nas  całą pro-
dukcję gotowych podwozi dla 
Brytyjczyków. Naszym celem 
jest wyprodukowanie i dostar-
czenie  3 tysięcy sztuk podwozi 
w 2020 r. W tym celu zamie-
rzamy wybudować nową linię 
produkcyjną. Traktujemy 
Wieluń jako lokalizację naj-
większej platformy produkcyj-
nej w Grupie Wielton i taką po-
zostanie. Dzisiaj zatrudniamy 
w Wieluniu ok. 1.800 osób. 
Szacujemy, że zatrudnienie 
w Wieltonie będzie rosło, mo-
że nie wprost proporcjonalnie 
do przyrostu produkcji, bo 
chcielibyśmy, żeby poprawiła 
się  również efektywność pro-
dukcji. Pamiętajmy, że dzisiaj 
obserwujemy niedobór no-
wych pracowników, gdyż ry-
nek jest ograniczony. Musimy 
zatem robić wszystko, aby być 
bardziej efektywnym, a praca 
była przyjemniejsza i atrakcyj-
niejsza. Nasze działania sku-
piać się zatem będą na auto-
matyzowaniu procesów. Dzi-
siaj  w firmie Wielton pracuje 
ponad 40 robotów, które po-
magają w procesach spawalni-
czych i lakierniczych.  Roboty-
zacja nie oznacza jednak dla 
nas utraty miejsc pracy. Jest 
wręcz odwrotnie: robotyzacja 
i automatyzacja idzie w parze 
z rosnącą produkcją, a co 
za tym idzie, zatrudniamy cią-
gle nowych pracowników. Roś-
nie jednak zapotrzebowanie 
na określone kwalifikacje. Za-
trudniamy coraz więcej inży-
nierów programistów, rozrasta 
się także zespół działu utrzy-
mania ruchu, w którym pracu-
ją  automatycy. 

Mijają trzy lata działalności 
waszego Centrum Badaw-
czo-Rozwojowego. Jak się 
sprawdza ta jednostka?  
Trzy lata temu zastanawia-

liśmy się, czy takie centrum 
jest nam potrzebne. Było mnó-
stwo argumentów za, pojawiły 
się również głosy przeciw. Po-
stawiliśmy sobie jednak pyta-
nie: czy bez takiego centrum 

firma jest w stanie  rozwijać się 
w dłuższej perspektywie? 
Praktycznie z każdych ust pad-
ła odpowiedź, że nie. Dzisiaj 
śmiało możemy powiedzieć, 
że praca CBR przynosi oczeki-
wane efekty, ponieważ pro-
dukty są poddawane analizom 
jakościowym, a odnotowane 
usterki są natychmiastowo ni-
welowane w nowych kon-
strukcjach. Przygotowując się 
do produkcji naczep dla 
Lawrence David, mamy możli-
wość sprawdzenia tej kon-
strukcji w pełni u siebie oraz 
wyeliminowania ewentual-
nych wad konstrukcyjnych, 
a w efekcie wyprodukowania 
dla  nich stuprocentowo dobre-
go jakościowo produktu. Po-
siadanie własnego CBR  jest 
oczywiście także doskonałym 
argumentem marketingowym, 
gdyż klient ma ewidentny do-
wód na to, że produkty są 
wcześniej sprawdzane, a nie są 
testowane na nim. Klienci mo-
gą mieć też pewność, że pojazd 
spełnia wymogi jakościowe 
i będzie niezawodnie pracował 
w jego przedsiębiorstwie. 

Wyjechały już na drogi na-
czepy w całości zaprojekto-
wane w CBR? 
Tak, to naczepy kurtynowe 

Curtain Master, które zaczęły 
wyjeżdżać na drogi w 2017 r., 
a w tym roku rodzina tych pro-
duktów jest uzupełniana. 
Oprócz standardowej Curtain 
Master, posiadamy również  jej 
konfiguracje, takie jak naczepy 
rynnowe, intermodalne, czy 
do przewozu AGD. Kolejną ro-
dziną produktową w pełni 
przetestowaną w naszym CBR 
będą naczepy dla Lawrence 
David. W naszym centrum te-
stowane  były również pojazdy 
dla niemieckiego Langendorfa 
oraz nasze wywrotki. Zatem 
spora liczba pojazdów została 
dokładnie przeanalizowana  
na stanowisku badawczym. 
Uzyskujemy także wysokie no-
ty w testach naczep kurtyno-
wych od ekspertów w Niem-
czech, którzy przecież mają 
dwóch liderów rynku, i jeste-
śmy przez nich oceniani 
w sposób bardziej restrykcyj-
ny. Testują każdą funkcję użyt-
kową naczepy i porównują ją 
odpowiednio z konkurencją. 
Dwa lata temu wypadliśmy 
w tym teście nieźle, a w tym 
roku jeszcze lepiej. Eksperci 
oceniają, że nasza naczepa jest 
w stanie konkurować z każ-
dym swoim zachodnim odpo-
wiednikiem. My nieskromnie 
uważamy, że jest to najlepsza 
naczepa w Europie pod wzglę-
dem konstrukcji i funkcjonal-
ności. Obecnie jesteśmy już 
w innej lidze. W piłce nożnej 
nazywa się to Ligą Mistrzów. 
Rozm. Zbyszek Rybczyński 
¹

Mariusz Golec kieruje Wieltonem od czerwca 2015 r. 
Z wieluńską firmą jest związany niemal od początku jej istnienia
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Serce Wieltonu bije w Wieluniu

Obecnie naprawdę 
jesteśmy już w innej 
lidze. W piłce nożnej 
nazywa się to Ligą 
Mistrzów. 
Mariusz Golec
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Laureaci 

Rozmowa z Magdaleną 
Malaczyńską, współwłaści-
cielką firmy Indigo Nails, lau-
reatką konkursu Menedżer 
Roku Regionu Łódzkiego 
w kategorii średnia firma. 

Jak to się stało, że zajęła się 
pani właśnie lakierami 
do paznokci? 
Od zawsze fascynowała 

mnie branża beauty i adrena-
lina związana z prowadze-
niem własnego biznesu. Bez-
cenne  było także wcześniej-
sze doświadczenie Darka oraz 
moja skłonność do podejmo-
wania ryzyka. Indigo stało się 
więc sumą wszystkiego, co 
kochamy i co nakręca nas 
do działania. To nie tylko ro-
dzina, ale i uzależnienie – 
w tym pozytywnym sensie 
oczywiście (śmiech). Połącze-
nie doświadczenia i szaleń-
stwa pozwoliło nam opraco-
wać nowatorski model bizne-
sowy i sieć dystrybucji, dzięki 
którym bez problemu przebi-
liśmy się na nasyconym ryn-
ku, choć sceptyków i malkon-
tentów wokół nas nie brako-
wało. 

Czy łódzkiej firmie trudno 
było zbudować pozycję 
na rynku? Jak długo trwało 
osiągnięcie sukcesu? 
Prowadzenie każdego bi-

znesu to wyzwanie, jednak 
z pewnością nie mieliśmy 
żadnych kompleksów. Wiel-
kie marki powstają w Nowym 
Jorku, Paryżu, Mediolanie, 
a nasza zrodziła się w Łodzi, 
po prostu. Jesteśmy dumni 
z naszego pochodzenia i chęt-
nie je podkreślamy, choć bu-
dowanie biznesu w Łodzi nie 
należy pewnie do najprost-
szych. Może jednak to zahar-
towało nas i uodporniło 
na wyzwania, na które napo-
tykaliśmy w czasie ekspansji 
na rynki zagraniczne? Poza 
tym – to przecież z regionu 
łódzkiego pochodzą Max 
Factor – prekursor sztuki ma-
kijażu czy Antoine 
Cierplikowski, fryzjer o mię-
dzynarodowej renomie. Wie-
rzymy, że możemy nawiązać 
do ich dorobku.  

Co pomogło Indigo osiąg-
nąć sukces? 
W Indigo unikamy okre-

ślenia „sukces”. Kojarzy się 
z czymś dokonanym, ze speł-
nieniem. Dla nas wyznaczni-
kiem tego, co zwykle nazywa 
się sukcesem, jest rozwój, ek-
spansja, wzrost. Przyjemnie 
jest patrzeć, jak nasze co-
dzienne starania powodują, 
że produkty naszej marki do-
cierają na  kolejne rynki i sta-
jemy się coraz bardziej rozpo-
znawalni na całym świecie. 

Złożyło się na to wiele czyn-
ników, które umożliwiły nam 
zbudowanie sobie mocnej 
pozycji. Nieszablonowe po-
dejście do biznesu, autorski 
pomysł, wierność swojej filo-
zofii, jasno sprecyzowana wi-
zja… ale też czysto praktycz-
ne, wręcz przyziemne aspek-
ty – inwestycja w dobrą kan-
celarię prawną i księgowość 
czy dobór odpowiednich lu-
dzi i specjalistów.  Stanowią 
nieoceniony kapitał.  

Czy były momenty, gdy 
chciała się pani poddać lub 
zmienić branżę? 
Jestem typem fighterki. 

Trudności tylko dodają mi 
energii, żeby udowodnić, że 
mam rację.  Biznes nie lubi 
słabych jednostek, takie nie 
osiągają sukcesu. Tu trzeba 
mieć twardy charakter, być 
odpornym psychicznie, ale 
też czujnym i elastycznym,  
a każde trudne doświadcze-
nie, czy wspomniany „mo-
ment”, to była dla mnie lek-
cja, a nie moment zwątpienia. 

Jak duża jest obecnie firma 
Indigo Nails? 
Zatrudniamy obecnie oko-

ło 200 osób. Kolejne 300 sta-
nowi tzw. Indigo Team – czyli 
współpracujący z nami dy-
strybutorzy, przedstawiciele 
handlowi, właściciele salo-
nów firmowych i centrów 
szkoleniowych… Produkty są 
dostępne w 48 krajach na ca-
łym świecie, mamy ponad 80 
punktów dystrybucji w Pol-
sce i 30 poza krajem. Nasze 

portfolio to już około 1,5 ty-
siąca produktów. 

Imponujące! A w czym się 
specjalizuje? Co jest jej 
głównym obszarem dzia-
łalności i co różni ją od kon-
kurencji? 
Sam „Vogue” określił nas 

„ekspertem w dziedzinie ko-
lorów”.  Wyróżniają nas prze-
de wszystkim kolory – pięk-
ne, nasycone, głębokie; kon-
kurencja nie może się takimi 
pochwalić. Sama nazwa firmy 
inspirowana jest indigos, czy-
li barwnikami, dawniej uzna-
wanymi za cenniejsze od zło-
ta. Wiemy, że doceniają je na-
sze klientki i że inne firmy 
nam ich zazdroszczą. Zresztą 
– w ofercie mamy nie tylko la-
kiery hybrydowe, tradycyjne, 
żele i akryle, ale też akcesoria 
do pielęgnacji i stylizacji pa-
znokci czy produkty Home 
Spa – balsamy, kremy i masła 
shea. To pełna i komplekso-
wa propozycja, a planujemy 
dalej się rozwijać. Kluczową 
różnicą jest jednak podejście 
do biznesu. Działamy w mo-
delu B2B i sprzedajemy nasze 
lakiery hybrydowe innym 
przedsiębiorcom – dystrybu-
torom i salonom firmowym, 
w których pracują w pełni 
wykwalifikowane stylistki. 
W odróżnieniu od firm kon-
kurencyjnych, nie sprzedaje-
my lakierów hybrydowych 
na wysepkach w galeriach 
handlowych i nie próbujemy 
nikomu wmawiać, że mani-
cure hybrydowy jest równie 
prosty do wykonania w do-

mu, co ten tradycyjny. Do-
starczamy nie tylko najwyż-
szej jakości produkty, ale 
i edukujemy, uświadamiamy 
rynek – kształcąc wykwalifi-
kowaną kadrę instruktorek 
i edukatorek, które przekazu-
ją swoją wiedzę dalej i dbają 
o podnoszenie standardów 
w całej branży. Dla nas liczy 
się klient i jego bezpieczeń-
stwo. Dlatego wyznajemy za-
sadę, że profesjonalny 
i w pełni bezpieczny manicu-
re powinno wykonywać się 
w profesjonalnym salonie. Te 
z logo Indigo są gwarancją ja-
kości i bezpieczeństwa.  

Swoje produkty Indigo 
Nails oferuje w Polsce 
i za granicą. Czy trudno jest 
podbić obce rynki i na ja-
kich rynkach koncentruje 
się obecnie uwaga firmy? 
 
Myślimy o podboju Ame-

ryki Północnej i Azji, w naj-
bliższym czasie powinniśmy 
zaznaczyć swoją obecność 
w krajach Bliskiego Wschodu. 
Zamysł jest prosty – chcemy, 
by Indigo było dostępne 
na wszystkich rynkach, na ca-

łym świecie.  Biorąc pod uwa-
gę to, jak w tak krótkim czasie 
udało nam się pojawić w 48 
krajach  - myślę, że jeżeli ist-
nieje życie na innych plane-
tach, to tam też postaramy się 
dotrzeć (śmiech). 

Gdzie prowadzona jest 
produkcja i co o tym decy-
duje? 
Produkujemy w Stanach, 

Europie i Polsce. Nie produ-
kujemy i nie będziemy pro-
dukować w Chinach. Marze-
niem jest, aby wszyscy pro-
ducenci lakierów hybrydo-
wych mieli takie podejście, 
jak my. 

W Indigo Nails sporo uwagi 
poświęca się społecznej 
odpowiedzialności bizne-
su. Czym zajmuje się Fun-
dacja Indigo Nails i jakie są 
jej najważniejsze osiągnię-
cia? 
Fundacja Indigo powstała, 

by wyrównywać szanse 
wśród osób wykluczonych 
społecznie. Wiele z nich czę-
sto – z uwagi na trudną sytua-
cję życiową, materialną czy 
jakiekolwiek inne bariery – 
nie ma możliwości samoreali-
zacji. Poprzez Fundację chce-
my wyjść naprzeciw ich po-
trzebom i pomóc im wspom-
niane bariery usuwać, choćby 
poprzez udział w szkoleniach 
i warsztatach prowadzonych 
przez nasze instruktorki.  

W ramach Fundacji Indigo 
Nails pomagali państwo 
m.in. kobietom z Domu Sa-
motnej Matki i podopiecz-
nym Domu Dziecka nr 1 
w Łodzi. Jak wyglądały te 
projekty? 
Dziewczęta, które pojawi-

ły się na naszych szkoleniach, 
brały udział w całodniowych 
zajęciach, prowadzonych 
przez jedną z naszych in-
struktorek  – Kasię Wojtczak, 
Mistrzynię Europejską z mi-
strzostw stylizacji paznokci 
w Madrycie w 2018. Każdy 
uczestnik dostał pamiątkowy 
certyfikat, poświadczający 
udział w szkoleniu czy pakiet 
upominków. Przede wszyst-
kim jednak – dało się wyczuć 
zainteresowanie i entuzjazm 
wśród wszystkich uczestni-
czek, które już przy zakoń-
czeniu jednego szkolenia py-
tały o tematykę kolejnych za-
jęć. To niesamowite – wi-
dzieć, jak chłoną wiedzę 
i opowiadają o tym, że zaw-
sze marzyły o pracy profesjo-
nalnej stylistki, a przy tym 
mieć świadomość, że dajemy 
im możliwość podnoszenia 
swoich umiejętności.  Kto 
wie, może któraś otworzy 
kiedyś swój własny salon 
i odmieni dzięki temu swoją 
życiową sytuację? 

Ambasadorką marki jest 
Natalia Siwiec. Dlaczego 
Indigo Nails wybrało 
do współpracy właśnie ją? 
Natalia to wyrazista postać 

polskiego show-biznesu. 
Na swoim koncie 
na Instagramie posiada już 
ponad milion followersów, 
dla których wraz z Indigo jest 
inspiracją stylu i nadchodzą-
cych trendów.  

Co jest najprzyjemniejsze 
w prowadzeniu firmy kos-
metycznej? 
Trudno wskazać jedną 

rzecz.  Budująca jest chyba 
świadomość, że marka doj-
rzewa na naszych oczach. 
Jest jak dziecko. Najpierw wi-
dzisz, jak raczkuje, potem 
stawia pierwsze kroki, wresz-
cie – nie wiadomo kiedy – wy-
rasta jak na drożdżach; dziś 
Indigo to prawdopodobnie 
najbardziej utytułowany pro-
ducent na świecie, z najlep-
szym zapleczem instruktor-
skim i z licznymi nagrodami 
jakościowymi na koncie. 
Z drugiej strony ogromną 
przyjemność daje snucie wi-
zji – już teraz jesteśmy w sta-
nie wyobrazić sobie, gdzie bę-
dziemy za rok albo za dwa 
czy pięć lat i wierzymy, że 
wszystko to jesteśmy w sta-
nie osiągnąć. No i jestem 
w samym centrum  tego, co 
uwielbia chyba każda kobieta 
– piękno, styl, trendy, moda, 
wielki świat! 

W jaki sposób wybiera się 
kolory i rodzaje lakierów 
na kolejny sezon? Kto po-
dejmuje w firmie takie de-
cyzje? 
Nie sugerujemy się trenda-

mi, bo nikt, kto podążał czyi-
miś śladami, nie odkrył nic 
nowego. My je wyznaczamy 
i uwielbiamy zaskakiwać nie-
oczywistymi kolorami, taki-
mi, jak musztardowy Absolut 
czy kobaltowy Magnifique. 
Działamy z Darkiem na zasa-
dzie wzajemnego dopełnia-
nia. Za nadzór nad produkcją 
i konfekcją odpowiedzialny 
jest Darek, a kolory do kolek-
cji wybieram ja, ja również 
nadaję im nazwy.  Intuicja 
jeszcze nigdy mnie nie za-
wiodła, a kreowanie kolekcji 
to chyba ulubiona część mojej 
pracy. 

Jakie są pani marzenia bi-
znesowe na najbliższe lata? 
Plany są bardzo ambitne. 

Myślimy o stworzeniu kilku 
kolejnych marek kosmetycz-
nych, ale póki co – nie mogę 
powiedzieć więcej. Nie usta-
jemy również w podbijaniu 
kolejnych rynków. Nigdy nie 
braknie nam paliwa. Konku-
rencję czekają nieprzespane 
noce i sporo nerwów .

Magdalena Malaczyńska, współwłaścicielka firmy Indigo Nails, jest dumna, że jej firma zrodziła 
się w Łodzi i chętnie podkreśla to pochodzenie
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Własna marka jest jak dziecko

Jestem typem 
fighterki. Trudności 
tylko dodają mi energii, 
żeby udowodnić, że 
mam rację. Biznes nie 
lubi słabych jednostek. 
Magdalena Malaczyńska
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Laureaci 

Rozmowa z Krzysztofem 
Bednarkiem, prezesem spółki 
Ocmer, laureatem konkursu 
Menedżer Roku Regionu 
Łódzkiego 2018 w kategorii 
mikro- i mała firma.  

Jak wyglądała pana droga 
zawodowa: od ukończenia 
studiów na Politechnice 
Łódzkiej do stanowiska 
prezesa firmy Ocmer?  
Jestem rodowitym łodzia-

ninem – notabene z Bałut. 
Po ukończeniu w połowie lat 
70. studiów na Wydziale Bu-
downictwa i Architektury 
Politechniki Łódzkiej, podją-
łem pracę w Łódzkim Przed-
siębiorstwie Budownictwa 
Przemysłowego nr 1, w któ-
rym przepracowałem około 
dziesięciu lat. Z dwiema 
przerwami. W pamiętnym 
1980 roku wyjechałem pry-
watnie do Stanów Zjedno-
czonych, gdzie pracowałem 
jako majster na budowie re-
zydencji w stanie 
Connecticut, poszerzając 
w ten sposób swoje umiejęt-
ności i zdobywając nowe do-
świadczenie. Do  kraju wró-
ciłem tuż przed  wprowadze-
niem stanu wojennego, 
w końcu 1981 roku. Trzy lata 
później wyjechałem na kon-
trakt do Libii. Jako szef kon-
traktu – w ramach projektów 
angielskich – budowałem 
szpitale, domy kultury i try-
buny na stadionach. 

Czy zetknął się pan z ów-
czesnym dyktatorem 
libijskim, osławionym puł-
kownikiem Muammarem 
Kadafim? 
Dyktator mieszkał w stoli-

cy kraju, Trypolisie, na zam-
kniętym, pilnie strzeżonym 
i mocno ufortyfikowanym – 
bronionym przez czołgi 
i gniazda karabinów maszy-
nowych – osiedlu zwanym 
przez nas kadafiówką. Moja 
kwatera była niedaleko, dla-
tego od czasu do czasu wi-
działem, jak pułkownik 
Kadafi wyjeżdżał z tego 
osiedla ze swoją świtą 
i ochroną. Co znamienne, 
dyktator miał swojego so-
bowtóra. Wyglądało to tak, 
że po wyjeździe z siedziby-
bastionu pancerne samocho-
dy z Kadafim i sobowtórem 
jechały w dwóch różnych 
kierunkach, tak aby zmylić 
potencjalnych agentów ob-
cych wywiadów. Ponadto wi-
działem skutki pamiętnego, 
precyzyjnego nalotu samolo-
tów amerykańskich na inną 

kwaterę dyktatora – w miej-
scowości Zanzur oddalonej 
o ponad dwadzieścia kilome-
trów od Trypolisu. Pułkow-
nik Kadafi przeżył, bo go 
wtedy tam nie było, jednak 
w wyniku nalotu bombowe-
go zginęła część jego rodziny.  

Jak długo przebywał pan 
w Libii i jak potoczyła się 
pana kariera po powrocie 
do Polski?  
W Libii przebywałem po-

nad trzy lata i w 1988 roku 
wróciłem do Łodzi, znów po-
dejmując pracę  we wspom-
nianym Przedsiębiorstwie 
Budownictwa Przemysłowe-
go. Jednak nie byłem tam 
długo, bowiem na  fali prze-
mian polityczno-ekonomicz-
nych i tzw. transformacji 
ustrojowej w 1990 roku zało-
żyłem własną firmę wielo-
branżową. W tym czasie na-
wiązałem współpracę ze 
szwedzką firmą Sapa, która – 
jak wiemy – zainwestowała 
także w Łodzi. Kolejny prze-
łom to 1999 rok, kiedy podją-
łem pracę w łódzkiej spółce 
Ocmer, w której byłem dyrek-
torem generalnym, zaś 
od dwóch lat jestem preze-
sem.  

Firma ta jest znana z tego, 
że projektuje i buduje hale 
przemysłowe. 
Tak. Najpierw zaczęliśmy 

dostarczać hale w systemie 
Remco. I właśnie nazwa na-
szej firmy – Ocmer to nic in-
nego, jak przeczytane wspak, 
czyli od tyłu słowo Remco. 
Z czasem poszerzyliśmy na-
szą działalność i dzisiaj robi-
my praktycznie wszystko: 
hale produkcyjne, magazyny, 
hurtownie, sortownie śmieci 
i odpadów czy hale sporto-
we. W naszej firmie pracuje 
25 osób zajmujących się pro-
jektowaniem i wykonywa-
niem zamówionych przez in-
westorów hal przemysło-
wych. Nasi pracownicy to in-
żynierowie w zdecydowanej 
większości będący absolwen-
tami Politechniki Łódzkiej. 
Mamy stałych podwykonaw-
ców. Są to firmy budowlane, 
które pod  naszym nadzorem 
stawiają zaprojektowane 
przez nas obiekty. Do tej pory 
mamy na koncie około 400 - 
500 zrealizowanych inwesty-
cji, co oznacza, że w sumie 
zadaszyliśmy ponad milion 
metrów kwadratowych po-
wierzchni.  

Czy może pan podać przy-
kład  takiego przedsięw-
zięcia? 

Naszym dziełem jest mię-
dzy innymi potężna hala pro-
dukcyjna  o powierzchni 23 
tysięcy metrów kwadrato-
wych wykonana dla firmy 
w Lublinie produkującej pro-
file aluminiowe.  To jak dotąd 
nasza największa hala.  

Czy to oznacza, że było to 
także wasze największe 
wyzwanie?   
Nie. Naszym największym 

wyzwaniem była hala 
magazynowo-produkcyjna 
zbudowana w rejonie 
Augustowa w Polsce 
północno-wschodniej. Jest to 
obiekt jednoprzęsłowy, bez 
słupów-podpór w środku, 
o rozpiętości 74 metrów. 

Stawiacie hale w całym kra-
ju , ale i za granicą – między 
innymi na kierunku 
wschodnim. Jak wyglądała 
wasza działalność gospo-
darcza na Białorusi?  
Kilka lat temu przekroczy-

liśmy Bug i w Mińsku, stolicy 
Białorusi,  utworzyliśmy filię 
naszej firmy. I podjęliśmy 
działalność. Naszymi partne-
rami biznesowymi były biało-
ruskie firmy prywatne. Wy-
glądało to tak, że dostarczali-
śmy i montowaliśmy za Bu-
giem hale przemysłowe, nato-
miast roboty ziemne i żelbeto-
we wykonywały tamtejsze 
przedsiębiorstwa. W ten spo-
sób na Białorusi wykonaliśmy 
około 20 inwestycji – między 
innymi w takich miastach, jak 
Mińsk, Grodno, Homel, 
Brześć nad Bugiem oraz Lida, 
w której, co ciekawe,  urodziła 
się znana polska aktorka Pola 
Raksa.  

Jak zakończyła się wasza 
działalność gospodarcza 
w kraju rządzonym twardą 
ręką przez Aleksandra 
Łukaszenkę?   

Niestety, po pięciu latach 
działalności musieliśmy zre-
zygnować z rynku białoru-
skiego, ponieważ w znacz-
nym stopniu pogorszyły się 
tam warunki działalności go-
spodarczej – zarówno dla 
miejscowego biznesu, jak i za-
granicznego. Jako przykład 
można podać ręczne sterowa-
nie przez decydentów kursem 
walut, co dla przedsiębiorców 
bywa wręcz zabójcze.  Tu 
chciałbym wyjaśnić, że 
na Białorusi z naszymi partne-
rami handlowymi rozliczali-
śmy się w euro. Ponadto co 
rusz zmieniały się tam przepi-
sy, co także utrudniało naszą 
działalność.   

 
Został pan właśnie laurea-
tem prestiżowego konkur-
su Menedżer Roku 2018. 
Czy to pierwsze tego typu 
wyróżnienie?  Czy wcześ-
niej były może inne nagro-
dy?  
Jeśli chodzi o Menedżera 

Roku, jest to moje pierwsze 
takie wyróżnienie. Wcześ-
niej zaś otrzymałem inne 

prestiżowe indywidualne 
wyróżnienie. Chodzi o tytuł 
Ambasador Fair Play w Bi-
znesie.  

A pana spółka, jakie laury 
zdążyła otrzymać?  
Jako firma jesteśmy part-

nerem rzetelnym i wiarygod-
nym. Stąd setki referencji 
i liczne nagrody – między in-
nymi w konkursie Budowa 
Roku, w którym nagrody są 
nieoficjalnie nazywane pol-
skimi Oscarami Budowni-
ctwa. Inne nagrody otrzyma-
ne przez naszą spółkę to Ga-
zele Biznesu oraz Przedsię-
biorstwo Fair Play.  

Jednak nie samym bizne-
sem człowiek żyje. Czy to 
prawda, że jest pan sporto-
wym pasjonatem i był pan 
wielokrotnym wicemi-
strzem Polski w piłce wod-
nej? 
Tak. Sport to moja wielka 

pasja. Przez wiele lat – od 17. 
do 40. roku życia byłem za-
wodnikiem Anilany Łódź i ra-
zem z nią, występując 
w pierwszej lidze, odniosłem 
wiele sukcesów w piłce wod-
nej. Wiele razy zdobyliśmy 
wicemistrzostwo Polski. Przez 
siedem lat jako piłkarz wodny 
występowałem w kadrze na-
rodowej i przez dwa lata by-
łem kapitanem drużyny. Po-
nadto gram w tenisa ziemne-
go i golfa i to chyba nie najgo-
rzej, skoro w 2005 roku zają-
łem pierwsze miejsce podczas 
indywidualnych mistrzostw 
Łodzi w grze w golfa.  

Czy pasje sportowe to już 
tradycja rodzinna?  
Nie ukrywam, że tak właś-

nie jest, bowiem wszystkie 
moje dzieci są sportowcami. 
Mam syna i dwie córki. Syn 
Jakub przejął po mnie pałecz-
kę i z powodzeniem gra w pił-
kę wodną w Łodzi i Warsza-
wie, występując także w ka-
drze narodowej. Natomiast 
moje córki Agata i Natalia star-
towały w finałach mistrzostw 
Polski juniorów w pływaniu. 
Ponadto razem z dziećmi jeź-
dzimy na nartach.  

A pana pasje pozasporto-
we?  
Lubię dobre kino i dobrą 

książkę – na przykład biogra-
fie sławnych ludzi. Jeśli cho-
dzi o kino, to nie znoszę hor-
rorów i filmów science fiction, 
natomiast lubię filmy psycho-
logiczne z dziełami Ingmara 
Bergmana na czele. 

