
Daniel Katowicz, współwła-
ściciel i szef firmy Starmeat 

w Koluszkach, czołowego 
zakładu przetwórstwa mię-

snego w Polsce. Zakład 
w Koluszkach jest jednym 

z najnowocześniejszych 
w świecie, z unikalnym 
wyposażeniem i załogą 

liczącą 120 osób.  
– Wielkość naszej produkcji 
osiąga obecnie 3 - 4 tysięce 

ton miesięcznie. Naszym pro-
duktem jest mielone mięso 

drobiowe, sprzedawane 
zarówno w postaci schłodzo-

nej, jak i głęboko zamrożonej. 
Dostarczamy je do odbiorców 

w ponad 25 krajach własną 
flotą transportową. Mięso, 

które produkujemy, jest 
surowcem do dalszego prze-
robu; wykorzystywane jest 
między innymi do produkcji 
wędlin, parówek, pasztetów, 
kiełbas czy wyrobów garma-
żeryjnych. (...) W drugim eta-

pie rozbudowy zakładu 
zamierzamy postawić chłod-
nię składową na 50 tysięcy 
ton – powiedział nam nasz 

laureat

Bartłomiej Walas jest 
Prezesem Grupy Bartolini 

Air, skupiającej firmy szko-
lące kandydatów na pilo-

tów i obsługujące taksówki 
powietrzne.  

We flocie Grupy są m.in dwa 
odrzutowce, które realizują 
zamówienia osób prywat-
nych, przemierzając niebo 

nad Europą.  
– Branża lotnicza została bar-
dzo mocno dotknięta przez 

ograniczenia związane z pan-
demią. My jednak byliśmy 

w tej szczęśliwej sytuacji, że 

mogliśmy kontynuować 
szkolenia przyszłych pilotów, 

nie były one przerywane. 
Udało nam się także utrzy-

mać klientów, co jest zasługą 
dobrej opinii, jaką udało nam 

się wypracować przez lata 
pracy naszego ośrodka szko-

leniowego.  
I nawet jeżeli odczuliśmy 

spadek w naszej działalno-
ści, był on jednak mniejszy 

niż u wielu z naszych konku-
rentów na świecie – powie-

dział nam w wywiadzie nasz 
laureat.

Anna Kędziora-Szwagrzak 
jest Prezesem Zarządu 

i Dyrektorem 
Generalnym Veolia Energia 
Łódź SA, firmy zaopatrują-
cej Łódź w ciepło systemo-

we, strategicznej dla miasta.  
Łódzka Veolia zarządza elek-

trociepłowniami: EC III 
na Bałutach i EC IV 

na Widzewie oraz rozległą sie-
cią ciepłowniczą. – Wyzwania 
klimatyczne, przed jakimi sto-

imy, wymagają głębokich 
zmian w sposobie produkcji 
ciepła i energii elektrycznej 

w łódzkich elektrociepłow-
niach. Z jednej strony nasza 
branża jest przygotowana 

do tego typu transformacji, bo 
rozwój technologiczny i uwa-

runkowania środowiskowe 
od wielu już lat do niej zmu-

szają. Z drugiej – obecnie 
mamy do czynienia z sytuacją, 
która wymaga nie tylko prze-
modelowania dotychczasowej 
produkcji opartej na węglu, ale 

i inwestycji wymagających 
dużego nakładu pracy i zna-

czących środków finansowych 
– powiedziała nam laureatka
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Gala Menedżer Roku 
Patrycja Wacławska 
patrycja.waclawska@polskapress.pl 

Już po raz trzynasty rozstrzy-
gnęliśmy prestiżowy konkurs 
Menedżer Roku Regionu 
Łódzkiego, który organizowa-
ny jest przez redakcję „Dzien-
nika Łódzkiego” oraz Lożę 
Łódzką Business Centre Club. 
Laureaci odebrali statuetki 
Menedżerów Roku 2020 pod-
czas uroczystej gali, która od-
była się we wtorek. 

W kategorii Duża Firma Mene-
dżerem Roku 2020 została 
Anna Kędziora-Szwagrzak,  
Prezes Zarządu, Dyrektor Gene-
ralny Veolii Energia Łódź S.A. 
Nasza laureatka wybrana zo-
stała spośród czterech nomino-
wanych. 

W kategorii Średnia Firma 
Menedżerem Roku 2020 został 
Daniel Katowicz, Prezes Za-
rządu spółki Starmeat Kato-
wicz, Ignatowicz. Laureat wy-
brany został spośród sześciu 
nominowanych. 

W kategorii Mikro i Mała  
Firma Menedżerem Roku 2020 
został Bartłomiej Walas, Prezes 
Grupy Bartolini Air, wybrany 
spośród dziesięciu menedże-
rów. 

Trzy osoby spośród nomi-
nowanych otrzymały wyróż-
nienia. Są to: Andrzej Kuczyń-
ski, Członek Zarządu ds. Opera-
cyjnych Transfer Multisort 

Elektronik – w kategorii Duża 
Firma; Agnieszka Sobkiewicz,  
Członek Zarządu Salve Medica 
w kategorii Średnia Firma; Kry-
stian Bestry, Prezes Zarządu 
Adaptive Group w kategorii 
Mała Firma. 

Podczas gali zostały wrę-
czone także dwie dodatkowe 
nagrody. Wyróżnienie spe-
cjalne Polska Press oddział 
w Łodzi i Loży Łódzkiej Busi-
ness Centre Club przypadło 
prezesowi firmy Virako – 
Krzysztofowi Witkowskiemu, 
zaś nagrodę Partnera Roku 
2020 Polska Press oddział 
w Łodzi odebrała Agata 
Kwiek, kierownik ds. korpora-
cyjnych i komunikacji firmy 
JTI Polska. 

Ostatecznego wyboru laure-
atów, na podstawie nadesła-
nych formularzy, zawierają-

cych opis osiągnięć kandydata, 
dokonała Kapituła Konkursu, 
w składzie: 
b Hanna Zdanowska – Prezy-
denta Miasta Łodzi, 
b Tobiasz Bocheński – Woje-
woda Łódzki, 
b Grzegorz Schreiber – Marsza-
łek Województwa Łódzkiego, 
b prof. Krzysztof Jóźwik  
– Rektor Politechniki Łódzkiej, 
b Prof. Elżbieta Żądzińska 
– Rektor Uniwersytetu Łódz-
kiego, 
b Marek Michalik – Prezes 
Łódzkiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej, 
b Marcin Polak – Prezes Polska 
Press Oddział Łódź, 
b Michał Frontczak – Wicepre-
zes Polska Press Oddział Łódź, 
b Mirosław Malinowski – Re-
daktor Naczelny „Dziennika 
Łódzkiego”, 

b Krzysztof Borkowski – Wice-
prezes Business Centre Club, 
Kanclerz Loży Łódzkiej, 
b Izabela Witaszek – Dyrektor 
Loży Łódzkiej Business Centre 
Club. 

Kapituła Konkursu brała 
pod uwagę nie tylko dane fi-
nansowe, lecz również skutecz-
ność w zarządzaniu firmą, suk-
cesy wobec ograniczeń i trud-
ności w funkcjonowaniu firmy 
spowodowane pandemią. 

Tegoroczna gala Konkursu, 
ze względu na obowiązujące 
przepisy związane z pandemią 
odbywała się w nieco odmien-
nych warunkach niż poprzed-
nie 12 edycji – w formie „hybry-
dowej”. 

Transmisję gali można obej-
rzeć na stronie www.dzienni-
klodzki.pl/mr2020 

I jak tu nie być przesądnym! 
Przez 12 lat organizowaliśmy 
bezproblemowo nasz kon-

kurs, aż tu nagle w 13. edycji 
szyki pomieszała nam pande-
mia. Lockdowny, kwarantan-

ny i inne obostrzenia, nie 
mówiąc już o tragicznej staty-
styce zgonów i zakażeń ryso-
wały nam obraz ekonomicz-

nej zapaści. Przez pewien 
czas braliśmy nawet 

pod uwagę zawieszenie kon-
kursu. Ale obserwując uważ-

nie życie gospodarcze 
w naszym województwie 

zauważyliśmy, że poza niektó-
rymi branżami, jak np. gastro-

nomia, turystyka, kultura 
i wiele branż usługowych, 

którym ograniczenia rządowe 
prawie uniemożliwiły działal-

ność, duża część naszych 
przedsiębiorców radzi sobie 

całkiem nieźle, często urucha-
miając nowe produkcje przy-
datne w walce z pandemią, 

czy zapełniając luki powstałe 
w łańcuchach dostaw impor-

towych. Także umiejętne 
wykorzystanie pomocy rządo-
wej oraz środków z samorzą-
dów, pomagało radzić sobie 

z kryzysem. Do tego, 
po pierwszym szoku, nasi 

przedsiębiorcy szybko przeor-
ganizowali swoje firmy. Firmy 
lepiej sobie radzące z pande-

mią zasilały słabo jeszcze 
wyposażoną służbę zdrowia 

w sprzęt medyczny i środki 
ochrony niezbędne w walce 
z COVID-19. Liczne też były 
akcje dostarczania posiłków 

do placówek ochrony zdrowia 
pracujących często non stop. 
I menedżerowie takich wła-

śnie firm wzięli udział w tego-
rocznej edycji Menedżera 

Roku Regionu Łódzkiego. Nie 
byłbym jednak sobą, gdybym 

nie poruszył wątku udziału 
przedsiębiorczych kobiet 

w naszym konkursie. W bie-
żącej edycji kobiety stanowią 

25 proc. wśród nominowa-
nych. Wśród prowadzących 

działalność gospodarczą 
w Polsce, kobiety stanowią 

ok. 34 proc. W naszym woje-
wództwie udział Pań wynosi  

już 37 proc. Tak więc jest jesz-
cze sporo do nadrobienia 

w reprezentacji kobiet 
w naszym konkursie. Już dziś 

zapraszam Panie do edycji 
2021! Pokażcie, że stać Was 

na wiele!

Nominowani w kategorii Duża Firma z przedstawicielami Kapituły Konkursu

Menedżerowie Roku 2

KRZYSZTOF T. BORKOWSKI, KANCLERZ LOŻY ŁÓDZKIEJ BCC
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Jest ludowa mądrość, która 
rozpoczyna się mniej więcej 

tak: „ciężkie czasy tworzą sil-
nych ludzi, a silni ludzie two-
rzą dobre czasy”. Jeżeli jest 

ono prawdziwe, to 
przed nami... wspaniałe, 

dobre czasy. Pandemia, czyli 
„ciężkie czasy” była próbą dla 

nas wszystkich – także dla 
konkursu Menedżer Roku 
Regionu Łódzkiego 2020. 

Osoby w nim nominowane 
oraz zwycięzcy, to właśnie ci 
„silni ludzie”, którzy potrafili 

poprowadzić swoje przedsię-
biorstwa przez ów trudny 
czas, w którym liczyła się 

przede wszystkim elastycz-
ność, czyli gotowość do prze-

prowadzenia koniecznych, 
gwałtownych zmian.  

Dlatego w tym roku – jeszcze 
bardziej niż w latach ubie-

głych – na zwycięzców należy 
patrzeć z dwóch perspektyw: 

tytuł Menedżera Roku to 
nagroda za to, że najlepiej 

sobie poradzili na pandemicz-
nym rynku i jednocześnie 

postawienie ich jako 
wzoru dla innych, by brać 
z nich przykład. A skoro 

mamy takich „silnych ludzi”, 
to można z nadzieją patrzeć 

w przyszłość, bowiem zapew-
nią oni swym firmom, a także 

regionowi „dobre czasy”.  

Oczywiście, znajdą się tacy, 
którzy teraz powiedzą, że 
wspomniana na początku 
ludowa mądrość, ma swój 

ciąg dalszy, który brzmi: 
„dobre czasy tworzą słabych 

ludzi, a słabi ludzie tworzą 
ciężkie czasy”. Tyle, że to 

absolutnie nie powinno być 
brane pod uwagę w tym przy-
padku – wszak pandemia, to 

działanie zewnętrzne, 
na które nikt nie miał wpły-
wu, na które mogliśmy tylko 

reagować. 
W tym roku przypada 200. 
rocznica podpisania umowy 

zgierskiej – dokumentu, który 
stał się podstawą rozwoju 
przemysłu włókienniczego 

w Łodzi i regionie.  
Kto wie, może „ciężkie czasy” 
i „silni ludzie” znów spowodu-
ją, że rozwój Łódzkiego gwał-

townie przyśpieszy?  
Wierzę w to.

MIROSŁAW MALINOWSKI, REDAKTOR NACZELNY „DŁ”

FO
T.

 G
RZ

EG
O

RZ
 G

AŁ
AS

IŃ
SK

I

Nominowani w kategorii Mikro i Mała Firma oraz laureaci wyróżnień dodatkowych
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W kategorii Średnia Firma Menedżerem Roku 2020 został Daniel 
Katowicz, Prezes Zarządu spółki Starmeat Katowicz, Ignatowicz
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O R G A N I Z A T O R Z Y

P A R T N E R Z Y  G A L I

P A R T N E R Z Y  S T R A T E G I C Z N I

P A R T N E R Z Y

P A R T N E R Z Y  G Ł Ó W N I

Menedżerem Roku 2020 w kategorii  Duża Firma została Anna 
Kędziora-Szwagrzak,  Prezes Zarządu Veolii Energia Łódź S.A.
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To był trudny, ale ambitny rok
Laureat 
w kategorii Duża Firma 

Rozmowa z Anną Kędziorą- 
-Szwagrzak, prezes  zarządu 
Veolia Energia Łódź. 

Veolia to główny dostawca 
ciepła dla mieszkańców Ło-
dzi, firma strategiczna dla 
funkcjonowania miasta. 
Jak na jej funkcjonowaniu 
odbiła się pandemia? Czy 
praca w warunkach zagro-
żenia epidemicznego po-
zwoliła na zebranie do-
świadczeń, które przyda-
dzą się także w normal-
nych czasach? 
Veolia Energia Łódź dostar-

cza ciepło systemowe do po-
nad 60 procent odbiorców 
w Łodzi. Nasza rola nie koń-
czy się na samym wyprodu-
kowaniu ciepła i energii elek-
trycznej. Jesteśmy w każdych 
warunkach odpowiedzialni 
za ich stałe dostarczanie 
mieszkańcom. Dlatego okres 
pandemii był dla nas szcze-
gólnym sprawdzianem. Wy-
magał wdrożenia i opracowa-
nia planów pracy zapewniają-
cych pełną realizację naszych 
zdań w zmieniających się wa-
runkach. Nie mniej ważne 
przy tym było zapewnienie 
bezpieczeństwa samej zało-
dze i wdrożenie procedur 
ograniczających możliwość 
infekcji w miejscu pracy. Zo-
stały wprowadzone zmiany 
organizacyjne dotyczące 
praktycznie każdego stanowi-
ska pracy, a także przygoto-
wane rozwiązania na różne 
scenariusze rozwoju sytuacji 
epidemicznej. Praktycznie co-
dziennie mój dzień pracy roz-
poczynał się od posiedzenia 
specjalnego zespołu, który 
przedstawiał aktualną infor-
mację związaną z naszą sytu-
acją epidemiczną i jej wpły-
wem na pracę całego zakładu 
i jego poszczególnych komó-
rek organizacyjnych. 
Z doświadczeń  tego okresu 
chciałabym podkreślić rozwój 
rozwiązań internetowych 
w pracy bieżącej. Osobiste 
kontakty z kadrą i pracowni-
kami zastąpione zostały tele-
konferencjami czy spotkania-
mi on-line; szereg spraw, 
w tym pracowniczych, do-
tychczas realizowanych oso-
biście, dzisiaj jest załatwia-
nych on-line – przez aplikacje 
czy programy komputerowe. 
Trzeba przy tym podkreślić, 
że Veolia już od 2012 roku sys-
tematycznie wdraża progra-
my doskonalenia narzędzi cy-
frowych dla pracowników, 
zgodnie z zasadą: „bezpiecz-
nie, zawsze i wszędzie, na do-
wolnym urządzeniu”, co 
umożliwia gromadzenie i ana-
lizę danych z wielu źródeł 

i z dowolnego miejsca, w któ-
rym jest dostęp do sieci. Roz-
wiązania automatyzacji pracy 
biurowej oparte na chmurze 
już od dawna umożliwiały 
pracownikom biurowym 
łódzkiej Veolii pracę zdalną. 
Dzięki temu osiągnęliśmy 
swoistą przewagę technolo-
giczną, która pozwala łatwiej 
radzić sobie z nieoczekiwany-
mi sytuacjami. Dlatego 
w środku pandemii byliśmy 
w stanie zmobilizować 
wszystkie swoje zasoby, za-
równo ludzkie, jak i technolo-
giczne, aby utrzymać ciągłość 
działalności. W trakcie loc-
kdownów wprowadziliśmy 
szkolenia on-line na temat te-
go, jak zorganizować sobie 
pracę w domu, jak  zarządzać 
czasem, swoją energią i emo-
cjami. Szereg z tych nowych 
rozwiązań zostanie już z na-
mi, inne – jak kontakty osobi-
ste – będą, mam taką nadzieję, 
powoli przywracane. 

Firma jest w trakcie trans-
formacji technologicznej, 
odpowiadając na wyzwa-
nia związane ze zmianami 
klimatycznymi. Proszę 
o nakreślenie etapów tej 
transformacji i zmian, jakie 
są planowane w procesie 
technologicznym.  
Wyzwania klimatyczne, 

przed jakimi stoimy, wymagają 
głębokich zmian w sposobie 
produkcji ciepła i energii elek-
trycznej w łódzkich elektrocie-
płowniach. Z jednej strony na-
sza branża jest przygotowana 
do tego typu transformacji, bo 
rozwój technologiczny i uwa-
runkowania środowiskowe 
od wielu już lat do niej zmusza-
ją. Z drugiej – obecnie mamy 
do czynienia z sytuacją, która 
wymaga nie tylko przemodelo-
wania dotychczasowej produk-
cji opartej na węglu, ale i inwe-
stycji wymagających dużego 
nakładu pracy organizacyjnej 
i znaczących środków finanso-
wych. Inwestycje firmy Veolia 
w Polsce w ekologiczne rozwią-
zania w sektorze energetycz-
nym w latach 1997-2019 wynio-
sły ponad 1,1 mld zł. 
Musimy też pamiętać, że ko-
nieczne z punktu widzenia 
środowiska zmiany nie mogą 
zagrozić bezpieczeństwu i cią-
głości naszych dostaw dla 
mieszkańców Łodzi. Równo-
cześnie muszą też być efek-
tywne kosztowo i to nie tylko 
dla nas, ale również dla na-
szych klientów. 
Proces transformacji łódzkich 
elektrociepłowni rozpoczęli-
śmy pod koniec poprzedniej 
dekady, planując wykorzysta-
nie biomasy jako paliwa. 
Od 2011 roku już blisko 18 pro-
cent energii produkujemy z te-
go zielonego paliwa. Kolejne 

były inwestycje w moderniza-
cję sieci ciepłowniczej – dru-
giej co długości w Polsce. 
Zmniejszenie strat na przesyle 
w powiązaniu z rozwiązaniami 
informatycznymi pozwalają-
cymi dopasować ilość dostar-
czanego ciepła do rzeczywi-
stych potrzeb odbiorcy pozwa-
lają nam na bardziej efektywne 
wykorzystywanie zasobów. 
Pracujemy również nad wdra-
żaniem technologii dla potrzeb 
nowego miksu paliw. Planuje-
my, że w produkcji ciepła sys-
temowego i prądu wykorzy-
stywać będziemy gaz ziemny, 
przetworzoną biomasę, oraz 
tzw. pre-RDF, czyli paliwo al-
ternatywne z odpadów komu-
nalnych. Równocześnie oferu-
jemy odbiorcom możliwość 
powiązania ich lokalnych źró-
deł energii, np. paneli fotowol-
taicznych czy pomp ciepła, 
z naszym systemem ciepłow-
niczym. 
Te zmiany doprowadzą do te-
go, że w 2030 roku w łódzkich 
elektrociepłowniach nie bę-
dzie w ogóle wykorzystywany 
węgiel. W wymiarze środowi-
skowym proces ten ograniczy 
nasz wpływ na środowisko, 
w tym zredukuje emisję dwu-
tlenku węgla o 65 procent. 

Jednym z ważnych zamie-
rzeń firmy była inwestycja 
w zakład odzysku energii. 
Jakie są losy tej inwestycji?  
Budowa Zakładu Odzysku 

Energii, czyli nowoczesnej in-
stalacji termicznego prze-
kształcania odpadów komu-
nalnych, jest jednym z waż-
nych etapów dekarbonizacji 
naszej produkcji z kilku powo-
dów. Po pierwsze – zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 
resztkowej frakcji kalorycznej 
odpadów komunalnych nie 
wolno docelowo składować, 
musi ona zostać przetworzona 
na energię cieplną. Poza tym 
składowiska odpadów stano-
wią ogromne zagrożenie 
ogniowe, o czym świadczy nie-
dawny potężny pożar pod Ła-
skiem. Dysponujemy pełną in-
frastrukturą i możliwościami 
wykorzystania tej frakcji 
do produkcji ciepła systemo-
wego dla około 20 tysięcy 
mieszkańców Łodzi. Po drugie 
– tego typu instalacje są ko-
nieczną infrastrukturą współ-
czesnego miasta. Stanowią 
niezbędny element w systemie 
zagospodarowania odpadów, 
bo pozwalają nie tylko odzy-
skać zawartą w nich energię, 
ale i stworzyć warunki do ogra-
niczenia kosztów ich odbioru, 
które ponoszą mieszkańcy. 
Chciałabym podkreślić jeszcze 
aspekt środowiskowy tej inwe-
stycji. Emisje z nowoczesnego 
zakładu termicznego prze-
kształcania odpadów są mniej-
sze niż z tradycyjnej elektro-
ciepłowni węglowej. Jedno-
cześnie muszą one spełniać 
dużo ostrzejsze normy wpły-
wu na środowisko oraz podle-

gają stałemu monitoringowi 
instytucji zajmujących się 
ochroną środowiska. 
Mam nadzieję, że zgodnie z już 
przedstawianymi planami bę-
dziemy mogli rozpocząć pro-
dukcję ciepła i energii elek-
trycznej w tym Zakładzie 
na początku 2024 roku. 

