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Andrzej Skubiszewski, Prezes Zarządu JTI Polska, 
firmy należącej do grupy Japan Tobacco International.   
 JTI jest obecnie drugą największą firmą tytoniową  
w kraju i znajduje się w czołówce najlepszych  
pracodawców w Polsce w prestiżowym rankingu  
Top Employers. 
  
– Polska jest miejscem strategicznych inwestycji JTI,  
zainwestowaliśmy tu ponad miliard dolarów. W woje-
wództwie łódzkim znajduje się największe na świecie  
centrum produkcyjne firmy. Niedawno otworzyliśmy tak-
że Globalne Centrum Usług Biznesowych w Warszawie, 
które obsługuje całe JTI w obszarze m.in. finansów, zarzą-
dzania zasobami ludzkimi czy globalnego łańcucha do-
staw.  Centrum zatrudnia obecnie blisko 800 osób.  
W JTI w Polsce pracuje już ponad 3 tysiące  osób  
– mówi Menedżer Roku Województwa Łódzkiego 2021 
w kategorii Duża Firma.

KATEGORIA: DUŻA FIRMA

Agnieszka Sobkiewicz, Członek Zarządu  
Salve Medica Sp. z o.o. Sp. k.   
Salve Medica to nowoczesna placówka medyczna  
oferująca kompleksowe leczenie, jej Szpital Specjalistycz-
ny posiada najnowocześniejszy blok operacyjny w Łodzi, 
w którym wykonywane są zabiegi urologiczne, ginekolo-
giczne, onkologiczne i laryngologiczne. Operacje prze-
prowadzone są  w ramach kontraktu z NFZ oraz odpłatnie. 
 
– Przeszliśmy drogę od jednej prywatnej przychodni le-
karskiej do centrum medycznego z wielospecjalistycz-
nym szpitalem, kliniką leczenia niepłodności, przychod-
niami lekarzy specjalistów w Łodzi i w Warszawie. Zatrud-
niamy kilkaset osób. Jako pierwsi w Polsce zakupiliśmy ro-
bota Versius, dzięki któremu jesteśmy w stanie przepro-
wadzić szereg operacji w niemożliwy wcześniej sposób,  
– podkreśla Menedżer Roku Województwa Łódzkiego 
2021 w kategorii Średnie Przedsiębiorstwo.  

KATEGORIA: ŚREDNIA FIRMA

Dr Sylwester Pawęta Dyrektor Operacyjny/Prokurent  
Hart-Tech Sp. z o.o.  
Hart-Tech to nowoczesna hartownia świadcząca usługi    
obróbki stali w próżni i atmosferach ochronnych,  
specjalizująca się głównie w nawęglaniu próżniowym,  
azotowaniu, azotonasiarczaniu, wyżarzaniu, hartowaniu, 
ale także przesycaniu i starzeniu oraz lutowaniu próżnio-
wym.     
 
–  Jesteśmy jednym z dziewięciu liczących się zakładów 
tego typu w Polsce. Jedynym z polskim kapitałem założy-
cielskim. Od początku staramy się radzić sobie z przeciw-
nościami i konkurować z globalnymi graczami na rynku. 
Inspiracją byli doświadczeni prezesi firm będących naszy-
mi klientami, którzy rozpoczynali biznes jeszcze 
przed transformacją – mówi Menedżer Roku Wojewódz-
twa Łódzkiego 2021 w kategorii Mikro i Małe Przedsiębior-
stwo.

KATEGORIA: MIKRO I MAŁA FIRMA

Andrzej Skubiszewski

 

Agnieszka Sobkiewicz

FO
T.

 M
AT

. P
RA

SO
W

E,
 G

. G
AŁ

AS
IŃ

SK
I, 

K.
 S

ZY
M

C
ZA

K

dr Sylwester Pawęta

2021



2 Dziennik Łódzki 
Piątek, 17.06.2022

Laureaci odebrali statuetki 
Menedżerów Roku 2021 pod-
czas uroczystej gali, która od-
była się we wtorek, 14 czer -
wca, w gmachu Filharmonii 
Łódzkiej. 