Rozm. WP

Krzysztof Bednarek zdobywał doświadczenie m.in. w Stanach Zjednoczonych i Libii
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Połączył sukcesy w biznesie 
z wielkimi osiągnięciami w sporcie

Naszym największym 
wyzwaniem była hala 
magazynowo-produk-
cyjna: jednoprzęsłowa, 
bez podpór w środku, o  
rozpiętości 74 metrów.  
Krzysztof Bednarek
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Nagrodę Partnera Roku Polska Press odebrali (od lewej): Krystian Mrowiński, dyrektor regionalny Business Unit Hipermarkety Carrefour i Andrzej Stysiński, dyrektor regionalny Business Unit 
Supermarkety Carrefour. Z prawej Marcin Polak, prezes Polska Press, oddział w Łodzi
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Stawiają na jakość, ekologię i innowacje
Nagroda Specjalna 
Zbyszek Rybczyński 
z.rybczynski@dzienniklodzki.pl 

Nagrodę Specjalną kapituła 
konkursu przyznała firmie 
LiedmannAgro, która urucha-
mia w powiecie wieluńskim 
największy i najnowocześniej-
szy zakład produkcji granulo-
wanych nawozów wapnio-
wych w Polsce. Firma działa 
w oparciu o własne, innowa-
cyjne patenty. Na pierwszym 
miejscu stawia jakość produk-
tów, którą nowe centrum pro-
dukcyjne pozwoli podnieść 
na jeszcze wyższy poziom.  

LiedmannAgro korzysta z boga-
tych zasobów dobrej jakości kre-
dowego wapienia Jury Często-
chowsko-Wieluńskiej. To jeden 
z ekologicznych surowców, 
z których powstają nawozy. Tym 
jednak, co daje firmie przewagę 
na konkurencyjnym rynku, są 
nowoczesne procesy granulacji. 
Działalność firmy opiera się 
na innowacyjności i ekologii. 
Idzie to w parze z bardzo wysoką 
jakością oferowanych nawozów, 
którą potwierdzają stosowne 
certyfikaty. Taka strategia jest 
premiowana przez dysponen-
tów funduszy unijnych. Przy ich 
wydatnym wsparciu powstało 

nowoczesne centrum produk-
cyjne firmy w powiecie 
wieluńskim. Spółka ma już także 
zapewniony kolejny unijny 
grant, który umożliwi dalszą roz-
budowę zakładu i wprowadze-
nie na rynek kolejnych innowa-
cyjnych produktów.  

– Kierunek tych projektów 
jest klarowny: przy użyciu no-
wych technologii produkujemy 
ekologiczne produkty, co jest 
współcześnie bardzo pożądane. 
Technologie zostały zaprojekto-
wane specjalnie dla nas, według 
naszego pomysłu – podkreśla 
prezes Tomasz Liedmann. 

W Krzeczowie, przy drodze 
wojewódzkiej relacji Wieluń- 
-Działoszyn, zlokalizowano naj-
większy i najnowocześniejszy 
zakład produkcji granulowanych 
nawozów wapniowych w Pol-
sce. Pierwszy etap inwestycji ob-
jął budowę nowoczesnego za-
plecza produkcyjnego, magazy-
nowego oraz biurowego kosz-
tem ok. 20 mln zł. Będą tutaj pra-
cować zaawansowane technolo-
gicznie linie produkcyjne, sy-
stemy automatyki i informatyki. 
Na początek znajdzie tutaj za-
trudnienie 50, a docelowo 100 
osób. Roczna moc produkcyjna 

zakładu wyniesie 250 tys. ton, 
a magazyny przygotowane są 
na składowanie 50 tys. ton pro-
duktu gotowego. 

Inwestycja w powiecie 
wieluńskim jest realizowana 
na obszarze 50 tysięcy metrów 
kwadratowych. Firma będzie 
przenosić do Krzeczowa produk-
cję z dotychczasowej siedziby 
w Szczytach koło Działoszyna. 
LiedmannAgro produkuje obec-
nie siedem rodzajów wapnio-
wych nawozów granulowanych. 
O produktach tych mówi się, ze 
są „doktorami gleby”, bowiem 
poprzez ich stosowanie zwięk-
sza się przyswajalność azotu, fo-
sforu, potasu oraz ogranicza się 
stosowanie pestycydów i herbi-
cydów.  

– Posiadamy certyfikaty 
na wszystkie produkty, w naj-
wyższych segmentach jakościo-
wych. Dzięki regulacjom unij-
nym i ustalonej metodyce ba-
dań, możemy mieć pewność, że 
certyfikowane produkty charak-
teryzują się odpowiednią jakoś-
cią – mówi Tomasz Liedmann. 

Jak zapewnia prezes przed-
siębiorstwa, również metody 
produkcji nawozów wpisują się 
w szeroko rozumianą ochronę 
środowiska. Firma kładzie duży 
nacisk na działalność badawczo-
-rozwojową. W planach jest po-

szerzenie oferty o następne wy-
sokiej jakości produkty, w tym 
specjalistyczne nawozy na zlece-
nie (tzw. marki własne). Na dal-
szą rozbudowę centrum produk-
cyjnego pozwoli uzyskane właś-
nie – kolejne już – unijne dofinan-
sowanie, tym razem projekt 

o wartości 8,5 mln zł. Całość in-
westycji będzie opiewała 
na kwotę ok. 50 mln zł. Ukoń-
czone są już także badania  pro-
wadzone na Politechnice Łódz-
kiej oraz Warszawskiej, które 
stały się podstawą kolejnego 
wniosku, który obecnie znajduje 
się na etapie oceny.  

– To kolejne innowacyjne roz-
wiązanie technologiczne , które 
w istotny sposób podkreśli naszą 
silną pozycję na rynku i zapewni 
jeszcze większą niezależność – 
dodaje prezes Liedmann.  

U swoich początków firma 
zajmowała się konfekcjonowa-

niem produktów i zatrudniała...  
jedną osobę. Rosnące zapotrze-
bowanie na nawozy wapniowe 
w rolnictwie skłoniło przedsię-
biorcę do rozpoczęcia własnej 
produkcji. Dziś firma posiada 
najnowsze, w pełni automa-
tyczne linie technologiczne. 
Za sukcesem firmy stoi też bar-
dzo skuteczna sieć dystrybucji. 
Za sprzedaż produktów w Polsce 
i za granicą odpowiadają wyspe-
cjalizowane firmy dystrybu-
cyjne. Nawozy wapniowe tra-
fiają do krajów, takich jak Czechy, 
Węgry, Słowacja, Litwa, Łotwa, 
Ukraina, Estonia. Szybki rozwój 
firmy pozwala też myśleć o wej-
ściu na rynki zachodnie. 

LiedmannAgro należy 
do grona tych firm, które bardzo 
cenią sobie zaangażowanie 
w działalność pozabiznesową. 
Chętnie bierze udział w akcjach 
charytatywnych, jak również 
wydatnie wspiera inicjatywy lo-
kalne.  Przykładem może być ob-
jęcie patronatem ubiegłorocz-
nego turnieju Giganci Siatkówki 
w Wieluniu, który miał charak-
ter dobroczynny. Była to też oka-
zja do wizyty w nowej siedzibie 
firmy parlamentarzystów, którzy 
brali udział w pokazowym me-
czu. Zakład tak się spodobał goś-
ciom, że zaproponowali organi-
zację wizyty ministra rolnictwa.

Prezes Tomasz Liedmann jest dumny z tego, co już udało się 
zbudować, a to jeszcze nie koniec rozwoju przedsiębiorstwa
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Posiadamy certyfikaty 
na wszystkie produkty, 
w najwyższych 
segmentach 
jakościowych  
Tomasz Liedmann

Carrefour – Partner Roku Polska Press
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Biznesmeni nominowani do tytułu Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2018
Nominacje 
Sławomir Sowa 
Wojciech Dłubakowski 

Laureatów konkursu w tym 
roku jest trzech, ale dużym 
wyróżnieniem jest także sama 
nominacja do tytułu. W jede-
nastej edycji nominowanych 
zostało aż 19 biznesmenów. 

Nominacja oznacza, że zgło-
szeni do konkursu menedżero-
wie przeszli surową selekcję 
i spełnili kryteria nie tyko eko-

nomiczne: ponadprzeciętnie 
dobre wyniki firmy, dobra opi-
nia w lokalnym środowisku bi-
znesowym, wrażliwość na po-
trzeby społeczne, działalność 
charytatywna i wspieranie lo-
kalnych inicjatyw. 

W tym roku nominowanych 
zostało 19 osób: trzy w kategorii 
duża firma, sześć w kategorii 
średnia firma i aż 10 w katego-
rii mała i mikrofirma. To bardzo 
dużo, tym bardziej jeśli zważyć, 
że rok temu, podczas dziesiątej 
edycji konkursu, nominowa-

nych było 16 osób, a wiadomo, 
że jubileusze rządzą się swoimi 
prawami. 

Z drugiej strony, od trzech 
lat nominowanych jest więcej, 
ponieważ z dwóch do trzech 
wzrosła liczba kategorii firm, 
w których przyznawane są 
laury. Wcześniej firmy średnie 
i małe mieściły się w tej samej 
kategorii. Doświadczenia do-
tychczasowych dziesięciu edy-
cji konkursu Menedżer Roku 
Regionu Łódzkiego pokazują, 
że nominowani w jednej edycji 

sięgają później po najwyższe 
laury, zdobywając tytuł laure-
ata konkursu w swojej katego-
rii. 

Przykładem z bieżącej edy-
cji niech będzie Krzysztof Bed-
narek, prezes firmy OCMER, 
zajmującej się projektowaniem 
i budową hal przemysło-
wych, który wcześniej niejeden 
raz był nominowany, a teraz 
jest jednym z trzech laureatów 
konkursu. 

W tym gronie jest też Wiktor 
Napióra, ubiegłoroczny laureat 
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„Rodzinne” zdjęcie nominowanych do tytułu Menedżer Roku

Nominowany w kategorii 
DUŻA FIRMA 

Prezes Zarządu Wielton SA. 
Absolwent Wydziału Mecha -

nicznego PŁ. Stanowisko pre -
zesa zarządu obejmuje od  

 2015 r. Z firmą zwią zany jest 
od ponad 20 lat. W tym cza -
sie aktywnie ucze stniczył we 
wszystkich klu czowych pro -
jektach spółki, bio rąc udział 

we wpro wadzaniu jej na war -
szawską GPW w 2007 r. 

Obję cie przez niego sta no -
wiska prezesa za rządu zbiegło 
się z rea lizacją kluczowych za -

gra nicz nych akwizycji, które 

umoc niły mię dzynarodową 
pozycję spółki. Wielton SA 
zarządzany przez Mariusza 
Golca awansował do grona 
trzech największych pro du -
centów przyczep i naczep 

w Europie oraz 10 na świecie.

MARIUSZ GOLEC

Nominowany w kategorii 
DUŻA FIRMA 

Dyrektor Zarządzający  
K-Flex Polska Sp. z o.o. 

Absolwent Politechniki Ślą -
skiej na Wydziale Automatyki, 

Elektroniki i Informatyki 
w Gliwicach. Pracę dla K-Flex 
Bartłomiej Gröbner rozpoczął  

w 2007 r. od sprowadzenia 
i lokalizacji maszyn oraz za -
trudnienia i przeszkolenia 
pierwszych pracowników. 

K-Flex to firma specjalizująca 
się w produkcji materiałów  
ze spienionego kauczuku 

do izolacji termicznej i akus -

tycznej. K-Flex obecny jest 
w 63 krajach, ma 12 zakładów 
produkcyjnych. K-Flex Polska 

jest naj więk szym z nich  
– zatrudnia ponad 600 osób 

w Wiele ninie  
(Uniejów). 

BARTŁOMIEJ GRÖBNER

Nominowany w kategorii 
DUŻA FIRMA 

Prezes Zarządu Zakłady Mięs -
ne Pamso SA. Ukoń czył studia  

 w SGGW na Wydziale Tech -
nologii Rolno-Spożywczej. 
Od 1970 r. nieprzerwanie 

pracuje w zakładach Pamso. 
W 1990 r. został dyrektorem 
firmy, a w 1993 r. prze pro wa -
dził śmiały i ryzykowny pro -

ces prywatyzacji zakładu,  
bu  dując akcjonariat praco -
wniczy. Pamso duży nacisk  

kładzie na własne kanały 
dystrybucji ze szczególnym 

uwzględnieniem sklepów 

firmowych. W latach 2015-18 
licz ba takich placówek się po -

troiła. Jedno cześnie firma 
utrzy mała na stabilnym po -

ziomie dystrybucję hurtową. 
W ostatnich latach zakład 
poddany był modernizacji.

JOACHIM NOWAK

Nominowany w kategorii 
ŚREDNIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 
Prezes Zarządu Łódzkiej 

Agen cji Rozwoju  Regio nal ne -
go SA. Funk cję tę pełni od  
2011 r. Zadaniem ŁARR jest   
wspieranie rozwoju sektora 

mik ro, małych i średnich 
przed  siębiorstw poprzez spe -
cjalistyczne usługi do rad cze, 

dotacje unijne na rozwój firm 
oraz nowych technologii.  
Po nadto ŁARR organizuje  

misje gospodarcze dla przed -
siębiorców z Łódzkiego (Litwa, 
Łotwa, Ukraina, Bia ło ruś, Ko -

rea Płd., Włochy). ŁARR jest 
Patronem Gospodarczym Eu -
ropejskiego Forum Gospo dar -

czego Łódzkie, w którym  
udział bierze ponad  
3 tys. uczestników  

z całej Polski. 

PRZEMYSŁAW ANDRZEJAK

Nominowany w kategorii 
ŚREDNIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 
Prezes Zarządu GS „Sa mo po -

moc Chłop ska” w Szadku. 
Spół dzielnia ta powstała tuż 
po II wojnie światowej i ja ko 

jed na z nielicznych prze trwała 
okres za wi rowań wokół spół -
dziel czości z po czątku lat 90. 
XX wieku. Pro wadzi dzia łal -

ność wie lo kie run kową, po czą -
wszy od handlu detalicznego 
ar ty ku ła mi spo żywczymi, na  
pro dukcji sze ro kiego asor ty -

men  tu wy robów piekarniczo-
cu kier ni czych, węd liniarskich 

i gar ma żeryj nych skończywszy.  
Wszystkie produkty opiera na  

tradycyjnych recepturach.  
Marek Kowalski w GS  

w Szad ku pracuje od 1971 r., 
a od 1993 r. pełni funkcję 

prezesa.

MAREK KOWALSKI

Nominowana w kategorii 
ŚREDNIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 
CEO&Founder Indigo Nails  

– jed nego z największych pol s -
kich producentów lakierów do  

manicure hybrydowego. Na  
portfolio marki składa się po -
nad 1500 produktów. Poza 

lakierami hybrydowymi są to: 
lakiery tradycyjne, żele, akryle, 
bazy i topy, produkty przez na -

czone do zdobień, pro dukty 
Home SPA, a także urządzenia 

i ak ce soria – lampy UV i LED 
do utwardzania hybryd, fre zar -

ki, cążki, pędzelki, pilniki 

i polerki. Indigo stawia jednak 
tylko na tzw. kanał pro fe sjo -

nalny, czyli sprzedaż wysz ko -
lonym przez siebie manicu -

rzystkom, które używają 
w swo ich salonach produktów 

firmy.

MAGDALENA MALACZYŃSKA

Nominowany w kategorii 
ŚREDNIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 
Prezes Zarządu Centrum Me -
dy cznego – Szpitala Świętej 
Ro dziny Sp. z o.o. w Łodzi 

Lekarz, menedżer i przed się -
biorca, specjalista zdrowia pu -
blicznego. Centrum Medyczne 
powstało w 2007 r. Swoją sie -
dzibę ma w dawnym szpitalu 
im. dr. Pasteura w Łodzi. Obe -
cnie w CM funkcjonuje po ra d -
nia opieki zdrowotnej dla dzie -
ci i dorosłych, po radnia medy -

cyny pracy, 24 poradnie 
spe cja listyczne oraz roz budo -

wane zaplecze diagnostyczne  
(m.in. pracownia RTG, USG, 

ba dania czynnościowe układu 
krążenia, endoskopia prze wo -

du pokarmowego itd.).  
CM jest także ośrodkiem 

badań klinicznych.  

ROBERT MORDAKA

Nominowany w kategorii 
ŚREDNIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 
Dyrektor Zarządzający Agen -
cji Bluerank – jednej z naj bar -
dziej doświadczonych i naj -

szyb ciej rozwijających się pol -
skich agencji marketingu onli -

ne w naszej części Europy. 
Blue rank pracuje dla najbar -
dziej rozpoznawalnych ma -
rek: Deutsche Bank, Leroy 

Merlin, DHL, Skanska, Allegro 
Group, Raibow, Rossmann, 
CCC, Ceneo.pl i Pelion SA. 
Agencja zdobyła ponad 20 

na gród w najbardziej pres ti -

żowych konkursach reklamy 
internetowej. W 2016 roku 

podczas gali konkursu Google 
Premier Partner Awards 

w Dublinie, Bluerank został 
ogłoszony najlepszą agencją  

w regionie EMEA.

ZBIGNIEW NOWICKI

Nominowana w kategorii 
ŚREDNIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 
Prezes Zarządu, Dyrektor 

Ope racyjny 2CARE4 Poland 
Sp. z o.o. To firma far mace -
utyczna zajmująca się pa ko -
waniem i magazynowaniem 
pro duktów leczniczych na  

zle cenie w ramach im portu 
równoległego. Firma dys po -
nuje własnym działem przy -
gotowującym materiały opa -
kowaniowe, włącznie z dru -

kiem i składaniem ulotek 
przy lekowych. Wszystkie 

produkty przepakowywane  

w 2CARE4 Poland trafiają do:  
Danii, Szwecji, Norwegii, Fin -
landii i Niemiec. W ciągu os -
tatnich trzech lat firma po -
dwoiła liczbę pracowników  
– tworząc stabilny, świetnie 

prze szkolony zespół.  

EWA TABOROWSKA
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Biznesmeni nominowani do tytułu Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2018
w kategorii duża firma, założy-
ciel i prezes firmy Hurtap SA, 
dystrybutora produktów lecz-
niczych i materiałów medycz-
nych do aptek w całej Polsce. 

Przykładów takich biznes-
menów jest więcej, jak cho-
ciażby Mirosław Kik (firma 
Kikgel), laureat sprzed dwóch lat 
w kategorii mała i mikrofirma, 
Krzysztof Jaroszewicz (prezes 
firmy Jaszpol), laureat sprzed 
dwóch lat w kategorii średnia 
firma, a z lat wcześniejszych 
Piotr Grabowicz (MCKB), laureat 

w kategorii średnia i mała firma 
w roku 2014. 

Nie są rzadkością sytuacje 
odwrotne, gdy laureaci w jednej 
edycji pojawiają się później jako 
nominowani w kolejnych edy-
cjach Menedżera Roku, na przy-
kład Stanisław Socik, prezes 
Przedsiębiorstwa Rolno--Prze-
mysłowo-Handlowego Kandy 
w Piotrkowie Trybunalskim. 
W 2009 roku był laureatem, 
w tej edycji znów jest w gronie 
nominowanych. To świadczy 
o tym, jak prężne są ich firmy, 

a laury zdobyte w konkursie Me-
nedżer Roku Regionu Łódz-
kiego nie mają w sobie nic przy-
padkowego. 

Uwagę zwraca mnogość 
i zróżnicowanie branż, repre-
zentowanych przez nominowa-
nych do tytułu: budownictwo 
przemysłowe, przetwórstwo 
spożywcze, produkcja środków 
transportu, produkcja bielizny 
damskiej, usługi energetyczne, 
marketing internetowy, żeby 
wymienić tylko kilka przykła-
dów. 

Nie mniej znacząca jest geo-
grafia finalistów konkursu. Są tu 
zarówno firmy łódzkie, jak i re-
gionalne. Swego rodzaju cieka-
wostką jest fakt,  że w tym roku 
trójka nominowanych w kate-
gorii duża firma, to przedsiębior-
stwa spoza Łodzi: z Wielunia, 
Wielenina pod Uniejowem, Pa-
bianic. 

Konkurs Menedżer Roku Re-
gionu Łódzkiego jest organizo-
wany przez redakcję „Dziennika 
Łódzkiego” i Lożę Łódzką Bu-
siness Centre Club.¹

Nominowany w kategorii 
MIKRO I MAŁA FIRMA 

Prezes Zarządu Liki Mobile 
Solutions Sp. z o.o. z siedzibą 

w Łodzi. Firma Liki Mobile 
Solutions Polska zajmuje się 
two rze niem aplikacji mo bil -
nych dla wszystkich sys te -

mów operacyjnych: Android, 
iOS, Windows Phone oraz 

aplikacji webowych. Liki kon -
centruje się na do starczaniu 
usług tworzenia opro gra mo -
wania oraz świadczeniu pro -

gra  misty cznych usług 
out sour cingowych. Głów ne 
rynki, na których świadczy 

usługi, to: USA, Niemcy 
i Fran cja. W marcu 2018 r. Liki 
MS zajęła 1. miejsce podczas 

Hacka thon am Ring – mara to -
nu programowania, za system 

komunikacji powiadomień 
ratunkowych EmergencyEye.

JAN EKIEL 

Nominowana w kategorii 
MIKRO I MAŁA FIRMA 

Prezes Zarządu Architekci 
Gru pa Grabowski Sp. z o.o.   

Jest autorką m.in. wielokrotnie 
nagrodzonego projektu rewi ta -
lizacji XIX-wiecznego kom ple -
ksu fabrycznego L. Groh  mana 
(I nagroda na tar gach Real Ex -

po w Monachium w 2014) 
i pro jektu prze bu do wy daw -
nych zakładów Pró ch nika – 

dziś biurowiec CROSS Point. 
Zaprojektowała bazy sa mo lo -
tów F-16 w Łasku i Krze sinach, 
nagrodzoną przez SARP sie dzi -
bę firmy SEW Eu ro drive Polska 

Sp. z o.o. w Łodzi, Wydział Fi -
lologiczny UŁ przy ul. Po mor -
skiej i Wydział Prawa i Ad mi -
nistracji UŁ – tzw. Para graf.  

Anna Grabowska znala zła się 
w zestawieniu TOP 15: Kobiety 

Polskiej Architektury.

ANNA GRABOWSKA

Nominowana w kategorii 
MIKRO I MAŁA FIRMA 

Prezes Zarządu IDES Con sul -
tants Polska Sp. z o.o. z sie -
dzibą w Łodzi, Konsul Ho no -
rowy Królestwa Belgii w Pol s -
ce, Członek Za rządu Belgij s kiej 
Izby Prze my s łowo-Han d lowej. 

Na po mysł za łożenia jed nej 
z pier  wszych firm HR w Polsce 
wpadła pod czas studiów MBA 
we Francji. IDES od 23 lat dzia -
ła na terenie Polski, wspierając 

partnerów biz ne sowych w  
pro wadzeniu sze roko po jętych 
projektów doradczych z zak -

resu za rzą dzania zasobami 

ludz kimi, w tym szkoleń oraz 
rekrutacji, doradztwa per so -

nalnego i coachingu. IDES jest 
twórcą i założycielem Polskiej 

Izby Firm Szkoleniowych 
i współautorem Standardu 

Usługi Szkoleniowej.

WIRGINIA GOSTOMCZYK

Nominowany w kategorii 
MIKRO I MAŁA FIRMA 

Dyrektor generalny PPHU 
Corin Sp.j. B i M Hanczka 
z siedzibą w Pabianicach, 

założyciel Polskiej Izby Bie liz ny. 
Firma Co rin powstała w 1996 
r., specjalizuje się w pro  dukcji 
innowacyjnej i eks klu zywnej 
bielizny dam skiej. Jej biu sto -
nosze, poza ryn kiem kra jo -

wym, sprze dawane są w: USA, 
Kanadzie, Australii, RPA, Eu ro -
pie. Pro dukty firmy Corin pow -

stają w wyniku współ pra cy 
eks  per tów z jednostki Nau ko -
wo-Badawczej PŁ pod nad zo -

rem leka rzy z ICZMP. Ich ja kość 
po   twier dzają liczne na grody, 
m.in. „Su per Produkt Świata 
Ko bie ty” 2015, 2017; „Brylant 

wśród biustonoszy 2018” 
przyznany przez Stowa -

rzyszenie Pols kiego Brafittingu.

MARIUSZ HANCZKA

Nominowany w kategorii 
MIKRO I MAŁA FIRMA 

Starmeat Katowicz, Igna to -
wicz Sp. j. z Aleksandrowa 

Łódzkiego. Starmeat zaj muje 
się produkcją wyso kiej ja kości 
mięsa odkostnio nego me cha -

nicznie z kur cza ka i in dyka. 
Fir  ma powstała w 2013 r. 

z ini  cjatywy Daniela Kato wi -
cza, któ ry dostrzegł lukę 

bran   żo wą w dziedzinie pro -
dukcji mię  sa drobiowego. 

Dzię  ki za stosowaniu własnych  
rozwiązań fir mie udało się 

stworzyć kon ku ren cyj ne pro -
dukty, które zna lazły na byw -

ców w prze twór niach mięsa 
w: Polsce, Wło szech, Hisz  pa -

nii, Grecji, Anglii, Ho   lan dii, Da -
nii i na Lit wie. Firma ma 

wdro  żony system Halal, który 
umożliwia sprzedaż pro du k -
tów na rynki muzułmańskie. 

DANIEL KATOWICZ 

Nominowany w kategorii 
MIKRO I MAŁA FIRMA 

Prezes Zarządu Liedmann Sp. 
z o.o. z siedzibą w Dzia ło szy -

nie. Spółka Liedmann jest 
wio    dą cym w Polsce pro du -

centem ekologicznych nawo -
zów wapniowych: „Wa p niak 

Jurajski”, „Do lo mag”, „Siar ko -
mix”. Dzięki do finan sowaniu  

z Euro pejs kiego Funduszu 
Rozwoju Regio nal nego firmie 
udało się wybu dować jeden 

z naj nowo cześ niejszych i naj -
większych w Pol sce zakładów 
produkcji nawozów eko lo gi -
cznych, w którym po wsta nie 

również centrum bada w czo-
rozwo jowe. Tomasz Lied -

mann to także znaczący eks -
porter pol skich nawozów 

wap  nio wych na rynki Litwy, 
Ukrainy, Rosji, Czech, Sło wa -

cji, Węgier i Ru munii.

TOMASZ LIEDMANN

Nominowany w kategorii 
MIKRO I MAŁA FIRMA 

 Prezes Zarządu Przed się bior -
stwa Rolno-Przemysłowo- 

-Han dlowego Kandy w Pio -
trkowie Trybunalskim.  

Firma zajmuje się 
przetwórstwem owoców. 

Produkuje owoce 
kandyzowane oraz kompo -

nenty owocowe dla przemysłu 
mleczarskiego, lodziarskiego 

i cukierniczego.  
Klientami Kandy są m.in.: 

Wawel, Bakalland, Mlekovita, 
Helio, Virtu. 

Firma systematycznie rozwija 

politykę eksportową – posiada 
swoich dystrybutorów 

w: Czechach, Estonii, Słowenii,  
Rumunii, Federacji Rosyjskiej, 

Grecji, Finlandii, Hiszpanii,  
Korei Południowej oraz 

na Litwie i Słowacji. 

STANISŁAW SOCIK

Nominowany w kategorii 
MIKRO I MAŁA FIRMA 

Właściciel WW INSTAL – Ener -
getyka Wacław Wojenka z sie -
dzibą w Skierniewicach (Sie -

rakowice Lewe). Firma świad -
czy usługi w branży ener ge ty -
cz nej dla PGE Dystrybucji SA 

w zakresie budowy sieci ener -
getycznych, linii na po wie trz -
nych, budowy stacji transfor -
ma torowych, przy łączy ener -
getycznych oraz projek to wa -
nia sieci i przyłą czy ener ge ty -
cz nych. W 2018 r. firma ob -

cho dziła 40-lecie istnienia. W  
tym samym roku Wacław Wo -

jenka otrzymał z rąk staro sty 
po w. skier niewickiego wyróż -

nienie Wokulski Roku 2017 
w kat. „Małe Przed się bior   st -

wo” (dla szcze gólnie za słu żo -
nych dla roz woju przed się -

biorczości w regionie i kraju).  

WACŁAW WOJENKA

Nominowana w kategorii 
MIKRO I MAŁA FIRMA 

Założycielka i Prezes Zarządu 
Fundacji Gajusz. W 2016 r. 

przy fundacji pow stał pier w -
szy w regionie In ter wencyjny 

Ośrodek Pre adop cyj ny Tuli 
Lu li, w któ rym nie mo wlęta 

prze bywają do zna le zie nia no -
wej ro dzi ny. W 2018 r. Tisa 
Ża w rocka-Kwiat kowska po -
wołała Centrum Te rapii i Po -
mocy Dzie cku i je go Ro dzinie 

– CU KI NIA, które po ma ga 
dzie ciom wy cho wu jącym się 
poza rodziną bio lo giczną. Ga -

jusz współpracuje z ponad 

set ką specjalistów (lekarze, 
pielęgniarki, psychologowie, 

rehabi litanci, duchowni i opie -
kun owie).  

