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ŁÓDZKIEGO 2019

Maciej Kapica, prezes  
zarządu Moje Bambino Sp. 

z o.o. Sp.k., producenta 
wyposażenia dla szkół, 
przedszkoli oraz innych 

placówek edukacyjnych. 
Firma powstała w 2006 roku. 

Dziś zatrudnia 600 osób 
w pięciu zakładach w Polsce 
(w Łodzi, Kutnie, Szczecinku, 

Ełku i Mieroszowie) oraz 
w swoich firmach w Szwecji, 
Niemczech, Austrii, Czechach 
i na Słowacji. Znana jest także 

z wprowadzania ekologicznych 
rozwiązań w produkcji. 

Codziennie 70 konsultantów 
firmy odwiedza 500 

placówek edukacyjnych.  
– W ofercie mamy ponad 28 

tysięcy produktów 
i zakładamy, że niewielka 
część z nich pozostanie 

niedochodowa. Ale skoro 
chcemy być kompleksowym 
dostawcą, do czegoś nas to 
zobowiązuje. Każde dziecko 

jest inne, każdy nauczyciel ma 
trochę inne metody pracy i to 

trzeba zrozumieć – mówi 
Maciej Kapica. 

WIĘCEJ STR. 2-3 ORAZ 4

KATEGORIA: DUŻA FIRMA

Piotr Grabowicz, prezes 
zarządu MCKB Sp. z o. o., 

ogólnopolskiego lidera 
wśród generalnych 

wykonawców w Polsce 
w dziedzinie budownictwa. 

Firma działa na rynku 
budowlanym wśród polskich, 

jak i zagranicznych 
inwestorów. Współpracuje 

z Politechniką Łódzką. 
Prezes zapowiada 

kontynuację starań, aby MCKB 
w przyszłości wystartowało 
w konkursie Menedżer Roku 

w kategorii duża firma. Za rok 

MCKB będzie obchodzić 
trzydziestolecie istnienia. 

– Firmę założyłem z dwoma 
przyjaciółmi z czasów 

studenckich na Politechnice 
Łódzkiej, w okresie przemian 
ustrojowych, na przełomie lat 

osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych. Moją 

pierwszą ofertą była 
przebudowa stajni dla 

muflonów w łódzkim zoo, 
a dzisiaj realizujemy wielkie 

zakłady przemysłowe – 
wspomina laureat. 

WIĘCEJ STR. 2-3 ORAZ 5 

KATEGORIA: ŚREDNIA FIRMA

Andrzej Pabich, prezes 
zarządu Dylen Sp. z o. o. 

(Zoo Safari Borysew). 
Zoo Safari w Borysewie to 

największy prywatny ogród 
zoologiczny w Polsce. 

 Na 26 hektarach żyje 100 
gatunków zwierząt, w tym 

rzadko spotykane białe 
tygrysy i białe lwy. Zoo w 
Borysewie to książkowy 
przykład na to, że pasja 

i budowa dobrze 
prosperującego 

przedsiębiorstwa mogą iść ze 
sobą w parze. 

– Stawiamy na rozwój – 
podkreśla Andrzej Pabich. 
– Pojawią się nowe gatunki 

zwierząt. Chcemy też 
wydłużyć sezon. Zoo pracuje 
i generuje koszty przez cały 

rok, więc im dłużej jest 
otwarte dla zwiedzających, 
tym lepiej zarabia na swe 
utrzymanie. W tym roku 
z pomocą przyszła nam 

pogoda, więc ogród już działa 
i można do niego przyjeżdżać, 

a bilety sprzedawane są 
w promocyjnej cenie. 
WIĘCEJ STR. 2-3 ORAZ 6

KATEGORIA: MIKRO I MAŁA FIRMA

Maciej Kapica Piotr Grabowicz Andrzej Pabich
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Szanowni Państwo,  
Za nami już 12. edycja 

konkursu Menedżer Roku 
Regionu Łódzkiego. 

Gratulując laureatom 
i nominowanym, wspomnę 

tylko, że wieści o ich 
sukcesach wraz ze zdjęciami 

i materiałami wideo tuż 
po czwartkowej gali dotarły 

do najdalszych zakątków kuli 
ziemskiej. Tak, tak – 

w fascynujących czasach 
żyjemy... Bo dziś „Dziennik 
Łódzki”, którego pierwszy 
numer ukazał się w 1884 
roku, to nie tylko jedna 

z najstarszych gazet i marek 
medialnych w Polsce. To 

również konglomerat cech 
i nieograniczonych wręcz 

możliwości technologicznych  
dziennikarstwa drugiej 

dekady XXI wieku. Oprócz 
gazety codziennej wydajemy 

ekskluzywne magazyny 
„Strefa Biznesu” i „Strona 

Kobiet”. Nasze serwisy 
dzienniklodzki.pl 

i naszemiasto.pl odwiedza co 
miesiąc 4 mln internautów, 

generując ponad 50 mln 
odsłon! Grupa Polska Press, 
do której należy „Dziennik 

Łódzki”, to dziś jeden 
z głównych graczy w polskim 

internecie, sytuujący się 
w ścisłej czołówce 

oglądalności wśród takich 
gigantów jak Google, 

Facebook czy Onet. Wraz 
z cyfrową transformacją 

zmienił się charakter usług 
świadczonych przez nas dla 
biznesu. Popularne formaty 

ogłoszeń drobnych 
i ramkowych w gazetach 

współistnieją dziś z pełnymi 
rozmachu multimedialnymi 

strategiami komunikacji 
i sprzedaży, tworzonymi oraz 

realizowanymi dla 
klientów przez Biuro Reklamy 

na obszarze Łodzi, 
województwa i całej Polski. 
Błyskawicznie następujące 
zmiany we  współczesnym 

świecie i mediach to dla nas 
naturalne środowisko, 
w którym odnaleźć się 

pomagamy również naszym 
biznesowym partnerom. I nie 

ma dla nas rzeczy 
niemożliwych. Sky is the limit!

MARCIN KOWALCZYK, REDAKTOR NACZELNY DŁ 

Menedżerowie Roku 2019 w regionie łódzkim. Od lewej: Andrzej Pabich, Maciej Kapica i Piotr Grabowicz
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Menedżerowie Roku 2019 Regionu Łódzkiego

Gala Menedżer Roku 
Alicja Zboińska 
a.zboinska@dziennik.lodz.pl 

Już po raz dwunasty roz-
strzygnęliśmy prestiżowy 
konkurs Menedżer Roku Re-
gionu Łódzkiego, który orga-
nizowany jest przez redakcję 
„Dziennika Łódzkiego” Lożę 
Łódzką Business Centre Club. 
Laureaci odebrali statuetki 
Menedżerów Roku 2019 pod-
czas uroczystej gali, która od-
była się w czwartek wieczo-
rem w gmachu Filharmonii 
Łódzkiej. 

W kategorii mikro i mała firma 
kapituła konkursu nagrodziła 
Andrzeja Pabicha, prezesa za-
rządu Dylen Sp. z o.o., do któ-
rego należy Zoo Safari Borysew.  

Odbierając nagrodę, Andrzej 
Pabich podziękował nie tylko 
kapitule konkursu, ale także żo-
nie i synom. 

– Dziękuję za wsparcie 
i współprowadzenie tak trud-
nego przedsięwzięcia, jakim 
jest ogród zoologiczny – zazna-
czył Andrzej Pabich. – Czuję sa-
tysfakcję, ale także zobowiąza-
nie do dalszej pracy i rozwoju 
przedsiębiorstwa. 

W tej kategorii przyznano 
także wyróżnienie specjalne. 
Otrzymała je Wirginia 
Gostomczyk, prezes zarządu 
Ides Consultants Polska Sp. 
z o.o. To firma doradcza reali-
zująca projekty z zakresu rekru-

tacji, szkoleń oraz oceny okre-
sowej pracowników. Wyróżnie-
nie zostało przyznane jedno-
głośnie. 

– Praca małego zespołu, jak 
mój, różni się od pracy w du-
żych organizacjach, a naszymi 
klientami są głównie duże 
firmy – zaznaczyła Wirginia 
Gostomczyk. – Jestem nie tylko 
prezesem, ale i pijarowcem 
i marketingowcem. Wszyscy 
pracownicy są 
wielozadaniowcami. 

Menedżerem Roku 2019 
w kategorii średnia firma został 
Piotr Grabowicz, prezes za-
rządu MCKB Sp. z o.o. To ogól-
nopolski lider wśród general-
nych wykonawców inwestycji 
w Polsce. Przedsiębiorstwo 
działa na rynku budowlanym 
wśród polskich i zagranicznych 
inwestorów. 

Piotr Grabowicz nagrodę 
ocenił także jako zobowiązanie 
i wyzwanie. 

– Odbieram nagrodę jako 
uhonorowanie całego 100-oso-
bowego zespołu, a biorąc 
pod uwagę partnerów bizneso-
wych i współpracowników, to 
prawie 1,5 tys. osób – powie-
dział Piotr Grabowicz. – Bę-
dziemy kontynuować wysiłek, 
by w przyszłości startować 
w kategorii duża firma. Dzię-
kuję za współpracę Politech-
nice Łódzkiej oraz Business 
Centre Club. 

W kategorii duża firma zwy-
cięzcą okazał się Maciej Kapica, 
prezes zarządu Moje Bambino, 
Sp. z o. o. Sp.k., która produkuje 
wyposażenie dla szkół, przed-
szkoli oraz innych placówek 
edukacyjnych. Moje Bambino 
zatrudnia 600 osób, pod tym 

szyldem działa pięć zakładów 
nie tylko w Polsce, ale i w Szwe-
cji, Niemczech, Austrii, Cze-
chach i na Słowacji. 

– Traktuję to jako zwycię-
stwo całego zarządu Moje 
Bambino, gdyż razem two-
rzymy tę firmę od 14 lat – ko-
mentował wygraną Maciej Ka-
pica. – Zaczynaliśmy jako 
mikroprzedsiębiorstwo. To jest 
przede wszystkim odpowie-
dzialność i tworzenie zespołu, 
nagroda to również ich sukces. 
Każdą firmę tworzą ludzie. 

Nagrody przyznała kapituła 
konkursu, w skład której wcho-
dzą m.in. przedstawiciele orga-
nizatorów oraz Marszałek Wo-
jewództwa Łódzkiego, Woje-
woda Łódzki, Prezydent Miasta 
Łodzi oraz Prezes Łódzkiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Galę zwieńczył koncert.
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To już 12. edycja naszego 
konkursu. Cieszy nas, jako 
organizatorów, duża liczba 

zgłoszeń menedżerów. Aż 22 
z nich uzyskało nominacje 

w trzech kategoriach. 
W obecnej edycji wyraźnie 

więcej menedżerów 
kierujących dużymi firmami 

zdecydowało się poddać 
weryfikacji konkursowej. Tak 

duże zainteresowanie 
menedżerów z małych, 

średnich i dużych firm może 
świadczyć o niezłej kondycji 
gospodarki naszego regionu. 

Niestety, jak co roku, 
odczuwamy znaczny niedosyt 

spowodowany skromnym 
udziałem kobiet w naszym 

konkursie. Jestem 
przekonany, że nie wynika on 

z braku wyróżniających się 
menedżerek, a przesadną 

skromnością, czy też 
przekonaniem, że 

zdominowana przez 
mężczyzn Kapituła nie doceni 
płci pięknej. Mogę zaręczyć, 

że członkowie Kapituły 
z pełnym obiektywizmem 

i bez kierowania się kryterium 
płci, dokonują oceny 

nominowanych kandydatów. 
Przyznanie wyróżnienia 
specjalnego Pani Prezes 
Wirginii Gostomczyk jest 

chyba najlepszym dowodem. 
Nasz konkurs ma za zadanie 

nie tylko uhonorować 

menedżerów, którzy osiągają 
znakomite wyniki 

ekonomiczne i kierują się 
zasadami odpowiedzialnego 

biznesu, dbając o swoich 
pracowników i wspomagając 

otoczenie lokalne oraz 
organizacje charytatywne. 
Chcemy  także odkrywać 

przed mieszkańcami naszego 
regionu menedżerów i firmy, 

które ze względu na profil 
i charakter prowadzonego 

biznesu, są szerzej nieznane. 
Służy temu system 

rekomendacji przez prawie 
200 elektorów z całego 
województwa. Na liście 

laureatów i nominowanych 
znajdziecie Państwo nazwiska 

i nazwy firm, z którymi 
spotkacie się po raz pierwszy. 

Osobiście, mając niezłą 
znajomość firm z naszego 

regionu, byłem zaskoczony 
kilkoma kandydaturami. 
Dowiedziałem się o nich 

dzięki naszemu konkursowi.

KRZYSZTOF T. BORKOWSKI, KANCLERZ LOŻY ŁÓDZKIEJ BCC
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ORGANIZATORZY

PARTNERZY KONKURSU

MENEDŻER ROKU REGIONU ŁÓDZKIEGO 2019

MENEDŻER ROKU
REGIONU ŁÓDZKIEGO
2019
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MENEDŻER ROKU REGIONU ŁÓDZKIEGO 2019

Piotr Wnękowski, wiceprezes Grupy Krotoski ze statuetką Partnera 
Roku Polska Press Łódź, i Marcin Polak, prezes oddziału PP w Łodzi
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Menedżerowie Roku 2019 Regionu Łódzkiego

Zbiorowa fotografia laureatów konkursu, nominowanych do tytułu, przedstawicieli organizatorów i członków kapituły. W wielkiej gali w gmachu Filharmonii Łódzkiej uczestniczyło ok. 400 osób
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Po wielkiej gali, na której uhonorowano laureatów. odbył się 
uroczysty koncert, a później przyszedł czas na bankiet
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Józef Szmich (Delia Cosmetics), laureat jednej z poprzednich 
edycji i Bożena Ziemniewicz, nominowana w kategorii mała firma
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Gala była okazją do spotkania m.in. z wojewodą Tobiaszem Bocheńskim (drugi z prawej) i wicemarszałkiem Piotrem Adamczykiem (w środku)
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Duża firma 
Sławomir Sowa 
s.sowa@dziennik.lodz.pl 

Rozmowa z Maciejem Kapicą, 
prezesem zarządu Moje 
Bambino, Sp. z o. o. Sp.k., pro-
ducentem wyposażenia dla 
szkół, przedszkoli oraz innych 
placówek edukacyjnych 

Była sobie czwórka przyja-
ciół, założyli wspólnie małą 
firmę, mija 13 lat i jest wiel-
ka grupa zatrudniająca 
600 osób, z pięcioma za-
kładami w Polsce i spółka-
mi w Szwecji, Niemczech, 
Austrii, Czechach i Słowacji. 
Tak to było? 
Prawie. Zanim doszło 

do takiej ekspansji pozyskali-
śmy inwestora w postaci fa-
bryki kredek Bambino 
z Pruszkowa t.j. firmy St-Ma-
jewski S.A. Sp.k. Ci sami 
udziałowcy kapitałowi po-
mogli nam otworzyć firmę, 
która dzisiaj jest liderem wy-
posażenia dla placówek edu-
kacyjnych w Polsce i, mówiąc 
kolokwialnie, coraz bardziej 
rozpycha się na rynkach oś-
ciennych. Ale ma pan rację – 
firmę stworzył zespół ludzi 
i to nadal zespół ludzi jest jej 
filarem. 

Od samego początku my-
śleliście o takiej ekspansji, 
czy marzenia były dużo 
skromniejsze? 
W ciągu pierwszych 

dwóch lat chcieliśmy być li-
derem rynku przedszkolnego 
w Polsce. 

Wysoko postawiona po-
przeczka. 
Tak, ale my jesteśmy oso-

bami, które znają ten rynek. 
Chodziło o zebranie kompe-
tencji i wykorzystanie wzro-
stu gospodarczego, który 
miał miejsce w Polsce przez 
ostatnich kilkanaście lat. Ro-
biliśmy to bardzo konse-
kwentnie, sprofilowaliśmy się 
na instytucje edukacyjne. 
Stąd też mogliśmy sobie poz-
wolić na postawienie ambit-
nego celu. 

Od początku zakładaliście, 
że to będzie wyposażenie 
dla placówek edukacyj-
nych? 
Przede wszystkim przyję-

liśmy założenie, że będziemy 
kompleksowym dostawcą 
usług i wyposażenia dla pla-
cówek oświatowych. To 
oznacza, że w naszej ofercie 
znajdują się zarówno kredki 
Bambino, zeszyty, artykuły 
wyposażenia plastycznego 
i pomoce edukacyjne, jak i in-
strumenty muzyczne, wypo-
sażenie meblowe wraz z do-
datkami i urządzeniami mul-

timedialnymi. Jesteśmy 
po to, żeby pomóc nauczycie-
lom i dyrektorom żłobków, 
przedszkoli i szkół. Doradza-
my im w jaki sposób zorgani-
zować przestrzeń, jakich ma-
teriałów używać, z jakimi po-
mocami naukowymi praco-
wać, aby osiągnąć jak najlep-
sze efekty w jak najkrótszym 
czasie.  

Dosyć daleko jest od krze-
sełka dla dzieciaka 
w przedszkolu do profesjo-
nalnie wyposażonej pra-
cowni fizycznej czy che-
micznej. To chyba niezbyt 
łatwe zadanie pogodzić tak 
szeroki wachlarz wyma-
gań. 
Z pewnością. Ale jeśli ma 

się znakomity zespół, znako-
mitych ludzi, da się to zrobić. 
Nasi specjaliści codziennie 
odwiedzają placówki oświa-
towe, badają potrzeby i ich 
ograniczenia budżetowe, do-
radzają jak sobie poradzić 
w sytuacji zbyt małych sal 
i zbyt dużej liczby uczniów. 
Są placówki, które potrzebują 
bardzo szerokich, trzyosobo-
wych stołów, ale i takie, gdzie 
trzeba stworzyć mobilny, trój-
kątny stół, aby jak najszybciej 
przemodelować pracę w da-
nej pracowni. 

I temu właśnie służy sieć 
70 konsultantów, którymi 
dysponują Państwo w całe 
Polsce? 
Tak, codziennie odwiedza-

ją około 500 placówek. To 
wynika z matematyki – chce-
my, aby każdy odwiedził 
od 10 do 12 placówek dzien-
nie. Ponieważ te rozmowy są 
bardzo szczegółowe, więc 
często się przedłużają, stąd 
w praktyce jest około 500 wi-
zyt dziennie. 

Państwa konsultanci mó-
wią: zobaczcie co dla was 
mamy, czy pytają: co byście 
od nas chcieli? 
Jedno i drugie. Czasem po-

trzeba jakichś dekoracji 
na akademię „na już”, a za ja-
kiś czas pojawia się zamówie-
nie na wyposażenie całego 
oddziału. Potrzeby nauczy-
cieli i dzieci są bardzo zindy-
widualizowane, a my jako 
kompleksowy dostawca mu-
simy odpowiadać na każdą 
z tych potrzeb. 

Pan mówi o wręcz 
niszowych zamówie-
niach, a przecież wiado-
mo, że najbardziej opła-
calna jest produkcja wiel-
koseryjna. 
To prawda, ale mamy tro-

chę inną filozofię. W ofercie 
mamy ponad 28 tysięcy pro-
duktów i zakładamy, że nie-

wielka część z nich pozosta-
nie niedochodowa. Skoro 
chcemy być kompleksowym 
dostawcą, do czegoś nas to 
zobowiązuje. Każde dziecko 
jest inne, każdy nauczyciel 
ma trochę inne metody pracy 
i to trzeba zrozumieć. 

Rozumiem, że kredki czy 
zeszyt to żadna filozofia, 
ale kto projektuje pomoce 
naukowe czy specjalistycz-
ne meble? 
Większość naszych pomy-

słów to dzieło naszego działu 
kreacji, około 30 procent to 
redystrybucja produktów, 
które są już na rynku takie 
jak gry chińczyk, warcaby 
czy szachy. Oferta meblowa 
jest projektowana w stu pro-
centach u nas, począwszy 
od projektów graficznych 
przez technologię produkcji 
po certyfikację. Czasami spo-
tykamy się z uwagami, że po-
dobna szafka w popularnym 
centrum handlowym kosztu-
je o wiele taniej. Owszem, ale 
nikt jej nie certyfikuje 
pod kątem wytrzymałości ty-
powo szkolnej. A kwestia 
bezpieczeństwa dla użyt-
kowników, którymi są dzieci, 
jest przecież kluczowa. 

Jesteście Państwo obecni 
w pięciu krajach. Od razu 
mieliście taki plan, czy po-
mysł pojawił się później? 
Pomysł pojawił się w 2013 

roku. Otworzyliśmy wtedy 
oddziały w Niemczech 
i w Czechach. Oprócz produk-
cji na polski rynek, dostarcza-
liśmy także produkty dla za-
granicznych dystrybutorów 
w Europie. Zauważyliśmy 
jednak, że poza pyłem i po-
tem niewiele z tego mamy. 
Marże były niskie, bo dystry-
butor zawsze wymaga 
od producenta jak najniższej 
ceny. Postanowiliśmy zaryzy-
kować, zatrudniliśmy zespół 
handlowców w Niemczech, 
stworzyliśmy biuro handlowe 
w Czechach i wydaliśmy 
własny katalog pod marką 
Insgraf i zaczęliśmy sprzeda-
wać produkty po cenach do-
stosowanych do tamtego ryn-
ku. 

Dlaczego w Polsce macie 
Państwo Moje Bambino, 
a w innych krajach Insgraf? 
Przede wszystkim dlatego, 

że ta oferta trochę się różni 
od oferty na rynek polski. 
Inaczej ją promujemy 
i pozycjonujemy, adekwatnie 
do oczekiwań klientów z da-
nego rynku. Edukacja jest 
uniwersalna, natomiast spo-
sób pracy nauczycieli w posz-
czególnych krajach jest 
ogromnie zróżnicowany. 
W niemieckiej klasie jest kil-
kunastu uczniów, w Polsce 
nawet dwa razy więcej. To 
rzutuje na wymagania wobec 
pracowni. Już nie mówię 
o różnicach w budżecie edu-

kacyjnym liczonym na jedne-
go ucznia. W Szwecji na przy-
kład sprzedaje się blaty z tak 
zwaną cichą powłoką, gdzie 
każde uderzenie jakimś 
przedmiotem jest bardzo wy-
ciszone. 90 procent stołów 
w szwedzkich szkołach ma 
właśnie takie tłumiące 
dźwięk powłoki. 

W Polsce nie ma na nie za-
potrzebowania? 
Pokazujemy je, to na razie 

nowinka, która jest powoli 
doceniana. Taki stół jest czte-
rokrotnie droższy od zwykłe-
go stolika szkolnego. Żeby do-
cenić jego wartość, trzeba po-
słuchać jaki hałas powoduje 
zabawa dwudziestki przed-
szkolaków klockami na zwy-
kłych stołach i porównać go 
z naszym stołem. 

Państwo mocno podkre-
ślacie ekologiczne techno-
logie produkcji. Czy w Pol-
sce jest to dziś równie waż-
ne jak na przykład w Niem-
czech czy Szwecji? 
Ja osobiście mam ogrom-

ną świadomość ekologiczną, 
może także dlatego, że jestem 
z wykształcenia geografem. 
Nasza firma mocno inwestuje 
w ekologię. Największym 
programem, który wprowa-
dzamy w tym roku jest wyco-
fanie styropianowych osło-
nek do mebli i zastąpienie ich 
kartonem. Dwa lata temu za-
inwestowaliśmy w panele fo-
towoltaiczne w naszym za-
kładzie w Łodzi. Poza tym 
zmieniamy politykę grzewczą 
we wszystkich naszych zakła-
dach, stopniowo wymienia-
my piece węglowe na ekolo-
giczne źródła ogrzewania, 
czyli gaz. 

W tej chwili macie Państwo 
pięć zakładów w Polsce: 
w Łodzi, Szczecinku, 
Mieroszowie, Ełku i ostat-
nio w Kutnie. Będą kolej-
ne? 
Zakład w Kutnie zakupio-

ny i uruchomiony w ubie-
głym roku jeszcze nie osiąg-
nął założonej mocy produk-
cyjnej. Liczymy, że nastąpi to 
w tym kwartale. Poza tym 
mamy tam jeszcze 16 tys. me-
trów kwadratowych do zago-
spodarowania, więc jest to 
zakład mocno rozwojowy. Ja-
ko lider na rynku polskim 
chcemy się skoncentrować 
na utrzymaniu wysokiej ja-
kości produktów dla naszych 
klientów i niezawodnym ser-
wisie. 

Czy w takich krajach jak 
Niemcy czy Szwecja, kupu-
jąc tamtejsze firmy, nie 
spotkaliście się z reakcją: 
Polacy? A co oni tu chcą? 

Na początku rzeczywiście 
występuje to zdziwienie, ale 
kiedy przyjeżdżają do Łodzi 
i innych naszych zakładów 
produkcyjnych i widzą na ja-
kich maszynach pracujemy, 
jakich używamy technologii 
i jak zautomatyzowane są li-
nie pakowania, są naprawdę 
pod wrażeniem. Austriacy 
na przykład nie kryli po tym 
co u nas zobaczyli, że to my 
pomożemy bardziej ich spół-
ce, a nie odwrotnie. 

Kiedy się patrzy na mapę, 
wasze spółki zagraniczne 
zaczynają układać się w ob-
warzanek. Są plany dalszej 
ekspansji? 
Model o którym Pan mó-

wi, wynika z przyczyn czysto 
ekonomicznych, aby najbar-
dziej skrócić drogę między 
naszym produktem a odbior-
cą. Ale nie mówi on całej 
prawdy o naszych odbior-
cach. Eksportujemy nasze to-
wary praktycznie na cały 
świat, w tym do tak odległych 
krajów jak Australia, Japonia 
czy Ekwador. 

Gdzie Pan zaczynał karierę 
zawodową? 
Karierę korporacyjną za-

czynałem w McDonald’s. 

Czyli prawdę mówią te re-
klamy, że można się tam 
dużo nauczyć? 
Nie wiem jak to teraz wy-

gląda, ale ja nauczyłem się 
tam zarządzania zespołem, 
stawiania sobie celów bizne-
sowych i ich realizacji. 

A później pomyślał Pan: No 
nie, wolę pójść na swoje? 
Wie pan, na pewnym eta-

pie osobistego rozwoju zawo-
dowego chce się realizować 
swoje pomysły. Współpraca 
z inwestorami i grupą moich 
przyjaciół pozwoliła nam zre-
alizować dokładnie te cele, 
które sobie postawiliśmy. 

Ma Pan trochę czasu dla 
siebie, czy wszystko dla fir-
my? 
Balans między pracą, a ży-

ciem prywatnym musi być 
zachowany. Dba o to również 
moja żona Gabrysia. Jak naj-
bardziej mam czas wolny, 
który staram się poświęcać 
rodzinie i realizacji mojej pa-
sji. Staram się jak najwięcej 
ruszać, ale bardzo lubię też 
gotować. 

To może zobaczymy Pana 
w jakimś Master Chef? 
A żeby Pan wiedział, że 

córki mnie cały czas nama-
wiają. Ale ja nie przepadam 
za takimi publicznym wystę-
pami, więc chyba ograniczę 
się do własnego stołu.
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Maciej Kapica: – Jesteśmy dostawcą kompleksowym, 
odpowiadamy na wszystkie potrzeby placówek edukacyjnych
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Filarem naszej firmy byli i są ludzie

Eksportujemy nasze 
towary praktycznie 
na cały świat, w tym 
do tak odległych 
krajów jak Australia, 
Japonia czy Ekwador. 
Maciej Kapica
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Średnia firma 

Rozmowa z Piotrem 
Grabowiczem, prezesem za-
rządu MCKB Sp. z o. o., ogól-
nopolskiego lidera wśród ge-
neralnych wykonawców inwe-
stycji w Polsce. 

Łódź przez lata uchodziła 
za miasto zapóźnione, 
gdzie niewiele się dzieje. 
Teraz z kolei ocenia się jako 
miasto najszybciej się roz-
wijające.  
Jestem łodzianinem 

od urodzenia i dlatego cieszę 
się, że w ostatnich latach 
Łódź znacząco poprawiła 
swój wizerunek oraz pozycję 
biznesową i jest jednym z naj-
szybciej rozwijających się 
miast w Polsce i w Europie. 
Magnesem dla inwestycji są 
tu na pewno: duży potencjał 
naukowy oraz rozwinięta in-
frastruktura. W branży bu-
dowlanej panuje wciąż dobra 
koniunktura, ale jest obarczo-
na bardzo wysokim wskaźni-
kiem ryzyka biznesowego. 
Od dłuższego czasu obserwu-
jemy znaczny wzrost kosztów 
budowy, spowodowany 
wzrostem cen materiałów bu-
dowlanych. Zdarzają się rów-
nież sytuacje, w których za-
mówień na niektóre materia-
ły musimy dokonywać nawet 
z półrocznym wyprzedze-
niem. Problemy ze znalezie-
niem wykwalifikowanych 
pracowników oraz coraz wyż-
sze koszty zatrudnienia i ob-
sługi finansowej rodzą trud-
ności w budżetowaniu i pla-
nowaniu procesów inwesty-
cyjnych. 

 MCKB specjalizuje się 
w wykonawstwie zaawan-
sowanych technologicznie 
obiektów przemysłowych, 
logistycznych i komercyj-
nych. Czym konkretnie jest 
to zaawansowanie techno-
logiczne?  
W przypadku obiektów 

przemysłowych możemy mó-
wić o co najmniej dwóch po-
ziomach najnowszych tech-
nologii stosowanych w bu-
downictwie. Pierwszy to etap 
projektowania i wykonaw-
stwa. Tutaj coraz częściej wy-
korzystujemy Building 
Information Modeling (BIM). 
To technologia coraz pow-
szechniej stosowana, także 
w Polsce, pozwalająca us-
prawnić proces inwestycyjny 
poprzez zintegrowane plano-
wanie, eliminację błędów 
w wykonawstwie oraz bieżą-
cy nadzór nad procesem in-
westycyjnym. Jesteśmy jed-
nym z prekursorów BIM 
w Polsce. Drugi poziom to in-
stalacje technologiczne stoso-
wane przez naszych klientów. 

Szczegółów nie powinienem 
zdradzać, ponieważ zobowią-
zuje mnie poufność. Mogę je-
dynie powiedzieć, że w prze-
myśle farmaceutycznym 
i elektronicznym niektóre 
wymagania dla systemu wen-
tylacji i klimatyzacji są po-
równywalne dla laboratoriów 
naukowych. Podobnie jest 
z kompletnie zautomatyzo-
wanymi systemami magazy-
nowania i dystrybucji goto-
wych leków lub podzespo-
łów. W niektórych przypad-
kach, np. w przemyśle che-
micznym i spożywczym, bar-
dzo istotne jest oświetlenie 
i temperatura otoczenia o pa-
rametrach dobranych tak, aby 
w czasie produkcji nie wpły-
wały na surowce i kompo-
nenty użyte do produkcji. 

 W portfolio macie nazwy 
naprawdę dużych inwesto-
rów... 
Mamy na koncie realizacje 

obiektów dla takich firm, jak: 
Segro, Takeda Pharma, BSH 
Sprzęt Gospodarstwa Domo-
wego, TME, Koki Europe, 
ABB, Nestle Purina, EDF, czy 
3 M. Rok 2020 rozpoczął się 
dla nas bardzo dobrze. Budu-
jemy dla UMA Investments. 
Jest to spółka należąca 
do grupy kapitałowej Kellogg 
Company. Amerykański In-
westor powierzył nam prze-
budowę i rozbudowę budyn-
ku produkcyjno-magazyno-
wego w Kutnie o łącznej po-
wierzchni 22.100 m2. Niemie-

cki Dachser zlecił nam z kolei 
realizację czwartego już eta-
pu projektu. Tym razem wy-
konamy rozbudowę hali prze-
ładunkowej, zlokalizowanej 
w Strykowie, o powierzchnię 
2.500 m2. Z kolei 
w Myszkowie, dla polskiego 
producenta soków, firmy 
Sokpol, budujemy obiekt pro-
dukcyjny wraz z częścią so-
cjalną i biurową o powierzch-
ni 10.700 m2. A to tylko nie-
które z prowadzonych przez 
nas obecnie inwestycji. Cie-
szę się, że nasi Klienci doce-
niają wysoką jakość świad-
czonych przez nas usług. 
Wszystkich Inwestorów da-
rzymy jednakowym szacun-
kiem, a do ich planów inwe-
stycyjnych podchodzimy 
zawsze z uwagą. 