W kategorii Mikro i Małe 
Przedsiębiorstwo kapituła kon-
kursu nagrodziła dr. Sylwestra 
Pawętę, Dyrektora Operacyj -
ne  go/Prokurenta Hart-Tech Sp. 
z o.o. Hart-Tech to nowoczesna 
hartownia świadczą ca usłu -
gi obróbki cieplnej i ciep  l no-
chemicznej elementów stalo-
wych i aluminiowych. 

Odbierając nagrodę dr Syl-
wester Pawęta podziękował za-
łodze firmy.   

– Nasza kadra inżynierska 
posiada głęboką wiedzę o tech-
nologii, konstrukcji i eksploata-
cji skomplikowanych urzą dzeń 
i systemów. Bez  naszych pra-
cowników nie byłoby mnie tu-
taj – podkreślił Sylwester Pa-
węta. 

Menedżerem Roku 2021 
w kategorii Średnie Przedsię-
biorstwo została Agnieszka 
Sob  kie wicz, Członek Zarządu 
Salve Medica Sp. z o.o. Sp. k.  

– Przeszliśmy drogę od jednej 
prywatnej przychodni lekarskiej 
do centrum medycznego z wie-
lospecjalistycznym szpitalem, 
kliniką leczenia niepłodności, 
przychodniami lekarzy specjali-
stów w Łodzi i w Warszawie. Za-
trudniamy kilkaset osób. Tytuł 
menedżera roku to przede 
wszystkim ich zasługa – powie-
działa Agniesz ka Sobkiewicz   

W kategorii Duża Firma zwy-
cięzcą okazał się  Andrzej Sku-
biszewski, Prezes Zarządu JTI 
Polska, firmy należącej do grupy 
Japan Tobacco International. 
JTI jest obecnie drugą najwięk-
szą firmą tytoniową w kraju 
i znajduje się w czołówce naj-
lepszych pracodawców w Pol-

sce w prestiżowym rankingu 
Top Employers. 

– Polska jest miejscem stra-
tegicznych inwestycji JTI, zain-
westowaliśmy tu ponad miliard 
dolarów. W województwie 
łódzkim znajduje się najwięk-
sze na świecie centrum pro-
dukcyjne firmy. W JTI w Polsce 
pracuje już ponad 3 tysiące 
osób – mówi Andrzej Skubi-
szewski. 

Kapituła konkursu jedno-
głośnie przyznała też dwa wy-
różnienia specjalne. W katego-
rii Średnie Przedsiębiorstwo 
otrzymał je dr n. med. Robert 
Mordaka, Prezes Zarządu Cen-
trum Medycznego ,,Szpital 
Świętej Rodziny” Sp. z o.o.  

Drugie wyróżnienie spe-
cjalne przyznano w kategorii 
Duża Firma. Otrzymał je Mar-
cin Nocuń, Prezes Zarządu, Dy-
rektor Naczelny Wojskowych 
Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A.    

Nagrody przyznała kapituła 
konkursu, w skład której wcho-
dzą m.in. przedstawiciele orga-
nizatorów oraz Marszałek Wo-
jewództwa Łódzkiego, Woje-
woda Łódzki, Prezydent Miasta 
Łodzi, Prezes Łódzkiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej, Rek-
tor Uniwersytetu Łódzkiego 
oraz Rektor Politechniki  Łódz-
kiej 

Galę zwieńczył koncert 
kwintetu White Boat Orche-
stra.

Wojciech Dłubakowski
w.dlubakowski@dziennik.lodz.pl

Już po raz 14. rozstrzygnęli-
śmy prestiżowy konkurs Me-
nedżer Roku Regionu Łódz-
kiego, który organizowany 
jest przez redakcję „Dzienni-
ka Łódzkiego” i Lożę Łódzką 
Business Centre Club.  