Od 2005 r. fundacja pro wa dzi 
hospicjum domowe dla dzie ci, 

a od 2013 r. stacjonarne. 

TISA ŻAWROCKA-KWIATKOWSKA

Nominowany w kategorii 
MIKRO I MAŁA FIRMA 
Prezes Zarządu Oc mer  

Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 
Fir ma zajmuje się projek -
towaniem i budowaniem 

obie któw przemysłowych.  
Ocmer działa na polskim ryn -

ku od 1994 r. Buduje hale 
produkcyjne, magazynowe, 
logistyczne, handlowe, sor -

townie, stacje kontroli pojaz -
dów oraz hangary lotnicze.   
W swoim portfolio ma kil -
kaset obiektów wielko po -

wierzchniowych. Krzysztof 
Bednarek to także wiceprezes 

Łódzkiego Sportowego 
Towarzystwa Water polowego 

i były reprezentant kadry 
Łódzkiej Drużyny Piłki 

Wodnej. 
Ambasador Fair Play 

w biznesie.

KRZYSZTOF BEDNAREK
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Nasz Partner 

Rozmowa z Grzegorzem 
Schreiberem, Marszałkiem 
Województwa Łódzkiego. 

Z jakich programów wspar-
cia mogą aktualnie korzy-
stać przedsiębiorcy 
i do których sektorów 
w szczególności to wspar-
cie jest skierowane? 
Zachęcam do korzystania 

z pieniędzy unijnych będą-
cych w dyspozycji instytucji 
podległych Urzędowi Mar-
szałkowskiemu. To przede 
wszystkim konkursy 
na wsparcie organizowane 
przez Centrum Obsługi 
Przedsiębiorcy. Do pozyska-
nia są pieniądze na unowo-
cześnianie firm, działalność 
badawczo-rozwojową przed-
siębiorstw czy promocję, 
m.in. poprzez udział w tar-
gach krajowych i zagranicz-
nych. Na ten rok zaplanowa-
nych jest kilkanaście konkur-
sów dedykowanych przedsię-
biorcom, dlatego warto 
na bieżąco śledzić ogłoszenia 
i korzystać z możliwości. 
Niestety, spotykam się z za-
rzutami, że konkursy są na-
kierowane na zbyt wąską gru-
pę odbiorców, dlatego w trak-
cie roku będę bacznie przy-
glądał się ich regulaminom, 
żeby stały się jak najbardziej 
powszechne i mogło z nich 
korzystać jak najwięcej 
przedsiębiorców z regionu, 
zwłaszcza drobnych, którzy 
najbardziej potrzebują wspar-
cia. Właściciele firm mogą 
również korzystać z nisko-
oprocentowanych pożyczek 
na rozwój w ramach tzw. ini-
cjatywy Jeremie2. Ciekawą 
propozycją są bony rozwojo-
we na szkolenia dla przedsię-
biorców i pracowników. Poz-
walają one uzyskać do 80 
procent dofinansowania 
na wybrane kursy zawodowe 
studia czy inne zajęcia pod-
noszące kwalifikacje zawodo-
we. Rolę operatorów pełnią 
tutaj: Łódzka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna, Łódzka Agen-
cja Rozwoju Regionalnego, 
HRP Group, Łódzki Dom Bi-
znesu oraz Krajowe Centrum 
Pracy. 

Czy są jakieś propozycje 
dla osób, które zamierzają 
rozpocząć działalność go-
spodarczą? 
Szeroką ofertę wsparcia 

dla osób rozpoczynających 
działalność gospodarczą ma 
Wojewódzki Urząd Pracy 
w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Łódzkiego na lata 
2014–2020. To głównie oferty 
dla osób powracających 
na rynek pracy bądź będące 
na długotrwałym bezrobociu. 

Na wsparcie mogą liczyć 
w szczególności osoby po 50. 
roku życia, długotrwale bez-
robotne, kobiety, osoby 
z niepełnosprawnościami czy 
o niskich kwalifikacjach. To 
są grupy uprzywilejowane, 
ale aplikować o pieniądze 
może znacznie większa grupa 

rozpoczynających działal-
ność. Aktualną ofertę znaj-
dziemy na stronach 
internetowych WUP. Na pew-
no warto – i będę do tego na-
mawiał – skorzystać z propo-
zycji, które dla przedsiębior-
ców przygotował w ostatnim 
czasie rząd. 

Jakie pozafinansowe dzia-
łania podejmują Państwo 
wobec przedsiębiorców? 
Są to przedsięwzięcia rea-

lizowane głównie przez De-
partament Przedsiębiorczoś-
ci. Takim kompleksowym 
projektem jest program 
Lodzkie4business. Działania 
polegają na zapraszaniu firm 

na targi i gospodarcze misje 
zagraniczne, warsztaty i wy-
darzenia biznesowe. W regio-
nie działają Centra Innowacji 
Biznesowej – zespoły specjali-
stów, które mają bezpłatnie 
pomagać w rozwoju firm. 
W ramach Biura Wsparcia Ek-
sportu powołany został ze-
spół konsultantów, który jest 
odpowiedzialny za wspiera-
nie procesu internacjonaliza-
cji oraz opiekę nad inwestora-
mi. Z usług oraz doradztwa 
mogą korzystać przedsiębior-
cy z województwa łódzkiego, 
którzy chcą rozpocząć lub 
rozwinąć działalność ekspor-
tową oraz poszukujący no-
wych rynków zbytu.  Wresz-

cie w wieżowcu „Red Tower” 
przy ul. Piotrkowskiej w Ło-
dzi znajduje się SkyHUB – 
przestrzeń do prowadzenia 
działalności gospodarczej 
małych firm z komplemen-
tarnymi usługami doradczy-
mi i miejscem na organizację 
wydarzeń gospodarczych. 
Działaniom tych miejsc i in-
stytucji oczywiście będę się 
przyglądał w trakcie swojego 
urzędowania i w miarę możli-
wości poszerzał ich ofertę na-
kierowaną zwłaszcza 
na drobnych przedsiębior-
ców. Zależy mi również na jej 
upowszechnieniu i dotarciu 
do jak największej liczby 
przedsiębiorców z Łódzkiego. 

Jakie inicjatywy zaplano-
wało Województwo Łódz-
kie na 2019 r. w celu wypro-
mowania marek regional-
nych? 
Lata 2019–2021 to okres re-

alizacji projektu 
„Lodzkie4Business+” – kom-
pleksowego systemu wspar-
cia gospodarki, w ramach któ-
rego zaplanowano szereg ak-
tywności, również międzyna-
rodowych, podczas których 
promocja marek regionalnych 
będzie najbardziej zintensyfi-
kowana. Przewidziany jest 
m.in. udział przedsiębiorców 
w wielu prestiżowych tar-
gach. Organizowane będą mi-
sje gospodarcze np. do Nie-
miec. Można w tym miejscu 
odnotować też Katalog Pro-
duktów Eksportowych przy-
gotowany przez Biuro Wspar-
cia Eksportu, który ilustruje 
ofertę blisko 100 firm, repre-
zentujących regionalne inteli-
gentne specjalizacje. Pozosta-
łe działania zostaną wypraco-
wane w ramach Departamen-
tów Promocji i Przedsiębior-
czości tak, by produkty regio-
nalne i przedsiębiorcy, którzy 
je wytwarzają zetknęli się 
z nową jakością i zwiększony-
mi możliwościami promocji. 

Co można załatwić w na-
szych biurach w Brukseli 
i Chengdu?  
Będę chciał się przyjrzeć 

tym instytucjom, żeby oce-
nić, czy realizują one pokła-
dane w nich nadzieje. Działa-
nia regionu powinny być 
spójne z założeniami polityki 
państwowej i kierunkiem roz-
woju gospodarczego pań-
stwa. Biuro w Brukseli nie 
może ograniczać się tylko 
do promocji naszych firm 
w stolicy Belgii, krajach Bene-
luksu. Utrzymując takie biuro 
zależałoby mi raczej na rela-
cjach w różnych częściach 
Unii Europejskiej, a zwłasz-
cza na szerokim wykorzysta-
niu środków i możliwości, ja-
kie daje Unia Europejska na-
szym przedsiębiorcom, nie 

wyłączając rolników. To mu-
szą być szerokie horyzonty 
działania. Podobnie rzecz się 
ma do Regionalnego Biura 
Województwa Łódzkiego 
w Chengdu. Zależałoby mi 
nie tylko na kompleksowym 
wprowadzaniu polskich 
przedsiębiorstw do Państwa 
Środka, ale również na pro-
wadzeniu wspólnej polityki 
gospodarczej z rządem. 
Zwłaszcza w przypadku tak 
dużego partnera musimy 
mieć zbieżną linię działania, 
żeby było ono efektywne. 

Kierunki ważne dla ekspor-
tu regionalnego… 
Ważne są wszystkie te, 

które interesują przedsiębior-
ców i branże dominujące 
w województwie. Będziemy 
chcieli dopasować kierunki 
promocji i rozwoju eksportu 
do zainteresowania firm. 
W szczególności wspierać bę-
dziemy te, które będą się po-
krywać z polityką gospodar-
czą naszego kraju. Pamiętaj-
my, że jesteśmy wojewódz-
twem o charakterze rolni-
czym. Rynki zbytu dla pło-
dów rolnych, owoców, 
a zwłaszcza jabłek, czy wie-
przowiny, której w Łódzkiem 
produkuje się znaczące ilości 
– to kierunek naszego rozwo-
ju. Oczywiście nie zapomina-
my o przedsiębiorcach zaj-
mujących się włókienni-
ctwem, produkcją materia-
łów budowlanych, sprzętu 
AGD czy farmaceutykami. Dla 
nich też potrzebne są otwarte 
drzwi na rynki zbytu, możli-
wość poszukiwania kontra-
hentów. W tym celu będzie-
my chcieli wykorzystywać 
pieniądze unijne i możliwości 
Urzędu. 

W jaki sposób Łódzkie jest 
i będzie promowane za gra-
nicą? 
Wykorzystujemy do tego 

targi, misje gospodarcze, ofi-
cjalne spotkania delegacji sa-
morządowych. W jaki sposób 
będziemy obecni za granicą 
z szyldem „Łódzkie” – to te-
mat na nową strategię pro-
mocji regionu i promocji go-
spodarczej województwa. 
Na razie realizowane są zało-
żenia poprzedników, ale wy-
pracowana zostanie nowa 
koncepcja promocji regionu, 
z postawieniem na pierw-
szym miejscu przedsiębior-
ców, zwłaszcza tych małych, 
od których faktycznie zależy 
kondycja gospodarcza woje-
wództwa. Przecież to mikro 
i małe firmy stanowią 98 pro-
cent wszystkich przedsię-
biorstw w Łódzkiem. Każda 
z nich musi mieć dostęp 
do promocji, możliwości dofi-
nansowania unijnego, pomo-
cy publicznej.

– Mikro i małe firmy stanowią 98 procent wszystkich przedsiębiorstw w Łódzkiem 
– podkreśla Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego
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Stawiamy na rozwój małych firm

Działania regionu 
powinny być spójne 
z założeniami polityki 
państwowej 
i kierunkiem rozwoju 
gospodarczego państwa
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Nasz Partner 

6,2 miliarda złotych warte są 
inwestycje, które Łódź chce 
zrealizować w kolejnej per-
spektywie unijnej. Pakiet pro-
pozycji wykorzystania środ-
ków Urząd Miasta Łodzi złożył 
już w Urzędzie Marszałkow-
skim. O tym, jak zagospodaro-
wać te pieniądze i jakie są 
priorytety strategii rozwoju 
naszego miasta rozmawiamy 
z prezydent Łodzi Hanną 
Zdanowską. 

Przed nami kolejne rozda-
nie unijnych środków i mia-
sto chce zdobyć jeszcze 
więcej pieniędzy na rozwój 
Łodzi. Na jakie inwestycje 
możemy liczyć w najbliż-
szych latach? 
Już zaczęliśmy przygoto-

wania do nowej perspektywy 
unijnej. Przed tygodniem 
złożyliśmy w Urzędzie Mar-
szałkowskim swoje propozy-
cje wykorzystania unijnych 
funduszy w latach 2021–2027. 
Będziemy zmieniać Łódź 
jeszcze bardziej, chcemy, by 
była jak najlepszym miej-
scem do życia i pracy, a w ko-
lejnej dekadzie zrealizować 
jeszcze więcej inwestycji 
za jeszcze większe pieniądze. 
Zaplanowaliśmy projekty 
za 6,2 mld zł. Ponad połowa 
tej kwoty obejmie inwestycje 
w ramach tzw. planu dla 
osiedli. 

Jak zatem wygląda plan 
łódzkich potrzeb i wydat-
ków? 
Z jednej strony będziemy 

kontynuować rozpoczęte 
już projekty, jak rewitaliza-
cję centrum i rozwój komu-
nikacji publicznej, a z dru-
giej będziemy mocno dzia-
łali na osiedlach. Propozycje 
dla Łodzi opisaliśmy w sześ-
ciu obszarach tematycz-
nych: transport, środowi-
sko, odnowa, sport i rekrea-
cja, kultura i dziedzictwo 
oraz kapitał ludzki i smart 
city. Urząd Marszałkowski 
zaprosił gminy do składania 
swoich propozycji i wnio-
sków dotyczących inwesty-
cji i projektów, które powin-
ny być realizowane 
przy udziale finansów z UE. 
Rozpoczęły się też prace 
przy nowej strategii rozwoju 
województwa łódzkiego. Li-
sta naszych propozycji i in-
westycji, które chcemy 
w kolejnej perspektywie jest 
bardzo długa, bo chcemy jak 
najlepiej odpowiedzieć 
na potrzeby miasta i oczeki-
wania mieszkańców. 

Najwięcej pieniędzy chce-
my zdobyć na inwestycje 
transportowe. 
Tak, tutaj chcemy zrealizo-

wać projekty o wartości 4,1 
mld zł, w tym m.in. takie in-
westycje jak: podłączenia 
do autostrad i dróg szybkiego 
ruchu, ale również dotyczące 
ulic na osiedlach. Chcemy 
przedłużyć ul. Wojska Polskie-
go do Zachodniej i zbudować 
linię tramwajową przy CKD. 
Będziemy dalej rozwijać ko-
munikację publiczną, moder-

nizować istniejące i budować 
nowe linie tramwajowe. Kupi-
my nowe autobusy i tramwa-
je. Będziemy remontować uli-
ce na osiedlach, uzupełniać 
siatkę transportową miast 
i budować parkingi 
Park&Ride. Inne inwestycje, 
jakie chcemy zrealizować to 
m.in. modernizacja ul. Pomor-
skiej, przebudowa ul. Trakto-
rowej wraz z parkingami, bu-
dowa kanalizacji i nowy asfalt 
na ul. Stare Złotno, nowa krań-
cówka na Kurczakach, moder-

nizacja ul. Franciszkańskiej, 
przebudowa torowiska i budo-
wa nowych przystanków 
na ul. Konstantynowskiej, re-
monty wiaduktów czy inte-
gracja komunikacji miejskiej 
z ŁKA i linią średnicową. Bli-
sko 2 mld zł w tej puli to zada-
nia w planie dla osiedli.  

No właśnie, w nowej ka-
dencji położono nacisk nie 
tylko na modernizację 
Śródmieścia, ale również 
odnowę łódzkich osiedli… 

Oczywiście będziemy kon-
tynuowali program rewitali-
zacji w kolejnych kwartałach 
centrum, ale tak, jak zapo-
wiadałam, w następnych la-
tach skoncentrujemy się 
na naszych małych ojczy-
znach, na osiedlach. Na mo-
dernizację różnych obszarów 
miasta Łódź chce pozyskać 1 
mld zł. Tu 700 mln zł ma być 
przeznaczone na odnowę 
osiedli, a 300 mln zł na popra-
wę warunków życia w śród-
mieściu. Inwestycje obejmą 
remonty kamienic i ulic, bu-
dowę chodników, instalację 
nowego oświetlenia i ławek, 
tworzenie nowych terenów 
zielonych, parków, skwerów, 
placów zabaw i boisk. 

Bardzo ważna będzie 
w perspektywie kolejnych 
lat ochrona środowiska, 
choćby w zakresie walki ze 
smogiem. 
To znaczący pakiet projek-

tów, w którym inwestycje 
obejmują wymianę i moder-
nizację źródeł ciepła, przyłą-
czanie do sieci c.o. oraz 
zmniejszenie emisji dwutlen-
ku węgla i innych zanieczysz-
czeń powietrza. Oprócz inwe-
stycji z zakresu poprawy ja-
kości powietrza, Łódź zamie-
rza rozbudować system 
odwodnienia miasta z ele-
mentami małej retencji, kon-
tynuować 
termomodernizację oraz roz-
wijać nowe tereny zielone. 
Wartość projektów ekologicz-
nych to ponad pół miliarda 
złotych. Będziemy też inwe-
stować w takich obszarach, 
jak sport i rekreacja, kultura 
i ochrona dziedzictwa oraz 
kapitał ludzki i smart city. 
W każdym z tych obszarów 
chcemy zrealizować z unij-
nym dofinansowaniem inwe-
stycje o wartości około 200 
milionów złotych. 

Kadencja samorządu bę-
dzie trwać teraz pięć lat. 
Czy to wystarczający czas, 
aby zrealizować wszystkie 
plany i marzenia? 
Przy obecnych przepisach 

zrealizowanie dużego projek-
tu, od momentu koncepcji, 
znalezienia finansowania, 
przejścia przez wszystkie pro-
cedury to przy poważnej in-
westycji minimum 6–7 lat. 
Przypomnę, że projektowa-
nie rewitalizacji miasta zaczę-
liśmy w 2012 roku, a jej pierw-
szy etap ma się zakończyć 
w 2022–2023 roku. Obejmując 
osiem lat temu urząd prezy-
denta postawiłam na przy-
wrócenie Łodzi centrum. Je-

żeli miasto nie ma fajnego 
centrum, to nie ma szans 
na pozyskanie inwestorów, 
bo oni nie tylko przyjeżdżają 
ze względu na dostępność 
wykształconych kadr czy te-
renów inwestycyjnych. Przy-
jeżdżają też, aby żyć w przy-
jemnym, przyjaznym i funk-
cjonalnym miejscu. To się 
udało, Śródmieście nam pięk-
nieje i staje się przestrzenią, 
którą chętnie odwiedzamy. 

A jak wygląda bilans po-
przedniej kadencji, jeśli 
chodzi o wykorzystanie 
środków unijnych? 
Obecnie Łódź zrealizowa-

ła już ok. 80 proc. inwestycji 
zaprogramowanych w ra-
mach trwającej jeszcze per-
spektywy finansowej UE. 
Uzyskaliśmy średnio około 
50 proc. zwrotu kosztów. Na-
tomiast myślę, że najważ-
niejszą rzeczą, jaką mi się 
udało zrobić, było przywró-
cenie dumy i wiary w miasto 
jego mieszkańców. Przekona-
liśmy też wiele poważnych 
firm, aby to w Łodzi realizo-
wały swoje inwestycje. Re-
mont Śródmieścia jest ko-
nieczny ze względu na wize-
runek miasta, ale nie wolno 
zapominać o osiedlach. Czę-
sto słyszałam od ich miesz-
kańców, że też potrzebują 
oświetlonych, prostych dróg, 
równych chodników, placów 
zabaw dla dzieci itp. Oczeku-
ją infrastruktury, która uła-
twi im codzienne życie, które 
– jak mówią – koncentruje się 
de facto na osiedlu. Dlatego 
ciągle powtarzałam i obieca-
łam, że jeżeli przejdziemy 
przez pierwszy etap odbudo-
wy Śródmieścia, to wrócimy 
na osiedla. I teraz tak się sta-
nie. Nowa perspektywa unij-
na na lata 2021–2027 z okre-
sem rozliczeniowym sięgają-
cym 2030 roku będzie stała 
w Łodzi pod znakiem popra-
wy warunków i rosnącej ja-
kości życia mieszkańców na-
szego miasta, które weszło 
na ścieżkę dynamicznego 
wzrostu i – mam nadzieję – 
rozpoczyna kolejny ważny 
etap w dziejach Łodzi.

– Zarządzanie miastem to wielkie wyzwanie – mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska
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Łódź chce zrealizować inwestycje 
za 6,2 miliarda złotych

W następnych 
latach skoncentrujemy 
się na naszych 
małych ojczyznach, 
na osiedlach. 
Inwestycje 
obejmą remonty 
kamienic i ulic

6,2 mld zł warte są inwestycje, które Łódź chce zrealizować w kolejnej perspektywie unijnej
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Nasz Partner 

Rozmowa z Maciejem 
Foczpańskim, Prezesem łódz-
kiego oddziału Grupy 
Krotoski-Cichy. 

Jak rozpoczęła się Pańska 
kariera w Grupie Krotoski-
Cichy?  
Może w dzisiejszych cza-

sach to trudne do uwierze-
nia, ale jest to moja pierwsza 
praca. W Grupie Krotoski–Ci-
chy pracuję od 2007 r. Od tego 
czasu przechodziłem przez 
różne szczeble kariery: po-
cząwszy od bycia handlow-
cem, następnie byłem kierow-
nikiem działu sprzedaży sa-
mochodów użytkowych,  kie-
rownikiem działu sprzedaży 
samochodów osobowych 
Volkswagen, potem zostałem 
dyrektorem zarządzającym 
łódzkim oddziałem zlokalizo-
wanym przy ul. Niciarnianej. 
Kolejnym krokiem było obję-
cie stanowiska dyrektora han-
dlowego spółki. Później zosta-
łem wiceprezesem. Dzisiaj je-
stem prezesem i zarządzam 
łódzko-warszawską częścią 
naszej Grupy. Podlega mi po-
nad 600 osób. Wielką zaletą 
takiej ścieżki kariery jest to, że 
dokładnie poznałem tę firmę. 
Można powiedzieć, że znam 
ją od podszewki. Nie powiem, 
że nic nie jest w stanie mnie 
zaskoczyć, ale na pewno nie-
wiele rzeczy. Niewątpliwie 
pomaga to w zarządzaniu tak 
dużą firmą. 

Jakie zmiany w branży za-
obserwował Pan przez te 
wszystkie lata? 
Branża przez ten czas 

zmieniła się diametralnie. 
Kiedyś cała nasza praca sku-
piała się głównie w salonach. 
To było miejsce spotkań 
z klientem. Sporadycznie wy-
chodziliśmy w naszej działal-
ności poza obszar obiektu. 
Obecnie klient bardzo rzadko 
dociera do nas sam. Teraz do-
minuje usługa „door to door” 
– czyli my sami odbieramy sa-
mochód spod domu czy fir-
my klienta, i sami go do niego 
z powrotem dostarczamy. Na-
sze działania przeniosły się 
też w dużej mierze 
do internetu, jesteśmy ak-
tywni w mediach 
społecznościowych, poza 
tym, wielu naszych pracow-
ników działa też w terenie. 
Dzisiaj, żeby sprawnie funk-
cjonować w tej branży, musi-
my wychodzić naprzeciw 
oczekiwaniom klienta. Co 
za tym idzie, zaangażowanie 
ze strony naszego personelu 
musi być coraz większe. 
Oprócz tego cała branża 
przeszła dużą metamorfozę 
również pod kątem filozofii 
samej sprzedaży. To nie jest 

już sprzedaż tylko produktu, 
który przekazujemy komuś 
na własność. Dzisiaj jest to, 
w dużej mierze, oddawanie 
pojazdu w użytkowanie 
klientowi.    

Klienci również zmienili się 
od czasu, gdy zaczynał Pan 
swoją karierę? 
 Klient stał się bardziej wy-

edukowany i wymagający, 
więcej też oczekuje. Te zmia-
ny dotyczą nie tylko naszej 
branży. Kiedyś to my eduko-
waliśmy od podstaw naszych 
klientów. Mówiliśmy co może 
posiadać dany samochód, co 
sobą prezentuje i jakie ma 
możliwości. Dzisiaj to klient 
przychodzi do nas i informuje 
nas o swoich oczekiwaniach. 
Zdaje sobie sprawę z tego, jak 
wyposażony jest samochód 
i istotne jest dla niego czy po-
siadamy produkt, jakiego 
szuka. Bardzo mało jest dziś 
klientów, którzy przychodzą 
z brakiem świadomości. 

Mimo ciągłych zmian 
w branży i świadomości 
klientów, Wam udaje się 
zachowywać wysoką pozy-
cję na rynku. Jaki jest klucz 
do sukcesu Grupy 
Krotoski-Cichy? 
Zawsze powtarzam jedną, 

najważniejszą moim zdaniem 
rzecz. Firmy, to przede 
wszystkim ludzie. I to ludzie, 
ich kompetencje, doświad-
czenie, zaangażowanie – two-
rzą firmę i tak naprawdę de-
cydują o jej sile. Z pewnością 
żadna z tych pojedynczych 
osób sama nie byłaby w sta-
nie zrobić czegoś tak dużego. 
Jeżeli natomiast zorganizuje-
my grupę odpowiedzialnych, 
doświadczonych ludzi, któ-
rzy znajdują się na stanowi-
skach, na których dobrze się 
czują i realizują samych siebie 
– to jesteśmy w stanie zbudo-
wać coś naprawdę cennego. 
Mam wrażenie, że obecnie 
udało nam się stworzyć taką 

właśnie grupę ludzi. Dzięki 
temu nasza firma ma możli-
wość rozwoju i z pewnością 
zmierza w dobrym kierunku.  

Jak ocenia Pan dokonania 
Grupy w minionym roku? 
Rok 2018 to dla Grupy 

wzrost sprzedaży, ale jedno-
cześnie zmagania z bardzo 
trudnym rynkiem i zmianami 
w prawie. Przypomnijmy, że 
w 2018 r. nastąpiła np. zmia-
na w procesie homologacji 
pojazdów. Poradziliśmy sobie 
z tym naprawdę bardzo do-

brze i w mojej opinii nie po-
nieśliśmy znaczących konse-
kwencji tych zmian. To było 
kluczowe zagadnienie. 
Na początku roku przyświe-
cało nam założenie, by do-
brze przygotować się w ra-
mach naszej organizacji do tej 
zmiany i muszę przyznać, że 
to nam się udało. 

A jakie wyzwania i najważ-
niejsze zadania dla Grupy 
widzi Pan w najbliższym 
czasie? 
W 2018 roku rozpoczęli-

śmy szeroko pojętą centrali-
zację działań w naszej grupie 
łódzko-warszawskiej. Jed-
nym z pierwszych kroków by-
ło przekazanie jednej osobie 
kierownictwa działu samo-
chodów używanych. Kolej-
nym krokiem były działania 
w naszych warszawskich sa-
lonach Volkswagena, prowa-
dzonych obecnie przez 
dwóch dyrektorów zarządza-
jących, pracujących w tande-
mie.  

A jak centralizacja przebie-
ga w Łodzi, gdzie – przy-
pomnijmy – posiadacie 
w sumie trzy obiekty? 
Centralizację działań 

na rynku łódzkim rozpoczęli-
śmy w tym roku. Zarządzanie 
dwoma obiektami: przy ul. 
Niciarnianej i Audi Centrum 
Łódź przy al. 
Bartoszewskiego znajduje się 
obecnie w jednych rękach – 
dyrektora Sebastiana 
Ucińskiego. Do niedawna za-
chęcaliśmy nasze salony 
do pewnej rywalizacji. Zakła-
daliśmy, że gdy będą one kon-
kurencyjne wobec siebie, bę-
dziemy nawzajem się napę-
dzać. Gdy ktoś może nas 
w pewnej chwili wyprzedzić, 
mamy motywację, by stawać 
się coraz lepszym. Dzięki te-
mu, Grupa mogła stale ros-
nąć. Teraz doszliśmy jednak 
do wniosku, że tego rodzaju 
pogoń i dążenie do przebija-
nia samych siebie stały się ir-
racjonalne. Zdecydowanie 
lepsze przy działaniach 
na rynku lokalnym, czy na-
wet globalnie, jest wykorzy-
stanie siły Grupy jako jednoś-
ci. Jesteśmy jedną wielką ro-
dziną i działamy wszyscy 
wspólnie. 

A jak te zmiany w struktu-
rze zamierzacie przekazać 
swoim klientom? 
To, że jeden salon nazywa 

się Audi Centrum Łódź, drugi 
Krotoski-Cichy nie znaczy, że 
nie jesteśmy razem. Występu-
jemy jako dwa obiekty 
pod jedną marką. I z takim 
przekazem, zamierzamy 
w 2019 r. wychodzić do na-
szych klientów. 