Veolia wpisuje się w dzie-
dzictwo łódzkiej energety-
ki. Jakie są obecnie związki 
Veolii z Łodzią, proszę 
o przykłady udanej współ-
pracy z instytucjami i pla-
cówkami miejskimi. 
Historia łódzkiej energetyki 

jest ściśle powiązana z rozwo-
jem miasta. Czujemy się nie 
tylko spadkobiercami tej tra-
dycji, ale i jej kontynuatorami. 
Symbolicznym przykładem 
jest nasza współpraca z Cen-
trum Nauki i Techniki EC1 i ob-
jęta tam naszym patronatem 
edukacyjna ścieżka energe-
tyczna. To jedna ze stałych 
ekspozycji, która daje unikalną 
możliwość zdobywania wie-
dzy na temat wytwarzania 
energii. Niedawno wzbogacili-
śmy ją o olbrzymi eksponat – 
ośmiotonowy wirnik.  
Dzisiaj nasze związki z mia-
stem są wielowątkowe. 
Uczestniczymy w rewitalizacji 
obszarowej, dostarczając cie-
pło systemowe do wyremon-
towanych kamienic w centrum 
Łodzi. Rozbudowujemy też 
naszą sieć i podłączamy do niej 
nowe inwestycje mieszkanio-
we. Te działania wpływają 
na ograniczenie niskiej emisji 
z indywidualnych pieców, 
a tym samym zmniejszają 
smog. Warto dodać, iż w Łodzi 
Veolia zarządza ponad 840 km 
ciepłociągów, z których 64 
procent wykonane jest w no-
woczesnej technologii rur pre-
izolowanych z systemem alar-
mowym. Rura taka ogranicza 
straty, zmniejsza ryzyko ko-
rozji, a ponadto jest wyposażo-
na w przewody alarmowe 
i czujniki, dzięki którym może-
my zdalnie sprawdzać jej stan 
techniczny. W najbliższych 
trzech latach zmodernizujemy 
dalsze 30 km sieci. To oznacza 
też utrzymanie konkurencyj-
nych cen ciepła. Ponadto taka 
inteligentna sieć redukuje emi-
sje dwutlenku węgla i oszczę-
dza blisko 30 proc. zasobów 
naturalnych. W ten sposób 
sprawiamy, że Łódź przybliża 
się do modelu miasta przyszło-
ści – smart city. 
Współpracujemy również 
z Urzędem Miasta i organiza-
cjami społecznymi przy pro-
jektach powiązanych z szero-
ko rozumianą ekologią – 
od elektromobilności związa-
nej z samochodami i rowera-
mi, poprzez czujniki kontro-
lujące jakość powietrza, 

po wspieranie wymiany 
„kopciuchów”. Zdajemy so-
bie sprawę, że ważna jest 
edukacja, dlatego realizujemy 
projekt łódzkich kawiarenek 
naprawczych prowadzonych 
przez łódzkie organizacje 
społeczne wspólnie z naszą 
fundacją. Zgodnie z ideą zero 
waste podpowiadają one, jak 
można przywrócić „życie” 
niepotrzebnym lub zepsutym 
przedmiotom i urządzeniom. 
Obecnie podsumowujemy 
kilkumiesięczny okres funk-
cjonowania tych punktów. To 
wszystko po to, by sprostać 
przyjętej niedawno Polityce 
Energetycznej Polski do 2040 
r. Stawia ona przed sektorem 
ciepłowniczym ogromne wy-
zwania, m.in. rezygnacji 
z węgla i przejścia na „zielo-
ne” paliwa czy podniesienia 
procentu sieci spełniających 
kryterium efektywnego sys-
temu ciepłowniczego z obec-
nych 50 do 85 procent.   

Veolia zatrudnia liczną za-
łogę, jest cenionym praco-
dawcą w Łodzi. Jakie są 
obecnie perspektywy za-
wodu energetyka, czy 
szkolnictwo zawodowe za-
pewnia dopływ młodzieży? 
Mimo ocieplania wynikają-

cego ze zmian klimatycznych 
nasza praca jest i będzie nadal 
potrzebna. Mówiłam wcze-
śniej o transformacji energe-
tycznej i wdrażaniu nowych 
technologii. Jednak mimo in-
formatyzacji i automatyzacji 
poszczególnych procesów na-
dal kluczową rolę odgrywa 
człowiek. Wymagania i ocze-
kiwane umiejętności zmienia-
ją się stopniowo, dlatego stale 
współpracujemy z placówka-
mi szkolnictwa zawodowego 
i łódzkimi uczelniami.  

Jak Pani przyjęła zdobycie 
tytułu Menedżera Roku 
2020 w naszym plebiscy-
cie? Jaki był ten miniony 
rok dla Pani osobiście? 
Jest to dla mnie ogromne 

wyróżnienie. Nie tylko osobi-
ste, ale odbieram je jako doce-
nienie całego zespołu Veolii 
Energii Łódź. Razem byliśmy 
w stanie w sposób niezakłóco-
ny działać w minionym roku, 
w trudnych i nieprzewidywal-
nych warunkach.  
Osobiście myślę, że dla każde-
go z nas miniony rok był bar-
dzo trudny. To w dużej mierze 
determinowało nasz tryb ży-
cia i pracy. Cieszę się, że te nie-
sprzyjające warunki nie zaha-
mowały naszych ambitnych 
planów i udało się zrealizować 
wszystkie zaplanowane dzia-
łania oraz przygotować się 
na kolejne związane z proce-
sem transformacji łódzkich 
elektrociepłowni.

Anna Kędziora-Szwagrzak: Veolia Energia Łódź dostarcza 
ciepło systemowe do ponad 60 procent odbiorców w Łodzi
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Wyzwania klimatyczne, 
przed jakimi stoimy, 
wymagają głębokich 
zmian w sposobie pro-
dukcji ciepła i energii 
elektrycznej 
Anna Kędziora-Szwagrzak
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Laureat w kategorii 
Średnia Firma 

Rozmowa z Danielem 
Kotowiczem, Prezesem  
firmy Starmeat 

Jak zaczęła się Pana droga 
do współwłaściciela i sze-
fa dobrze prosperującej 
firmy przetwórstwa mię-
snego? 
Większość swojego życia 

przepracowałem w branży 
mięsnej. Technologia tej 
branży stała się moją pasją 
i cieszę się, że udało mi się 
połączyć pasję z pracą. Stu-
diowałem na Akademii Rol-
niczej w Szczecinie, gdyż po-
chodzę z Zachodniopomor-
skiego. Karierę rozpocząłem 
jako główny technolog za-
kładów mięsnych, gdzie roz-
wijałem swoje umiejętności 
związane z technologią mię-
sa. W międzyczasie pojawiła 
się oferta pomocy urucho-
mienia jednego z zakładów 
mięsnych w Kanadzie, z któ-
rej skorzystałem. Była to dla 
mnie duża szansa poznania 
nowych, zagranicznych 
technologii przetwórstwa 
mięsnego. Po powrocie 
do kraju zdecydowałem się 
na rozpoczęcie własnego 
biznesu, otworzyłem  sieć 
delikatesów mięsnych. W  
międzyczasie otrzymałem 
ofertę pracy na stanowisku 
dyrektora zakładu mięsnego 
na  Ukrainie. Moim zada-
niem było wdrożenie nowo-
czesnej technologii, aby za-
kład spełniał wszystkie wy-
mogi Unii Europejskiej, co 
było konieczne do rozwinię-
cia eksportu. Obecnie jest to 
jeden z najnowocześniej-
szych zakładów tej branży 
za naszą wschodnią granicą. 
Na Ukrainie przebywałem 
półtora roku; zdobyłem wte-
dy dużo doświadczeń i kon-
taktów biznesowych, co po-
maga mi obecnie w handlu 
z krajami Wschodu. W mię-
dzyczasie uruchomiliśmy 
– wspólnie ze wspólnikiem – 
Henrykiem Ignatowiczem 
– mieszalnię przypraw 
w Szczecinie. 
Po powrocie z Ukrainy poja-
wiła się możliwość wynaję-
cia jednego z zakładów mię-
snych, który zaprzestał dzia-

łalności. Widząc duży poten-
cjał w produkcji mięsa dro-
biowego, wraz ze wspólni-
kiem postanowiłem otwo-
rzyć zakład przetwórstwa 
mięsnego w Aleksandrowie 
Łódzkim. W listopadzie 2013 
roku zaczęliśmy produkować 
mielone mięso drobiowe. 
Przez pierwsze pół roku 
sprzedawaliśmy miesięcznie 
około 250 ton mięsa. Potem – 
stopniowo coraz więcej. Ten 
aleksandrowski etap trwał 
około siedmiu lat. W tym 
czasie udało nam się rozwi-
nąć produkcję nie tylko 
na kraj, ale i na eksport, 
m.in. do krajów bałkańskich 
oraz wchodnich. W końcu 
doszliśmy do granicy, wy-
znaczonej przez moce prze-
robowe zakładu w Aleksan-
drowie. Nie można było ich 
zwiększyć z powodu różnych 
ograniczeń technicznych, 
więc zaczęliśmy się rozglą-
dać za nową lokalizacją, 
gdzie moglibyśmy urucho-
mić nowy zakład, a właści-
wie wybudować go od pod-
staw. 
Stałe zainteresowanie naszy-
mi produktami, rosnący po-
pyt i zadowolenie klientów 
z jakości pozwoliło nam 
na decyzję o budowie wła-
snego, najnowocześniejsze-
go zakładu przetwórstwa 
mięsnego w Europie w miej-
scowości Koluszki. 

...I sądząc po rezultatach, 
był to przysłowiowy strzał 
w dziesiątkę? 
W Koluszkach spotkali-

śmy się z przychylnością 
władz samorządowych, do-
brą infrastrukturą oraz du-
żym zapasem zasilania 
w energię elektryczną, co 
w przypadku takiego zakła-
du jak nasz jest kluczowe. 
Obraliśmy sobie konkretny 
cel i w ciągu jednego roku, 
a więc naprawdę w rekordo-

wym tempie, powstał na 3-
hektarowej działce, nowy, 
bardzo nowoczesny zakład 
branży mięsnej. Jeden z naj-
nowocześniejszych na świe-
cie, z załogą liczącą 120 osób. 

Na świecie? Gdyby Pan 
powiedział, że w Europie, 
i tak byłby to imponujący 
sukces. 
Nasze wyposażenie jest 

naprawdę topowe, począw-
szy od instalacji mrożniczej, 
po cały system separacji 
mięsa – nie ma drugich ta-
kich zakładów w Europie, je-
steśmy w tej branży napraw-
dę mocni. Wielkość naszej 
produkcji osiąga obecnie 3 - 
4 tysięce ton miesięcznie. 
Naszym produktem jest mie-
lone mięso drobiowe, sprze-
dawane zarówno w postaci 
schłodzonej, jak i głęboko 
zamrożonej. Dostarczamy je 
do odbiorców w ponad 25 
krajach własną flotą trans-
portową. Mięso, które pro-
dukujemy, jest surowcem 
do dalszego przerobu; wyko-
rzystywane jest między in-
nymi do produkcji wędlin, 
parówek, pasztetów, kiełbas 
czy wyrobów garmażeryj-
nych. A co do sukcesu, o któ-
rym Pan wspomniał, to za-
wdzięczamy go przede 
wszystkim wysokiej jakości 
mięsa. 

Jak osiągnąć dobrą jakość 
mięsa? 
Ważnym czynnikiem ma-

jącym wpływ na jakość mię-
sa jest szybkość jego mroże-
nia. Dlatego zdecydowali-
śmy się na niestandardowe 
rozwiązania w tej materii, 
bazując na nowatorskiej 
technologii amerykańskiej 
firmy Johnson Controls. Nie 
wchodząc zbytnio w szcze-
góły techniczne, u nas głów-
nym czynnikiem mrożącym 
jest dwutlenek węgla, a nie 
freon czy amoniak. W efek-

cie nasze mrożenie jest na-
prawdę bardzo szybkie: pod-
czas gdy w zwykłych chłod-
niach tzw. szokowych pro-
dukt mrozi się do minus 18 
stopni przez 12 godzin, tech-
nologia zastosowana w na-
szym zakładzie pozwala 
na zamrożenie produktu 
do minus 18 stopni w ciągu 
zaledwie godziny, w specjal-
nych zamrażarkach płyto-
wych. To ma decydujący 
wpływ na jakość produktu, 
ale też pozwala na zwiększe-
nie wolumenu naszej pro-
dukcji. Nowatorska techno-
logia firmy Johnson Controls 
była o 40 procent droższa niż 
standardowa, ale opłaciło 
się. 

A jak można sprawdzić, że 
mięso jest dobrej jakości, 
na przykład od strony od-
biorcy? 
Przede wszystkim ważny 

jest pomiar parametrów mi-
krobiologicznych i fizyko-
chemicznych. W zakładzie 
mamy urządzenie, które ba-
da mięso i podaje co sekundę 
wielkości parametrów fizy-
kochemicznych. Podobnie 
duże zakłady, które są naszy-
mi odbiorcami, posiadają 
analizatory, pozwalające 
na pomiar zawartości białka, 
wody i tłuszczu w ciągu kil-
ku sekund. 

Czy planujecie dalszą roz-
budowę zakładu w Ko-
luszkach? 
W drugim etapie rozbu-

dowy zakładu zamierzamy 
postawić chłodnię składową 
na 50 tysięcy ton, gdzie bę-
dziemy też prowadzić usługi 
mrożenia dla zewnętrznych 
podmiotów, nie tylko mięsa, 
ale też warzyw czy owoców. 
Uważamy, że takie usługi 
mają przed sobą przyszłość, 
bo coraz więcej produktów 
spożywczych będzie sprze-
dawanych w formie mrożo-
nek. Chłodnia będzie uzu-
pełniona o fotowoltaikę 
na dachu, która nas dodat-
kowo zasili w energię. 
Po zbudowaniu chłodni – 
możliwe, że już w 2023 roku 
– zamierzamy przystąpić 
do trzeciego etapu rozbudo-
wy, w którym planujemy 
uruchomienie produkcji wy-

sokojakościowej karmy dla 
zwierząt. 

Czy występują obecnie ja-
kieś zagrożenia dla bizne-
su związanego z przetwór-
stwem mięsa w Polsce? 
Owszem, są one związane 

z ptasią grypą. Ten rok jest 
najgorszym rokiem w histo-
rii polskiego drobiarstwa, je-
śli chodzi o występowanie 
ptasiej grypy. W pewnym 
momencie nastąpiły duże 
braki surowcowe.  To zagro-
żenie wciąż jest aktualne 
i moim zdaniem niebez-
pieczne dla naszego biznesu, 
ponieważ skutkiem tego są 
ograniczenia eksportowe. 

Jak Pan przyjął zdobycie 
tytułu Menedżera Roku 
w kategorii Średnia Fir-
ma? 
Jestem zaszczycony tym 

wyróżnieniem – tym bar-
dziej, że byłem trzykrotnie 
nominowany i udało się do-
piero za trzecim razem. Na-
wiasem mówiąc, pierwsza 
nominacja była jeszcze w ka-
tegorii Mała Firma, a teraz 
reprezentuję już Średnią Fir-
mę. To pokazuje, jak bardzo 
poszliśmy do przodu, 
w czym oczywiście zasługa 
całej załogi, wszystkich tych 
wspaniałych ludzi, z którymi 
pracuję na co dzień.  
ą

Danniel Katowicz: Pierwsza nominacja była jeszcze w kategorii 
Mała Firma, a teraz reprezentuję już Średnią Firmę

W drugim etapie rozbu-
dowy zamierzamy 
postawić chłodnię skła-
dową na 50 tysięcy ton 
– nie tylko mięsa, ale 
też warzyw i owoców

W ciągu jednego roku, 
w rekordowym tem-
pie, powstał na 3-hek-
tarowej działce nowy, 
bardzo nowoczesny 
zakład branży mięsnej

Nie ma takich zakładów 
w Europie. Jesteśmy 
w branży bardzo mocni
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Spełnione marzenie o lataniu
Laureat 
w kategorii Mała Firma 

Rozmowa z Bartłomiejem 
Walasem, prezesem Grupy 
Bartolini Air 

Zdaje się, że dopiero co 
wrócił Pan z kolejnej po-
dróży służbowej? 
Tak, przedwczoraj przyle-

ciałem z Wenecji do Krakowa, 
a potem do Łodzi. To był lot 
weekendowy, na prywatne 
zamówienie. 

Zamawiającym był zapew-
ne biznesmen? 
Nie, były to osoby z pierw-

szych stron gazet, ale nie biz-
nesmeni. Nie wypada mi 
zdradzać nazwisk. 

Leciał Pan odrzutowcem? 
Tak, leciałem jako kapitan 

statku powietrznego jednym 
z dwóch odrzutowców typu 
Cessna Citation Jet, jakie są 
we flocie naszej firmy. 

Wrócił Pan z Wenecji 
przedwczoraj. A wczoraj? 
Podobno przez cały dzień 
prowadził Pan wykłady? 
Zgadza się, szkoliłem 

w naszym ośrodku kandy-
datów na pilotów. Były to 
zajęcia teoretyczne, na sali 
wykładowej. Każdy przy-
szły pilot musi opanować 
sporą porcję teorii, zanim 
zasiądzie w kokpicie i nabę-
dzie umiejętności praktycz-
nych. 

Jak długo trwa taki kurs 
i kto w nim uczestniczy? 
Długość bywa różna, ale 

średnio, na zasadzie „od zera 
do bohatera”, taki kurs trwa 
około dwóch lat. Prowadzimy 
jeden z największych ośrod-
ków szkolenia pilotów w Eu-
ropie Środkowej; rocznie 
przewija się przez nasz ośro-
dek około dwustu kursantów, 
przyszłych pilotów zawodo-
wych. 

I pandemia nie zaszkodzi-
ła? 
Oczywiście, że w pewnej 

mierze zaszkodziła. Branża 
lotnicza została bardzo moc-
no dotknięta przez ograni-
czenia związane z pandemią. 
My jednak byliśmy w tej 
szczęśliwej sytuacji, że mo-
gliśmy kontynuować szkole-
nia, nie były one przerywa-
ne. Udało nam się także 
utrzymać klientów, co jest 
zasługą dobrej opinii, jaką 
udało nam się wypracować 
przez lata pracy ośrodka. 
I nawet jeżeli odczuliśmy 
spadek w naszej działalności, 
był on mniejszy niż u wielu 
z naszych konkurentów 
na świecie. 

Kandydaci na pilotów, jak 
słyszałem, pochodzą z ca-
łego świata? 
90 procent kandydatów 

przyjechało do nas z zagrani-
cy. Są to głównie osoby z Eu-
ropy: Brytyjczycy, Francuzi, 
Irlandczycy i Włosi... Ale nie 
brakuje też uczniów pilotów 
z bardziej egzotycznych kra-
jów, jak choćby z Japonii, Au-
stralii czy południowej Afryki. 

Dlaczego wybierają ośro-
dek w Łodzi, a nie któryś 
z ośrodków na zachodzie 
kontynentu? 
U nas jest taniej, a poziom 

nauczania z pewnością nie 
jest niższy. I co chyba naj-
ważniejsze: prawie każdy 
absolwent naszego ośrodka 
znajduje potem pracę w linii 
lotniczej. Szczególne więzi 
mamy z irlandzkim Ryana-
irem, jednym z największych 
europejskich przewoźników. 
Szkolimy pilotów pod kon-
kretne potrzebne Ryanaira, 
według jego standardów, co 
skutkuje dużą szansą na za-
trudnienie w tej linii. Warto 
podkreślić, że Ryanair, jako 
pierwsza linia lotnicza w Eu-
ropie, rozpoczął po przerwie 
rekrutację pilotów i mogę się 
pochwalić, że zatrudniła 
od początku tego roku już je-
denastu tegorocznych absol-

wentów z Łodzi. Takie 
ośrodki jak Bartolini Air, któ-
re mają podpisaną umowę 
z Ryanairem, są tylko trzy 
w Europie. A zatem ktoś, kto 
wybiera się do Ryanaira, ma 
do dyspozycji trzy firmy: na-
szą, we Włoszech i w Irlan-
dii. 

Zróbmy teraz skok w prze-
szłość. Kiedy zaczęła się 
Pana fascynacja lataniem? 
Zaczęła się wcześnie, bo 

w dzieciństwie. Brat mojego 
taty był pilotem wojskowym 
i poznałem wielu jego kole-
gów, którzy potem przenieśli 
się do LOT-u, na cywilne sa-
moloty. Mieszkałem wtedy 
z rodzicami we Francji, więc 
często podróżowaliśmy ma-
szynami LOT-u do Polski i kil-
ka razy zdarzyło się, że kole-
dzy wujka wpuszczali mnie 
do kokpitu. Dziś byłoby to 
niemożliwe, ale wtedy, w la-
tach siedemdziesiątych, nie 

było tak ostrych przepisów. 
Szczególnie utkwił mi w pa-
mięci jeden lot, z Okęcia 
do Lyonu, który w całości, 
od startu do lądowania, spę-
dziłem w kabinie pilotów. 
Chłonąłem wszystko, jak to 
kilkuletnie dziecko. Do dziś 
utrzymuję dobrą znajomość 
z kapitanem, który mi na to 
wówczas pozwolił. Nic więc 
dziwnego, że po takich prze-
życiach wiedziałem jedno: 
chcę zostać pilotem. 

Marzenia się spełniły... 
Tak, ale ze znacznym 

opóźnieniem. Ze względu 
na to, że mieszkałem za gra-
nicą, marzenia o lataniu mu-
siałem odłożyć na półkę. 
Ukończyłem studia politech-
niczne na kierunku maszyny 
przepływowe, po części 
na Politechnice Łódzkiej, 
po części we Francji. Nawią-
zywało to w pewnej mierze 
do moim marzeń z dzieciń-
stwa, bo studiowałem tam 
głównie silniki odrzutowe. 
Moja kariera zawodowa poto-
czyła się jednak w innym niż 
lotniczy kierunku. Dopiero 
z chwilą, gdy osiągnąłem pe-
wien status materialny, ma-
rzenia powróciły. Byłem już 
wtedy po trzydziestce i uzna-
łem, że stać mnie na taki luk-
sus, żeby wyrobić sobie licen-

cję pilota. Traktowałem to 
bez większych ambicji, raczej 
jako hobby. Pomyślałem: za-
wodowym pilotem już nie zo-
stanę, ale przynajmniej sobie 
polatam. 

A jednak moc latania oka-
zała się silniejsza? 
Pchało mnie do lotnictwa, 

co tu ukrywać. Krok po kroku 
zdobywałem kolejne upraw-
nienia, coraz bardziej wsiąka-
łem w ten szczególny świat 
związany z samolotami. 
I po latach jestem nie tylko pi-
lotem, ale też instruktorem 
i egzaminatorem Urzędu Lot-
nictwa Cywilnego. 

I szefem dobrze prosperu-
jącej firmy lotniczej... 
Firmę założyliśmy w 2006 

roku. Zaczynaliśmy 
od dwóch, a potem trzech 
używanych samolotów tłoko-
wych produkcji amerykań-
skiej. Ciężką pracą udało nam 
się dość do stanu obecnego: 
floty składającej się z kilkuna-
stu nowoczesnych samolo-
tów, w tym dwóch odrzuto-
wych. Wszystkie one stacjo-
nują na Lublinku, który stał 
się przez to jedną z najwięk-
szych baz szkoleniowych pi-
lotów w Europie. Korzysta 
na tym i Łódź, bo nasi stu-
denci korzystają tutaj 
z mieszkań i hoteli i przez 
miesiące kursu poznają mia-
sto; wielu z nich zakochuje 
się w Łodzi, o której wcze-
śniej nigdy nie słyszało, co też 
jest jakąś korzyścią. Są to z re-
guły ludzie młodzi, i to jest 
ich kapitał na całe życie.  
Firmy Grupy dają zatrudnie-
nie kilkudziesięciu osobom 
u nas oraz u wielu naszych 
partnerów. Wśród nich naj-
większym jest na pewno port 
lotniczy im. Wł. Reymonta 
w Łodzi, z którym współpra-
cę bardzo sobie cenimy. Sa-
moloty dobraliśmy takie, by 
szkolenia było na najwyż-
szym poziomie, zapewniały 
bezpieczeństwo instrukto-
rom i uczniom, ale także, by 
były jak najmniej uciążliwe 
dla środowiska i mieszkań-
ców okolic lotniska. Tecna-
my, którymi latamy, są naj-
cichszymi samolotami 
w swojej klasie i wykorzystu-
ją paliwo bezołowiowe, co 
jest dość niecodzienne w na-
szej branży. Nie był to wybór 
przypadkowy. 