MENEDŻEROWIE RO
MENEDŻER ROKU REGIONU ŁÓDZKIEGO 2021A

Redakcja „Dziennika Łódz-
kiego” przez lata organizo-
wała i organizuje wiele kon-
kursów i plebiscytów. Nie-
zależnie od ich formuły 
i od tego, czy o osobach 
nominowanych i zwycięz-
cach decydują głosy kapi-
tuły, czy też Czytelników, to 
konkurs Menedżer Roku 
Regionu Łódzkiego jest 
„perłą w koronie” tych kon-
kursów. I nie dlatego, że 
ma on na celu wyróżnić 
osoby znajdujące się 
na wysokich stanowiskach. 
Ten konkurs jest „perłą”, 
bowiem jest to konkurs, 
mający uhonorować oso-
by, które są „przewodnika-
mi” – pokazują jak należy 
dbać o swoje firmy, jak pro-
wadzić biznes, jak być sku-
tecznym i przede wszyst-
kim - jak dbać o swoich 
pracowników.  
Dlatego też traktuję rolę 
„Dziennika Łódzkiego” 
w ramach tego konkursu 
jako służebną – możemy 
na naszych łamach poka-
zać: z takimi menedżerami 
warto współpracować 
i pod skrzydłami takich me-
nedżerów warto się rozwi-
jać.  
Kiedy 14 lat temu po raz 
pierwszy był organizowany 

konkurs Menedżer Roku 
mówiono, że czasy, które 
nadejdą, to „koniec histo-
rii”, bo po wejściu Polski 
do NATO i Unii Europejskiej 
będą się liczyły już tylko 
wyniki ekonomiczne. I rze-
czywiście, przez lata kon-
kurs Menedżer Roku mógł 
się odbywać właśnie w ta-
kim duchu – aż do pande-
mii. I gdy, ledwie rok temu, 
na poprzedniej gali mówili-
śmy, że wierzymy iż wrócą 
„normalne” czasy dla biz-
nesu, to stanęliśmy wobec 
nowego zagrożenia – woj-
ny na Ukrainie. Dlatego, 
tym bardziej ważne jest da-
wanie jasnych i czytelnych 
przykładów – są ludzie, któ-
rzy potrafią dawać sobie 
radę w trudnych czasach 
i na których warto się wzo-
rować.

MIROSŁAW MALINOWSKI REDAKTOR NACZELNY 
„DZIENNIKA ŁÓDZKIEGO”
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To już 14. edycja konkursu 
Menedżer Roku Regionu 
Łódzkiego. Oceniany przez 
nas rok 2021 był kolejnym, 
drugim już rokiem pande-
mii. Okresem ekstremalnie 
trudnym dla wielu branż, 
głównie usługowych, jak  
gastronomia, kultura, hote-
larstwo, turystyka i tran s -
port, którym restrykcje anty-
covidowe okresowo niemal 
uniemożliwiały działalność. 
Ale problemy miało też wie-
le branż wytwórczych, któ-
rym przerwanie łańcuchów 
dostaw importowych i braki 
pracowników spowodowa-
ne zakażeniami koronawiru-
sem ograniczały możliwości 
produkcyjne. Tak trudne 
warunki działalności były 
jednocześnie sprawdzia-
nem umiejętności mene-
dżerskich właścicieli i sze-
fów firm, z których wielu do-
strzegło nowe moż liwości 
rozwojowe. Zapełniali poja-
wiające się nisze rynkowe, 
wykorzystali też ten okres 
na nowe inwestycje, pod  
ką tem ich wykorzystania 
po pandemii. 
Zdecydowana większość 
naszych menedżerów stara-
ła się także wszelkimi sposo-
bami, także dzięki wsparciu 
rządowemu i samorządo-

wemu, utrzymać zatrudnie-
nie, pragnąc z jednej strony 
zapewnić swoim pracowni-
kom środki na utrzymanie, 
a z drugiej strony mieć za-
gwarantowany potencjał 
kadrowy po pandemii. 
Pandemia najwyraźniej nie-
korzystnie wpłynęła na dzia-
łalność firm kierowanych 
przez kobiety, gdyż wyjątko-
wo mało pań wzięło udział 
w naszym konkursie. Tym 
bardziej należy docenić suk-
ces Pani Agnieszki Sobkie-
wicz, członka zarządu Salve 
Medica Sp. z o.o. Sp. k., któ-
ra po zeszłorocznym wyróż-
nieniu specjalnym poszła 
za ciosem i została Mene-
dżerem Roku 2021 w kate-
gorii średnia firma. Mam na-
dzieję, że w 15. edycji nasze-
go konkursu pojawi się zde-
cydowanie więcej pań.