Otwieracie się również 
na nowe grupy klientów. 
Do tej pory kojarzeni byliś-
cie głównie z marką Audi 
i Volkswagen. Jednak 
w ubiegłym roku, jedną 
z najciekawszych informa-
cji dla miłośników motory-

zacji z Łodzi, było otwarcie 
przez Grupę Krotoski-Ci-
chy salonu Porsche. 
Porsche to nasze najmłod-

sze „dziecko”. Jeśli chodzi 
o ofertę naszej Grupy to taka 
swoista wisienka na torcie. 
Nasza „centrala” czuła jed-
nak potrzebę uruchomienia 
kolejnego obiektu. Wykorzy-
staliśmy szansę, zgłosiliśmy 
się, wygraliśmy przetarg 
i wybudowaliśmy salon 
w Łodzi. 

Nie mieliście jeszcze 
do czynienia z tą marką? 
To jedyny salon Porsche 

należący do Grupy Krotoski-
Cichy i nie ukrywam, że wią-
żemy z nim duże nadzieje. 
Chcemy, żeby było to miejsce 
chętnie odwiedzane przez lu-
dzi. Traktujemy ten obiekt ja-
ko miejsce spotkań miłośni-
ków tej marki. Chodzi o to, by 
mogli Oni poczuć się jak goś-
cie w naszym „domu”. Lu-
dzie tego potrzebują: dziś nie 
chcą być traktowani jako 
klienci, a bardziej zależy im 
na tym, byśmy postrzegali ich 
jako partnerów, do których 
podchodzimy bardzo indywi-
dualnie i których oczekiwań 
słuchamy. 

Klienci Porsche różnią się 
bardzo od tych, z którymi 
styczność mieliście dotych-
czas? 
Grupa klientów jest moc-

no zróżnicowana. Pojawiają 
się ludzie z pierwszych stron 
gazet, ale są też tacy, którzy 
nigdy nie mieli do czynienia 
z marką. Co ciekawe, gdy 
otwieraliśmy salon, wydawa-
ło nam się, że w Łodzi nie ma 
zbyt wielu samochodów mar-
ki Porsche. Teraz codziennie 
przyjeżdża do nas spora licz-
ba samochodów z łódzkimi 
rejestracjami.   

Segment samochodów 
luksusowych to przyszłość 
branży motoryzacyjnej? 

Rynek samochodów 
premium, czy też pojazdów 
luksusowych, zdecydowanie 
szybciej rośnie niż rynek sa-
mochodów – nazwijmy to – 
popularnych. Wynika to 
z prostej przyczyny. Społe-
czeństwo się bogaci, co za-
pewne cieszy nas wszystkich. 
Na przełomie lat 1999/2000 
zaczęły zdobywać popular-
ność samochody klas wyż-
szych. Dziś zarabiamy więcej 
i oczekujemy więcej. A wraz 
z rosnącymi oczekiwaniami, 
rośnie chęć posiadania lep-
szego samochodu. Nic więc 
dziwnego, że naszymi klien-
tami stają się osoby z zasob-
niejszym portfelem. 

Doświadczenie zdobyte 
dotychczas przydaje 
się przy wchodzeniu w no-
wy segment rynku? 
Doświadczenie jest ko-

nieczne. Nie wyobrażam so-
bie, żeby rozpocząć działal-
ność w tej branży od razu 
od segmentu luksusowych sa-
mochodów. To jest wręcz nie-
możliwe. Tu niezbędne jest, 
by ludzie, tworzący taką mar-
kę, mieli duże doświadczenie. 
Rozpoczynając działalność 
naszego nowego salonu, zda-
waliśmy sobie sprawę, że bez 
położenia nacisku na najwyż-
szą jakość obsługi klienta 
i bezpośrednie podejście 
do niego, nie będziemy w sta-
nie wykreować pozytywnego 
wizerunku. Klienci różnią się 
od siebie. Jednak każdy ocze-
kuje indywidualnego i wyjąt-
kowego traktowania.  Dlatego 
tak ważnym elementem jest 
umiejętne podejście do ludzi 
i stałe podnoszenie jakości ob-
sługi. Za tym musi iść do-
świadczenie w branży moto-
ryzacyjnej, znajomość całego 
rynku i wszystkiego, co nas 
otacza. Bez tego nie byliby-
śmy w stanie poradzić sobie 
nie tylko w segmencie pojaz-
dów premium, ale w żadnym 
innym.

Maciej Foczpański, Prezes 
łódzkiego oddziału Grupy
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Stawiamy na najwyższą jakość obsługi

Grupa 
odpowiedzialnych, 
doświadczonych ludzi 
jest w stanie zbudować 
coś naprawdę cennego 
Maciej Foczpański

W tym roku, Grupa scentralizowała swoje działania na rynku 
łódzkim. Zarządzanie salonami znalazło się w jednych rękach
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Salony występują jako dwa obiekty pod jedną marką. Z takim 
przekazem Grupa Krotoski-Cichy chce dotrzeć do klientów
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Nasz Partner 

Rozmowa z Magdaleną 
Paturą, prezes zarządu firmy 
Elanda Pharma Sp. z o.o. 

Nowy rok, nowe wyzwania 
i nowe ścieżki rozwoju. 
Elanda Pharma w 2019 ro-
ku zacznie produkcję 
odżywczych koktajli  biał-
kowych, a tym samym wej-
dzie na rynek produktów 
zdrowotnych. Co to ozna-
cza dla firmy znanej do tej 
pory głównie z wytwarza-
nia produktów leczniczych 
OTC wydawanych bez re-
cepty, suplementów diety 
oraz herbat spożywczych?  
Produkcja białkowych 

koktajli odżywczych to 
na pewno ogromne wyzwa-
nie, bo nasz produkt jest bar-
dzo ambitną propozycją dla 
rynku. Prace nad rozwojem 
naszego koktajlu trwały cały 
ubiegły rok pod okiem Justy-
ny Koziary, bardzo dobrego 
technologa, która na swoim 
koncie ma opracowanie re-
ceptur wielu innych innowa-
cyjnych produktów. 
Nad przygotowaniem nasze-
go nowego produktu i ona, 
i inni pracownicy, spędzili 
wiele godzin pracy. Jeszcze 
więcej czasu zajęło przepro-
wadzenie prób technologicz-
nych. Wszystko po to, aby 
nasz koktajl był produktem 
o najwyższej jakości z zacho-
waniem jak najlepszych wa-
lorów smakowych.  

Skąd pomysł na taki pro-
dukt i wejście w ten sektor 
rynku? 
 Pomysł na wytworzenie 

i wprowadzenie na rynek  
białkowego koktajlu odżyw-
czego pojawił się wraz z zaku-
pem firmy Elanda przez no-
wego partnera. Na początku 
ubiegłego, 2018 roku, mieli-
śmy już gotową koncepcję 
naszego nowego pomysłu. 
Potrzebę opracowania tech-
nologii koktajlu potwierdziło 
wiele badań rynku, które pro-
wadziliśmy wcześniej przy-
gotowując się do rozwoju fir-
my w nowym kierunku. Zale-
ży nam, aby nasz nowy pro-
dukt spotkał się z szerokim 
i pozytywnym odbiorem. 
Opracowując nasz koktajl, 
myśleliśmy o naszych poten-
cjalnych klientach i ważne 
było dla nas, żeby mogły 
po niego sięgnąć osoby w róż-
nym wieku i z różnymi prob-
lemami zdrowotnymi, a także 
z różnymi potrzebami.    

Czy to początek produkcji 
preparatów odżywczych 
np. pomagających w rekon-
walescencji pacjentów?   
Bardzo chcielibyśmy, aby 

nasz produkt trafiał do takich 

odbiorców, bo zresztą był opra-
cowywany z myślą o tej grupie 
klientów.   Ze względu na swoją 
funkcjonalność oraz łatwość 
konsumpcji, koktajl Elandy 
jest jak najbardziej odpowiedni 
dla pacjentów w rekonwale-
scencji. W szczególności kieru-
jemy go do pacjentów onkolo-
gicznych stosujących chemio-
terapię, radioterapię, w okresie 
okołooperacyjnym. Nasz pre-

parat będzie przeznaczony 
także dla osób  po udarach, 
z odleżynami lub trudno goją-
cymi się ranami. Kolejną gru-
pą, o której myślimy i do której 
kierujemy nasą nową ofertę, są 
dzieci powyżej  trzeciego roku 
życia, które mają problemy ze 

spożywaniem normalnych po-
siłków i z dostarczeniem odpo-
wiedniej ilości składników 
odżywczych i energii z poży-
wienia. A zwłaszcza dzieci 
w okresie choroby i rekonwale-
scencji. 

Czym koktajl odżywczy 
produkowany przez firmę 
Elanda Pharma będzie róż-
nił się od dostępnych 
na rynku? 
 Celem prowadzonych 

przez nas badań było opraco-
wanie technologii produkcji 
naturalnego koktajlu odżyw-
czego z dodatkiem natural-
nych substancji, charaktery-
zujących się wysoką zawar-
tością składników o cechach 
antyoksydacyjnych i pro-
zdrowotnych. Jednocześnie 
zależało nam, żeby nasz kok-
tajl był wytwarzany bez do-
datku środków konserwują-
cych oraz procesu pasteryza-
cji i sterylizacji. Koktajl 
odżywczy firmy Elanda bę-
dzie się różnił od konkuren-
cyjnych przede wszystkim 
sposobem produkcji, termi-
nem przydatności do spoży-

cia oraz najważniejsze – skła-
dem. Cały proces produkcji 
koktajlu będzie odbywał się 
w niskich temperaturach, co 
pozwoli zachować niezmie-
nioną strukturę białek i tym 
samym ich lepszą przyswa-
jalność. W składzie koktajlu 
znajdziemy także naturalne 
dodatki takie, jak ekstrakt 
z aceroli, czyli naturalną wi-
taminę C, miód naturalny czy 
prebiotyk inulinę, co wyróż-
nia nas na tle konkurencji. 
W związku z tym, niska tem-
peratura w trakcie produkcji 
pozwoli zachować wszystkie 
dobroczynne właściwości 
naturalnych dodatków, wita-
min i minerałów oraz naj-
wyższą jakość białka. Należy 
podkreślić również fakt, że 
w składzie nie znajdziemy 
syntetycznych barwników 
i aromatów, środków konser-
wujących czy polepszaczy 
smaku. 

Elanda Pharma zapowiada 
współpracę w zakresie wy-
twarzania kontraktowego. 
Jakich partnerów szuka-
cie? 

Jednym z celów firmy 
Elanda Pharma w roku 2019 
jest produkcja kontraktowa. 
Jesteśmy otwarci na współ-
pracę z firmami spożywczy-
mi, kosmetycznymi, wytwa-
rzającymi produkty medycz-
ne oraz suplementy diety 
i produkty lecznicze. Elanda 
ma potencjał w wytwarzaniu 
wysokiej jakości produktów. 
Jest zakładem farmaceutycz-
nym i działa w standardach 
GMP. Dla naszych przyszłych 
partnerów wychodzimy 
z szerokimi możliwościami. 
Chcemy przygotowywać 
i rozlewać różnego rodzaju 
płyny. Na sprzęcie produkcyj-
nym nowoczesnym i wyso-
kiej klasy. Obecnie rozpoczę-
liśmy wytwarzanie kontrak-
towe w sektorze ginekologii 
i chirurgii, ale nasza oferta 
jest skierowana do różnych 
branż. Atutem Elandy 
Pharmy jest jej dotychczaso-
we doświadczenie w produk-
cji produktów leczniczych, 
suplementów diety i zioło-
wych herbat spożywczych. 
Wśród naszych usług jest pro-
dukcja form sypkich, sasze-

tek, saszetek z zawieszkami 
i saszetek z zawieszkami 
w kopertach. Jesteśmy rów-
nież gotowi do wytwarzania 
próbek marketingowych pro-
duktów sypkich oraz zesta-
wów prezentowych. Co rów-
nież jest istotne, realizujemy 
też zamówienia w zakresie 
produkcji dowolnej mieszan-
ki. Wachlarz naszych możli-
wości jest naprawdę wysoki 
i sprawdzony, oraz doceniony 
branżowymi tytułami. 
Nowym partnerom oferuje-
my pełen zakres obsługi kon-
traktowej w obszarach: wali-
dacji procesów wytwórczych, 
optymalizacji procesów pro-
dukcyjnych, wytwarzania 
produktów w formie suchej 
w saszetkach, pakowania, 
przepakowywania, konfek-
cjonowania i etykietowania. 
Zapewniamy również bada-
nie stabilności produktów, 
transfer technologii 
oraz wszelkie działania w za-
kresie badania i kontroli ja-
kości produktów. 

W ubiegłym roku święto-
waliście Państwo 25-lecie 
przedsiębiorstwa. Jak bar-
dzo zmieniła się Elanda? 
Tak, Elanda Pharma 
w ubiegłym roku miała 
swój jubileusz. Był to mo-
ment podsumowań, jak 
również tworzenia planów 
na przyszłość. Dzisiaj 
Elanda Pharma skupia się 
najbardziej na produkcji 
preparatów leczniczych, 
suplementów diety i her-
bat spożywczych oraz po-
zyskiwaniu nowych klien-
tów kontraktowych. 
W tym momencie mamy 
już podpisane pierwsze 
umowy kontraktowe. 
Chcemy świadczyć dla 
swoich klientów pełną ob-
sługę tj. od zakupu surow-
ców aż do wyprodukowa-
nia produktów leczni-
czych. Szczegółowe infor-
macje na temat naszej 
oferty i możliwości, moż-
na znaleźć stronie 
internetowej oraz na na-
szym profilu facebook. 
 
25 lat za Wami, a jakie ma-
cie plany na najbliższe lata? 
Wyzwania,  jakie sobie sta-
wiamy na najbliższe trzy 
lata to rozpoczęcie pro-
dukcji koktajlu odżywcze-
go. Chcemy również reali-
zować produkcję wszela-
kich płynów na nowoczes-
nym sprzęcie produkcyj-
nym, a także  rozwijać się 
w produkcji kontraktowej 
w sektorze ginekologii, 
chirurgii, okulistyce itd. 
Oczywiście nadal będzie-
my wytwarzać produkty 
lecznicze, za które nasi 
klienci tak cenią Elandę. 

Magdalena Patura, prezes firmy Elanda Pharma: – Jednym z celów firmy na rok 2019 jest produkcja kontraktowa. 
Mamy świetną ofertę

FO
T.

 D
AR

IU
SZ

 D
ZI

K

Elanda wchodzi na nowe rynki

W nowym roku chcemy 
rozpocząć produkcję 
białkowego koktajlu 
odżywczego i rozwijać 
się w produkcji 
kontraktowej 
Magdalena Patura
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ELANDA PHARMA 
SP. Z O.O.
UL. Sportowa 9
97-340 Rozprza

TELEFON/ FAX:
+48 44 61 58 253

+48 44 61 58 254

EMAIL:
elanda@elanda.pl

25 Lat 
Doświadczenia
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Nasz Partner 

Rozmowa z prezesem Łódz-
kiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej – Markiem 
Michalikiem. 

Panie Prezesie, patronuje-
cie konkursowi „Menedżer 
Roku Regionu Łódzkiego 
2018”. I nic dziwnego, bo-
wiem nie ma chyba bliż-
szych skojarzeń, niż: Łódz-
ka Specjalna Strefa Ekono-
miczna – biznes – mene-
dżer czy regionalna gospo-
darka…  
Rzeczywiście ten konkurs 

jest dla nas niezwykle ważny. 
Zresztą bardzo wielu mene-
dżerów, wyróżnionych w mi-
nionych latach, pracuje w fir-
mach strefowych. Działamy 
na rzecz rozwoju regionu tak-
że w ten sposób.    

Jaką rolę od ponad 20 lat 
odgrywa Łódzka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna w roz-
woju województwa? 
Początkowo była pomy-

słem na rozwiązanie kwestii 
bezrobocia, które 20 lat te-
mu było niezwykle dokucz-
liwe. Wówczas rząd, wyko-
rzystując ten instrument, 
chciał zachęcić przedsię-
biorców do inwestowania 
i tworzenia nowych miejsc 
pracy. Dzisiaj to się bardzo 
zmieniło – jesteśmy agencją 
rządową, która działa 
na rzecz całościowego roz-
woju przedsiębiorczości 
w województwie łódzkim, 
części Mazowsza (z Warsza-
wą włącznie) i fragmentu 
Wielkopolski. W zasadzie 
wszystkie kwestie związane 
z przedsiębiorcami i przed-
siębiorczością są w kręgu 
naszego zainteresowania. 
Więc to już nie jest walka 
z bezrobociem, jak 20 lat te-
mu – to obecnie ciągłe po-
prawianie warunków 
do działania przedsiębiorstw 
i przedsiębiorców.  

Kiedyś to było bezrobocie. 
Na co dziś stawiacie głów-
ny akcent? 
Obecnie nie ograniczamy 

się jedynie do zachęcania 
przedsiębiorców do inwesto-
wania w Łódzkiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej. Obec-
ny rząd, premier Morawiecki 
ma znacznie większe oczeki-
wania wobec nas. Liczy, że 
będziemy kreowali i podej-
mowali wszystkie kwestie 
związane z rozwojem przed-
siębiorczości w naszym re-
gionie. To powoduje, że mu-
simy być w stałym kontakcie 
z marszałkiem województwa 
i wojewodą oraz z gospoda-
rzami miast i szefami powia-
tów, a także przedsiębiorca-
mi.  

Gdzie Strefa pozyskuje 
dziś inwestorów, jakie kie-
runki wytyczyliście jako 
najlepiej rokujące?  
Nadal szukamy, ale rów-

nież wytyczyliśmy sobie 
w przyjętej strategii kilka in-
nych – w tym ważnych dla 
nas zagranicznych kierun-
ków. W Europie jest to prze-
de wszystkim kierunek nie-
miecki, skąd pochodzi duża 
liczba naszych inwestorów. 
Może nieco mniejsza, niż 
przy zachodniej granicy, ale 
równie znacząca. Jeżeli zaś 
chodzi o regiony bardziej od-
ległe, ukierunkowujemy się 
na Japonię – skąd mamy bar-
dzo silny odzew – i Indie. Ol-
brzymią grupą są polscy 
przedsiębiorcy. Połowa wy-
danych w Strefie zezwoleń to 
rodzime firmy.              

Którymi efektami Waszej 
działalności jesteście naj-
bardziej usatysfakcjono-
wani?  
Można to zobrazować 

w formie liczb i statystyk, bo-
wiem naprawdę dobrze wy-
glądają. To w ciągu 20 lat po-
nad 350 zezwoleń i ponad 15 
mld zł zainwestowanych 
przez przedsiębiorców. Gdy-
byśmy spojrzeli w portfolio 
brandów poszczególnych in-
westorów, możemy być dum-
ni z tego, co udało się osiąg-
nąć. Ambicją całego zarządu 
było to, by przyciągnąć jakie-
goś naprawdę dużego inwe-
stora. Ponieważ przez ostat-
nie 8 lat taki się w Strefie nie 
pojawił. Udało nam się pod-
jąć rozmowy ze znaną marką, 
niemiecką firmą Miele, pro-
dukującą sprzęt AGD, w tym 
pralki nawyższej jakości. Fir-
ma zdecydowała się zainwe-
stować na dwudziestu kilku 
hektarach w Ksawerowie 200 
mln zł i na początek zatrud-
nić 350 osób. Przez najbliższe 
10 lat – a może i dłużej... – 
Miele będzie oddawać kolej-
ne bloki fabryk i zatrudniać 
pracowników i specjalistów, 
w tym w sektorze badawczo-
rozwojowym.             

A które z podmiotów go-
spodarczych – które obda-
rzyliście zaufaniem, udzie-
lając im zezwolenia 
na działalność – w ostat-
nich latach, najlepiej wy-
wiązują się ze swej roli? 
Jest bardzo wiele takich 

podmiotów. To prawie 
wszystkie – poza nielicznymi 
wyjątkami – które zdecydo-
wały się zainwestować 
w Strefie. Bardzo cieszymy 
się ze współpracy z dużymi 
polskimi firmami – np. 
z dwiema Ceramikami: 
Paradyż i Tubądzin, a także 
Wielton. To naprawdę liderzy 
pod względem liczby zezwo-

leń. Jest kilka firm bardzo do-
brych, w tym zagranicznych, 
globalnych, takich jak: 
Procter&Gamble, BSH 
i Whirlpool. Przede wszyst-
kim cenimy sobie współpra-
cę z inwestorami, którzy 
oprócz korzystania z zezwo-
leń, decydują się także na in-
ną współpracę. Takim do-
brym przykładem są partne-
rzy, którzy zdecydowali się 
z nami zbudować szkołę 
Technikum Automatyki i Ro-
botyki Łódzkiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. To fir-
my: Miele, Delia Cosmetics 
i Ceramika Tubądzin. 

Jakie są owoce tej współ-
pracy? 
Przekonaliśmy Panią Mi-

nister Przedsiębiorczości 
i Technologii, Jadwigę 
Emilewicz i od wrześ-
nia zacznie funkcjonować 
nowe Technikum Automaty-
ki i Robotyki. Będzie to szko-
ła, jakiej jeszcze w Polsce nie 

ma. Szkoła tworzona wspól-
nie z biznesem. Co istotne, 
naszym dodatkowym part-
nerem będzie Politechnika 
Łódzka. Na tej uczelni zorga-
nizujemy część zajęć. Ta 
szkoła będzie niewątpliwie 
podnosiła poziom edukacji 
branżowej w Łodzi i w regio-
nie. Będzie odpowiedzią 
na to, z czym w tej chwili naj-
bardziej borykają się przed-
siębiorcy – kształcić będzie 
w systemie dualnym dobrych 
pracowników.      

W Strefie z początkiem te-
go roku ruszyła kolejna 
edycja programu Startup 
Spark 2.0. Jak można scha-
rakteryzować tę inicjaty-
wę, kto jest jej beneficjen-
tem? 
Beneficjentem są wszyscy, 

którzy biorą udział w tym 
programie – młode firmy 
technologiczne i duże korpo-
racje, które potrzebują świe-
żej krwi, nowych rozwiązań, 
nowego spojrzenia. A trzecim 
beneficjentem jest oczywiś-
cie nasza Strefa, która za tym 
stoi i ten projekt realizuje. I tu 
pragnę podkreślić, że z tego 
projektu – realizowanego tak-
że już w zeszłym roku – jeste-
śmy bardzo, bardzo dumni... 
W tym roku będziemy 
akcelerowali co najmniej 66 
startupów, których pomysły 
będą przenoszone do kilku-

nastu dużych, w tym między-
narodowych, firm. Dla nie-
których startupów jest to, 
szansa na realizację przed-
sięwzięć biznesowych 
na zdecydowanie wyższym 
poziomie. Tu ciekawym przy-
kładem jest firma BlueRank, 
która jeszcze do niedawna 
była startupem, a dziś potrze-
buje swoich startupów. I to 
jest dobra droga, którą wska-
zujemy początkującym.  

Działanie Startup Spark 
zostało docenione m.in. 
przez fDi Magazine grupy 
Financial Times, który wy-
różnił ŁSSE tytułem 
Innovation Award. Ale to 
nie jedyny laur, jakim zo-
staliście w ostatnim czasie 
uhonorowani? 
Istotnie Strefa w ostatnim 

czasie dostała kilka nagród. 
Oczywiście nagroda Financial 
Times jest dla nas niezwykle 
prestiżowa, ale warto także 
wspomnieć, że już dwa lata 
temu otrzymaliśmy tytuł Naj-
lepszej Strefy w Europie dla 
Małych i Średnich Przedsię-
biorstw. W tym roku jesteśmy 
sklasyfikowani jako 4. spe-
cjalna strefa ekonomiczna 
na świecie. Jest to wielkie 
wyróżnienie, robiące olbrzy-
mie wrażenie na wszystkich 
środowiskach biznesowych 
i w sektorze publicznym. Ale 
te laury nie byłyby możliwe, 
gdybyśmy się zajmowali – tak 
jak cztery lata temu... – tylko 
i wyłącznie przyciąganiem in-
westorów, lekceważąc te pro-
jekty, o których już tu mówili-
śmy – startupowy, związany 
z powołaniem szkoły, bono-
wy projekt szkoleniowego 
wspierania przedsiębiorstw, 
a także budowy hali dla ma-
łych i średnich przedsiębior-
ców, która jest już na ukoń-
czeniu. To wszystko uplaso-
wało nas tak wysoko w glo-
balnej czołówce stref, które 
dbają nie tylko, by przyciąg-
nąć inwestorów, ale kreują 
dla nich coraz lepsze warunki 
działania.   

Owoce przynosi także rea-
lizowany od 2017 roku, 
kierowany do przedsię-
biorców, projekt Strefa 
RozwoYou. Jakie były jego 
założenia i jakie są efekty? 
To projekt, o którym dość 

rzadko mówimy, ale który 
jest bardzo dobrze przyjmo-
wany przez polskich przed-
siębiorców. Udało nam się 
wygrać konkurs organizowa-
ny przez marszałka woje-
wództwa na realizację wspar-
cia dla małych i średnich 
przedsiębiorców w postaci 
szkoleń. O bony szkoleniowe 
– bo o nich mówimy – może 
aplikować każde wspomnia-
ne przedsiębiorstwo i prze-

znaczyć je na szkolenia dla 
swoich pracowników. 
W przypadku mikrofirm – 
także na szkolenia dla właści-
ciela. Te szkolenia są czymś 
niezwykle ważnym, bowiem 
w 80 procentach je finansuje-
my (20 proc. musi dołożyć 
pracodawca). To jest intere-
sujące ze względu na brak te-
go typu dofinansowań. Dla-
tego przedsiębiorcy i przed-
siębiorstwa chętnie z nich 
korzystają. Wykorzystując 
pulę 24 mln zaproponowali-
śmy zrealizowanie szkoleń, 
kursów i studiów podyplo-
mowych ponad 650 przedsię-
biorcom, a ci skierowali 
na nie około 4 tys. pracowni-
ków. Ten program to wielki 
sukces i chcemy go kontynu-
ować. Zwłaszcza, że oczeki-
wane są podobne propozy-
cje, np. dofinansowanie pod-
noszenia kwalifikacji pra-
cowników poprzez studia. 
I mam nadzieję, że to rów-
nież będzie możliwe. Podsu-
mowując – jest to bardzo do-
brze skrojony program dla 
polskich przedsiębiorstw.  

Jak Pan wspomniał, jedno 
z ostatnich Waszych 
przedsięwzięć to budowa – 
6 km od centrum Łodzi, 
przy ul. Stokowskiej – hali 
produkcyjno-magazyno-
wej. Jakie nadzieje macie 
w związku z tą inwestycją? 
Lada moment otrzymamy 

wszelkie niezbędne decyzje 
i pozwolenia na jej otwarcie. 
Już mamy zakontraktowaną 
połowę powierzchni, która li-
czy 12,5 tys. mkw., a kolejni 
przedsiębiocy pytają o możli-
wości wynajmu. To hala do-
syć wyjątkowa, bo będzie ob-
jęta tzw. zwolnieniami strefo-
wymi. Oczywiście, będzie 
można z tego skorzystać, 
spełniając określone warunki. 
Ale hala stoi otworem także 
przed pozostałymi biznesme-
nami. To istotne, bowiem 
Łódź i region nadal wskazy-
wane są we wszystkich spe-
cjalistycznych periodykach 
jako dysponujące wielkim po-
tencjałem, jeśli chodzi o prze-
strzenie magazynowe i pro-
dukcyjne. Wszystkie dane 
wskazują na to, że Łódź jest 
dobrym miejscem dla bizne-
su. Dlatego i my postanowili-
śmy przedstawić rynkowi 
własną ofertę. To dosyć pew-
na inwestycja i – jeśli zapełni-
my tę halę w tym roku – nie 
wykluczam podobnej w tej 
samej okolicy. Reasumując, 
warto przypomnieć, że 
wszystkie projekty, jakie skła-
dają się na aktualny obraz 
Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, tworzą pejzaż 
znacznie bogatszy, przynaj-
mniej o 4/5, w porównaniu 
z tym przed czterema laty.

– Mamy bardzo wiele dobrze skrojonych programów 
dla przedsiębiorców Łodzi i regionu – zapewnia Marek Michalik   
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To już nie ten pejzaż, co przed laty...

We wrześniu otworzy 
podwoje Technikum 
Automatyki i Robotyki 
Łódzkiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. 
Szkoła, jakiej w Polsce 
jeszcze nie ma... 
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Srebrna ekonomia to efekt postępu
Ekonomia dla seniorów 

Badania dotyczące zmian 
w strukturze demograficznej 
na świecie są coraz bardziej 
alarmujące. Tempo wzrostu 
grupy wiekowej 65+ zaskakuje 
dynamicznością, a jednocześ-
nie dramatycznie spada dziet-
ność kobiet. Jak starzejące się 
społeczeństwo wpływa na go-
spodarkę? Kim jest polski se-
nior i czy „silver generation” to 
zagrożenie, czy szansa? 

Według danych ONZ, 
do roku 2050 udział osób 
w wieku 60 plus w ogólnej świa-
towej populacji ludności ma 
przekroczyć 21 proc. (w 2017 
roku było to około 13 proc.), 
przy czym szacunki mówią, że 
to Europa będzie najszybciej sta-
rzejącym się regionem świata – 
do 2050 roku udział grupy wie-
kowej 60 plus ma sięgnąć tu 34 
proc. 