Szkolenie to jeden z kie-
runków działalności Barto-
lini Air, ale nie jedyny. Za-
częliśmy naszą rozmowę 
od usług typu taksówki po-
wietrzne. To chyba raczej 
dla ludzi bogatych? 
Ale wcale nie dla milione-

rów, raczej dla przedstawicie-

li wyższej klasy średniej. Dla 
kogoś, kto przywykł do lotów 
w klasie biznes, przeskok fi-
nansowy nie jest duży, a ko-
rzyści są oczywiste. Jest to 
bowiem usługa dla ludzi, któ-
rzy cenią swój czas. Dyspozy-
cyjne samoloty odrzutowe 
średniego zasięgu są idealne 
dla osób, które chcą szybko 
i wygodnie dostać się w do-
wolne miejsce Europy. Można 
sobie wybrać godzinę odlotu 
i zjawić się na lotnisku kilka-
naście minut przed startem. 
Odprawa jest w osobnym ter-
minalu, bez kolejek, i często 
leci się bezpośrednio na lotni-
sko niedostępne dla samolo-
tów rejsowych, blisko cen-
trum miasta czy kurortu, 
do którego zmierza zamawia-
jący. Latamy szybciej i wyżej 
niż niejeden samolot rejsowy. 
A to oznacza krótszą podróż 
i większy komfort. Jeśli jest to 
lot biznesowy i spotkanie się 
przedłuży, wystarczy jeden 
telefon do załogi, żeby pocze-
kała z odlotem. Słowem, 
wszystko odbywa się dużo 
wygodniej i jest bardziej do-
pasowane do indywidual-
nych potrzeb. 

Jak często zdarzają się ta-
kie zamówienia? 
Nie ma dnia, aby któryś 

z naszych odrzutowców nie 
był w powietrzu. Często ukła-
da się to w serię zamówień 
i samolot powraca do Łodzi 
dopiero po kilku tygodniach. 
Są to zarówno loty bizneso-
we, jak i wypoczynkowe; 
akurat mamy środek sezonu 
i pełen portfel zamówień 
na takie loty. Dzięki temu też 
firma się rozrasta i w dotych-
czasowej siedzibie zrobiło się 
nam za ciasno. Przeprowa-
dzamy się więc do nowej, 
która pomieści się w starym, 
odremontowanym terminalu 
łódzkiego lotniska. 

Jest Pan zwycięzcą nasze-
go konkursu Menedżer Ro-
ku 2020 w kategorii Mała 
Firma. Firma nie jest jednak 
taka mała i zatrudnia kilku-
dziesięciu pracowników... 
Jak Pan przyjął to wyróż-
nienie? 
Muszę powiedzieć, że by-

łem nim niezmiernie zasko-
czony. I dumny z tego, że 
mieszkańcy naszego regio-
nu docenili naszą pracę. 
Chcę podkreślić słowo „na-
szą”, bowiem to, czym dzi-
siaj jest Bartolini Air, jest za-
sługą wielu osób, wspólni-
ków i pracowników firmy. 
Ta nagroda jest ich nagrodą 
w takiej samej mierze, jak 
jest nagrodą dla mnie. Bar-
dzo za nią dziękuję wszyst-
kim, którzy się do niej przy-
czynili.

Bartłomiej Walas:  To, czym dzisiaj jest Bartolini Air, jest zasługą wielu osób, wspólników 
i pracowników firmy. Ta nagroda jest ich nagrodą w takiej samej mierze, jak jest nagrodą dla mnie
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Prawie każdy absol-
went naszego łódzkie-
go ośrodka znajduje 
potem pracę w linii 
lotniczej 
Bartłomiej Walas
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Wyróżnienie specjalne 
organizatorów 

Krzysztof Witkowski to zało-
życiel i prezes spółki Virako, 
cenionej łódzkiej firmy dewe-
loperskiej, istniejącej od 2000 
roku. Twórca Monopolis, jed-
nej z najbardziej zaawansowa-
nych technologicznie rewitali-
zacji w Europie.  

Dawny kompleks Monopolu 
Wódczanego z 1902 roku za-
mieniony został w nowoczesne 
biura wraz klimatycznym pasa-
żem z restauracjami, kawiarnią, 
teatrem, ARTgalerią, muzeum, 
klubem dla dzieci. 

15 września 2020 r. w Pa-
ryżu Monopolis zostało 
uznane za najlepszy projekt 
wielofunkcyjny na świecie. 
Łódzki kompleks został zdo-
bywcą wyjątkowej nagrody, 
zwanej „oscarem nieruchomo-
ści” w międzynarodowym 
konkursie MIPIM Awards 
2020. To najbardziej presti-
żowy, ogólnoświatowy kon-
kurs skupiający wszystkich 
uczestników rynku nierucho-
mości. W ostatnim czasie Mo-
nopolis zwyciężyło także 

w jednej z pięciu kategorii kon-
kursu BRICK AWARD 2021, ho-
norującego najlepsze budynki 
z cegły w Polsce. 

Krzysztof Witkowski jako je-
den z pierwszych w Polsce do-
konał również rewitalizacji sta-
rych budynków pofabrycznych 
(fabryka Henryka Wagnera 
z 1920 roku), adaptując je 
na lofty biurowe już w 2000 
roku. Na koncie Prezesa Virako 

jest również realizacja Forum 
76. Business Centre, pierw-
szego biurowca klasy A w Ło-
dzi. Budynek został laureatem 
konkursu Budowa Roku 2009, 
był także dwukrotnie wybrany 
Najlepszym Biurowcem w Pol-
sce 2012 i 2014 roku w konkur-
sie Eurobuild Awards. 

Virako to firma odpowie-
dzialna społecznie. Wielokrot-
nie angażowała się i inicjowała 
różnego rodzaju akcje, których 
pomysłodawcą był właśnie 
Krzysztof Witkowski. 

„Monopolis wspiera kuli-
narnie” doczekał się dwóch 
edycji, podczas których w do-
bie pandemii ponad 6 tysięcy 
posiłków z monopolisowych 
restauracji, trafiło do wybra-
nych, łódzkich szpitali. Tym 
sposobem Virako finansowo 
wspierało swoich najemców 
gastronomicznych oraz okazy-
wało uznanie dla pracowników 
służby medycznej. 

Warto wspomnieć także 
o ubiegłorocznej akcji „Senio-
rom wigilijnie z Monopolis”, 
w ramach której 100 posiłków 
trafiło do seniorów spędzają-
cych samotnie święta Bożego 
Narodzenia.

MENEDŻER ROKU REGIONU ŁÓDZKIEGO 2020

Twórca Monopolis wytycza 
szlaki innym deweloperom

Krzysztof Witkowski zdobył 
wyróżnienie specjalne 
organizatorów konkursu
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W każde działanie angażuje 
przede wszystkim serce 
Wyróżnienie w kategorii 
Duża Firma 

Transfer Multisort Elektronik 
(TME) od ponad 30 lat zaopa-
truje cały świat w komponen-
ty elektroniczne. Każdego 
dnia nawet 5000 paczek 
opuszcza centrum logistyczne 
w Łodzi, by docierać do klien-
tów z blisko 150 krajów. Firma 
posiada łódzkie korzenie 
i również tu, w Łodzi, nie-
ustannie działa, stale rozkwi-
tając. 

Andrzej Kuczyński, członek za-
rządu TME, pełni w przedsię-
biorstwie funkcję dyrektora 
operacyjnego. Odpowiada 
za obszary związane m.in. 
z prowadzeniem i koordynacją 
projektów, realizacją projektów 
inwestycyjnych firmy czy re-
krutacją i rozwojem pracowni-
ków. Odpowiada także za dwie 
z jedenastu zagranicznych 
spółek zależnych: niemiecką 
oraz otwartą w 2020 r. amery-
kańską. 

W ramach prowadzonych 
przez Andrzeja Kuczyńskiego 
projektów inwestycyjnych, 
w ciągu ostatnich trzech lat na-

stąpiło otwarcie Biurowca 
TME, który szybko zyskał sobie 
sympatię mieszkańców i prze-
jeżdżających dzięki swojej nie-
typowej, świecącej elewacji. 
Następnie, mimo trudności 
związanych z wybuchem pan-
demii, do dyspozycji pracowni-
ków oddano Centrum Logi-
styczne Rzgów, które dzięki za-
stosowanym innowacjom bę-

dzie jednym z najnowocze-
śniejszych magazynów 
na świecie. 

Andrzej Kuczyński to czło-
wiek, który w każde swoje dzia-
łanie angażuje przede wszyst-
kim serce. Za jego sprawą, TME 
angażuje się w szereg wyda-
rzeń, których jest nie tylko 
sponsorem, ale przede wszyst-
kim partnerem. Wśród tych ini-
cjatyw znajdują się m.in. 
wsparcie łódzkiej ekstraligowej 
drużyny piłkarek nożnych czy 
festiwal TME Polówka – An-
drzej uczestniczy w nich osobi-
ście, ramię w ramię, pracując 
z pozostałymi członkami #eki-
paTME, czy zagrzewając za-
wodników do walki. 

Również z jego inicjatywy, 
w dobie ogólnoświatowej pan-
demii, TME udzieliło wsparcia 
kilkunastu placówkom me-
dycznym i okołomedycznym 
poprzez dostarczenie im nie-
zbędnych środków ochrony 
osobistej o łącznej wartości ok. 
pół miliona zł. Pomoc otrzy-
mały także szkoły podstawowe 
– przekazane im laptopy po-
zwoliły odbywać lekcje on-line 
dzieciom z najbardziej potrze-
bujących domów.

Andrzej Kuczyński angażuje 
się w wydarzenia, których 
jest nie tylko sponsorem, ale 
przede wszystkim partnerem
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Z sukcesem zarządza 
centrum medycznym
Wyróżnienie 
w kategorii Średnia Firma 

Agnieszka Sobkiewicz, współ-
właścicielka, członkini zarządu 
firmy rodzinnej Salve Medica, 
od 2016 r. z sukcesem pełni 
funkcję dyrektor zarządzają-
cej. Jest odpowiedzialna za za-
rządzanie operacyjne i rozwój 
Centrum Medycznego Salve 
Medica. Spółka od 2018 r. po-
dwoiła zatrudnienie. 

Absolwentka Politechniki 
Łódzkiej, Wydziału Architek-
tury i Budownictwa. Ukończyła 
studia podyplomowe m.in.: Za-
rządzanie Projektami na Aka-
demii Leona Koźmińskiego, 
Projektowanie Usług na SWPS 
w Poznaniu, Akademię Psycho-
logii Przywództwa na Politech-
nice Warszawskiej. 

Wśród kluczowych projek-
tów nadzorowanych przez 
Agnieszkę Sobkiewicz w 2020 
roku należy wymienić: 

a wdrożenie w firmie z suk-
cesem systemu MBO – zarzą-
dzania przez cele (KPI) 

a otwarcie Szpitala Wielo-
specjalistycznego z oddziałem 
chemioterapii, chirurgii onko-
logicznej oraz chirurgii ogólnej, 

a wprowadzenie do oferty 
Szpitala operacji w asyście je-
dynego w województwie łódz-
kim robota da Vinci, 

a oddanie nowych prze-
strzeni dla Kliniki Płodności 
i administracji Salve Medica, 

a  opracowanie i wdrożenie 
nowych Pozamedycznych 
Standardów Obsługi Pacjenta 

Centrum medyczne współ-
pracuje z ponad 200 lekarzami, 
oferuje opiekę medyczną w za-

kresie poradni lekarzy specjali-
stów i lekarzy rodzinnych, dia-
gnostyki obrazowej, laborato-
riów diagnostycznych oraz kli-
niki płodności. Leczenie onko-
logiczne dostępne jest zarówno 
w pełnej refundacji przez NFZ 
jak i odpłatnie. 

Kompleksowość leczenia 
i komfort pacjenta zapewnia 
Szpital Wielospecjalistyczny, 
który posiada najnowocze-
śniejszy blok operacyjny, gdzie 
wykonywane są zabiegi urolo-
giczne, ginekologiczne, onko-
logiczne i laryngologiczne. 

Ośrodek badań klinicznych 
Salve Medica prowadzi badania 
nowych leków oraz terapii, 
zwiększając dostęp pacjentów 
do nowatorskich metod leczenia. 
W badaniu nowych szczepionek 
na grypę ośrodek otrzymał status 
„TOP RECRUITER”. Firma stale 
poszukuje nowych dróg rozwoju 
i zaprasza do współpracy przy in-
nowacyjnych projektach w za-
kresie opieki zdrowotnej. 

W 2020 r. właściciele Salve 
Medica, bazując na wieloletnim 
doświadczeniu w dziedzinie on-
kologii i leczenia niepłodności, 
powołali Fundację Salve Me-
dica. Fundacja realizuje projekty 
o tematyce prozdrowotnej.

Agnieszka Sobkiewicz 
nadzorowała kluczowe 
projekty Salve Medica
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Pomaga w dostosowaniu się 
firm do nowych warunków

Wyróżnienie 
w kategorii  Mała Firma 

Od 2015 roku Krystian Bestry 
pełni funkcję Prezesa Zarządu 
oraz CEO spółki ADAPTIVE 
Solutions & Advisory Group – 
wiodącej na rynku polskim fir-
my doradczej w obszarach 
outsourcingu usług bizneso-
wych, transformacji przedsię-
biorstw, tworzenia CUW, za-
rządzania projektami i kon-
traktami outsourcingowymi.  

W latach 2007 – 2014, Dyrektor 
Zarządzający Infosys BPO Po-
land, a później Infosys BPO 
EMEA. Wcześniej, w latach 
2004-2007  zarządzał Europej-

skim Centrum Usług Philips 
Electronics i odegrał kluczową 
rolę w przejęciu i przeniesieniu 
CUW w Polsce, Tajlandii i In-
diach do struktur Infosys BPO. 

Krystian Bestry był także 
jednym z współzałożycieli 
i wieloletnim Wiceprezesem Za-
rządu Związku Liderów Usług 
Biznesowych ABSL, najwięk-
szej organizacji branżowej zrze-
szającej inwestorów i działają-
cej na rzecz rozwoju sektora no-
woczesnych usług dla biznesu 
w Polsce i w Europie Centralnej. 

ADAPTIVE Solutions & 
Advisory Group pomaga orga-
nizacjom w przystosowaniu 
do zmieniających się uwarun-
kowań rynkowych i podwyż-

szenia konkurencyjności po-
przez centralizację, transforma-
cję i automatyzację procesów 
biznesowych. 

Jakie czynniki zadecydowały 
o sukcesie Adaptive w 2020 
roku? – Przede wszystkim cier-
pliwość i skuteczność w realiza-
cji celów! Za swój największy 
sukces uznajemy nie tylko fakt, 
że udało nam się utrzymać 
wzrost firmy na bardzo trudnym 
pandemicznie rynku konsultin-
gowym, a co więcej – zwiększyć 
zatrudnienie o ponad połowę, 
z niespełna 40 do blisko 60 osób 
w okresie ostatniego roku. Trak-
tujemy ten wzrost osobowy jako 
inwestycję w przyszłość   – pod-
sumowuje Krystian Bestry.

Załoga ADAPTIVE Solutions & Advisory Group zwiększyła się 
w minionym roku o ponad połowę
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Maciej Frukacz 
Prezes Zarządu 

Komplementariusza 
Emerson Polska Sp. z o.o. 

Sp. k. 
Jeden z największych dostaw-

ców w branży biurowo-serwiso-
wej w Polsce oraz posiadający 
jedną z największych drukarni 

rolowych w Europie Środkowo-
wschodniej. Jednym z ciekaw-
szych rozwiązań ostatnich lat 

jest opatentowany przez Spółkę 
produkt w postaci rolki kasowej 
z wbudowanym mechanizmem 

zdrapki konkursowej.  
Sukcesy jakie odniosła Spółka 

w trakcie pełnienia funkcji 
Prezesa Zarządu przez Macieja 
Frukacza, to m.in. wzrost przy-
chodów ze sprzedaży na prze-

strzeni lat 2016 - 2020 o ponad 
60%, pozyskanie nowych ryn-

ków, a także  ochrona miejsc 
prac i działalność charytatywna.

Nominacje dla dwudziestu 
menedżerów w trzech kategoriach
Łódź 
Sławomir Sowa 
s.sowa@dziennik.lodz.pl 

Przedstawiamy nominowa-
nych do tytułu Menedżer Ro-
ku Regionu Łódzkiego 2020, 
spośród których Kapituła 
Konkursu dokonała wyboru 
laureatów.   

Zgłoszone kandydatury zo-
stały zweryfikowane pod ką-
tem spełniania warunków 
udziału w  konkursie.  Konkurs 
rozgrywany jest w trzech kate-
goriach: Duża Firma (zatrud-
niająca od 250 pracowników), 
Średnia Firma (zatrudniająca 
od 50 do 249 pracowników) 
oraz Mikro i Mała Firma (za-
trudniająca do 49 pracowni-
ków). 

W kategorii Duża Firma no-
minowano czterech kandyda-
tów, w  kategorii Średnia Firma – 
sześciu, a w kategorii Mikro 
i Mała Firma – dziesięciu. Kandy-
daci reprezentują m.in. branże: 
medyczną, energetyczną, lotni-
czą, doradczo-prawną, spożyw-
czą i budowlaną. 

Warto zauważyć, że za-
równo dla dużych, średnich 

jak i całkiem małych firm ryn-
kiem jest nie tylko region 
łódzki i kraj, ale właściwie 
cały świat. Można tu przywo-
łać przykłady takich firm no-
minowanych w tej edycji jak 
Konstak, Starmeat czy Vista 
Poland, ale to już zjawisko, 
które trwa od lat. 

To już 13. edycja konkursu 
Menedżer Roku i można za-
uważyć pewne trendy. Mene-
dżerowie, którzy już brali 
udział w konkursie, wracają 
do niego. Tak jest np. w przy-
padku Marcina Nocunia, pre-
zesa Wojskowych Zakładów 
Lotniczych nr 1 SA w Łodzi, 
który był nominowany w ka-
tegorii Duża Firma także 
w ubiegłorocznej edycji. 

Doświadczenia dotychcza-
sowych 12 edycji  Menedżer 
Roku Regionu Łódzkiego po-
kazują, że nominowani w jed-
nej edycji sięgają później 
po najwyższe laury, zdobywa-
jąc tytuł laureata konkursu 
w swojej kategorii. 

Przykładem jest Daniel Ka-
towicz, obecny laureat w ka-
tegorii Średnia Firma, który 
w poprzednich edycjach był 
nominowany w kategorii Mi-
kro i Mała Firma. Ale nie jest 
on odosobnionym przypad-
kiem. Można tu wymienić na-
zwiska Krzysztofa Bednarka, 
prezesa firmy OCMER, Wik-
tora Napiórę, założyciela i pre-
zesa firmy Hurtap SA, Miro-
sława Kika (Kikgel), Krzysz-
tofa Jaroszewicza (Jaszpol) 
czy Piotra Grabowicza 
(MCKB). 

Nie są też rzadkością sytu-
acje odwrotne, gdy laureaci 
jednej edycji pojawiają się 
później jako nominowani 
w kolejnych odsłonach Mene-
dżera Roku. Tak było w przy-
padku Stanisława Socika, pre-
zesa wspomnianej już firmy 
Kandy, dziś reprezentowanej 
już przez Dariusza Socika. 

Inne ciekawe zjawisko to 
powrót firmy niejeden raz już 
uczestniczących w konkursie, 
ale teraz reprezentowanych 
przez drugie pokolenie mene-
dżerów. Dotyczy to na przy-
kład Dariusza Socika, prezesa 
rodzinnej firmy Kandy, także 
nominowanego w kategorii 
Mikro i Mała Firma. 

Zauważalna jest także ro-
snąca obecność businesswo-
men na liście nominowanych. 
W ubiegłym roku wśród 22 no-
minowanych były trzy panie. 
W obecnej edycji na 20 nomi-
nacji pięć to businesswomen, 
w tym dwie w kategorii Duża 
Firma, gdzie o tytuł ubiegała 
się czwórka kandydatów. Jak 
wiadomo, jedna z tych nomi-
nacji, dla Anny Kędziory-
Szwagrzak, przełożyła się 
na tytuł laureatki konkursu. 
Trzeba też wspomnieć o wy-
różnieniu dla Agnieszki Sob-
kiewicz z Salve Medica, która 
była nominowana w kategorii 
Średnia Firma. 

Konkurs Menedżer Roku 
Regionu Łódzkiego jest orga-
nizowany przez redakcję 
Dziennika Łódzkiego i Lożę 
Łódzką Business Center Club.

ŚREDNIA FIRMA

Dariusz Dzieja 
Prezes Zarządu 

KONSTAK Sp. z o.o. 
Firma prowadzi działalność 

w zakresie produkcji i instalacji: 
konstrukcji stalowych przemy-
słowych, rurociągów czy mon-

tażu specjalistycznych linii tech-
nologicznych. W 2020 r. firma 
rozpoczęła budowę nowej hali 

i siedziby firmy łącznie 
z modernizacją parku technolo-

gicznego. Firma zrealizowała 
projekty w takich krajach jak 

Hiszpania, Włochy, Turcja, 
Izrael, Bułgaria, Arabia 

Saudyjska. Sukcesem kandyda-

ta jest opracowanie i wdrożenie 
odpowiedniej strategii firmy, co 

pozwoliło zminimalizować 
skutki pandemii i osiągnąć naj-

większy przychód w historii 
spółki przy jednoczesnym 

zachowaniu rentowności oraz 
zwiększeniu zatrudnienia.

ŚREDNIA FIRMA

Krzysztof Mordzak 
Prezes Zarządu 

Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Samochodowej 

Łęczyca Sp. z o.o. 
Podstawowym przedmiotem 

działalności Spółki jest transport 
pasażerski. Inwestycje w latach 

2018-2020 były skupione 
na ochronie środowiska, pod-
wyższeniu poziomu bezpie-

czeństwa oraz komfortu pracy 
pracowników i klientów.  

Zostały utworzone cztery linie 
użyteczności publicznej, które 
docierają do miejsc najbardziej 
odległych naszego wojewódz-

twa, pozwalając mieszkańcom 
tych okolic dostać się w sposób 
bezpieczny do wyznaczonego 
celu. Od trzech lat firma PKS 

Łęczyca jest wyróżniana w gro-
nie laureatów prestiżowego 

rankingu przedsiębiorstw 
,,Diamentów Forbesa”.

ŚREDNIA FIRMA

Mieczysław Majewski 
Prezes Zarządu 

Przedsiębiorstwo 
KONSPORT Mieczysław 

Majewski 
Przedsiębiorstwo zajmuje się 
produkcją metalowych syste-

mów ogrodzeniowych stosując 
do produkcji swoich wyrobów 

nowoczesne maszyny do obrób-
ki materiałów metalowych. 

W ciągu ostatnich lat firma zain-
westowała m.in. w uruchomienie 
specjalistycznego pieca lakierni-

czego i odnawialne źródła energii 
oraz zakup laserów zwiększają-

cych moce przerobowe. 

Uruchomiono także restaurację 
Kamienica numer 6, połączo-

ną z rewitalizacją zabytkowego 
budynku. W najtrudniejszym 

okresie pandemii, przygotowała 
ona 4860 posiłków dla pracow-
ników wojewódzkiego szpitala 

w Zgierzu. 

ŚREDNIA FIRMA

Andrzej Kuczyński, 
Członek Zarządu ds. 

Operacyjnych 
Transfer Multisort 

Elektronik Sp. z o.o. 
TME to międzynarodowy dys-

trybutor komponentów elektro-
nicznych, elektrotechnicznych, 

automatyki przemysłowej 
i wyposażenia warsztatowego. 
Andrzej Kuczyński odpowiada 

za projekty inwestycyjne, 
w tym budowę najnowszej 
lokalizacji firmy – Centrum 

Logistycznego Rzgów, o pow. 21 
tys. m2. TME angażuje się 

w wiele tematów prospołecz-

nych zarówno na rynku lokal-
nym, jak i międzynarodowym. 

Andrzej Kuczyński dzięki osobi-
stemu zaangażowaniu i wycho-
dzeniu poza schematy działania 

przysporzył licznych nagród 
i wyróżnień, zarówno firmie, 

czy i samemu sobie.