KRZYSZTOF T. BORKOWSKI KANCLERZ LOŻY 
ŁÓDZKIEJ BCC
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Nominowani w kategorii Duża Firma 

 

Nominowani w kategorii Mikro i Małe Przedsiębiorstwo
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Nominowani w kategorii Średnie Przedsiębiorstwo

 

Agnieszka Sobkiewicz – Menedżer Roku 2021 
w kategorii Średnie Przedsiębiorstwo 

 

Dr Sylwester Pawęta – Menedżer Roku 2021 w kategorii 
Mikro i Małe Przedsiębiorstwo 

 

Galę zwieńczył koncert kwintetu White Boat Orchestra 

 

Uroczystą galę w gmachu Filharmonii Łódzkiej 
poprowadziła Magdalena Michalak 
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Jak oceniacie Państwo wa-
runki do prowadzenia biz-
nesu w branży tytoniowej 
w Polsce? 
Myślę, że obecnie każda 
branża zmaga się z wieloma 
wyzwaniami. Pandemia, po-
garszająca się na całym świe-
cie sytuacja gospodarcza, 
w tym szalejąca inflacja, 
wreszcie wojna w Ukrainie  
– to wszystko wprowadziło 
dużo niepewności. Mamy to 
szczęście, że jesteśmy dużą 
i dojrzałą firmą i dzięki temu 
łatwiej jest nam mierzyć się 
z przeciwnościami. Co wię-
cej, mimo tych trudności, 
odnosimy sukcesy – JTI jest 
obecnie drugą największą 
firmą tytoniową w kraju 
i do tego najlepszym praco-
dawcą w Polsce. 
Trzeba też pamiętać o szer-
szym kontekście branży tyto-
niowej, która wciąż jest 
ważną gałęzią polskiej gospo-
darki. 80 procent krajowej 
produkcji trafia na eksport, 
którego wartość to ponad 15 
mld zł. Corocznie z akcyzy 
na wyroby tytoniowe budżet 
państwa otrzymuje ponad 20 
mld zł. Dla JTI, Polska jest 
miejscem strategicznych in-
westycji: w województwie 
łódzkim znajduje się najwięk-
sze na świecie centrum pro-
dukcyjne firmy. Niedawno 
otworzyliśmy także Globalne 
Centrum Usług Biznesowych 
w Warszawie, które obsługuje 
całe JTI w obszarze finansów, 
kwestii prawnych, zarządza-
nia zasobami ludzkimi, mar-
ketingu i sprzedaży czy glo-
balnego łańcucha dostaw. 
Centrum zatrudnia obecnie 
blisko 800 osób. 

Czy polityka fiskalna pań-
stwa sprzyja, czy też utrud-
nia prowadzenie biznesu 
w Polsce? 
Przejrzysta i przewidywalna 
polityka fiskalna, zwłaszcza 
w obszarze podatku akcyzo-
wego, może przynajmniej nie 
utrudniać prowadzenia 
w Polsce biznesu, a jednocze-
śnie służyć maksymalizacji 
dochodów budżetowych. 
W tym roku było sporo zmian 
dla naszej branży. Część 

z nich, jak zapowiedź z wy-
przedzeniem podwyżki ak-
cyzy do 2027 roku, należy 
ocenić pozytywnie, ale nie-
które były nieracjonalne. 
Przykładem może być wyłą-
czenie z tegorocznej pod-
wyżki papierosów droższych, 
z segmentu premium. Po raz 

pierwszy w historii podwyżek 
podatku akcyzowego Mini-
sterstwo Finansów zdecydo-
wało o wzroście akcyzy tylko 
dla tańszych wyrobów, dając 
przywilej tym droższym. 
Przy tak dużej inflacji była to 
decyzja niezrozumiała, tym 
bardziej, że dotyka ona osoby 
mniej zamożne. Dochodzą 
nas także głosy, że postuluje 
się kolejne podwyżki tylko dla 
tańszych wyrobów i dalsze 
uprzywilejowanie tych droż-
szych. Byłyby to rozwiązania 
niekorzystne z punktu widze-
nia konsumentów, którzy 
w warunkach wciąż rosną-

cych kosztów życia mogą być 
zmuszeni do poszukiwania 
przemycanych i podrabia-
nych wyrobów tytoniowych 
na bazarach i targowiskach. 