Wiadomo jednak, że MCKB 
angażuje się nie tylko w bu-
dowę nowych obiektów. 
Rewitalizacja Fabryki 
Grohmana to również wa-
sze dzieło. Jak bardzo różni 
się podejście do budowy 
nowego obiektu, od re-
montu i unowocześnienia 
zabytku?  
Rewitalizacja fabryki 

Grohmana jest szczególnym 
przypadkiem, dlatego że tego 
budynku praktycznie nie by-
ło, zostało zaledwie kilka 
ścian. Odbudowaliśmy obiekt 
w przynajmniej 50 procen-
tach. Pod okiem konserwato-
ra musieliśmy uratować, co 
się da i zrekonstruować całą 

resztę, więc w grę wchodziła 
i rekonstrukcja, i czyszczenie 
cegły, i nawet dorabianie ce-
gieł o wymiarach takich, w ja-
kich wytwarzano je dawniej. 
Trzeba też było przystosować 
ten budynek do potrzeb ŁSSE 
oraz wynajmujących tam po-
wierzchnie biurowe firm. 

A co Pan powie o Łodzi 
w kontekście pańskiej 
branży? To dobre miejsce 
do angażowania się w bu-
dowę nowych obiektów, 
czy też rewitalizację już ist-
niejących? W naszym mieś-
cie rewitalizacja to jest te-
mat numer 1 ostatnimi mie-
siącami. 
Rewitalizacje są na pewno 

dużo droższe niż budowanie 
od podstaw. Nie pieniądze są 
tutaj jednak kluczowe. Gdy-
byśmy myśleli tylko o nich, 
o zabytkach można byłoby 
w ogóle zapomnieć, a stawia-
libyśmy wyłącznie nowe bu-
dynki. Oczywiście rekon-
strukcja zabytkowych obiek-
tów jest droga, a sam proces 
budowlany o wiele bardziej 
wymagający, ale nie można 

sobie pozwolić na to- a szcze-
gólnie w Łodzi- by zabytki 
niszczyć. Postindustrialne 
obiekty są dzisiaj szczególnie 
modne na świecie, trzeba ten 
czas dobrze wykorzystać. 

A jakie było wasze najwięk-
sze wyzwanie, najtrudniej-
sza realizacja? 
Przebudowa budynków 

Łódzkiej Drukarni Dziełowej 
na dom studencki BaseCamp. 
Jest to kolejny doskonały 
przykład rewitalizacji obiek-
tów postindustrialnych. 
Łódzka Drukarnia Dziełowa 
rozpoczęła swoją działalność 
przy ul. Rewolucji 1905 roku 
45 w latach 60. Gdy ukończo-
no realizację, lokalna prasa 
pisała o nowym, moderni-
stycznym „Łódzkim Pałacu 
Słowa Drukowanego”. 
W 2010 r. podjęto decyzję o li-
kwidacji drukarni, a dwa lata 
później budynek został zam-
knięty. Gmach odżył jednak 
na nowo w 2018 r., między 
innymi dzięki MCKB, gene-
ralnemu wykonawcy obiek-
tu. Poprzemysłowy obiekt 
został dostosowany przez 
nas do wymagań nowoczes-
nego domu studenckiego, 
przy jednoczesnym zacho-
waniu jego unikatowych wa-
lorów, zgodnie z projektem 
Grupy 5 Architekci. Powstało 
między innymi: 487 aparta-
mentów studenckich, 15 
wspólnych kuchni, 5 cichych 
pokoi studyjnych oraz 10 po-
koi dla niepełnosprawnych, 
wybudowaliśmy także salę 
konferencyjno-widowiskową 
oraz stworzyliśmy zaplecze 
rekreacyjne. 

Pan zdaje się nagrody zdo-
bywa nie tylko w Łodzi 
i Polsce. MCKB swego cza-
su, jako jedyny polski re-
prezentant branży, znala-
zła się w finale międzyna-
rodowego konkursu 
European Business 
Awards.  
Tak, to prawda. Ostatnio 

zostaliśmy nagrodzeni takimi 
tytułami, jak: Medal Europej-
ski, Firma Dobrze Widziana, 
Ambasador Polskiej Gospo-
darki w kategorii Najwyższa 
Jakość, Trzeci Diament 
do Złotej Statuetki Lidera 
Polskiego Biznesu BCC, Top 
Builder. 

Za rok wasza firma będzie 
obchodzić trzydziestole-
cie. Da się porównać wa-
runki i technologię w jakiej 
pracowaliście na początku 
polskiej transformacji z ty-
mi warunkami, które ma 
Pan dziś? Z iloma pracow-
nikami Pan zaczynał? 
Firmę założyłem z dwoma 

przyjaciółmi z czasów stu-

denckich na Politechnice 
Łódzkiej, w okresie przemian 
ustrojowych, na przełomie 
lat osiemdziesiątych i dzie-
więćdziesiątych. Moją pierw-
szą ofertą była przebudowa 
stajni dla muflonów w łódz-
kim ZOO, a dzisiaj realizuje-
my wielkie zakłady przemy-
słowe dla międzynarodo-
wych gigantów. Początki nie 
były łatwe- magazyn w gara-
żu, pożyczony samochód, 
kilku pracowników. Droga 
do sukcesu była wyboista. 
Miniony czas to nieustanna 
nauka biznesu, nowych tech-
nologii, przewidywania i po-
konywania trudności. Bu-
downictwo to moja praca 
i pasja. Moi przyjaciele 
i wspólnicy – ci sami od trzy-
dziestu lat- zapewne powie-
dzieliby podobnie.  

A ilu pracowników zatrud-
nia Pan dziś?  
To już ponad 100 osób. Za-

równo łódzką siedzibę naszej 
firmy, jak i wrocławski od-
dział, tworzy zespół specjali-
stów i ekspertów wielokrot-
nie docenionych przez inwe-
storów polskich i zagranicz-
nych. To właśnie dzięki ich 
wiedzy, motywacji i zaanga-
żowaniu, możemy umacniać 
swoją pozycję na polskim 
rynku budowlanym. Są oni 
naszym największym kapita-
łem. 

Co dalej? Ma Pan pomysł 
na kolejne 10 lat, jak jesz-
cze mocniej pchnąć firmę 
do przodu, jeszcze bar-
dziej ją rozwinąć.  
Dzisiaj jesteśmy przedsię-

biorstwem średniej wielkoś-
ci. Rozwijamy się bardzo dy-
namicznie. W 2019 roku 
zwiększyliśmy zatrudnienie 
o trzydzieści procent.Chce-
my w tym roku otworzyć biu-
ro w Poznaniu. Planujemy 
budowę nowej siedziby 
w Łodzi. Cały czas inwestuje-
my w szkolenie pracowni-
ków, innowacyjne systemy 
zarządzania, dostosowanie 
firmy do coraz wyższych 
standardów pracy. W ciągu 
następnych dziesięciu lat 
chcemy dołączyć do grona 
największych firm budowla-
nych w Polsce. 

Co jest Pana pasją? 
Żeglarstwo morskie i ek-

spedycje w rejony polarne. 
Trudne warunki, konieczność 
przewidywania i konfronta-
cja z zagrożeniami uczą poko-
ry i uodparniają na stres. 
Można jednocześnie odkryć 
inną rzeczywistość, bez zasię-
gu telefonii komórkowych, 
za to z nieokiełznaną przyro-
dą na wyciągnięcie ręki.  
¹

Piotr Grabowicz został laureatem w kategorii średnia firma. Odbierając statuetkę zapowiedział, 
że będzie kontynuował starania, aby w przyszłości MCBK wystartowała w kategorii duża firma
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Budownictwo to moja praca i pasja

Inwestujemy w szkolenie 
pracowników, 
innowacyjne systemy 
zarządzania, 
dostosowanie firmy 
do coraz wyższych 
standardów pracy
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ZOO Safari w Borysewie to 
największy prywatny ogród 
zoologiczny w Polsce. Na 26 
hektarach powierzchni żyje 
100 gatunków zwierząt w tym 
rzadko spotykane białe tygry-
sy i białe lwy. ZOO w 
Borysewie to także „książko-
wy” przykład na to, że pasja 
i budowa dobrze prosperują-
cego przedsiębiorstwa mogą 
iść ze sobą w parze. O miłości 
do zwierząt, historii firmy 
i rozwoju rynku parków tury-
styki i rozrywki rozmawiamy 
z Andrzejem Pabichem, pre-
zesem ZOO Safari w 
Borysewie. 

Narodziny białych lwów i ty-
grysów w Borysewie 
z zapartym tchem obserwo-
wał cały świat. Dość powie-
dzieć, że artykuły na ten te-
mat można było znaleźć 
w „The New York Times”, 
„The Washington Post” czy 
„The Guardian”... 
To prawda. Moja rodzina, 

która mieszka w Stanach Zjed-
noczonych, była bardzo zasko-
czona, gdy czytając gazety, na-
trafiła na moje nazwisko. To 
wydarzenie na pewno wpły-
nęło pozytywnie 
na rozpoznawalność naszej 
marki. Do dziś w naszym ogro-
dzie przyszło na świat 14 bia-
łych tygrysów i 12 białych 
lwów. Kilka z nich wyjechało 
do Tajwanu i Korei Południo-
wej na mocy współpracy z za-
granicznymi Ogrodami Zoolo-
gicznymi. Te, które u nas po-
zostały stanowią około 15 pro-
cent światowej populacji tych 
zwierząt. Niektóre z nich 
w początkowym etapie roz-
woju wychowywaliśmy w na-
szym własnym domu. Kocięta 
zostały odrzucone przez mat-
kę, trzeba było je więc dokar-
miać i dbać o nie. Po roku wró-
ciły do swych sióstr i braci. 
Efekt jest taki, że znają ludzi 
i nie unikają ich. Na wybiegu 
śmiało podchodzą do szyb 
i siatek, przy których są turyś-
ci, za ich wzorem podąża resz-
ta stada. Efekt jest taki, że 
zwierzęta można oglądać 
w pełnej krasie. 

Lwy i tygrysy to tylko dwa 
gatunki z 100, które żyją w 
Borysewie … 
W zagrodach i na wybie-

gach można zobaczyć serwale, 
pumy, rysie, wilki polarne, psy 
dingo, panterę chińską, żyrafy, 
antylopy, zebry, surykatki, 
strusie, foki, kozy, alpaki, naj-
większą w Europie, liczącą 27 
okazów ekspozycję krokodyli 
nilowych, w sumie 600 zwie-
rząt pochodzących z 5 konty-

nentów. Jako jedyne ZOO 
w kraju mamy też bawoły 
afrykańskie. Idąc „za ciosem” 
„białych lwów i tygrysów”, 
ściągnęliśmy też białe wielbłą-
dy i kangury. Bardzo dbamy 
o to, by zwierzęta czuły się 
u nas swobodnie. Mają duże 
wybiegi z własnymi zbiornika-
mi wodnymi i tam, gdzie to 
jest możliwe, mieszkają w sta-
dach. Dużo zwierząt, jak 
na przykład antylopy, w takich 
warunkach czują się bezpiecz-
nie. To również dodatkowa 
atrakcja dla naszych gości. Za-
miast oglądać jedną lub dwie 
pary zwierząt z danego gatun-
ku, co niekiedy się zdarza, wi-
dzą całe stado. To naprawdę 
robi wrażenie. 

Prowadzenie ogrodu zoolo-
gicznego zdaje się ciężkim 
kawałkiem chleba. Skąd 
wziął się pomysł na taką 
działalność? 
Kilkanaście lat temu kupi-

łem teren w Borysewie 
z myślą o zupełnie innym inte-
resie. Prowadziłem tu przez ja-
kiś czas hurt spożywczy. Zwie-
rzęta jednak były nam zawsze 
bliskie. Mój starszy syn, Da-
riusz hodował rybki, pająki 
i węże, ja w gabinecie miałem 
piranie i kajmany. Nasza ro-
dzinna pasja była na tyle duża, 
że zaczęły się u nas pojawiać 
kolejne zwierzęta a na naszym 
terenie, wzdłuż trasy rosły ko-
lejne woliery, w których 
mieszkały m.in. bażanty 

i kaczki. Po pewnym czasie za-
jąłem się sprowadzaniem 
do kraju strusi. Zwierzęta ścią-
gałem z Holandii, a następnie 
sprzedawałem polskim ho-
dowcom. Organizowałem też 
sympozja i spotkania z holen-
derskimi hodowcami. W kraju 
był akurat boom na strusie jaja 
i mięso więc było to opłacalne. 
Po pewnym czasie boom prze-
minął, ale strusie pozostały ty-
le, że jako zwierzęta dekora-
cyjne. Pojawiły się też dodat-
kowo kuce i inne okazy, które 
trzymaliśmy dla przyjemnoś-
ci. Po pewnym czasie zwrócili-
śmy uwagę, że ludzie często 

zatrzymują się przy naszym 
ogrodzeniu, by je obejrzeć. 
W tym czasie mój starszy syn 
zaczął też współpracować 
z ogrodami zoologicznymi 
na całym świecie. Szukał oka-
zów i przewoził dla nich zwie-
rzęta. Postanowiłem to wyko-
rzystać. Wystąpiłem o zezwo-
lenie na prowadzenie ogrodu 
bez niebezpiecznych zwierząt. 
ZOO otworzyliśmy w sierpniu 
2008 roku. To było szaleń-

stwo. Moja żona Anna sprze-
dawała bilety w domku o ro-
zmiarach 4 × 4 metry z młod-
szym synem Jasiem na kola-
nach, a w zagrodach mieliśmy 
w sumie 33 okazy. Okazało się 
jednak, że informacja o pierw-
szym prywatnym ZOO w oko-
licy poszła w świat i przyjecha-
ło do nas całkiem sporo ludzi. 
Wpływ na to miała zapewne 
działalność znajdujących się 
nie opodal uniejowskich term, 
które otworzono w tym sa-
mym roku. Byliśmy bardzo 
pokrzepieni tym zaintereso-
waniem. Postanowiłem więc 
inwestować dalej. Dokupowa-
łem kolejne fragmenty grun-
tów, ściągaliśmy kolejne zwie-
rzęta. Po dwóch latach otrzy-
małem zezwolenie na prowa-
dzenie Ogrodu Zoologicznego. 
Dzięki temu mogłem ściągnąć 
do nas również gatunki nie-
bezpieczne. Udało nam się 
z synem znaleźć białego lwa 
Sahima, a nieco później samicę 
dla niego. Ta para to prawdzi-
we uosobienie miłości, której 
owocem była 12 małych kociąt, 
w tym lwie czworaczki. By sfi-
nansować to wszystko, musia-
łem wyprzedawać nierucho-
mości, którymi dysponowa-
łem w Łodzi. Ogród się rozra-
stał, ludzi było coraz więcej. 
Teraz w ciągu sezonu odwie-
dza nas średnio 250 tys. osób. 

Branża, w której działacie, 
jest bardzo dynamiczna 
i wymaga ciągle nowych 

pomysłów i nowych inwe-
stycji... 
Zgadza się. W naszym mo-

delu biznesowym zmierzamy 
teraz od ogrodu zoologicznego 
do parku rozrywki, który ma 
zapewniać atrakcje osobom 
w każdym wieku i o różnych 
zainteresowaniach. Otworzyli-
śmy więc interaktywne kino 
tzw. cinecoaster 7D (nazwa 
zaczerpnięta symulowanej 
przejażdżki wagonikiem, 
w którym znajdują się widzo-
wie), w którym odbywają się 
projekcje filmów o drapieżni-
kach oraz położony na końcu 
naszego ogrodu Świat Wodny. 
Kompleks ten składa się 
z czterech wysp, na których 
żyją różne zwierzęta: gibony, 
koczkodany, lemury, żurawie, 
pelikany i 6 aligatorów. Pomię-
dzy wyspami znajdują się ka-
nały wodne, w których miesz-
kają m.in. karpie koi. Pomię-
dzy wyspami można prze-
mieszczać się po kładkach lub 
przy pomocy rowerów wod-
nych. Taki sposób oglądania 
zwierząt jest bardziej dyna-
miczny i ciekawszy, od zwy-
kłej przechadzki. Niedługo po-
jawią się tam kolejne zwierzę-
ta w tym czarne łabędzie i fla-
mingi. Mamy też restauracje, 
w których nasi goście mogą 
wybrać posiłki dla siebie i dla 
najmłodszych ze zróżnicowa-
nego menu i „Figlarnię”, czyli 
kompleks namiotów sferycz-
nych z klimatyzowanym pla-
cem zabaw, z pneumatyczny-
mi zjeżdżalniami i trampolina-
mi, w którym rodzice mogą 
odpocząć przy filiżance np. 
kawy i zjeść lunch, a dzieci 
mogą swobodnie się pobawić. 
Działalność w tej branży wy-
maga od nas ciągłego inwesto-
wania, nowych pomysłów 
i wyczucia potrzeb naszych 
gości. 

Działalność ZOO Safari w 
Borysewie zdaje się mieć 
ścisły związek z rozwojem 
całego regionu... 
Gdy zakładaliśmy ZOO w 

Borysewie, wielu ludzi stuka-
ło się czoło, twierdząc, że 
ogród położony na wsi to zły 
pomysł. Okazało się jednak, że 
mimo na pozór złego położe-
nia, ludzi przyjeżdża do nas 
coraz więcej. Wpływ na to ma 
na pewno bliskość Term 
w Uniejowie. Ludzie, którzy 
jadą tam odpoczywać, zaglą-
dają do nas i odwrotnie. W po-
łowie roku kolejna, podobna 
inwestycja ruszy 
w Poddębicach (Termy 
w Poddębicach), kilkaset me-
trów w linii prostej od nas. 
W tym przypadku również 
spodziewamy się wymiany 
gości pomiędzy atrakcjami. 
Wydaje mi się, że nasza dzia-
łalność również ma wpływ 

na lokalny handel. Ludzie, 
którzy do nas przyjeżdżają, 
zaglądają po drodze do skle-
pów i restauracji. To natural-
ne, że działalność różnych 
przedsiębiorców wpływa 
na siebie i uważam to za do-
brą monetę. Miałem już kilka 
propozycji przeniesienia na-
szego ogrodu w inne miejsce 
w kraju i to za naprawdę duże 
pieniądze. Nie zgodziłem się, 
bo turystyka w naszym regio-
nie zaczyna się naprawdę do-
brze rozwijać. Jesteśmy 
w mniej więcej równej odle-
głości od nas Warszawy, 
Wrocławia i Poznania i sądzę, 
że mieszkańcy tych regionów, 
zaczną do nas coraz liczniej 
zaglądać. 

Jakie macie plany na naj-
bliższą przyszłość? 
Na pewno stawiamy 

na rozwój. Pojawią się nowe 
gatunki zwierząt. Chcemy też 
wydłużyć sezon. ZOO pracuje 
i generuje koszty przez cały 
rok, więc im dłużej jest otwar-
te dla zwiedzających, tym le-
piej zarabia na swe utrzyma-
nie. W tym roku z pomocą 
przyszła nam pogoda, więc 
ogród już działa i można 
do niego przyjeżdżać, a bile-
ty sprzedawane są w promo-
cyjnej cenie. Wiosną planuje-
my też dużą imprezę. 26 
kwietnia organizujemy I Bieg 
o Puchar Lwa Sahima połą-
czony z piknikiem rodzin-
nym. Uczestnicy będą mieli 
do pokonania dwa okrążenia 
po ogrodowych alejkach, 
w sumie 5200 m lub 2600 m, 
dzieci krótszy dystans.  W ra-
mach wpisowego każdy 
uczestnik będzie mógł zabrać 
bezpłatnie osobę towarzyszą-
cą. Dla tych, którzy ponad bie-
ganie przedkładają piesze wę-
drówki, przygotowaliśmy 
przechadzkę z przewodni-
kiem, w którego rolę będę 
miał przyjemność wcielić się 
osobiście. Na imprezę zaprosi-
liśmy przedstawicieli Polskie-
go Związku Olimpijskiego par-
lamentarzystów i lokalnych 
samorządowców. Bardzo 
chcemy, by wpisała się ona 
w cykl wydarzeń zarówno 
w naszym ZOO, jak i w regio-
nie. Jak co roku, będziemy też 
świętować dzień dziecka, 
podczas którego dzieci do 15 
lat mają wstęp wolny. 

Czy z perspektywy czasu, 
raz jeszcze otworzylibyście 
ZOO, czy może spróbowali 
szczęścia w innym bizne-
sie? 
Prowadzenie Ogrodu Zoo-

logicznego to ciężki kawałek 
chleba, ale i ogromna saty-
sfakcja i nie zamieniłbym tego 
na nic innego. 
¹

ZOO Safari w Borysewie to rodzinny interes, w którego prowadzenie prócz prezesa Andrzeja 
Pabicha zaangażowana jest m.in. żona Anna. Włączają się także synowie Dariusz i Janek
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Rodzinny biznes ze zwierzęcą pasją

Prowadzenie Ogrodu 
Zoologicznego to 
ciężki kawałek chleba, 
ale i ogromna 
satysfakcja 
Andrzej Pabich
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Grupa Krotoski - jeden z czoło-
wych polskich dealerów samo-
chodowych - otrzymała tytuł 
Partnera Roku 2019 Polska 
Press Łódź. 

Grupa Krotoski to lider wśród de-
alerów samochodowych w Pol-
sce. Wywodzi się z największej, 
działającej w kraju od 30 lat, 
grupy dealerskiej Krotoski-Cichy. 

W lipcu 2019 r., doszło do po-
działu. Wobec innych wizji pro-
wadzenia firmy, wspólnicy - Ro-
bert Krotoski i Mirosław Cichy - 
zdecydowali się na rozstanie. Po-
dzielili się przy tym rynkiem i sa-
lonami, które wraz z serwisami 
rozmieszczone są na terenie ca-
łej Polski. Grupa Krotoski prze-
jęła salony w centralnej i połud-
niowej części kraju. 

Dziś Grupa Krotoski oferuje 5 
marek w 11 salonach, w 3 mia-
stach. Grupa składa się z salonów 
Volkswagen osobowe, Volkswa-
gen dostawcze, Audi i Porsche 
w 3 salonach w Łodzi, Volkswa-
gen osobowe, Volkswagen do-
stawcze i Audi w 4 salonach 
w Warszawie a także Volkswa-
gen osobowe, Volkswagen do-

stawcze, Skoda i Audi w czterech 
salonach w Częstochowie. 

Hitem w tegorocznej ofercie 
Grupy Krotoski jest z pewnością 
nowe Audi A5 Sportback. Co re-
prezentuje sobą najnowszy czło-
nek rodziny Audi? 

Jak podkreślają producenci, 
nowe A5 swoją stylistyką czerpie 
wprost od aut klas wyższych. 
Nowa osłona chłodnicy, ro-
zmieszczenie szczelin wentyla-
cyjnych, kształt spojlera czy pro-
gów - to wszystko powoduje, że 
nadwozie ma znacznie bardziej 

dynamiczny charakter niż u po-
przedników. 

Zmieniło się również wnętrze 
nowego A5. Wszystko w środku 
podporządkowane jest jednemu 
celowi: komfortowi kierowcy. 
Tablica rozdzielcza jest lekko 
zwrócona w jego stronę. Wzrok 
przykuwa znajdujący się w jej 
centralnej części duży wyświet-
lacz systemu MMI touch. To cen-
trum sterowania nowym syste-
mem obsługi samochodu. Kie-
rować nim możemy zarówno 
wprowadzając tekst na panelu 

dotykowym, jak i za pomocą ste-
rowania głosowego. 

W standardowym wyposaże-
niu nowego A5 jest teraz również 
hotspot Wi-Fi. Kierowca może 
wywołać dane z poziomu kie-
rownicy, wyświetlą się na 12,3-
calowym ekranie. Jego uzupeł-
nieniem jest system HUD - head-
up display  - pozwalający poka-
zać najważniejsze informacje 
na szybie, na wprost oczu kieru-
jącego pojazdem. 

Zgubić nie pozwoli nam się 
dostępny na żądanie system 

nawigacji MMI navigation plus. 
Dziennikarze motoryzacyjni 
zwracają uwagę na jego intui-
cyjne i inteligentne działanie. 
Może on np. „nauczyć się” 
przejechanych przez nas tras 
i na ich podstawie zasugerować 
nam przebieg tej, którą akurat 
się poruszamy. 

Poza nawigacją, klient 
może na żądanie dodać 
do wyposażenia cyfrowe ra-
dio DAB+, smartfonowy inter-
fejs Audi oraz Audi phone box 
i system muzyczny Bang & 
Olufsen Premium Sound Sy-
stem z trójwymiarowym 
dźwiękiem. 

A co kryje się pod maską no-
wego Audi A5? Auta dostępne 
będą z silnikami, o mocy od 163 
KM. W gamie dostępnych dla 
klienta jednostek napędowych 
znajdują się także potężne silniki 
V6 montowane w modelach 
typu S. 

Silniki Audi A5 wyposażone 
będą również w instalację elek-
tryczną mild hybrid MHEV. 
Dzięki jej zastosowaniu, zużycie 
paliwa w codziennym użytko-
waniu zmniejszone może zostać 
o 0,4 l/100 km. 

Dodajmy, że wszystkie wer-
sje Audi A5 wyposażone zostały 
w automatyczne skrzynie bie-
gów. 

Już od początku przyszłego 
miesiąca, w salonach Audi nale-
żących do Grupy Krotoski - 
przy ul. Niciarnianej 51/53 oraz 
przy al. Bartoszewskiego 13 - 
można będzie przejechać się no-
wym A5. Na próbną jazdę klienci 
mogą umówić się już teraz. 

Szczegółowa oferta na stronie 
internetowej 
www.krotoski.com. ¹

Wyróżnienie specjalne 

Rozmowa z Wirginią 
Gostomczyk, prezesem zarzą-
du firmy doradczej IDES 
Consultants Polska Sp. z o.o. 

Pani firma prowadzi bar-
dzo szeroki zakres działal-
ności: rekrutacja pracowni-
ków, szkolenia, doradztwo 
personalne, ale firmy nie 
zawsze zamawiają cały 
cykl. Na co jest obecnie naj-
większe zapotrzebowanie 
na rynku? 
Obecnie jest szczególny 

nacisk na pozyskiwanie pra-
cowników. Jest to związane 
z dynamicznym rozwojem 
naszej gospodarki i brakiem 
wykwalifikowanych pracow-
ników, który doskwiera 
właściwie każdej firmie. 
IDES specjalizuje się w re-
krutacji pracowników na sta-
nowiska wyższego i średnie-
go szczebla. Działamy na te-
renie całej Polski, w firmach 
polskich i międzynarodo-
wych. Biorąc pod uwagę po-
trzeby naszych Klientów, 
z którymi mamy już wielo-
letnią współpracę, rekrutuje-
my również pracowników 
niższego szczebla oraz spe-

cjalistów. Mamy bardzo do-
brą bazę kandydatów. 

To dzisiaj duże wyzwanie 
znaleźć kompetentnego 
pracownika na wyższy i śre -
dni szczebel zarządzania? 
Dziś dyrektorów i prezesów 

jest o wiele łatwiej zrekru to -
wać i  znaleźć odpowiednie 
osoby, natomiast im stanowi-
sko jest niżej w hierarchii orga-
nizacyjnej firmy – mamy na  
 myśli stanowiska produkcyjne 
czy też specjalistów zarządza-
nia poszczególnymi procesami 
– tym trudniej znaleźć pracow-
nika. Jest wiele ofert pracy 
i nie wielu chętnych o wyma-
ganych kompetencjach. Muszę 
jednak podkreślić, że mimo 
trudnych czasów, potrafimy 
skutecznie znaleźć pracowni-
ków i zatrudnić ich w firmach 
naszych Klientów. Z tego je-
stem naprawdę dumna. Tym 
bardziej że często jesteśmy jed-
ną z wielu firm, które pracują 
z danym Klientem. Mam ze-
spół niezwykle wytrwałych 
pracowników, nastawionych 
na zrealizowanie celu, aby 
efekty naszych działań przeło-
żyły się później jak najlepiej 
na efekty firm, dla których zre -
krutowaliśmy pracowników. 

Na rekrutacji się nie koń-
czy. Pracownik powinien 
się nieustannie szkolić. 
Prowadzimy szkolenia 

w ramach AKADEMII LIDE-
RA, dla pracowników produk-
cji: liderów, brygadzistów 
i operatorów oraz również  
szkoleniach w ramach AKA-
DEMII MENADŻERA. Mam 
grupę profesjonalnych trene-
rów biznesu, którzy wcześniej 
pracowali w biznesie i dzięki 
temu mogą odpowiadać 
na potrzeby Klientów, które są 
związane z profesjonalnym 
rozwojem pracowników. 

Jak pracownicy przyjmują 
dziś szkolenia?  Czy są jesz-
cze inne metody rozwojo-
we dla pracowników? 
Podejście jest bardzo po-

zytywne. Firmy oferują dzi-
siaj mniej szkoleń niż jeszcze 
kilka lat temu, gdy organizo-
wano wiele szkoleń finanso-
wanych z projektów unij-
nych. Dlatego kiedy firma de-
cyduje się na szkolenie, dla 
większości pracowników jest 
to rodzaj wyróżnienia i syg-
nału, że pracodawca wierzy 
w niego i w jego potencjał 
rozwojowy. Ale jest jeszcze 
jeden obszar, bardzo dziś 

ważny, którym zajmuje się 
IDES. To BILANS KOMPE-
TENCJI.  Po ukończeniu pro-
jektu, pracodawca i pracow-
nik otrzymują charakterysty-
kę kompetencji pracownika. 
Jego mocne strony oraz jakie 
obszary wymagają rozwoju. 
To przynosi ogromne korzyś-
ci zarówno pracodawcy, jak 
i pracownikowi, któremu po-
maga w planowaniu kariery 
zawodowej.

Grupa Krotoski - Partner Roku 2019
MENEDŻER ROKU REGIONU ŁÓDZKIEGO 2019

Mała wielka firma

Wirginia Gostomczyk, laureatka wyróżnienia specjalnego, 
podkreśla, że jej klientami są duże firmy
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Grupa Krotoski oferuje 
pięć marek w jedenastu 
salonach, w trzech 
miastach Polski. 
W Łodzi do firmy 
należą trzy salony.

Kształt nadwozia nowego Audi A5 Sportback nadaje mu bardzo dynamiczny charakter
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Firma IDES funkcjonuje 
w Polsce od 24 lat. Wirginia 

Gostomczyk dołączyła do niej 
po zakończeniu studiów MBA 

na Uniwersytecie w Lyonie, 
wcześniej kończąc etnologię. 
Jako szef firmy jest nie tylko 

menadżerem. Zarządza także 
wizerunkiem firmy, zjednując 
sobie najlepszych partnerów 

biznesowych, czego 
dowodem jest kilkadziesiąt 

firm aktywnie 
współpracujących. W 2019 

roku, indywidualnie jako 
coach, wypracowała 

z klientami ścieżkę ich 
rozwoju, dzięki czemu 

kilkunastu klientów 
awansowało na stanowisko 

prezesa zarządu, czy 
dyrektora zarządzającego. 

Jako szef zespołu 
dostosowuje zarządzanie  

do indywidualnych potrzeb, 
nawet jednej osoby, ale 
i również konkretnych 

sytuacji. 
Od kilku lat łączy funkcję 

prezesa firmy IDES i Konsula 
Honorowego Królestwa Belgii 

w Łodzi i regionie. Funkcja 
Konsula Honorowego 

sprowadza się nie tylko 
do pracy administracyjnej, ale 

również promocji Łodzi 

i regionu w środowisku 
międzynarodowym.  

W 2018 roku jako jedyna 
osoba spoza Warszawy oraz 
jedna z dwóch kobiet została 

wybrana do Zarządu BBC 
(Belgian Business Chamber). 

Aktywnie propaguje idee BBC  
w regionie łódzkim poprzez 

konferencje i spotkania 
z firmami. W 2019 została 

wybrana na Członka Komisji 
Rewizyjnej w Związku 

Konsulów Honorowych 
w Rzeczypospolitej Polskiej, 

który działa przy Krajowej 
Izbie Gospodarczej 

w Warszawie.

WIRGINIA GOSTOMCZYK – SYLWETKA



0808 aDziennik Łódzki 
Sobota, 22.02.2020

Nominowany w kategorii 
ŚREDNIA FIRMA 

Prezes Zarządu MCKB Sp. 
z o.o. To ogólnopolski lider 

wśród generalnych 
wykonawców inwestycji 

w Polsce. Przedsiębiorstwo 
działa na rynku budowlanym 

wśród polskich i zagranicznych 
inwestorów. 

Specjalizuje się 
w wykonawstwie 
zaawansowanych 

technologicznie obiektów 
przemysłowych, logistycznych 
i komercyjnych spełniających 
najwyższe standardy jakości. 

Głównymi klientami są firmy 
zagraniczne: BSH, Segro 
Poland, ABB, Kellogg’s , 

Takeda Pharma. W latach 
2016-2019 ukończono 
z sukcesem ponad 12 

projektów o łącznej wartości 
ponad 120 mln euro.