DUŻA FIRMA

Marcin Nocuń 
Prezes Zarządu, 

Dyrektor Naczelny 
Wojskowe Zakłady 

Lotnicze Nr 1 S.A.  
Marcin Nocuń ukończył Wydział 
Elektroniki i Elektrotechniki PŁ, 

dokształcał się w Instytucie 
Technicznym w Londynie, czło-
nek Rady Naukowej Instytutu 

Lotnictwa w Warszawie.WZL nr 
1 SA specjalizuje się w remon-

tach i modernizacjach śmigłow-
ców, kooperuje z firmami 
zachodnimi. Zabezpiecza 

potrzeby serwisowe śmigłow-
ców i samolotów będących 

na wyposażeniu Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

WZL Nr 1 został offsetobiorcą 2 
programów offsetowych o istot-

nym znaczeniu dla potencjału 
zbrojnego RP. WZL nr 1 osiągnę-
ły w 2020r. wzrost przychodów 

ze sprzedaży o 9,52%.

DUŻA FIRMA

Małgorzata Brańska, 
Kierownik Regionu 

NEUCA MED Sp. z o.o. 
Kandydatka jest absolwentką 
Uniwersytetu Łódzkiego, kie-
runku zarządzanie zasobami 

ludzkimi oraz studiów podyplo-
mowych na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu 

Łódzkiego w zakresie Funduszy 
Unii Europejskiej. Od roku 

2000 z powodzeniem realizuje 
zadania na stanowiskach kie-
rowniczych. Z Przychodniami 

Lekarskimi Świat Zdrowia zwią-
zana jest od roku 2015. 

Wyznaje zasadę, iż najważniejsi 

są pracownicy i stara się przeka-
zywać wartości w taki sposób, 
by dla pracowników byli naj-

ważniejsi pacjenci.Spółka 
NEUCA MED woj. łódzkim  
swoje przychodnie posiada 

w Zgierzu, Łodzi, 
 Skierniewicach i Bełchatowie.

DUŻA FIRMA

Anna Kędziora-Szwagrzak 
Prezes Zarządu, 

Dyrektor Generalny 
Veolia Energia Łódź S.A 

Veolia Energia Łódź jest jednym 
z największych przedsiębiorstw 

energetycznych w Polsce, które-
go podstawową działalnością 
jest wytwarzanie ciepła syste-
mowego i energii elektrycznej 

w kogeneracji oraz zarządzanie 
miejską siecią ciepłowniczą,  

dostarczając ciepło systemowe 
dla około 60 %  łódzkich 

odbiorców. Spółka otrzymała 
nominację do nagrody Laur 

Ciepłownictwa w kategorii: wio-

dące przedsiębiorstw ciepłowni-
cze. Jako jedna z pierwszych 

firm zaangażowała się w reakty-
wację szkolnictwa zawodowego 
w Łodzi. Efektem jest prawie 10-

letnia współpraca z Zespołem 
Szkół Politechnicznych im. 

Komisji Edukacji Narodowej.

DUŻA FIRMA

MENEDŻER ROKU REGIONU ŁÓDZKIEGO 2020

Nominowani w jednej 
edycji konkursu często 
sięgają po najwyższe 
laury w kolejnych 
odsłonach Menedżera 
Roku Regionu 
Łódzkiego
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Agnieszka Sobkiewicz 
Członek Zarządu 

Salve Medica Sp. z o.o. Sp. k. 
Kandydatka ukończyła studia 

podyplomowe 
na Politechnice Warszawskiej, 

Szkoła Biznesu, kierunek 
Akademia Psychologii 

Przywództwa.  
Wdrożyła w firmie z sukce-

sem system MBO 
(Management by Objectives) 
zarządzania przez cele (KPI).  

Może poszczycić się dwukrot-
nym wzrostem zatrudnienia 
od 2018 roku. Salve Medica 

oferuje opiekę medyczną 

w zakresie ponad 200 lekarzy 
specjalistów, lekarzy rodzin-

nych, diagnostyki obrazowej, 
laboratorium diagnostyczne-
go, kliniki płodności, leczenia 

onkologicznego w pełni 
refundowanego przez NFZ 

oraz odpłatnie.

ŚREDNIA FIRMA

Małgorzata Walczak-
Gomuła 

Prezes Zarządu 
ASM Centrum Badań 

i Analiz Rynku Sp. z o.o. 
ASM działa od 1996 r. realizu-
jąc badania i analizy marketin-
gowe i rynkowe dla przedsię-
biorstw oraz badania społecz-
ne i gospodarcze dla instytucji 
publicznych i organizacji dzia-
łających w obszarze sektora 

publicznego. Wieloletnie 
doświadczenie pozwoliło 
Spółce zbudować pozycję 

eksperta (TOP 10) w usługach 
dedykowanych przedsiębior-

stwom i instytucjom publicz-
nym. Kandydatka w 2019 r. 

otrzymała nagrodę za odwa-
gę w dążeniu do sukcesu oraz 

determinację w biznesie 
i została uhonorowana wyróż-

nieniem w konkursie Lwice 
Biznesu 2019.

MIKRO I MAŁA FIRMA

dr Sylwester Pawęta 
Dyrektor Operacyjny 

Hart-Tech Sp. z o.o. 
Nowoczesna hartownia usługo-

wa, działającą w obrębie 
zaawansowanych technologii 
obróbki cieplnej i cieplno-che-
micznej elementów stalowych 

i aluminiowych, współpracująca 
z Politechniką Łódzką.  Posiada 
urządzenia umożliwiające reali-

zację procesów według naj-
nowszych technologii, zarówno 
konwencjonalnych, jak i próż-
niowych. Firma rocznie obsłu-
guje ok. 700 klientów z róż-
nych branż. W 2020 r. firma 

zakończyła realizacje inwestycji 
na ponad 4 mln zł. Działalność 
innowacyjna w przedsiębior-

stwie jest realizowana 
w ramach projektów naukowo-
badawczych i wdrożeniowych 

finansowanych środkami 
zewnętrznymi i wewnętrznymi.

MIKRO I MAŁA FIRMA

prof. Adam Mariański 
doradca podatkowy, 

Adwokat Mariański Group 
Kancelaria Prawno-

Podatkowa Sp.k. 
Mariański Group Kancelaria 

Prawno-Podatkowa Sp.k.  to 
grupa nowoczesnych kancelarii 
prawnych. Liderem i założycie-
lem Mariański Group jest pro-

fesor Adam Mariański. 
Profesor opiniuje wszystkie 
projekty i nadzoruje pracę 

zespołu.  Prof. Adam Mariański 
od lat bardzo aktywnie działa 

w wielu obszarach łącząc 
prace na płaszczyźnie nauko-

wej, społeczno-gospodarczej 
oraz biznesowej.  

Profesor Mariański to najlepszy 
doradca podatkowy w Polsce 
w zakresie podatku dochodo-
wego od firm (CIT) wg. rankin-

gu Rzeczpospolitej (2019, 
2020). 

MIKRO I MAŁA FIRMA

Daniel Katowicz 
Prezes Zarządu Starmeat 

Katowicz, Ignatowicz Sp. J 
Polski producent wysokiej 
jakości mięsa drobiowego.  

Największym  sukcesem kan-
dydata w 2020 r. było wybu-
dowanie oraz uruchomienie 

najnowocześniejszego zakła-
du drobiarskiego w Europie, 

który stosuje własne innowa-
cyjne rozwiązania technolo-

giczne. Firma stawiając na cią-
gły i dynamiczny rozwój zain-

westowała ponad 45 mln zł 
w najnowszy park maszyno-
wy na świecie do produkcji 

mięsa drobiowego. Firma eks-
portuje swoje produkty m.in. 
 do Włoch, Hiszpanii, Grecji, 

Anglii, Holandii, Danii 
i na Litwę. W planach firmy 
jest wprowadzenie swoich 

produktów na rynki afrykań-
skie oraz azjatyckie.

ŚREDNIA FIRMA

Bartłomiej Walas 
Prezes Grupy 
Bartolini Air 

Bartolini Air jest grupą certyfi-
kowanych wg przepisów EASA 

spółek oferujących szkolenia 
lotnicze, szyte na miarę czarte-

ry biznesowe, kompleksowe 
zarządzanie prywatnymi samo-

lotami oraz ich obsługę tech-
niczną. Jest także przedstawi-
cielem producenta samolotów 

tłokowych Tecnam, a także 
firmy Daher Socata, producen-

ta samolotów TBM.  Do naj-
większych inwestycji firmy 

należą: remont dawnego termi-

nala lotniska w Łodzi na cele 
nowej siedziby firmy, zbudowa-
nie i certyfikowanie symulatora 

lotów A320. Firma wspiera 
akcje charytatywne, m.in.  
przywozi drogą lotniczą 

Świętego Mikołaja dla dzieci 
z łódzkich domów dziecka.

MIKRO I MAŁA FIRMA

Dariusz Socik 
Prezes Zarządu 

KANDY 
KANDY to nowoczesny polski 
zakład przetwórstwa owoców 
produkujący wyroby dla prze-
mysłu spożywczego. Oferuje 
szeroki asortyment kompo-

nentów owocowych i kremo-
wych dla cukiernictwa, piekar-
stwa, branży mleczarskiej oraz 
lodziarskiej.  Firma rodzinna, 
założona w 1985 r.  Jest jed-
nym z największych praco-
dawców w gminie. Ostatnie 
lata były dla firmy okresem 
dużych inwestycji. W latach 

2018 – 2020  nastąpiła rozbu-
dowa części zakładu produku-
jącego owoce kandyzowane. 
Udział eksportu wzrósł z 7% 

w 2018 do 13% w 2020. 
Większość produktów sprze-

dawanych jest pod własną 
marką firmową, czyli Kandy. 

MIKRO I MAŁA FIRMA

Tadeusz Gal 
Prezes Zarządu 

MEBLE GAL Tadeusz Gal 
Firma działa na rynku od roku 

2008. Zajmuje się głównie 
produkcją mebli kuchennych 
i szaf na wymiar pod indywi-
dualne zamówienie klienta. 

Obejmuje usługę od doradz-
twa, poprzez szkic, wizualiza-

cję do produkcji i montażu. 
W ramach inwestycji firma 

wdrożyła program CORPUS 
umożliwiający bezpośrednie 
przekazanie danych do for-

matyzacji płyty, okleinowania 
i nawiertów z programu słu-

żącego do wizualizacji.  
Firma propaguje stolarstwo 

poprzez zatrudnienie i kształ-
cenie uczniów dla zapewnie-
nia ciągłości wykwalifikowa-

nych pracowników. Firma 
wspiera charytatywnie lokal-

ne inicjatywy. 

MIKRO I MAŁA FIRMA

Krystian Bestry 
Prezes Zarządu 

Adaptive Group Sp. z o.o. 
ADAPTIVE  pomaga organiza-

cjom w przystosowaniu 
do zmieniających  się uwarun-

kowań rynkowych i podwyższe-
nia konkurencyjności poprzez 
centralizację, transformację i  

automatyzację procesów bizne-
sowych.  Firma może pochwalić 
się ponad 165 zrealizowanymi 
projektami na 16 międzynaro-

dowych rynkach. W samym 
2020 roku Spółka odnotowała 

wzrost zatrudnienia o ponad 
50%. Krystian Bestry jest także 

jednym z współzałożycieli i wie-
loletnim Wiceprezesem 

Zarządu Związku Liderów Usług 
Biznesowych ABSL, największej 
organizacji branżowej zrzeszają-

cej inwestorów i działającej 
na rzecz rozwoju sektora nowo-

czesnych usług dla biznesu.

MIKRO I MAŁA FIRMA

Jolanta Kacała 
Prezes Zarządu 

Dom Seniora sp. z o.o. 
Dom Seniora Wieluń to cało-

dobowa opieka pielęgniarsko-
opiekuńcza. Jest przeznaczony 
dla 41 osób w podeszłym wieku 

oraz przewlekle somatycznie 
chorych. Dom Seniora sp. z o. o.  
wykorzystuje w swoich działa-

niach nowe technologie 
dostępne na rynku. Prezes kła-

dzie duży nacisk na działania 
ekologiczne. Firma doposaża 
budynek, aby ułatwiać pracę 

personelu i poprawiać komfort 
życia mieszkańców. Kandydatka 

to lekarz psychiatra, prezes 
Stowarzyszenia dla Osób 

z Zaburzeniami Otępiennymi 
„Antoni”, biegły sądowy, lekarz 

orzecznik KRUS oraz 
w Powiatowym Zespole ds. 

Orzekania 
o Niepełnosprawności. 

MIKRO I MAŁA FIRMA

Dr n. med. Sławomir 
Wolniak 

Dyrektor, Ordynator Klinika 
Psychiatryczna i Terapii 

Uzależnień Wolmed 
Joanna Wysogląd Wolniak 

Klinika Wolmed istnieje 
od 2003 r. i specjalizuje się 
w leczeniu oraz łagodzeniu 

skutków schorzeń psychicz-
nych. W 2020 r. dr Sławomir 

Wolniak został powołany przez 
Marszałka Województwa 

Łódzkiego do Rady Społecznej 
Szpitala. Pełni również funkcję 
wiceprezesa Regionalnej Izby 
Gospodarczej w Bełchatowie, 

jest biegłym sądowym z dzie-
dziny medycyny specjalność 

psychiatria i uzależnienia. 
Kierowana przez dr. Wolniaka 

Klinika otrzymała statuetkę 
Orły Medycyny 

oraz tytuł „Klinika VIP w ochro-
nie zdrowia”.

MIKRO I MAŁA FIRMA

Krzysztof Gudaś 
Prokurent - Vista Poland 

Spółka z o.o. 
Firma jest dostawcą szerokiej 

gamy wyrobów ślusarki otwo-
rowej. Początkowo przedmio-

tem działalności spółki było 
pośrednictwo w handlu stolarką 

otworową. Produkcja okien 
z profili aluminiowych ruszyła 

w firmie w roku 2015.   
Produkcja okien z profili alumi-

niowych pozwoliła firmie 
wyróżnić się na rynku i otwo-
rzyła możliwości skutecznej 

sprzedaży produktów na rynku 
krajowym i na wybranych ryn-

kach zagranicznych (USA, 
Szwecja). W 2020 r. kandyda-
towi udało się pozyskać znacz-
ne środki na rozwój firmy oraz 

na zachowanie jej płynności 
finansowej w czasie pandemii. 
Firma zwiększyła zatrudnienie 
i znalazła nowych odbiorców.

MIKRO I MAŁA FIRMA
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Pasażerowie są dziś spragnieni 
wakacji w ciepłych krajach
Nasz partner 

Rozmowa z  dr.  Anną Miderą, 
prezesem Portu Lotniczego 
Łódź, partnerem Menedżera 
Roku 2020. 

Jak pandemia koronawiru-
sa wpłynęła na działalność 
łódzkiego lotniska? 
To był najtrudniejszy okres 

w historii działalności branży 
lotniczej, którego konsekwen-
cje będziemy jeszcze dotkli-
wie odczuwać przynajmniej 
przez najbliższe trzy lata. Pro-
gnozy IATA (Międzynarodo-
we Zrzeszenie Przewoźników 
Powietrznych), EUROCON-
TROL (Europejska Organiza-
cja ds. Bezpieczeństwa Żeglu-
gi Powietrznej), czy ACI (Mię-
dzynarodowe Zrzeszenie 
Przewoźników Powietrznych) 
zakładają, że ruch lotniczy 
w Europie powróci do pozio-
mu sprzed pandemii dopiero 
około 2024 roku. 
Szok związany z pandemią 
był dla nas tym bardziej bole-
sny, że po trzech latach inten-
sywnej pracy zaczęliśmy po-
woli wkraczać na ścieżkę 
wzrostu. Poza standardowym 
ruchem regularnym i bizneso-
wym z łódzkiego lotniska 
w ubiegłe wakacje zaplano-
wane było 14 samolotów ty-
godniowo wylatujących 
na kilka wysp greckich, 
do Turcji, Bułgarii czy Egiptu. 
I nagle, w połowie marca, 
z dnia na dzień zostaliśmy po-
zbawieni możliwości prowa-
dzenia naszej głównej działal-
ności. Trzeba było szybko 
znaleźć formułę, jak działać, 
aby nie pogorszyć wyniku fi-
nansowego, nie stracić wypra-
cowanych relacji z biznesem 
oraz utrzymać miejsca pracy 
naszych pracowników. 

W jakim zakresie się to 
udało? 
Nie ukrywam, że było i na-

dal jest to dla nas olbrzymie 
wyzwanie. Mimo braku rzą-
dowej pomocy, która udzielo-
na była wyłącznie lotniskom 
posiadającym udziały skarbu 
państwa – czyli nieuczciwie 
i z pominięciem podstawo-
wych zasad równego trakto-
wania podmiotów na rynku – 
utrzymaliśmy dyscyplinę fi-
nansową i zachowaliśmy 
miejsca pracy. Dzięki dużym 
oszczędnościom, trafionym 
decyzjom oraz porozumieniu 
z pracownikami i związkiem 
zawodowym, którzy zgodzili 
się na obniżenie pensji o 20 
procent, w ubiegłym roku 

zredukowaliśmy koszty dzia-
łalności podstawowej o po-
nad 11 procent, czyli 4,5 mln 
zł. Tym samym sytuacja fi-
nansowa spółki nie uległa po-
gorszeniu. 
Oczywiście przez czas pande-
mii, mimo restrykcji w więk-
szości krajów w Europie, lot-
nisko było otwarte i prowa-
dziło swoją działalność. Wraz 
z zahamowaniem ruchu re-
gularnego, znacząco wzrósł 
ruch małych samolotów pry-
watnych, taksówek powietrz-
nych i większych samolotów 
czarterowych. Wprawdzie 
zniknęła tradycyjna możli-
wość podniebnego podróżo-
wania, ale potrzeba prze-
mieszczania się pozostała. 
Ludzie korzystali z nieba ina-
czej i drożej niż wcześniej, ale 
cały czas latali. Były takie dni, 
że nasza płyta postojowa wy-
pełniała się małymi samolo-
tami, które czasem przylaty-
wały na chwilę, wysadzały 
klientów i leciały dalej. W pla-
nach lotów widniały często 
bardzo egzotyczne kierunki, 
od Tokio po wysepki na Kara-
ibach, ale przeważnie małe 
samoloty obsługiwały kie-
runki europejskie. Przez czas 
pandemii przyjmowaliśmy 
czartery z drużynami sporto-
wymi, które przylatywały 
na mecze do Łodzi, czy Beł-
chatowa. Lądowali u nas 
m.in. siatkarze, piłkarze i pił-
karki nożne, drużyny futsalu. 
Innym istotnym obszarem 
naszej działalności jest obsłu-
ga ruchu towarowego. 
W okresie pandemii lotnictwo 
towarowe na całym świecie 
nie zostało ograniczone tak 
jak przemieszczanie się ludzi, 
bo gospodarka musiała funk-
cjonować. Trzeba było trans-
portować żywność, środki hi-
gieniczne czy inne towary 
wymagające szybkiej dosta-
wy. Przewozy cargo na świe-
cie nie zwolniły, a ten trend 
widać było też na naszym lot-
nisku. Były miesiące, kiedy 
obsłużyliśmy więcej towarów 
niż w analogicznych okresach 
przed pandemią. Wynik fi-
nansowy cargo, który był nie-
wiele niższy niż przed rokiem, 
jest dobrym prognostykiem 
na przyszłość tej działalności 
i potwierdza nasze plany 
związane z rozwojem logisty-
ki i transportu ładunków. 

Po przerwie spowodowa-
nej pandemią wróciły loty 
na łódzkie lotnisko. Dokąd 
można teraz polecieć z Ło-
dzi? 

Od początku czerwca Ry-
anair przywrócił połączenia 
do Dublina, Londynu Stan-
sted i do Nottingham/East 
Midlands. Obostrzenia zwią-
zane z koniecznością wyko-
nywania kosztownych te-
stów, poddawania się kwa-
rantannie nie zniechęcają pa-
sażerów, którzy zbyt długo 
czekali na odwieszenie lotów. 
Odleciały już pierwsze samo-
loty czarterowe do tureckiej 
Antalyi. Czartery wypełnione 
są do ostatniego miejsca, co 
pokazuje, jak bardzo pasaże-
rowie są spragnieni wakacji 
w ciepłych krajach po wielu 
depresyjnych, zimnych, pan-
demicznych miesiącach. Z Ło-
dzi do Antalyi można będzie 
latać dwa razy w tygodniu – 
w środy i soboty, a więc moż-
na się wybrać na wakacje 
do Turcji na tydzień lub 10 
dni. Co ważne – osoby za-
szczepione, ozdrowieńcy, 
dzieci do 6. roku życia, nie 
muszą przechodzić testów 
po przylocie do Turcji. 
Na początku lipca wystartują 
loty do Kijowa na lotnisko Bo-
ryspol, które obsłuży ukraiń-
ska linia lotnicza SkyUp. Ru-
szą też długo oczekiwane 
i przekładane z powodu pan-

demii loty do Włoch – do Forli 
w regionie Emilia-Romania 
oraz na Sycylię – do Trapani 
i do Palermo. 
Z oferty czarterowej czekamy 
jeszcze na loty do Tunezji, 
która zawsze cieszyła się du-
żym powodzeniem i która te-
raz również nie wymaga te-
stów w kierunku koronawi-
rusa. 

Nie wszystkie pandemicz-
ne obostrzenia zostały 
zniesione. Jak dostosowa-
ło się do tego lotnisko? 
Jeszcze przed wznowie-

niem lotów zorganizowali-
śmy na lotnisku komercyjny 
punkt testów w kierunku co-
vid-19. Podpisaliśmy umowę 
z laboratorium „Diagnostyka” 
na świadczenie takiej usługi. 
Teraz mamy dwa komercyjne 
punkty –  w hali ogólnodo-
stępnej, z którego mogą ko-
rzystać wszyscy mieszkańcy, 
nie tylko nasi pasażerowie, 
oraz w hali przylotów – dla 
pasażerów, którzy przylecieli 
i przechodzą test „przed gra-
nicą”, zwalniający z 10-dnio-
wej kwarantanny. Godziny 
pracy tych punktów dostoso-
wane są do rozkładu lotów, 
np. w soboty każdy może zro-

bić sobie test na naszym lot-
nisku od godz. 18 do 23. Nie-
standardowe godziny są nie-
wątpliwie dużym ułatwie-
niem dla mieszkańców Łodzi 
i regionu, którzy w godzinach 
pracy nie mają możliwości 
korzystania z takich usług. 
Warto zwrócić uwagę, że je-
steśmy jedynym takim punk-
tem w Łodzi, oferującym póź-
no popołudniowe i wieczoro-
we godziny takich usług. 

W Łodzi miały się odbyć 
Targi Routes Europe 2021, 
ale przez pandemię zostały 
przesunięte Czy wydarze-
nie jest nadal planowane? 
Targi Routes Europe w Ło-

dzi miały się odbyć w kwiet-
niu 2021 roku. Oczywiście 
pandemia poprzesuwała 
wszystkie terminy wydarzeń 
branżowych i Routes Europe 
w Łodzi odbędą się dopiero 
w 2023 roku. Szykujemy się 
do tego wydarzenia i cieszy-
my, że będziemy mogli zapre-
zentować zagranicznym go-
ściom Łódź i region łódzki, 
udowodnić liniom lotniczym 
i organizatorom wydarzeń tu-
rystycznych, że nasze miasto 
zasługuje na miano miasta 
z „TOP europejskiej listy”, któ-
re warto często odwiedzać. 