W Polsce sytuacja demogra-
ficzna wygląda podobnie. Z da-
nych GUS wynika, że liczba osób 
w wieku powyżej 65 roku życia 
oraz odsetek osób w wieku po-
wyżej 85 roku życia wzrośnie 
z 15,6 proc. i 1,8 proc. w 2015 roku 
odpowiednio do 23,2 proc. i 3,1 
proc. w 2035 roku. 

Zmiany w strukturze demo-
graficznej w naturalny sposób 
wymuszają zmiany gospodar-
cze. – To właśnie osoby 
w wieku 60+, których siła na-
bywcza wciąż rośnie, stają się 
obecnie coraz bardziej zna-
czącą i przyszłościową grupą 
konsumentów. W Europie bę-
dzie to jednocześnie najszyb-
ciej rosnąca grupa nabywców. 
Można zatem oczekiwać, że 
właśnie firmy i sektory gospo-
darki, które skoncentrowane są 
na zaspokajaniu potrzeb osób 
starszych, w najbliższych dzie-
sięcioleciach będą rosły naj-
szybciej – podkreśla Robert 
Majkowski, prezes Funduszu 
Hipotecznego DOM.  

Ten coraz bardziej zauwa-
żalny trend zyskał już miano 
„srebrnej gospodarki”. – Sreb-
rna gospodarka to przejaw po-
stępu, efekt coraz dłuższego ży-
cia i cieszenia się zdrowiem. 
Nie powinniśmy się tej zmiany 
bać, tylko odpowiednio się 
do niej przygotować – dodaje 
Robert Majkowski. 

Seniorzy aktywni i świadomi 
Według raportu GUS dotyczą-
cego jakości życia osób starszych 
w Polsce, 35 proc. osób w wieku 
65 plus dobrze ocenia swoją sy-

tuację finansową. Aż 73 proc. re-
spondentów zadeklarowało 
ogólne zadowolenie z życia. 
Z tego samego raportu wynika, 
że z komputera i internetu korzy-
sta już ponad 20 proc. seniorów, 
przy czym 9 proc. korzysta z ban-
kowości internetowej. Aż 29 
proc. badanych seniorów odbyło 
wyjazdy w celach turystycznych 
w ostatnich 12 miesiącach.  

– Wyraźnie obserwujemy 
zwiększającą się aktywność se-
niorów w różnych dziedzinach 
życia. Spójrzmy choćby na spo-
soby spędzania wolnego czasu 

– seniorzy coraz częściej wybie-
rają różne formy dokształcania 
się: Uniwersytety Trzeciego 
Wieku czy kursy w ramach Uni-
wersytetów Otwartych; pragną 
również rozwijać zainteresowa-
nia, na które wcześniej brako-
wało im czasu lub pieniędzy – 
zauważa Robert Majkowski. 

Według GUS, blisko 30 proc. 
seniorów w wolnym czasie po-
święca czas na hobby i rozwija-
nie swoich zainteresowań. GUS 
podaje również, że w roku aka-
demickim 2014/2015 w całej 
Polsce działało 575 Uniwersyte-

tów Trzeciego Wieku, a z ich 
oferty edukacyjnej korzystało 
prawie 100 tysięcy słuchaczy. 

Wymagający konsumenci 
Zmiany u osób starszych zacho-
dzą również w sferze zachowań 
konsumenckich. – Seniorzy co-
raz częściej oczekują indywidu-
alnego podejścia do ich potrzeb, 
a jednocześnie stają się coraz bar-
dziej świadomi praw, które im 
przysługują. Coraz chętniej po-
szukują dodatkowych informa-
cji o produktach i usługach czy 
korzystają z możliwości reklama-
cji – wyjaśnia Robert Majkowski. 
– Seniorzy są jednocześnie dużo 
bardziej wymagającą grupą na-
bywców – często bowiem, ze 
względu na wiek i wynikające 
z niego ograniczenia, potrzebują 
więcej czasu na podjęcie decyzji 
zakupowej, dokładniejszej infor-
macji i większej pomocy ze 
strony sprzedawcy. 

Rosnąca siła nabywcza 
W 2015 roku Bank of America 
Merrill Lynch szacował wartość 
„silver economy” na 7 bilionów 
dolarów rocznie, co czyni ją 
trzecią największą gospodarką 
na świecie.  

W Polsce w 2016 roku udział 
grupy konsumentów zwanej 

umownie „silver generation” 
w całkowitej wartości zakupów 
dokonywanych przez polskie 
gospodarstwa domowe wyniósł 
blisko 30 proc. Z prognoz anali-
tyków GfK, opisanych w rapor-
cie z badania „Silver Generation” 
wynika, że w 2035 roku udział 
ten wzrośnie do 36,9 proc. Wed-
ług tego samego badania, osoby 
w wieku 60 plus dysponują 21 
proc. ogólnej siły nabywczej pol-
skiej populacji.  

Rosnącą siłę nabywczą se-
niorów coraz bardziej doceniają 
przedsiębiorcy. Wśród przykła-
dów sektorów i branż, odno-
szących znaczące korzyści ze 
srebrnej gospodarki, najczęś-
ciej wymienia się dobra kon-
sumpcyjne, zdrowie (w tym 
sprzęt medyczny i rehabilita-
cyjny, farmaceutyki i e-zdro-
wie) oraz wellness i urodę.  

Nie wolno jednak zapom-
nieć o coraz bardziej rozwijają-
cych się usługach i produktach 
z dziedzin takich jak: bezpie-
czeństwo (monitoring czy 
ochrona mienia), kultura i edu-
kacja (wspomniana wcześniej 
szeroka oferta zajęć uniwersy-
teckich i kursów dla seniorów), 
rozrywka i hobby, podróże, 
transport osobisty czy usługi fi-
nansowe.

Aż 29 proc. badanych seniorów odbyło wyjazdy w celach 
turystycznych w ostatnich 12 miesiącach

FO
T.

 12
3R

F

REKLAMA 008848574



2121a Dziennik Łódzki 
Sobota, 2.02.2019

MENEDŻER ROKU REGIONU ŁÓDZKIEGO 2018

Biznes 

Rozmowa z Krzysztofem 
Apostolidisem, łódzkim 
przedsiębiorcą, inwestorem 
na rynku nieruchomości. 

Jak to jest być przedsię-
biorcą w Łodzi? 
Tak samo, jak w każdym 

innym dużym mieście. 

Naprawdę tak samo? 
W ostatnim rankingu miast 
przyjaznych dla biznesu 
Łódź po raz kolejny znala-
zła się na przedostatnim 
miejscu. Wyprzedziły ją 
Poznań, Wrocław, Kra-
ków… 
O tym, czy miasto jest 

przyjazne dla biznesu czy nie, 
decyduje znacznie więcej 
kryteriów niż tylko liczba no-
wych spółek prawa handlo-
wego przypadająca na 1000 
mieszkańców, jak w przypad-
ku rankingu „Forbesa”, nicze-
go mu nie ujmując. Miejsce 
w tym rankingu można też 
ocenić na zasadzie szklanki 
w połowie pełnej: to znaczy, 
że mamy duży potencjał roz-
woju. 

Pana zdaniem Łódź jest 
przyjazna dla przedsiębior-
ców? 
Uważam, że tak. Według 

mnie dobrze układa się 
współpraca biznesu zarówno 
z samorządem województwa, 
jak i miasta. Kadra urzędni-
cza, zajmująca się obsługą 
przedsiębiorstw, jest coraz le-
piej przygotowana i ma coraz 
wyższe kwalifikacje.   

Co jest dziś najtrudniejsze 
w prowadzeniu biznesu? 
Powinienem wymienić 

niestabilne prawo, biurokra-
cję czy wysokie pozapłacowe 
koszty pracy, bo większość 
przedsiębiorców słusznie 
na to narzeka. Moim zdaniem 
biznesowi przede wszystkim 
nie należy przeszkadzać.  

Łódź pomaga czy tylko nie 
przeszkadza? 
I pomaga, i nie przeszka-

dza.  

O jakie firmy miasto powin-
no szczególnie zabiegać? 
Na jakie branże stawiać? 
Wszystkie firmy są ważne. 

Nie ma takich, których po-
trzebuje Łódź, a które byłyby 
zbędne w innych aglomera-
cjach. Patrząc zaś przyszłoś-
ciowo na branże, dziś musi-
my stawiać na nowe techno-
logie, sztuczną inteligencję, 
robotyzację, sfery związane 
ze spędzaniem wolnego cza-
su. To są dziedziny, które bę-
dą się intensywnie rozwijać 
w kolejnych dwudziestu la-
tach.  

Podkreśla Pan swoje przy-
wiązanie do Łodzi. Nigdy 
Pana nie kusiło, żeby prze-
nieść interesy do innego 
miasta? 
Nigdy. Jestem wielkim fa-

nem Łodzi, łodzianinem 
od czterech pokoleń. Tu się 
urodziłem, spędziłem dzie-
ciństwo i młodość, tutaj są 
moje korzenie i rodzinny 
dom. Więc jak mógłbym 
opuścić Łódź?  

Dzisiaj łatwiej rozkręcić fir-
mę niż kiedy Pan zaczynał? 
Z jednej strony łatwiej, 

z drugiej trudniej. Pokolenie 
pięćdziesięcioparolatków, 
do którego się zaliczam, czę-
sto zaczynało pierwsze bizne-
sy na łóżkach polowych lub 
w tak zwanych szczękach, 
chociażby na łódzkim 
Górniaku. Klientami byli lu-
dzie, którzy przychodzili 
na ten rynek zrobić zakupy. 
Dzisiaj, w dobie internetu, 
młodzi przedsiębiorcy mają 
dostęp do globalnego rynku. 
Krótko mówiąc, jest inaczej. 
A jak będzie za dziesięć lat? 
Na pewno jeszcze inaczej. 

Prestiż zawodu przedsię-
biorcy też się zmienił? 
Myślę, że tak, chociaż 

do ideału daleko. Pierwsze bi-
znesowe kroki stawiałem 
w ogrodnictwie, a ogrodnicy 
byli wtedy nazywani badyla-
rzami. Dziś już nikt tak o nich 
mówi, co świadczy o zmianie 
nastawienia do biznesu. Na-
turalnie, jako przedsiębiorca 
chciałbym cieszyć się takim 
społecznym poważaniem jak 
strażacy, ale to jeszcze chyba 
długa droga. 

Coraz mniej młodych ło-
dzian decyduje się na zało-
żenie własnego biznesu. 
Według danych Centralne-
go Ośrodka Informacji Go-
spodarczej, w ubiegłym ro-
ku w Łodzi zaczęło działal-
ność 3947 małych firm, 
a w 2014 – 6800. Różnica 
jest ogromna.  
To prawda, ale Łódź 

pod tym względem nie jest 
wyjątkiem. Podobnie sytua-
cja wygląda w innych dużych 
miastach. Moim zdaniem 
może to wynikać z co naj-
mniej dwóch powodów. Prze-
de wszystkim w zawodowe 
życie wkroczyła młodzież 
z roczników niżu demogra-
ficznego. Coraz wyraźniej da-
je on o sobie znać także 
w łódzkich szkołach wyż-
szych. Liczba studentów ma-
leje z roku na rok. W 2010 ro-
ku w Łodzi studiowało ponad 
100 tysięcy osób, teraz około 
70 tysięcy. Ten niż, obrazowo 
nazywany czasem „demogra-
ficznym tsunami”, zdziesiąt-
kował już prywatne uczelnie, 

a do publicznych puka coraz 
głośniej. Do tego mamy w Ło-
dzi rekordowo niskie bezro-
bocie, na poziomie 5,5 proc.  
Rynek pracy stał się rynkiem 
pracownika, dziś o posadę, 
nawet atrakcyjną, znacznie 
łatwiej niż kilka lat temu. 
Wcześniej wielu młodych de-
cydowało się na założenie 
własnego biznesu nie dlate-
go, że marzyli o byciu przed-
siębiorcami, tylko z koniecz-
ności, bo nie mogli znaleźć 
pracy.  

A może dzisiejsza młodzież 
nie jest zainteresowana 
własnym biznesem, bo 
chce mieć więcej czasu 
na przyjemności? Etat to 

jednak lżejszy kawałek 
chleba… 
Każde pokolenie ma swoją 

specyfikę, inne podejście 
do życia i inaczej postrzega 
świat niż pokolenie rodziców 
czy dziadków, to zrozumiałe. 
Nie inaczej jest z dzisiejszymi 
20–30-latkami, tak zwanym 
pokoleniem Y lub 
millenialsów.  

Pan ma czas na przyjem-
ności? 
Na pewno mniej niż bym 

chciał. 

Dane statystyczne nie na-
pawają optymizmem: jed-
nej trzeciej małych firm 
na łódzkim rynku nie udaje 

się przetrwać nawet ro-
ku… 
Nie ma w tym nic nadzwy-

czajnego. Ilu piosenkarzy 
chce być gwiazdami muzyki 
pop i nigdy nimi nie zostają? 
Tak samo  jest z przedsiębior-
cami. Parafrazując, nie wszy-
scy są skazani na sukces. Mi-
mo że świat zmienia się w nie-
samowitym tempie, współ-
czesnym biznesem rządzą 
mechanizmy znane od wie-
ków, choć – co oczywiste - dia-
metralnie inne są narzędzia. 
Kiedyś o zwycięstwie w bi-
twie decydowały silne mięś-
nie i długie ramiona uzbrojo-
ne w miecz, dziś na wolnym 
rynku walczy się intelektem, 
wiedzą i kompetencjami.  

Trzeba mieć jakieś szcze-
gólne predyspozycje 
do prowadzenia biznesu?  
Trzeba być pracowitym 

i konsekwentnym. Bez tego 
niewiele się osiągnie, nawet 
będąc wyjątkowo uzdolnio-
nym. No i lubić to, co się robi, 
bo każdy biznes musi być pa-
sją. 

Dla Pana jest pasją? 
Przede wszystkim pasją. 

Wykształcenie liczy się? 
Ma ogromne znaczenie, 

chociaż wielu młodych uwa-
ża, że jest inaczej. Nie mają 
racji. Sam podczas studiów 
miałem zajęcia na przykład 
z gleboznawstwa czy dendro-
logii. Ktoś może zapytać, 
po co, skoro dziś zawodowo 
zajmuję się czymś zupełnie 
innym. Ale nie był to czas 
stracony. Na studiach, oprócz 
wiedzy, zdobyłem umiejęt-
ność uczenia się. A to niezwy-
kle ważne, bo w czasach galo-
pujących zmian, w jakich ży-
jemy, każdy przedsiębiorca, 
każdy menedżer musi się nie-
ustannie uczyć.  

Młodzi mogliby odpowie-
dzieć, że taki Steve Jobs za-
kończył edukację na jed-
nym semestrze prawa, 
a jak daleko zaszedł… 
Akurat Steve Jobs był 

przykładem niebywałej kon-
sekwencji w biznesie i praco-
witości, do tego człowiekiem 
o wybitnej inteligencji. No 
i był tylko jeden. (śmiech) 

Rozmawiamy przy okazji 
konkursu „Menedżer Roku 
Regionu Łódzkiego”. Jakie 
jeszcze cechy musi mieć 
dobry menedżer?  
Powinien być inteligentny 

i kompetentny. Przede 
wszystkim jednak musi 
umieć zarządzać zespołem, 
potrafić dobierać i motywo-
wać współpracowników, ro-
zumieć ich potrzeby  
i wartości.  

Niektórzy zakładają pierw-
sze firmy z przyjaciółmi lub 
znajomymi. To dobre roz-
wiązanie? 
Nie ma reguły. Znam spół-

ki, które świetnie się rozwija-
ją, przeszły wiele etapów, dzi-
siaj są spółkami giełdowymi, 
i znam takie, które rozpadły 
się na początku działalności. 
Dużo zależy od podziału obo-
wiązków i doboru pod wzglę-
dem charakterów. Jeśli spółkę 
zakładają dwie osoby, z któ-
rych każda chce być liderem, 
nic z tego nie wyjdzie.  

Co jeszcze poradziłby Pan 
początkującym przedsię-
biorcom? 
Żeby wierzyli w sukces.

Krzysztof Apostolidis, łódzki przedsiębiorca, inwestor na rynku nieruchomości
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Przedsiębiorczość 

Rozmowa z Bartłomiejem 
Gröbnerem, dyrektorem za-
rządzającym spółki K-Flex 
Polska. 

Minęło już 12 lat odkąd 
współpracuje Pan z firmą 
K-Flex Polska. Pamięta Pan 
swoje początki?  
Moja przygoda z K-Flex 

Polska – producentem izola-
cji ze spienionego kauczuku, 
zaczęła się w 2007 roku. Po-
czątkowo miałem odpowia-
dać za obszar produkcyjny, 
za sprowadzenie i lokację 
maszyn oraz urządzeń 
do produkcji, za zatrudnie-
nie i przeszkolenie pierw-
szych pracowników. 

Życie pokazało jednak, że 
zaszedł Pan jednak dużo 
wyżej w hierarchii włoskiej 
spółki. Jak Pan tego doko-
nał? 
W miarę upływu czasu 

przybywało nowych obo-
wiązków i wyzwań. Pracę 
w fabryce w Wieleninie Kolo-
nii pod Uniejowem rozpoczy-
naliśmy ekipą liczącą niespeł-
na trzydzieści osób, jednak 
z każdym kolejnym miesią-
cem ta liczba stale się po-
większała. Początki mojej 
działalności w K-Flex były 
niełatwe: nowe środowisko, 
nieprzetarte szlaki, sprawy, 
którymi się do tej pory nigdy 
nie zajmowałem. Dzięki cięż-
kiej pracy, nieraz po 12–13 go-
dzin na dobę i wielkiemu za-
angażowaniu moich współ-
pracowników udało się przet-
rwać najtrudniejszy okres, 
związany z rozruchem fabry-
ki. Dziś z rozrzewnieniem 
wspominam tamte dni, bo to 
był naprawdę niezwykły 
czas, kiedy na naszych 
oczach, od podstaw powsta-
wał nowy zakład. A tytanicz-
nej pracy było tyle, że do dziś 
moi pracownicy śmieją się, że 
otrzymać maila ode mnie 
o godzinie drugiej w nocy, to 
nic wyjątkowego. 

Pod Pana rządami, przy po-
mocy niewielkiej liczby 
osób, jeśli weźmie się 
po uwagę, ile dziś zakład 
w Wieleninie Kolonii za-
trudnia pracowników, uda-
ło się uruchomić fabrykę 
w upadłej cegielni. Co było 
dalej?  
Po pierwszym sukcesie 

związanym z powstaniem za-
kładu przyszedł czas na kolej-
ne wyzwania. Był rok 2015. 
Nasze produkty cieszyły się 
coraz większą popularnością 
w kraju i za granicą. To spo-
wodowało, że we Włoszech, 
w K-Flex Isolante S.P.A. spół-
ce-matce, zapadły decyzje 
o pierwszej rozbudowie za-

kładu. Trzeba było zakasać 
rękawy i wziąć się ostro 
do pracy. Teraz było jeszcze 
trudniej,  gdyż spoczął 
na mnie obowiązek zarządza-
nia już istniejącą fabryką 
i równolegle obowiązek na-
dzorowania nowej inwestycji, 
przy jednoczesnym zapew-
nieniu sprawnego funkcjono-
wania wszelkich obszarów 
naszej działalności. Po raz ko-
lejny udowodniłem mojemu 
mocodawcy Carlo Spinelli – 
prezesowi całej grupy K-Flex, 
że warto było mi zaufać i po-
wierzyć takie odpowiedzialne 
zadanie. 

Udało się i... 
I jak to w życiu bywa, jeśli 

pokażesz, co potrafisz i na co 
cię stać, to wiedz, że zostanie 
to zauważone. Tak też się sta-
ło. Nie minęło kilka miesięcy 
od zakończenia pierwszej 
rozbudowy, jak zapadły decy-
zje o następnej. Tym razem 
miałem już niemałe doświad-
czenie we współpracy z pro-
jektantami, wykonawcami, 
inspektorami nadzoru 
i wszelkimi instytucjami, 
od których wiele zależało, 
ale... wcale nie było łatwiej! 
Skala inwestycji była ogrom-
na. Budowaliśmy halę 
produkcyjno-magazynową 
o powierzchni 16 tysięcy me-
trów kwadratowych. Produk-
cja szła pełną parą, trwała cią-
głą rekrutacja, rosła liczba 
pracowników. I tak w paź-
dzierniku 2017 roku została 
oddana do użytku nowa, 
ogromna hala. Było to dla nas 
wielkie święto, odwiedzili 
nas przedstawiciele prasy i te-
lewizji, a naszym radościom 
nie było końca. 

Od tamtych szczęśliwych 
dla Pana i całej załogi wy-
darzeń minął niewiele po-
nad rok, a już niebawem 
będzie kolejny powód do  
świętowania. Może Pan po-
wiedzieć co tym razem bę-
dzie powodem fety? 
Dziś jestem w trakcie reali-

zacji kolejnej inwestycji, jaką 
jest budowa nowego zakładu 
produkcyjnego o powierzch-
ni 18 tysięcy metrów kwadra-
towych, który planujemy od-
dać do użytku już w marcu 
bieżącego roku. W nowej fa-
bryce będzie inny rodzaj pro-
dukcji niż dotychczas. Bę-
dziemy nadal produkować 
izolację, ale tym razem ze 
spienionego polietylenu, 
a zatrudnienie znajdzie kolej-
nych 150 osób. Zaczynaliśmy 
od skromnej załogi, dziś za-
trudniamy już około 650 pra-
cowników, a jeszcze w tym 
roku ta liczba osiągnie po-
ziom 800 osób! Od 30 pra-
cowników do 800 – to niewia-
rygodne, co na przestrzeni 

tych kilku lat stało się moim 
udziałem! Pracując dzień 
w dzień po wiele godzin ra-
zem z moim niezawodnym 
zespołem osiągnęliśmy tak 
wiele. W ciągu tych lat spę-
dzonych w K-Flex nauczyłem 
się, że największym kapita-
łem są ludzie. To oni przyczy-
niają się do osiągnięcia sukce-
su przez firmę. Sam nie doko-
nałbym tego wszystkiego, 
choćbym bardzo się starał. 

Czy jako Ślązak z urodzenia 
zdążył już pan wrosnąć 
w ten teren i środowisko, 
gdzie ma pan okazję obec-
nie pracować? 
Muszę powiedzieć, że bar-

dzo zżyłem się z tym środowi-
skiem. Poznałem wyjątko-
wość Uniejowa i wojewódz-
twa łódzkiego, i to na tyle, że 
myślę o tym, aby zakotwiczyć 
tu już na stałe. Mój młodszy 
syn chodzi tutaj do szkoły, 
dlatego postanowiliśmy, że 
wybudujemy tu nasz dom, 
a na Śląsk będziemy jeździli 

do rodziny. Zostałem tu bar-
dzo dobrze przyjęty przez lo-
kalne środowisko, mieszkają 
tu ludzie mili, serdeczni 
i uczynni. Współpraca z wła-
dzami samorządowymi spra-
wia, że wszystko można zrea-
lizować bez problemu. Właś-
nie to daje największą nadzie-
ję na dalszy rozwój firmy K-
Flex, a przy okazji mniejszych 
firm z okolicy, które są naszy-
mi kooperantami, dostarcza-
jąc nam chociażby opakowań 
czy palet. Patrząc na zakład, 
jak on wygląda teraz, to jesz-
cze niedawno nikt by pewnie 
nie pomyślał, że z upadłej ce-
gielni może wyrosnąć tak 
wielka fabryka. Na razie cie-
szymy się z tego, co już udało 
nam się osiągnąć. W firmie 
pracują już całe rodziny, za-
wiązują się pierwsze małżeń-
stwa. Razem tworzymy zgra-
ny, międzynarodowy zespół, 
bo pracują tu też Włosi, Ukra-
ińcy i Niemcy. 

Jaką dziedziną produkcji 
zajmuje się firma K-Flex? 
Jak już wcześniej wspom-

niałem, K-Flex to firma spe-
cjalizująca się w produkcji 
materiałów ze spienionego 
kauczuku do izolacji termicz-
nej i akustycznej, która dzięki 
swoim przedstawicielom han-
dlowym i zakładom produk-
cyjnym jest obecna na całym 
świecie. Nasze produkty 

i kompleksowe rozwiązania 
izolacyjne znajdują zastoso-
wania w wielu sektorach: 
od budownictwa do transpor-
tu i przemysłu petrochemicz-
nego do odnawialnych źródeł 
energii. K-Flex jest liderem 
na światowym rynku dzięki 
jakości i innowacyjnej techno-
logii swoich produktów, które 
z punktu widzenia zmniejsze-
nia zużycia energii i emisji ga-
zów cieplarnianych odgrywa-
ją niezwykle istotną rolę. K-
Flex jest obecny w 63 krajach. 
Posiada 12 zakładów produk-
cyjnych zlokalizowanych 
w Polsce, USA, Francji, Wiel-
kiej Brytanii, Rosji, Chinach, 
Egipcie, Malezji, Dubaju i In-
diach oraz ma ponad 2,5 tysią-
ca pracowników. Ponadto fir-
ma posiada silną sieć dystry-
bucji handlowej i oddziałów 
zlokalizowanych na całym 
świecie. Warto dodać, że spół-
ka K-Flex Polska, a więc nasz 
zakład w Wieleninie Kolo-
nii, w minionym roku wypra-
cowała obroty na ponad 450 
milionów złotych. 

Lokalne środowisko korzy-
sta na istnieniu tego zakła-
du nie tylko dlatego, że set-
ki osób mają dzięki niemu 
prace. K-Flex coraz mocniej 
angażuje się w akcje pro-
społeczne. 
 „Chęć zysku czasami musi 

ustąpić przed względami 
etycznymi”. Na podwalinach 
tej właśnie myśli w połowie 
XX wieku powstała idea spo-
łecznej odpowiedzialności bi-
znesu, która zakłada, że 
przedsiębiorstwa powinny 
nie tylko zwiększać swój ma-
jątek, ale powinny też trosz-
czyć się o szeroko pojęte śro-
dowisko, dobro własnych 
pracowników i klientów, dbać 
o interes społeczny w szero-
kim ujęciu. Idea ta nie jest ob-
ca w K-Flex. Nasza firma stara 
się wspierać wszelką, lokalną 
inicjatywę społeczną. Od po-
czątku naszego funkcjonowa-
nia w Wieleninie Kolonii ro-
krocznie wspieramy: Klub 
Sportowy Zryw Dąbie, druży-
nę MGLKS Termy Uniejów, 
Zespół Placówek 
Edukacyjno-Wychowaw-
czych i Rehabilitacyjnych 
w Stemplewie, Uniejowskie 
Stowarzyszenie Aktywni, 
Szkoły Podstawowe 
w Wilamowie i w Wieleninie, 
Klub Biegacza Geotermia 
Uniejów, lokalne jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej, 
Uniejowski Hufiec Związku 
Harcerstwa Polskiego oraz 
parafie. Z każdym rokiem na-
szej działalności staramy się 
zwiększać nakłady na lokalne 
projekty pozarządowe. Nie-
zwykle ważna jest dla nas 
wszelka inicjatywa mająca 
na celu poprawę jakości życia 

okolicznych mieszkańców. 
W miarę możliwości finansu-
jemy przedsięwzięcia spo-
łeczne, ukierunkowane na in-
teres publiczny. Chcemy do-
kładać naszą cegiełkę wszę-
dzie tam, gdzie dzieje się coś 
dla dobra ogółu. Większość 
osób zatrudnionych w naszej 
firmie to mieszkańcy okolicz-
nych gmin. Mając możliwość 
wsparcia finansowego lokal-
nych inicjatyw prospołecz-
nych przyczyniamy się 
do rozwoju tych małych oj-
czyzn, w których żyją nasi 
pracownicy. Liczne dyplomy 
i podziękowania, tak często 
do nas spływające, są po-
twierdzeniem, że warto po-
magać! 

Dynamiczny rozwój firmy 
K-Flex doceniają też 
na szerszym forum? 
Ależ oczywiście. Na ubie-
głorocznym Międzynaro-
dowym Forum Inteligen-
tnego Rozwoju 3.0 
w Uniejowie nasza firma 
została wyróżniona Polską 
Nagrodą Inteligentnego 
Rozwoju 2018. Nagrodzo-
no nas  za modernizację 
i rozbudowę zakładu pro-
dukcyjnego w Wieleninie 
Kolonii i budowę nowej 
części produkcyjnej wraz 
z częścią magazynową 
oraz niezbędną infrastruk-
turą. Kiedy rozpoczynałem 
tutaj pracę, moim marze-
niem było, aby mieć w za-
kładzie około trzystu pra-
cowników, a dziś ta granica 
sięga już tysiąca. Moje ma-
rzenia o zakładzie  mają-
cym aż tylu pracowników 
mogą się spełnić. Przygoto-
wanie projektu, analizy 
i wszelkie pozwolenia 
trwają półtora roku, nato-
miast sama budowa to pół 
roku, więc może już wkrót-
ce uda się te śmiałe plany 
zrealizować. 
 