PIOTR GRABOWICZ

Nominowana w kategorii 
MIKRO I MAŁA FIRMA 

Prezes Zarządu Ides 
Consultants Polska Sp. z o.o . 
To firma doradcza realizująca 

projekty z zakresu: rekrutacja, 
szkolenia, ocena okresowa 

pracowników. 
Firma IDES funkcjonuje 

w Polsce od 24 lat. Wirginia 
Gostomczyk dołączyła do niej 
po zakończeniu studiów MBA 

na Uniwersytecie w Lyonie, 
wcześniej kończąc etnologię.  

Od kilku lat łączy funkcję 
prezesa firmy IDES i Konsula 

Honorowego Królestwa Belgii 

w Łodzi i regionie.  
W 2018 roku jako jedyna 

osoba spoza Warszawy oraz 
jedna z dwóch kobiet została 

wybrana do Zarządu BBC 
(Belgian Business Chamber). 

Aktywnie propaguje idee BBC  
w regionie łódzkim.

WIRGINIA GOSTOMCZYK

Nominowany w kategorii 
MIKRO I MAŁA FIRMA 

Prokurent, dyrektor 
operacyjny i współwłaściciel 

Hart-Tech  Sp. z o.o. To 
nowoczesna firma działającą 
w obrębie zaawansowanych 
technologii obróbki cieplnej 

i obróbki cieplno-chemicznej, 
współpracująca z Politechniką 

Łódzką. 
Firma świadczy usługi 

nowoczesnej obróbki cieplnej 
według normy CQ19- . 

W ostatnich 3 latach 
zrealizowała inwestycje 
za ponad 8 mln złotych, 

przedsiębiorstwo korzysta 
z projektów NCBR. Założyciele 

i kadra przedsiębiorstwa to 
naukowcy i absolwenci PŁ, 
firma wspiera działalność 

studenckiego koła 
Naukowego Inżynierii 

Materiałowej PŁ.

SYLWESTER PAWĘTA

Nominowany w kategorii 
DUŻA FIRMA 

Prezes Zarządu Inwemer. 
Grupa spółek Inwemer oferuje 

szeroką gamę usług dla firm 
i instytucji związanych 
z obsługą techniczną 

nieruchomości, serwisem 
i utrzymywaniem czystości, 

wspieraniu pracy działów 
administracyjnych klientów. 

Firma Inwemer działa od 1992 
r., obsługuje ponad 6500 
zróżnicowanych obiektów 

na terenie całego kraju , 
realizuje usługi techniczne 
w ponad 5 tys. placówek 

w kraju. Wspiera instytucje 
i organizacje społeczne woj. 
łódzkiego (Fundacja Gajusz, 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Łódź – Bałuty, Stowarzyszenie 

Przyjaciół dzieci i Młodzieży 
HARC z Piotrkowa 
Trybunalskiego).

ROBERT WARKOCZ

Nominowany w kategorii 
ŚREDNIA FIRMA 

Prezes Zarządu Delia 
Cosmetics Sp. z o.o. To polski 

producent kosmetyków 
do twarzy i ciała, makijażu , 

pielęgnacji włosów. 
Firma dociera ze swoimi 

produktami do 80 krajów.  
Absolwent PŁ , współwłaściciel 

rodzinnej grupy kapitałowej 
Delia Cosmetics. W 2008 r. 

rozpoczął pracę w firmie 
pełniąc funkcję dyrektora 
operacyjnego, od 2012 r. 

z ramienia Zarządu objął pieczę 
nad obszarem sprzedaży, 

odnotowując w ciągu 4 lat 
znaczny wzrost obrotów. 

Od 2015 r. Prezes Zarządu 
Delia Cosmetics. Jako sukcesor 

kontynuuje charytatywną 
działalność spółki, wspierając 
m.in. partnerstwo z fundacją 

Gajusz. 

KAROL SZMICH

Nominowany w kategorii 
MIKRO I MAŁA FIRMA  
Prezes Zarządu Dylen Sp. 

z o.o. (ZOO Safari Borysew). 
To wiodąca marka 

turystyczna woj. łódzkiego, 
ogród zoologiczny 

o powierzchni 22 ha, 
założony w 2008 roku 
w Borysewie. Rocznie 

odwiedza go ponad 250 tys. 
turystów. 

Zoo Safari Borysew otrzymało 
tytuł najbardziej dynamicznie 

rozwijającej się firmy 
rodzinnej w woj. łódzkim 
od magazynu Forbes, jest 

Najlepszym Produktem 
Turystycznym 2017 – Nagroda 

Polskiej Organizacji 
Turystycznej. Właściciel 

Andrzej Pabich otrzymał 
państwowe odznaczenie 

za zasługi dla sportu 
i turystyki.

ANDRZEJ PABICH

Nominowany w kategorii 
DUŻA FIRMA 

Prezes Zarządu Wojskowych 
Zakładów Lotniczych Nr 1 SA 
w Łodzi. To przedsiębiorstwo 

specjalizujące się 
w remontach 

i modernizacjach śmigłowców, 
kooperujące z firmami 

zachodnimi, dzięki czemu 
dokonywane modernizacje 

maszyn wojskowych 
pozwalają na dostosowanie 

śmigłowców 
do standardów NATO. 

Marcin Nocuń ukończył 
Wydział Elektroniki 

i Elektrotechniki PŁ, 
dokształcał się w Instytucie 
Technicznym w Londynie, 

ukończył studia podyplomowe 
z zakresu zarządzania 

produkcją. Od czerwca 2016 r. 
na stanowisku Prezesa WZL nr 

1 SA w Łodzi.

MARCIN NOCUŃ

Nominowany w kategorii 
ŚREDNIA FIRMA 

Członek Zarządu Primulator 
Sp. z o.o. Firma działająca B2B 
na rynku HoReCa., zapewnia 

kompleksowe rozwiązania dla 
kawiarni, lodziarni, cukierni, 

piekarni i hoteli. 
Związany 

z przedsiębiorstwem 
od ponad 27 lat, zaczynał 
pracę jako przedstawiciel 

handlowy. W okresie pełnienia 
funkcji członka Zarządu 

powstała w Łodzi nowoczesna 
siedziba , w której funkcjonuje 

ponad 400 paneli 

fotowoltaicznych. W 2019 r. 
we współpracy z firmą BP 
powstał projekt wdrożenia 

standardów sprzedaży kawy 
w sieci stacji paliw. Firma 

posiada najbardziej rozwinięty 
system usług serwisowych 

w branży.

MAREK ROBACHA 

Nominowany w kategorii 
MIKRO I MAŁA FIRMA  

Prezes Zarządu Dom 
Seniora Anders Sp. z o.o. 

Placówka oferuje 
profesjonalną, całodobową 
opiekę dla pensjonariuszy, 
obejmującą także pomoc 

lekarską i terapię zajęciową. 
Dom Seniora był jedną 

z pierwszych placówek tego 
typu w województwie 

łódzkim, w którym 
przestrzegane są 

europejskie standardy 
opieki senioralnej. 

Placówka specjalizuje się 

w opiece krótko- 
i długoterminowej 

nad osobami w starszym 
wieku. 

Rehabilitacja geriatryczna 
prowadzona za pomocą 

fizykoterapii i kinezyterapii 
jest specjalnością placówki.

KAMIL MAZUREK

MENEDŻER ROKU REGIONU ŁÓDZKIEGO 2019

Nominacje do tytułu Menedżer Roku
Nominacje 
Sławomir Sowa 
s.sowa@dziennik.lodz.pl 

W 12. edycji konkursu Mene-
dżer Roku w trzech katego-
riach nominowanych zostało 
aż 22 biznemenów. To pokazu-
je skalę wyzwania przed jakim 
stanęła kapituła konkursu. 

W kategoriach duża firma 
i średnia firma nominacji było 
po sześć, a w kategorii mikro 
i małe przedsiębiorstwo aż 10. 

Warto zwrócić uwagę, że 
w gronie kandydatów do tytułu 
pojawiły się firmy, które w kon-
kursie Menedżer Roku Regionu 
Łódzkiego uczestniczyły po raz 
pierwszy. Tak było m.in. 
w przypadku Wojskowych Za-
kładów Lotniczych nr 1 SA 
w Łodzi. Ich prezes Marcin 
Nocuń był jednym z sześciu no-
minowanych do tytułu Mene-
dżer Roku w kategorii duża 
firma.  

Inne znamienne zjawisko to 
powrót firm niejeden już raz 

uczestniczących w konkursie, 
ale teraz reprezentowanych już 
przez drugie pokolenie mene-
dżerów. Dotyczy to na przykład 
Dariusza Socika, prezesa firmy 
Kandy czy Karola Szmicha, pre-
zesa firmy Delia Cosmetics. 
Obydwaj znaleźli się  w gronie 
nominowanych do tytułu. 

W oczy rzuca się także 
ogromne zróżnicowanie branż 
reprezentowanych w konkur-
sie. To zarówno budownictwo, 
produkcja wyposażenia dla pla-
cówek edukacyjnych, produk-

cja zbrojeniowa, jak i branża 
spożywcza, usługi logistyczne, 
usługi medyczne i rehabilitacja, 
jak i  doradztwo personalne, 
szkolenia, a także rekreacja. 

Wiele z tych firmy prowadzi 
działalność ogólnopolską, ale 
też nie waha się przed zdoby-
waniem rynków zagranicz-
nych. 

Konkurs ma charakter ogól-
nowojewódzki i to widać lokali-
zacji firm w nim uczestniczą-
cych.  
¹

Nominowany w kategorii 
DUŻA FIRMA 

Prezes Zarządu Moje 
Bambino Sp. z o.o. To polski 
producent oferujący szeroką 

gamę wyrobów skierowanych 
do szkół, przedszkoli , 

placówek edukacyjnych 
i oświatowych. Firma 
zatrudnia około 600 

pracowników i jest obecna 
w pięciu miastach w Polsce.  
W 2018 r. zmodernizowano 

główną siedzibę w Łodzi 
rozbudowując  centrum 

logistyczno-magazynowe. 
Rok 2019 zaowocował 

sfinalizowaniem zakupu 
zakładu produkcyjnego 

w Kutnie i wyposażeniem go 
w nowoczesny park 

maszynowy. Ponadto firma 
pod marką Insgraf posiada 

spółki w Szwecji, Niemczech, 
Austrii, Czechach i Słowacji.

MACIEJ KAPICA 
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Nominowany w kategorii 
DUŻA FIRMA 

Prezes Zarządu Dachser Sp. 
z o.o. To przedsiębiorstwo 
działające w branży usług 

logistycznych, będące częścią 
globalnego operatora 

logistycznego. Prowadzi 
działalność w Polsce od ponad 

13 lat. 
Dachser Polska jest częścią 

międzynarodowego koncernu 
logistycznego DACHSER Group 
SE & Co. KG. Ostatnie lata były 

dla Dachser Polska okresem 
bardzo intensywnego rozwoju. 

W latach 2016-2019 

przychody firmy rosły 
w dwucyfrowym tempie, 

podobnie liczba i tonaż 
przewożonych przesyłek. 

W 2019 roku zespół liczył już 
ok. 570 pracowników 

w porównaniu do blisko 400 
osób na koniec roku 2017.

GRZEGORZ LICHOCIK 

Nominowany w kategorii 
ŚREDNIA FIRMA 

Prezes zarządu Grupy Pietrucha, 
firmy rodzinnej z 60-letnią 

historią, obecnej w 34 krajach 
na 5 kontynentach. Grupa 
zaopatruje sektor inżynierii 

lądowej i wodnej w innowacyjne 
profile geotechniczne, stosowane 

w budownictwie 
komunikacyjnym i projektach 

hydrotechnicznych. Specjalizacją 
Grupy są nowoczesne 
rozwiązania retencyjne 

zapobiegające skutkom zmian 
klimatycznych, jak również 

mobilne systemy 

przeciwpowodziowe, oparte 
na budowie modułowej. Centrum 

produkcyjne Grupy jest 
ulokowane w Błaszkach, koło 

Sieradza. Od 2016 r. działa 
również fabryka na Filipinach, 

obsługujaca region Azji 
Południowo-Wschodniej.

JERZY PIETRUCHA

Nominowany w kategorii 
MIKRO I MAŁA FIRMA 

Właściciel BKP Sp. z o.o. To 
biuro księgowo–podatkowe 

z siedzibą w Wieluniu, 
prowadzące pełną obsługę 

księgowo–podatkową 
i doradztwo finansowe dla firm 

i instytucji. Działalność 
gospodarczą prowadzona jest 

od 2003 r. Na przestrzeni 
2016-2019 nastąpił 

dynamiczny wzrost klientów 
ze 110 podmiotów do 249. 

Rozwój firmy umożliwiło 
zastosowanie innowacyjnych 

rozwiązań dla średnich 

i dużych podmiotów 
gospodarczych między innymi 

w zakresie zintegrowanych 
systemów sprzedażowo-

księgowych, stosowania pełnej 
automatyki strumieniowej 

w przekazywaniu 
dokumentacji księgowej.

PRZEMYSŁAW LENARCZYK

Nominowana w kategorii 
MIKRO I MAŁA FIRMA 

Prezes Zarządu British Centre 
Sp. z o.o. To istniejąca od 1993 r. 

firma szkoleniowa/szkoła 
języków obcych zajmująca się 

głównie prowadzeniem 
otwartych kursów i szkoleń 

językowych dla klientów 
indywidualnych oraz 

zamkniętych kursów i szkoleń 
językowych na zlecenie firm 

i instytucji. 
Autoryzowane Centrum 

Egzaminacyjne Cambridge 
Assesment English. Liczba 

słuchaczy kursów językowych 

przekroczyła 1300 osób. BC 
uzyskał certyfikat jakości SUS 

2.0 DEKRA. Bożena 
Ziemniewicz pełni funkcję 

Wiceprezesa  ŁIPH oraz Klubu 
500 – Łódź, jest ekspertem 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej 
reprezentującym pracodawców.    

BOŻENA ZIEMNIEWICZ

Nominowany w kategorii 
ŚREDNIA FIRMA 

Prezes Zarządu C.M. Szpital 
Św.Rodziny w Łodzi. 

NZOZ działający w sektorze 
usług medycznych, oferujący 

mieszkańcom Łodzi 
specjalistyczną opiekę 

medyczną i korzystanie 
z wielu bezpłatnych 

programów profilaktycznych 
(między innymi program 

opieki poudarowej, 
kolonoskopii). 

Centrum Medyczne jako 
jeden z trzech podmiotów 

w woj. łódzkim od lipca 2018 

r. bierze udział w programie 
pilotażowym „POZ Plus”, 

który gwarantuje 
kompleksowy proces leczenia 

z udziałem wielu 
specjalistów, według 

najnowszych schematów 
terapeutycznych.

ROBERT MORDAKA 

Nominowana w kategorii 
MIKRO I MAŁA FIRMA 
Właścicielka firmy „Pak-

Service” Ewelina Konopka-
Jóźwiak. To wiodący 
producent opakowań 

tekturowych, którego misją 
jest tworzenie kartonów 

najwyższej jakości dla 
klientów zarówno krajowych, 

jak i zagranicznych. 
Nominowana od ponad 15 lat 

wraz z mężem prowadzi 
przedsiębiorstwo. W latach 
2016 i 2017 to intensywny 

rozwój – wymiana, maszyn , 
urządzeń, w 2018 r. 

wdrożenie systemu Lean 
Managment. Firma od wielu 

lat zatrudnia osoby 
niepełnosprawne czego 

efektem jest nagroda 
„Pracodawca zaangażowany 

społecznie w regionie łódzkim 
w roku 2019 ”.

EWELINA KONOPKA-JÓŹWIAK

Nominowany w kategorii 
MIKRO I MAŁA FIRMA 

Prezes Zarządu Tricomed SA. 
To polska firma z ponad 

pięćdziesięcioletnią tradycją 
w projektowaniu i produkcji 

wyrobów medycznych. 
Obecnie działa jako spółka  
akcyjna w ramach Grupy 

Kapitałowej TZMO SA. 
Jedyna w Polsce i jedna 

z niewielu na świecie firma , 
specjalizująca się 
w projektowaniu 

i wytwarzaniu dzianych 
wyrobów medycznych klasy 

III. Tricomed SA to  także 

Centrum Badawczo-
Rozwojowe. Dr Witold Sujka 

jest członkiem Rady Innowacji 
Województwa Łódzkiego, 

a od 29.11.2019 r. – członkiem 
Rady w Instytucie Sieci 

Badawczej Łukasiewicza – 
Instytut Włókiennictwa.

WITOLD SUJKA

Nominowany w kategorii 
ŚREDNIA FIRMA 

Prezes Zarządu Medical Magnus 
Sp. z o.o. To wielospecjalistyczne 

centrum medyczne działające 
od 1987 roku. W klinice 

dostępny jest szeroki wachlarz 
usług wykonywanych zarówno 

prywatnie, jak również 
w ramach kontraktu z NFZ. 

Placówka specjalizuje się 
w dziedzinie ortopedii 

i traumatologii narządów ruchu 
i rehabilitacji. Marek Krochmalski  

jest konsultantem 
ortopedycznym w Polskich 

Związkach Sportowych: 

Siatkówki, Podnoszenia 
Ciężarów, Piłki Ręcznej, od 2014 

roku Lekkiej Atletyki. Z jego 
inicjatywy Klinika rozpoczęła 
i kontynuuje do dziś leczenie 

chorzeń ortopedycznych 
z wykorzystaniem komórek 

macierzystych.

MAREK KROCHMALSKI

Nominowany w kategorii 
MIKRO I MAŁA FIRMA 
Współwłaściciel Starmeat 

Katowicz, Ignatowicz Spółka 
Jawna. To polski producent 
mięsa drobiowego stosujący 

system kontroli jakości 
HACCP. 

Od 2016 r. zwiększa 
systematycznie sprzedaż , 

od 14 mln złotych do 29 mln 
złotych w 2019 r. Sukcesem 

jest również pozyskanie 
funduszy unijnych 

w wysokości ponad 40 mln 
złotych pozwalających 

na budowę 

najnowocześniejszego 
zakładu przetwórstwa drobiu 
w Europie. Firma eksportuje 

swoje produkty na rynki 
Europy, między innymi 

do Włoch, Hiszpanii, Grecji, 
Wielkiej Brytanii, Holandii 

i Gruzji.

DANIEL KATOWICZ 

Nominowany w kategorii 
MIKRO I MAŁA FIRMA 
Właściciel Kandy Dariusz 
Socik. To firma rodzinna, 

polski zakład przetwórstwa 
owoców oferujący 

półprodukty dla przemysłu 
spożywczego, działający 

od 1985 roku. 
Główna działalność to 

produkcja owoców 
kandyzowanych oraz 

komponentów owocowych 
dla przemysłu spożywczego. 

Większość produktów 
sprzedawanych jest 

pod własną marką firmową 

czyli Kandy. Odbiorcami 
produktów są klienci rynku 
B2B operujący w przemyśle 

mleczarskim,lodziarskim, 
cukierniczym. Kluczowymi 
klientami są m.in. Wawel, 

Bakalland, Mlekovita, OSM 
Łódź, Colian, grupa APC.

DARIUSZ SOCIK
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Nominowany w kategorii 
DUŻA FIRMA 

Dyrektor generalny Albea 
Poland Sp. z o.o. 

Przedsiębiorstwo jest częścią 
światowego lidera w produkcji 

opakowań dla przemysłu 
kosmetycznego. Albea Poland, 

Oddział Tubes w Łodzi 
od początku powstania (26 lat 

temu) jest największym 
producentem tub 

polietylenowych w Polsce i tej 
części Europy. 

 Albea Poland systematycznie 
zwiększa sprzedaż swoich    

produktów, utrzymywana jest 

wysoka efektywność użycia 
zainstalowanych maszyn 

i urządzeń (poziom 85-90%). 
W 2017 r. rozpoczęto wdrażanie 

proekologicznych rozwiązań 
i technologii umożliwiających 

użycie polietylenów PCR (post-
consumer recycled) i BIO. 

KRZYSZTOF KOSIŃSKI

Nominowany w kategorii 
DUŻA FIRMA 

Członek Zarządu ds. 
operacyjnych w firmie 

Transfer Multisort Elektronik. 
Z firmą TME, będącą jednym 

z największych globalnych 
dystrybutorów komponentów 

elektronicznych, związany 
od najmłodszych lat. 

Odpowiada za wszystkie 
projekty inwestycyjne, w tym 

za budowę 
ultranowoczesnego centrum 

logistycznego Greenfield 
w Rzgowie. 

Jego emocjonalny GPS 

prowadzi go zawsze tam, 
gdzie pasja nie musi czekać aż 

dogoni ją odwaga. 
W pracy ceni sobie 

profesjonalizm 
i perfekcjonizm, wierzy, że 

„efekt wow” przede 
wszystkim budują detale.

ANDRZEJ KUCZYŃSKI
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Nasz Partner 

O loterii podatkowej rozma-
wiamy z Hanną Zdanowską, 
prezydent Łodzi. 

Nasze miasto organizuje 
loterię podatkową, w któ-
rej mogą wziąć udział oso-
by, które zdecydują się 
na płacenie tu podatków. 
Na czym polega idea tego 
pomysłu? 
Co roku, dzięki podatkom 

płaconym przez mieszkań-
ców do budżetu miasta wpły-
wa ponad miliard złotych. 
Dzięki zwiększeniu tej kwoty 
możliwe będzie zrealizowa-
nie kolejnych inwestycji, 
przeprowadzenie projektów 
społecznych oraz zaspokoje-
nie potrzeb rewitalizacy- 
jnych. Nasze podatki wracają 
do Łodzi i dzięki nim buduje-
my nowe żłobki, organizuje-
my zajęcia dla seniorów, ma-
my środki na komunikację 
miejską i remonty szkół. Dla-
tego to tak ważne, aby wszy-
scy, którzy mieszkają w Ło-
dzi, płacili tu swoje podatki. 
Tak jest sprawiedliwie i ucz-
ciwie. Wszyscy korzystamy 
z miejskich usług, wszyscy 
płacimy za to w naszych po-
datkach. W Łodzi wpływy fi-
nansowe do budżetu miasta 
z tytułu podatku dochodo-
wego od osób fizycznych sta-
nowią około 25 procent 
wszystkich dochodów mia-
sta. Zgodnie z ustawą o po-
datku dochodowym, miej-
scem rozliczania się osoby fi-
zycznej jest urząd skarbowy 
według miejsca zamieszka-
nia podatnika w ostatnim 
dniu roku podatkowego. 
Oznacza to, że aby płacić po-
datki w Łodzi, wystarczy 
w niej mieszkać. Tego typu 
działania mają przekonać 
mieszkających w Łodzi, że 
płacąc tutaj podatek, inwe-
stują w poprawę komfortu 
i jakości swojego życia. Dlate-
go zachęcanie osób mieszka-
jących w Łodzi, aby się tutaj 
rozliczali, jest tak ważne, 
a jednocześnie bardzo proste. 
Wystarczy wskazanie łódz-
kiego adresu na rocznym ze-
znaniu podatkowym. Po jego 
złożeniu środki odprowadza-
ne do budżetu państwa, póź-
niej za pośrednictwem Mini-
sterstwa Finansów trafią 
do naszego miasta.  
Każdy nowy podatnik jest 
ważny, bo dzięki niemu Łódź 
zyskuje jeszcze większe moż-
liwości i może lepiej zadbać 
o komfort życia mieszkań-
ców. 

Jak można zgłosić się 
do udziału w loterii i co 
można na tym... zyskać? 
Do loterii można zgłosić 

się w dwojaki sposób: wy-
pełniając zgłoszenie przez 
internet, wchodząc na stro-

nę www.lodz.pl/loteria lub 
osobiście w ośmiu punktach 
loteryjnych Urzędu Miasta 
Łodzi, zlokalizowanych 
w Łódzkim Centrum Kon-
taktu z Mieszkańcami, Wy-
dziale Praw Jazdy oraz 
w kancelariach urzędu (Piot-
rkowska 104, Zachodnia 47, 
Politechniki 32, 
Krzemieniecka 2b, Piłsud-
skiego 100, Piotrkowska 153). 
Warunkiem jednak przeka-
zania nagrody jest wskazanie 
łódzkiego adresu na rocz-
nym zeznaniu podatkowym 
za 2019 rok przy założeniu, 
że za lata ubiegłe podatek 

rozliczany był w innym 
mieście. A zyskać można 
wiele... jedna osoba może 
wygrać nagrodę tygodniową, 
nagrodę miesięczną oraz na-
grodę główną, czyli jeden 
mieszkaniec Łodzi może wy-
grać nawet 111.000 złotych!  
Co tydzień losujemy bowiem 
dwóch laureatów nagrody ty-
godniowej, którzy otrzymują 
po 1.000 zł, co miesiąc wyła-
niamy jednego laureata na-
grody miesięcznej, który wy-
grywa 10.000 zł, natomiast 
w wielkim finale, 7 maja br., 
ktoś będzie miał szansę wy-
grać 100.000 zł. 

A co z podatkiem od wy-
granych w loterii? 
Zgodnie z ustawą o podat-

ku dochodowym od osób fi-
zycznych, nagrody poniżej 
wartości 2.280 zł zwolnione 
są z konieczności odprowa-
dzania podatku; w naszym 
wypadku dotyczy to nagród 
tygodniowych, których każda 
wynosi 1.000 zł. Z kolei 
w przypadku nagród mie-
sięcznych o wartości 10 tysię-
cy złotych oraz nagrody 
głównej o wartości 100 tysię-
cy złotych koszt podatku po-
krywa Miasto za pośredni-
ctwem Organizatora Loterii. 

Kiedy odbywają się loso-
wania i w jaki sposób są 
przeprowadzane? 
Losowania odbywają się 

w każdy czwartek. Co tydzień 
losujemy zwycięzców dwóch 
nagród tygodniowych, każdej 
o wartości 1.000 zł, raz 
w miesiącu losujemy laureata 
nagrody miesięcznej o war-
tości 10 tys. zł, natomiast 7 
maja odbędzie się także (poza 
losowaniem tygodniowym 
oraz miesięcznym) losowanie 
nagrody głównej o wartości 
100 tys. zł. Losowania prze-
prowadzane są przez komisję 
nadzoru nad loterią promo-
cyjną, która czuwa nad pra-
widłowym jego przebiegiem 
w postaci ręcznego wyciąga-
nia kuponów posiadających 
indywidualne kody przypisa-
ne zgłoszeniom, zarówno 
tym internetowym, jak i pa-
pierowym. Dodatkowo poza 
laureatami głównymi losuje-
my po dwóch tzw. laureatów 
rezerwowych, którzy otrzy-
mają nagrodę w przypadku, 
kiedy laureat zwycięskiego 
kuponu nie spełnia wszyst-
kich warunków określonych 
w regulaminie. 

Wyjaśnijmy więc, od czego 
zacząć formalności związa-
ne z zamieszkaniem w Ło-
dzi. 
Zamieszkanie w Łodzi, czy 

w jakimkolwiek innym miej-
scu, nie wiąże się z koniecz-
nością dopełnienia jakiś spe-
cjalnych formalności poza 
czynnościami związanymi 
stricte z zakupem czy dzier-
żawą mieszkania. Dlatego 
tym bardziej zależy nam, aby 
tę swoją tożsamość z naszym 
miastem podkreślić, wskazu-
jąc Łódź jako miejsce za-
mieszkania na rocznym ze-
znaniu podatkowym.  

Na co mają wpływ i o czym 
mogą decydować osoby 

mieszkające w Łodzi i pła-
cące tu podatki? 
Mieszkańcy mogą decydo-

wać o sprawach związanych 
z zadaniami własnymi gminy, 
czyli na przykład poprzez Bu-
dżet Obywatelski wyrażają 
swoją opinię na temat zago-
spodarowania środków z bu-
dżetu miasta. Mogą zapropo-
nować i wskazać inwestycje, 
które ich zdaniem są najbar-
dziej w danym roku potrzeb-
ne, czyli na przykład o no-
wych inwestycjach drogo-
wych, czy o nasadzeniach 
w parkach. Rokrocznie orga-
nizowane są także konsulta-
cje projektu budżetu miasta, 
podczas których  mieszkańcy 
także wypowiadają się na te-
mat rozdysponowania środ-
ków na kolejny rok. 

Hanna Zdanowska: Każdy nowy podatnik jest ważny, bo dzięki niemu Łódź zyskuje jeszcze 
większe możliwości i może lepiej zadbać o komfort życia mieszkańców
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To bardzo ważne, aby wszyscy, którzy 
mieszkają w Łodzi, płacili tu podatki

W Łodzi wpływy 
do budżetu miasta 
z tytułu podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych stanowią 
25 procent wszystkich 
dochodów miasta 
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Aby się rozliczyć 
w Łodzi, wystarczy 
wskazanie łódzkiego 
adresu na rocznym 
zeznaniu podatkowym. 
Hanna Zdanowska

Wielka Loteria 
Podatkowa  

W loterii podatkowej, 
organizowanej po raz 

pierwszy w historii Łodzi, 
do wygrania jest ponad 220 
tysięcy złotych. Losowania 

odbywają się co tydzień 
(dwie nagrody po 1.000 zł) 

oraz co miesiąc (jedna 
nagroda 10 tys. zł). 

Od chwili rozpoczęcia 
Wielkiej Loterii Podatkowej 
Miasta Łódź, już blisko 550 

osób zdecydowało się 
na płacenie podatków 

w naszym mieście. 
W łódzkiej loterii 

podatkowej mogą wziąć 
udział tylko nowi podatnicy, 
czyli osoby, które podatek 

za 2018 r. rozliczały w innej 
gminie niż Łódź, a podatki 

za 2019 r. rozliczają już 
w Łodzi. 

Według szacunków Urzędu 
Miasta Łodzi każdy nowy 
podatnik to średnio 2050 
zł, które wpłyną rocznie 

do miejskiej kasy.  
Loteria Podatkowa Miasta 

Łódź trwa do 7 maja 2020 r. 
Wtedy to zaplanowano 
wielki finał, w którym 

do wygrania będzie 
100.000 złotych.

WARTO WIEDZIEĆ
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Nasz Partner 

Japan Tabaco International, to 
najszybciej rozwijająca się fir-
ma na rodzimym rynku tyto-
niowym. Pozycja lidera wy-
maga odpowiedniego zarzą-
dzania i odpowiedniego mo-
delu biznesowego. O inwesty-
cjach, innowacjach, zarządza-
niu personelem i społecznej 
odpowiedzialności biznesu 
rozmawiamy z Andrzejem 
Skubiszewskim, Prezesem Za-
rządu JTI Polska. 

Od 2007 roku firma JTI za-
inwestowała na polskim 
rynku ponad 800 mln do-
larów. To ogromne pienią-
dze, na co zostały przezna-
czone?  
 
Andrzej Skubiszewski, 

Prezes Zarządu JTI Polska: 
Od początku działalności JTI 
w Polsce nasze nakłady inwe-
stycyjne systematycznie ros-
ną. W ciągu ostatniej dekady 
zbudowaliśmy w Starym 
Gostkowie (powiat 
poddębicki) kilka nowoczes-
nych fabryk, dzięki czemu 12-
krotnie zwiększyliśmy naszą 
produkcję. Dziś Polska jest 
głównym centrum produk-
cyjnym dla całej Grupy Japan 
Tobacco. Warto dodać, że aż 
80 proc. naszych wyrobów 
trafia na eksport do 70 krajów 
na całym świecie. Co ważne, 
jesteśmy firmą innowacyjną, 
która przez cały czas inwestu-
je w nowe technologie. Jako 
jedyni produkujemy w na-
szym kraju nowatorskie wy-
roby tytoniowe, wykorzystu-
jące technologię podgrzewa-
nia tytoniu. Jeśli chodzi o ro-
dzimy rynek, jesteśmy naj-
szybciej rozwijającą się firmą 
tytoniową w kraju i sukce-
sywnie zwiększamy nasze 
udziały rynkowe, które obec-
nie wynoszą ok. 19 proc. 
w kategorii papierosów, wo-
bec 5 proc. w 2007 r. Jesteśmy 
niezwykle dumni z tych 
osiągnięć. 

Czy JTI ma dalsze plany in-
westycyjne w kraju? Jeśli 
tak to jakie, czy będą miały 
one wpływ na zwiększenie 
zatrudnienia? 
Oczywiście, JTI systema-

tycznie zwiększa swoje zaan-
gażowanie w Polsce, czego 
dowodem są kolejne strate-
giczne inwestycje. Niedawno 
ogłosiliśmy stworzenie Glo-
balnego Centrum Usług Bi-
znesowych w Warszawie, 
które będzie obsługiwało JTI 
na całym świecie. Tylko dzię-
ki tej inwestycji do 2022 roku 
pracę w JTI znajdzie dodatko-
we 850 osób! Tym samym na-
sze całkowite zatrudnienie 
znacząco przekroczy 3000 

pracowników. Ponadto właś-
nie wprowadziliśmy do na-
szej oferty nową kategorię 
produktów, czyli papierosy 
elektroniczne Logic Compact. 
To pokazuje, że JTI rozwija 
się w Polsce 
wielowymiarowo. 