Czy branża tytoniowa ma 
szanse rozwijać się w sytu-
acji mody na niepalenie?  
W ostatnim czasie popular-
ność zyskują nowatorskie wy-
roby tytoniowe, czyli tzw. 
podgrzewacze tytoniu. Szacu-
jemy, że w 2021 roku rynek ten 
urósł o ok. 60 procent  wzglę-
dem 2020 roku. Wpływa na to 
m.in. bardzo niska cena tych 
wyrobów, które są często tań-

sze nawet o 5-7 zł niż paczka 
tradycyjnych papierosów. Jest 
to możliwe dzięki bardzo pre-
ferencyjnemu opodatkowa-
niu podgrzewanego tytoniu. 
Dla porównania: z paczki pa-
pierosów, która kosztuje 15 zł, 
do budżetu państwa trafia 
z akcyzy ok. 10 zł, a od paczki 
wyrobów nowatorskich za tę 
samą cenę budżet dostaje je-
dynie ok. 2,5 zł. W nadchodzą-
cych latach należy spodzie-
wać się dalszego dynamicz-
nego rozwoju podgrzewanego 
tytoniu. Ta kategoria rośnie 
nawet w krajach, w których 
jest ona opodatkowana zdecy-
dowanie wyżej niż w Polsce. 

Jak oceniacie Państwo sytu-
ację na rynku pracy, szcze-
gólnie w kontekście wojny 
na Ukrainie? 
JTI corocznie otrzymuje cer-
tyfikat Top Employer. Ozna-
cza to, że mimo niezwykle 
wymagającego rynku pracy 
wciąż oferujemy atrakcyjne 
warunki i wyprzedzamy 
pod tym względem inne 
firmy. I nie chodzi tylko 
o wynagrodzenie czy wa-
chlarz benefitów, ale o to, że 
mamy wyróżniającą się kul-
turę organizacji, taką, w któ-
rej pracownik jest na pierw-
szym miejscu. 
W sytuacji wojny w Ukrainie 
musieliśmy przede wszystkim 
zadbać o naszych pracowni-
ków tam pracujących i ich ro-
dziny. Od wybuchu wojny po-
mogliśmy ponad 700 osobom 
zapewniając im transport, za-
kwaterowanie, wszelką po-
moc logistyczną związaną 
z polskimi procedurami. 
Chcę też zaznaczyć, że oby-
watele Ukrainy są ważną 
grupą naszych  pracowników 
tu w Polsce. W Globalnym 
Centrum Usług Biznesowych 
JTI działającym w Warszawie 
to druga po Polakach naj-
większa pracująca tu nacja  
– a są tu osoby z ponad 30 
krajów. 

Jak na Państwa działalność 
wpływa wysoka inflacja 
w Polsce i Europie? 
Zwiększające się ceny energii 
odbiją się na kosztach pro-
dukcji, z kolei ceny paliwa 
wpływają na koszt trans-
portu, w tym na sprzedaż. 
JTI ma dużą flotę samocho-
dową dla przedstawicieli 
handlowych, więc sam 

wzrost kosztów paliwa jest 
w takiej działalności zna-
cząco zauważalny. 
Niepokojące są też nowe regu-
lacje środowiskowe związane 
z odpadami – o ile jako odpo-
wiedzialna firma chcemy włą-
czać się w działania proekolo-
giczne, to obawiamy się 
o przejrzystość nakładanych 
na nas obciążeń. Gospodarka 
obiegu zamkniętego, której 
ważną częścią jest recykling, 
wciąż się w Polsce rozwija, nie 
mamy jeszcze wypracowa-
nych systemowych rozwią-
zań, stąd nasz apel, by nakła-
dane na naszą i inne branże 
koszty były utrzymane na ra-
cjonalnym poziomie, nie-
zbędnym do wykonywania 
wymaganych przez dyrek-
tywy unijne usług. 

Jak oceniacie Państwo  
perspektywy biznesowe 
w najbliższych latach w Pol-
sce? 
Kiedy w 2007 roku JTI weszło 
do Polski i objąłem funkcję 
prezesa firmy, mieliśmy nie-
całe 5 procent udziału w pol-
skim rynku tytoniowym. Dziś 
jesteśmy wiceliderem rynku 
i zbliżamy się do 30 procent 
udziałów, a w naszym portfo-
lio mamy największą markę 
w Polsce. Ostatnia dekada 
była także czasem intensyw-
nych inwestycji JTI w naszym 
kraju. W województwie łódz-
kim zainwestowaliśmy ponad  
1 miliard dolarów. Wspomnia-
łem o powstaniu Globalnego 
Centrum Usług Biznesowych. 
JTI ma tylko trzy takie centra 
i polskie jest z nich najwięk-
sze. 
Sukcesy JTI w Polsce są moż-
liwe dzięki zachowaniu sy-
nergii między wszystkimi 
jednostkami firmy działają-
cymi w Polsce: częścią han-
dlową, fabryką i centrum 
usług biznesowych. Jednak 
przede wszystkim to zasługa 
naszych wybitnych i ambit-
nych ludzi, którzy każdego 
dnia udowadniają, że JTI nie 
powiedziało jeszcze ostat-
niego słowa.