Czego branża turystyczna, 
a zwłaszcza lotnicza, może 
się spodziewać po tym ro-
ku? Kiedy sytuacja wróci 
do normy? 
Najważniejsze jest odbu-

dowanie zaufania do latania 
i powrót pasażerów na lotni-
ska. Teraz jeszcze obostrzenia 
rządów różnych krajów nie 
ułatwiają tego. Jest dużo za-
mieszania, bo warunki wjaz-
du do każdego kraju są inne. 
Niektóre kraje wymagają te-
stów bez względu na zakoń-
czony cykl szczepień, jedne 
testu PCR, inne – antygeno-
wego, są różne warunki prze-
puszczania przez granice 
dzieci. Jesteśmy wręcz zasy-
pywani pytaniami od pasaże-
rów, bo nie ma rzetelnego 
źródła, które opisywałoby ak-
tualne warunki. Strony rzą-
dowe nie nadążają za szybko 

zmieniającą się rzeczywisto-
ścią. 1 lipca na terenie Unii 
Europejskiej zacznie obowią-
zywać europejski zielony cer-
tyfikat, nazywany potocznie 
Paszportem covidowym, któ-
ry sprawi, że przynajmniej 
zasady podróżowania do kra-
jów UE będą czytelne. To spo-
woduje większe zaufanie 
do branży lotniczej i ułatwi 
podejmowanie decyzji o kup-
nie biletów. 
Jeśli chodzi o powrót całej 
branży lotniczej do sytuacji 
sprzed pandemii, to analizy 
IATA (Międzynarodowe Zrze-
szenie Przewoźników Lotni-
czych – przyp. red.) progno-
zują powrót do stanu z 2019 r. 
około roku 2024. Zdaniem 
Willie Walsh, prezesa IATA, 
pandemia wpłynie na duże 
ograniczenia w biznesie, na-
tomiast z pewnością nie 
wpłynie na zmianę modeli 
biznesowych linii lotniczych. 

Jakie są w tej sytuacji dal-
sze plany rozwoju lotniska? 
Nadal będziemy starać się 

rozwijać regularne loty pasa-
żerskie oraz wakacyjne czar-
tery, by oferta dla łodzian 
i mieszkańców regionu była 
coraz bogatsza i żeby w rze-
czywistości popandemicznej, 
można było nadrobić podróż-
nicze zaległości. Liczymy 
na znaczną zmianę po tar-
gach Routes Europe 2023, 
o których wspominałam, kie-
dy zaprosimy do Łodzi przed-
stawicieli branży lotniczej 
i turystycznej z całego świata 
i będziemy przekonywać 
na miejscu do latania z Łodzi. 
To dla Łodzi wielka szansa 
i trzeba ją wykorzystać jak 
najlepiej. 
Ważną sprawą jest rozwój 
cargo. W 2023 roku zakończy 
się budowa drogi ekspreso-
wej S14, czyli zachodniej ob-
wodnicy Łodzi. W połączeniu 
z niewielkimi inwestycjami 
w miejską infrastrukturę dro-
gową łączącą lotnisko z drogą 
ekspresową S14, nasza do-
stępność będzie mogła być 
tak dobra, jak nigdy wcze-
śniej. Drogą S14, która prze-
biegnie obok naszego lotni-
ska, można będzie dostać się 
do autostrady A1 i A2, drogi 
ekspresowej S8 i praktycznie 
dojechać do każdego miejsca 
w Europie. Planujemy zbudo-
wać hub logistyczny po za-
chodniej stronie terminala, 
żeby wykorzystać to unikalne 
położenie. Zarówno my jak 
i władze miasta nie mogą za-
przepaścić tej szansy.

Dr Anna Midera
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Jeśli chodzi o powrót 
całej branży lotniczej 
do sytuacji sprzed pan-
demii, to analizy IATA 
prognozują powrót 
do stanu z 2019 roku 
około roku 2024
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Mimo pandemii byliśmy w stanie 
wypracować lepszy wynik
Nasz partner 

Rozmowa z  Maciejem Focz-
pańskim i Piotrem Wnękow-
skim, szefami Grupy Krotoski. 

Ostatni rok – rok pandemii 
– był ciężki dla wielu bizne-
sów. Jak koronawirus odbił 
się na działalności Grupy 
Krotoski? 
Maciej Foczpański: Musi-

my uświadomić sobie złożo-
ność procesu. Żeby dojść 
do właściwej drogi, na sa-
mym początku musieliśmy 
podjąć kilka kluczowych de-
cyzji i przez kilkanaście dni 
przeprowadzić wiele roz-
mów. Podjęliśmy jednak sze-
reg działań, które umożliwiły 
nam stabilne funkcjonowanie 
jako autoryzowany dealer. 
Wierzyliśmy, że największą 
wartością są ludzie, którzy są 
częścią Grupy Krotoski i zo-
staliśmy z nimi do końca 
w tych trudnych czasach. 
Do dziś przeciwdziałamy 
skutkom rozprzestrzeniania 
się koronawirusa, dbamy 
o bezpieczeństwo zarówno 
pracowników, jak i odwiedza-
jących nas klientów. Otwo-
rzyliśmy się na pracę zdalną, 
wdrożyliśmy usługi online. 
Pandemia nie przyćmiła za-
kładanego przez nas optymi-
zmu i jesteśmy pełni nadziei, 
że europejska branża motory-
zacyjna wyjdzie cało z kryzy-
su wywołanego pandemią. 
Piotr Wnękowski: Zawsze 
stawialiśmy na nasz personel. 
Przekonaliśmy się wielokrot-
nie, że siła naszych ludzi to si-
ła firmy. Z perspektywy czasu 
decyzja, by nie zwalniać niko-
go, była bardzo dobrym posu-
nięciem. Dzisiaj mamy jesz-
cze bardziej lojalną załogę. 
Możemy skupić się na tym, 
żeby odbudowywać nasz biz-
nes, oraz rozwijać się lepiej 
i szybciej także w innych ob-
szarach.  

Co zatem udało się rozbu-
dować? 
Maciej Foczpański: Stwo-

rzyliśmy dział HR, który zaj-
muje się rozwojem pracowni-
ków. Powstała Akademia Me-
nedżera, która dba o rozwój 
kompetencji wszystkich pra-
cowników na kierowniczych 
stanowiskach. Teraz zajmuje-
my się kwestią szkoleń szere-
gowych pracowników: zwięk-
szamy ich kompetencje, ale 
jednocześnie dajemy im coś, 
co spowoduje, że będą czuli 
się bardziej komfortowo. 
Chcemy, by czuli się związani 

z firmą oraz mogli się razem 
z nią rozwijać. Kolejnym pro-
jektem był też Krotoski Dri-
vers’ Club. To dział, do które-
go trafiają klasyczne, nietu-
zinkowe samochody. Można 
je zobaczyć w salonie Audi 
przy ul. Radzymińskiej 
w Warszawie. Jest on naszą 
wizytówką. Co ważne – nie 
jest to dział, który tylko sku-
puje klasyczne samochody. 
Zajmujemy się również sprze-
dażą oraz poszukiwaniem sa-
mochodów na szczególne za-
mówienia. 
Piotr Wnękowski: Czas pan-
demii był czasem spowolnie-
nia z racji braku produkcji, 
dostaw, ograniczenia chęci 
zakupowych przez klientów. 
Jednocześnie był to czas bar-
dzo poważnej refleksji 
nad funkcjonowaniem firmy. 
Zastanawialiśmy się, gdzie 
możemy wprowadzić pewne 
procesy, na które wcześniej 
nie mieliśmy czasu. Zidenty-
fikowaliśmy obszary, które 
wymagały poprawy. Dlatego 
w wielu aspektach jesteśmy 
w zupełnie innym miejscu, 
niż byliśmy rok temu. 

Grupa Krotoski to sieć salo-
nów w Warszawie, Łodzi 
i Częstochowie. Sprzedaje-
cie  skody, volkswageny, 
porsche i audi. Jesteście 
też w elitarnym gronie po-
siadaczy autoryzacji Audi 
Sport... 
Piotr Wnękowski: Tak. 

Na dziesięć autoryzacji w Pol-
sce, dwie są nasze: to salony 
w Łodzi, przy al. Bartoszew-
skiego i w Warszawie, przy ul. 
Radzymińskiej. 
Maciej Foczpański: Oczywi-
ście te miejsca nie są przy-
padkowe. Nasz salon na Ra-
dzymińskiej przez kolejne la-
ta zajmuje pierwsze miejsca 
pod względem sprzedaży. Sa-
lon w Łodzi to nowa lokaliza-
cja w centralnej Polsce. Co 
ważne, poza Audi znajduje 
się tu także salon Porsche. Nie 
wyobrażaliśmy sobie, żeby 
w sąsiedztwie tej marki nie 
usytuować Audi Sport. 

W promocji tego brandu, 
Grupie Krotoski pomaga 
rajdowiec Michał Kościusz-
ko. Jak wygląda ta współ-
praca? 
Maciej Foczpański: To do-

piero jej początki. Pan Ko-
ściuszko jest nie tylko twarzą, 
ale też uczestnikiem niektó-
rych eventów i spotkań. Dla 
wszystkich klientów Audi 
Sport stworzyliśmy możli-

wość doskonalenia umiejęt-
ności jazdy na Torze Łódź. 
Od czerwca do końca wrze-
śnia chcemy zrealizować 
cztery takie eventy. Weźmie 
w nich udział około 80 osób. 
Piotr Wnękowski: Chcemy, 
by klienci mogli sprawdzić 
możliwości własnego samo-
chodu pod właściwą kontrolą 
i z profesjonalnym instrukta-
żem. 

Miniony rok to sukcesy 
wielu zespołów pracują-
cych dla Grupy. Osiągnęli-
ście świetne wyniki sprze-
dażowe, ale powody do ra-
dości mieli również wasi 
mechanicy… 
Maciej Foczpański: Zespół 

serwisowy Audi zajął drugie 
miejsce wśród najlepszych 
zespołów serwisowych 
w Polsce. Jednak, gdy mówi-
my o sukcesach poszczegól-
nych zespołów, ja postrzegam 
to inaczej. Zespół, to te 800 
osób, które tutaj pracują. Dla 
mnie najlepszym dowodem 
na to, że rok 2020 przepraco-
waliśmy należycie jest to, że 
jesteśmy jednym z pięciu de-
alerów z TOP 100 w Polsce, 
którzy osiągnęli wzrost sprze-
daży w 2020 r. Jesteśmy jedy-
nym dealerem, który to osią-
gnął bez ekspansji i zwiększe-
nia liczby lokalizacji sprzeda-
żowych. 
Piotr Wnękowski: Czyli nie 
poprzez zwiększenie ilości lo-
kalizacji, tylko mając te same 

zasoby - rok do roku - mimo 
ciężkiej sytuacji, mimo wielu 
ograniczeń, pandemii, cho-
rób - nasze zespoły były 
w stanie wypracować lepszy 
wynik niż rok wcześniej. 

Co zrobiliście, by tego do-
konać? 
Piotr Wnękowski: Był taki 

moment, że sami musieliśmy 
zastanowić się w jaki sposób 
zareagować, bo klienci dali ja-
sny sygnał, że nie są gotowi 
do procesów zakupowych. 
Postawiliśmy na otwarcie się 
dla nich. Powiedzieliśmy: ok, 
nie jesteście gotowi przyje-
chać do nas, to my wyjdzie-
my do Was. W handlu uru-
chomiliśmy zdigitalizowany 
proces sprzedaży. Oferta, jaz-
dy testowe… to wszystko 
możliwe jest bez wizyty 
klienta w naszym salonie. Je-
śli chodzi o usługę serwiso-
wą, to rozwinęliśmy system 
door-to-door: odbieramy sa-
mochód od klienta, wykonu-
jemy serwis i zdezynfekowa-
ne auto odstawiamy z powro-
tem. To wszystko pozwoliło 
nam zdobyć zaufanie klien-
tów. W efekcie, po pierw-
szych trudnych momentach 
zobaczyliśmy, że klienci re-
agują na to pozytywnie. I to 
był też impuls dla nas, że jest 
to dobry kierunek działania. 
Stworzyliśmy też ofertę dla 
klientów, którzy obawiali się 
o losy własnych biznesów. 
Powstał program gwarantują-

cy klientowi zwrot auta. Kie-
dy kupi samochód, ma możli-
wość jego zwrotu w momen-
cie, gdy jego firma z powo-
dów pandemicznych prze-
stałby funkcjonować. 
Maciej Foczpański: Nie wią-
zało się to z wyższą ceną, 
z żadnymi restrykcjami. Gwa-
rantowaliśmy, że jeżeli cokol-
wiek stałoby się z jego bizne-
sem – my samochód od niego 
odkupimy. Za jasno określoną 
cenę, więc klient doskonale 
wiedział, co mu oferujemy. 

Na liście zmian, które za-
szły w Grupie Krotoski zna-
lazła się też sprzedaż floto-
wa. Co na tym polu propo-
nujecie klientom? 
Piotr Wnękowski: Jeżeli 

chodzi o rynek flotowy, to na-
sze podejście ewoluuje. Do tej 
pory mieliśmy handlowców 
wielomarkowych. Wychodzi-
liśmy z założenia, że taki han-
dlowiec, będący doradcą 
klienta, jest w stanie najlepiej 
mu doradzić, zadbać o jego 
potrzeby. Natomiast zmienia-
jący się rynek motoryzacyjny, 
ilość modeli i innowacji spo-
wodowała, że doszliśmy 
do wniosku, iż potrzebujemy 
doradców, którzy są specjali-
stami jednej marki. Dlatego 
zmieniliśmy organizację i po-
dzieliliśmy dział sprzedaży 
samochodów na brandy. Poza 
tym patrzymy kompleksowo 
na obsługę klienta. Z jednej 
strony doradzając, jeżeli cho-
dzi o wybór samochodów, 
z drugiej - oferując możliwe 
finansowanie do tych aut. 
Wychodzimy też do klientów 
z ofertą buy-back. Oferujemy 
odkup samochodów, co po-
zwala klientom mieć poczu-
cie, że mają w nas partnera 
na długie lata. Proces sprze-
daży nie kończy się u nas 
w momencie wydania samo-
chodu. Klient oddaje auta 
po okresie użytkowania - czy-
li powiedzmy po 3 latach - 
jednocześnie mogąc odbierać 
kolejne pojazdy. 

Elektromobilność to kieru-
nek, w jaki zwrócona jest 

obecnie branża motoryza-
cyjna. Jak do tej kwestii 
podchodzi Grupa Krotoski? 
Maciej Foczpański: Elek-

tromobilność jest dziś nie-
zbędnym elementem motory-
zacji. Problemem jest infra-
struktura w Polsce, która jest 
do tego nieprzygotowana. 
Jednak to nastąpi prędzej, niż 
nam się wszystkim wydaje. 
Jeszcze 5 lat temu rozmawiali-
śmy o tym jak o locie na Mar-
sa, a teraz te samochody już 
jeżdżą. W każdej marce, któ-
rej jesteśmy reprezentantem, 
mamy w ofercie pojazdy elek-
tryczne. Obecnie jesteśmy 
w procesie tworzenia centrum 
napraw baterii i centrum na-
praw samochodów elektrycz-
nych. Początkowo miały być 
cztery takie centra w Polsce, 
finalnie ma być ich 15. 
Piotr Wnękowski:  Myślę, że 
elektromobilność będzie mia-
ła dwa etapy w naszym kraju. 
Pierwszy już się zaczął: to 
promowanie samochodów 
elektrycznych przez importe-
rów, a co za tym idzie - przez 
dealerów. Natomiast druga fa-
la elektromobilności, która 
nas spotka, nastąpi w mo-
mencie, gdy używane samo-
chody elektryczne z zagranicy 
zacznie napływać tutaj: wy-
tworzy się inny rynek, będą 
inne ceny. To spowoduje jesz-
cze większe zainteresowanie. 
Miejmy też nadzieję, że prace 
nad infrastrukturą zostaną 
przyspieszone. Być może ko-
lejnym krokiem - w niektó-
rych państwach europejskich 
to już się dzieje - będą dofi-
nansowania do zakupu samo-
chodów elektrycznych, co 
zwiększy ich sprzedaż. 

Jaka jest przyszłość Grupy 
Krotoski? 
Piotr Wnękowski: Bacznie 

obserwujemy to, co dzieje się 
na rynku. Patrzymy, gdzie po-
jawiają się jakieś potencjalne 
szanse dalszego rozwoju. Bar-
dzo mocno skupiamy się 
na umacnianiu naszej pozycji 
rynkowej - inwestujemy w di-
gitalizację, w zmianę syste-
mów, które - w dobie 
przed pandemią - wydawały 
nam się wystarczające. Dzisiaj 
widzimy, że aby móc nadążać 
za rynkiem, docierać do klien-
tów i dostosowywać się 
do zmian, jakie zachodzą 
w branży digital, jesteśmy zo-
bligowani do wprowadzania 
zmian naszych struktur i opro-
gramowania. To wydaje nam 
się równie ważne, jak inwesty-
cje i rozwój zewnętrzny.

Maciej Foczpański i Piotr Wnękowski
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Wierzyliśmy, że naj-
większą wartością są 
ludzie, którzy są czę-
ścią Grupy Krotoski 
i zostaliśmy z nimi 
do końca w tych trud-
nych czasach
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Bezpieczeństwo to priorytet
Nasz partner 

O pomocy banku dla małych 
i średnich przedsiębiorstw roz-
mawiamy z Krzysztofem Gar-
baczem, Dyrektorem Regionu 
Bankowości Detalicznej w Ło-
dzi w PKO Banku Polskim. 

W jaki sposób trudna sytu-
acja związana z pandemią 
zmieniła sposób wspierania 
małych i średnich przedsię-
biorstw przez PKO Bank Pol-
ski? Jak wpłynęła na instru-
menty pomocowe, które 
bank oferuje tym firmom? 
Okres pandemii bez wątpie-

nia wpłynął na ofertę banku. 
Absolutnym priorytetem stała 
się cyfryzacja i rozszerzenie 
oferty usług dostępnych onli-
ne. Dotyczy to zresztą nie tylko 
oferty skierowanej do przedsię-
biorstw, ale i do klientów indy-
widualnych. Nasz bank jest li-
derem tego rodzaju rozwiązań. 
Przedsiębiorcy mogą korzystać 
z wielu usług, które przeszły 
modyfikację. Oferujemy do-
stęp do usług przez aplikację 
mobilną, korzystanie z wideo-
rozmów oraz serwisu transak-
cyjnego iPKO. Wspieramy na-
szych klientów poprzez usługi 

e-księgowości oraz asystenta fi-
nansowego, czyli zarządzania 
finansami firmy z wykorzysta-
niem konta i aplikacji IKO. 
Ogromną korzyścią dla przed-
siębiorców jest między innymi 
analizowanie przepływów fi-
nansowych. Innymi usługami, 
o których nie sposób nie wspo-
mnieć, są internetowy kantor 
iPKO dealer oraz finansowanie 
faktur dostępne z poziomu ser-
wisu transakcyjnego. 

Do jakich jeszcze sposobów 
wsparcia przedsiębiorstw 
włączył się bank w trakcie 
pandemii? 
Zaangażowaliśmy się w dys-

trybucję subwencji w ramach 
obu Tarcz Finansowych PFR. 
Z naszego wsparcia w ramach 
Tarczy Finansowej PFR 1.0 sko-
rzystało 67 tys. firm, a wartość 
przekazanych subwencji się-
gnęła niebagatelnej kwoty 10,5 
mld zł. Także w ramach tarczy 
2.0, zgodnie z regułami wyraź-
nie określonymi przez rząd, 
wspieraliśmy przedsiębiorstwa 
działające w szeroko określo-
nym zakresie branż. Głównym 
celem wspierania przedsię-
biorstw jest tu oczywiście oca-
lenie miejsc pracy. 

Które spośród usług Banku 
zyskały szczególne zaintere-
sowanie przedsiębiorców 
w nowej sytuacji wywołanej 
pandemią? 
Zdecydowanie wzrosło za-

interesowanie usługami cy-
frowymi. Zadbaliśmy o to, by 
przedsiębiorcy mieli dostęp 
do bankowości cyfrowej. 
Oczywiście, klienci mają za-
pewniony bezpośredni do-
stęp do usług doradców. Mo-

gą jednak także korzystać 
z dostępności doradców onli-
ne, którzy wspierają firmy 
i służą na bieżąco pomocą 
w rozwiązywaniu proble-
mów. Klienci bardzo chętnie 
brali też udział w webina-
riach, które organizowaliśmy 
w czasie pandemii. 

Czy trendy związane z dyna-
micznym rozwojem usług 
cyfrowych zostaną utrzy-
mane także w okresie 
po pandemii? 
Oczywiście, celem banku 

jest to, by w coraz większym 
stopniu usługi przenosić do in-
ternetu i by umożliwić korzy-
stanie z nich z dowolnego 
miejsca. Oczywiście, tradycyj-
ny dostęp do usług i fizyczny 
dostęp do placówek banko-
wych także jest możliwy. Pod-
kreślmy jednak, że usługi cy-
frowe są doskonałym i – 
przede wszystkim – bezpiecz-
nym narzędziem. Zależy nam 
na tym, by były narzędziem 
pierwszego wyboru. 

Mówimy o wsparciu dla 
przedsiębiorców, którzy już 
korzystają z usług Banku. 
A w jaki sposób Bank próbu-

je zainteresować swoimi 
usługami nowych klientów? 
Swoją ofertę kierujemy tak-

że do klientów, którzy stawiają 
pierwsze kroki w biznesie. Or-
ganizowaliśmy webinaria do-
tyczące start-upów. Adreso-
waliśmy je między innymi 
do studentów. Wyjaśnialiśmy, 
jak funkcjonują start-upy, 
przedstawialiśmy przykłady 
tych, które już rozwinęły się 
w Polsce i kooperują z rynkiem 
finansowym. Przybliżaliśmy 
narzędzia informatyczne i za-
sady bezpiecznego korzysta-
nia z tych narzędzi. Webinaria 
są otwarte. W Łodzi cieszyły 
się bardzo dużym zaintereso-
waniem, głównie studentów 
Uniwersytetu Łódzkiego, ale 
także innych uczelni. 

Co nas czeka w przyszłości? 
Czy możemy przewidzieć, 
jak będą się rozwijały instru-
menty wsparcia przedsię-
biorców? 
Głównym trendem jest ela-

styczność w poszukiwaniu 
rozwiązań dla niestandardo-
wych oczekiwań klientów. 
Do takich właśnie rozwiązań 
należy wspomniany iPKO de-
aler, umożliwiający stały pod-

gląd kursów i zakup walut; fak-
toring – bezpieczna i bieżąca 
obsługa faktur klientów; le-
asing – w ramach którego ofe-
rujemy usługi kredytowe, jed-
ne z najbardziej poszukiwa-
nych, ale także długotermino-
wy najem samochodów niebę-
dący leasingiem. Niezmien-
nym zainteresowaniem cieszą 
się też kredyty w rachunku 
bieżącym oraz karty wielowa-
lutowe, z których bardzo czę-
sto korzystają osoby zatrudnia-
ne przez przedsiębiorstwa bę-
dące naszymi klientami. 

Co należy do atutów PKO 
Banku Polskiego, które war-
to szczególnie zaakcento-
wać? 
Działania banku zyskują 

aprobatę klientów i instytucji 
oceniających sektor bankowy. 
W piątej edycji Konkursu In-
stytucja Roku otrzymaliśmy aż 
sześć statuetek. W Konkursie 
Forbes – Bank Przyjazny Fir-
mie zajęliśmy drugie miejsce. 
Jeszcze raz podkreślę, że na-
szym priorytetem jest dbałość 
o bezpieczeństwo klientów 
i edukacja w zakresie korzysta-
nia z usług finansowych przez 
internet.