Póki co, za sukcesem JTI 
w Polsce, stoi rzesza ponad 
2300 pracowników, za-
trudnionych na różnych 
szczeblach. Nie jest tajem-
nicą, że firma dba o ich za-
dowolenie i ciągły rozwój. 

Na co mogą liczyć pracow-
nicy JTI? 
Pracownicy JTI mają do-

stęp do szkoleń zagranicz-
nych, dofinansowania do stu-
diów podyplomowych, a tak-
że nauki języków obcych. Fir-
ma umożliwia i wspiera zmia-
ny stanowisk, również mię-
dzy działami, oferuje staże 
rozwojowe i wyjazdy zagra-
niczne.  Tylko w latach 2016-
2019 wydaliśmy prawie 10 
mln zł na szkolenia. Nasi pra-
cownicy mówią, że w JTI 
znajdują „wyzwania, rozwój 
i ambicje” oraz chwalą nas 
za wyróżniającą się klasę 
i kulturę firmy. Na co dzień 
przejawia się to w otwartej 
komunikacji na każdym 
szczeblu, jasnym definiowa-
niu celów i zasad, wsparciu, 
zrozumieniu oraz dawaniu 
poczucia bycia częścią zgra-
nego zespołu. Naszym pra-
cownikom oferujemy też po-
nad 30 różnych benefitów 
(płacowych i pozapłaco-

wych). Jednym z nich jest 
konkurencyjny na rynku plan 
emerytalny, wprowadzony 
w 2016 r.  

To zapewne zdecydowało, 
że w 2020 roku JTI Polska 
po raz drugi z rzędu zajęła 
I miejsce w rankingu Top 
Employers Polska... 
Jestem niezwykle dumny, 

że kolejny rok z rzędu zostali-
śmy najlepszym pracodawcą 
w Polsce wg certyfikacji Top 
Employers, a od pięciu lat je-
steśmy klasyfikowani na po-
dium tego prestiżowego ran-
kingu. W JTI wierzymy, że 
utalentowani i dobrze wy-
kwalifikowani pracownicy 
rozwijają nasz biznes. Dlatego 
wspieramy naszych ludzi 
w rozwoju osobistym i budo-
waniu kariery, zachęcamy 
do zdobywania nowych kom-
petencji i gromadzenia cieka-
wych doświadczeń. Co waż-
ne, stawiamy na kształtowa-
nie liderów wewnątrz organi-

zacji. Aż 80 proc. stanowisk 
kierowniczych obsadzamy 
w drodze rekrutacji wew-
nętrznej. Nasi ludzie rozwija-
ją się więc równie intensyw-
nie jak cała firma.  

Z roku na rok wzrasta zna-
czenie działań CSR w stra-
tegii dużych przedsię-
biorstw. Również i na tym 
polu JTI jest liderem. Dla-
czego działania w ramach 
Społecznej Odpowiedzial-
ności Biznesu są tak waż-
ne?  
Jako JTI czujemy się waż-

ną częścią lokalnej społecz-
ności. Chcemy, aby nasze za-
angażowanie miało nie tylko 
wymiar gospodarczy, ale tak-
że społeczny. Zdecydowaną 
większość naszych działań 
z zakresu CSR koncentrujemy 
w regionie łódzkim. Odpo-
wiadając na potrzeby lokalnej 
społeczności, prowadzimy 
różnorodne programy skiero-
wane m.in. do osób starszych 
i potrzebujących. Współorga-
nizujemy także Poddębicką 
Akademię Przedsiębiorczoś-
ci, w ramach której szkolimy 
osoby chcące założyć działal-
ność gospodarczą, walczymy 
z wykluczeniem cyfrowym 
seniorów oraz dbamy o ich 
aktywizację i integrację, 
a także zapewniamy lekcje ję-
zyka angielskiego. Z tego 
wsparcia korzysta blisko 200 
osób rocznie. Ostatnio nasza 
inicjatywa została wyróżnio-
na w ramach ogólnopolskiego 
konkursu, który odbywał się 
pod patronatem Prezydenta 
RP Andrzeja Dudy. 

Jakie najważniejsze wyz-
wania stoją przed branżą 
tytoniową w tym roku? 
20 maja br. w życie wcho-

dzi unijny zakaz sprzedaży 
papierosów mentolowych, 
które stanowią blisko 30 proc. 
polskiego rynku. Jednocześ-
nie od stycznia weszła w ży-
cie 10 proc. podwyżka akcyzy 
na wyroby tytoniowe. Oba-
wiamy się, że te dwa czynniki 
spowodują wzrost tytoniowej 
szarej strefy, którą w ostat-
nich kilku latach, również 
dzięki wysiłkom służb pań-
stwowych, udało się znaczą-
co ograniczyć. W 2015 r. niele-
galne papierosy stanowiły 
blisko 20 proc. polskiego ryn-
ku, dziś jest to ok. 10 proc. 
Korzystają na tym legalni pro-
ducenci, handel i przede 
wszystkim budżet państwa. 
Wszystko wskazuje na to, że 
za 2019 r. wpływy do pań-
stwowej kasy z tytułu akcyzy 
od wyrobów tytoniowych bę-
dą najwyższe w historii i wy-
niosą ponad 20 mld zł (wciąż 
czekamy na dane za gru-
dzień). 

Co należy zatem zrobić, by 
skutecznie walczyć z tyto-
niową szarą strefą? 
Nasze doświadczenia 

z przeszłości, a także przy-
kłady innych krajów unij-
nych pokazują, że rynek le-
galnych wyrobów tytonio-
wych jest niezwykle wrażli-
wy na nieprzewidywalność 
podatkową. W Polsce mogli-
śmy to obserwować zwłasz-

cza w latach 2010-2014, kiedy 
skokowe podwyżki podatku 
akcyzowego doprowadziły 
do najwyższego w historii 
poziomu szarej strefy i spad-
ku wpływów budżetowych 
z tytułu akcyzy od wyrobów 
tytoniowych. Zdecydowanie 
lepszym rozwiązaniem jest 
wprowadzenie tzw. akcyzo-
wej mapy drogowej, czyli 
stopniowych, rozłożonych 
w czasie i zaplanowanych po-
dwyżek. Takie podejście nie 
zaburza wrażliwego legalne-
go rynku, pozwala trzymać 
w ryzach szarą strefę oraz sy-
stematycznie zwiększać 
wpływy do budżetu pań-
stwa. 

W jaki sposób JTI przyczy-
nia się do walki z nielegal-
nym handlem wyrobami 
tytoniowymi? 
Przede wszystkim blisko 

współpracujemy z różnymi 
służbami państwowymi 
w wymiarze operacyjnym. 
Każdego roku szkolimy także 
funkcjonariuszy z zakresu 
rozpoznawania podrabianych 
wyrobów tytoniowych i dzie-
limy się naszymi międzyna-
rodowymi doświadczeniami. 
Dodatkowo proponujemy 
różne rozwiązania legislacyj-
ne, których celem jest usz-
czelnianie rynku. W ciągu 
ostatnich lat współpraca z ad-
ministracją państwową ukła-
dała się bardzo dobrze i jako 
Polska osiągnęliśmy znaczące 
sukcesy w tym zakresie. 
Wciąż jednak jest wiele 
do zrobienia. Chociażby 
w obszarze ograniczenia 
otwartej sprzedaży nielegal-
nych papierosów na bazarach 
i targowiskach. Wierzę jed-
nak, że wspólnymi wysiłkami 
administracji, służb państwo-
wych i przedsiębiorców, rów-
nież i ten problem uda się 
wkrótce rozwiązać.

W ciągu ostatniej dekady zbudowaliśmy w Starym Gostkowie kilka nowoczesnych fabryk, 
dzięki czemu 12-krotnie zwiększyliśmy naszą produkcję – mówi prezes Andrzej Skubiszewski
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JTI stawia na innowacyjne rozwiązania

Jestem niezwykle 
dumny, że znów 
zostaliśmy najlepszym 
pracodawcą w Polsce 
wg certyfikacji Top 
Employers  
Andrzej Skubiszewski
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Współpracujemy 
z różnymi służbami 
państwowymi, by 
ograniczyć handel 
nielegalnym wyrobami 
tytoniowymi 
Andrzej Skubiszewski
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Nasz Partner 

Rozmawiamy z  Anną 
Kędziorą-Szwagrzak, 
prezesem zarządu 
i  dyrektorem generalnym 
spółki  Veolia Energia 
Łódź S.A. 

Veolia to główny dostawca 
ciepła dla mieszkańców Ło-
dzi. Firma zatrudniająca 
liczną załogę, silnie związa-
na z Łodzią, jest w trakcie 
transformacji technolo-
gicznej, odpowiadając 
na wyzwania związane ze 
zmianami klimatycznymi. 
Proszę powiedzieć 
na czym będzie polegać ta 
transformacja. 
Wyzwania środowiskowe 

stawiane przedsiębiorstwom 
branży ciepłowniczej oraz 
zmieniający się rynek ciepła 
powodują, że my również 
zmieniamy się pod względem 
technologicznym i organiza-
cyjnym. Realizujemy projekty 
mające na celu systematyczne 
ograniczanie wpływu naszej 
działalności na środowisko na-
turalne. Kluczowym jest pro-
ces stopniowego odejścia 
od spalania węgla na rzecz od-
nawialnych źródeł energii i za-
stosowania alternatywnych 
paliw w procesie produkcji cie-
pła systemowego i energii 
elektrycznej w łódzkich elek-
trociepłowniach. Na ograni-
czanie zużycia paliw wpływ 
ma również modernizacja sieci 
ciepłowniczej, którą prowadzi-
my każdego roku. Ogranicze-
nie strat na przesyle ciepła 
do naszych klientów znajduje 
również przełożenie na reduk-
cję emisji dwutlenku węgla. 
Bliskie są nam wyzwania śro-
dowiskowe ogłoszone przez 
Panią Prezydent Miasta Łodzi 
w „Ekopakcie dla Łodzi”. Dla-
tego rozważamy różne warian-
ty produkcji ciepła systemo-
wego i energii elektrycznej dla 
miasta, dzięki którym ograni-
czymy spalanie węgla w na-
szych zakładach i ograniczymy 
emisje dwutlenku węgla. W ra-
mach dywersyfikacji paliwo-
wej prowadzimy analizy pro-
jektów, dzięki którym będzie 
możliwe zastąpienie węgla ga-
zem, odnawialnymi źródłami 
energii i paliwami alternatyw-
nymi. Cel, jaki sobie postawili-
śmy, jest jasny – w przyszłości 
zero węgla w procesie produk-
cji ciepła i energii elektrycznej 
dla miasta. 

Veolia wpisuje się w dziedzi-
ctwo łódzkiej energetyki, 
silnie akcentując ponad 110-

letnią historię tej gałęzi 
łódzkiego przemysłu. Jakie 
są obecnie związki Veolii 
z miastem? Proszę o przy-
kłady wspólnych projektów 
i współpracy z instytucjami 
i placówkami miejskimi. 
Jesteśmy bardzo dumni 

z tego, że możemy kontynuo-
wać bogatą historię łódzkiej 
energetyki. Z drugiej strony to 
ogromna odpowiedzialność 
i misja zapewnienia bezpie-

czeństwa zaopatrzenia miasta 
w ciepło systemowe, mając 
na uwadze zmieniające się 
uwarunkowania lokalnego 
rynku, wyzwania środowisko-
we i te związane z rozwojem 
infrastruktury miasta.  
Jeśli chodzi o przykłady 
współpracy, to w zakresie roz-
woju sieci ciepłowniczej i po-
prawy jakości życia w naszym 

mieście od samego początku 
uczestniczymy w procesie re-
witalizacji Łodzi. W ramach 
tego projektu Veolia opraco-
wuje koncepcje zasilania ob-
szarów rewitalizowanych, 
projektuje i buduje sieci cie-
płownicze. To umożliwia zasi-
lenie wyremontowanych 
obiektów ciepłem systemo-
wym z sieci, a w konsekwencji 
ogranicza niebezpieczne zja-
wisko niskiej emisji. Pozosta-
jąc na styku z historią miasta 
i energetyki, Veolia jest pierw-
szym partnerem Centrum 
Nauki i Techniki EC1 i to właś-
nie w tej części, która dotyczy 
produkcji energii. Jest to przy-
kład naszej dbałości o dziedzi-
ctwo i rozwój edukacji. 

Veolia występuje z liczny-
mi prospołecznymi inicja-
tywami, które ogniskują 
się m.in. w działalności 
Fundacji Veolia Polska. 
Proszę o przykłady takich 
inicjatyw, bo jak się wyda-
je, nie są one dostatecznie 
znane w naszym mieście. 
Szeroko angażujemy się 

w działania Fundacji Veolia 
Polska w formule wolontaria-
tu pracowniczego. Wówczas 
pracownicy wykonują różne 

prace na rzecz potrzebują-
cych, wykorzystując swoje 
umiejętności i zdolności. Fir-
ma natomiast umożliwia im 
podejmowanie takich inicja-
tyw, wspierając finansowo 
lub organizacyjnie. Wspólnie 
zrealizowaliśmy kilka edycji 
warsztatów kulinarnych 
z dziećmi ze świetlic środowi-
skowych, wykonaliśmy nasa-
dzenia zieleni przy obiektach 
takich jak Hospicjum dla 
Dzieci Łupkowa czy 
przy powstającym Hospicjum 
dla dorosłych przy ulicy 
Pojezierskiej. Dbamy również 
o bioróżnorodność na terenie 
elektrociepłowni, wspólnie 
budując budki lęgowe dla 
ptaków, czy sadząc nowe 
drzewa. Ale to nie wszystko. 
Chcemy również w naszym 
mieście wdrożyć projekt Fun-
dacji polegający na tworzeniu 
Kawiarenek Naprawczych – 
czyli miejsc, gdzie zapomnia-
ne lub niechciane przedmioty 
mogą otrzymać „drugie ży-
cie”. To miejsca sąsiedzkiej 
aktywności w duchu „zero 
waste”. Program wzorowany 
jest na holenderskiej formule 
Repair Cafe. Dotychczas 
na świecie powstało ponad 
1800 takich miejsc. W Polsce, 

mimo rosnącej świadomości 
ekologicznej, idea „Kawiare-
nek Naprawczych” nadal jest 
stosunkowo mało znana, dla-
tego chcemy ją rozpropago-
wać miedzy innymi wśród 
mieszkańców naszego mia-
sta. 

Dla firmy, która chce działać 
w zgodzie z ekologią, po-
winna być ważna świado-
mość ekologiczna swojej za-
łogi. Jakie działania podej-
muje w tym zakresie Veolia? 
Najlepszym przykładem 

jest ostatni projekt realizowa-
ny wśród wszystkich pracow-
ników Grupy Veolia w Polsce. 
Zaprosiliśmy pracowników 
aby zostali ZEROWASTERAMI 
i wzięli udział w grywalizacji, 
w której podzielą się swoimi 
pomysłami na życie bez gene-
rowania odpadów oraz pokażą 
jak można ograniczać stosowa-
nie na przykład plastikowych 
produktów. W edukacji ekolo-
gicznej nie ograniczamy się 
jednak tylko do grona pracow-
ników. W 2019 roku wspólnie 
z naszym partnerem firmą 
Airly oraz naszymi klientami 
zainstalowaliśmy w Łodzi 20 
czujników badających jakość 
powietrza. Dzięki aplikacji 
Airly każdy na smartfonie mo-
że sprawdzać w czasie rzeczy-
wistym wyniki pomiarów czy-
stości powietrza w różnych 
częściach miasta. 

Jak już wspomnieliśmy, 
Veolia zatrudnia liczną za-
łogę, jest cenionym praco-
dawcą w Łodzi. Jakie są 
obecnie perspektywy za-
wodu energetyka? 
Ściśle współpracujemy 

z Zespołem Szkół Politech-
nicznych im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Łodzi, w którym 
Veolia patronuje klasom 
kształcącym uczniów w zawo-
dach technik elektryk i tech-
nik energetyk. W ostatnich la-
tach nowoczesne technologie 
bardzo zmieniły energetykę 
i wciąż ją zmieniają. Zmiany te 
muszą również znaleźć 
odzwierciedlenie w progra-
mach nauczania zawodu oraz 
sprzęcie, jakim szkoła dyspo-
nuje w pracowniach. Niem-
niej, w zawodzie energetyka 
obok wiedzy teoretycznej bar-
dzo ważna jest praktyka, niez-
będna do tego, aby kandydat 
nabył doświadczenie w pracy 
na danym stanowisku. Dlate-
go w programie nauczania za-
warte są między innymi wizy-
ty w elektrociepłowniach oraz 
w zakładzie sieci cieplnej, 
praktyki i płatne staże waka-

cyjne pod opieką pracowni-
ków naszej firmy. Szczególne 
zwracamy uwagę na aktywny 
kontakt uczniów z pracowni-
kami, którzy często stają się 
pierwszymi zawodowymi 
coachami młodych kandyda-
tów do zawodu. W efekcie, co 
roku do rekrutacji na różne 
stanowiska pracy w łódzkiej 
Veolii przystępują absolwenci 
naszych klas patronackich. 
W ten sposób zarządzamy 
zmianą pokoleniową w naszej 
firmie. Jest to duże wyzwanie 
dla całej załogi, ale dzięki te-
mu zapewniamy ciągłość 
kształtowania unikalnych 
kompetencji właśnie w zawo-
dzie energetyka. 

Na zakończenie pytanie 
bardziej osobiste: jest pani 
szefową firmy z branży, któ-
ra przynajmniej do niedaw-
na była domeną mężczyzn. 
Czy bycie kobietą pomaga, 

czy przeszkadza w zarzą-
dzaniu tak ogromnymi 
strukturami, zdominowany-
mi przez mężczyzn? 
Kiedyś usłyszałam, że 

Veolia jest kobietą. Przykład 
spółek Grupy Veolia w Polsce 
pokazuje, że jest w tym stwier-
dzeniu dużo prawdy – w Łodzi, 
Poznaniu i w Veolii term, która 
zarządza ponad 30 miejskimi 
systemami ciepłowniczymi 
i 3 elektrociepłowniami, szefa-
mi są kobiety. Energetyka to 
branża, w której, w mojej oce-
nie, przede wszystkim liczy się 
fachowość, odpowiedzialność 
i współpraca, niezależnie od te-
go czy jest się kobietą czy męż-
czyzną. W łódzkiej energetyce 
pracuję na tyle długo, aby 
z pełnym przekonaniem po-
wiedzieć, że zarządzanie syste-
mem ciepłowniczym w każ-
dym miejscu struktury organi-
zacyjnej, zarówno na stanowi-
sku operacyjnym jak 
i zarządczym, daje dużo saty-
sfakcji. Wyzwania, które przy-
nosi właściwie każdy dzień, 
potrzebują kobiet i mężczyzn 
z ich otwartymi głowami 
i szczerą wolą współdziałania. 
Cieszę się, że jesteśmy przykła-
dem na to, że energetyka też 
może być choć trochę kobieca.

Anna Kędziora-Szwagrzak:  Rozważamy różne warianty produkcji ciepła systemowego i energii 
elektrycznej dla miasta, dzięki którym ograniczymy spalanie węgla i  emisje CO2
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Zmieniamy się pod względem 
technologicznym i organizacyjnym

Jesteśmy bardzo 
dumni z tego, że 
możemy kontynuować 
bogatą historię łódzkiej 
energetyki  
Anna Kędziora-Szwagrzak
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Zainstalowaliśmy 
w Łodzi dwadzieścia 
czujników badających 
jakość powietrza, 
którym oddychamy 
Anna Kędziora-Szwagrzak
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Nasz Partner 

Rozmawiamy z Jerzym 
Dworakowskim, doradcą 
podatkowym, przewodniczą-
cym Łódzkiego Oddziału 
Krajowej Izby Doradców 
Podatkowych. 

Doradca podatkowy to 
wolny zawód zaufania pub-
licznego, powołany 
przed prawie ćwierć wie-
kiem. Jak w tym okresie 
zmieniała się rola doradcy? 
Czy można postawić tezę, 
że jest on obecnie nieo-
dzowny dla większości 
przedsiębiorców? 
Rola doradcy podatkowego 
zwiększyła się na przestrze-
ni tych lat w znaczącym 
stopniu. Pamiętam czasy, 
gdy zawód doradcy podat-
kowego nie był jeszcze sfor-
malizowany, nie było Usta-
wy o doradztwie podatko-
wym, ale przecież funkcjo-
nował. Gdy to porównam 
z teraźniejszością, to muszę 
stwierdzić, że różnica jest 
wprost szalona. Nie spo-
dziewałem się aż takiego 
rozwoju zawodu doradcy 
podatkowego i aż takiego 
wzrostu zaufania do nas, 
doradców, ze strony przed-
siębiorców w ciągu 24 lat 
od uchwalenia ustawy re-
gulującej zawód doradcy. 
 
 Jakich firm w pierwszym 
rzędzie dotyczy zapotrze-
bowanie na usługi dorad-
cy? Małych czy dużych? 
Zaskoczę pana: dotyczy to 

każdej firmy. Od firm jednoo-
sobowych aż po ogromne kon-
cerny. Oczywiście różna jest 
skala problemów. Dla dużej fir-
my mogą to być dziesiątki czy 
setki milionów zaoszczędzo-
nych pieniędzy, dla małych kil-
ka lub kilkanaście tysięcy. Ale 
przecież dla osoby fizycznej 
nawet tysiąc złotych zaoszczę-
dzone na podatkach może być 
kwotą znaczącą. Ja osobiście 
zajmuję się problemami mikro 
i małych przedsiębiorców 
i często widzę, jak przeraża ich 
perspektywa zapłacenia do-
datkowego podatku w wyso-
kości kilkunastu czy kilkudzie-
sięciu tysięcy złotych, a często 
się tak zdarza. Myślę o dodat-
kowych zobowiązaniach po-
datkowych jakie powstają 
w wyniku kontroli i postępo-
wań podatkowych. 

 Co to właściwie znaczy: 
zaoszczędzić na podat-
kach? 
Głównym zadaniem do-

radcy podatkowego jest zwy-
kle optymalizacja podatkowa. 
Ale optymalizacja w tym do-
brym znaczeniu. Oznacza ona 
dążenie do zapłacenia przez 

firmę jak najniższych podat-
ków, ale w zgodzie z literą pra-
wa. Albo inaczej: płacenie po-
datków bez naruszenia pra-
wa, ale w jak najniższej do-
puszczalnej wysokości. Jest to 
oczywiste prawo przedsię-
biorcy i jego doradcy, które 
w państwie prawa nie powin-
no być kwestionowane. 

 Czy chce Pan powiedzieć, 
że obecnie jest ono przez 
władze kwestionowane? 
Zacznę od tego, że polski 

system podatkowy jest niejas-
ny, zawiły i często trudny 
do interpretacji. Jego najwięk-
szą bolączką jest jednak co in-
nego, a mianowicie brak sta-
bilności. Nie chodzi o to, że nie 
powinno być żadnych zmian, 
bo zmiany przepisów są nie-
kiedy konieczne. Chodzi o to, 
że tempo wprowadzania tych 
zmian jest tak duże, że łatwo 
je przeoczyć. Na dodatek ich 
treść bywa jakże często nie-
przemyślana, co potęguje cha-
os prawny, w którym łatwo się 
przedsiębiorcy zagubić. Takim 
przykładem, niezupełnie nie-
stabilności prawa, co niestabil-
ności jego interpretacji doko-
nywanych przez Ministra Fi-
nansów poprzez organ powo-
łany do tego celu, to jest Dy-
rektora Krajowej Informacji 
Skarbowej, jest zupełnie świe-
ża sprawa zmiany stanowiska 
co do rozumienia pojęcia 
„transakcji”. Do niedawna KIS 
twierdziła, że przy realizacji 
umów ramowych, transakcją 
jest realizacja każdego drobne-
go zamówienia – nawet każde 
z osobna spośród kilku w cią-

gu jednego dnia. Pod koniec li-
stopada ubiegłego roku Organ 
nadrzędny – Szef Krajowej Ad-
ministracji Skarbowej – zmie-
nił tę interpretację po około 
2,5 roku funkcjonowania, 
na zupełnie odmienną. Teraz 
za jedną transakcję musimy 
uznawać realizację wszystkich 
zamówień w ramach umowy 
ramowej. Co ciekawe, doko-
nano zmiany interpretacji je-
dynie w zakresie podatku do-
chodowego od osób praw-
nych. Taka sama interpretacja 
w podatku dochodowym 
od osób fizycznych pozostała 
nie zmieniona.  Zatem dla tego 
samego stanu faktycznego 
obowiązują dwie zupełnie od-
mienne interpretacje. 

Proszę o przykład nieprze-
myślanego prawa, które 
utrudnia życie przedsię-
biorcom. 
Chociażby wprowadzenie 

obowiązku korzystania z tzw. 
białej listy przy regulowaniu 
płatności. Jest to prowadzona 
przez ministra finansów lista 
podmiotów, które są czynnymi 
podatnikami VAT. Jednak nie 
każdy przedsiębiorca jest 
czynnym podatnikiem VAT 
(np. zakład opieki zdrowotnej 
świadczący usługi medyczne) 
i w związku z tym nie został 
uwzględniony na białej liście. 
W efekcie dochodzi do sytua-
cji, że kontrahent odmawia mu 
z tego powodu płatności. A te-
raz dowiadujemy się, że ma 
być wprowadzona zmiana 
przepisów w tym zakresie. To 
tylko jeden z przykładów 
wprowadzania nieprzemyśla-

nego prawa, które musi być 
potem szybko poprawiane. 
Tego rodzaju nieprzemyślane 
zmiany przepisów prowadzą 
do zmniejszenia efektywności 
działania podatników, a to jest 
prosta droga do niższych wpły-
wów do budżetu państwa z ty-
tułu podatków. 

Będzie to zatem rezultat 
przeciwny do zamierzone-
go przez rząd... 
Oczywiście. Mam na to in-

ny przykład, z czasów, gdy 
wprowadzano podatek linio-
wy w wysokości 19 procent dla 
przedsiębiorców - osób fizycz-
nych. Był to niższy podatek 
od ówczesnej skali podatku 
progresywnego. Okazało się, 
że mimo tej nowej, niższej 
stawki wpływy do budżetu 
z tytułu podatku dochodowe-
go od osób fizycznych wzrosły 
i jednocześnie znacznie zmala-
ła tzw. szara strefa czyli ukry-
wanie przychodów przez 
przedsiębiorców. O czym to 
świadczy? O tym, że jeżeli ob-
ciążenia podatkowe są na roz-
sądnym poziomie, to podatnik 
płaci swoją daninę bez więk-
szych oporów i powstrzymuje 
się od kombinowania. I od-
wrotnie: gdy podatki są na tyle 
wysokie, że przestają być ak-
ceptowalne, szara strefa znów 
się powiększa, towar wydawa-
ny jest bez paragonów itp. Nie 
pomoże wtedy uszczelnianie 
systemu. Najnowszym pomy-
słem są kasy fiskalne on-line, 
rejestrujące na serwerze mini-
stra finansów każdą transak-
cję. Ale jeśli ktoś postanowił 
nie wydać paragonu, to i tak go 
nie wyda. Czy kasy on-line 
spowodują, że wszystkie tran-
sakcje będą ewidencjonowa-
ne? Mam niestety obawy, że 
jest to pytanie retoryczne... Nie 
twierdzę, że nie jest to krok 
w dobrym kierunku, ale efekty 
mogą okazać się marne. 

Czy to nieprzemyślane 
„uszczelnianie” dotyczy 
również działań podejmo-
wanych bezpośrednio 
przez doradców podatko-
wych, w interesie klienta? 
Owszem. W minionym ro-

ku wprowadzono obowiązek 
raportowania schematów po-
datkowych. Mówiąc najproś-
ciej, podatnik musi teraz za-
wiadomić naczelnika urzędu 
skarbowego o tym, że postano-
wił zapłacić mniejszy podatek 
- oczywiście w zgodzie z pra-
wem – i że doradca podatkowy 
mu w tym pomaga. A doradca 
podatkowy powinien zawia-
domić ministra finansów, jaki 
mianowicie zastosował sche-
mat podatkowy, prowadzący 
do obniżenia podatku. Ozna-
cza to, że wprowadzono prze-
pisy, które wymagają, aby do-

radca podatkowy łamał tajem-
nicę zawodową, do której jest 
zobowiązany zapisami w Kon-
stytucji jako wykonujący za-
wód zaufania publicznego. 

Czy to nie jest uderzenie 
w istotę pracy doradcy po-
datkowego i podważanie 
zaufania klienta do zawodu 
doradcy? 
Jak najbardziej. Toteż my, 

doradcy podatkowi, odmawia-
my nakazanego nam raporto-
wania, dowodząc, że jest to 
przepis, który łamie nasze zo-
bowiązania do zachowania ta-
jemnicy zawodowej. Na argu-
ment, że przecież klient może 
nas zwolnić z obowiązku za-
chowania tajemnicy, odpowia-
damy, że jeśli nawet nasz klient 
tak postąpi, to nie zwalnia to 
nas z odpowiedzialności kar-
nej za złamanie tajemnicy, 
zgodnie z Kodeksem karnym. 
Dodam jeszcze, że Krajowa Ra-
da Doradców Podatkowych 
złożyła wniosek do Trybunału 
Konstytucyjnego o uznanie 
przepisów o raportowaniu 
schematów podatkowych 
za niezgodne z Konstytucją. 

Czy ostatnio weszły w życie 
nowe przepisy, utrudniają-
ce życie przedsiębiorcy? 
Od 1 stycznia weszły w ży-

cie przepisy dotyczące tzw. 
split payment, czyli metody 
podzielonej płatności oraz 
obowiązku zapłaty na rachu-
nek bankowy kontrahenta, 
uwidoczniony na wspomnia-
nej już wcześniej białej liście. 
I teraz wyobraźmy sobie sy-
tuację, że dostajemy fakturę 
z innym rachunkiem banko-
wym i pracownik podatnika 
zapłaci za nią, nie sprawdza-
jąc, czy przelewa na właściwy 
rachunek. Oczywiście od ra-
zu podpada organowi skarbo-
wemu. Musi więc każdorazo-
wo sprawdzać, czy rachunek 
na fakturze zgadza się z ra-
chunkiem na białej liście. To 
niby drobiazg, ale dokłada się 
do długiej listy uciążliwości, 
na jakie narażeni są uczciwi 
podatnicy. Natomiast podzie-
lona płatność blokuje na pe-
wien czas środki pieniężne 
przedsiębiorcy. 

Doradca podatkowy nie 
tylko stara się doradzać 
klientowi w płaceniu jak 

najniższych podatków, ale 
i reprezentuje klienta 
przed organami skarbowy-
mi, a potem - jeśli sprawy 
zajdą tak daleko - przed są-
dem... 
Jestem zdania, że korzy-

stanie z pomocy doradcy po-
datkowego powinno się od-
bywać na etapie wstępnym, 
kiedy jest jeszcze możliwość 
uporządkowania spraw i pro-
wadzenia ich w pełnej zgo-
dzie z prawem. Bo potem, 
gdy dojdzie już do sporu z or-
ganem podatkowym, możli-
wości klienta stają się ograni-
czone. Innymi słowy, dorad-
ca podatkowy powinien zro-
bić wszystko, aby nie doszło 
do konfrontacji jego klienta 
z aparatem skarbowym, bo 
jest on wtedy na słabszej po-
zycji. Przewaga po stronie 
władzy jest wówczas bardzo 
wyraźna. Podam przykład tej 
przewagi: zasada jest taka, że 
organ podatkowy ma dwa 
do trzech miesięcy na zała-
twienie sprawy, ale jeśli nie 
zdąży, sam sobie przedłuża 
termin na kolejne miesiące. 
Tymczasem podatnik ma 
na udzielenie odpowiedzi 
zazwyczaj tylko siedem góra 
czternaście dni. 
Podam jeszcze inny przykład: 
kontrolujący pewną niewiel-
ką firmę uznali, że skoro 
na fakturze sprzedaży jest na-
pisane „płatne przelewem”, 
to nabywca nie mógł po ty-
godniu zapłacić gotówką tej 
faktury. I mimo że istniały 
dokumenty potwierdzające 
zapłatę gotówką, nadano bieg 
sprawie poprzez wszczęcie 
postępowania podatkowego. 
Nota bene sprawa trwa już 
kilka lat... Powstaje pytanie, 
czy rozmiar zaangażowanych 
przez organ podatkowy środ-
ków jest adekwatny do ewen-
tualnych zysków Skarbu Pań-
stwa? Czasami człowiek jest 
bezradny, jak widzi, że działa-
nia organu podatkowego, na-
kierowane na ściągnięcie jak 
największej daniny, są 
sprzeczne ze zdrowym roz-
sądkiem nie wspominając 
o sprzeczności z prawem. 