W województwie łódzkim znajduje się 
największe na świecie centrum 

produkcyjne JTI

Andrzej Skubiszewski: JTI corocznie otrzymuje certyfikat Top Employer
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Rozmowa z Andrzejem Sku-
biszewskim,  Prezesem Zarzą-
du, Dyrektorem Generalnym 
JTI Polska, laureatem w kate-
gorii Duża Firma.

JTI jest obecnie  
drugą największą  
firmą tytoniową  
w kraju i do tego  
najlepszym praco-
dawcą w Polsce 

Mimo niezwykle  
wymagającego rynku 
pracy wciąż oferujemy 
atrakcyjne warunki 
i wyprzedzamy  
inne firmy 
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Jakie są obecnie warunki 
do prowadzenia biznesu 
w branży medycznej w Pol-
sce? 
W przyszłym roku grupa 
Salve Medica będzie obcho-
dzić 30-lecie działalności 
na rynku łódzkim. Przeszli-
śmy drogę od jednej prywat-
nej przychodni lekarskiej 
do centrum medycznego 
z wielospecjalistycznym 
szpitalem, kliniką leczenia 
niepłodności, przychod-
niami lekarzy specjalistów 
w Łodzi i w Warszawie. Za-
trudniamy już kilkaset osób 
w kilkunastu placówkach, 
stale planując kolejne drogi 
rozwoju. Jako pierwsi w Pol-
sce zakupiliśmy robota Ver-
sius, dzięki któremu jeste-
śmy w stanie przeprowadzić 
szereg operacji w niemoż-
liwy wcześniej sposób, uni-
kając powikłań, skracając 
czas rekonwalescencji. 
W czasie istnienia naszej 
firmy zmianie uległa więk-
szość aspektów prowadzenia 
biznesu w branży medycznej 
szczególnie dotyczących pla-
cówek prywatnych. Po po-
czątkowym okresie prze-
mian, które miały ogromny 
wpływ na całość gospodarki, 
branża medyczna musiała 
mierzyć się z nieustającym 
wpływem świata polityki 
na ochronę zdrowia, z częstą 
zmianą koncepcji funkcjono-
wania całego systemu. Gdy 
dodamy do tego wydarzenia 
ostatnich lat, trudne bądź nie-
możliwe do przewidzenia – 
epidemię COVID-19, wybuch 
wojny w Ukrainie czy galopu-
jącą inflację można śmiało 

zgodzić się z tezą, że jedyną 
pewną rzeczą jest zmiana. 
Bodźcem, który dał początek 
Salve i Salve Medica, było 
przekonanie założycieli 
firmy – dr. Sławomira Sobkie-
wicza i dr. Waldemara Lecha, 
że działalność w branży me-
dycznej należy oprzeć 
na zdrowych i zdefiniowa-
nych wartościach oraz zasa-
dach. Wartości te są wpisane 
w nasze „DNA” i to one po-
zwoliły nam i wciąż pozwa-
lają rozwijać się pomimo 
wielu przeciwności. Nad-
rzędną wartością, która wy-
znacza kierunki naszego roz-
woju jest dbałość o zapew-
nienie najlepszej opieki na-
szym pacjentom, w najlep-
szych możliwych warunkach 
przy użyciu nowoczesnego 
sprzętu i najnowszej wiedzy 
medycznej. 
Wydarzenia ostatnich mie-
sięcy pokazują, jak nieprze-
widywalna jest przyszłość 

i w konsekwencji warunki 
prowadzenia działalności 
biznesowej w branży me-
dycznej. Tylko skupiając się 
na ciągłym rozwoju, na od-
czytywaniu potrzeb pacjen-
tów, na śledzeniu zachodzą-
cych zmian w branży me-
dycznej w kraju i na świecie, 
jesteśmy w stanie odpowied-
nio dostosować się do nie-
ustannie zmieniającego się 
świata. Dzięki podążaniu 
za wartościami możemy 
stwierdzić, że powodzenie 
biznesowe jest pochodną  

naszej dbałości o pacjenta 
i to ono nadaje sens naszej 
pracy. 