Na koniec  zapytam o to, 
czy może Pan zdradzić Czy-
telnikom „Dziennika Łódz-
kiego” sprawdzony przepis 
na to, aby być dobrym me-
nedżerem firmy takiej jak 
K-Flex? 
Zmiany zachodzące w dzi-

siejszym świecie stawiają 
przed przedsiębiorstwami 
szczególne zadania. Żeby im 
sprostać, uważam że należy 
postawić na kapitał ludzki. Ja 
tak zrobiłem, i się nie zawiod-
łem. Mój sukces, jako dyrek-
tora, jest jednocześnie sukce-
sem moich pracowników 
i współpracowników. Wiem, 
że przed nami jeszcze niejed-
no wspólne wyzwanie. Wiem, 
że nie będzie łatwo, ale 
na pewno damy radę, podąża-
jąc za słowami piosenki „Bo 
jak nie my to kto?”.

Bartłomiej Gröbner, dyrektor zarządzający spółki K- Flex 
Polska
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Potężny K-Flex wyrósł z upadłej cegielni

Mój sukces, jako 
dyrektora, jest 
jednocześnie sukcesem 
moich pracowników 
i współpracowników 
Bartłomiej Gröbner
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Co w diecie łączyć, co lepiej rozłączać
Dieta biznesmena 

Chociaż układ pokarmowy 
człowieka radzi sobie z trawie-
niem wielu składników jedno-
cześnie, to warto mu trochę 
pomóc. Pewne produkty bo-
wiem doskonale się uzupełnia-
ją, podczas gdy inne, połączo-
ne w jednym posiłku, stają się 
mniej wartościowe, a czasami 
nawet szkodzą.  

O tym co jeść razem, a co od-
dzielnie, aby jak najlepiej wy-
korzystać to, co w jedzeniu jest 
najcenniejsze, opowiada ek-
spert programu Porcja Pozy-
tywnej Energii. 

Istnieje teoria zakładająca, że 
nie wszystkie makroskładniki, 
czyli białka, węglowodany oraz 
tłuszcze (a także błonnik pokar-
mowy) idealnie się trawią, jeśli 
do organizmu trafią podczas 
jednego posiłku. Dlatego warto 
je rozdzielać. Chodzi o to, aby 
odciążyć układ trawienny 
i zwiększyć przyswajanie war-
tościowych substancji. Takie 
podejście nazywane jest „dietą 
rozdzielną”. 

– Należy pamiętać, że orga-
nizm zdrowego człowieka zaw-
sze wydziela wszystkie enzymy 
jednocześnie, niezależnie 

od tego, jakie produkty trafią 
dożołądka wraz z posiłkiem. – 
mówi Łukasz Sieńczewski, die-
tetyk, ekspert programu Porcja 
Pozytywnej Energii. – Poza tym, 
niemal każdy produkt składa się 
z kilku makroskładników, np. 
w ryżu znajdziemy zarówno wę-
glowodany, jak i białko czy nie-
wielkie ilości tłuszczu. 

Pewne połączenia jednak, 
mogą być trudniejsze do stra-
wienia. Niektóre składniki je-
dzenia mogą też się ze sobą łą-
czyć lub się wzajemnie neutra-
lizować. Jakie połączenia, zda-
niem ekspertów od żywienia, 
mogą być niekorzystne, a jakie 
są wskazane? 

Tłuszcze i węglowodany 
Łączenie dużej ilości zarówno 
tłuszczów jak i węglowodanów 
w jednym posiłku może zabu-
rzać funkcjonowanie gospodarki 
węglowodanowej. Dzieje się tak, 
ponieważ każdy z tych składni-
ków z osobna dostarcza dużych 
porcji energii i mocno angażuje 
do pracy trzustkę. Połączenie cu-
krów i tłuszczów (np. w słody-
czach) nasila ten proces, trzustka 
przestaje sobie radzić, a więc 
może pojawić się insulino- 
oporność oraz stany zapalne. Ta-
kie połączenie jest szczególnie 

niekorzystne u osób, które mają 
podwyższony poziom cukru we 
krwi. 

Tłuszcz i kwasy owocowe 
To akurat korzystne połącznie. 
Kwasy owocowe pomagają ukła-
dowi pokarmowemu rozbić czą-
steczki tłuszczu na mniejsze, co 
zdecydowanie ułatwia trawie-
nie. Dlatego do dań bogatych 
w tłuszcze zwierzęce (mięsa, 
ryby) warto dodawać sok z cytru-
sów lub ocet (najlepiej winny, 

jabłkowy), a wtedy staną się le-
piej strawne. Ale uwaga! Nie do-
tyczy to produktów tłustych 
i jednocześnie bogatych w wapń, 
np. nabiału. 

Nabiał i kwasy 
Bogate w wapń są np. sery 
i twarogi. Niestety, ten pierwia-
stek w obecności wielu kwa-
sów, np. cytrynowego, jabłko-
wego, chlorogenowego czy ku-
marynowego (takich kwasów 
sporo znajdziemy w pomido-

rach), powoduje powstanie nie-
rozpuszczalnych kryształków. 
U osoby zupełnie zdrowej, 
która jada twaróg z pomidorem 
(i kwaśnymi owocami) nie po-
winno to mieć znaczenia. Jed-
nak w nadmiarze może zwięk-
szyć ryzyko rozwoju dny mo-
czanowej –  choroby, w której 
takie kryształki odkładają się 
w stawach, powodując ból. 
A w przypadku chorych – nasi-
lić jej objawy. Dlatego nabiał 
i pomidory lepiej jeść osobno. 

Warzywa krzyżowe i ryby 
morskie 
Te produkty także lepiej jeść od-
dzielnie. Ryby są bowiem źród-
łem cennego dla tarczycy jodu, 
który zwiększa witalność, po-
prawia sprawność umysłową, 
wpływa korzystnie na skórę, 
włosy i paznokcie. Nie należy 
jednak łączyć ich z warzywami 
krzyżowymi, takimi jak kalafior, 
brukselka czy kapusta, bo za-
wierają one triglikozydy – sub-
stancje, które nie pozwalają tar-
czycy na wykorzystanie cen-
nego pierwiastka. 

Węglowodany i białka 
Wiele osób, które starają się jeść 
osobno węglowodany i białka 
(np. unikają kanapki z serem) 
potwierdzają, że łatwiej utrzy-
mać im wagę. Jednak zdaniem 
specjalistów, to „zasługa” 
uważniejszego komponowania 
posiłków i mniejszych porcji. 
Stąd sukces. 

 
aaa 
Porcja Pozytywnej Energii to 
program organizowany od 2014 
roku przez firmę Crispy 
Natural. Celem programu jest 
trwała zmiana nawyków ży-
wieniowych poprzez propago-
wanie zdrowego stylu życia. 

Warto wiedzieć, co jeść razem, a co oddzielnie, aby jak najlepiej wykorzystać to, co najcenniejsze 
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Zaufałem swoim ludziom
Rozwój 

Rozmowa z Joachimem Nowa-
kiem, prezesem Zakładów 
Mięsnych Pamso w Pabiani-
cach. 

Pracownicy twierdzą, że jest 
Pan wyjątkowym szefem. 
Jak Pan myśli, dlaczego? 
Może dlatego, że mieli 

do mnie zaufanie, którego, 
mam nadzieję nigdy nie za-
wiodłem. Zawsze byłem 
z ludźmi za pan brat, lubiłem 
ich, kochałem, mogłem 
na nich polegać, a oni na mnie. 
To wyniosłem z domu i temu 
zawsze byłem wierny. Nigdy 
w życiu nie stwarzałem dy-
stansu do siebie, nie stawiałem 
barier. Byłem otwarty 
na wszystkich, na każdego 
człowieka. I dobrze się z tym 
czułem. Bo nie wyobrażam so-
bie podejmowania decyzji, bez 
poznania przyczyny problemu 
oraz motywacji ludzi. 

Stwierdzenie, że zespół 
Pamso jest jak jedna wielka 
rodzina chyba nie będzie 
przesadą? 
Zawsze tak czułem, a pra-

cuję tutaj już niemal pół wie-
ku. Tradycja pracy w naszej fir-

mie przechodzi często z poko-
lenia na pokolenie. Pracowa-
łem z dziadkami i rodzicami 
moich obecnych pracowni-
ków. 

Był Pan autorem „transfor-
macji ustrojowej” w Pamso. 
Tak, przejęcie firmy 

od państwa i utworzenie spół-
ki to było skomplikowane i hi-
storyczne dla firmy przed-
sięwzięcie. Zakłady Mięsne 
w Pabianicach należały 
do państwowego Okręgowego 
Przemysłu Przetwórstwa 
Mięsnego w Łodzi. Na przeło-
mie lat 80. i 90. branża miała 
poważne problemy, trzeba by-
ło podjąć decyzję co dalej. 
Udało mi się namówić więk-
szość pracowników do podpi-
sania zgody na prywatyzację. 
Gdybyśmy nie wzięli wtedy 
firmy w nasze ręce, prawdo-
podobnie zostałaby zlikwido-
wana. W ciągu dekady musie-
liśmy jednak spłacić 35 mln zł, 
zakupić prawie cały nowy 
sprzęt i urządzenia służące 
do procesów technologicz-
nych oraz urządzić pomiesz-
czenia zgodnie z wymogami 
sanitarno-epidemiologiczny-
mi. Plan się powiódł, dodatko-
wo wypracowaliśmy zysk, 

który wystarczył na dalsze in-
westycje i rozwój firmy. 

Jesteście jedyną firmą 
z dawnego Okręgowego 
Przemysłu Przetwórstwa 
Mięsnego, która przetrwała 
do dzisiaj. Co stoi za sukce-
sem przedsiębiorstwa? 
Po transformacji firma po-

wróciła do staropolskich re-
ceptur wędlin. Poprawa smaku 
i jakości wyrobów była ogrom-
na. Ludzie kochali tę robotę, bo 
mieli satysfakcję, że potrafią 
robić dobry produkt, który jest 
chętnie kupowany przez kon-
sumenta. Oczekiwania klien-
tów wyznaczały kierunek na-

szych przyszłych działań oraz 
potrzeb inwestycyjnych. Ceny 
naszych produktów są dosyć 
wysokie, ale klienci dostają 
gwarancję, że są zdrowe, bez-
pieczne, o wysokich walorach 
jakościowych i odżywczych. 
Zaufałem swoim ludziom. Sta-
wianie wyłącznie na zysk zgu-
biło już niejednego przedsię-
biorcę. Najważniejszy jest ze-
spół ludzi. Pracownik musi być 
zmotywowany do pra-
cy do pracy, widzieć jej sens. 

Zawsze było tak kolorowo? 
Nigdy nie myślał Pan o tym, 
żeby zrezygnować, prze-
branżowić się?  
Zwątpień było wiele, pro-

pozycji od innych firm rów-
nież, nawet bardzo atrakcyj-
nych. Nigdy jednak żadnej 
z nich nie przyjąłem i pozosta-
łem wierny swojej pierwszej 
pracy przez 49 lat. Sam nie 
wierzę, że to prawie pół wieku! 
Dzisiaj mamy młodą kadrę, 
która jest bardzo sprawna 
i kompetentna. Jestem przeko-
nany, że poradzą sobie przez 
kolejne 50 lat. Oczywiście, 
mieliśmy różne problemy. Kie-
dy akcjonariat się zestarzał 
i osoby bardzo oddane firmie 
zaczęły odchodzić na emery-

turę, a przychodziły nowe, 
młode, niejednokrotnie o in-
nych przyzwyczajeniach, po-
glądach, celach. Trzeba było 
im pomóc w dostosowaniu się 
do naszych warunków pracy, 
przekonać ich, że wszystko bę-
dzie dobrze, jeśli naszej pracy 
będą przyświecały te same 
wartości i cele. Otrzymali od-
powiednią motywację, poczu-
cie bezpieczeństwa i możli-
wość awansu. I to zadziałało.  

Nowe Sklepy Firmowe 
Pamso przykuwają wzrok 
nowoczesnym wnętrzem 
i bogatym asortymentem. 
To efekt aktualnej polityki 
firmy? 
Po zmianach w strukturze 

Zarządu, trzy lata temu podję-
liśmy decyzję, że stawiamy 
na sieć własną. W 2016 roku 
uruchomiliśmy 20 nowych 
sklepów, które łączy spójna 
identyfikacja wizualna. Jedyne 
co różni je od siebie to liczba 
gwiazdek – 3, 4 lub 5, w zależ-
ności od zakresu usług. Każda 
lokalizacja wymaga trochę od-
miennego asortymentu i jest 
dostosowana do aktualnych 
potrzeb klientów. A klienci nie 
mają dzisiaj czasu na gotowa-
nie, wolą kupić gotowy posi-

łek. Dlatego poszerzyliśmy 
ofertę o dania na ciepło, pro-
dukty garmażeryjne, a nawet 
burgery czy hot-dogi. Sieć 
własna daje nam pełną kontro-
lę nad produktem – od produ-
centa do konsumenta. Dzięki 
temu mamy pewność, że 
klient dostaje produkt najwyż-
szej jakości. 

Jeszcze niedawno była mo-
da na produkty slim, dzisiaj 
stawiamy na wartość 
odżywczą i zdrową żyw-
ność. 
Śledzimy na bieżąco trendy 

w odżywianiu. Sam nawet bra-
łem niedawno udział w ankie-
cie pod jednym ze sklepów 
Pamso w Łodzi i byłem szcze-
rze zdumiony wiedzą konsu-
mentów na temat zdrowej 
żywności, szkodliwości nie-
których składników, nawet je-
śli była to czasem wiedza 
„googlowa”. Na bazie tych wy-
wiadów powstała seria pro-
duktów z natury, z całkowicie 
czystą etykietą – bez konser-
wantów, bez fosforanów, bez 
glutaminianu sodu oraz 
wzmacniaczy smaku. Na tych 
produktach będziemy skupiać 
kampanię promocyjną w bie-
żącym roku.

Joachim Nowak, prezes 
Zakładów Mięsnych Pamso 
w Pabianicach
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Architekci AGG ponad 20 lat 
projektują dla Łodzi
Kreowanie architektury 

Architekt Anna Grabowska, 
Prezes AGG 

Architekci AGG w swoich projek-
tach kontynuują niezwykłą kre-
atywność i pomysłowość miesz-
kańców „ziemi obiecanej”. 
W wielu projektach, tych zwią-
zanych z rewitalizacją, architekci 
AGG wyeksponowali charakte-
rystyczny i wyjątkowy „styl 
łódzki” typowy dla ponad 600 
ceglanych, czerwonych, XIX-
wiecznych fabryk Łodzi, zbudo-
wanych ciasno pomiędzy kamie-
nicami i pałacami fabrykantów. 
AGG zaprasza Was na spacer 
szlakiem projektów AGG, do od-
krycia filozofii naszych już zrea-
lizowanych inwestycji i stworzo-
nych nowych łódzkich prze-
strzeni – z nami możecie głęboko 
oddychać świeżym, niesamowi-
tym designem! W AGG zaprojek-
towano wiele obiektów, które 
stały się ikonami Łodzi m.in.: 
biurowiec RED TOWER przy ul. 
Piotrkowskiej (z pierwszą w Ło-
dzi iluminacją świetlną – rok 
2002!), „Paragraf” Wydział 

Prawa UŁ przy Rondzie Solidar-
ności oraz Wydział Filologii (przy 
osiedlu Lumumby), Wydział Za-
rządzania, Wydział Socjo- 
logiczno-Ekonomiczny UŁ, sie-
dzibę Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej (ŁSSE – dawna Fa-

bryka Grohmana), fabryki 
Bosch&Siemens, Indesit, SEW 
Eurodrive, biurowiec CROSS PO-
INT (dawny „Próchnik”). Dzia-
łalność architekta ma ogromne 
znaczenie dla miejsca, w którym 
tworzy. Architekt może wykreo-

wać dla tego miejsca, miasta, re-
gionu – nową, silną jakość, może 
ją także zupełnie zaprzepaścić. 

Jestem Łodzianką z uro-
dzenia, z ducha i z serca. Kiedy 
mówimy o naszej Łodzi, to nie 
patrzymy tylko na budynki, 
ale przede wszystkim 
na mieszkańców, na to, jak im 
się żyje. Architektura jest od-
powiedzią na potrzeby ludzi, 
instytucji, inwestorów – to 
także „dyscyplina społeczna”, 
za która odpowiedzialny jest 
architekt. Dostrzegam niezwy-
kły charakter miasta, jego 
unikalność w skali światowej 
i potencjał na przyszłość. Tu 
drzemie tajemniczy ferment, 
siła, która uruchamia się co pe-
wien czas z wielką mocą, 
dzięki biegom wypadków 
i działaniom ludzi. 

Od lat wspieram przemianę 
Łodzi, na każdym kroku swojej 
działalności, jako menedżer 
firmy i architekt. Każdemu 
swojemu gościowi, Klientowi, 
pokazuję w Łodzi jej niezwy-
kłe, pełne historii zakamarki, 
niekiedy jej fenomen „zatrzy-
mania się w czasie”, jej miesz-

kańców, muzykę, sztukę, ro-
zrywkę, architekturę, auten-
tyczność. Opowiadam o Łodzi 
wszędzie, gdzie mogę. 

Jest jeszcze tak dużo do zro-
bienia, począwszy od budzącej 

się świadomości mieszkańców 
o tym, że żyją w wyjątkowym 
mieście, kończąc na  zrealizo-
waniu projektów przemian i re-
witalizacji w łodzi. Ja nadal 
chcę w nich uczestniczyć.

Anna Grabowska, Prezes AGG
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a Architekci AGG to 
nowoczesne, wielojęzyczne 

i wielobranżowe biuro 
projektów, zapewniające, 

kompleksową obsługę 
projektową. 

a Wyróżniamy się w branży 
faktem, że w AGG oferujemy 
najwyższej jakości DESIGN, 
KREUJEMY projekty i – co 

zazwyczaj jest 
najistotniejszym aspektem 

w drodze do osiągnięcia 
założonego sukcesu –  

jednocześnie kontrolujemy 
budżet inwestycji. 
a W AGG łączymy 

architekturę z urbanistyką, 
wiedzę techniczną 

z prawniczą, design i talent, 
doświadczenie i świeże 

spojrzenie, pasję i realizm, 
kontrolę budżetu projektu 

i zakładane efekty. 
a Anna Grabowska prowadzi 

zespół architektów 
i projektantów, który „tak 

samo” myśli i pracuje. Klienci 
AGG doceniają ten wyjątkowy 

nietypowy styl pracy firmy. 
Wielu klientów AGG 

kontynuuje współpracę 
przy kolejnych już projektach. 

Architekci prezentują się 
poprzez budynki, które 

stworzyli. W dobie internetu 
wizyta na stronie www.agg.pl 

pozwala na ocenę 
dotychczasowego dorobku 

firmy. Zapraszamy także 
na spacer szklakiem 

projektów AGG.

WARTO WIEDZIEĆ O AGG
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Usługi dla biznesu 

Niemal  1. 200 firm zatrud-
niających ponad 260 tysięcy 
pracowników – tak wygląda 
obecnie sektor nowoczes-
nych usług dla biznesu w Pol-
sce. Branża nie hamuje i po-
zostaje jedną z najszybciej 
rozwijających się gałęzi pol-
skiego biznesu.  

Jednak pomimo iż 97 procent 
firm z sektora chce wykorzystać 
dobrą sytuację gospodarczą 
i zwiększyć zatrudnienie w 2019 
roku, to pracodawcy obawiają 
się niedoboru odpowiednich 
kandydatów na rynku pracy. 
Takie wnioski płyną z badania 
branży nowoczesnych usług dla 
biznesu, którego wyniki opub-
likowane zostały na łamach naj-
nowszego Raportu płacowego 
Hays Poland. 

Charakter usług dla biznesu 
świadczonych w centrach 
w Polsce jest bardzo zróżnico-
wany. Na szeroką listę realizo-
wanych zadań składa się nawet 
kilkadziesiąt procesów bizne-
sowych. Podobnie jak w roku 
ubiegłym, najliczniej reprezen-
towane są centra świadczące 
usługi w zakresie IT oraz finan-
sów i księgowości. Silnie repre-
zentowane są również pod-
mioty realizujące usługi ban-
kowe, HR oraz inwestycyjne 
(BFSI), jak również usługi kon-
taktu z klientem. 

Poszukiwani poligloci 
Większość firm świadczy 
usługi w skali globalnej, zapew-
niając serwis najwyższej ja-
kości, niezależnie od wykorzy-
stywanego języka obcego. Naj-
popularniejszym językiem – 
wymaganym przez wszystkie 
centra – pozostaje język angiel-
ski. Na kolejnych miejscach 
w rankingu popularności pla-
suje się język niemiecki, fran-
cuski, włoski oraz hiszpański. 
Mniej niż połowa centrów pro-
wadzi swoje operacje również 
w języku niderlandzkim, rosyj-
skim, portugalskim, czeskim, 
duńskim i norweskim. Zdecy-
dowanie rzadziej spotykany 
jest język węgierski, fiński, 
ukraiński, słowacki i turecki. 
W Polsce działają jednak centra 
oferujące obsługę nawet w ję-
zyku japońskim, serbskim oraz 
hebrajskim. 

Różnorodność wykorzysty-
wanych języków obcych spra-
wia, że centra usług dla biznesu 
to coraz częściej miejsce pracy 
dla cudzoziemców, posługują-
cych się swoim narodowym ję-
zykiem oraz angielskim. Sza-
cuje się, że cudzoziemcy stano-
wią obecnie 10 procent zatrud-

nionych w centrach usług 
w Polsce. Najczęściej są to 
osoby pochodzące z Ukrainy, 
Włoch, Hiszpanii, ale również 
Tunezji, Egiptu i Maroko. Coraz 
więcej pracowników pochodzi 
również z Indii, Niemiec Fran-
cji oraz Wielkiej Brytanii. 

Śmiałe plany i trudne 
wyzwania w sferze HR 
Większość firm z branży nowo-
czesnych usług pytana o per-
spektywę roku 2019, zakłada 
dużą aktywność w obszarach 
związanych z zasobami ludz-

kimi. Niemal wszyscy planują 
zwiększenie zatrudnienia. Po-
dobnie jak w roku ubiegłym, 
najwięcej ofert będzie kierowa-
nych do specjalistów w obsza-
rach finansów i księgowości, 
obsługi klienta, IT oraz szeroko 
pojętej administracji i HR. Jed-
nocześnie taki sam odsetek 
firm spodziewa się trudności 
w pozyskaniu nowych pracow-
ników. 

Wyzwanie dla firm jest tym 
większe, że obecnie mniej niż 
połowa z nich ma pewność, że 
posiada zasoby kompetencyjne 

konieczne do realizacji celów 
biznesowych i budowania 
przewagi konkurencyjnej. 
W większości firm potrzeby 
kompetencyjne spełnione są 
tylko częściowo. Dlatego też 
kluczowe aktywności podej-
mowane przez firmy dotyczyć 
będą szeroko pojętego zwięk-
szania zatrudnienia – zarówno 
poprzez pozyskiwanie pracow-
ników tymczasowych lub kon-
traktowych, jak również orga-
nizowanie praktyk, umożliwia-
jących młodym ludziom dołą-
czenie do organizacji i po okre-

sie stażu – związanie się z nią 
na stałe. 

Podwyżki i benefity 
Pracodawcy przyglądają się 
również wynagrodzeniom 
swoich pracowników i w per-
spektywie roku 2019 chcą zao-
ferować podwyżki. Obok wy-
nagrodzeń poszerza się zakres 
oferowanych świadczeń dodat-
kowych. Niestety, podobnie jak 
w roku ubiegłym, oferowane 
benefity tylko częściowo odpo-
wiadają na potrzeby pracowni-
ków. Dla zatrudnionych naj-

większe znaczenie ma pry-
watna opieka medyczna (lecz 
w rozszerzonym pakiecie) oraz 
możliwość pracy elastycznej. 

Lokalna specjalizacja 
Dynamiczny rozwój dotyczy za-
równo największych ośrodków 
biznesowych, jak również 
mniejszych miast. Największy 
udział pod względem zatrudnie-
nia i dojrzałości rynku przypada 
niezmiennie na Kraków, War-
szawę i Wrocław. Biorąc jednak 
pod uwagę liczbę nowych inwe-
stycji, dużą dynamiką pochwa-
lić może się rynek trójmiejski, 
Aglomeracja Katowicka, Łódź 
oraz Poznań. Wiele dzieje się 
również w Bydgoszczy, Lubli-
nie, Rzeszowie oraz Szczecinie. 

– Coraz częściej obserwu-
jemy, że branża usług dla bi-
znesu staje się lokalną specjali-
zacją – podkreśla Aleksandra 
Tyszkiewicz, dyrektor w Hays 
Poland. – Doskonałymi przy-
kładami są Kraków i Wrocław – 
miasta, w których nowoczesne 
usługi biznesowe mają naj-
większe znaczenie dla lokal-
nego rynku pracy. Ciekawą ob-
serwacją jest również to, które 
typy usług dla biznesu wiodą 
prym na lokalnych rynkach. 
Z danych ABSL wynika m.in. że 
branża BPO jest najsilniej repre-
zentowana w Łodzi, Poznaniu 
i Warszawie, podczas kiedy 
centra IT oraz R&D w Bydgosz-
czy, Rzeszowie oraz Aglomera-
cji Katowickiej – dodaje Alek-
sandra Tyszkiewicz. 

Zagraniczne inwestycje 
Dla rozwoju sektora i realizacji 
ambitnych planów zatrudnie-
nia znaczenie ma zarówno roz-
budowa istniejących centrów, 
jak również nowe, najczęściej 
zagraniczne inwestycje. W mi-
nionych miesiącach domino-
wały inwestycje amerykańskie, 
brytyjskie, niemieckie oraz 
skandynawskie. Pojawili się 
także inwestorzy z państw azja-
tyckich. Inwestorzy doceniają 
lokalną dostępność nowoczes-
nej powierzchni biurowej, in-
frastruktura i komunikacja oraz 
ich jakość. Coraz lepiej prezen-
tują się także perspektywy 
współpracy z lokalnymi wła-
dzami i uczelniami.

Polska specjalność, czyli centra usług 
dla biznesu w dynamicznym rozwoju

Podobnie jak w roku 
ubiegłym, oferowane 
przez firmy benefity 
tylko częściowo 
odpowiadają 
na potrzeby 
pracowników

Większość firm z sektora usług dla biznesu świadczy usługi 
w skali globalnej,
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Wśród benefitów największe znaczenie ma obecnie opieka 
medyczna w rozszerzonym pakiecie
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Silnie reprezentowane są m.in. podmioty realizujące usługi  kontaktu z klientem
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Szansa dla studentów, okazja dla firm
Rynek pracy 

Jedno z najbardziej oczekiwa-
nych akademickich wydarzeń 
zbliża się wielkimi krokami. 
Akademickie Targi Pracy od-
będą się 10 kwietnia 2019 ro-
ku w Hali Expo przy al. Poli-
techniki 4 w Łodzi. 

– Targi sa skierowane przede 
wszystkim do studentów i ab-
solwentów wyższych uczelni, 
chcących zapoznać się z aktu-
alną sytuacją na rynku pracy 
oraz wystawców pragnących 
zaprezentować swoją ofertę po-
tencjalnym pracownikom – wy-
jaśnia Aleksandra Kęsa, koor-
dynator Akademickich Targów 
Pracy.  

Akademickie Targi Pracy 
od lat mają ogromne znaczenie 
dla studentów poszukujących 
możliwości zdobycia pierw-
szych doświadczeń zawodo-
wych. Bogata oferta – nie tylko 
pracy, ale również płatnych 
praktyk i staży – corocznie przy-
ciąga rzesze odwiedzających.  
– Rok temu odwiedziło nas po-
nad 18 tys. zainteresowanych. 
Jest to zatem jedno z najwięk-
szych tego typu wydarzeń 
w Polsce, a nawet w Europie – 
podkreśla pani Aleksandra. 

 ATP to również wyjątkowa 
okazja dla pracodawców. Mają 
oni szansę dotrzeć do dużej 
liczby utalentowanych kandy-
datów, poszukujących intere-
sujących ofert zawodowych. 
Jest to także świetna możliwość 
zaprezentowania profilu pro-
wadzonej działalności i re-
klamy w środowisku akademi-
ckim. 

Nadrzędnym celem targów 
jest ułatwienie młodym lu-
dziom nawiązania kontaktu z 
potencjalnym pracodawcą. 
Studenci i absolwenci mają 
możliwość poznania ich ocze-
kiwań i wymagań oraz przeko-

nania się, że warto aplikować 
na poszczególne stanowiska. 
Firmy te, decydując się 
na uczestnictwo w ATP, chcą 
zainteresować swoją ofertą jak 
największą liczbę wykształco-
nych, ambitnych i kreatywnych 
specjalistów. Wystawcami są 
przedstawiciele małych, śred-
nich i dużych przedsiębiorstw, 
zarówno polskich, jak i działa-
jących na rynku międzynaro-
dowym. W gronie wystawców 
znajdują się firmy z różnych 
sektorów gospodarki – IT, elek-
troniki, logistyki, FMCG, medy-
cyny czy finansów. Co roku 
nowe organizacje biznesowe 

poszerzają wachlarz wystaw-
ców.  