Jak Pan sądzi, czym są po-
dyktowane tego rodzaju 
działania władz? 
Uważam, że wynikają one 

z nadmiernego fiskalizmu, 
dążenia do zwiększenia 
wpływów podatkowych 
za wszelką cenę, bez ogląda-
nia się na skutki uboczne. Za-
pomina się o tym, że te skutki 
mogą być odwrotne od za-
mierzonych, że mogą być ze 
strony rządu przysłowiowym 
strzałem w stopę i doprowa-
dzić w ostatecznym efekcie 
do obniżenia się wpływów 
podatkowych.

Jerzy Dworakowski:  Płacenie podatków w jak najniższej 
dopuszczalnej wysokości  to oczywiste prawo przedsiębiorcy 
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Nieprzemyślane uszczelnianie podatków 

Zapotrzebowanie 
na usługi doradcy 
dotyczy każdej firmy. 
Od firm jednoosobo- 
wych aż po ogromne 
koncerny 
Jerzy Dworakowski
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Robiąc zakupy w drogeriach 
Rossmann, nasi klienci jedno-
cześnie wspierają potrzebują-
cych. W minionym roku, w ra-
mach finału 3. akcji „Pomaga-
my jak umiemy” do 250 orga-
nizacji w całej Polsce trafiły 
produkty o wartości 5 milio-
nów złotych. Od 2 stycznia 
punkty zbierane podczas za-
kupów i skanowania aplikacji 
Rossmann PL naliczają się już 
na konto tegorocznej edycji. 

Mechanizm pomocy jest pro-
sty. Najpierw pracownicy 
Rossmannazgłaszają lokalne 
instytucje, które ich zdaniem 
tak prężnie działają i robiątyle 
dobrego, że warto je wesprzeć. 
Właśnie jesteśmy na etapie 
weryfikacjizarekomendowany
ch organizacji i w ciągu kilku ty-
godni opublikujemy pełną 
ichlistę. Dość często zdarza się, 
iż przedstawiciele tych instytu-
cji na tyle jużznają naszą akcję, 
że sami pojawiają się w droge-
riach chcąc zaprezentować 
swójdorobek pracownikom. Co 
roku pomagamy domom dzie-
cka, samotnej matki, hospi-
cjom, fundacjom na rzecz cho-
rych i seniorów, a także schro-
niskom dla zwierząt. 

Od 2 stycznia do 31 paździer-
nika członkowie Klubu Ross-
mann mogą przekazywać tym 
instytucjom punkty za zrobione 
w drogerii – stacjonarnie 
bądźonline - zakupy. Co więcej, 
podobnie jak to było w 2019 
roku, klienci sami zdecydują 

która organizacja jest im najbliż-
sza i którą chcą wspierać. Będzie 
tomożna zrobić za pomocą apli-
kacji Rossmann PL, ale dopiero 
po opublikowaniu przez nas 
pełnej listy organizacji.  

Pomoc – w postaci dostęp-
nych w Rossmannie produk-
tów – jeszcze przed świętami 
Bożego Narodzenia trafi do po-
trzebujących. Organizacje zaw-
sze same wybierają, co z asor-
tymentu Rossmanna jest im 
najbardziej potrzebne: pielu-
chy, kosmetyki, chemia czy 
karma dla zwierząt (lista liczy 
około 1300 artykułów). 

Wsparte w ramach akcji in-
stytucje mają bardzo zróżnico-
wane profile działalności, stąd 
właśnie tak szeroki wybór pro-
duktów do ich dyspozycji. 
Przykładowo, 125 spośród 

wspartych przez nas w minio-
nym roku 250 organizacji zaj-
muje się pomaganiem dzie-
ciom i rodzinom. Są to m.in. 
domy dziecka, dziecięce hospi-
cja, fundacje dla najmłodszych 
zmagających się z niepełno-
sprawnością (również intelek-
tualną), ofiary przemocy do-
mowej, domy samotnych ma-
tek i wiele innych. Wartość da-
rowizn, jakie otrzymały te in-
stytucje mówi sama za siebie: 
jest to 2,5 miliona złotych, czyli 
równo połowa łącznej kwoty, 
jaką „uzbierali” członkowie 
Klubu Rossmann.  

Kolejne edycje naszej akcji 
jest najlepszym dowodem 
na to, że razem można góry 
przenosić. Pracownicy Ross-
manna chętnie włączają się 
w inicjatywy na rzecz lokalnych 
społeczności (i nie tylko): tłu-
maczą, o co w tejakcji chodzi, 
namawiają klientów do skano-
wania aplikacji Klubu Ross-
mann. A klienci z radością an-
gażują się w pomoc: skanują 
aplikację nawet przy niewiel-
kich zakupach, chwalą się 
w mediach społecznościowych 
liczbą uzbieranychi przekaza-
nych „pomocowych” punktów. 

Razem robimy coś poży-
tecznego: wspieramy ludzi, 
którzy poświęcają swoje życie, 
wolny czas, pomaganiu na co 
dzień tym, którzy tegowsparcia 
najbardziej potrzebują. Po pro-
stu „Pomagamy jak umiemy”. 

Na stronie internetowej 
https://www.rossmann.pl/po-
magamy można sprawdzić 
wartość darowizn, jakie w 2019 
roku otrzymały poszczególne 
organizacje objęte programem, 
a już niebawem pojawią się tam 
informacjedotyczące najnow-
szej, czwartej już, edycji pro-
gramu. 

Razem „Pomagamy jak umiemy”  
– i dobrze nam idzie! 

Rossmann wsparł 
w 2019 roku 250 
organizacji - połowa 
z nich zajmuje się 
pomaganiem dzieci 
i rodzinom (to m.in. 
domy dziecka i hospicja)
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Uśmiech to najmilsza forma podziękowania dla uczestników akcji
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Akcja „Pomagamy, jak umiemy” ma zasięg ogólnopolski
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Wartość darowizn dla organizacji wyniosła 5 mln zł
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Rossmann dzięki swojej akcji wspiera m.in. hospicja dla dzieci 
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Pomagamy, jak umiemy - dewiza, która niezmiennie przyświeca firmie Rossmann
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 Florystyczna aranżacja eventów i spotkań biznesowych     

  Dekoracje z kwiatów żywych oraz sztucznych do domów, firm, oraz okazjonalne

 Pakowanie prezentów dla Klientów i Kontrahentów

www.pracownieflorystyczne.pl
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Rozmawiamy z Krzysztofem 
Apostolidisem, przedsiębior-
cą, inwestorem, konsulem ho-
norowym Królestwa Danii 
w Łodzi 

Jest Pan przedsiębiorcą 
i zarazem jednym z najdłu-
żej urzędujących konsulów 
honorowych w Łodzi. Dla-
czego akurat Danii? Łączy-
ły Pana jakieś interesy 
z tym krajem? 
Nie, żadne. Zanim zostałem 

konsulem, Danię znałem 
głównie z wyjazdów tury-
stycznych, podobnie jak wielu 
Polaków w tamtych czasach. 
Patrząc z dzisiejszej perspekty-
wy, niewiele wiedziałem o kul-
turze, systemie, zwyczajach. 
Teraz, gdy dobrze poznałem 
ten kraj, jestem jego wielkim 
fanem. A dlaczego właśnie Da-
nia? Ponieważ to Duńczycy 
wybrali moją kandydaturę. 

Trudno było o tę nomina-
cję? 
Ani trudno, ani łatwo, bo 

nie można samemu o nią apli-
kować. Inicjatywa należała 
do strony duńskiej. Notabene 
za pierwszym razem odmówi-
łem, bo uważałem, że nie 
znajdę na to czasu. Rok póź-
niej służby dyplomatyczne 
ponowiły propozycję i wtedy 
ją przyjąłem. Doszedłem 
do wniosku, że jednak trzeba 
wygospodarować czas na ko-
lejną aktywność społeczną, 
choć nie da się ukryć, że odby-
wa się to kosztem rodziny. 
Na szczęście żona jest bardzo 
wyrozumiała i nawet nama-
wiała mnie do tego. 

Podobno droga do nomi-
nacji jest bardzo długa… 
To zależy od praktyk obo-

wiązujących w danym pań-
stwie, ale generalnie rzeczy-
wiście są to długotrwałe pro-
cedury. W moim przypadku 
trwały dwa lata. Każdy kan-
dydat musi przejść wielostop-
niową weryfikację, uzyskać 
szereg rekomendacji, między 
innymi marszałka wojewódz-
twa, wojewody, prezydenta 
miasta i tak dalej. Dopiero 
po pomyślnym zakończeniu 
otrzymuje list uwierzytelnia-
jący, a następnie akt powoła-
nia, który konsulom Danii jest 
nadawany w imieniu królo-
wej. Jako honorowy konsul je-
stem bowiem podwładnym 
królowej Małgorzaty II. 

Która uhonorowała Pana 
później odznaczeniem Ka-
walera Orderu Danebroga, 
jednym z najważniejszych 
odznaczeń Królestwa Danii… 

Nie wypada mi tego ko-
mentować, ale to naprawdę 
wyjątkowe wyróżnienie 
i zaszczyt. 

Poznał  Pan królową oso-
biście? 
Miałem tę przyjemność. 

Oczywiście samo spotkanie 
było niezapomnianym do-
świadczeniem, ale utkwił mi 
też w pamięci zabawny szcze-
gół. Mianowicie służby prosi-
ły wszystkich zaproszonych, 
aby – witając się z królową – 
nie ściskać zbyt mocno jej 
dłoni. Podczas niektórych 
uroczystości królowa musi 
przecież przeżyć nawet kilka 
tysięcy uścisków… 

To honor być honorowym 
konsulem? 
Honor, zaszczyt i satysfak-

cja, ale jednocześnie liczne 
obowiązki. Praca konsula ho-
norowego nie sprowadza się 
do funkcji reprezentacyjnej. 
Mamy prawie takie same za-
dania jak konsulowie zawo-
dowi, tyle że nie pobieramy 
żadnego wynagrodzenia. Mó-
wiąc w wielkim skrócie, moją 
rolą jako konsula honorowe-
go jest pomoc obywatelom 
Danii, przebywającym na te-
renie naszego okręgu konsu-
larnego, który obejmuje nie 
tylko Łódź, ale całe woje-
wództwo, a nawet Częstocho-
wę. To po pierwsze. Po drugie 
– wspieranie duńskich przed-
siębiorców, prowadzących 

lub chcących prowadzić tu bi-
znesy, po trzecie – promocja 
Danii, jej kultury czy turysty-
ki. 

Mówi Pan o satysfakcji. 
Z czego jest największa? 
Zawsze jest satysfakcja 

z dobrze wykonanej pracy, 
czego by nie dotyczyła. Mam 
satysfakcję, mogąc skutecz-
nie pomóc ludziom w ich kło-
potach, a przytrafiają się naj-
różniejsze: nagły pobyt 
w szpitalu, konflikt z pra-
wem, zagubienie paszportu, 
utrata pieniędzy i długo tak 
by wymieniać.  
Jedna sprawa szczególnie za-
padła mi w pamięć. Wiąże się 
z nią zresztą anegdota rodzin-
na. Otóż zadzwoniła do mnie 
żona i zapytała, co robisz. Od-
powiedziałem, że nie mogę 
teraz rozmawiać, bo mam 
sprawę o uznanie ojcostwa. 
I zapadła cisza (śmiech). Cho-
dziło o to, że pewien Duńczyk 
odmawiał uznania ojcostwa 
dziecka, którego matką była 
łodzianka. Jako konsul mu-
siałem poświadczyć auten-
tyczność materiału genetycz-
nego do badań. Zaprosiłem 
go na kawę, porozmawiali-
śmy szczerze w cztery oczy 
i proszę sobie wyobrazić, że 
uznał sądownie syna, zanim 
przyszły wyniki badań, które 
zresztą potwierdziły ten fakt. 

Wielu konsulów honoro-
wych, także w Łodzi, jest 

związanych z biznesem. 
Dlaczego? 
W Łodzi są przedstawicie-

le różnych grup zawodo-
wych, między innymi pra-
cownicy naukowi i prawnicy, 
ale rzeczywiście i w naszym 
regionie, i w skali kraju jest 
duża grupa przedsiębiorców. 
Dlaczego? Choćby z tego po-
wodu, że praca honorowego 
konsula to swego rodzaju mi-
sja – nie dość, że wykonywa-
na jest społecznie, to jeszcze 
działalność trzeba finanso-
wać, na przykład utrzymać 
biuro, a na to trzeba mieć fun-
dusze. Nasz konsulat otrzy-
muje refundację kosztów pa-
pieru, znaczków i usług po-
cztowych. Raz w roku. 

Dyplomacja przydaje się 
w biznesie? 
Dyplomacja przydaje się 

w każdej dziedzinie życia, na-
wet w relacjach z teściową 
(śmiech). Oczywiście w bizne-
sie też. 

Polscy przedsiębiorcy na-
rzekają na warunki prowa-

dzenia biznesu, wysokie 
podatki i koszty pracy, biu-
rokrację. Duńscy mają ła-
twiej? 
Akurat podatki i koszty 

pracy są w Danii bardzo wy-
sokie – pierwsze należą 
do najwyższych wśród 
państw Unii Europejskiej, 
a drugie są najwyższe. Dla 
przykładu średni koszt godzi-
ny pracy, płacowy i pozapła-
cowy, wynosi na rynku duń-
skim prawie 45 euro, na pol-
skim zaś – w przeliczeniu – 
około 10 euro. Ale biurokra-
cja? Niejeden duński przed-
siębiorca mógłby zapytać, co 
to takiego. Formalności zwią-
zane z założeniem i prowa-
dzeniem firmy są ograniczo-
ne do minimum, a urzędy 
elastyczne i przyjazne. Tak 
więc tylko pozazdrościć. 

Dlaczego tak mało firm 
z kapitałem duńskim jest 
chociażby w regionie łódz-
kim? 
Czemu uważa pani, że ma-

ło? Wcale tak nie jest. Oczy-
wiście nie dorównujemy wo-
jewództwu zachodniopomor-
skiemu, atrakcyjnemu dla 
duńskich firm z racji bliskiego 
położenia, czy też Warszawie, 
która – jak każda stolica – jest 
szczególnym języczkiem 
u wagi inwestorów, ale region 
łódzki też nie może narzekać 
na brak zainteresowania ze 
strony Duńczyków. Są i małe 
biznesy różnych branż, i du-
że, jak na przykład jedyna 
w Polsce fabryka Kongskilde, 
znanego producenta urzą-
dzeń dla rolnictwa, o licznych 
placówkach duńskich sieci 
handlowych nie wspomina-
jąc. W skali ogólnopolskiej 
duński kapitał to aż 3 miliar-
dy euro. 

Widziałam w Łodzi ciekawą 
wystawę o duńskiej archi-
tekturze, którą Pan zorga-
nizował. Modelowe projek-
ty architektoniczne, roz-
wiązania urbanistyczne, re-
witalizacja… Wydaje się, że 
takie miasto jak Łódź mo-
głoby się od Duńczyków 
wiele nauczyć. 
To prawda, duńskie miasta 

mogą być przykładem dla 
wielu. Są pięknie zabudowa-
ne do środka, dominuje bu-
downictwo nie tylko este-
tyczne i funkcjonalne, ale też 
przyjazne dla środowiska, 
wykorzystujące odnawialne 
źródła energii. Oczywiście 
jest też wiele przykładów 
wzorcowej wręcz rewitaliza-
cji. Planowanie urbanistycz-
ne, w którym niezwykle waż-
ne są aspekty społeczne, 
uwzględnia rozwój miast kil-
kadziesiąt lat do przodu. 
Duńczycy przywiązują dużą 

wagę do tego, żeby w posz-
czególnych dzielnicach 
mieszkali ludzie z różnych ge-
neracji, aby się one demogra-
ficznie nie starzały. No 
i bezwzględny priorytet dla 
transportu publicznego, a ra-
czej zrównoważonego, ponie-
waż Dania to kraj wyjątkowo 
przyjazny rowerzystom. Dłu-
go by zresztą o tym mówić, 
bo to temat-rzeka. 

Jest wprawdzie w Łodzi uli-
ca Duńska, ale wśród kilku-
nastu miast partnerskich 
nie ma ani jednego z Danii. 
Nie interesują gospodarzy 
miasta duńskie rozwiąza-
nia? 
Mam nadzieję, że interesu-

ją, a przynajmniej powinny, 
bo jest z czego brać przykład. 
Ochrona środowiska, selek-
tywna zbiórka odpadów, pla-
nowanie przestrzenne, reten-
cja wody, bezpieczeństwo, 
komunikacja, sprawne funk-
cjonowanie urzędów, party-
cypacja społeczna – z tym 
wszystkim Duńczycy świet-
nie już sobie poradzili, 
a w Łodzi i innych polskich 
miastach jeszcze jest wiele 
do zrobienia.  
Ole Egberg Mikkelsen, amba-
sador Danii w Polsce, podczas 
niedawnej wizyty u władz 
miasta zaproponował zorga-
nizowanie w Łodzi konferen-
cji z udziałem duńskich spe-
cjalistów z różnych dziedzin, 
naukowców, organizacji po-
zarządowych, samorządow-
ców. Byłaby to okazja do po-
dzielenia się najlepszymi 
praktykami, prowadzącymi 
do podniesienia jakości życia 
w mieście. Później zaprosili-
byśmy łodzian do Danii, by 
zapoznali się z nimi na miej-
scu. Oczywiście wiele projek-
tów wymaga czasu i pienię-
dzy, ale od czegoś trzeba za-
cząć. Poza tym Duńczycy 
wprowadzili też mnóstwo 
drobnych rozwiązań, które 
nie są kosztowne, a jednak 
tworzą klimat miasta przyja-
znego mieszkańcom. 

Takich jak jabłonie rosnące 
przy ulicach? 
Dlaczego nie? W Kopenha-

dze, nawiązując do tradycji, 
zaczęto sadzić drzewa i krze-
wy owocowe w miejscach 
publicznych – przy ulicach, 
w parkach, na placach zabaw, 
podwórkach, by mieszkańcy 
mogli się częstować owoca-
mi. Sam pamiętam z dzieciń-
stwa, jak – wracając ze szkoły 
– zajadałem się pysznymi jab-
łkami, zerwanymi z drzewa 
rosnącego przy drodze. 

Można powiedzieć: mała 
rzecz a cieszy. 
Otóż to!

Krzysztof Apostolidis: Pełnienie funkcji konsula honorowego to honor, zaszczyt i satysfakcja, 
ale jednocześnie liczne obowiązki
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Warto brać przykład z Duńczyków

Praca konsula 
honorowego nie 
sprowadza się 
do reprezentacji. 
Mamy prawie takie 
same zadania jak 
konsulowie zawodowi
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Rozmowa 

Rozmawiamy z Markiem 
Michalikiem, prezesem Łódz-
kiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej, o jej najnowszych 
projektach i planach. 

Skąd wzięła się idea Parku 
Przemysłowego Stokow-
ska  i ukierunkowanie na  
tworzenie powierzchni ma-
gazynowych? Czy jest popyt 
na tego typu rozwiązania? 
Ten pomysł nadszedł z róż-
nych stron. Na pewno poło-
żenie Łodzi w jasny sposób 
predestynuje to miasto 
do bycia centrum logistycz-
nym. U podstaw tego po-
mysłu leży też myślenie, że 
szukaliśmy nowych pozio-
mów rozwoju dla firmy. 
Przyglądaliśmy się i analizo-
waliśmy rynek. Badania 
pokazały, że brakuje takiej 
powierzchni dla małego 
i średniego biznesu. Posta-
nowiliśmy odpowiedzieć 
na zapotrzebowanie rynku 
i stworzyliśmy nowoczesną 
przestrzeń magazynowo- 
- produkcyjną. Zapropono-
waliśmy rozwiązania dedy-
kowane dla małych i śred-
nich przedsiębiorców. Za-
tem raczej małe magazyny, 
a nie huby logistyczne, któ-
re budują np. Panattoni czy 
Segro. 
 
 Jaka jest oferta kompleksu 
przy ulicy Stokowskiej? 
Hala wybudowana przez 

Łódzką Specjalną Strefę Eko-
nomiczną wyróżnia się tym, że 
oferuje małe, gotowe powierz-
chnie w wysokim standardzie, 
w których może być prowa-
dzona działalność nie tylko 
magazynowa, ale także pro-
dukcyjna. Jest to odpowiedź 
na potrzeby małych i średnich 
przedsiębiorców, które wraz 
z rozwojem potrzebować będą 
większej, nowocześniejszej 
powierzchni.  Hala położona 
jest w północno-wschodniej 
części miasta przy ul. Stokow-
skiej, zaledwie 8 km od auto-
strady A1. Świetna lokalizacja, 
blisko kluczowych szlaków ko-
munikacyjnych to ogromny 
atut tej inwestycji.  

 Ile segmentów jest do za-
gospodarowania? 
Obiekt składa się z ośmiu 

identycznych modułów, każ-
dy o powierzchni 1270 mkw., 
a dodatkwowo jeszcze część 
biurowa - 245 mkw. Moduły 
można ze sobą łączyć, co poz-
wala dopasować się do ocze-
kiwań najemców. Istnieje 
możliwość wynajęcia tylko 

części magazynowej, bez biu-
rowej, ale raczej trend jest ta-
ki, że firmy chcą mieć również 
to zaplecze biurowe. Wielką 
zaletą tego terenu, o czym 
wspominają nasi najemcy, 
jest duża powierzchnia mane-
wrowa i spora przestrzeń po-
stojowa dla samochodów, 
podczas którego swobodnie 
mogą załadować i rozładować 
materiały. Parking dla pra-
cowników również jest rozle-
gły. Trzy segmenty zostały już 
wynajęte w 2019 roku. Dwie 
firmy są z branży beauty 
(Indigo, doceniana firma łódz-
ka, laureat nagrody 
Grohmana, a druga to 
Miraculum) i jedna spożyw-
cza - japońska. Wolnych ma-
my zatem jeszcze pięć seg-
mentów. Zdajemy sobie spra-
wę, że wszystko może roz-
strzygnąć się w ciągu jednego 
dnia, ponieważ znajdzie się 
klient, który zechce wynająć 
wszystkie moduły. Takich za-
interesowanych też mieliśmy. 
W mieście taka oferta jest bar-
dzo potrzebna i w zasadzie te-
go typu oferty nie ma. Uważa-
my, że Łódzka Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna może zapro-
ponować coś na wzór oferty 
Panattoni.  

 Czy firmy wynajmując 
u Państwa hale mogą liczyć 
na jakieś dodatkowe ko-
rzyści? 
Firmy produkcyjne, które 

wynajmą powierzchnię w hali, 
mogą ubiegać się o pomoc 
publiczną w formie zwolnie-
nia z podatku dochodowego. 
Warunkiem uzyskania takiej 

pomocy jest spełnienie kryte-
riów przewidzianych w prze-
pisach o specjalnych strefach 
ekonomicznych. Jednym 
z nich jest kwota zainwesto-
wanego kapitału, przy czym 
w przypadku najmu do kosz-
tów kwalifikowanych inwesty-
cji można zaliczyć czynsz naj-
mu, ponoszony w okresie rea-
lizacji inwestycji. Żeby skorzy-
stać z tych ulg w przypadku 
małej firmy, trzeba zainwesto-
wać 4 mln zł. Taki warunek 
spełniła właśnie wspomniana 
firma z Japonii. To dodatkowy 
walor dla firm, które mają dro-
gą produkcję, ale są w stanie 
umieścić ją na stosunkowo 
niewielkiej przestrzeni. Nato-
miast średni przedsiębiorca, 
który chce zainwestować 
w naszym mieście, musi wy-
łożyć co najmniej 16 mln zł.  

Czy kompletują Państwo 
firmy konkretnych specjal-
ności? Kto może zgłosić się 
do ŁSSE z propozycją naj-
mu? 
Nie mamy żadnych prefe-

rencji i staramy się nie stwarzać 
żadnych ograniczeń. Z powo-
dów oczywistych nie możemy 
prowadzić działalności agre-
sywnej z racji na sąsiedztwo 
branży. Nasz obiekt został za-
projektowany pod działalność 
produkcyjną (produkcję lekką) 
i magazynowanie. Odbierali-
śmy sygnały, że jest popyt na te 
powierzchnie magazynowe 
średniej wielkości. Wiedzieli-
śmy też, że zainteresowani ta-
kimi przestrzeniami będą m.in. 
polskie przedsiębiorstwa, cho-
ciaż nie przesądzam niczego 

i może zgłosi się do nas rów-
nież jakaś firma z zagranicy. 
Nasze obiekty są nowe, o klasie 
europejskiej, na gwarancji, bu-
dowane według zaostrzonych 
norm i na pewno posłużą 
na długo. Chcemy w tym roku 
zakończyć proces kompletowa-
nia najemców. Dlatego, że 
w przyszłym roku szykujemy 
kolejny projekt. 

Chodzi o budowę komplek-
su biurowo-usługowego 
przy ul. Tymienieckiego. 
Zatem zwrot w stronę re-
witalizacji?  
Może nie do końca rewitali-

zacji, co stworzenie inwestycji, 
która będzie towarzyszyć 
obiektowi zrewitalizowane-
mu. Planujemy zbudować bu-
dynek nowoczesny, klasy A, 
dysponujący kilkoma tysiąca-
mi mkw. powierzchni biuro-
wej. Docierają do nas sygnały, 
że wiele firm chciałoby tutaj 
mieć swoją siedzibę i związać 
swoją działalność z ŁSSE. 

Czy to kontynuacja rozwią-
zań zapoczątkowanych 
w 2014 roku? 
Mamy ambitne plany, które 

będą kontynuacją działań in-
westycyjnych na terenie Księ-
żego Młyna, jakie rozpoczęli-
śmy w 2014 roku. Wówczas 
oddaliśmy do użytku pięknie 
odnowiony i rozbudowany 
obiekt zabytkowej przędzalni, 
Fabrykę Grohmana, która jest 
dziś naszą wizytówką i siedzi-
bą jednocześnie. Przypomnę, 
że kiedy nasza siedziba pow-
stawała pięć lat temu, to nie 
było większego problemu z za-

pełnieniem tego miejsca. Obe-
cnie czujemy potrzebę poszu-
kania nowych rozwiązań. 
W ciągunajbliższych trzech lat 
zamierzamy zagospodarować 
teren ok. 2 ha, sąsiadujący z Fa-
bryką Grohmana. Chcieliby-
śmy, aby na terenie tym pow-
stały obiekty o przeznaczeniu 
głównie biurowym. 

Kto może wejść w skład te-
go kompleksu?  
Częściowo te nowo powsta-

łe powierzchnie biurowe będą 
zagospodarowane przez pro-
jekty prężnie rozwijającej się 
ŁSSE. W większej części zapeł-
nią je różni partnerzy komer-
cyjni - firmy informatyczne, 
agencyjne, nic z produkcji 
ciężkiej. Wszystko będzie moż-
na określić wspólną nazwą 
„usługi”. Strefy ekonomiczne 
będą funkcjonowały do 2026 
roku, więc ja jako prezes mu-
szę myśleć do końca o przysz-
łości tego przedsięwzięcia. 

Czy w przypadku tej inwe-
stycji, podobnie jak w hali 
przy ul. Stokowskiej, uwa-
ga koncentruje się na po-
wierzchniach o mniejszym 
metrażu? 
Dopływ projektów o skali 

Fujitsu czy Infosysu do nasze-
go miasta jest niewielki.  Inwe-
storzy coraz częściej szukają 
mniejszych powierzchni dla 
siebie w atrakcyjnym miejscu. 
Dlatego przygotujemy dla nich 
ofertę, jaką będzie centrum 
biurowe przy ŁSSE. Kilka dni 
temu pozyskaliśmy bardzo 
wartościowego inwestora, fir-
mę Alcon Polska, która stwo-
rzy w Warszawie Centrum no-
woczesnych usług dla biznesu. 
Takie projekty są bardzo waż-
ne ze względu na innowacyj-
ność i wartościowe miejsca 
pracy. W przyszłości będziemy 
mogli inwestorom zapropono-
wać nasz obiekt biurowy jako 
miejsce inwestycji, np. pod  
centrum usług dla biznesu. Nie 
wykluczamy też, że na rynku 
pojawią się duże korporacje 
potrzebujące większych po-
wierzchni. Na rynek wciąż 
wchodzą nowe firmy. Powierz-
chnie, które zaoferujemy w na-
szym kompleksie, będą goto-
we na przyjęcie bardzo róż-
nych projektów, o większej 
i mniejszej skali. Mamy w tej 
chwili w ŁSSE kilku małych na-
jemców, z którymi naprawdę 
dobrze nam się współpracuje. 
Niektóre z nich są znane 
w swojej branży na całym 
świecie. Nie boimy się podjęcia 
ryzyka, które na pierwszy rzut 
oka może nieść ze sobą stwo-
rzenie takiej inwestycji. Wie-

rzymy, że do końca naszej ka-
dencji uda nam się ten projekt 
zakończyć i przynajmniej częś-
ciowo skomercjalizować. Nie 
mamy obaw, że nie uda nam 
się zapełnić wszystkich lokali. 
Co nie oznacza, że budujemy 
to pod konkretnego inwestora. 

Czy na rynku inwestycji biu-
rowych mamy do czynienia 
z podobnym boomem, co 
w przypadku rynku miesz-
kaniowego? 
Myślę, że w branży maga-

zynów produkcji lekkiej bę-
dzie zachodził podobny pro-
ces co w branży mieszkanio-
wej. Deweloperzy więcej bu-
dują niż jest zapotrzebowa-
nia. Ale zwróćmy jednocześ-
nie uwagę, że ubywa też gor-
szej substancji. Przedsiębior-
cy będą szukali dla siebie lep-
szych rozwiązań, a nie tych 
byle jakich. Słabsze oferty na-
turalnie będą odpadać i się li-
kwidować. Popyt na powierz-
chnię biurową w Łodzi wciąż 
jest duży, ale oczywiście nale-
ży liczyć się z tym, że w naj-
bliższych latach będzie malał, 
a podaż wciąż będzie znacz-
na, biorąc pod uwagę rozpo-
częte inwestycje. Nasze za-
mierzenia inwestycyjne uwz-
ględniają to założenie – prze-
widujemy, że w ciągu trzech 
lat zwiększymy nasze zasoby 
powierzchni biurowej na wy-
najem o maksymalnie 1000-
1500 mkw. Jest to nieduża 
skala, więc nie obawiamy się 
o proces komercjalizacji. Co-
do przestrzeni konferencyj-
nej, to posiadamy w Fabryce 
Grohmana salę na 250-300 
osób i obserwujemy, że jej 
obłożenie przez cały rok jest 
wysokie. Analizujemy też 
możliwość zwiększenia 
w przyszłości powierzchni 
konferencyjnej, jednak na ra-
zie skupiamy się na dostar-
czeniu najwyższej klasy prze-
strzeni biurowej. 

Na jakim etapie zaawanso-
wania są działania przy  
tworzeniu tego kompleksu 
w ŁSSE?    
Działania są w toku. Ro-

zmawialiśmy o koncepcjach 
z firmami. Teraz prowadzimy 
dyskusje, które toczą się wo-
kół tego, co zaprojektować 
i w jakiej wielkości. Założyli-
śmy sobie ambitny plan, po-
nieważ w tym roku chcemy 
ogłosić przetarg i może nawet 
uda się go zamknąć. Zapełni-
liśmy wszystkie środki na  
działania planistyczne i wyło-
nienie firmy. Przyszły rok pla-
nujemy przeznaczyć na dzia-
łania inwestycyjne.

Marek Michalik, prezes ŁSSE, jest zadowolony z efektów powstania Parku Przemysłowego 
Stokowska i postępów prac nad stworzeniem kompleksu biurowo-usługowego  
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Odpowiadamy na potrzeby małych 
i średnich przedsiębiorców 
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Wydarzenie 
 
Wojciech Grzegorczyk 
w.grzegorczyk@dzienniklodzki.pl 

Rozmowa z Rafałem Ostrow-
skim, dyrektorem Łódzkiej Iz-
by Przemysłow-Handlowej 
o najnowszej edycji Biznes 
Mikser 4.0. 

Na kiedy zaplanowano 
czwartą edycję Biznes Mik-
sera i w jakiej formule zo-
stanie zrealizowana? 
Biznes Mikser 4.0 odbę-

dzie się w hotelu Ambasador 
Premium 30 marca. Rejestra-
cja gości rozpocznie się 
o 15:30. Impreza potrwa 
do ok. godz. 22. Zostanie po-
prowadzona w znanej już for-
mule business speed dating. 
Przewidujemy trzy tury, 
w grupie 8-10 osób przy jed-
nym stoliku. Każdy uczestnik 
będzie miał czas na zaprezen-
towanie swojej firmy i przed-
stawienie ofert usług i towa-
rów lub też zwrócić się z proś-
bą o pomoc w realizacji po-
trzeb, które chcą realizować 

(poszukiwanie dostawców al-
bo poddostawców itp.). Po za-
kończeniu tury następuje wy-
miana osób między stolikami.  