Krzysztof Garbacz, 
Dyrektor RBD PKO Banku 
Polskiego w Łodzi
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JTI Polska: Czujemy się ważną częścią lokalnej społeczności
Nagroda Partnera Roku 
Polska Press o. w Łodzi 

Japan Tobacco International 
działa w Polsce od 2007 roku 
i od tego czasu firma zainwe-
stowała w kraju ponad 1 mld 
dolarów. W Starym Gostkowie 
pod Łodzią znajdują się nowo-
czesne fabryki JTI, z których 
wyroby trafiają do 70 krajów 
na świecie.  

– Nasz rozwój idzie w parze 
z rozwojem województwa łódz-
kiego. To tutaj znaleźliśmy od-
powiednie warunki do prowa-
dzenia biznesu i po kilkunastu 
latach działalności możemy po-
wiedzieć, że czujemy się waż-
nym członkiem lokalnej spo-
łeczności – mówi Adrian Jabłoń-
ski, dyrektor ds. korporacyjnych 
i komunikacji w JTI Polska. 

W nowoczesnych fabrykach 
JTI wytwarzane są niemal 
wszystkie kategorie wyrobów 
tytoniowych: papierosy, tytoń 
do palenia, cygara, cygaretki, 
czy płyn do papierosów elek-
tronicznych.  To właśnie do wo-
jewództwa łódzkiego firma 
sprowadza technologie, które 
do tej pory były dostępne tylko 
w Japonii. Najnowsza inwesty-
cja to fabryka nowatorskich 
wyrobów tytoniowych, w któ-
rych tytoń jest podgrzewany, 
a nie spalany.  

– Jesteśmy jedynym produ-
centem w Polsce, który wytwa-
rza w naszym kraju takie pro-
dukty i cieszymy się, że woje-
wództwo łódzkie zajmuje stra-
tegiczną pozycję na inwestycyj-
nej mapie JTI – wyjaśnia Adrian 
Jabłoński. 

JTI zatrudnia w Polsce już 3 
tysiące osób, z czego 1900 
w swoich fabrykach pod Ło-

dzią. W 2019 roku w Warszawie 
powstało Globalne Centrum 
Usług Biznesowych JTI, w któ-
rym już pracuje ponad 500 
osób, a docelowo znajdzie się tu 
900 miejsc pracy. Centrum ob-
sługuje JTI na całym świecie 
w zakresie m.in. finansów, mar-
ketingu i sprzedaży, zarządza-
nia ludźmi, czy globalnego łań-
cucha dostaw.  

– Nasza firma utrzymuje 
i wyznacza najwyższe stan-
dardy w podejściu do pracow-
ników. Od pięciu lat jesteśmy 
w pierwszej trójce najlepszych 
pracodawców w Polsce w ran-
kingu Top Employers, w któ-
rym oceniane jest blisko 400 
praktyk związanych z zarzą-
dzaniem ludźmi, takich jak 
wynagrodzenia, rozwój talen-

tów, czy oferta szkoleń – dodaje 
Adrian Jabłoński. 

Ważnym aspektem działal-
ności firmy są projekty spo-
łeczne. W powiecie poddębic-
kim, w którym znajdują się fa-
bryki JTI, firma od wielu lat 
wspiera organizację szkoleń 
dla osób chcących założyć wła-
sną działalność gospodarczą 
oraz projekty mające na celu 

aktywizację osób starszych. 
W czasie pandemii firma prze-
kazała znaczące środki 
na rzecz walki z koronawiru-
sem.  

– Projekty społeczne są klu-
czowym uzupełnieniem na-
szej działalności w regionie 
i zobowiązaniem wobec lokal-
nej społeczności – podkreśla 
Adrian Jabłoński. 

W Starym Gostkowie pod Łodzią znajdują się nowoczesne 
fabryki JTI, z których wyroby trafiają do 70 krajów na świecie
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Nagrodę Partnera Roku 2020 Polska Press oddział w Łodzi odebrała Agata Kwiek, 
kierownik ds. korporacyjnych i komunikacji JTI Polska 
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Wielton:  jak wygląda codzienność 
u największego pracodawcy
Nasz partner 

Firma Wielton obchodzi 
w tym roku 25-lecie powsta-
nia. Największy polski pro-
ducent naczep, przyczep 
i zabudów samochodowych 
ma niezmiennie od lat swoją 
siedzibę w Wieluniu. O suk-
cesie firmy świadczy fakt, że 
każdy z nas codziennie widu-
je na drogach produkty 
z charakterystycznym „wiel-
błądem” – logo Wieltonu. 
Spółka konkuruje z najwięk-
szymi graczami na europej-
skich i światowych rynkach, 
pozostając w czołówce 
pod kątem wielkości sprze-
daży i produkcji. Jak wygląda 
codzienność u największego 
pracodawcy w naszym regio-
nie? 

– Zacząłem pracę w Wieltonie 
w 2003 roku, a więc już osiem-
naście lat temu. Kiedy zaczy-
nałem, za oknem rozciągał się 
widok na łyse pola. Dziś stoi 
tu wielki zakład, powstały 
nowe hale, pojawiają się ko-
lejne, nowe technologie. Ten 
postęp trwa nieustannie 
– mówi Michał Bąk, Kierow-
nik Wydziału Produkcyjnego. 
– Wraz z robotyzacją produk-
cji, w firmie powstawały nowe 
działy – programowania robo-
tów czy utrzymania ruchu – 
związane z nowoczesnymi 
technologiami. Kto chciał się 
rozwijać w tych nowych ob-
szarach, miał ku temu znako-
mitą okazję. Na miejscu mo-
gliśmy zdobywać nowe kom-
petencje i rozwijać się razem 
z firmą. 

Wielton jest dużą organiza-
cją, którą tworzy zróżnicowana 
grupa osób, zdecydowana po-
dążać w jedną stronę. Stąd też 
pojawiło się hasło, którym 
firma promuje swoje działania: 
„Wiele dróg, wspólny kieru-
nek”.  

Zawsze można liczyć 
na pomoc 
Na międzynarodowy sukces 
marki Wielton pracują wszyscy 
– spawacze, lakiernicy, opera-
torzy maszyn, montażyści, in-
żynierowie, logistycy, specjali-
ści – zarówno doświadczeni, jak 
i prosto po szkole, kobiety 
i mężczyźni. Firma chętnie in-
westuje w rozwój kadry 
i wspiera pracowników 
od pierwszych dni zatrudnie-
nia. 

– Najbardziej doceniam lu-
dzi, z którymi pracuję. Komu-
nikacja w mojej brygadzie jest 
bardzo dobra i na swoim przy-
kładzie mogę powiedzieć, że 
nowe osoby nie czują się wy-
kluczone – mówi Beata Dudek, 
pracująca od trzech lat na sta-
nowisku Montażystki. – Szybko 
przekonałam się, że wszyscy są 
bardzo pomocni, można 
do każdego zwrócić się o po-
moc i nigdy nie zostaje się sa-
memu. Teraz, po prawie trzech 
latach, sama zwracam na to 
dużą uwagę i zawsze staram się 
opiekować nowymi osobami, 
tak jak pomagano mnie. 

– Zdarza się, że ludzie pró-
bują swoich sił bez doświadcze-
nia, na początku nie potrafią 
nawet włączyć spawarki, ale 
wszystkiego można się na-
uczyć, jeśli jest chęć do pracy – 

dodaje Bohdan Furman, Spa-
wacz związany z firmą od pię-
ciu lat. 

Możliwości rozwoju 
Chęć rozwoju, pracowitość i za-
angażowanie często przynoszą 
w Wieltonie naprawdę nieogra-
niczone możliwości. Bez trudu 
można przywołać historie 
osób, które rozpoczynały pracę 
na stanowiskach produkcyj-
nych, jednak zdecydowały się 
na udział w rekrutacjach we-
wnętrznych i dziś spełniają się 
w zupełnie nowych rolach. 
Jedną z takich osób jest Jarek 
Młynek, który dziś pełni funk-
cję Specjalisty ds. Sprzedaży 
Krajowej. 

– Tak naprawdę wszystko 
zaczęło się od wyboru szkoły 
średniej. Kiedy kończyłem 
gimnazjum, dowiedziałem się, 
że powstaje klasa pod patrona-
tem firmy Wielton. Firma jest 
bardzo znana w okolicy, dla-
tego z czystej ciekawości wy-
brałem kierunek mecha-
nik/monter maszyn i urządzeń 
w Zespole Szkół nr 2. Po ukoń-
czeniu szkoły rozpocząłem 
pracę w Wieltonie jako monta-
żysta, w Dziale Badań i Roz-
woju, i pracowałem na tym sta-
nowisku przez dwa lata. Zain-
teresowałem się ogłoszeniem 
na stanowisko Specjalisty ds. 
Obsługi Klienta, które pojawiło 
się w rekrutacji wewnętrznej. 
Złożyłem CV i po trzech miesią-
cach zaproponowano mi 
awans na stanowisko Specjali-
sty ds. Sprzedaży Krajowej – 
mówi Jarek. – Z perspektywy 
czasu muszę powiedzieć, że 
bardzo doceniam wsparcie i po-

moc, które otrzymałem 
od osób, z którymi teraz pra-
cuję w biurze. Jeśli czegoś nie 
wiedziałem, czegoś nie byłem 
pewny, to zawsze mi tej po-
mocy udzielili.  

– Zacząłem pracę w 2015 
roku, jako pracownik fizyczny. 
Spawałem muldy aluminiowe. 
Obserwowałem, jakie możli-
wości rozwoju daje Wielton, 
widziałem, że koledzy z pracy 
awansują. Nie miałem jednak 
kierunkowych studiów. Je-
stem kreatywny, mam wiele 
pomysłów i chciałem te pomy-
sły wdrażać, żeby robić jeszcze 
lepiej i więcej. Dlatego zdecy-
dowałem się iść na studia in-
żynierskie. Nasza firma oferuje 
oczywiście wsparcie w takiej 
edukacji – jest opcja na dofina-
sowanie, z której można sko-
rzystać – dodaje Dawid Wi-
śniewski, Inżynier Procesu. 
– Dzięki zdobytej wiedzy i do-
świadczeniu awansowałem 
na stanowisko Kontrolera Ja-
kości, a po uzyskaniu tytułu 
inżyniera od półtora roku pra-
cuję zgodnie ze swoim wy-
kształceniem – jako Inżynier 
Procesu. 

Jeśli jesteś zainteresowany... 
Michał, Beata, Bohdan, Jarek 
i Dawid obrali wspólny kieru-
nek – Wielton. Firma nieustan-
nie się rozwija i z tego powodu 
wciąż poszukuje kolejnych eks-
pertów do swojego zespołu.  

Jesteś zainteresowany pod-
jęciem pracy w Wieltonie? 
Wejdź na stronę www.wspo-
lnykierunek.pl, na której znaj-
dziesz wszystkie aktualne ogło-
szenia rekrutacyjne!
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Michał Bąk, Kierownik Wydziału Produkcyjnego Beata Dudek, Montażystka Bohdan Furman, Spawacz

Jarek Młynek, Specjalista ds. Sprzedaży Krajowej
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Marka z sukcesem
Nasz partner 

Rozmowa z dr inż. Lechem 
Szafranem, prezesem firmy 
3energy. 

3energy to firma zajmująca 
się fotowoltaiką w bardzo 
szerokim zakresie. Czy spe-
cjalizujecie się w jakiejś kon-
kretnym rozwiązaniu? 
3energy to marka z sukce-

sem działająca na rynku insta-
lacji fotowoltaicznych w Pol-
sce od ponad 10 lat. Naszymi 
klientami są instytucje pań-
stwowe i samorządowe; 
przedsiębiorstwa; placówki 
handlowo – usługowe, oświa-
towe; szpitale; firmy oraz oso-
by prywatne. Mamy doświad-
czenie i potencjał pozwalający 
sprostać każdemu wyzwaniu. 
I to co nas wyróżnia - to posia-
damy własnych instalatorów, 
projektantów i branżowców. 
Zrealizowaliśmy ponad 1000 
instalacji w centralnej Polsce. 

Jaki jest zakres oferowa-
nych przez Was usług? 
Oprócz montażu i serwisu 

zajmujemy się projektowaniem 
instalacji, także tych dużych, 
które wymagają pozwolenia 

na budowę i uzgodnień z Zakła-
dem Energetycznym. Wykonu-
jemy audyty, opinie i analizy. 
Pomagamy też inwestorom 
w pozyskaniu środków na bu-
dowę. W tym zakresie pozyska-
liśmy na inwestycje 25 mln zł ze 
źródeł krajowych i z Unii. Głów-
nie były to dofinansowania 
z dotacją 85 proc. z Urzędu Mar-
szałkowskiego dla gmin, m. in. 
Ciechocinek i Biała Rawska. Po-
zyskujemy też środki dla firm 
i osób prywatnych, np. z pro-
gramu „Mój prąd”. 

Jest to bardzo popularny 
program w Polsce. Wkrót-
ce pojawi się jego 3. edycja. 

Tak, jest bardzo duże zain-
teresowanie tym program 
przez osoby prywatne, do któ-
rych jest skierowany. Progno-
zujemy, że w tym roku zainte-
resowanie to jeszcze wzrośnie, 
także z powodu nadchodzą-
cych zmian w przepisach.  

Wspomniał  Pan o zmia-
nach. Czy nowelizacja usta-
wy o OZE może odbić się 
na rozwoju 3energy? 
Zdecydowanie tak. Zapo-

wiadane od nowego roku zmia-
ny to kolejne zakłócenia w roz-
woju całej branży. To powrót 
do 2017 roku – energia z nowo-
powstałych instalacji nie bę-
dzie już magazynowana w sieci 
tylko sprzedawana po niższej 
cenie. 3energy pracuje już jed-
nak nad dostosowaniem się 
do tych zmian. Pomoże nam 
w tym moje wykształcenie 
zdobyte w Instytucie Automa-
tyki Politechniki Łódzkiej i do-
świadczenie w automatyce 
przemysłowej i budynkowej. 

Co konkretnie ma Pan 
na myśli? 
Planujemy zwiększyć wy-

korzystanie energii ze źródeł 
odnawialnych, co pozwoli na-

szym klientom uodpornić się 
na proponowane zmiany. 
3energy już kilka lat temu dla 
programów unijnych wymy-
śliła (z powodzeniem) inno-
wacyjny układ, który pozwala 
podgrzać centralną wodę 
użytkową (cwu) w budynku 
w momencie dużej produkcji 
energii ze słońca. Rozwiązanie 
to cieszy się dużą popularno-
ścią wśród naszych klientów. 

Czy starzy klienci wracają 
z nowymi zamówieniami? 
Rozwój fotowoltaiki spo-

wodował, że nasi klienci po la-
tach zadowolenia z pracy in-
stalacji na domu powracają 
do nas z propozycją montażu 
na firmie lub budową dużej 
farmy fotowoltaicznej. Zgła-
szają się do nas właściciele 
i prezesi firm, galerii handlo-
wych, giełd i inne podmioty 
które zużywają dużo energii, 
abyśmy pomogli im obniżyć 
rachunki za prąd. 

Czy wzrost liczby zamówień 
przekłada się na rozwój fir-
my? 
Co roku notujemy znaczny 

wzrost liczby wykonanych in-
stalacji. Zdobywamy coraz to 

nowe doświadczenia podej-
mując się różnych, często 
trudnych realizacji. Wykonali-
śmy m. in. instalacje na bu-
dynku Sejmu, czy w ogrodach 
Pałacu Prezydenckiego. Cen-
trum Krwiodawstwa w Pozna-
niu, Centrum Finansów 
w Bydgoszczy, czy kilka insta-
lacji pod nadzorem konserwa-
torskim w Ciechocinku. Mamy 
doświadczenie w projektach 
na każdego rodzaju budynku. 
Podejmujemy się także nie-
standardowych rozwiązań, 
czego przykładem jest budy-
nek multimediów łódzkiej fil-
mówki. Robimy też instalacje 
coraz większych mocy jak np. 
farma 190kWp na Stokach. Nie 

boimy się wyzwań, bo mamy 
duże doświadczenie i bardzo 
dobre opinie zarówno z wyko-
nanych prac jak i serwisu. 

Zajmujecie się fotowoltaiką 
głównie w regionie łódzkim, 
jakimi realizacjami możecie 
się pochwalić? 
Rzeczywiście, głównie in-

teresuje nas rynek łódzki ze 
względu na obsługę serwiso-
wą i łatwy kontakt z inwesto-
rem. Ciekawą inwestycją jest 
instalacja o mocy 160kWp 
na CH Retkinia, czy 100kWp 
na Giełdzie Ogrodniczej w Ło-
dzi. Wśród swoich klientów 
mamy też wielu przedsiębior-
ców z naszego województwa.

Lech Szafran
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Sharing economy w pandemii
Ekonomia 

Ekonomia współdzielenia, 
czyli sharing economy, ma 
krótką historię. Rozpowszech-
niła się zaledwie kilkanaście lat 
temu i zrewolucjonizowała ry-
nek konsumencki, dając każ-
dej osobie prywatnej możli-
wość dotarcia ze swoim pro-
duktem lub usługą globalnie.  

Najnowsze raporty prognozują, 
że w 2022 roku Europa będzie 
odpowiadać za 19,2 proc. całko-
witych dochodów sektora sha-
ring economy, a wartość gospo-
darki współdzielenia wyniesie 
40,2 mld dolarów. 

Jednak trwająca obecnie 
pandemia znacząco osłabia erę 
prosumentów. Jak sharing eco-
nomy będzie się zmieniać 
w nowych warunkach? Jakie 
nowe usługi mają szansę 
na rozwój dzięki cyfryzacji oraz 
czym są platformy B2B? Eks-
pert rynku i twórca platformy 
brief4U.com ocenia zagrożenia 
i szanse dla ekonomii współ-
dzielenia w czasach pandemii. 

Ekonomia współdzielenia 
jest określana jako najszybciej 
rozwijający się trend biznesowy 
w historii ekonomii. Tak było 

do niedawna. Obecnie najwięk-
sze biznesy sharing economy 
muszą się mierzyć z ogranicze-
niami gospodarczymi i nowymi 
uwarunkowaniami społecz-
nymi. System udostępniania 
dóbr i informacji innym użyt-
kownikom oparty jest na dwóch 
głównych filarach – zaufaniu 
oraz cyfryzacji. Nowoczesne 
technologie rozwijają się bez 
przeszkód, ale niektóre usługi 
wiele straciły przez tzw. loc-

kdown’y i wzmożone środki 
bezpieczeństwa. Uber jeździ te-
raz głównie z jedzeniem, wyna-
jem prywatnych apartamentów 
powoli zaczyna się odradzać 
z uwagi na okres wakacyjny, hu-
lajnogi znów wracają na ulice. 

Najnowsze badanie „Wpływ 
Covid-19 na działalność w za-
kresie ekonomii współdziele-
nia” wskazuje, że usługodawcy 
odczuwają zmniejszenie do-
chodów i strach przed „efek-

tem Covid-19”. Mówią też 
o nieprzewidywalnej przyszło-
ści. Dezorientację i niepewność 
podkreślają również odbiorcy 
usług, argumentując to faktem 
„braku możliwości rezerwacji” 
lub często też po prostu aktual-
nym brakiem „potrzeby korzy-
stania z usług sharing eco-
nomy”. 

- Pandemia oddziałuje bez-
pośrednio na firmy, które do-
tychczas znakomicie prospero-
wały w segmencie biznesowym 
opartym na sharing economy. 
Choć istnieją też platformy, 
które nie są kojarzone wprost 
z ekonomią współdzielenia, ale 
przez ekspertów rynku zali-
czane są do takich biznesów. To 
wszelkie miejsca wymiany in-
formacji, agregujące freelance-
rów, którzy świadczą usługi nie-
podlegające obostrzeniom spo-
łecznym. Tutaj widzimy praw-
dziwy rozkwit zleceń i usługo-
dawców, szczególnie w obsza-
rze świadczeń dla klientów 
z segmentu B2B. Odbiorca biz-
nesowy również musi zaufać, 
by zlecić komuś wykonanie 
konkretnego dzieła, bardzo pre-
cyzyjnie dobiera on nie tylko 
partnerów do współpracy, ale 
także w pierwszym kroku po-

średników. Rozwijając  brief4U. 
com, platformę łączącą profe-
sjonalistów z obszaru marke-
tingu z agencjami reklamo-
wymi oraz freelancerami, sta-
wiamy przede wszystkim na ja-
kość. Bez tego nie ma zaufania, 
a bez zaufania nie ma współ-
pracy i wzajemnych korzyści. 
Sharing economy to także 
współdzielenie informacji i da-
nych, z których mogą korzystać 
inne przedsiębiorstwa. Rozwią-
zania technologiczne w tym za-
kresie są nieograniczone i rezul-
taty gospodarcze wywołane 
przez pandemie nie mają na nie 
wpływu. Przeciwnie – plat-
formy wymiany wiedzy i bazy 
wyselekcjonowanych usługo-
dawców cieszą się dużym zain-
teresowaniem, a klienci coraz 
częściej i śmielej z nich korzy-
stają, optymalizując w ten spo-
sób swój czas i ograniczając 
koszty oraz ryzyko podejmowa-
nych decyzji – komentuje Mar-
cin Chyliński, założyciel plat-
formy brief4U.com. 

Pojęcie uberyzacji biznesu 
powstało od jednej z najbardziej 
znanych aplikacji do zamawia-
nia przejazdów prywatnymi sa-
mochodami zarejestrowanymi 
w systemie Uber. Jednak samo 

zjawisko nie dotyczy wyłącznie 
aplikacji Ubera. Owszem, po-
lega na łączeniu zleceniodaw-
ców i zleceniobiorców przez 
wspólną platformę i pozwala in-
dywidualnym usługodawcom 
na dotarcie do klienta, co bez ta-
kich rozwiązań cyfrowych było 
wcześniej znacznie trudniejsze. 
Jednak uberyzacja odnosi się 
do biznesów z różnych branż. 
Za sukcesem Ubera czy 
Airbnb.com w ciągu ostatnich 
lat rozwinęło się wiele innych 
podobnych aplikacji, które zrze-
szają oferty na przykład opieki 
nad dziećmi, gastronomię, 
usługi z zakresu opieki zdro-
wotnej czy sprzątania. 

– Ekonomia współdzielenia 
nie jest kategorią zamkniętą. To 
zjawisko cały czas ewoluuje i bę-
dzie się rozwijało nadal. Prze-
trwają biznesy, które będą potra-
fiły dostosować się do nowych 
warunków ekonomicznych 
i społecznych, dopasują swój 
model działania do potrzeb 
klientów oraz umiejętnie wyko-
rzystają narzędzia cyfrowe 
w celu dotarcia do konsumen-
tów, a także zweryfikowanych 
zleceniodawców. Rynek sharing 
economy będzie rósł w siłę – do-
daje Marcin Chyliński.

Za sukcesem Ubera czy Airbnb.com w ciągu ostatnich lat 
rozwinęło się wiele  innych podobnych aplikacji
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Godny zaufania kooperant
Nominacja w kategorii 
Mikro i Mała Firma 

Rozmawiamy z dr. Sylwestrem 
Pawętą, Prokurentem, Dyrek-
torem Operacyjnym Hart-Tech 
Sp. z o. o. 