– Firmy, biorące udział w 
targach, mają trudną do prze-
cenienia okazję znaleźć przysz-
łych pracowników, osoby speł-
niające ich wymagania zwią-
zane z danym stanowiskiem 
pracy, praktykami bądź 
stażami. Jest to zatem 
ogromna szansa dla przedsię-
biorców, aby wyłuskać praw-
dziwe talenty, które wniosą 
nowe pomysły w życie i orga-
nizację firmy – podkreśla koor-
dynator Akademickich Targów 
Pracy. 

Ważną częścią ATP są war-
sztaty dla studentów prowa-
dzone przez profesjonalnych 
trenerów. To szkolenia pozwa-
lające na zyskanie nowych 
umiejętności i dostosowywa-
nie się do zmieniającego się 
rynku pracy, a także na rozwój 
umiejętności miękkich i zwięk-
szenie kompetencji zawodo-
wych. 

– Akademickie Targi Pracy 
mają stabilną i ugruntowaną 
pozycję na rynku lokalnym – 
podkreśla Aleksandra Kęsa.  
– Ich prestiż  w skali całego 
kraju zwiększa się każdego 
roku, a liczba odwiedzających 
stale rośnie. 

Akademickie Targi Pracy to dla studentów – pojawiająca się raz 
w roku – szansa  na rozpoczęcie kariery zawodowej 
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Gdzie i kiedy? 
Tegoroczna edycja 

Akademickich Targów Pracy 
odbędzie się 10 kwietnia 

2019 r. w nowej hali Expo-
Łódź Sp. z o.o., mieszczącej 

się przy al. Politechniki 4. 
Celebryta 

Poza szkoleniami ATP może 
pochwalić się tym, że gości 

specjalnego prelegenta, który 
w Targów wygłasza inspirujący 
wykład. W 2018 roku była to 
Pani Dorota Wellman, która 

poprowadziła inspirujące 
szkolenie zatytułowane 

„Myślenie poza schematami, 
poszukiwanie nowych 

rozwiązań i osiąganie celów 
w życiu”. Podczas 14. edycji 

ATP również spodziewany jest 
gość specjalny. Kto nim będzie 

– to na razie niespodzianka! 
Strefa dla każdego 

Nie należy zapomnieć o strefie 
doradczej i strefie chilloutu. 

Strefa doradcza to 
wyznaczone miejsce, 

w którym można spotkać się 
z profesjonalnym doradcą 

zawodowym, m.in. po to, aby 
sprawdzić poprawność 

swojego CV, skonsultować 
swoją ścieżkę kariery i rozwiać 
wątpliwości. Strefa chilloutu to 

miejsce, w którym można 
odpocząć od natłoku 

„targowych wrażeń”, ale 
również skorzystać z atrakcji, 
które już po raz kolejny będą 
zapewniane przez FitFabric. 

Organizatorzy 
Politechnika Łódzka, Urząd 
Miasta Łodzi, Fundacja dla 
Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi, Akademickie Biuro 

Karier Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi, Biuro 
Karier Politechniki Łódzkiej, 
Erasmus Student Network – 
European Youth Exchange 

Łódź,  Koło Naukowe 
Zarządzania Zasobami 

Ludzkimi „Experience” oraz 
Stowarzyszenie Studentów 

BEST PŁ. Właścicielem 
obiektu, w którym odbywają 
się targi oraz partnerem ATP 

jest Expo-Łódź Sp. z o.o. 
Szczegóły... 

ATP 2019 dostępne są pod  
adresem: http://atp.lodz.pl, e-
mail: atp@biurokarier.p.lodz. 

pl

WAŻNE INFORMACJE
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a w nim: •  Wszystko o targach ,,Interbud”, 
które odbędą się w dniach 1-3 marca 2019

• Rynek kredytowy i mieszkaniowy
• Jak budować niedrogo i energooszczędnie
• Nowoczesne wykańczanie i wyposażanie wnętrz

BIURO REKLAMY: telefon - 42 66 59 430 • e-mail: strategia@polskapress.pl

27 lutego w Dzienniku Łódzkim specjalny dodatek INTERBUD
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Gala Orła – setki barw i upominków
Sport 

Rozmowa z honorową prezes 
Klubu Żużlowego Orzeł Łódź Jo-
anna Skrzydlewską. 

Gala Klubu Żużlowego 
„Orzeł” – to wyjątkowe wy-
darzenie, które w piątek 8 
lutego o godz. 19 odbędzie 
się w łódzkiej Atlas Arenie. 
Jeśli nawet nasza najwięk-
sza hala nie odleci, to 
na pewno uniesie się przy-
najmniej na kilkanaście me-
trów. Tak będzie w niej gorą-
co! 
O żużlu będzie głośno 

w Łodzi już dzień wcześniej. 
W czwartek 7 lutego żużlow-
cy Orła Łódź złożą wiązanki 
kwiatów w Mauzoleum 
na Radogoszczu i na Stacji 
Radegast. Później odwiedzą 
sponsorów Orła i pojadą 
do jednej ze szkół. Wieczo-
rem o godz. 18 odbędzie się 
natomiast msza w katedrze 
za pomyślność naszej druży-
ny i za to, by zdrowi dojechali 
do końca sezonu. 

Kibice co roku mają okazję 
uczestniczyć w Łodzi w wy-
jątkowych galach żużlowych. 
Działacze Orła Łódź z Panią 

na czele przywiązują wagę 
do tych niezwykłych spot-
kań? 
Oczywiście, że tak, bo 

wszystko robimy dla naszych 
kibiców. Bez nich prowadzenie 
sportowej działalności nie mia-
łoby najmniejszego sensu. Fun-
dujemy łodzianom rozrywkę 
i emocje. Jesteśmy łodzianami 
i naszą pasją dzielimy się z inny-
mi mieszkańcami Łodzi. 

Kibice żużlowi doceniają za-
angażowanie rodziny 
Skrzydlewskich. Jakie atrak-
cje czekają nas w piątek 8 lu-
tego? 
Nie chcę wszystkiego 

zdradzać, bo nie byłoby nie-
spodzianek. Powiem jedynie, 
że będzie to znakomita okazja 
nie tylko do spotkania się 
z zawodnikami, ale także 
zdobycia atrakcyjnych na-
gród. Jak już informowali-
śmy, kibice, którzy wybiorą 
się na żużlową galę, będą mo-
gli wygrać 100 biletów 
na pierwszy mecz sezonu 
2019. To spotkanie odbędzie 
się 31 marca w Łodzi. Orzeł 
podejmie wtedy Ostrovię 
Ostrów Wielkopolski, a więc 
beniaminka rozgrywek 
pierwszej ligi.  

Każdy będzie mógł też wy-
grać karnety na nadchodzą-
cy sezon? 
Tak. Klub przygotował łącz-

nie 20 karnetów normalnych 
i pięć na trybunę VIP. Przygoto-
wujemy jeszcze jedną wyjątko-
wą nagrodę. Będzie nią możli-
wość uczestnictwa w prezenta-
cji podczas jednego z meczów 
ligowych w sezonie 2019. Jeden 
z kibiców będzie mógł wyje-
chać do niej na motocyklu wraz 
z moim tatą prezesem Witol-
dem Skrzydlewskim. Co wię-
cej, po zakończeniu prezentacji 

ustawi się do zdjęcia z całym 
zespołem! Taka fotografia bę-
dzie z pewnością wspaniałą pa-
miątką, która zajmie szczegól-
nie miejsce w kolekcji każdego 
sympatyka łódzkiego klubu. 
Wstęp jest bezpłatny. 

Scenariusz corocznej gali Or-
ła pisze chyba Francis Ford 
Coppola. Nie ma przestojów, 
nudy, jest głośna muzyka. 
Dzieje się. 
Porównanie z wybitnym re-

żyserem może jest trafne, bo 
przecież ostatnio towarzyszyła 

nam muzyka z „Ojca Chrzest-
nego”, wcześniej rozbrzmiewał 
piękny utwór z filmu „Rocky”. 
A scenariusz pisze mój tata. 
Zawsze wymyśli coś niepraw-
dopodobnego. Nawet ja nie 
znam wszystkich szczegółów. 
Wiem na pewno, że utoniemy 
w setkach barw, będzie głośno, 
żużel to wszak decybele. Bę-
dzie muzyka, warkot motocy-
kli – wszystko to, co kibice żuż-
lowi lubią najbardziej. 

Gala Orła niesie w sobie tak-
że jeszcze inne ważne prze-
słanie. 
Tak. Chcemy podziękować 

sponsorom i kibicom, bo choć 
poprzedni sezon mieliśmy 
kiepski, to nikt się od nas nie 
odwrócił. Wszyscy wiemy, że 
po zakończeniu budowy sta-
dionu mieliśmy wiele proble-
mów z organizacją meczów 
na nowym obiekcie. W nad-
chodzącym sezonie takich 
przykrych niespodzianek już 
mam nadzieję nie będzie. 

Jak Pani zdaniem będzie wy-
glądać nadchodzący sezon 
Nice Pierwszej Ligi Żużlowej? 
Nadchodzący sezon I ligi od-

będzie się z udziałem 7 drużyn, 
bo licencji nie dostała Stal Rze-

szów, a żaden inny klub nie 
chciał skorzystać z dzikiej karty. 
Sezon mimo to wcale nie będzie 
krótszy. Chcemy kibicom wyna-
grodzić brak jednego meczu i już 
tydzień przed startem sezonu, 
czyli 24 marca na naszym stadio-
nie odbędzie się mecz Północ - 
Południe z udziałem najlep-
szych zawodników I ligi. Wszy-
scy, którzy zakupili u nas karne-
ty, aby nie ponieśli strat, będą 
mogli wejść na ten mecz gratis. 

Czy będzie też mecz naro-
dów, który cieszył się bardzo 
dużym zainteresowaniem 
w minionym roku? 
Po sezonie chcemy zorgani-

zować Mecz Narodów, czyli 
memoriał mojej babci Heleny 
Skrzydlewskiej. Mają wystarto-
wać reprezentacje Polski, Au-
stralii, Danii i Niemiec. Chcemy 
zorganizować ten mecz wie-
czorem, bo światła tworzą 
większe widowisko. 

Orzeł będzie walczyć 
o awans do ekstraligi? 
Nie traktujemy rozgrywek 

stawiając tak wygórowane cele. 
Chcemy dostarczać łodzianom 
jak najwięcej radości. Żużel to cu-
downa dyscyplina sportu, a pub-
liczność jest najlepsza na świecie.

Joannie Skrzydlewskiej towarzyszą: mistrz świata Jason 
Doyle, tata Witold, prezes Orła i młody sympatyk żużla
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Dress code 

Choć biznesowy dress code 
zagościł w polskich firmach 
wiele lat temu, to nadal budzi 
szereg pytań i wątpliwości. 
Niezmienne jest jednak prze-
konanie, że odpowiedni strój 
wpływa na profesjonalny wi-
zerunek pracownika i firmy, 
którą reprezentuje.  

W ostatnich latach sposób ubie-
rania się do pracy przechodził 
liczne modyfikacje, a na jego 
zmiany wpływ miały w dużej 
mierze oczekiwania zatrudnio-
nych oraz sytuacja rynkowa 
i otoczenie biznesowe. Obecny 
brak wymogu noszenia stroju 
biznesowego każdego dnia jest 
cenny dla wielu profesjonali-
stów, a co za tym idzie – może 
wpłynąć na decyzję o wyborze 
nowego miejsca zatrudnienia, 
szczególnie przez przedstawi-
cieli najmłodszych pokoleń. 

Pracownik wymaga, firma 
musi temu sprostać 
Jeszcze kilkanaście temu stan-
dardowym ubiorem pracowni-
ków biurowych były garnitury 
i garsonki. Z takim strojem utoż-
samiany był profesjonalizm 
pracowników danej firmy i ta-
kiego wymagali pracodawcy. 
Jednak tzw. dress code ewolu-
uje wraz ze zmianą sytuacji 
na rynku pracy oraz pojawiają-
cymi się trendami w sferze HR. 
Aby pozyskać talenty niez-
będne do rozwoju organizacji, 
pracodawcy muszą sprostać co-
raz bardziej precyzyjnym ocze-
kiwaniom kandydatów. 

W obliczu wielu atrakcyj-
nych ofert pracy na rynku, spe-
cjaliści – oprócz wysokości wy-
nagrodzenia oraz perspektyw 
rozwoju – coraz częściej zwra-
cają uwagi na mniej oczywiste 
aspekty, które mogą podwyż-
szyć lub obniżyć komfort pracy. 
Są to między innymi: lokaliza-
cja i aranżacja biura, rozwiąza-
nia pracy elastycznej oraz kul-
tura work-life balance w miej-
scu pracy, ale także obowiązu-
jący dress code.  

Perspektywa braku koniecz-
ności noszenia stroju bizneso-
wego każdego dnia pracy jest 
dla wielu profesjonalistów bar-
dzo kusząca i może wpłynąć 
na decyzję o wyborze nowego 
miejsca zatrudnienia. Stąd też 
luźny dress code coraz częściej 
jest elementem komunikowa-
nym w strategiach employer 
brandingowych firm dążących 
do zwiększenia zatrudnienia, 
w szczególności tych kierują-
cych swoją ofertę do przedsta-
wicieli najmłodszych pokoleń 
pracowników. 

Rosnący odsetek zatrudnio-
nych w firmach stanowią tzw. 
milenialsi, co również ma zna-
czący wpływ na zmiany ka-
nonu ubioru funkcjonującego 

w organizacjach. Młodzi pra-
cownicy oczekują od wykony-
wanej pracy, że będzie ona 
spójna z ich pasjami i zaintere-
sowaniami, a tym samym bę-
dzie płynnie łączyła się z ży-
ciem prywatnym.  

Co więcej, chętnie korzy-
stają oni z najnowszych rozwią-
zań technologicznych, przez co 
często liberalnie podchodzą 
do rozdzielenia czasu pracy 
od odpoczynku. 

Zacieranie granicy 
pomiędzy życiem 
zawodowym i prywatnym 
Jak zauważa Aleksandra 
Tyszkiewicz, dyrektor w Hays 
Poland, młodzi pracownicy nie 
mają problemu z zajmowa-
niem się sprawami prywat-
nymi w pracy, ale także odpisy-
waniem na służbowe wiado-
mości wieczorem. Zacieranie 
granicy pomiędzy życiem za-

wodowym i prywatnym spra-
wia, że oba te elementy w przy-
padku milenialisów są od siebie 
zależne i często tworzą inte-
gralną całość.  

– Młodzi pracownicy ocze-
kują od pracy komfortu zbliżo-
nego do tego, którego doświad-
czają po godzinach. Przekłada 
się to zarówno na ich wymaga-
nia względem przestrzeni 
pracy, dostępu do nowoczes-
nego sprzętu, lokalizacji i oto-
czenia biura, jak i właśnie 
stroju, w jakim będą musieli 
pracować. Bardzo często po-
szukują więc firmy, która 
oprócz atrakcyjnych warun-
ków zatrudnienia zagwaran-
tuje im pewną dowolność w za-
kresie ubioru lub przynajmniej 
nie będzie stosowała bardzo 
formalnego i ściśle określonego 
dress code’u – komentuje ek-
spertka Hays. 

Innymi słowy, młodzi pra-
cownicy oczekują standardów 
umożliwiających im wybór 
na tyle swobodnego stroju 
do pracy, który będzie sto-
sowny podczas wykonywania 
obowiązków służbowych, ale 
jednocześnie będzie odzwier-
ciedlał ich indywidualny styl 
i preferencje.  

– W oczach milenialsów 
komfort pracy gwarantuje strój, 
który nie jest przebraniem, lecz 

bardziej biznesowym warian-
tem ubrań noszonych na co 
dzień, a jak wiadomo, niewiele 
osób dobrowolnie wybrałoby 
garnitur czy garsonkę w dzień 
wolny od pracy – dodaje Alek-
sandra Tyszkiewicz. 

A jednak istnieją granice  
swobody... 
W rezultacie ubiór, który 
do niedawna był domeną wy-
łącznie pracowników branży 
kreatywnej i IT, obecnie coraz 
częściej akceptowany jest także 
w firmach reprezentujących 
„tradycyjne” sektory rynku. 
I chociaż w wielu organizacjach 
dżinsy wciąż nie są i prawdopo-
dobnie nigdy nie będą akcepto-
wane jako standardowy ele-
ment stroju do pracy, to firmy 
wykazują się pod tym wzglę-
dem coraz większą elastycz-
nością, otwierając się na indy-
widualizm i dbając o wygodę 
swoich pracowników. 

Pracodawcy są świadomi, że 
strój galowy najlepiej sprawdza 
się podczas spotkań z klientami 
i branżowych konferencji, po-
nieważ jest elementem budo-
wania profesjonalnego wize-
runku firmy na rynku. Pracow-
nikowi ubranemu w garnitur 
łatwiej jest zdobyć zaufanie 
i szacunek kontrahentów, a bar-
dziej swobodny ubiór byłby 

odebrany jako brak profesjona-
lizmu. Pod tym względem fir-
mowe wytyczne raczej nie zy-
skały większej elastyczności. 
Mimo to pracodawcy coraz le-
piej rozumieją, że w innych sy-
tuacjach, kiedy dzień pracow-
nika spędzony jest na wew-
nętrznych spotkaniach robo-
czych i pracy przy komputerze, 
strój biznesowy jest nie tylko 
zbędny, ale może wręcz szko-
dzić produktywności. 

– Wiele organizacji liberali-
zuje zasady regulujące kwestie 
ubioru, polegając przede 
wszystkim na rozsądku pracow-
ników. Firmy akceptują odstęp-
stwa od firmowych wytycz-
nych, o ile swobodniejszy strój 
jest schludny, stonowany i nie 
budzi kontrowersji. Jednocześ-
nie oczekują, że pracownik bę-
dzie przygotowany na nieocze-
kiwane spotkanie z klientem 
i będzie miał w zanadrzu oko-
licznościowy zestaw (np. ko-
szula i marynarka), który w ra-
zie potrzeby szybko założy – 
mówi Aleksandra Tyszkiewicz. 

Minimum wymagań,  
minimum zasad 
Zamiast przygotowywać długą 
listę wymagań i zaleceń zwią-
zanych z profesjonalnym wize-
runkiem w miejscu pracy, firmy 
coraz częściej ograniczają dress 

code do określenia minimum 
wymagań lub nakreślenia za-
sad ubioru nieakceptowanego 
w miejscu pracy, np. wcześniej 
wspomnianych dżinsów. 

O przestrzeganie zasad 
szczególnie dbają korporacje. 
W mniejszych firmach wska-
zówki są zwykle mniej sforma-
lizowane i dotyczą stonowanej 
kolorystyki oraz nieekspono-
wania partii ciała, których po-
kazanie uchodzić może w śro-
dowisku zawodowym za prze-
jaw braku profesjonalizmu. 

Strój formalny i strój luźny 
Mimo wszystko w przypadku 
niektórych firm i obszarów spe-
cjalizacyjnych bardzo trudno jest 
wprowadzić luźniejsze zasady 
ubioru. Strój formalny jest do-
meną m.in. branży bankowej, fi-
nansowej, prawnej oraz doradz-
twa biznesowego i wiele wska-
zuje na to, że pracodawcy z tych 
sektorów nieprędko zrezygnują 
z rygorystycznych wytycznych. 
Z drugiej strony, trudno też sobie 
wyobrazić owocną współpracę 
z prawnikiem czy doradcą inwe-
stycyjnym, który przyjmuje 
interesariuszy w bluzie i dżin-
sach. W myśl zasady „jak cię wi-
dzą, tak cię piszą” nawet najbar-
dziej profesjonalni i kompeten-
tni eksperci nie zyskają zaufania 
klientów, jeśli nienależycie się 
prezentują. 

W innych sektorach rynku 
obserwowana jest zupełnie od-
mienna sytuacja – dress code 
po prostu nie funkcjonuje. 
Pełną dowolnością w ubiorze 
najczęściej cieszą się informa-
tycy oraz pracownicy firm tech-
nologicznych i start-upów, ek-
sperci branży reklamowej, a co-
raz częściej także osoby zatrud-
nione w centrach nowoczes-
nych usług dla biznesu, które 
na co dzień zajmują się zdalną 
obsługą klienta. Zdarza się, że 
w jednym biurze – w zależności 
od zajmowanego stanowiska 
i rozkładu dnia – jednocześnie 
funkcjonują osoby w stroju 
sportowym, jak i pracownicy 
ubrani w elegancki garnitur. 

Zbyt sztywny dress code 
może wpływać na relacje mię-
dzy współpracownikami – jed-
nakowo ubranym, w krępują-
cych garniturach i garsonkach 
trudno jest nawiązać relacje 
wychodzące poza sferę zawo-
dową.  

– Dobrą praktyką jest wyzna-
czenie kluczowych wytycznych 
obowiązujących wszystkich 
pracowników, ale pozostawiają-
cych im margines umożliwia-
jący skomponowanie stroju 
zgodnie ze swoją osobowością 
i preferencjami. Takie rozwiąza-
nie może pozytywnie wpłynąć 
na zadowolenie i zaangażowa-
nie pracowników w pracę, a co 
za tym idzie – także poprawić 
wyniki biznesowe – dodaje Alek-
sandra Tyszkiewicz.

Nieformalny ubiór był do niedawna domeną wyłącznie 
pracowników branży kreatywnej oraz IT
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Garnitur i garsonka kontra strój luźny

Strój galowy najlepiej 
sprawdza się podczas 
spotkań z klientami 
i konferencji, gdyż jest 
elementem budowania 
profesjonalnego 
wizerunku firmy

Strój formalny jest domeną m.in. branży bankowej, 
finansowej, prawnej oraz doradztwa biznesowego
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Idealny biustonosz od Corin
Moda 

O tym, że biustonosze 
pabianickiej Firmy Corin, znaj-
dują uznanie nie tylko w Polsce, 
ale i na świecie decydują talenty 
menedżerskie właścicieli. Owo-
cuje to sukcesami i licznymi na-
grodami przyznawanymi w kra-
ju i za granicą. 

W ostatnim czasie firma została 
nagrodzona medalem Zasłu-
żony dla eksportu. Kolekcja ko-
stiumów kąpielowych marki 
Corin zyskała miano Super Pro-
duktu 2017, a biustonosz Virginia 
17871 został uznany za Brylant 
wśród biustonoszy 2018. Na-
grodę przyznało Stowarzyszenie 
Polskiego Brafittingu. 

To tylko jeden z licznych suk-
cesów, które osiągnęli zarządza-
jący Firmą Corin. Corin angażuje 
się w prospołeczne działania 
na rzecz zdrowia kobiet i dała 
temu dowód przeprowadzając 
badania nad konstrukcją ideal-
nego biustonosza. Były w nie za-
angażowane zarówno Politech-
nika Łódzka, jak i Centrum Zdro-
wia Matki Polki. Inżynierowie i le-
karze – specjaliści chorób piersi – 
wskazali, jak konstrukcja biusto-
nosza wpływa na ciało kobiety. 
Prawdopodobnie żaden produ-

cent bielizny na świecie do tej 
pory nie przeprowadził tego typu 
badania. Za innowacyjne bada-
nia nad konstrukcją biustonosza 
idealnego Firma Corin została 
wielokrotnie wyróżniona i nagro-
dzona. Wśród tych nagród szcze-
gólne znaczenie ma ta przyznana 
przez Wojewodę Łódzkiego – 
Mocni w Biznesie 2017. Biustono-
szem idealnym zainteresowali się 
też realizatorzy programu „How 
do they do it” emitowanego 

przez brytyjską telewizję 
Discovery Channel w ponad 200 
krajach. Z pewnością przyczyniło 
się to do promocji Corin na świe-
cie. Na eksport (m.in. do tak od-
ległych krajów, jak USA, Kanada 
i Australia) trafia ponad połowa 
produkowanych wyrobów. 

Corin otrzymała m.in. statu-
etkę za szyk i piękno biustonoszy 
od organizatorów Targów w Mos-
kwie. Pismo branży bieliźniar-
skiej uznało ją (jako jedynę firmę 

z Europy Środkowo-Wschodniej) 
za specjalistę w produkcji biusto-
noszy na duże biusty. 

W odpowiedzi na potrzeby 
klientów Corin zapewnienia do-
brej jakości produkty, przy jed-
noczesnym stałym podążaniu 
za najnowszymi trendami. Pro-
dukuje dwie linie bielizny – ba-
zową, stale dostępną dla klien-
tów oraz kolekcję fashion (sezo-
nową), wprowadzaną do sprze-
daży na konkretny sezon 

(wiosna/lato, jesień/zima). Firma 
nawiązała współpracę z francu-
skimi konstruktorami i projek-
tantami bielizny, którzy pomogli 
przystosować produkcję do stan-
dardów najlepszej bielizny euro-
pejskiej. Jednym z głównych 
motorów rozwoju są poczynione 
inwestycje przystosowujące 
dział produkcyjny do tworzenia 
ekskluzywnej bielizny. Przedsię-
biorstwo wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom klientek ze spe-

cyficznymi potrzebami np. 
z większym biustem, które mają 
problemy z zakupem dobrej ja-
kościowo, a zarazem modnej 
bielizny. Niektóre modele są pro-
dukowane w ponad 50 rozmia-
rach. Obwody biustonoszy to 65–
110, zaś rozmiary misek A–K. 

Bielizna Firmy Corin jest wy-
twarzana z wysokiej jakości su-
rowców, dobrych gatunkowo 
materiałów, jak również kompo-
nentów do ich wytwarzania. 
Produkty wykonane są z tkanin, 
dzianin, koronek, haftów. Propo-
zycja firmy to przede wszystkim 
modne, szykowne komplety bie-
lizny, odpowiadające aktualnym 
trendom mody zarówno 
pod względem surowców, jak 
i kolorystyki. 

Firma czynnie uczestniczy 
w targach i wystawach, między-
narodowych imprezach branżo-
wych, np. w targach w Paryżu, 
Nowym Jorku, Las Vegas, Mos-
kwie, Kijowie. 

Corin zatrudnia około 50 
osób i na stałe współpracuje 
z dwoma polskimi zakładami 
produkcyjnymi, gdzie lokuje 
dużą część produkcji. 

Przedsiębiorstwo Corin 
działa na rynku od 1996 roku. 
Właścicielami są Barbara i Ma-
riusz Hanczka.

Pismo branży bieliźniarskiej uznało Corin za specjalistę 
w produkcji biustonoszy na duże biusty
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Mariusz Hanczka, jeden z właścicieli Firmy Corin, 
prowadzi ją z sukcesem nieprzerwanie od 1996 roku
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REKLAMA 008873187

www.corin.eu

Salon Firmowy Corin

95-200 Pabianice, ul. Lutomierska 48, tel. 698 862 831

PROFESJONALNY I NIEODPŁATNY BRAFITTING
30

%*
Z tym kuponem 

rabat
do 28.02.2019.

* Rabaty nie sumują się z innymi promocjami. Nie dotyczy towarów przecenionych.



3434 aDziennik Łódzki 
Sobota, 2.02.2019

MENEDŻER ROKU REGIONU ŁÓDZKIEGO 2018MENEDŻER ROKU REGIONU ŁÓDZKIEGO 2018

W Łodzi rosną nowe biurowce i hotele
Rynek biur i hoteli 

Zasoby biurowe Łodzi zwięk-
szą się niedługo o ponad sto 
tysięcy metrów kwadrato-
wych  powierzchni, zaś baza 
noclegowa w mieście wzroś-
nie o 40 procent. 

W ciągu ostatniego ćwier-
ćwiecza aglomeracja łódzka 
stała się jednym z najważniej-
szych rynków biznesowych 
w kraju, który zwiększa swoje 
zasoby biurowe szybciej niż 
inne miasta regionalne. 

Jak przyznaje Bartłomiej Za-
grodnik, partner w Walter Herz, 
dużym atutem dla inwestorów 
jest prowadzona w mieście re-
witalizacja strukturalna, a także 
unikatowość łódzkiej architek-
tury i wciąż duży dostęp 
do atrakcyjnych gruntów 
pod nowe projekty komercyjne. 
– Na dynamikę rozwoju aglome-
racji wpływ mają również kon-
kurencyjne koszty pracownicze 
i stawki za wynajem biur – do-
daje Bartłomiej Zagrodnik. 

Biurowa Łódź dogania  
Katowice i Poznań 
W Łodzi prowadzona jest naj-
większa w Europie inwestycja 
publiczna – powstaje Nowe Cen-
trum Łodzi (NCŁ). Plan zakłada 
przebudowę i rewitalizację 100-
hektarowego obszaru w cen-
trum miasta, w sąsiedztwie 
zmodernizowanego dworca 
Łódź Fabryczna.  

– Industrialne zabudowania, 
które znajdują się na tym tere-
nie, po rewitalizacji pełnić będą 
funkcje komercyjne oraz 
publiczno-kulturalne. Dzięki 
realizacji tego unikatowego 
na skalę europejską przedsięw-
zięcia Łódź stanie się jednym 
z najatrakcyjniejszych polskich 
miast, oferującym najnowo-
cześniejszą przestrzeń usłu-
gową, biurową i mieszkaniową, 
a także ciekawe obiekty ro-
zrywkowe i kulturalne – prze-
widuje Bartłomiej Zagrodnik. 