Jakie są kryteria doboru 
uczestników takiego wyda-
rzenia? 
Dobierzemy firmy według 

wskazówek, które umieszczą 
w formularzu rejestracyjnym. 

Jest on dostępny na stronie 
mikser.izba.lodz.pl Rejestra-
cja jest otwarta i potrwa 
do połowy marca. O udziale 
firmy z danej branży decydu-
je pierwszeństwo przy zapi-
sach, ponieważ musimy ogra-
niczyć liczbę firm z pokrew-
nych sektorów.  

Czym tegoroczna odsłona 
będzie różnić się od po-
przednich?    
W tym roku wzbogacamy 

formułę Miksera 4.0 o część 
merytoryczną. Wszystko bę-
dzie się rozgrywało wokół te-
matów związanych z nowo-
czesnym zarządzaniem, po-
szukiwaniem talentów 
na rynku pracy, rekrutowa-
niem ich i angażowaniem 
do wykonywania konkret-
nych zadań. Na kanwie no-
woczesnego turkusowego za-
rządzania udało nam się za-
prosić Ralfa Knegtmansa - 
niekwestionowanego eksper-
ta w dziedzinie nowoczesne-
go przywództwa i rekrutacji. 
Doradzał m.in. takim global-
nym markom i korporacjom 

jak ING, Ikea czy Siemens. 
Przyjedzie do Łodzi z krótkim 
wykładem na temat, co 
w dzisiejszych czasach ma za-
sadnicze znaczenie przy po-
szukiwaniu talentów na ryn-
ku i w jaki sposób je odnaleźć 
oraz właściwie zrekrutować 
i później zarządzać w struktu-
rach organizacji przedsiębior-
stwa. Każdy uczestnik wyda-
rzenia w cenie biletu otrzyma 
najnowszą książkę Ralfa 
Knegtmansa „Zwinny talent” 
i będzie mógł otrzymać dedy-
kację od naszego gościa spe-
cjalnego.  

Jacy jeszcze goście pojawią 
się na Biznes Mikser 4.0? 
Na naszym zjeździe wystą-

pi również Andrzej Kuczyński 
(członek zarządu Transfer 
Multisort Elektronik), który 
opowie o sukcesie employer 
brandingu i jak ten proces 
przebiega z punktu widzenia 
pracodawcy. W planie Mikse-
ra jest również panel dysku-
syjny, który ukaże praktyczny 
model zarządzania. Michał 
Seider - członek zarządu 

MCM Project - podzieli się 
swoimi uwagami na temat, 
jak w firmie z sektora budow-
lanego można skutecznie 
wprowadzić nowoczesny mo-
del zarządzania. Natomiast 
Justyna Kliombka-Jarzyna, 
właścicielka Leader Sheep, 
pokaże, z punktu widzenia 
firmy consultingowej i szkole-
niowej, na co zwrócić uwagę 
przy właściwym zarządzaniu, 
czego się wystrzegać i jaką 
strategię przyjąć. Trzecim 
pane-listą będzie przedstawi-
ciel jednego z największych 
banków w Polsce i Europie. 
Opowie o turkusowych mo-
delach zarządzania, które już 
od ponad roku skutecznie za-
pisują się w DNA tej korpora-
cji. Celowo nie mówimy w tej 
chwili więcej. Staramy się za-
ciekawić i zaskoczyć naszych 
uczestników. Na pewno po-
wiemy więcej tuż przed fina-
łem rejestracji. 

Ile osób może przyciągnąć 
najbliższy Biznes Mikser 
i kto jest partnerem tej 
edycji? 

Dana firma może być re-
prezentowana przez maksy-
malnie dwie osoby. W ubie-
głorocznej edycji miksera 
udział wzięło około 80 firm 
i 120 osób. Mam nadzieję, że 
w tym roku zainteresowanie 
będzie większe. Partnerzy 
wspierający będą mieli możli-
wość wystawienia się w mo-
bilnych standach i wejść w in-
terakcję z uczestnikami Bi-
znes Miksera 4.0, prezentując 
swoją ofertę. Należą do nich 
Instytut Badań Edukacyj-
nych, Medical Magnus Clinic 
i Velvet Clinic oraz Spillo Me-
dia Group, a także kolejni, 
o których powiemy w odpo-
wiednim momencie. Szyku-
jemy dużo niespodzianek. 
Impreza jest dwujęzyczna - 
firma ILS zapewni tłumacze-
nia z języka polskiego na an-
gielski i odwrotnie. Patronat 
honorowy nad imprezą spra-
wuje prezydent Łodzi Hanna 
Zdanow-ska. Natomiast pa-
tronatami medialnymi objęły 
Biznes Mikser 4.0: TuŁódź.pl, 
TV Toya i Radio Łódź.  
¹
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Chcemy inspirować przedsiębiorców 
w praktycznym i skutecznym zarządzaniu

Rafał Ostrowski, dyrektor ŁIPH, 
zaprasza na Biznes Mikser 4.0
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Wybierz i zamów bez wychodzenia z domu:

toya.net.pl  |  42 6333 888

Telewizja + Internet + Telefonia + Mobilna  już od 56,90

Telewizja + Internet + Telefonia  już od 55,90

Telewizja + Internet  już od 45,90

PRZYKŁADOWE

POŁĄCZENIA

USŁUG

Ceny abonamentu w złotych z VAT przy zobowiązaniu na 24 miesiące. Promocje ograniczone czasowo i terytorialnie. Niniejsze informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa.
Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Umowy i Regulaminów, dostępnych w BOA i na  toya.net.pl 
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Firmy, inwestycje 

Rozmawiamy 
z  dr. Sylwestrem  Pawętą, 
dyrektorem operacyjnym 
łódzkiej spółki Hart-Tech. 

 
Hart-Tech obchodzi w tym 
roku jubileusz dziesięciole-
cia swojej działalności. Jak 
narodziła się firma? Czy 
na drodze do dzisiejszego 
sukcesu zdarzały się poraż-
ki? Proszę o krótkie podsu-
mowanie tego okresu 
w aspekcie personalnym, 
produkcyjnym i finanso-
wym. 
Firma HART-TECH Sp. 

z o.o. jest hartownią usługo-
wą, założoną w 2010 roku. 
Technologie wykorzystywane 
w firmie opracowane zostały 
na Politechnice Łódzkiej, a ich 
współtwórcami są udziałow-
cy firmy. Pierwsza trójka zało-
życieli to prof. dr hab. inż. 
Piotr Kula, nieżyjący już inż. 
Antoni Rzepkowski oraz dr 
inż. Robert Pietrasik, który 
od początku pełni funkcję 
Prezesa Zarządu. Aktualnie, 
oprócz już wymienionych, 
udziałowcami są dr inż. Adam 
Rzepkowski, dr Sylwester 
Pawęta, dr hab. inż. Jacek 
Sawicki, dr hab. inż. Konrad 
Dybowski oraz Centrum Tran-
sferu Technologii Politechniki 
Łódzkiej. 
Miło słyszeć, że nasza dotych-
czasowa działalność odbiera-
na jest jako sukces – po prostu 
od początku staramy się wy-
konywać swoje zadania i do-
starczać klientom jak najwyż-
szy poziom usług obróbki 
cieplnej i cieplno-chemicznej. 
Na szczęście spektakularnych 
porażek nie było – były za to 
trudne chwilę, szczególnie 
na początku gdy mieliśmy już 
sporo możliwości produkcyj-
nych, a jeszcze nie do końca 
nam ufali topowi klienci 
z wiodących branż: motoryza-
cyjnej, medycznej, hydrau-
licznej. Zmieniło się to jednak 
na lepsze, gdy uzyskaliśmy 
wszystkie wymagane normy 
i certyfikacje oraz „dobra ro-
bota” dawała wydźwięk w po-
leceniach do następnych 
klientów.  
Jeśli chodzi o podsumowanie 
okresu w aspekcie personal-
nym, produkcyjnym i finan-
sowym – rok do roku prak-
tycznie zwiększaliśmy zatrud-
nienie i obecnie pracuje 
u nas 47 osób. Śmiejemy się 
ze wspólnikami i kadrą pra-
cowniczą, że u nas jest wiecz-
ny plac budowy – co przełoży-
ło się na ciągły wzrost mocy 
produkcyjnych oraz przycho-
dów. Generalnie, idąc znanym 

wszystkim przedsiębiorcom 
powiedzeniem, że aby się nie 
cofać, trzeba się rozwijać – 
dotrwaliśmy do naszego dzie-
sięciolecia. 

Specjalnością Hart-Techu 
jest obróbka cieplna 
i cieplno-chemiczna metali. 
Proszę przybliżyć Czytelni-
kowi ten rodzaj usług. Jaki 
jest wpływ takiej obróbki 
na właściwości metali? Jaki 
rodzaj asortymentu może 
jej podlegać? Jacy produ-
cenci korzystają z waszych 
usług? 
W dużym uproszczeniu, 

większość naszych usług 
prowadzi do utwardzenia 
warstw wierzchnich ele-
mentów stalowych różnymi 
metodami za pomocą urzą-
dzeń komorowych, w któ-
rych odbywają się procesy 
cieplne (do 1200 °C) lub 
cieplno-chemiczne (nawę-
glanie, azotowanie, 
azotonasiarczanie), a po nie-
których z nich następuje 
szybkie schłodzenie w oleju 
lub gazie pod wysokim ciś-
nieniem (azot) – czyli harto-
wanie. 
Przedsiębiorstwo opiera 
działalność na chronionych 
zarówno polskimi, jak i za-
granicznymi patentami 
technologiach FineCarb®, 
PreNitLPC® i FineLPN®. 
Technologie te, w porówna-
niu do aktualnie stosowa-
nych w przemyśle technolo-
gii konwencjonalnych, poz-

walają na uzyskanie lep-
szych właściwości wytrzy-
małościowych i użytkowych 
produktów, przy zachowa-
niu konkurencyjności ceno-
wej, będąc jednocześnie 
od nich bardziej ekologicz-
nymi. 
Zarówno producentów jak 
i asortyment należy opisać 
szeroko jako dostawców 
części stalowych oraz narzę-
dzi do przemysłu maszyno-
wego, hydraulicznego, mo-
toryzacyjnego, okrętowego, 
medycznego, kolejowego 
oraz innych. 

Proszę opisać inwestycję, 
która zbliża się do finału. 
Jak poszerzy ona wasze 
możliwości produkcyjne? 
Jakich nowych klientów 
będziecie w stanie dzięki 
niej pozyskać? 
Inwestycja jest najwięk-

sza w dotychczasowej histo-
rii firmy, gdyż opiewa 
na kwotę blisko 5 milionów 
złotych, na którą składają się 
zakup urządzeń (piec próż-
niowy do nawęglania i har-
towania stali, myjka, piec 

do odpuszczania) oraz do-
stosowanie hali produkcyj-
nej pod przyjęcie i urucho-
mienie wymienionego 
sprzętu – jest to duże przed-
sięwzięcie z zakresu budow-
lanego oraz instalacyjnego 
(instalacje elektryczne, gazy 
techniczne, układy chłodze-
nia). Należy szacować, że 
w ciągu doby. uwzględniając 
średnio 6-godzinny proces 
technologiczny. obrobimy 
około 4 tysiące kg więcej niż 
dotychczas (wzrost mocy 
produkcyjnej o 20 procent.). 
Wachlarz klientów bardzo 
się nie zmieni, ale dzięki tej 
inwestycji wykonamy 
po prostu dla nich więcej 
oraz łatwiej będzie nam pla-
nować typowe czynności 
utrzymania ruchu typu 
przeglądy i serwisy,  gdyż 
każda oferowana przez nas 
technologia będzie posiada-
ła zdublowane zestawy 
urządzeń. 

Jesteście firmą wykorzy-
stującą zaawansowane 
technologie, opracowane 
między innymi przez nau-
kowców z Politechniki 
Łódzkiej. Tymczasem 
wiadomo, że współpraca 
na linii nauka – przemysł 
jest piętą achillesową na-
szej gospodarki. Jak to 
udało się Hart-Techowi? 
Jak udało się doprowadzić 
do takiej współpracy 
i z powodzeniem ją konty-
nuować? 

Myślę, że ta współpraca – 
przy zaangażowaniu obu 
stron – powoli się dociera. 
Na wszystko potrzeba jest 
czasu – nam jest trochę ła-
twiej, gdyż wszyscy udzia-
łowcy uczą studentów w In-
stytucie Inżynierii Materia-
łowej na Wydziale Mecha-
nicznym Politechniki Łódz-
kiej. Od przedmiotów typo-
wo technicznych po bizne-
sowe – dlatego znamy sytua-
cję z obu stron i jest nam 
zdecydowanie łatwiej budo-
wać odpowiednie relacje 
i modele działania. Dodatko-
wo należy podkreślić, że co-
raz bardziej doceniany jest 
fakt, że wykładowca prowa-
dzi firmę i chce się dzielić ty-
mi doświadczeniami jako 
nauczyciel – widać otwar-
tość w tą stronę władz uczel-
ni, a my możemy pochwalić 
się wysokimi ocenami na-
szych przedmiotów w ankie-
tach studenckich – a to bez-
cenna nagroda i motywacja. 

Firmy wykorzystujące wy-
sokie technologie, na do-
datek opracowywane 
w Polsce, są bardzo ważne 
dla rozwoju nowoczesnej, 
innowacyjnej gospodarki. 
Wciąż jednak są zbyt nie-
liczne. Czy otoczenie 
prawne i finansowe, z ja-
kim macie na co dzień 
do czynienia, sprzyja wa-
szemu rozwojowi czy ra-
czej go hamuje? Jakie są 
najważniejsze bariery 

na drodze dalszego roz-
woju firmy? 
W biznesie nie można 

mieć wymówek – tylko nale-
ży się dostosować i na tym 
dostosowaniu się skupić. 
W tej sytuacji każdy przed-
siębiorca musi sobie odpo-
wiedzieć jak to zrobić. 
Jedyne, na co chciałbym 
zwrócić uwagę, to planowa-
ne podwyżki cen energii, 
które (nie zagłębiając się 
w powody) są zbyt duże 
w krótkiej jednostce czasu – 
i to już przełożyło się na po-
dwyżki dostaw komponen-
tów koniecznych do świad-
czenia przez nas usług. Dal-
sze planowane podwyżki 
energii, jeśli dojdą do skut-
ku, przełożą się w naszej 
branży od 2021 roku 
na wzrost cen o około 20 
procent (są to nasze wstępne 
analizy). Nasi klienci, szcze-
gólnie produkujący mniej 
odpowiedzialne, nieskom-
plikowane elementy po pro-
stu nie udźwigną tych po-
dwyżek, gdyż presja cenowa 
ze strony klientów jest zbyt 
duża i spowoduje naturalne 
przeniesienie takiej produk-
cji z naszego kraju. 
Jeśli chodzi o otoczenie 
prawne i finansowe – 
za wszystkim stoją ludzi 
i do nich mamy szczęcie, za-
równo jeśli chodzi o wymie-
nione aspekty jak i wew-
nątrzfirmowe – i w tym miej-
scu chciałbym im wszystkim 
podziękować.

Dr Sylwester Pawęta, dyrektor operacyjny i udziałowiec spółki 
Hart-Tech, która obchodzi 10-lecie swojego istnienia
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Technologie wykorzystywane w naszej firmie 
opracowane zostały na Politechnice Łódzkiej
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W biznesie nie można 
mieć wymówek – tylko 
należy się dostosować 
i na tym dostosowaniu 
się skupić. 
Sylwester Pawęta

Główny element nowej inwestycji spółki Hart-Tech – piec próżniowy do nawęglania 
i hartowania
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HART-TECH sp. z o.o.

Hart Tech Sp. z o.o. jest liderem nowoczesnych 
technologii obróbki cieplnej  i cieplno-chemicznej,
jakie obecnie są realizowane w piecach próżniowych
i konwencjonalnych. Naszą siłą jest doświadczona 
kadra inżynierów oraz zaplecze B+R. 
Siedziba mieści się w Łodzi przy ulicy Niciarnianej 45
 na terenie zakładów  Wifama Prexer.

www.hart-tech.pl

REKLAMA 009553106

USŁUGOWA HARTOWNIA STALI

NOWE ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE
OD POCZĄTKU 2020 ROKU
piec próżniowy (chłodzenie w oleju) - 1200 x 900 x 750 mm
piec do odpuszczania - 1500 x 1000 x 1300 mm
W związku z rozwojem naszej hartowni zapraszamy do skorzystania
z naszego nowoczesnego parku maszyn, dzięki któremu realizujemy
następujące procesy:
 hartowanie próżniowe
 nawęglanie próżniowe - FINECARB®
 wysokotemperaturowe nawęglanie próżniowe z przedazotowaniem PreNitLPC®
 azotonasiarczanie gazowe
 azotowanie konwencjonalne i niskociśnieniowe
 odpuszczanie
 wyżarzanie
 przesycanie i starzenie
 lutowanie próżniowe
 inne specjalistyczne technologie na indywidualne zamówienie 

Wdrożone systemy zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz IATF 16949:2016 gwarantują najwyższy poziom

e-mail: ofertowanie@hart-tech.pl  tel: (42) 237 17 42 wew. 1
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Firmy 
 
Wojciech Grzegorczyk 
w.grzegorczyk@dzienniklodzki.pl 

Rozmowa z Dariuszem 
Korganowskim, detektywem 
i właścicielem firmy Top 
Detektyw, której siedziba 
mieści się przy ul. Kraszew-
skiego 36 w Łodzi.  

Od jak dawna działa łódzka 
firma Top Detektyw? Czy 
droga do uzyskania wszel-
kich niezbędnych koncesji 
i licencji na prowadzenie ta-
kiej formy działalności jest 
długa?  
Firma działa od 2011 roku, 

czyli od momentu, kiedy za-
kończyłem służbę w policji. 
Trzy lata później uzyskaliśmy 
koncesje na wszelkie możliwe 
zagadnienia detektywistyczne 
i z zakresu ochrony i działamy 
w sektorze prywatnym. Aby 
uzyskać wszystkie pozwole-
nia, trzeba przejść przez drogę 
badań psychologicznych i psy-
chiatrycznych, ukończyć szko-
lenie z usług detektywistycz-
nych, przejść przez cały proces 
dokumentacji w Wydziale Po-
stępowań Administracyjnych 
komendy policji, w obrębie 
której jesteśmy zameldowani. 
Wszystko wiąże się oczywiście 
z nieposzlakowaną opinią - 
musimy posiadać pełnię praw 
i nie możemy być karani. 
Po zdaniu egzaminów, które 
niestety zostały okrojone 
po dere-gulacji, zostaje wyda-
na licencja na możliwość dzia-
łania w sektorze detektywi-
stycznym. Ale to jeszcze nie 
oznacza, że już możemy 
świadczyć te usługi. Musimy 
jeszcze wystąpić do minister-
stwa o nadanie odpowiednie-
go numeru działalności. Jak 
widać, cała procedura zajmuje 
dużo czasu.  

Jakiego rodzaju usługi 
świadczy Pana firma? Kto 
może zwrócić się o pomoc? 
Spektrum usług, jakie 

świadczymy, jest szerokie. 
Możemy je podzielić na czte-
ry grupy. Pierwsza to sektor 
rozwodów, które stanowią 
około 25 proc. wszystkich na-
szych działań. Najważniej-

szym sektorem, który w os-
tatnim czasie coraz prężniej 
rozwijamy i stanowi około 
połowę wszystkich naszych 
zadań, to sprawy gospodar-
cze. Kolejne 20-25 proc. to 
sprawy poszukiwawcze, czyli 
poszukiwania celowe związa-
ne z zaginięciem ludzi, po-
szukiwaniem osób zaginio-
nych i ustalenia miejsca ich 
pobytu. Do czwartej grupy 
zaliczamy sytuacje związane 
ze sprawami kryminalnymi - 
od kradzieży samochodów 
po handel ludźmi, wyłudze-
nia i oszustwa. Niestety coraz 
więcej osób jest na to narażo-
nych.   

Jak długo trwa prowadze-
nie danej sprawy? Na pew-
no wiele zależy od proble-
mu, z jakim zgłaszają się 
do Państwa klienci?  
Rozpiętość nie jest wcale 

tak duża. Prowadzimy kon-
kretne i szybkie działania. 

I przede wszystkim efektyw-
ne - bez tego nie ma sensu 
prowadzić takiej działalności. 
Czas w tej branży jest bardzo 
ważny. W przypadku spraw 
rozwodowych są to maksy-
malnie dwa tygodnie. Mamy 
również postępowania, które 
trwają dwa lata, ale to już są 
poszukiwania celowe - osób, 
które odnajdujemy za grani-
cą, takich, które nie chciały 
być odnalezione lub się ukry-
wały.  

Czy to oznacza, że w da-
nym momencie skupiają 
się Państwo wyłącznie 
na jednej sprawie? 
Skupiamy się na danym 

zleceniu, ale to nie oznacza, 
że w danym momencie reali-
zujemy tylko jedno zadanie. 
Na bieżąco zawsze mamy 
otwartych około dwudziestu 
spraw. Do takiego podejścia 
potrzeba doświadczenia 
i właściwej organizacji pracy.  

Ile osób liczy zespół firmy 
Top Detektyw? 
Jesteśmy raczej małą ma-

nufakturą. Nie chcemy rozwi-
jać liczebności biura do kilku-
dziesięciu osób, ponieważ nie 
o to nam chodzi. Dla nas liczy 
się przed wszystkim jakość, 
a nie ilość. Mamy specjali-
stów z danej dziedziny i dzia-
łamy w gronie około ośmiu 
osób. Współpracujemy ze so-
bą już od kilku lat i nie prze-
widujemy żadnych zmian. To 
zaufane i odpowiedzialne 
osoby. Proszę mi wierzyć, że 
niektórzy nasi klienci potrafią 

czekać w kolejce miesiąc lub 
dwa, aż będziemy mogli zająć 
się ich sprawą, ponieważ są 
pewni, że zrobimy to dobrze 
i profesjonalnie. 

Co jest kluczem do właści-
wego zarządzania firmą 
detektywistyczną? 
Najważniejsza jest otwar-

tość i patrzenie na dziesięć, 
a nawet dwadzieścia lat 
do przodu. Nie możemy rów-
nież patrzeć na tę działalność 
przez pryzmat pieniędzy. Dla 
moich pracowników najważ-
niejszy jest klient, a dla mnie 
moi ludzie. To podstawa za-
rządzania tego typu bizne-
sem. Kluczowe jest również 
doświadczenie merytorycz-
ne. Trzeba wiedzieć, jak pro-
wadzić postępowania proce-
sowe, jak właściwie zbierać 
materiał dowodowy i prowa-
dzić czynności, na które poz-
wala nam ustawa. Bez takiej 
wiedzy prowadzenie tego bi-
znesu nie ma większego sen-
su. Stawiamy na jakość i me-
rytorykę - i to się sprawdza. 
Trzeba „czuć” tę pracę i być 
przygotowanym na wykony-
wanie tego zawodu bez 
względu na porę dnia czy no-
cy i miejsca, w którym dane-
go dnia będziemy prowadzić 
działania. Dziś może to być 
Polska, jutro - Francja. 

Czy w ostatnich latach ma-
my do czynienia z lawiną 
firm detektywistycznych 
w Łodzi i regionie? Jak sku-
tecznie przebić się na ryn-
ku?  
Konkurencja jest zdrowa 

i musi być. W ciągu ostatnich 
kilku lat mamy do czynienia 
z wysypem firm detektywi-
stycznych i coraz łatwiej uzy-
skać licencję, co nie jest do-
bre. Ale nie śledzimy wnikli-
wie tego rynku, ponieważ 
wyrobiliśmy swoją markę, 
a zdrowa konkurencja, jak 
wspomniałem, jest niezbęd-
na. Natomiast rynek weryfi-
kuje pewne rzeczy - dlatego 
niektóre firmy, jak szybko 
powstały, tak równie szybko 
zawiesiły swoją działalność. 

W swojej ofercie mają Pań-
stwo również bezpłatne 
konsultacje. Na czym pole-
gają? 
Prowadzimy bezpłatne 

konsultacje. Nie robimy tego 
codziennie, ale można się 
z nami umówić i wtedy wy-
słuchamy problemu, z jakim 
przyszły do nas osoby i udzie-
limy porad, jak w danej sytu-
acji postąpić. Dotyczy to za-

równo aspektów prawnych, 
jak i dowodowych. Klienci są 
zadowoleni i potem do nas 
wracają. A ja cieszę się, że 
dzięki swojej wiedzy i do-
świadczeniu mogę im pomóc 
w ramach własnej działal-
ności. 

Czy firma Top Detektyw 
ma na swoim koncie jakieś 
spektakularne sprawy, któ-
re odbiły się głośnym 
echem w mediach? 
Wachlarz usług, które pro-

wadziła firma Top Detektyw, 
jest szeroki - od rozwiązań 
dużych spraw gospodarczych 
(defraudacje milionów zło-
tych), po afery  z pierwszych 
stron gazet, jak choćby słyn-
na sprawa oszustw kobiet 
i wyłudzania od nich pienię-
dzy. Staramy się nagłaśniać 
takie zdarzenia za pomocą 
mediów, aby ostrzec innych 
przed wpadnięciem w sidła 
oszustów. Natomiast naszą 
domeną jest ukierunkowana 
pomoc człowiekowi w jego 
osobistych problemach. I ro-
bimy to z pewnego rodzaju 
pasją. Mimo że jest to bardzo 
ciężka praca.  

Wspomniał Pan, jak ważne 
jest patrzenie perspekty-
wiczne. Co może zmienić 
się w branży detektywi-
stycznej w ciągu najbliż-
szych dwóch dekad? 
Uważam, że zmieni się 

bardzo dużo. Jeśli chodzi 
o moją firmę, to nie będziemy 
w tym miejscu, gdzie jeste-
śmy obecnie. Mamy wypeł-
niony plan działania na naj-
bliższą dekadę, a nawet dwie. 
Społeczeństwo w przyszłości 
raczej nie poradzi sobie bez 
pomocy takich firm jak nasza. 
Jesteśmy w trakcie budowy 
centrum globalnej detektywi-
styki i bezpieczeństwa w kra-
ju. Myślę, że do końca przysz-
łego roku będziemy już w no-
wej siedzibie. Poszerzy się 
także nasz skład. W tej chwili 
w Łodzi mamy również 
odrębny dziewięcioosobowy 
dział IT, który zajmuje się 
bezpieczeństwem interneto-
wym i cyberprzestępczością 
w wymiarze globalnym. 
Do tego dochodzi nasz dział 
prawny Top Mecenas z sie-
dzibą przy ul. Piotrkowskiej. 
A całość łączymy ze specjali-
stami z zakresu psychologii. 
Takie wielkie centrum bez-
pieczeństwa, skupiające 
wszystkie te podmioty w jed-
nym miejscu, to moje marze-
nie od lat, które już wkrótce  
uda się zrealizować. 

Dariusz Korganowski od prawie dekady świadczy usługi detektywistyczne i zapewnia, że jego 
firma Top Detektyw to gwarancja jakości i profesjonalnego podejścia do wszelkich spraw
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Stawiamy na jakość i merytorykę, 
a najważniejszy dla nas jest człowiek

Klienci są zadowoleni 
i potem do nas wracają. 
A ja się cieszę, że dzięki 
swojej wiedzy 
i doświadczeniu mogę 
im pomóc w ramach 
własnej działalności
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Firmę Top Detektyw two-
rzą doświadczeni specjaliści 
wywodzący się m.in. z policji, 
wojska, straży  granicznej oraz 
służb cywilnych. Są wśród nas 
byli wyżsi oficerowie służb 
państwowych z wieloletnim 
doświadczeniem w pracy 
operacyjnej, niezależni dzien-
nikarze śledczy, audytorzy 
wiodący Systemu Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji, 
technicy operacyjni i krymi-
nalni oraz detektywi.

Rozwiązywaliśmy skutecz-
nie, w różnym stopniu skom-

plikowania sprawy kryminal-
ne, gospodarcze, obyczajowe. 
Nasze referencje znajdą Pań-
stwo na naszej stronie www.
topdetektyw.pl w zakładce 
„Referencje”.

Biuro Detektywistyczne 

i Ochrony Top Detektyw Da-
riusz Korganowski zajmuje się 
niesieniem pomocy wszyst-
kim osobom potrzebującym 
pomocy. 

Do Biura Detektywistyczne-
go i Ochrony Top Detektyw 
Dariusz Korganowski przy-
chodzą między innymi osoby 
chcące się rozwieść. Rozwód 
jest bardzo stresujący zarów-

no dla jednej, jak i dla drugiej 
strony, a klientela Biura De-
tektywistycznego i Ochrony 
Top Detektyw Dariusz Korga-
nowski już podczas rozmowy 
z jednym z psychologów jest 
przede wszystkim uspokajana 
i wspólnie z detektywami jest 
znajdowana dla nich najbar-
dziej skuteczna forma rozwią-
zania ich problemu.

Jak wszyscy wiemy, zarów-

no w sieci internetowej, jak 
i wśród nas działa wielu oszu-
stów. Są to osoby, które tylko 
czekają na nasze ciężko zaro-
bione i zaoszczędzone pienią-
dze. Jak się Państwo domyśla-
cie Biuro Detektywistyczne 

i Ochrony Top Detektyw Da-

riusz Korganowski skutecz-

nie pomaga tym oszukanym. 

Duża skuteczność naszego 
biura wynika z doświadczenia 
nabytego w strukturach pań-
stwowych, takich jak różnego 
rodzaju formacje służb mun-
durowych.

Konkurencja nie śpi. Nie-
wielu z nas godzi się na to, 
aby jego pomysły stały się 
własnością zupełnie kogoś 
innego. Tak myślę tutaj o nie-
uczciwych formach konkuren-
cji.  Do Biura Detektywistycz-
nego i Ochrony Top Detektyw 
Dariusz Korganowski trafiają 
osoby, a nawet całe zarządy 
spółek, których pomysły (tak 
zwane know-how) zostały 
przejęte przez byłego pracow-

nika lub zwolnionego członka 
zarządu. Skuteczność działa-
nia w tym sektorze naszego 
biura wynosi 99%. Pomagamy 
i skutecznie eliminujemy dzia-

łania nieuczciwej konkurencji.

Sprawy kradzieży samocho-
dów nie są dla nas czymś wy-
jątkowym. Działając wspólnie 
i w porozumieniu z naszymi 
klientami wielokrotnie pomo-
gliśmy odzyskać ich skradzio-
ne pojazdy. 

Zapraszamy do współpracy 
z najlepszymi w grupie Top, 
są z nami prawnicy, detek-
tywi, psychologowie, cały 
zespół zajmujący się bezpie-
czeństwem IT. Nasze strony to  
www.topdetektyw.pl, 
www.topmecenas.pl, 
www.dariuszkorganowski.pl. 

Nie ma rzeczy niemożli-
wych, są tylko wątpiący w to 
ludzie. 

Z wyrazami szacunku  

Dariusz Korganowski. 

Top Detektyw - zawsze skuteczni
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Hotelarstwo 

Rozmawiamy 
z  Dominikiem Chrapkiem, 
dyrektorem generalnym 
hotelu DoubleTree by Hilton  
w Łodzi. 

 
Wkrótce minie rok od cza-
su, gdy objął pan stanowi-
sko dyrektora generalnego 
hotelu. Jakie są Pana re-
fleksje z okazji tego jubile-
uszu? 
To był dla mnie rok pełen 

wyzwań i ciężkiej pracy, ale 
dał też dużo satysfakcji. Przy-
jęcie na siebie odpowiedzial-
ności za 200-osobowy zespół 
i pokierowanie nim w taki 
sposób, żeby każdy jego czło-
nek miał motywację do pra-
cy, a jednocześnie czerpał 
z niej frajdę, to duża odpo-
wiedzialność. Największą 
wartością tego hotelu są lu-
dzie, dlatego staram się dbać 
o dobrą atmosferę, sprzyjają-
cą realizacji ambitnych celów. 
A poprzeczkę stawiamy sobie 
naprawdę wysoko. Rok 2019 
był pomyślny dla sektora ho-
telarskiego. Dobra koniunk-
tura gospodarcza przyczyniła 
się do tego, że rok zamknęli-
śmy z najlepszym jak dotąd 
wynikiem finansowym. Jed-
nak, jak podkreślają ekono-
miści, w tym roku czeka nas 
spowolnienie gospodarcze, 
zatem stoimy przed kolejny-
mi wyzwaniami. W swojej 
pracy nie mam więc czasu 
na nudę. 