Hart-Tech obchodził w mi-
nionym roku jubileusz dzie-
sięciolecia swojej działalno-
ści. Proszę o podsumowa-
nie tego okresu w aspekcie 
personalnym, produkcyj-
nym i finansowym. 
Obchodzony przez nas 

w minionym roku jubileusz to 
okazja, by podsumować do-
tychczasową działalność, wy-
znaczyć kierunek dalszego 
rozwoju oraz potwierdzić, że 
Hart-Tech to przede wszyst-
kim ludzie, którzy go tworzą. 
Stopniowo zwiększaliśmy za-
trudnienie wraz z tworzeniem 
struktury organizacyjnej 
i działów: logistyki, sprzedaży, 
technologii, produkcji, utrzy-
mania ruchu, kontroli jakości. 
Obecnie zatrudniamy 42 pra-
cowników i pracujemy na hali 
o powierzchni 2500 mkw. (za-
czynaliśmy od 3 pracowników 
i hali 300 mkw.). Firma oprócz 
procesów inwestycyjnych 

w urządzenia za podstawowy 
cel stawia sobie zadowolenie 
klienta i realizację jego wyma-
gań na niezmiennym, wyso-
kim poziomie. Służą temu 
wprowadzone przez nas sys-
tem zarządzania jakością we-
dług ISO 9001 oraz dla klien-
tów z przemysłu samochodo-
wego – również certyfikat 
ISO/TS 16949, a także system 
zarządzania obróbka cieplną – 
CQI9 – standard AIAG. Przez 
powyższą politykę firma Hart-
Tech ugruntowała swoją pozy-
cję w zakresie realizacji proce-
sów obróbki cieplnej dla bran-
ży motoryzacyjnej, uzyskując 
rygorystyczne dopuszczenie 
dla dostawców tego segmentu 
rynku. Dodatkowo w roku 
2019 uzyskała dopuszczenie 
i rozpoczęła realizacje proce-
sów dla światowego lidera 
produkującego elementy me-
dyczne (zarówno narzędzia, 
jak i elementy protez). W celu 
zintegrowania wszystkich pro-
cesów zachodzących w orga-
nizacji wykorzystujemy autor-
ski system ERP o nazwie HAR-
TOWNIK, który zaprojektowa-
liśmy i napisaliśmy siłami we-
wnętrznymi. Jest to program, 
dzięki któremu możliwe jest 

zarządzanie oraz identyfikacja 
każdego detalu trafiającego 
do naszej firmy, począwszy 
od przygotowania oferty 
po przyjęcie elementów, pro-
dukcję, aż do momentu 
sprawdzenia jakości i wyda-
nia. Oprogramowanie umożli-
wia również analizę wszelkich 
wskaźników związanych 
z efektywnością i jakością pro-
dukcji, co pozwala na wycią-
ganie wniosków i szybkie re-

agowanie. Program ciągle roz-
wijamy, ale już wiemy, że jego 
wdrożenie przełożyło się 
na efektywniejsze wykorzy-
stanie posiadanych urządzeń. 
Od samego początku nasze 
wartości skupiają się na inno-
wacji, jakości i bezpieczeń-
stwie każdego naszego klien-
ta. Skutkiem było wypracowa-
nie sobie w branży opinii god-
nego zaufania kooperanta oraz 
czołowego partnera bizneso-
wego. Dziękujemy za to oraz 
dziękujemy raz jeszcze 
wszystkim tym, którzy przy-
czynili się do rozwoju i sukce-
su naszej firmy. Nie zatrzymu-
jemy się, przed nami nowe 
wyzwania. 

Specjalnością Hart-Tech jest 
obróbka cieplna i cieplno-
chemiczna metali. Proszę 
przybliżyć Czytelnikom ten 
rodzaj usług. 
Firma Hart-Tech to har-

townia usługowa, działająca 
w obrębie zaawansowanych 
technologii obróbki cieplnej 
i obróbki cieplno-chemicznej. 
Firma w swojej działalności 
świadczy usługi nowoczesnej 
obróbki stali w próżni i atmos-
ferach ochronnych, specjali-

zując się głównie w nawęgla-
niu próżniowym, azotowaniu, 
azotonasiarczaniu, wyżarza-
niu, hartowaniu, ale także 
przesycaniu i starzeniu oraz 
lutowaniu próżniowym. Po-
siadane urządzenia pozwalają 
na dobranie możliwie ko-
rzystnych parametrów obrób-
ki dla specyfiki wyrobów me-
talowych. Chłodzenie w pie-
cach odbywa się z wykorzy-
staniem oleju próżniowego 
na bazie GTL lub azotu krioge-
nicznego najwyższej czysto-
ści. 

Proszę opisać najnowszą in-
westycję firmy. Jak posze-
rzyła ona Wasze możliwości 
produkcyjne? Jakich no-
wych klientów będziecie 
w stanie dzięki niej pozy-
skać? 
Ciągle staramy się posze-

rzać nasze możliwości i wy-
chodzić naprzeciw oczekiwa-
niom naszych klientów oraz 
zwiększać konkurencyjność 
na rynku. Jedną z naszych 
najnowszych inwestycji jest 
dwukomorowy piec próżnio-
wy. Przeznaczony jest on 
głównie do procesów nawę-
glania próżniowego i hartowa-

nia w oleju na bazie GTL. 
Dzięki zastosowaniu tego ty-
pu oleju jesteśmy w stanie 
uzyskać wyższe twardości 
na materiałach konstrukcyj-
nych szczególnie na detalach 
o większych przekrojach. 
Udało nam się również 
w ostatnim roku, który był 
ciężki dla wszystkich przed-
siębiorstw, powiększyć park 
maszynowy o kolejny piec 
do odpuszczania oraz myjkę 
natryskową. Obecnie trwa 
proces pozyskiwania fundu-
szy na innowacyjne, inteli-
gentne centrum do hartowa-
nia w helu wraz z systemem 
recyklingu helu. Dzięki wdro-
żeniu tej technologii będzie-
my mogli zapewnić hartowa-
nie na elementach o więk-
szych przekrojach, gdzie har-
towanie w azocie jest niewy-
starczające, lecz przy mniej-
szych odkształceniach niż 
hartowanie w oleju. Zaprasza-
my do wejścia na naszą stronę 
i zapoznania się z naszymi 
urządzeniami oraz technolo-
giami za pomocą wirtualnego 
spaceru, który przygotowali-
śmy w odpowiedzi na pande-
mię i mniejsze możliwości 
spotkań bezpośrednich.

Dr Sylwester Pawęta, 
Prokurent, Dyrektor 
Operacyjny Hart-Tech Sp. z o. o.
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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.

USŁUGOWA HARTOWNIA STALI

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 

www.hart-tech.pl
e-mail: ofertowanie@hart-tech.pl 

tel: (42) 237 17 42 wew. 1

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

gwarantują najwyższy poziom

REKLAMA 0010190517
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Nie istnieje biznes, którego 
nie mógłbym otworzyć
Rozmowa z Wojciechem 
Goduńskim, prezesem firmy 
Wojtex 

Panie prezesie, firma Woj-
tex powstała w 1994 roku 
i początkowo zajmowała 
się prowadzeniem komi-
sów samochodowych. Jak 
skończył się ten etap dzia-
łalności i czy nadal prowa-
dzicie biznes samochodo-
wy? 
Wojtex na rynku istnieje 

od 1994 roku, a od 2007 roku 
z sukcesem prowadzimy 
swoje działania w branży 
franczyzowej. Początki firmy 
były niezwiązane z branżą 
gastronomiczną. Zanim stali-
śmy się największym opera-
torem franczyzowym w Pol-
sce, swoje działania zapo-
czątkowaliśmy działalnością 
związaną z dostarczaniem 
rozrywki nadmorskim tury-
stom poprzez automaty 
do gier. W latach 90. „Woj-
tex” zajmował się również 
sprzedażą samochodów 
w komisach samochodo-
wych. Wraz ze wzrostem 
konkurencji poszukiwałem 
kolejnych pomysłów na biz-
nes. Tym razem trafiło 
na branżę gastronomiczną. 
Miałem własny lokal w cen-
trum Aleksandrowa Łódz-
kiego w doskonałej lokaliza-
cji. Akurat dotychczasowy 
najemca z niego zrezygno-
wał. A ja szukałem nowego 
pomysłu na biznes. Pomyśla-
łem, że miejsce świetnie na-
daje się na restaurację. Nie 
miałem doświadczenia w ga-
stronomii, ale nowe wyzwa-
nia napędzają mnie do dzia-
łania już od najmłodszych 
lat. 
To miał być lokal w stylu 
karczmy – tradycyjne dobre 
jedzenie, do tego muzyka 
na żywo. Nazwa Biesiadowo 
pasowała do tego idealnie, 
a dodatkowo zainspirował 
mnie wystrój nawiązujący 
do góralskiej chaty. Nie oby-
ło się bez komplikacji – kuch-
nia według sanepidu była 
zbyt mała dla dużej gastro-
nomii. Za to była dobra dla 
pizzerii. Więc nazwa została, 
tylko charakter lokalu się 
zmienił. To była największa 
pizzeria w Polsce, na 230 
miejsc siedzących. Ludzie 
dojeżdżali do nas z odległo-
ści 80 kilometrów. Na wolny 
stolik czekali po dwie, trzy 
godziny. W pewnym mo-
mencie znajomy zapropono-
wał mi, że chętnie otworzy 
drugie Biesiadowo – i tak 

właśnie rozpoczął się biznes 
związany z franczyzą. 

Rozumiem, skąd ten 
zwrot w stronę branży ga-
stronomicznej. Ale prze-
cież mógł zakończyć się 
porażką. A tymczasem 
stał  się Pana kolejnym 
sukcesem... 
Po trzynastu latach pracy 

w handlu oraz po obserwacji 
rynku, w odpowiedzi na za-
potrzebowanie konsumen-
tów, postanowiłem zainwe-
stować w branżę gastrono-
miczną. Nasz lokal zwrócił 
uwagę odwiedzających, któ-
rzy wyrażali chęć otwarcia 
restauracji o podobnym cha-
rakterze. W odpowiedzi 
na ich zapotrzebowanie, po-
wstało pięć kolejnych lokali 
w Łodzi, które na wzór na-
szej restauracji uruchomio-
ne zostały przez zewnętrz-
nych inwestorów z naszą po-
mocą. Nadal nie był to jesz-
cze etap franczyzy. Zważyw-
szy na błyskawiczny rozwój 
pizzerii, postanowiliśmy 
otworzyć hurtownię, która 
po dzień dzisiejszy zapew-
nia niezbędne zaopatrzenie 
do wyrobu m.in. pizzy.  
Kolejnym krokiem było pod-
jęcie decyzji o franczyzie. 
Po przedstawieniu oferty 
potencjalnym franczyzo-
biorcom, nastąpił szybki 
rozwój sieci Pizzeria Biesia-
dowo. W 2009 roku otwo-
rzyliśmy 30 pizzerii, 
a w 2010 kolejne 30. Obecnie 
na rynku z powodzeniem 
funkcjonuje ponad sto lokali 
Sukces Biesiadowa pocią-
gnął za sobą powstanie ko-
lejnych brandów, co przy-
czyniło się do osiągnięcia 
przez Wojtex tytułu naj-
większego operatora fran-
czyzowego w Polsce. 

Obecnie firma Wojtex 
sprawuje nadzór nad wie-
loma lokalami gastrono-
micznym w ramach fran-
czyzy. Proszę w skrócie 
wyjaśnić, na czym polega 
franczyza? Jakie są jej za-
lety? 
Franczyza to doskonałe 

rozwiązanie dla osób poszu-
kujących pomysłu na biznes 
bez doświadczenia w bran-
ży oraz chcących stabilnie 
zainwestować swoje finan-
se. Taki model  jest naj-
prostszym sposobem otwo-
rzenia własnego biznesu 
pod znaną i sprawdzoną 
marką. Ta forma prowadze-
nia biznesu już na starcie 

generuje duże oszczędności 
– franczyzobiorca otrzymuje 
know how, czyli gotowy 
przepis na działalność 
pod znanym szyldem oraz 
gwarancję dobrze funkcjo-
nującej firmy. Warto jednak 
pamiętać o podejmowaniu 
współpracy wyłącznie 
z profesjonalistami. 
Dołączając do grona franczy-
zobiorców, przedsiębiorca 
otrzymuje pomoc franczyzo-
dawcy na każdym etapie 

prowadzenia działalności. 
Z prowadzeniem tego typu 
modelu franczyzowego wią-
żą się ogromne oszczędności 
– ze względu na dostęp 
do szkoleń, gotowe strategie 
marketingowe, wsparcie 
specjalistów ds. otwarć oraz 
doradców biznesowych. 
Franczyza to doskonałe roz-
wiązanie biznesowe – wcho-
dząc na rynek z rozpozna-
walną marką, już na samym 
starcie mamy ułatwioną dro-
gę do osiągnięcia zamierzo-
nych celów.  

Jakie marki są obecnie 
związane z firmą Wojtex? 
Jak można się zoriento-
wać, są to głównie marki 
z branży gastronomicznej, 
ale nie tylko... 
Oprócz Biesiadowa, 

w portfolio firmy możecie 

Państwo znaleźć markę mar-
kę Western Chicken rodem 
z Dzikiego Zachodu, która 
przyciąga uwagę klimatycz-
nym stylem oraz serwowa-
nymi daniami z chrupiącym 
kurczakiem w złocistej pa-
nierce. Niski nakład finanso-
wy, szybki zwrot z inwestycji 
oraz elastyczna oferta współ-
pracy sprawiają, że Western 
Chicken jest jednym z najko-
rzystniejszych systemów 
franczyzowych dostępnych 
na rynku. 
Kolejną, również doskonale 
funkcjonującą naszą marką 
jest sieć Western Tortilla –  
koncept, który serwuje tor-
tille z chrupiącym filetem 
z kurczaka w różnych odsło-
nach smakowych. Poza loka-
lami stacjonarnymi, w ofer-
cie posiadamy możliwość 
otwarcia gastronomii w for-
mie foodtruck’a. 
Jesteśmy również właścicie-
lem kawiarni Coffeeloffee. 
Sieć specjalizuje się przede 
wszystkim w sprzedaży ka-
wy na wynos. W ofercie po-
siadamy szeroki wybór cie-
płych napojów, deserów oraz 
przekąsek. 
Dla franczyzobiorców, którzy 
preferują biznes z niskim na-
kładem finansowym oraz 
nielicznym zapleczem pra-
cowniczym, proponujemy 
skorzystanie z oferty Speedy 
Romano – sieci pizzerii 
na dowóz. 
Naszą najnowszą marką ga-
stronomiczną jest Amori Po-
midori – sieć prawdziwie 
włoskich pizzerii. 
Poza franczyzową działalno-
ścią,  w portfolio naszej fir-
my można znaleźć Zjemy.co 
– aplikację do zamawiania je-
dzenia  on-line.  
Dla miłośników akcesoriów 
do butów stworzyliśmy spe-
cjalny Zippedshoes – sklep 
on-line z suwakami do obu-
wia, które zamieniają but 
sznurowany w zapinany 
na ekspres.  
Najmłodszą naszą marką jest 
Pracuj.tu –  portal interneto-
wy dla pracodawców oraz 
osób poszukujących zatrud-
nienia. 

Sądząc po dotychczaso-
wych osiągnięciach, nigdy 
nie spoczywa Pan na lau-
rach. Jakie są dalsze plany 
rozwoju firmy? Czy planu-
je Pan wejście w inne dzie-
dziny gospodarki? Czy na-
stąpi ekspansja na zagra-
niczne rynki? 
Cały czas obserwuję ry-

nek i poszukuję pomysłów, 
które będą wpisywać się 
w zapotrzebowanie konsu-
mentów. Jeśli chodzi o zagra-
niczną współpracę, od po-
czątku naszej działalności 
w ofercie franczyzowej jest 
możliwość podjęcia działal-
ności na zasadzie franczyzy. 
Mamy doświadczenie z bry-
tyjskim rynkiem oraz 
wschodnią częścią Europy. 
Jeśli potencjalny franczyzo-
biorca wykaże chęć współ-
pracy, z chęcią podejmiemy 
wyzwanie. Mając wieloletnie 
doświadczenie w branży nie 
zamykamy się  na możliwo-
ści, które stają na drodze na-
szych pomysłów i możliwo-
ści rozwoju. Dla mnie nie ma 
rzeczy niemożliwych. Jeśli 
widzę w jakimś biznesie po-
tencjał i odkrywam na rynku 
lukę, obserwuję branżę 
i po krótkim czasie otwieram 
nowy koncept. Nie istnieje 
biznes, którego nie mógłbym 
otworzyć. Idę z biegiem cza-
su, podążam za trendami 
oraz modą panującą na ryn-
ku, a to przekuwa się w suk-
ces mojego biznesu.  

Gdyby zechciał Pan pod-
sumować minione lata 
spędzone w biznesie, to 
co przyniosło Panu naj-
więcej satysfakcji? 
Najwięcej satysfakcji daje 

doświadczenie i skala, na ja-
ką działają moje biznesy. 
Przez 27 lat istnienia firmy 
Wojtex zdobyłem ogromne 
doświadczenie i przesze-
dłem długą drogę w bizne-
sie,  zaczynając od handlu, 
aż po rynek HoReCa. 
Każdego roku nasze koncep-
ty zajmują wysokie pozycje 
w rankingach biznesowych 
i gastronomicznych. Przez 
lata zdobyliśmy wiele na-
gród, na przykład  Laur 
Klienta, Top Marka, Gazele 
Biznesu, Firma Roku, Jakość 
Roku, Polish Product, Luksu-
sowa marka Roku i wiele in-
nych. Każda nagroda wska-
zuje na istotne aspekty na-
szej działalności. Wszystkie 
wyróżnienia są dla nas do-
wodem na to, że działalność 
„Wojtexu” się opłaca. 

Wojciech Goduński
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Nie istnieje biznes, 
którego nie mógłbym 
otworzyć. Idę z biegiem 
czasu, podążam 
za trendami oraz modą 
panującą na rynku, a to 
przekuwa się w sukces

Każdego roku nasze 
koncepty zajmują 
wysokie pozycje w ran-
kingach biznesowych 
i gastronomicznych. 
Przez lata zdobyliśmy 
wiele nagród
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Meble tworzone z pasją
Nominacja w kategorii 
Mikro i Mała Firma 

O działalności swojej firmy opo-
wiada Tadeusz Gal, twórca 
i właściciel firmy MEBLE GAL 
Tadeusz Gal. 

Przy projektowaniu i wykony-
waniu mebli ważna jest innowa-
cyjność, wdrażanie nowych 
technologii, praca na bazie no-
wych materiałów, wprowadza-
nie nietuzinkowych rozwiązań, 
indywidualne podejście 
do klienta, różnorodność w pro-
jektowaniu. Wnętrze i meble po-
winny być dostosowane do po-
trzeb i upodobań klienta, trzeba 
maksymalnie wykorzystać prze-
strzeń (szczególnie, jeśli jest nie-
wielka). Musimy pamiętać 
o tym, że to my jesteśmy dla 
klienta a nie klient dla nas. 

Pomysł prowadzenia działal-
ności w tej branży wynika z na-
szych zainteresowań. Nasza 
firma to nie tylko ciężka praca, 
ale od samego początku – nasza 
pasja. 

W ciągu kilkunastu lat, gdy 
prowadzimy naszą działalność, 
nie tylko zmienił się wygląd me-
bli, moda, materiały, kolory, ale 
przede wszystkim zwiększył się 

nacisk na jakość wykonanych 
mebli. Nasz nowoczesny park 
maszyn pozwala nam zwiększać 
tę jakość i wyjść naprzeciw ocze-
kiwaniom klienta. Ponadto ob-
sługa musi być coraz bardziej 
kompleksowa, dlatego w naszej 
firmie zaczynamy od projektu, 
kończymy na montażu 
pod wskazanym adresem z moż-
liwością zakupu u nas również 
sprzętu agd. Posiadamy własny 
salon, gdzie klient może zoba-

czyć, jakie rozwiązania można 
zastosować. W salonie klient 
może wybrać materiały z szero-
kiej gamy wzorników frontów, 
płyt, okuć meblowych itp. 

Robimy meble wyłącznie 
na indywidualne zamówienie 
klienta – meble na wymiar, „me-
ble szyte na miarę”. Realizujemy 
umeblowanie całych mieszkań 
i domów. Współpracujemy z fir-
mami (np. kamieniarską, sprze-
dającą agd) w celu komplekso-

wej obsługi klienta. Doradzamy, 
podpowiadamy, tłumaczymy, 
wykorzystujemy każdy centy-
metr pomieszczenia z zachowa-
niem zasad ergonomii, która jest 
niezwykle ważnym elementem 
ułatwiającym pracę w projekto-
wanych przez nas kuchniach. 
Dla każdego przygotowywanie 
posiłków w kuchni stworzonej 
dla niego jest przyjemnością, 
a nie przymusem czy przykrym 
obowiązkiem. Kuchnia to „serce 

domu” i to w niej tętni życie. Na-
sze hasło reklamowe „Twój styl, 
twoje meble” nie jest przypad-
kowe. Każdy ma swoje upodo-
bania a my to szanujemy i sta-
ramy się sprostać oczekiwaniom 
klienta. 

Podkreślmy, że w najnow-
szych trendach rządzi natura, ko-
lory ziemi, matowe powierzch-
nie. Mamy zatem naturalne 
drewno lub kolory laminatu imi-
tujące strukturę drewna, ka-

mień. Związana z pandemią ko-
nieczność przebywania w domu 
przyczyniła się również do tego, 
że klienci chcą otaczać się kolo-
rami ziemi, aby wnętrze było 
przytulne i ciepłe. Mat prawie 
w całości wyparł powierzchnie 
w połysku. Jest łatwiejszy 
w utrzymaniu czystości. Do-
stępne są płyty laminowane ma-
towe o jedwabistej, delikatnej 
strukturze, co czyni meble i po-
wierzchnie delikatnymi. Kolejna 
ważna rzecz to brak uchwytów 
(bezuchwytowy system otwie-
rania typu TIP-ON), uchwyty fre-
zowane lakierowane lub zinte-
growane z frontem. Obecnie 
wnętrze mebli to nie tylko same 
półki. To wiele akcesoriów, ko-
szy, wysuwanych półek, chowa-
nych stolików a wszystko po to, 
aby usystematyzować, uporząd-
kować i usprawnić pracę 
w kuchni. 

Myślę, że w kolejnych miesią-
cach także modne będą właśnie 
kolory natury i ziemi, wzboga-
cone o faktury imitujące korę lub 
korek. Wszystko przeplatane 
metalowymi elementami w ko-
lorze czerni i delikatnej miedzi 
(złota). Nadal przeważać będzie 
prostota i elegancja a jednocze-
śnie funkcjonalność i trwałość.

W projektach przeważa 
prostota i elegancja, 
funkcjonalność i trwałość
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Firma wykonuje meble wyłącznie na indywidualne zamówienie 
klienta – meble na wymiar, „meble szyte na miarę”
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Hasło reklamowe firmy 
MEBLE GAL Tadeusz Gal brzmi 
„Twój styl, twoje meble”
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REKLAMA 0010188015

MEBLE GAL
Blok Dobryszyce
ul. Kochanowskiego 65
97-505 Dobryszyce
NUMER TELEFONU 692 452 000

Specjalizujemy się w produkcji mebli kuchennych 
na wymiar oraz przesuwnych szaf wnękowych. 
Wykonujemy również stoły, meble pokojowe 
i garderoby. Bazujemy na wytrzymałych materiałach 
i sprawdzonych systemach oraz akcesoriach, takich jak 
Blum, Amix, Gamet, Nomet.

Wszystkie projekty szczegółowo omawiamy 
z Klientem, dzięki czemu możemy zaproponować 
optymalne rozwiązania. Uwzględniamy uwagi 
i oczekiwania naszych Klientów oraz proponujemy 
praktyczne rozwiązania. Duży wybór materiałów 
pozwala stworzyć meble idealnie pasujące do 
pomieszczenia i potrzeb Klienta. Wykonujemy 
zarówno meble nowoczesne, jak też klasyczne 
i stylizowane.