Łódź staję się coraz bardziej 
atrakcyjna – zarówno jako miej-
sce do zamieszkania, jak 
i do pracy. Niewątpliwym atu-
tem aglomeracji jest jej położe-
nie i szeroki dostęp do dobrze 
wykształconej kadry. To ośro-
dek akademicki, w którym 
działa 20 uczelni i miasto z tra-
dycją, które przeszło ogromną 
przemianę.   

– Z roku na rok przybywa in-
westorów, którzy widzą 
w rynku łódzkim ogromny po-
tencjał. Wiążą z Łodzią swoją 
przyszłość biznesową między 
innymi dzięki temu, że w ostat-
nim czasie powstała w mieście 
duża ilość nowoczesnej po-
wierzchni biurowej. Prowa-
dzona rewitalizacja także zmie-
nia oblicze Łodzi. Jaka będzie 
przyszłość naszej „Ziemi Obie-
canej”? Cóż, mam nadzieję, że 

wszystkie wizje i plany ujęte 
w Strategii Zintegrowanego 
Rozwoju Łodzi 2020+ zostaną 
zrealizowane – podsumowuje 
Przemysław Andrzejak, prezes 
zarządu Łódzkiej Agencji Roz-
woju Regionalnego SA. 

Aglomeracja Łódzka plasuje 
się na szóstym miejscu w Pol-
sce pod względem dostępnej 
powierzchni biurowej, ale 
dzięki intensywnemu rozwo-
jowi tego segmentu w niedale-
kiej przyszłości ma szansę stać 
się czwartym rynkiem w kraju. 
Od trzech lat łódzki rynek biu-
rowy rośnie trzy razy szybciej 
niż wcześniej. Z danych Walter 
Herz wynika, że całkowite za-
soby nowoczesnej powierzchni 
biurowej w Łodzi, podobnie jak 
Katowic i Poznania, zbliżają się 
do 500 tys. mkw. 

Charakterystyczne dla mia-
sta są przede wszystkim zloka-
lizowane na terenach poprze- 
mysłowych oryginalne, histo-
ryczne obiekty z czerwonej ce-
gły, takie jak Teal Office i Sepia 
Office, czy Textorial Park. 
Na uwagę zasługuje również 
kilka nowych biurowców, 
w tym Centrum Biurowe Fa-
bryczna, Brama Miasta w NCŁ, 
a także położony w pobliżu 
centrum Manufaktura kom-
pleks  Ogrodowa Office Park, 
jak również Hi Piotrkowska 
i P22 przy ulicy Piotrkowskiej. 

Duże projekty w budowie 
Centralna Oś Łodzi, największy 
obszar biurowy w mieście, sku-
pia zaś takie budynki jak: Red 
Tower, Symetris Business Park 
oraz Łódź 1. Na tym terenie 
przygotowywanych jest wiele 
inwestycji, w tym głośny 
Monopolis realizowany w daw-
nej fabryce wódki. 

Inwestorzy wraz z miastem 
odnawiają historyczne obszary 
i budują nowe łódzkie dziel-
nice. W Łodzi inwestują naj-
większe międzynarodowe 
firmy deweloperskie działające 
w Polsce, jak Ghelamco Poland, 
Skanska Property Poland, HB 
Reavis,  Echo Investment. 

Szczególne zainteresowanie 
wzbudza inwestycja firmy 
Ghelamco planowana na naj-
droższej działce w Nowym 
Centrum Łodzi, położona 
na ponad dwóch hektarach 
gruntu, gdzie stanąć ma dzie-
więć budynków. W pierwszym 
etapie projektu, który ma już 
pozwolenie na budowę, pow-
stanie hotel ze 166 pokojami, 
biurowiec z 18 tys. mkw. po-
wierzchni i apartamentowiec 
mieszczący 70 mieszkań. Po-
między budynkami znajdą się 
pasaże dla pieszych z funkcją 
gastronomiczną.  

Na uwagę zasługuje również 
Brama Miasta firmy Skanska, 
która będzie nową wizytówką 
Łodzi, witającą podróżnych 
wychodzących z nowoczes-

nego, podziemnego dworca 
Łódź Fabryczna. 

We współpracy z prywat-
nymi inwestorami odnawiany 
jest też łódzki Księżny Młyn, 
który jest swoistym miastem 
w mieście. To pofabryczna 
dzielnica stworzona przez XIX-
wiecznego fabrykanta Karola 
Scheiblera, gdzie powstały fa-
bryki włókiennicze, magazyny, 
a także domy fabrykanckie 

(tzw. famuły), sklepy, szkoła 
i pałac właściciela. Księży Młyn 
staje się dziś zieloną, kameralną 
dzielnicą, w której rodzi się ży-
cie artystyczne miasta. 

Rekordowa ilość biur 
wchodzących na rynek 
W 2017 roku, jak wynika z obli-
czeń Walter Herz, na łódzki ry-
nek trafiła rekordowa ilość no-
woczesnej powierzchni biuro-

wej – 74 tys. mkw. . Najwięk-
szymi oddanymi do użytku bu-
dynkami biurowymi był Przy-
stanek mBank (24,7 tys. mkw.) 
i Nowa Fabryczna (19,4 tys. 
mkw.) zlokalizowane w No-
wym Centrum Łodzi. 

W trakcie realizacji w Łodzi 
jest ponad 100 tys. mkw. po-
wierzchni biurowej. Większość 
z budynków powstaje na ob-
szarze Centralnej Osi Łodzi. Od-

dana niedawno Ogrodowa 
Office Łódź z ponad 28 tys. 
mkw. powierzchni jest naj-
większym obiektem biurowym 
ukończonym w 2018 roku. 
W budowie są takie projekty 
biurowe jak Brama Miasta Łódź 
B1&B2 (25,3 tys. mkw.), Hi Piot-
rkowska 155 (18,3 tys. mkw.), 
Imagine A&B (13,8 tys. mkw.), 
Monopolis M1, czy Teal&Sepia. 

Ponadto firma JJ Invest pla-
nuje budowę Centrum Biuro-
wego Fabryczna (28 tys. mkw.), 
Ghelamco inwestycje 
przy ulicy Piłsudskiego (23 tys. 
mkw.), a Echo Investment reali-
zację projektu przy Kilińskiego 
(14 tys. mkw.). Na trenie NCŁ 
swoje inwestycje przygotowuje 
do realizacji również HB Reavis 
(30 tys. mkw.) i firma Ghelamco 
(43 tys. mkw.). 

Ponad trzydzieści hoteli  
Głównym najemcą po-
wierzchni biurowej w mieście 
jest sektor nowoczesnych usług 
dla biznesu, który w 2017 roku 
wygenerował 80 proc. popytu 
na łódzkie biura. Centra usług 
otwierają w Łodzi nowi gracze, 
a firmy już tu obecne rozwijają 
swoją działalność. Na koniec 
I kwartału 2018 roku, zgodnie 
z danymi ABSL, w branży 
BPO/SSC w Łodzi w 76 centrach 
usług pracowało 20,5 tys. osób, 
o 5,4 tys. więcej niż rok wcześ-
niej. 

Na zasoby hotelowe Łodzi, 
według danych zawartych 
w ostatnim raporcie o rynku 
hotelowym Walter Herz, składa 
się 33 skategoryzowane hotele, 
dysponujące ponad 3200 poko-
jami. W mieście działa 6 hoteli 
czterogwiazdkowych, które 
oferują 1,1 tys. pokojów, w tym 
hotel Holiday Inn, Ambasador 
Centrum, Novotel i Double 
Tree by Hilton. W tej grupie wy-
bija się designerski hotel 
Andel’s znajdujący się w daw-
nej przędzalni Izraela Poznań-
skiego. 

Miasto ma do zaoferowania 
także 16 hoteli w standardzie 
trzygwiazdkowym, z których 
na uwagę zasługuje m.in. ulo-
kowany w zabytkowym bu-
dynku byłej fabryki Towarów 
Bawełnianych Juliusza 
Kindermanna hotel Focus, czy 
hotel Tobacco mieszczący się 
w odrestaurowanych budyn-
kach dawnej wytwórni papie-
rosów. 

Łódzki rynek hotelowy jest 
jednym z najszybciej rozwija-
jących się w Polsce. Do końca 
2019 roku liczba pokojów ho-
telowych w mieście, w porów-
naniu z zasobami z końca 2016 
roku wzrośnie o ponad 40 
proc. 

Więcej informacji w naj-
nowszym raporcie Walter Herz 
– Rynek hotelowy w Łodzi 
https://walterherz.com/pl/a/ry-
nek-hotelowy-w-lodzi

Fragment Nowego Centrum Lodzi
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Atutem dla inwestorów jest unikatowość łódzkiej postprzemyslowej architektury
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ŁÓDŹ, UL.  KIL IŃSKIEGO 145, TEL.  42 677 15 40  |  WWW.HOTELAMBASADOR.PL

Nowy czterogwiazdkowy hotel Ambasador Premium zaprasza:
M 205 pokoi i apartamentów   M 18 sal konferencyjnych
M sala kongresowa na 600 osób   M restauracja z tarasem
M basen z saunami   M squash, siłownia   M sala klubowa z kręgielnią
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Hotelarstwo 

Trwa rozbudowa Hotelu Fa-
bryka Wełny & SPA w Pabia-
nicach. Hotel chce w więk-
szym stopniu wykorzystać 
swój potencjał, który ograni-
czony jest liczbą miejsc noc-
legowych. Z usług 
pabianickiego kompleksu 
konferencyjno-hotelowego 
korzystają znane firmy – pol-
skie i zagraniczne. 

Na terenie dawnych zakładów 
Pamotex – w części parkingo-
wej między ulicami Zamkową 
a Grobelną – stanie nowe 
skrzydło hotelu. Z obecnie 
działającą częścią nowy budy-
nek połączony będzie szkla-
nym łącznikiem przechodzą-
cym nad ul. Lipową. Szklane 
foyer będzie go łączyło z pow-
stającą Fabryką Kultury. Tak 
nazywa się sala koncertowa, 
która powstanie w budynku 
po tzw. siłowni Pamoteksu 

(miejsce, w którym wytwa-
rzano energię dla zakładu). 
Architekci zaplanowali tam 
dwa poziomy. Na niższym 
parterze będzie zaplecze tech-
niczne, wyżej sala widowi-
skowa ze sceną i miejscami 
dla 500 widzów. Architekci 
postanowili zostawić odra-
pany miejscami z tynku budy-
nek, a uzupełnić go szkłem, 
metalem, drewnem. Między 
salą koncertową a hotelem za-
planowano przeszklone i wy-
sokie na dwa piętra foyer. 

– Fabryka Wełny już od po-
czątku swojej działalności 
cieszy się bardzo dużym zain-
teresowaniem zarówno gości 
konferencyjnych, jak i indy-
widualnych. Doskonała loka-
lizacja w centralnej Polsce 
oraz zachwycająca architek-
tura przyciąga klientów z każ-
dej części kraju – mówi Sylwia 
Raczyńska, Dyrektor Hotelu. 

Powstający budynek bę-
dzie miał 3000 metrów kwa-

dratowych powierzchni. 
Na parterze zaplanowane są 3 
sale konferencyjne, 
a na pierwszym i drugim pię-
trze – 68 pokoi dla gości. Ob-
sługiwać ich będzie jedna re-
cepcja w obecnym budynku 
Hotelu Fabryka Wełny 
przy ul. Lipowej. Wielofunk-
cyjna sala koncertowa poz-
woli na organizację różnorod-
nych wydarzeń: konferencji, 
targów, wesel, koncertów, po-
kazów mody czy prezentacji 
produktów. Możliwości za-
kwaterowania zwiększą się 
do 250 miejsc noclegowych 
a możliwości konferencyjne 
do 1200 osób. 

– Zarówno na sale konfe-
rencyjne na parterze, jak i salę 
koncertową będzie możli-
wość wprowadzenia auta. Fa-
bryka Kultury będzie wypo-
sażona w najwyższej jakości 
sprzęt audiowizualny wzo-
rem najlepszych filharmonii – 
dodaje Sylwia Raczyńska. 

– Korzystamy z położenia 
i świetnego skomunikowania 
Pabianic z resztą kraju. Nie je-
steśmy jednak w stanie obsłu-
żyć więcej niż 120 gości hote-
lowych naraz, a zaplecze 
konferencyjno-bankietowe, 

którym dysponujemy, poz-
wala organizować wydarze-
nia dla dużo większej 
liczby osób. Stąd decyzja 
o budowie dodatkowej części 
kompleksu – wyjaśnia To-
masz Jasiński, prezes spółki 
Aflopa Nieruchomości. 

Jest już gotowa dokumen-
tacja budowlana, a w grudniu 
do starostwa powiatowego 
wpłynął wniosek o wydanie 
pozwolenia na budowę. 

– Jesteśmy w trakcie two-
rzenia dokumentacji wyko-
nawczej – wyjaśnia Tomasz 
Jasiński. 

Spółka jest na etapie wy-
boru generalnego wyko-
nawcy. Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, prace bu-
dowlane powinny zacząć się 
na przełomie marca i kwiet-
nia 2019 roku. Inwestycja ma 
być gotowa jesienią 2020 
roku. – Pokoje w nowym 
skrzydle obiektu nie będą od-
biegały standardem od już ist-
niejących. Hotel zostanie po-
dzielony na Starą i Nową Fa-
brykę i każda z tych części bę-
dzie miała swój własny, uni-
katowy charakter – wyjaśnia 
Sylwia Raczyńska. 

Goście skorzystają z istnie-
jących już restauracji Przę-

dzalnia i Wzorcownia. Inwe-
stycja realizowana jest ze 
środków własnych spółki. To 
kolejny obiekt budowany 
przez spółkę Aflopa Nieru-
chomości należącą do ro-
dziny Furmanów. W portfolio 
firmy jest Fabryka Wełny, 
odrestaurowana wozownia 
przekształcona na nowo-
czesny biurowiec przy ul. Że-
romskiego i ekskluzywny 
apartamentowiec w Jastarni. 

Obecnie istniejący cztero-
gwiazdkowy hotel powstał 
w wyniku rewitalizacji daw-
nej fabryki rodziny 
Baruchów. Inauguracja 
obiektu miała miejsce 
w marcu 2014 roku. 

Obecnie goście mogą ko-
rzystać z 54 pokoi, w tym 4 
apartamentów, basenu, spa, 
kręgielni, 6 sal konferencyj-
nych oraz klubu fitness. Nowe 
skrzydło będzie miało taką 
samą kategoryzację czterech 
gwiazdek.
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Rozbudowa Hotelu Fabryka Wełny

Hotel Fabryka 
Wełny & SPA 
w Pabianicach 
korzysta z położenia 
i świetnego 
skomunikowania 
z resztą kraju

FO
T.

  W
IZ

UA
LI

ZA
CJ

A

FO
T.

  W
IZ

UA
LI

ZA
CJ

A
FO

T.
  W

IZ
UA

LI
ZA

CJ
A

11. edycja konkursu 
Hotel z Pomysłem 

rozstrzygnięta! 
 

Fabryka Wełny triumfuje 
na podium! Głównym 

kryterium, jakim kierowali 
się jurorzy – architekci, 

projektanci wnętrz, 
doradcy hotelowi, 

przedstawiciele 
stowarzyszeń branżowych, 

sieci i operatorów oraz 
eksperci z poszczególnych 

obszarów hotelarstwa – 
był POMYSŁ, jaki dany 

obiekt ma na siebie i swoją 
obecność na rynku 

hotelowym. Wskazane 
zostały obiekty, które – 
według ich interpretacji 

tego kryterium – 
wyróżniają się na tle 

konkurencji pod względem 
architektonicznym, 

funkcjonalnym, 
nowatorskich rozwiązań 
czy innowacyjnej oferty. 

Z wielką radością 
informujemy, że 

dodatkowo zostaliśmy 
laureatami w kategoriach: 

a Obiekty SPA, 
a Hotele w obiektach 

zabytkowych. 
W dziedzinie Hotele 4–5* 

oraz w mieście znaleźliśmy 
się na zaszczytnym drugim 

miejscu! Dziękujemy 
za uznanie! 

Nieustannie stawiamy 
na rozwój, by móc 

sprostać Państwa stale 
rosnącym wymaganiom! 

 
Dyrekcja i pracownicy 
Hotelu Fabryka Wełny

NASZ SUKCES
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Magazyn biznesowy dla menedżerów, właścicieli fi rm i specjalistówMagazyn biznesowy dla menedżerów, właścicieli fi rm i specjalistów

 Zagadnienia ze sfery
gospodarki, rynku,

ekonomii, fi nansów,
inwestycji i zarządzania

  Historie, wywiady,
analizy, reportaże

  Ciekawostki ze świata 
technologii, innowacji,
nieruchomości,

motoryzacji i lifestyle`u

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Biuro Reklamy Oddział w Łodzi
tel. 42 66 59 430

strategia@dziennik.lodz.pl

Bezpłatny magazyn
dostępny w prestiżowych 
lokalizacjach w Łodzi 
oraz do nabycia
w salonach prasowych 
Empik
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Nowoczesna firma 

Każde pokolenie pracowni-
ków może przynosić firmie re-
alne zyski, ale musi mieć za-
pewnioną odpowiednią prze-
strzeń do pracy. Dla księgowej 
z 20-letnim stażem będą to 
znajome mury, w których roz-
poczynała swoją karierę. Tam 
odnajduje poczucie bezpie-
czeństwa, przynależności 
do danego miejsca, a jej nawy-
ki nikogo nie dziwią. Te same 
mury na nowego pracownika, 
przykładowo trzydziestolet-
niego marketingowca, będą 
oddziaływać klaustrofobicz-
nie, przygnębiać i tłamsić jego 
kreatywność.  

To przykłady dwóch pokoleń, 
których przedstawiciele często 
nie potrafią pracować razem, ale 
z powodzeniem mogą odnosić 
sukcesy na rzecz tej samej firmy. 

Konflikt pokoleń 
Dzisiaj aktywne zawodowo są 
trzy pokolenia nazwane przez 
socjologów X, Y i Z. Ci pierwsi to 
zdecydowana większość, uro-
dzeni między 1965 a 1984 ro-
kiem, szanują pracę i cenią so-
bie stabilizację, nawet jeśli nie 
do końca są zadowoleni z wa-
runków zatrudnienia. Kolejną 
generację Y zamyka rocznik 
1996 i to ona za kilka lat przej-
mie stery na całym świecie. 
Osoby z pokolenia Z są aktual-
nie na początku kariery, ale już 
teraz jasno precyzują swoje 
oczekiwania.  

W większości firm zaczynają 
zderzać się przedstawiciele 
wszystkich trzech generacji. Od-
mienny styl pracy, różne oczeki-
wania często rodzą niepo-
trzebne konflikty, frustracje 
i niezadowolenie, co w rezulta-
cie kończy się odejściem no-
wych cennych pracowników.  

– Zatrudnianie młodej osoby 
i umiejscowienie jej do zespołu, 
który funkcjonuje już od lat, 
spowoduje, że na długo nie za-
grzeje tam miejsca. W pewnym 
momencie wyjdzie i zapuka 
do drzwi konkurencji. Zmienia 
się pokolenie pracowników. Kie-
dyś ludzie pracowali w jednej fir-
mie 20, 30 lat. Dzisiaj osoby z po-
kolenia Y wytrzymują w jednym 
miejscu 2, 3 lata. Przechodzą da-
lej, bo szukają nowych wyzwań 
i potrzebują zmiany środowiska 
– mówi Radosław Szwugier,  
CEO Co:CoSpot office and 
Coworking. – Zmienia się też 
forma i rodzaj pracy. Dawniej 
każda duża firma posiadała re-
prezentacyjną siedzibę z własną 
recepcją, salą konferencyjną 
i kluczowymi działami, jak księ-
gowość czy finanse. Dzisiaj co-
raz częściej pracujemy na pro-
jektach, do których zatrudnia się 
odpowiednią liczbę osób na ści-
śle określony czas. 

Rewolucja bez ryzyka 
Dostosowanie tradycyjnego 
biura do takich potrzeb jest 
trudne, a często również bardzo 
kosztowne, ponieważ wymaga 
ingerencji w już istniejącą prze-
strzeń. Rewolucja w firmie cza-
sem jest potrzebna, ale – jak pod-
kreślają specjaliści – trzeba ją ro-
bić z głową. Nie ma potrzeby wy-
wracać całej firmy do góry no-
gami, bo wprowadzone zmiany 
też mogą się okazać nietrafione, 
a przecież po zakończeniu pro-
jektu współpraca z nowymi pra-
cownikami zwykle się kończy. 
W takim przypadku coworking 
jest  najlepszym rozwiązaniem.  

Dobrym przykładem celo-
wości wykorzystywania prze-
strzeni coworkingowych są 
firmy handlowe czy produk-
cyjne, z własną linią produk-
cyjną zlokalizowaną zazwyczaj 
gdzieś na obrzeżach miasta albo 

poza nim. W takiej podmiejskiej 
siedzibie znajdują się także 
działy kreatywne czy sprzedaż. 
Dobry marketingowiec traci 
więc około kilkudziesięciu go-
dzin tygodniowo na same do-
jazdy do pracy. Jeśli dostanie 
ofertę za podobne pieniądze 
w centrum miasta, istnieje duża 
szansa, iż zmieni pracę.  

Powierzchnia coworkingowa 
umożliwia przedsiębiorcom 
„wyjęcie” kawałka firmy i wsta-
wienie jej w zupełnie inne miej-
sce, w którym nowi pracownicy 
będą robić doskonałą robotę 
i świetnie się rozwijać – dla nas, 
a nie dla konkurencji. W wyna-
jętym biurze możemy mieć ze-
spół dowolnej wielkości.  

– Musimy zmienić podejście 
do zarządzania firmą, bo pra-
cownik się zmienił. Do biura 
coworkingowego może się prze-
nieść nawet 30-osobowa firma, 
bez obaw o zachowanie tajem-
nicy klienta czy bezpieczeństwo 
danych. W biurach 
coworkingowych obowiązują 
wysokie standardy, jeśli chodzi 
o zabezpieczenia, kody dostępu, 
czy karty dostępu do poszcze-
gólnych stref i pomieszczeń. 
W naszym biurze ściany są 
przeszklone, co pozwala unik-
nąć efektu klaustrofobii, ale są 
zastosowane rozwiązania, tzw. 
przemrożenia, dzięki którym 
absolutnie nic nie widać – dodaje 
Radosław Szwugier. 

Elastyczne biuro, 
elastyczne czasy  
Przedstawiciele pokolenia Y nie 
przywiązują się do miejsca 
pracy i rzeczy materialnych. Żyją 
globalnie, podróżują po świecie. 
Nie są w stanie przewidzieć, 
gdzie będą pracowali za rok, dla-
tego wolą wypożyczać zamiast 
kupować, dajmy na to biurko. 
O oszczędnościach związanych 
z zakupem urządzeniem biuro-

wych, abonamentem 
internetowym, czy długotermi-
nową umową najmu nie trzeba 
nawet wspominać.  

Z ułatwień, jakie przyniósł 
rozwój technologii korzystają 
wszyscy, w ślad za tym powinna 
iść też coraz większa elastycz-
ność i czasem nawet umiejęt-
ności bycia w kilku miejscach 
naraz.   

Będzie to miało jeszcze więk-
sze zastosowanie w przypadku 
generacji Z. Nawykli do widoku 
swoich wiecznie zapracowa-
nych rodziców, oczekują od pra-
codawcy czegoś więcej niż wy-
sokie wynagrodzenie (niejedno-
krotnie 100 proc. wyższe niż 
otrzymują doświadczeni pra-
cownicy). Cenią sobie swobodę 
i możliwości, które niesie ze 
sobą świat online, według nie-
których prognoz większość 
z nich już jest lub będzie zatrud-
niona w formie pracy zdalnej. 
Swoją wymarzoną pracę dla pol-
skiego pracodawcy będą więc 
przykładowo wykonywać leżąc 
pod palmami na krańcu świata. 

Benefity przebijają zarobki 
Osoby z pokolenia Y i Z są 
skłonne zarabiać mniej w za-
mian za ciekawe, nienudne za-
dania, dobrą atmosferę pracy 
i benefity. Jedna z dużych war-
szawskich firm zaproponowała 
swoim pracownikom benefity 
w postaci obfitych śniadań 
od godz. 7.30 i obiadokolacji 

po godz. 18. Efekt tego rozwiąza-
nia potwierdził opinię, że poko-
lenie Z to generacja „najlepszych 
niewolników”. Pracownicy roz-
poczynali pracę najedzeni, i koń-
czyli ją syci. Co z tego, że przeby-
wali w firmie po 12 godzin dzien-
nie. Tutaj mieli wszystko, mogli 
się nawet zdrzemnąć, a praca 
i tak została wykonana do końca, 
bo w oczekiwaniu na swój posi-
łek kończyli wcześniej rozpo-
częte zadania. Czas wolny? Spę-
dzają z wirtualnymi przyja-
ciółmi, w wirtualnym świecie, 
a do niego mają dzisiaj dostęp 
zawsze i wszędzie. 

W biurze coworkingowym 
pracownicy mają wszystko, 
czego potrzebują i wysoki stan-
dard, jakiego oczekują. Decydu-
jąc się na biurko w open space, 
otrzymują dostęp do internetu, 
nielimitowanej ilości kawy 
z ekspresu, salki konferencyjnej 
czy salki do spotkań B2B. Rów-
nież atutem takich przestrzeni 
są budki telefoniczne (np. czer-
wony maluch 126p).  Ceny za-
czynają się od około 390 zł  
za miesiąc, w zależności od za-
mawianych przez nas usług. 

Przestrzenie coworkingowe 
cechują się także bardzo wyszu-
kanym designem. Są przestrze-
nie socjalne, rekreacyjne, 
designerskie meble i elementy 
dekoracji.  

Przestrzenie z białymi ścia-
nami i zabudowanym 
„kanciapkami” z prowizorycz-
nym aneksem kuchennym, bez 
wolnej przestrzeni i dostępu 
do darmowych smakołyków czy 
kawy z ekspresu to dla pokolenia 
Y i Z standard minimum. Spę-
dzają w pracy co najmniej 1/3 
dnia, dlaczego więc mieliby czuć 
się w jej wnętrzach niekomfor-
towo. 

Trudno oczekiwać, że 
przyjdą pracować do biura, 
które pamięta komunę. 

Coworking to nie tylko 
świetne rozwiązanie dla praco-
dawców zatrudniających no-
wych pracowników, ale także 
rozpoczynających działalność 
i chcących nawiązać nowe kon-
takty biznesowe. 

– Jednym z naszych klientów 
jest Francuz, przedstawiciel po-
kolenia X, który przyjechał 
do Łodzi robić biznes. Już pierw-
szego dnia spotkał tu firmę, 
która pomogła mu znaleźć 
mieszkanie, drugą, która zrobiła 
mu stronę internetową i dostał 
namiar na księgową mówiącą 
w jego ojczystym języku. Osz-
czędził dzięki temu mnóstwo 
czasu i pieniędzy, a  do tego 
otrzymał rekomendowane 
usługi i nie musiał się obawiać, 
czy dobrze trafił. Teraz codzien-
nie rano pije z tymi ludźmi kawę 
w jednej przestrzeni – mówi Ra-
dosław Szwugier. – Budowanie 
społeczności (networking) 
w Co:Spot jest bardzo ważne i się 
sprawdza. 

Pokolenia Y i Z mogą czer-
pać z doświadczenia X-ów 
i uczyć się od nich szacunku 
do pracy. Przyszłość firm na-
leży jednak do młodszych po-
koleń, speców od nowych 
technologii, doskonale wy-
kształconych i niepokornych. 
Pracodawcy powinni zacisnąć 
zęby i nawet, jeśli jest w nich 
niezgoda na współczesne roz-
wiązania dotyczące zarządza-
nia firmą i oczekiwania no-
wych pracowników, po prostu 
dać im szansę. Jak się do tego 
przekonać? Pracę w prze-
strzeni coworkingowej można 
potraktować, jak okres próbny. 
Ważne, żeby zrobić to zanim 
będzie za późno, a potencjał 
płynący z nowego pokolenia 
wykorzysta konkurencja, 
otwarta na zmiany, nowocześ-
niejsza i gotowa pójść na-
przód.

– Zmienia się pokolenie pracowników – podkreśla 
Radosław Szwugier, CEO Co:CoSpot office and Coworking
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Przestrzeń wspólna dla wielu pokoleń 
pracowników, czyli magia coworkingu

W biurze 
coworkingowym 
pracownicy mają 
wszystko, czego 
potrzebują i wysoki 
standard, jakiego 
oczekują

Do biura coworkingowego może się przenieść 
nawet 30-osobowa firma
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Powierzchnia coworkingowa umożliwia przedsiębiorcom 
„wyjęcie” kawałka firmy i wstawienie jej w inne miejsce
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