Łódzki hotel sieci Hilton 
przeszedł ostatnio audyt 
wewnętrzny. Jakie są jego 
wyniki? Jak oceniony zo-
stał łódzki hotel na tle in-
nych hoteli sieci Hilton? 
Sieć Hilton oceniła nas 

bardzo wysoko. Wynik 
audytu jakości na poziomie 

ponad 92 procent plasuje nas 
w górnej tabeli wyników, 
określając w skali jako „wybit-
ny”. Wyniki te świadczą 
o tym, że dbamy o wysokie 
standardy i perfekcyjną ob-
sługę, jaką dostarczamy na-
szym gościom każdego dnia. 

Ważną specjalnością hote-
lu jest działalność nakiero-
wana na potrzeby biznesu. 

Czy ta specjalność będzie 
kontynuowana? 
Łódzki hotel DoubleTree 

by Hilton ma doskonałe wa-
runki do organizacji dużych 
wydarzeń biznesowych. Dy-
sponujemy ponad 5000 mkw. 
powierzchni konferencyjno-
wystawienniczej, co plasuje 
nas w czołówce polskich ho-
teli kongresowo-eventowych. 
Jeśli dodać do tego lokalizację 
w centrum kraju i łatwy do-
jazd praktycznie z każdego 
większego miasta w Polsce, to 
rozwiązanie nasuwa się sa-
mo. W naszym obiekcie orga-
nizujemy średnio 600 
eventów rocznie i mamy na-
dzieję utrzymać, a nawet 
zwiększać te statystyki. Dy-
namiczny rozwój rynku i ros-
nące potrzeby organizatorów 
imprez sprawiają, że spółka 
zarządzająca hotelem poważ-
nie rozważa budowę kolejne-
go obiektu. 

Hotel DoubleTree by 
Hilton Łódź znany jest 
także z organizowania ak-
cji prospołecznych. Pro-
szę podać ostatnie przy-
kłady tego rodzaju inicja-
tyw. 
Idea społecznej odpowie-

dzialności biznesu jest nam 
niezwykle bliska i stanowi 
ważny element pracy zespo-
łu. Angażujemy się w szereg 
różnorodnych akcji charyta-
tywnych i inicjatyw społecz-
nych, bo wierzymy, że poma-
gając lokalnie, można zmie-
niać świat. Na początku tego 
roku, już po raz kolejny z rzę-

du, wspólnie z klubem Wy-
twórnia przeprowadziliśmy 
aukcje na rzecz Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy, 
podczas których licytowali-
śmy pakiety koncertowe po-
łączone z noclegiem w hote-
lu. Niedawno złożyliśmy tak-
że dość niespodziewaną wi-
zytę nauczycielom dwóch 
pobliskich szkół z drobnym 

poczęstunkiem. Tym gestem 
chcieliśmy podziękować 
za ich wkład w kształcenie 
młodzieży, która później zasi-
la m.in. kadry naszego hote-
lu. Dodatkowo, współpracu-
jemy z domami dziecka w na-
szym województwie, a raz 
w roku z okazji Dnia Dziecka 
organizujemy dla podopiecz-
nych dyskotekę, angażujemy 
się we współpracę z pobli-
skim domem opieki społecz-
nej i w szereg innych akcji 
pomocowych.  
Wspieramy także małego Ka-
mila i jego rodzinę. Kamilek 
jest jedynym dzieckiem 
w Polsce chorującym na rzad-
ką chorobę genetyczną 
Bainbridge Ropers Syndrome. 
Warto też dodać, że staramy 
się troszczyć o środowisko 
naturalne - na dachu naszego 
hotelu mamy pasiekę, którą 
zamieszkuje sześć pszczelich 
rodzin. 

A jak hotel pomaga mło-
dzieży kształcącej się 
na kierunku hotelarstwo? 
Przede wszystkim co roku 

organizujemy dla młodzieży 
Dzień Kariery, podczas które-
go oprowadzamy młodych 
adeptów hotelarstwa po na-
szym obiekcie, zapoznajemy 
z tajnikami pracy w każdym 
dziale, prowadzimy wykłady 
i warsztaty. W ubiegłym roku 
odbył się u nas finał VII Re-
gionalnego Konkursu Wiedzy 
o Hotelarstwie, a nasi pra-
cownicy byli zaangażowani 
w przygotowanie pytań kon-

kursowych i zadań praktycz-
nych. Dodatkowo, w ramach 
cyklicznych wycieczek meto-
dycznych, oprowadzamy 
uczniów szkół hotelarskich 
i gastronomicznych po hote-
lu. Pokazujemy, jak wygląda 
nasza praca „od kuchni” – do-
słownie i w przenośni. Orga-
nizujemy też praktyki i staże 
wakacyjne. 

Jak Pan ocenia, jaka jest 
obecnie ranga Hotelu 
DoubleTree by Hilton na tle 
mapy hotelarskiej Łodzi, 
szczególnie w kontekście 
budowy nowych hoteli? 
Przez ponad sześć lat obec-

ności na rynku hotel zdążył 
wyrobić sobie renomę i silną 
pozycję, nie tylko w Łodzi, ale 
w całym kraju. Jak wspom-
niałem, zaledwie kilka hoteli 
w Polsce może pochwalić się 
zapleczem kongresowym po-
równywalnym do naszego. 
Nie bez znaczenia pozostaje 
aspekt historyczny. Hotel 
powstał na terenie dawnej 
Wytwórni Filmów Fabular-
nych, dzięki czemu obecnie 
do dyspozycji na eventy ma-
my cztery dawne hale pro-
dukcyjne łódzkiej „Fabryki 
Snów”, gdzie w jednej prze-
strzeni zmieści się nawet 1600 
osób. To nasz niewątpliwy 
atut i wielki wyróżnik.  
Perełką wykorzystywaną 
przez firmy na wydarzenia bi-
znesowe jest także nasza sala 
kinowa - odrestaurowana 
dawna sala kolaudacyjna 
WWF. Na co dzień nie jest ona 

dostępna dla łodzian, ale 
ostatnio, z okazji Walentynek, 
zorganizowaliśmy w niej po-
kaz filmowy połączony z kola-
cją inspirowaną filmem. Roz-
ważając pozycję naszego ho-
telu na tle mapy hotelarskiej 
Łodzi, muszę zacząć od tego, 
że mieszkańcy naszego mia-
sta już chyba nie wyobrażają 
sobie krajobrazu Łodzi bez 
szklanej fasady prezentującej 
kadr z filmu „Zakazane pio-
senki”.  
A jeśli chodzi o nowobudo- 
wane obiekty, to myślę, że 
łódzki rynek z łatwością je 
wchłonie. Łódź zyskuje 
na znaczeniu i wyrasta na sil-
ny ośrodek konferencyjny. 
Duże wydarzenia, które odby-
wają się w naszym hotelu, 
kreują biznes dla innych hote-
li w mieście. Goście śpią bo-
wiem także w ościennych 
obiektach. Ponadto konku-
rencja stymuluje rynek, do-
datkowo napędza do rozwoju 
i podnoszenia jakości świad-
czonych usług. Dlatego z op-
tymizmem patrzę w przysz-
łość.

Dominik Chrapek: Staram się dbać o dobrą atmosferę, 
sprzyjającą realizacji ambitnych celów
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Największą wartością hotelu są ludzie
MENEDŻER ROKU REGIONU ŁÓDZKIEGO 2019

W naszym obiekcie 
organizujemy średnio 
600 eventów rocznie 
i mamy nadzieję 
utrzymać, a nawet 
zwiększać te statystyki 
Dominik Chrapek

Łódzki hotel DoubleTree by Hilton ma doskonałe warunki do organizacji dużych wydarzeń biznesowych. Dysponuje ponad 
5000 mkw. powierzchni konferencyjno-wystawienniczej
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Przez ponad sześć lat 
obecności na rynku 
hotel zdążył wyrobić 
sobie renomę i silną 
pozycję, nie tylko 
w Łodzi, ale i w całym 
kraju 
Dominik Chrapek
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Inwestycje 

ATAL, ogólnopolski 
deweloper, uruchomił  sprze-
daż pierwszej części realizo-
wanego w Łodzi wieloetapo-
wego osiedla – Nowe Miasto 
Polesie, a także sprzedaż  
ostatniego etapu łódzkiej pre-
stiżowej inwestycji Aparta-
menty Drewnowska 43.  

Nowe Miasto Polesie Inwe-
stycja powstaje w południowo-
zachodniej części miasta, przy ul. 
Pienistej, nieopodal skrzyżowa-
nia z ul. Maczka. Do oferty trafiły 
cztery budynki ze 142 mieszka-
niami. Ceny za mkw. zaczynają 
się od 5.500 zł brutto. 

Oferowane mieszkania 
mają powierzchnie od 30 
do 105,63 mkw. W ofercie są lo-
kale o zróżnicowanych ukła-
dach – od ustawnych kawalerek 
aż po przestronne pięciopoko-
jowe mieszkania – z przemyśla-
nym podziałem wnętrz, gwa-
rantującym łatwość aranżacji 
i wygodę użytkowania. Do każ-
dego z mieszkań przynależeć 
będzie balkon, a lokale na par-

terze posiadać będą prywatne 
ogródki. Z myślą o zmotoryzo-
wanych zaprojektowano 75 
miejsc postojowych w po-
dziemnej hali garażowej oraz 
70 naziemnych miejsc parkin-
gowych. W trosce o komfort 
przyszłych mieszkańców za-
planowano także 98 komórek 
lokatorskich. 

Ponadto inwestycja będzie 
w pełni dostosowana do po-

trzeb osób niepełnosprawnych 
– niskie krawężniki, szerokie 
korytarze, brak barier architek-
tonicznych oraz cichobieżne 
windy ułatwią poruszanie się 
w obrębie budynku. 

Wyróżniające się nowo-
czesną i ciekawą architekturą 
łódzkie osiedle Nowe Miasto Po-
lesie to propozycja dla osób prag-
nących mieszkać w przyjaznym 
miejscu i pełnej zieleni okolicy.  

Planowany termin oddania 
pierwszego etapu inwestycji 
Nowe Miasto Polesie do użyt-
kowania to II kwartał 2021 r. 
Za projekt osiedla odpowiada 
biuro projektowe Kanon Archi-
tekci. Więcej informacji na  
stronie  internetowej www. 
nowemiastopolesie.pl. 

Nowe Miasto Polesie to nie 
jedyna propozycja ATAL 
na łódzkim rynku. Deweloper 

oferuje również Apartamenty 
Drewnowska 43 – prestiżową 
inwestycję oddającą wielko-
miejski charakter Łodzi. Projekt 
ten powstaje tuż obok popular-
nej łódzkiej Manufaktury.  

ATAL uruchomił sprzedaż 
czwartego i tym samym ostat-
niego etapu inwestycji w rejo-
nie ul. Drewnowskiej. W tej 
części projektu powstanie pięć 
budynków o maksymalnej wy-

sokości 7 pięter, w których za-
projektowano 214 mieszkań i 12 
lokali usługowych.  Powstaną 
w pobliżu zielonego placu Pia-
stowskiego przy ulicy 
Lutomierskiej.   

W ofercie znajdują się za-
równo kawalerki, jak i mieszka-
nia 2-, 3- oraz 4-pokojowe o po-
wierzchniach od 25,25 do 95,66 
mkw. Zaplanowano także 95 
komórek lokatorskich. Miesz-
kańcy będą mogli zakupić miej-
sce parkingowe w garażu po-
dziemnym; przewidziano 225 
takich garaży. Powstanie rów-
nież 10 miejsc postojowych na-
ziemnych.  

Ceny mieszkań w ostatnim 
etapie projektu Apartamenty 
Drewnowska 43 zaczynają się 
od 6.000 zł brutto za mkw. 

Planowany termin oddania 
do użytkowania czwartego 
etapu inwestycji Apartamenty 
Drewnowska 43 to II kwartał 
2022 roku. 

Na łódzkie portfolio ATAL 
składają się jeszcze dwie inne 
wieloetapowe inwestycje: 
Chojny Park oraz Pomorska 
Park.
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Atal sprzedaje pierwsze mieszkania w rejonie 
Pienistej i ostatnie w pobliżu Manufaktury

Rozpoczęła się sprzedaż IV etapu osiedla przy ul. Drewnowskiej
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Firmy 

Rozmawiamy z Robertem 
Warkoczem, prezesem firmy 
INWEMER. 

INWEMER to firma zajmu-
jąca się obsługą nierucho-
mości w zakresie utrzyma-
nia czystości i usług tech-
nicznych. Skupmy się na ra-
zie na tej pierwszej sferze: 
jakie usługi obejmuje wa-
sza oferta, jakich dotyczy 
obiektów? Czy specjalizu-
jecie się w sprzątaniu okre-
ślonych typów obiektów? 
INWEMER to polska mar-

ka, z sukcesem działająca 
na krajowym rynku usług 
od 28 lat. Nasi klienci to insty-
tucje państwowe, przedsię-
biorstwa finansowe, ubezpie-
czeniowe, telekomunikacyj-
ne, produkcyjne i logistycz-
ne; placówki handlowo-usłu-
gowe, oświatowe, medyczne, 
a także średnie i małe firmy 
różnych branż z całej Polski. 
Jesteśmy przygotowani me-
rytorycznie i organizacyjnie 
do kompleksowej, profesjo-
nalnej obsługi w zakresie 
utrzymania czystości wew-
nątrz i na zewnątrz nierucho-
mości o różnym charakterze 

i przeznaczeniu w każdym 
miejscu w kraju. Zapewnia-
my szybkie i sprawne wdro-
żenie usługi, a przede wszyst-
kim wysoki, jednolity stan-
dard obsługi, dzięki czemu 
specjalizujemy się w obsłu-
dze korporacji sieciowych, 
głównie z sektora bankowe-
go. W efekcie obsługujemy 
ponad 3600 placówek banko-
wych - na koniec 2018 roku 

wszystkich placówek w kraju 
było ponad 5650. Obecnie 
dbamy o czystość w ponad 
6500 obiektach naszych 
klientów, zapewniając kom-
fort pracy ich użytkownikom. 

Inną sferą waszej działal-
ności jest obsługa technicz-
na nieruchomości. Co to 
dokładnie znaczy? Jakiego 
rodzaju usługi jesteście 
w stanie zaoferować klien-
tom? 
W 2014 roku podjęliśmy 

się stworzenia w ramach wy-
odrębnionej spółki kompe-
tencji, zasobów i struktur, 
niezbędnych do realizacji 
usług technicznej obsługi nie-
ruchomości. Decyzję tę pod-
jęliśmy w odpowiedzi na po-
trzebę ze strony dużych 
klientów z sektora finansowe-
go, dotyczącą współpracy 
z jedną firmą na terenie całe-
go kraju, z pełną ofertą w za-
kresie technicznej obsługi 
nieruchomości i sprawnym 
systemem informatycznym 
do zarządzania i rozliczania 
usługi, z potencjałem do inte-
gracji z systemami klientów. 
Zbudowanie takiej oferty 
umożliwiło nam wypracowa-
nie pozycji lidera w obsłudze 

klienta sieciowego. Dzisiaj re-
alizujemy usługi techniczne 
w ponad 1500 placówkach 
w całej Polsce i jako jeden 
z nielicznych podmiotów 
w kraju jesteśmy w stanie ob-
służyć klienta sieciowego 
z praktycznie dowolną ilością 
obiektów, z uwzględnieniem 
obsługi awarii i pilnych na-
praw instalacji i urządzeń 
technicznych z maksymalnie 
kilkugodzinnym czasem re-
akcji. Nasza oferta jest kom-
pleksowa i obejmuje obsługę 
techniczną, eksploatacyjną, 
konserwacyjną urządzeń oraz 
instalacji znajdujących się 
w obsługiwanych nierucho-
mościach. Zapewniamy nale-
żyty stan techniczny nieru-
chomości poprzez przeglądy 
urządzeń, usługi „złotej rącz-
ki”, prace konserwacyjno- 
naprawcze, naprawy bieżące, 
prace remontowo-wykończe-
niowe, przeglądy budowlane, 
przeglądy, konserwację oraz 
serwis urządzeń i systemów 
ochrony przeciwpożarowej. 

Proszę opowiedzieć o zało-
dze spółek INWEMER? 
Z uwagi na charakter pro-

wadzonej działalności, na-
szym głównym potencjałem 

są ludzie. Dlatego dokładamy 
wszelkich starań, aby osoby, 
którzy tworzą INWEMER, 
czuły się tu dobrze. Nasz ze-
spół to ponad 8000 osób, wy-
kwalifikowanych i przygoto-
wanych do realizacji usług 
utrzymania czystości i tech-
nicznej obsługi nieruchomoś-
ci, począwszy od ich koszto-
rysowania, poprzez planowa-
nie, wdrożenie i nadzór 
nad prawidłowym ich prze-
biegiem, po personel, bezpo-
średnio wykonujący przed-
miotowe usługi. Wszystkim 
naszym pracownikom zapew-
niamy odpowiednie warunki 
pracy, równe traktowanie 
i możliwość rozwoju w ra-
mach struktur firmy. 

Na jakie trudności napoty-
ka firma w swojej działal-
ności? Jakie są bariery 
ograniczające jej rozwój? 
Niejednokrotnie stykali-

śmy się z sytuacjami trudny-
mi. Zazwyczaj dotyczą one 
trzech sfer: zmienności prze-
pisów regulujących działal-
ność gospodarczą, istotnych 
zmian koniunktury gospo-
darczej, które powodują, że 
niektórzy klienci ograniczają 
wydatki na usługi i nieuczci-

wej konkurencji w obszarze 
zatrudniania pracowników. 
Skutecznie pokonujemy trud-
ności, bo traktujemy je jako 
szansę prowadzącą do us-
prawnienia działania i impuls 
do wprowadzania nowych 
rozwiązań, podnoszących na-
szą konkurencyjność i udział 
w rynku. Dlatego wierzymy, 
że nie ma barier trwale ogra-
niczających rozwój firmy. 

Jaka jest pozycja firmy 
INWEMER na tle pozosta-
łych firm branży utrzyma-
nia czystości w wojewódz-
twie łódzkim? 
Jesteśmy liderem w obsza-

rze usług utrzymania czystoś-
ci na terenie województwa 
łódzkiego. Wystarczy powie-
dzieć, że realizujemy usługi 
w ponad 600 nieruchomoś-
ciach. Jesteśmy dumni z tego 
faktu, tym bardziej, że od sa-
mego początku istnienia fir-
my jesteśmy związani z woje-
wództwem łódzkim. Pierw-
sza siedziba spółki INWEMER 
System, a dziś jeden z jej 
głównych oddziałów, mieści 
się w Piotrkowie Trybunal-
skim, a łódzki oddział firmy 
jest też siedzibą spółki 
INWEMER Serwis.
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Dbamy o czystość, usuwamy awarie

Robert Warkocz: Działamy 
na rynku usług od 28 lat
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Branża kosmetyczna 
 
Wojciech Grzegorczyk 

Rozmawiamy z Karolem 
Szmichem, Prezesem Zarządu 
i współwłaścicielem firmy  
Delia Cosmetics, której siedzi-
ba mieści się w Rzgowie. 

Od jak dawna działa firma 
Delia Cosmetics? Jak zmie-
niała się w ciągu tych de-
kad? 
Nasze przedsiębiorstwo 

istnieje od 1998 roku. Jest fir-
mą rodzinną założoną przez 
mojego ojca Józefa Szmicha, 
laureata jednej z poprzednich 
edycji konkursu „Menedżer 
Roku”. Przejąłem zarządza-
nie Delia Cosmetics od po-
czątku 2018 roku. Kontynuu-
ję to, co zapoczątkowali moi 
rodzice. Postawiłem szcze-
gólnie na automatyzację pro-
cesów produkcyjnych, infor-
matyzację i szeroko pojęte in-
nowacje produktowe.  

Jakiego rodzaju produkty 
są dostępne w Państwa 
ofercie? 

Oferujemy kosmetyki, któ-
re pozwalają kobietom czuć 
się piękniej, pewniej i dają im 
trochę uśmiechu i radości - 
od tych do makijażu, przez 
pielęgnację twarzy i ciała, aż 
do pielęgnacji i koloryzacji 
włosów. Szczególny produkt, 
z którym się identyfikujemy, 
to henna do brwi. Jesteśmy li-
derem w jego sprzedaży 
w Polsce i za granicą.  

Jakie receptury stosują 
Państwo w swoich kosme-

tykach? W czym tkwi uni-
kalność produktów Delia 
Cosmetics?    
Generalnie możemy po-

chwalić się dużym działem 
badawczo-rozwojowym 
i tym, że na tle konkurencji 
mocno inwestujemy w opra-
cowywanie nowych receptur. 
Obliczyłem, że tygodniowo 
wprowadzamy do obiegu 
średnio dwa nowe produkty. 
Stawiamy na jakość naszych 
wyrobów. Pokuszę się nawet 
o stwierdzenie, że przewyż-

szają one jakość produktów 
zachodnich, nawet koncer-
nowych. A jednocześnie są to 
produkty w przystępnych ce-
nach. Zatem można powie-
dzieć, że nasze kosmetyki 
idealnie wpisują się w hasło 
„Luksus, na który możesz so-
bie pozwolić”. Najnowszym 
trendem, wizją rozwojową 
jest to, żeby były w jak naj-
większej mierze naturalne. 
Nie da się uniknąć w nich 
pewnych substancji niewy-
stępujących w przyrodzie ze 
względu na istniejące przepi-
sy czy konieczność zachowa-
nia długiego okresu trwałoś-
ci. Zależnie od wyrobu udaje 
nam się uzyskać 95-99 proc. 
zawartości składników natu-
ralnego pochodzenia. Rozwi-
jamy również linię produk-
tów dla wegan i wszystkich 
osób, które chcą dbać o naszą 
planetę i ekosystem.  

Firma Delia Cosmetics prę-
żnie działa także na rynku 
eksportowym. Do ilu kra-
jów dystrybuują Państwo 
swoje produkty i jakie to 
główne ośrodki? 

Eksportujemy nasze wy-
roby do około 80 krajów. 
W ubiegłym roku przyrost 
obrotów firmy Delia Cosme-
tics wyniósł 26 proc., 
w większości dzięki ekspor-
towi, który stanowi 60 proc. 
naszej sprzedaży. Cały czas 
rośnie dużo szybciej niż ry-
nek krajowy. Koncentruje-
my się przede wszystkim 
na krajach Unii Europejskiej, 
ze względu na brak barier 
handlowych. Szczególnym 
rynkiem zbytu są m.in. kraje 
zachodnie - od państw Skan-
dynawii do Niemiec i Holan-
dii. Dość dużą wagę przy-
wiązujemy również do ek-
sportu w kierunku obu Ame-
ryk oraz do krajów Afryki 
i Bliskiego Wschodu. Jeste-
śmy bardzo zadowoleni, że 
nasze polskie produkty cie-
szą się takim uznaniem 
za granicą. 

Co jest podstawą w spraw-
nym zarządzaniu firmą 
z branży kosmetycznej? 
To bardzo proste - trzeba 

znaleźć najlepszych ludzi 
na świecie i pozwolić im roz-

winąć skrzydła. Menedżer 
każdego szczebla, nawet naj-
wyższego, odnosi sukces tyl-
ko wtedy, jeżeli to jego ludzie 
odnoszą sukces. Trzeba dać 
współpracownikom pewną 
niezależności i pozwolenie 
na możliwość popełniania 
błędów. W obu naszych za-
kładach produkcyjnych za-
trudnionych jest 380 osób. 
Współpracujemy też nauko-
wo z ośrodkami z zagranicy. 
Jestem dumny z naszego ze-
społu.  

W jakim kierunku będzie 
zmierzać Delia Cosmetics 
przez kolejne dwie deka-
dy? 
Nasz branża jest bardzo 

zmienna. Trendy w makijażu 
ulegają rotacji na miarę tych 
z branży modowej. W takim 
wypadku bardzo ważna jest 
elastyczność i dynamika. Je-
steśmy w stanie szybko do-
stosować się do bieżących 
nurtów i stylów. Kryzys nam 
niestraszny, bo branża kos-
metyczna jest na niego dużo 
bardziej odporna.  
¹

Nasze kosmetyki idealnie wpisują się w hasło 
„Luksus, na który możesz sobie pozwolić”

Karol Szmich zarządza firmą Delia Cosmetics od dwóch lat
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Nowe miejsce 

Jest w Łodzi miejsce, gdzie hi-
storia miesza się z nowoczes-
nością. Ogrody Geyera to po-
stindustrialny kompleks, 
w którym rozwija się biznes, 
ale również rozkwita życie. 

Ogrody Geyera to kompleks 
ulokowany po zachodniej stro-
nie ul. Piotrkowskiej, między uli-
cami Wólczańską, Czerwoną 
i Sieradzką. W tym miejscu, 
w czasach fabrykanckiej Łodzi, 
biło serce przemysłowego impe-
rium Ludwika Geyera. Dziś ta in-
dustrialna przestrzeń została 
gruntownie zrewitalizowana. 
Niegdyś działały tu zakłady prze-
mysłowe. Dziś znalazło się tu 
miejsce na lokale handlowo-
usługowe, gastronomiczne, kul-
turalne ale także budynki miesz-
kalne. Autorem koncepcji całej 
inwestycji, jest Grupa Kapita-
łowa Monnari Trade S.A. (Mo-
dern Profit S.A.), która odpowie-
dzialna była także za prace bu-
dowlane.  

- Z każdym kolejnym miesią-
cem, w Ogrodach Geyera dzieje 

się więcej - podkreśla Magdalena 
Majchrzak-Puczyńska Dyrektor 
ds. Marketingu w Monnari. 

Rzeczywiście. Choć Ogrody 
Geyera otwarte zostały dopiero 
latem ubiegłego roku, już teraz 
wybierane są przez wiele 
firm jako miejsce, w którym 
warto prowadzić swój biznes. 
W pofabrycznych budynkach 
zakładów Geyera swoją działal-
ność rozpoczęło biuro ogólno-

polskiego ubezpieczyciela STU 
Ergo Hestia. Funkcjonuje tu rów-
nież firma PPHU „MB”  -  Marek 
Brygider – Broker Ubezpiecze-
niowy oraz  Akademia Tańca 
Sportowego „Move On”.  

To  dopiero początek. Wia-
domo już, że wiosną, w Ogro-
dach Geyera swoje podwoje 
otworzą kolejne firmy:  „Ca-
lypso” – znana sieć klubów 
fitness, restauracja „Ryby & 

Owce”, pizzeria „Tutti Santi”, 
a także Krystian Wojewoda & 
Mariola Śnieg Hair Design. 

Miejsca w kompleksie jest 
dużo. Wciąż przyjmowane są 
zgłoszenia od najemców chcą-
cych prowadzić firmę w tym 
atrakcyjnym miejscu.  

Wkrótce w sprzedaży znajdą 
się również atrakcyjne lofty  ulo-
kowane w pofabrycznych wnę-
trzach kompleksu i w zabytko-

wej kamienicy wchodzącej 
w jego skład. 

Jak  zaznaczają przedstawi-
ciele Monnari, Ogrody Geyera to 
nie tylko biznes. 

- Chcielibyśmy, by z Ogro-
dami Geyera kojarzyło się 
wszystko, co jest pozytywne 
i bliskie mieszkańcom miasta - 
mówi Magdalena Majchrzak - 
Puczyńska. - Sama nazwa na-
szego kompleksu to przecież 

określenie miejsca świeżego 
i kwitnącego. 

Dlatego też, w Ogrodach 
Geyera nie brakuje atrakcji dla 
wszystkich mieszkańców Łodzi. 
Można tu miło, ale i pożytecz-
nie spędzić czas. W weekendy 
odbywają się tu Jarmarki 
u Geyera. To kiermasze, na któ-
rych coś dla siebie znajdą wielbi-
ciele rękodzieła i produktów re-
gionalnych. Najnowsza edycja 
Jarmarku rozpoczyna się dziś 
i połączona będzie z akcją chary-
tatywną dla dawców szpiku 
pod patronatem Hanny 
Zdanowskiej, prezydent Łodzi. 

Nie jest to jedyna akcja pro-
społeczna, odbywająca się 
w Ogrodach. W styczniu prowa-
dzona była w tym miejscu 
zbiórka na rzecz WOŚP. 

Latem,  tak jak i w ubiegłym 
roku, w Ogrodach odbywać się 
będą koncerty, festiwale, letnie 
kino. Zaś od czerwca, w każdą 
niedzielę - wydarzenia skiero-
wane do najmłodszych . 

Ogrody wciąż się rozwijają. 
Jednak już teraz, jest to miejsce, 
którym powinni się zaintereso-
wać nie tylko biznesmeni.
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Ogrody Geyera. Dobre miejsce na biznes 
i spędzanie wolnego czasu w sercu Łodzi

Latem Ogrody Geyera to świetne miejsce na relaks
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Wśród firm działających w Ogrodach jest akademia tańca

FO
T.

 O
GR

O
DY

 G
EY

ER
A

REKLAMA 009586752



3838 aDziennik Łódzki 
Sobota, 22.02.2020

MENEDŻER ROKU REGIONU ŁÓDZKIEGO 2019

REKLAMA 009588124



3939a Dziennik Łódzki 
Sobota, 22.02.2020

Firmy 
 
Matylda Witkowska 

Firma Tricomed od ponad 60 
lat  łączy dziewiarskie i włó-
kiennicze tradycje Łodzi  z wie-
dzą naukowców i zaawansowa-
ną technologią. Tak powstają 
nagradzane materiały opa-
trunkowe, protezy oraz pro-
dukty dla lekarzy specjalistów. 

Początki firmy Tricomed się-
gają 1959 roku. Utworzono 
wtedy Pracownię Artykułów 
Medycznych, czyli późniejszy 
Zakład Artykułów Medycznych 
przy ówczesnym Centralnym 
Laboratorium Dziewiarstwa 
w Łodzi.  Zakład od początkuz 
sukcesem zajmował się wyko-
rzystaniem technik dziewiar-
skich w medycynie. W roku 
1961 łodzianie jako drugi zespół 
na świecie opracowali dzianą 
protezę zastępującą  fragment 
naczynia krwionośnego. Udało 
się tego dokonać zaledwie dwa 
lata po podobnej, pionierskiej 
operacji wykonanej w Stanach 
Zjednoczonych. Pacjent z tą 
protezą przeżył ponad 45 lat. 

Instytut badawczy prze-
kształcony został w latach 90. 
w spółkę akcyjną. W 2003 roku 
większościowy pakiet kupiły 
Toruńskie Zakłady Materiałów 
Opatrunkowych. Sześć lat póź-
niej firma uzyskała status Cen-
trum Badawczo-Rozwojowego. 
Dziś pracuje w niej ponad 40 
osób. Wszystkie produkty pow-
stają w Łodzi, w siedzibie spółki 
przy ul. Świętojańskiej 5/9. 

Mariaż nauki i biznesu 
Tricomed współpracuje blisko 
z wydziałami włókienniczym 
i chemicznym Politechniki Łódz-
kiej, Instytutem Włókiennictwa, 
Instytutem Biopolimerów i Włó-
kien Chemicznych, Instytutem 
Moratex oraz z uczelniami i in-
stytutami z innych miast. 

 - Jednak wyroby medyczne, 
jakie tworzymy są w dużej mie-
rze dziełem naukowców z Ło-
dzi i regionu łódzkiego - pod-
kreśla Witold Sujka, prezes 
spółki. - Współpraca oparta 
na kooperacji przemysłu 
z nauką jest kontynuowana 
od lat i przynosi wymierne ko-
rzyści - wyjaśnia. 

Dziś Tricomed dorobił się 
szerokiej gamy nowatorskich 
produktów medycznych: od  
opatrunków na oparzenia  
i rany trudno gojące się, przez 
siatki chirurgiczne i protezy 
kości, po kolorowe znaczniki 
wykorzystywane przez chirur-
gów w trakcie operacji. 

W tworzeniu dzianin wyko-
rzystuje tradycyjne metody włó-

kiennicze połączone z nowymi 
technologiami. Metodą dzie-
wiarską wykonywane są m.in. 
siatki chirurgiczne Optomesh®  
stosowane w operacjach przepu-
kliny. Implanty wykonane 
z przędzy polipropylenowej są 
dobrze tolerowane przez orga-
nizm, dają się łatwo kształtować 
i umieścić w tkankach. 

Natomiast  protezy kości 
czaszki i żeber z materiału 
Codubix wykonane są z dwóch 
warstw dzianiny: polipropyle-
nowo-poliestrowej  stabilizowa-
nych termicznie. - Dzięki temu 
całość jest utwardzona i uzy-
skujemy właściwości zbliżone 
do parametrów naturalnej kości 
- mówi Witold  Sujka. 