Aby zapoznać się z naszymi realizacjami, materiałami 
oraz akcesoriami zapraszamy do odwiedzenia 
naszego salonu w miejscowości Blok Dobryszyce, ul. 
Kochanowskiego 65. W celu zapewnienia fachowej 
obsługi prosimy o wcześniejsze ustalenie spotkania 
pod numerem tel. 692 452 000.
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Chcemy być blisko pacjentów
Nominacja w kategorii 
Duża Firma 

Rozmawiamy z Małgorzatą 
Brańską, Kierownikiem Regio-
nu NEUCA MED Sp. z o. o. 

Co powinno cechować me-
nedżera, by sprawnie łą-
czył dbałość o dobro klien-
tów – a w tym przypadku 
o zdrowie pacjentów – 
z dbałością o interesy fir-
my? 
W dzisiejszej rzeczywisto-

ści dwie kluczowe kompeten-
cje menedżera to odwaga me-
nedżerska i umiejętność bu-
dowania zaangażowania oraz 
wspieranie swoich pracowni-
ków i współpracowników 
w trudnej, bardzo niepewnej 
i dynamicznie zmieniającej 
się rzeczywistości, przy jed-
noczesnym uwzględnieniu 
potrzeb naszych pacjentów – 
klientów. Wyznaję zasadę, iż 
najważniejsi są pracownicy 
i staram się przekazywać war-
tości w taki sposób, by dla 
pracowników byli najważ-
niejsi pacjenci. Swoim zacho-
waniem i postawą pokazuję, 
że praca kierownika przekła-
da się na samopoczucie 

członków zespołu, zaś samo-
poczucie przekłada się 
na osiągane przez zespół wy-
niki. Dbam o środowisko pra-
cy. 

W jaki sposób zmieniła się 
działalność Przychodni Le-
karskich Świat Zdrowia 
w związku z pandemią? 
Sytuacja związana z pan-

demią bez wątpienia wpłynę-
ła mobilizująco na cały ze-
spół, który w sposób zaanga-
żowany i odpowiedzialny 
podszedł do zadań, co w re-
zultacie pokazało siłę naszej 
firmy skupionej na satysfakcji 
pacjenta. Podjęliśmy szereg 
działań zmierzających 
do podniesienia bezpieczeń-
stwa pracowników i pacjen-
tów oraz ograniczyliśmy ry-
zyka, tam gdzie były one zde-
finiowane jako bardzo wyso-
kie. 

Jaką rolę w kierowaniu fir-
mą z branży medycznej od-
grywa właściwe zarządza-
nie zasobami ludzkimi? 
Przywiązujemy dużą wagę 

do kwestii pracowniczych, 
tym bardziej w dobie pande-
mii. Potwierdzeniem naszych 

działań jest fakt, iż jako Grupa 
NEUCA, w tym nadzwyczaj 
trudnym czasie, zajęliśmy 6. 
miejsce w rankingu Najlep-
szych Miejsc Pracy (Great Pla-
ce to Work) – najbardziej pre-
stiżowego i wiarygodnego 
rankingu pracodawców 
na świecie. Cały czas wyty-
czamy nowe kierunki i obie-
ramy nowe cele, gdyż ko-
nieczne jest innowacyjne 
spojrzenie na pozyskanie, 

utrzymanie i rozwój zatrud-
nionego już personelu. 
W obecnej rzeczywistości, 
szczególnie w branży me-
dycznej, kapitał ludzki staje 
się głównym aktywem przed-
siębiorstwa. Jest to jednak 
możliwe wówczas, gdy wy-
starczająco zadbamy o jego 
jakość i stały rozwój, a także 
ułatwimy dostęp do korzysta-
nia z innowacyjnych rozwią-
zań technologicznych i me-
dycznych. 

Na jakie kierunki rozwoju 
stawia firma? 
Jako przychodnie, chcemy 

być blisko naszych pacjentów 
i ich potrzeb, i tymi potrzeba-
mi kierujemy się przy wyty-
czaniu kierunków rozwoju 
biznesu. Dlatego już nieba-
wem na terenie Miasta Zgie-
rza w Galerii Zgierskiej po-
wstanie nowoczesne Cen-
trum Rehabilitacji, połączone 
z ortopedią i diagnostyką 
(USG, RTG). W tym też miej-
scu powstanie nasza filia POZ 
dla osób dorosłych i dzieci – 
obecnie działającej Poradni 
POZ w Zgierzu przy ul. Witka-
cego 2d. Będziemy realizować 
projekty współfinansowane 

ze środków unijnych, w tym 
rehabilitacyjne. Już dzisiaj 
nasza przychodnia przy ul. 
Lechonia w Zgierzu realizuje 
unijny program zapobiegania 
nadwadze i otyłości miesz-
kańców województwa łódz-
kiego, a nasze przychodnie 
na terenie Łodzi wspólnie 
z Narodowym Instytutem 
Kardiologii w Warszawie 
z powodzeniem realizują 
ogólnopolski program profi-
laktyki chorób serca i naczyń. 
Jesteśmy również realizato-
rem programu POZ PLUS, 
wdrażającego model opieki 
koordynowanej. Grupa NEU-
CA, której częścią jesteśmy, 
działa w szerokiej branży 
ochrony zdrowia. Jesteśmy li-
derem rynku hurtowej dys-
trybucji farmaceutyków 
w kraju, wprowadzamy na ry-
nek produkty apteczne i roz-
wijamy usługi w obszarze 
ochrony zdrowia. W ramach 
ogólnopolskiej sieci Przy-
chodni Lekarskich Świat 
Zdrowia oferujemy pacjen-
tom usługi z zakresu podsta-
wowej i ambulatoryjnej opie-
ki medycznej. Jednocześnie 
oferujemy pacjentom nowo-
czesne rozwiązania teleme-

dyczne, a także posiadamy 
największą niezależną sieć 
ośrodków badań klinicznych 
w Europie, która prowadzi 
ponad 500 badań klinicznych 
rocznie. 

Jak widzi Pani rozwój bran-
ży medycznej w perspek-
tywie kilku najbliższych 
lat? 
XXI wiek to bez wątpienia 

era dynamicznego rozwoju 
nowoczesnych technologii 
i kanałów komunikacji. Bran-
ża medyczna jest jedną 
z branż bardziej wymagają-
cych, stąd dynamika zmian 
w tym zakresie przebiega nie-
co wolniej, jednak zmiany 
w tym kierunku z pewnością 
przyśpieszą w najbliższych la-
tach. Jako GK NEUCA już dzi-
siaj z powodzeniem działamy 
w tym sektorze. Patrząc kom-
pleksowo na branżę medycz-
ną na pewno będziemy łączyć 
synergiczne potrzeby farma-
ceutów, producentów i pa-
cjentów, w oparciu o pojawia-
jące się potrzeby w naszych 
przychodniach, w segmencie 
badań klinicznych, a także re-
alizując ambitne projekty te-
lemedyczne.

Małgorzata Brańska, 
Kierownik Regionu NEUCA 
MED Sp. z o. o.
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Problemy po koronakryzysie
Finanse 

Wydaje się, że sytuacja kryzy-
sowa związana z pandemią 
Covid-19 w naszym kraju zo-
stała opanowana. Tej obiecu-
jącej wizji nie podzielają 
przedsiębiorcy, szczególnie ci 
z sektora MŚP, który najbar-
dziej ucierpiał w pandemii. 
Biznes liczy straty. Ich praw-
dziwą skalę po trwaniu kilku-
nastu miesięcy koronakryzy-
su przedstawia raport Intrum 
„European Payment Report 
2021”. 

Jeszcze przed koronakryzysem 
zatory płatnicze były jedną 
z głównych bolączek rodzimej 
gospodarki. Obecnie klienci 
płacący po terminie są już pro-
blemem dla ponad 70 proc. biz-
nesów w naszym kraju. 

Jednym ze wskaźników po-
kazujących czy opóźnione płat-
ności są realnym problemem, 
jest luka płatnicza, czyli różnica 
między terminami płatności 
oferowanymi przez firmy, 
a czasem, w którym klienci re-
alnie płacą za dostarczone to-
wary i usługi. Jak pokazuje ra-
port EPR 2020, jeżeli chodzi 
o Polskę, luka płatnicza jest naj-

większa w sektorze publicz-
nym i wynosi 20 dni. Nieco le-
piej jest w sektorze B2B, ale 
opóźnienia w tym przypadku 
nadal wynoszą 17 dni. Luka 
płatnicza jest najmniejsza 
w sektorze B2C – 9 dni. 

– Kryzys spowodowany 
pandemią Covid-19 sprawił, że 
zdecydowanie spadła siła na-
bywcza Polaków – 45 proc. osób 
w naszym kraju doświadczyło 

spadku dochodów. Mogłoby się 
więc wydawać, że luka płatnicza 
powinna być największa w sek-
torze B2C, ale to właśnie konsu-
menci są najbardziej rzetelnymi 
płatnikami. Niepokojąco wy-
soka luka płatnicza jest w sekto-
rze B2B. To skutek trwającej po-
nad rok pandemii. Wiele firm 
w naszym kraju szczególnie tych 
z sektora MŚP, zaczęła mieć pro-
blem z zachowaniem płynności 

finansowej. Aby utrzymać się 
na rynku, przedsiębiorstwa 
opóźniają zapłatę faktur. Nie-
stety, w ten sposób firmy, które 
nie otrzymują zapłaty za dostar-
czone towary i usługi, po pew-
nym czasie same zaczynają mieć 
problem z bieżącym finansowa-
niem swojej działalności. Nie-
rzadko same stają się dłużni-
kami – komentuje Dariusz Si-
kora, ekspert Intrum. 

Problemem nie jest tylko 
to, ile dni wynosi luka płatni-
cza w poszczególnych sekto-
rach, ale również to, jak zna-
cząco obecnie wydłużył się 
okres między oferowanymi 
terminami płatności, a mo-
mentem, w których klienci do-
konują realnie zapłaty, w sto-
sunku do przedcovidowych 
czasów. 

– 54 i 36 dni – jak pokazują 
dane zebrane przez Intrum, 
o tyle właśnie od 2019 r. wydłu-
żył się czas, w którym obecnie 
podmioty z sektora publicz-
nego i B2B dokonują zapłaty. 
Nie tylko te statystyki wskazują 
na problem. Gdy w 2020 r. za-
pytaliśmy przedsiębiorców 
o to, czy zostali poproszeni 
o wydłużenie terminu płatno-
ści i czy zgodzili się na takie 
„odstępstwo”, zaledwie 10 
proc. ankietowanych odpowie-
działo, że nie spotkało się z taką 
sytuacją i również nie zgodziło 
się przełożyć zapłaty na póź-
niejszy okres. Gdy rok wcze-
śniej zadano te same pytania, 
wyniki były zdecydowanie od-
mienne – analogicznie 41 proc. 
i 62 proc. Wiele wskazuje na to, 
że dane, które będą widnieć 
w raporcie EPR 2021, nie będą 

bardziej optymistyczne – 
stwierdza Dariusz Sikora. 

Opóźnione płatności – pro-
blem, polskich przedsiębior-
ców, który został nasilony 
przez koronakryzys, wpływa 
negatywnie na płynność fi-
nansową biznesów. 58 proc. 
podmiotów z sektora MŚP i 48 
proc. dużych firm przyznaje, 
że z powodu niewypłacalnych 
klientów i kontrahentów mają 
problemy z zachowaniem 
płynności finansowej.  

W dodatku zagrażają one 
dalszemu funkcjonowaniu 
firm (41 proc. – MŚP i 36 proc. – 
duża firma). Opóźnione płat-
ności odpowiadają również 
m.in. za niezatrudnianie no-
wych pracowników (analo-
gicznie: 40 proc. i 47 proc.), 
a nawet redukcję obecnego 
personelu (36 proc. i 37 proc). 

Według przedsiębiorców py-
tanych przez Intrum, szybsze 
płatności od dłużników umoż-
liwiłyby ich firmom: wprowa-
dzenie innowacji (64 proc.), roz-
szerzenie gamy oferowanych 
produktów i usług (60 proc.), 
ekspansję geograficzną i wejście 
na nowe rynki (58 proc.) oraz za-
trudnienie większej liczby pra-
cowników (56 proc.).

Opóźnione płatności wpływają negatywnie na płynność finansową biznesów
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BUDUJEMY Z PASJĄ

R Specjalizujemy się w produkcji i montażu:
- linii technologicznych
- konstrukcji stalowych budynków i obiektów przemysłowych
- rurociągów, kanałów spalin
- urządzeń technologicznych
- zbiorników ciśnieniowych i silosów

R Realizujemy inwestycje:
- w systemie inwestora zastępczego
- generalnego wykonawcy
- pod klucz

R  Realizujemy duże zamówienia z zakresu produkcji 
wyrobów metalowych: bariery, barierki, podesty, 
konstrukcje schodowe, obejmy pod rurociągi, słupy, maszty, 
wieże.

R  Świadczymy usługi w zakresie: wynajmu żurawia i ładowarki 
teleskopowej, zwyżki, serwisów mechanicznych i remontów.

Konstak Sp. z.o.o. • 97-371 Wola Krzysztoporska, Mzurki 42 • tel. 48 44 732 00 51 • e-mail: konstak@konstak.pl • www.konstak.pl
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Czterogwiazdkowy hotel 
Ambasador Premium zaprasza:
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Firmy zwiększą zatrudnienie, 
w części utrzymując pracę zdalną
Zatrudnienie 

Chociaż pandemia wciąż trwa, 
to wskaźniki przewidywane-
go wzrostu gospodarczego 
i  oceny kondycji finansowej 
firm pokazują, że nastroje 
wśród pracodawców popra-
wiają się – wynika z  43. edycji 
badania Plany Pracodawców 
przeprowadzanego przez In-
stytut Badawczy Randstad 
i  Gfk Polonia. W  związku ze 
stopniowym znoszeniem 
obostrzeń pracodawcy zamie-
rzają zwiększać zatrudnienie 
oraz – choć w  mniejszym stop-
niu – podnosić wynagrodze-
nia. Ponad połowa pracodaw-
ców chce też utrzymać możli-
wość pracy zdalnej. 

– Na sytuację na polskim rynku 
pracy korzystnie wpłynęło lu-
zowanie obostrzeń. Praco-
dawcy z mniejszą rezerwą spo-
glądają na tworzenie nowych 
miejsc pracy, widać też ożywie-
nie w płacach. Te zmiany wi-
doczne są najbardziej w sekto-
rze usług. Firmy produkcyjne, 
logistyczne, ale także branże re-
krutujące wykwalifikowanych 
specjalistów już na początku 
roku sygnalizowały tworzenie 
nowych wakatów, a dziś coraz 
częściej mówią o większych 
wyzwaniach związanych z do-
stępnością odpowiednich kan-
dydatów w wielu regionach 
kraju – mówi Monika Hryni-
szyn, Dyrektor Personalna 
i Członek Zarządu Randstad 
Polska. 

Zatrudnienie będzie rosnąć 
Najczęściej nowe miejsca pracy 
zamierzają tworzyć firmy z sek-
tora nowoczesnych usług dla 
biznesu SSC/BPO (deklaruje tak 
co drugi przedsiębiorca z tej 
branży). Zwiększyć zatrudnie-
nie zamierza też ponad 1/3 pra-
codawców z branży przemysło-
wej, sektora budowlanego oraz 
logistyki. Najwięcej redukcji 
planują firmy z branży handlu 
i napraw, działalności ubezpie-
czeniowej i finansowej (po 7 
proc.) a także w pozostałej dzia-
łalności usługowej (6 proc.). 

Nie zabraknie ofert pracy 
sezonowej 
Blisko jedna czwarta firm pla-
nuje zatrudnić pracowników 
dorywczo w okresie wakacyj-
nym. To plany rekordowe, bo 
przed pandemią tworzyć tym-
czasowe miejsca pracy sezono-
wej zamierzało jedynie 15 proc. 
firm (dane z czerwca 2019). Naj-
częściej pracę na wakacje zaofe-

rują firmy z regionu wschod-
niego (28 proc.) a najrzadziej – 
z zachodniej części kraju (22 
proc.).  

Spośród wszystkich bada-
nych firm dla 13 proc. dodatkowi 
pracownicy to sposób na braki 
kadrowe związane z okresem 
urlopów, dla 11 proc. to wymóg 
wakacyjnego zapotrzebowania 
na ich produkty i usługi. 

Pracę sezonową zapropono-
wać chcą w wakacje przede 
wszystkim firmy z sektora no-
woczesnych usług dla biznesu 
(takie oferty zaproponuje co 
drugi pracodawca), firmy logi-
styczne (32 proc.), zajmujące się 
obsługą nieruchomości i przed-
siębiorstw (32 proc.) oraz branża 
budowalna (32 proc.). Takich 
miejsc pracy najwięcej będzie też 
u największych pracodawców, 

którzy zatrudniają powyżej 250 
pracowników (47 proc.). 

12 proc. polskich pracodaw-
ców w okresie letnim zapropo-
nuje też praktyki i staże. Naj-
częściej takie możliwości poja-
wią się w sektorze nowocze-
snych usług dla biznesu (23 
proc.), ale także w logistyce (18 
proc.), przemyśle (17 proc.) oraz 
obsłudze nieruchomości i firm 
(15 proc.). 

Rośnie odsetek firm 
planujących podwyżki 
Co piąty pracodawca (21 proc.) 
planuje podnieść wynagrodze-
nia swoim pracownikom 
w drugiej połowie 2021 roku – 
oznacza to wzrost o 5 punktów 
proc. w stosunku do poprzed-
niej edycji badania. Warto jed-
nak zwrócić uwagę, że połowa 

roku nie jest naturalnym okre-
sem rewizji wynagrodzeń w fir-
mach, dlatego poprawę po-
ziomu pensji dobitniej obrazuje 
porównanie do badania z po-
łowy 2020 roku. Wówczas 
wzrost wynagrodzeń deklaro-
wało jedynie 8 proc. badanych  
firm (rok do roku wzrost wy-
nosi więc 13 punktów proc.). 
Trzy na cztery firmy zamierzają 
utrzymać pensje na obecnym 
poziomie, redukcje planuje 
tylko 1 proc. pracodawców.  

Przedsiębiorcy z mniejszych 
miast (do 20 tysięcy mieszkań-
ców) nieco częściej niż inni pla-
nują wzrost wynagrodzeń 
w zbliżającym się półroczu (26 
proc.), a pracownicy z firm 
z większych miast (50-200 ty-
sięcy mieszkańców) oraz wsi 
w obrębie aglomeracji mogą być 
najpewniejsi swoich dotychcza-
sowych zarobków – tam nie pla-
nuje się obniżek. 

Zdecydowanie częściej 
od pozostałych wzrost wyna-
grodzeń planują firmy z sektora 
SSC/BPO – niemal 40 proc. z nich 
deklaruje takie plany. Najrza-
dziej wzrost zarobków przewi-
duje branża handlowa i sektor 
obsługi nieruchomości i firm. Co 
drugi przedsiębiorca planujący 
zwiększyć wynagrodzenie pra-
cownikom przewiduje pod-
wyżkę w granicach 2-7 proc. Je-
dynie 5 proc. pracodawców 
może zaoferować znaczne 
zwiększenie wynagrodzenia – 
powyżej 16 proc. pensji. Takich 
firm jest najwięcej w centralnym 
oraz wschodnim regionie Polski.  

Firmy wracają do  normalności 
Deklaracje w zakresie zmian 
poziomu zatrudnienia i wyna-
grodzeń to wyraźny sygnał po-
prawiającej się koniunktury 
na rynku pracy i lepszej oceny 
kondycji przedsiębiorstw.  

Według 1/3  firm ich funkcjo-
nowanie powróciło do normal-
nego poziomu. 45 proc. firm 
potrzebuje ciągle od 3 miesięcy 
do roku, żeby wrócić do funk-
cjonowania jak przed pande-
mią. Blisko 20 proc. – będzie po-
trzebowało przynajmniej rok 
lub więcej, by wrócić do nor-
malności, a 3 proc. nie spo-
dziewa się już wrócić do tego, 
co było przed pandemią. 

Praca zdalna zostanie  
z  nami na  dłużej 
Choć – zdaniem przedsiębior-
ców – perspektywy finansowe 
i gospodarcze poprawiają się, 
to jeden element związany 
z pandemią może zostać z nami 
już na stałe. 55 proc. ankietowa-
nych przedsiębiorstw, pomimo 
znoszenia obostrzeń i rosnącej 
liczby osób zaszczepionych 
przeciwko COVID-19, planuje 
w pewnym zakresie utrzyma-
nie pracy zdalnej. Najrzadziej, 
bo w 46 proc. przypadków, ta-
kie zamiary deklarują praco-
dawcy z regionu wschodniego, 
a najczęściej firmy z regionów 
centralnego oraz północnego. 

Na stosunek do pracy zdal-
nej wpływ ma też wielkość 
miejscowości, w której uloko-
wane są przedsiębiorstwa. 
W miastach powyżej 200 ty-

sięcy mieszkańców możliwość 
pracy zdalnej bierze pod uwagę 
aż 66 proc. firm, w tych do 20 
tysięcy z kolei jest to niewiele 
ponad jedna trzecia. Duże 
firmy zatrudniające ponad 250 
pracowników dopuszczają 
możliwość pracy poza siedzibą 
w aż 80 proc. przypadków, 
podczas gdy te z załogą mniej-
szą niż 50 osób w 45 proc. 

Pozostawienie możliwości 
pracy zdalnej najczęściej do-
puszczają pracodawcy z sek-
tora finansowego, sektora 
SSC/BPO oraz logistyki – w tych 
branżach taką deklarację 
składa blisko 80 proc. przed-
stawicieli firm. Najrzadziej 
z kolei możliwość taką rozwa-
żają przedsiębiorstwa han-
dlowe, branża budowlana (po 
44 proc.) oraz przemysł (50 
proc.). 

– Swoboda w korzystaniu 
z pracy zdalnej jest przede 
wszystkich domeną „białych 
kołnierzyków”, zatrudnio-
nych w dużych firmach. 
Na możliwość korzystania z tej 
formy świadczenia pracy ma 
również wpływ charakter wy-
konywanych obowiązków za-
wodowych – stąd też większa 
jej popularność w branżach ta-
kich jako SSC/BPO czy finanse. 
Patrząc na zmiany, jakie wywo-
łała pandemia, niewątpliwie 
należy do nich zaliczyć upo-
wszechnienie pracy zdalnej i – 
co wydaje się być następstwem 
– próba uregulowania tego ob-
szaru w polskim prawie. Z od-
powiedzi pracodawców wy-
nika, że wiele firm zdaje sobie 
sprawę również z konsekwen-
cji pracy zdalnej nie tylko dla 
organizacji, ale również dla pra-
cowników. Stąd też próby 
wprowadzenia „jasnych zasad 
dotyczących czasu pracy”, co 
powinno przekładać się 
na zwiększenie równowagi 
między życiem zawodowym 
a osobistym pracowników, czy 
też zasad wypożyczania 
sprzętu biurowego do domu 
celem zapewnienia lepszej er-
gonomii miejsca pracy. Coraz 
częściej mówi się również 
o wyzwaniach całościowego 
pozostawania w trybie „home 
office”, z czego zdaje sobie 
sprawę coraz większa liczba 
menadżerów. Po stronie firm 
świadomość ryzyka powoduje 
działania nastawione na budo-
wanie zespołu, wzmacnianie 
więzi z firmą czy próby wypra-
cowywania nowych sposobów 
współdziałania w zespole – wy-
jaśnia Monika Fedorczuk 
z Konfederacji Lewiatan.
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Chociaż pandemia wciąż trwa, to nastroje wśród pracodawców poprawiają się i wielu zamierza zwiększyć zatrudnienie
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Praca zdalna zostanie na stałe w dużej części przedsiębiorstw
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