Żeby nie zostawały blizny 
W oparciu o materiały i metody 
włókiennicze Tricomed produ-
kuje też specjalistyczne opa-
trunki. Na przykład opatrunek 
resorbowalny Medisorb  R na-
łożony na ranę ulega rozpusz-
czeniu. Dzięki temu nie trzeba 
go zmieniać. 

-  Jeśli rana się nie wygoi, na-
kładamy kolejny opatrunek. 
Nie narusza się procesu gojenia, 
a jednocześnie materiał opa-

trunku jest wykorzystywany 
przez organizm do tworzenia 
nowej tkanki - wyjaśnia prezes. 

Innym produktem są opa-
trunki silikonowe na blizny 
Codosil Adhesive, łączone 
z ubrankami uciskowymi 
Codopress. Terapia wykorzystuje 
dwa elementy: terapeutyczne 
działanie silikonu, który sprawia, 
że blizna staje się bledsza, oraz 
ucisk, który zapobiega przero-
stom tkanki bliznowatej. -  Jeśli 
zastosujemy tę terapię na wczes-
nym etapie procesu gojenia, to 
blizna właściwie będzie niezau-
ważalna - podkreśla Witold Sujka. 

Nagradzane wyroby 
Większość produktów Trico- 
medu sprzedawana jest  bezpo-
średnio do szpitali w ramach 
przetargów. Ale część wyrobów 
uciskowych tworzona jest 
na indywidualne zamówienia 
pacjentów po oparzeniach lub 
operacjach. Na ich potrzeby 
Tricomed wraz z naukowcami 
z Łodzi i Krakowa opracował 
metodę bezdotykowego po-
miaru ciała za pomocą 
skanowania pacjenta. Koszt in-
dywidualnie dopasowanego 
wyrobu uciskowego wynosi 

od kilkuset do ponad tysiąca 
złotych. - Osoby  z mniej zasob-
nym portfelem mogą przy za-
kupie liczyć na pomoc fundacji, 
z którymi współpracujemy - za-
pewnia prezes. 

Wyroby Tricomedu na prze-
strzeni lat były wielokrotnie do-
ceniane, jednak w ostatnich la-
tach firma może pochwalić się 
chociażby Nagrodą Polskiego 
Centrum Badań i Certyfikacji 
za produkcję wysokiej jakości 
wyrobów medycznych oraz wy-
różnieniem Łódzkie Eureka. 
Same wyroby także wywalczyły 
szpaler prestiżowych nagród. 
Złote medale na międzynarodo-
wych wystawach otrzymały mię-
dzy innymi taśmy urologiczne 
Dallop® NM ULTRALIGHT wraz 
z systemem aplikatorów, siatki 
przepuklinowe Optomesh® 
ULTRALIGHT, siatki ginekolo-
giczne G-MESH®, opatrunki 
resorbowalne Medisorb R oraz 
wyroby uciskowe Codopress® 
i Codopress® Premium stoso-
wane w terapii blizn.  

Ale nawet przy tak wyjątko-
wych produktach nie wszystko 
jest łatwe. Jak podkreśla prezes 
Sujka, polskim wyrobom me-
dycznym trudno jest zdobyć 

unijne rynki, zwłaszcza w seg-
mencie wyrobów refundowa-
nych. Znalezienie się na liście 
refundacyjnej wymaga poniesie-
nia dużych kosztów, przeprowa-
dzenia badań klinicznych na te-
renie danego kraju i zebrania le-
karzy, którzy poprą wniosek. 

 - Tak jest w większości kra-
jów Unii Europejskiej - dodaje. 

Ale choć konkurencja jest 
duża, Tricomed ma niepo-
dważalne atuty.  

- Jesteśmy jedyną polską 
firmą, która wytwarza dziane 
implanty całkowicie samo-
dzielnie.  To jest nasza myśl 
techniczna i nasz produkt 
od początku do końca - pod-
kreśla Witold Sujka.

Robią opatrunki i protezy z dzianiny.  
Firma Tricomed stawia na innowacje
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Siatki chirurgiczne wykonane techniką dziewiarską
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Innowacyjne wyroby firmy Tricomed  zdobywają nagrody i medale w kraju i za granicą
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Ubrania uciskowe stosowane w terapii blizn i bliznowców
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Proteza kości czaszki Codubix 
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Wszystkie wyroby i innowacyjne rozwiązania powstają 
w łódzkiej siedzibie firmy Tricomed przy ul. Świętojańskiej 5/9
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Przemysł obronny 
 
Michał Meksa 
m.meksa@dzienniklodzki.pl 

Rozmawiamy z Marcinem 
Nocuniem, Prezesem Zarządu 
Wojskowych Zakładów Lotni-
czych Nr 1 w Łodzi, nominowa-
nym do tytułu „Menedżera 
Roku Regionu Łódzkiego 
2019” w konkursie „Dziennika 
Łódzkiego” w kategorii „duża 
firma”. Kierowane przez niego 
przedsiębiorstwo specjalizuje 
się w serwisowaniu, obsłu-
gach i modernizacjach śmi-
głowców.  

Rok 2019 to nowe inwesty-
cje na terenie Państwa za-
kładu. Dlaczego potrzebna 
była budowa nowego lądo-
wiska dla śmigłowców 
i hangaru oraz jak wpłynie 
to na przyszłość WZL1? 
Ostatnie lata to okres dy-

namicznego rozwoju WZL1. 
Zrealizowanych zostało kil-
ka inwestycji takich jak cho-
ciażby budowa nowoczesne-
go hangaru lotniczego czy 
lądowiska. Wpisują się one 
w rozwój infrastruktury 
Spółki i umożliwiają realiza-
cję działań w zakresie star-
tów i lądowań śmigłowców 
w sposób zgodny z obowią-
zującymi przepisami lotni-
czymi oraz wzrost efektyw-
ności produkcji w przedsię-
biorstwie. Dzięki tym pro-
jektom, przed WZL1 otwie-
rają się nowe możliwości. 
Certyfikowane lądowisko 
pozwoli firmie zdobyć prze-
wagę nad konkurencją oraz 
utrzymać międzynarodowe 
standardy. Natomiast otwar-
ty we wrześniu hangar sta-
nowi jedną z najnowocześ-
niejszych inwestycji tego ty-
pu w Europie, wprowadza-
jąc Spółkę na najwyższy po-
ziom organizacyjny. Dzięki 
obu inwestycjom, WZL1 są 
doskonale przygotowane 
do wypełniania swoich dzia-
łań nie tylko w ramach reali-
zacji aktualnie obowiązują-
cych umów, ale również klu-
czowych programów dla 
bezpieczeństwa Polski, 
w których partycypują. 
Wśród nich wymienić moż-
na np. programy CSAR ZOP, 
WISŁA czy KRUK. Co więcej, 
przedsiębiorstwo może się 
równać z najbardziej liczący-
mi się graczami w branży 
w ujęciu globalnym, a co 
za tym idzie rozwijać ek-
sport, zdobywać klientów 
na rynku krajowym i zagra-
nicznym oraz podpisywać 
kolejne nowe umowy. 

Państwa firma serwisować 
ma śmigłowce AW101 
Merlin. Czy wiązać się to 
będzie z dalszą rozbudową 
i rozwojem zakładu? Czy 
stworzone zostaną nowe 
miejsca pracy? 
Podpisanie umów związa-

nych ze śmigłowcami AW101 
Merlin ma istotne znaczenie 
dla Spółki, niemniej jednak 
inwestycje w firmie zostały 
zainicjowane już dużo 
wcześniej, jeszcze w fazie ne-
gocjacji porozumień. Mamy 
świadomość faktu, że aby li-
czyć się w branży, musimy 
kłaść nacisk na rozwój. Chce-
my pozyskiwać nowych 
klientów, również zagranicz-
nych, doskonalić się i wy-
przedzić konkurencję. Część 
inwestycji mamy już zreali-
zowanych, a kolejne są w fa-
zie planowania. Aktualnie 
świadczone przez WZL1 
usługi cieszą się dużym zain-
teresowaniem. Aby móc 
przyjąć więcej zobowiązań 
i jednocześnie zapewnić od-
powiednią jakość ich wyko-
nania, wdrożyliśmy projekt 
udoskonalenia procesów 
produkcji (Lean 
Management), co znacznie 
zwiększyło ich efektywność. 
Cały czas tworzymy nowe 
miejsca pracy, poszukując 
najwyższej klasy specjali-
stów. Samo podpisanie 
umów ustanawiających 
w WZL1 zdolności serwisowe 
przyszłych śmigłowców 
AW101 Merlin Sił Zbrojnych 
RP wraz z elementami ich 
specjalistycznego wyposaże-
nia wiąże się natomiast 
z wprowadzeniem odpo-
wiednich szkoleń dla pra-
cowników i podniesieniem 
ich kwalifikacji oraz wpłynie 
na dalszy rozwój Spółki. 

Jak przebiega współpraca 
z Brytyjczykami w tym za-
kresie? 
Nasza współpraca przebie-

ga bardzo sprawnie i przynosi 
zamierzone efekty. Wchodzi-
my w etap realizacji postano-
wień wynikających z podpi-
sanych w dniu 8 stycznia br. 
Umowy w sprawie Wykona-
nia zobowiązań offsetowych 
i Umów licencyjnych. Posta-

nowienia porozumień zawie-
rają konkretny harmonogram 
działania, który jest na bieżą-
co realizowany. 

Powracającym w mediach 
branżowych tematem jest 
kwestia kupna śmigłow-
ców szturmowych 
dla Polski w ramach tzw. 
programu Kruk. Czy ich 
serwisowaniem zajmować 
się będzie łódzki zakład? 
W programie Kruk ma za-

miar uczestniczyć kilku do-
stawców platform uderzenio-
wych. Nie wiadomo jeszcze, 
która z nich zostanie wybra-
na. Niezależnie od wyboru, 
WZL1 będą odpowiedzialne 
za ich serwisowanie. Wynika 

to z faktu, że Spółka została 
wskazana jako Centrum Ser-
wisowe Śmigłowców Sił 
Zbrojnych RP.  Jesteśmy 
w pełni gotowi do przejęcia 
tego typu zobowiązań, ponie-
waż posiadamy wyszkoloną 
kadrę, nowoczesną infra-
strukturę i ponad 75-letnią 
tradycję serwisowania stat-
ków powietrznych.  

WZL1 zajmują się również 
serwisowaniem nadal 
licznych - nie tylko w na-
szej armii - śmigłowców 
rodziny Mi. Jak długo 
według Państwa przewi-
dywań stanowić będzie to 
ważny element działal-
ności zakładu? Czy tylko 

Polacy są Państwa klien-
tami? 
Główny profil działalności 

Wojskowych Zakładów Lotni-
czych Nr 1 to naprawy, obsłu-
gi  i modernizacje śmigłow-
ców z rodziny Mi oraz silni-
ków TW3-117. Spółka jest lide-
rem w tym zakresie. Obecnie 
maszyny te są użytkowane 
przez Siły Zbrojne RP. WZL1 
jest w stanie dostosować pro-
dukcję do potrzeb klientów 
i świadczyć wspomniane 
usługi tak długo, jak tylko bę-
dzie na nie zapotrzebowanie, 
nie ograniczając się przy tym 
wyłącznie do głównego profi-
lu działalności. Celem Spółki 
jest zdobywanie nowych 
kompetencji i świadczenie 
usług innowacyjnych, naj-
wyższej jakości. Potwierdze-
niem wysokich standardów 
Spółki jest uzyskanie w 2017 
roku międzynarodowego cer-
tyfikatu w lotnictwie AS 9100 
rev. D w pełnym zakresie 
obejmującym projektowanie, 
produkcję oraz procesy spe-
cjalne. Obok klientów krajo-
wych coraz ważniejsze ogni-
wo Spółki stanowią klienci 
zagraniczni. W ostatnich la-
tach WZL1 stało się dostawcą 
usług dla Senegalu. Rozwija-
na jest również kooperacja 
w ramach łańcucha dostaw 
z firmą Airbus i Boeing. Obec-
nie Wojskowe Zakłady Lotni-
cze Nr 1 współpracują bądź są 
w trakcie rozmów z ponad 30 
podmiotami zagranicznymi 
na 4 kontynentach i w 21 kra-
jach. Należy podkreślić, że 
obok prac remontowo-serwi-
sowych i modernizacyjnych 
na śmigłowcach Spółka po-
siada bogate portfolio innych 
usług, takich jak: obsługi 
okresowe samolotów TS-11 
Iskra, produkcja struktur 
kompozytowych, wiązek 
elektrycznych, pokryć galwa-
nicznych, metrologii, obróbki 
mechanicznej, badań nienisz-
czących czy lakierowania.  

Co czeka WZL1 w 2020 ro-
ku? Jakie wyzwania stawia-
cie sobie Państwo na ten 
rok? 
Priorytetem Wojskowych 

Zakładów Lotniczych Nr 1 
jest zaspokojenie potrzeb 
bezpieczeństwa i obronności 
państwa w zakresie remon-
tów, obsług, modernizacji 
oraz produkcji uzbrojenia 
i sprzętu wojskowego 
przy jednoczesnym utrzyma-
niu ich zbilansowanego roz-
woju. Spółka świadczy usługi 
przede wszystkim dla Mini-
sterstwa Obrony Narodowej. 
Została wskazana jako cen-

trum serwisowe śmigłowców 
i samolotów szkolnych. Po-
nadto, czyni starania w za-
kresie utworzenia centrum 
nowych samolotów szkol-
nych M-346 Bielik. Firma 
na bieżąco realizuje działania 
wynikające z postanowień 
umów wieloletnich na lata 
2017-2022. WZL1 partycypują 
również w programach CSAR 
ZOP, WISŁA, KRUK oraz pro-
jektach modernizacyjnych 
śmigłowców Mi-24 oraz Mi-
17. Jako Centrum Produkcji 
Struktur Kompozytowych 
produkują elementy kompo-
zytowe do samolotów PZL-
130 TC II „ORLIK” i dostar-
czają osłony kompozytowe 
do zasilania statków po-
wietrznych urządzeń LUZES 
V/ D. Niezwykle istotny dla 
Spółki jest również dalszy 
rozwój eksportu oraz konty-
nuacja rozmów z potencjal-
nymi klientami zagraniczny-

mi. Planowane są kolejne in-
westycje na terenie zakła-
dów. Spółka kontynuuje rea-
lizację projektu budowy Cen-
trum Produkcji Struktur 
Kompozytowych oraz Cen-
trum Badań i Rozwoju, które 
jest odpowiedzią na rozwój 
sekcji B+R w firmie. Głów-
nym jego celem będzie pro-
wadzenie innowacyjnej dzia-
łalności z zakresu badań nie-
niszczących. Dostosowywa-
na jest również struktura or-
ganizacyjna oraz park maszy-
nowy wraz z infrastrukturą 
do bieżących i przyszłych po-
trzeb produkcyjnych przed-
siębiorstwa.  
Rok 2019 okazał się bardzo 
dobrym rokiem dla firmy. 
Spółka odnotowała rekordo-
wy przychód, który wyniósł 
231.222.601,50 zł netto. Zysk 
netto rok do roku wzrósł o 36 
procent, przy jednoczesnej 
poprawie przychodów o 16 
procent oraz sumy bilanso-
wej o 11 procent. Wyniki fi-
nansowe na koniec 2019 ro-
ku pokazują ponadprzecięt-
ne dane, co jednocześnie jest 
wielkim sukcesem w 75-let-
niej historii firmy. W 2020 ro-
ku planujemy utrzymać ten-
dencję zwyżkową i progno-
zujemy dalszy wzrost tych 
wskaźników.

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1: 
jesteśmy gotowi na nowe wyzwania

WZL1 będą 
odpowiedzialne 
za serwisowanie 
śmigłowców AW101 
Merlin, które będą 
użytkowane przez 
Marynarkę Wojenną
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Prezes Marcin Nocuń na tle śmigłowca AW101 Merlin
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W WZL1 serwisowane są m.in. śmigłowce z rodziny Mi
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Rok 2019 okazał się 
bardzo dobrym rokiem 
dla firmy. Planujemy 
utrzymać tendencję 
zwyżkową także 
w 2020 roku



4141a Dziennik Łódzki 
Sobota, 22.02.2020

MENEDŻER ROKU REGIONU ŁÓDZKIEGO 2019

REKLAMA 009587111



4242 aDziennik Łódzki 
Sobota, 22.02.2020

Placówki  medyczne 
Anna Gronczewska 
a.gronczewska@dzienniklodzki.pl 

Dr Marek Krochmalski był no-
minowany do tytułu „Mene-
dżera Roku Regionu Łódzkie-
go 2019” w konkursie „Dzien-
nika Łódzkiego” w kategorii 
średnich przedsiębiorstw. Dr 
Krochmalski jest znanym 
łódzkim ortopedą-traumato-
logiem i właścicielem kliniki 
„Medical Magnus” w Łodzi.  

Klinika „Medical Magnus” jest 
jedną z największych w woje-
wództwie łódzkim. Tylko 
w 2019 roku przeprowadzono 
w niej około 600 zabiegów 
endoprotezoplastyki stawu ko-
lanowego i biodrowego. Jest 
ona jednym z liderów, nie tylko 
w skali regionu, ale też kraju 
w zakresie wykonywania tego 
typu zabiegów. Co ważne, za-
biegi te wykonywane są w ra-
mach kontraktu z NFZ, czyli 
bezpłatnie dla Pacjenta. Jak 
podkreśla Karolina Kamecka - 
dyrektor ds. marketingu kliniki, 
także w tym roku kontrakt kli-
niki z NFZ pozwala na wykona-
nie podobnej liczby zabiegów, 
a wszyscy potrzebujący tej ope-
racji pacjenci już dziś mogą 
zgłaszać się do kliniki w celu 
umówienia terminu zabiegu.  

-  W kilinice przeprowadza się 
również inne rodzaje zabiegów 
ortopedycznych, m.in rekon-
strukcje wiązadeł i artroskopie. 
 W samym 2019 roku przepro-
wadzono kilkaset takich zabie-
gów! - zapewnia dr Leszek Ku-
ras, dyrektor ds. jakości i roz-
woju kliniki „Medical Magnus” 
w Łodzi.  

Zabiegi z wykorzystaniem 
komórek macierzystych 
W klinice „Medical Magnus” 
utworzono pierwszy w Polsce 
oddział medycyny regeneracyj-
nej gdzie leczy się schorzenia 
ortopedyczne z wykorzysta-
niem komórek macierzystych 
pobranych z krwi. To dr Marek 
Krochmalski z zespołem jako 
pierwszy w Polsce zastosował 
leczenie komórkami macierzy-
stymi o nazwie CD34+ pobra-
nymi z krwi obwodowej pa-
cjenta.  

- Komórki te posiadają specy-
ficzną zdolność „naprawiania” 
uszkodzeń powstałych w róż-
nych tkankach – wyjaśnia dr Ma-
rek Krochmalski. - Komórki ma-
cierzyste pobierane są od pa-
cjenta przed zabiegiem, a następ-
nie podawane bezpośrednio 
w miejsce urazu lub miejsce cho-
robowo zmienione w warunkach 
szpitalnych. Terapię dopełnia 
wystandaryzowana rehabilitacja.  

Kompleksowa terapia 
w „Medical Magnus Clinic” jest 
stosowana między innymi 
w urazach mięśni, więzadeł, 
objawowym leczeniu dystrofii 
mięśniowej, schorzeniach sta-
wów kolanowych, schorze-
niach stawów biodrowych, 
schorzenia stawów skokowych 
i stopy, urazach stawu barko-
wego i łokciowego, przy braku 
zrostu po złamaniach (stawy 
rzekome). Na skutek leczenia 
komórkami macierzystymi na-
stępuje regeneracja uszkodzo-
nych mięśni i stawów, odtwo-
rzenie powierzchni stawo-
wych, zmniejszenie bólu, 
zwiększenie zakresu ruchu 
zwyrodniałych stawów, po-
prawa komfortu życia i zwięk-
szenie aktywności pacjenta. 
Na przykład w przypadku 
zmian zwyrodnieniowych sta-
wów terapia niejednokrotnie 
stanowi alternatywę dla endo-
protez.  

Na oddziale ortopedii pra-
cują wybitni specjaliści, poza 
właścicielami kliniki dr Mar-
kiem Krochmalskim oraz dr Da-
nutą Krochmalską, która jest 
anestezjologiem, są to m.in. 
prof. dr hab. n. med. Dariusz 
Witoński oraz ordynator tego 
oddziału dr n. med. Jacek 
Magnuszewski. Ortopedzi Da-
riusz Witoński i  Jacek 
Magnuszewski stanowią trzon 
zespołu zajmującego się wyko-
nywaniem wspomnianych 
wcześniej zabiegów endoprote- 
zoplastyki kolana i biodra.  

Leczenie w zakresie urologii 
i chemioterapia 
Ale klinika „Medical Magnus” 
w Łodzi zajmuje się nie tylko le-
czeniem urazów i schorzeń or-
topedycznych. W 2018 roku 
Medical Magnus podpisał kon-
trakt z NFZ m. in. na leczenie 
schorzeń w zakresie urologii 
w trybie jednodniowym.  

- Klinika specjalizuje się 
w zachowawczym i zabiego-
wym leczeniu zaburzeń funk-
cji układu moczowo-płcio-
wego, zapewniając zabiegi 
małoinwazyjne oraz operacje 
urologiczne w trybie jednego 
dnia – mówi dr n. med. Kamil 
Burzyński, ordynator urologii 
w „Medical Magnus”.  

Na oddziale urologicznym 
przeprowadza się między in-
nymi operacje stulejki oraz 
krótkiego wędzidełka, wyko-
nuje się kruszenie kamieni mo-
czowych, a także kruszenie 
złogów w pęcherzu moczo-
wym, operacje wodniaków ją-
der , biopsje prostaty, leczenie 
nietrzymania moczu.  

W 2018 roku klinika 
„Medical Magnus” podpisała 

również umowę z NFZ na prze-
prowadzanie chemioterapii. 
Odbywa się ona w warunkach 
ambulatoryjnych, podczas jed-
nodniowego pobytu w szpitalu.  

Jak zauważa dr Maja Lisik – 
Habib, koordynator oddziału 
chemioterapii, pacjenci cenią 
to miejsce za kameralne i kom-
fortowe warunki.  

Poradnie 
W klinice „Medical Magnus” 
działa też si przychodnia. Tylko 
w ubiegłym roku poradnia or-
topedyczna przyjęła ponad 60 
tysięcy pacjentów, a zarejestro-
wanych jest w niej około 130 ty-
sięcy osób.  

- To czyni poradnię ortope-
dyczną w „Medical 
Magnus”jedną z największych, 
jeśli nie największą tego typu 
placówką w województwie 
łódzkim! - mówi  Leszek Kuras, 

dyrektor ds. jakości i rozwoju 
kliniki, dodając że wielką popu-
larnością cieszy się też działa-
jąca przy klinice rehabilitacja, 
w której wykonano tysiące ro-
zmaitych zabiegów fizjoterape-
utycznych.  

Przy klinice „Medical 
Magnus” działa też między in-
nymi poradnia chirurgiczna, 
medycyny sportowej, medy-
cyny pracy, neurologiczna, or-
topedii dziecięcej. Klinika 
„Medical Magnus” posiada też 
jedyny w Łodzi otwarty aparat 
do rezonansu magnetycznego.  

- Jest on idealny dla pacjen-
tów z klaustrofobią – mówi Ka-
rolina Kamecka.  

Związeki  ze sportem 
Jak już wspomnieliśmy, kliniką 
„Medical Magnus” zarządza dr 
Marek Krochmalski, nomino-
wany do tytułu „Menadżera 

Roku Regionu Łódzkiego 2019” 
w konkursie „Dziennika Łódz-
kiego” w kategorii średnich 
przedsiębiorstw.  

To znakomity ortopeda, ale 
też człowiek znany nie tylko 
w Łodzi. Za swoje osiągnięcie 
został nagrodzony w 2012 roku 
przez Prezydenta Miasta Łodzi 
w konkursie „Łódź Proponuje: 
Innowacyjni i Kreatywni”, 
a w 2015 roku otrzymał na-
grodę dla beneficjentów Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Łódzkiego 
w kategorii „Medycyna, Zdro-
wie i Farmacja”. W 2019 roku 
został odznaczony Odznaką 
za Zasługi dla Miasta Łodzi oraz 
Medalem 100-lecia Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego. To 
ostatnie odznaczenie wręczał 
mu osobiście Andrzej 
Kraśnicki, prezes Polskiego Ko-
mitetu Olimpijskiego.  

Dr Marek Krochmalski 
od lat związany jest ze spor-
tem. Jest teraz konsultantem 
ortopedycznym w Polskim 
Związku Lekkiej Atletyki. 
W poprzednich latach pełnił 
taką funkcję w Polskim 
Związku Piłki Nożnej. Współ-
pracuje także z innymi Związ-
kami Sportowymi, m.in.: Siat-
kówki, Podnoszenia Ciężarów, 
Piłki Ręcznej, Kajakarstwa, 
Wioślarstwa, Saneczkarstwa, 
Bobslei i Zapasów.  

Doktor Krochmalski to rów-
nież wielokrotny członek Misji 
Medycznych PKOl na Igrzyskach 
Olimpijskich, w tym ostatnio 
w Rio de Janeiro 2016, 
PyeongChang 2018, a także 
na Mistrzostwach Świata Sztafet 
lekkoatletycznych w Jokohamie 
w 2019 roku. Obecnie jest w szta-
bie przygotowującym polskich 
lekkoatletów do Igrzysk Tokio 
2020.  

Z usług medycznych kliniki 
„Medical Magnus” korzystało 
wielu znanych sportowców. To 
dr Marek Krochmalski dopro-
wadził do pełni zdrowia Pawła 
Fajdka, który potem mógł się 
cieszyć z tytułu mistrza świata 
w rzucie młotem. Złoty medal 
zdobył kilka miesięcy po za-
biegu jaki przeszedł w klinice 
„Medical Magnus”.  

Tu także leczył się Mariusz 
Pudzianowski. Pacjentami dr. 
Marka Krochmalskiego była też 
Kamila Lićwinko, która skacze 
wzwyż oraz Bartłomiej Bonk, 
medalista olimpijski w podno-
szeniu ciężarów.  

Klinika „Medical Magnus” 
współpracuje z szeregiem in-
stytucji działających w różnych 
obszarach sfery społeczno-go-
spodarczej. Są to między in-
nymi: łódzkie uczelnie, Polski 
Komitet Olimpijski, Centralny 

Ośrodek Medycyny Sportowej 
(COMS), Polski Związek Lek-
kiej Atletyki (PZLA) czy też 
Łódzka Izba Przemysłowo-
Handlowa.  

Dwa międzynarodowe 
sympozja 
Dr Marek Krochmalski z zespo-
łem swojej kliniki zorganizował 
dwa międzynarodowe sympo-
zja naukowe (wspólnie z dzia-
łającym w ramach grupy kapi-
tałowej Polskim Towarzy-
stwem Mięśni, Ścięgien i Wię-
zadeł). Pierwsze Sympozjum 
odbyło się grudniu 2016 roku 
w Spale i wzięło w nim udział 
około 200 osób.  

Drugie Sympozjum „Urazy 
świeże i przeciążeniowe tkanek 
miękkich oraz złamania zmę-
czeniowe w sporcie” odbyło się 
w grudniu ubiegłego roku. Jego 
współorganizatorami byli 
PKOl, PZLA, COMS oraz Zakład 
Biomedycyny i Genetyki Uni-
wersytetu Medycznego w Ło-
dzi oraz Klinika Rehabilitacji 
i Medycyny Fizykalnej UM 
w Łodzi. Sympozjum było włą-
czone w cykl wydarzeń wpisa-
nych w obchody 100-lecia Pol-
skiego Komitetu Olimpijskiego 
odbywających się pod Patrona-
tem Narodowym Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej An-
drzeja Dudy.  

Patronat Honorowy 
nad Sympozjum sprawowały 
ponadto: Ministerstwo Zdro-
wia, Ministerstwo Sportu, Na-
rodowy Fundusz Zdrowia – 
Łódzki Oddział Wojewódzki 
w Łodzi, Wojewoda Łódzki, 
Marszałek Województwa Łódz-
kiego oraz Prezydent Miasta 
Łodzi. W Sympozjum wzięło 
udział około 400 wykładow-
ców, słuchaczy oraz gości 
z kraju i zagranicy.  

Plany na przyszłość 
O planach na przyszłość wspo-
mina Eliza Krochmalska – Pre-
zes ds. Rozwoju Grupy, wska-
zując na nowe obszary działa-
nia, wśród których można wy-
mienić przede wszystkim tera-
pie biologiczne, których sukces 
w ortopedii i neurologii stał się 
impulsem do ich wdrożenia 
w obszarze medycyny este-
tycznej w Klinice Medycyny 
Estetycznej i Laseroterapii 
„Velvet Clinic” – będącej częś-
cią grupy.  

Pani Prezes dodaje, że 
współpraca lekarzy różnych 
dziedzin medycyny oraz stoso-
wanie terapii łączonych są gwa-
rancją skuteczności i bezpie-
czeństwa, co jest nadrzędnym 
celem dla całej grupy „Medical 
Magnus Center”. 
¹

„Medical Magnus”, czyli mistrzowska 
klinika dla wszystkich pacjentów
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Dr Marek Krochmalski, właściciel kliniki „Medical Magnus”, 
od lat związany jest ze sportem
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Dr Marek Krochmalski  (od lewej) i Paweł Fajdek, wielokrotny 
mistrz świata w rzucie młotem
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515 270 400, 515 270 500

www.kateringpalacowy.pl

bankiety • wesela • konferencje • szkolenia • seminaria • imprezy plenerowe • imprezy fi rmowe

Gotowanie to nasza pasja. Zacieramy granice między kuchnią a sztuką.
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HASHTAG S U S H I 
Łódź Bałuty ul. Zgierska 69 Łódź 

tel.: 42 942 04 02 

e-mail: lodzbaluty@hashtagsushi.pl 

www.hashtagsushi.pl/lodz-baluty

MATERIAŁ INFORMACYJNY 009587380

Anatewka-Manufaktura to oryginalny smak w ulubionym miejscu 
łodzian i gości spoza miasta. Nawet ci z Izraela lubią tu wpadać, 
by poczuć klimat i zatopić się w rozkoszach podniebienia rodem
z Tel Awiwu. Warto tu także spróbować koszernych win.

Już wkrótce restauracja wprowadzi nową kartę. 
Drewniane etui z okuciami to obietnica dobrego 
smaku, której łódzka restauracja przy Drewnowskiej 
58 z pewnością dotrzyma. – Zmieniamy kartę, ale 
są też dania topowe, na które oczekują stali goście. 
Tych dań nie może zabraknąć w nowej karcie – mówi 
Jolanta Libich, właścicielka restauracji w Manufak-
turze. – W zeszłym roku wprowadziliśmy wkładkę 
sezonową. Od marca będzie to karta miesięczna. Co 
miesiąc będziemy wprowadzali nowe dania sezonowe.

Właścicielka podkreśla, że Anatewka-Manufaktura 
i restauracja o tej samej nazwie przy ul. 6 Sierpnia 
w Łodzi, to od kilku lat dwie oddzielne fi rmy.
W nowym menu restauracji w Manufakturze znala-
zły się też dania dla wegan.
– Jest to kuchnia łódzkich Żydów – mówi właś-
cicielka. – Jednak potrawy nie są koszerne, gdyż 
ortodoksyjna kuchnia żydowska wiąże się ściśle 
z przestrzeganiem reguł, m.in. produkowane potra-
wy są pod nadzorem rabinatu – podkreśla Jolanta 

Libich. Kuchnia żydowska łączy ze sobą wie-
le smaków, od słodkich sosów mięsnych, po 
dania bardzo pikantne. Wielorakość przypraw, 
wszechobecne rodzynki i migdały, ale również 
duża ilość czosnku, kminku, kolendry i wielu 
innych ziół, sprawia, że dania są nie tylko bar-
wne i fi nezyjne, ale także bardzo aromatyczne.

Wśród klientów dużym powodzeniem cieszy się 
szakszuka (pasta paprykowa z warzywami, w róż-
nych wariacjach – np. z jajkiem lub kozim serem, 
podawana na patelni).

POLECAMY:

■  Kaczka Karola Borowieckiego

■  Faszerowana noga z gęsi 
z karmelizowaną gruszką

■  Giczka jagnięca

■  Cielęcina w borowikach

■  Sandacz jak w Pałacu Kindermanna

Kuchnia łódzkich Żydów

ul. Drewnowska 58, lok. B 66
(w Centrum Handlowe Manufaktura)

tel. +48 42 633 22 77

www.anatewka-manufaktura.pl
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Magazyn biznesowy dla menedżerów, właścicieli firm i specjalistów

Zapraszamy do współpracy 
Biuro Reklamy Oddział w Łodzi 
tel. 42 66 59 430, strategia@polskapress.pl

B

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

B
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