Czy pandemia koronawirusa 
miała duży wpływ 
na branżę, w której działa-
cie? 
Tak, zdecydowanie. Zaczy-
nając od początkowej nie-
pewności, w którą stronę 
rozwinie się sytuacja, jakie 
będą średnio i długofalowe 
skutki medyczne i społeczne 
zachorowań, po konieczność 
wypracowania nowych spo-
sobów funkcjonowania 
w rzeczywistości pande-
micznej izolacji. Koniecz-
ność zredukowania częstotli-
wości wizyt osobistych pa-
cjentów w centrum medycz-
nym spowodowała przenie-
sienie wielu procedur 
do obiegu elektronicznego. 
W Grupie SALVE MEDICA 
nieustannie poszukujemy 
nowych rozwiązań, ukoń-
czenie każdego działania jest 
równocześnie początkiem 
jego ustawicznego udosko-
nalania. Pandemia COVID-19 
paradoksalnie przyspieszyła 
wdrożenie i tak planowanych 
wcześniej zmian, wpłynęła 
na lepszą implementację 
choćby e-skierowania, e-re-
cepty oraz teleporad w wy-
branych obszarach. Od kilku-
nastu lat prowadzimy samo-
dzielnie dokumentację elek-
troniczną, więc konieczność 
zewnętrznej integracji nie 
była dla nas wyzwaniem ani 
zaskoczeniem. 
Dążymy do tego, aby wszyst-
kie zmiany, które wprowa-
dzamy do procesu leczenia 
i jego obsługi, wynikały nie 
tyle z zewnętrznych wymo-
gów, ile z wykorzystania moż-
liwości ulepszenia, jakie dają 
nam nowoczesne technologie 
i zmieniające się otoczenie. 
Analizujemy z całym zespo-

łem, jak kolejne dane użyć 
z korzyścią dla pracy lekarza, 
komfortu pacjenta i skutecz-
ności leczenia. Dużą uwagę 
przywiązujemy do bezpie-
czeństwa danych, które po-
wierzają nam nasi pacjenci. 

Jak na Państwa działalność 
wpływa wysoki poziom in-
flacji w Polsce i Europie? 
Niezależnie od branży, w któ-
rej prowadzona jest działal-
ność, wysoka inflacja zawsze 
utrudnia skuteczne planowa-
nie wydatków i przychodów, 
wprowadza niepewność 
w wielu dziedzinach, może 
wpłynąć na ograniczenie in-
nowacyjności. Duża część na-
szych przychodów pochodzi 
od narodowych płatników, 
gdzie wyceny nie są korygo-
wane na bieżąco i często nie 
nadążają za zmieniającą się 
rzeczywistością. Musimy 
również pamiętać, że proces  
leczenia staje się coraz bar-
dziej skomplikowany, udział 
ma w nim coraz więcej pod-
miotów. 
Ponieważ dobro naszych pa-
cjentów jest podstawą działa-
nia naszej firmy, staramy się, 
aby konsekwencje wysokiej 

inflacji były dla nich jak naj-
mniej odczuwalne. Na bie-
żąco modyfikujemy nasze 
strategie działania w poszuki-
waniu optymalizacji. 

Czy są problemy z zaopa-
trzeniem w sprzęt me-
dyczny, leki i środki me-
dyczne wynikające z sytu-
acji politycznej w Europie? 
Można powiedzieć, że 
do dzisiejszej sytuacji zosta-
liśmy już trochę przygoto-
wani przez okres pandemii. 
Musieliśmy wtedy poradzić 
sobie z koniecznością za-
pewnienia dużej ilości środ-
ków ochrony osobistej, któ-
rych na rynku po prostu bra-
kowało, ponadto zerwane 
zostały funkcjonujące latami 
łańcuchy dostaw. 
Wysoka inflacja, z którą się 
teraz borykamy, przekłada 
się na problemy z dostępno-
ścią materiałów medycz-
nych. Wysokie ceny surow-
ców, ich coraz mniejsza do-
stępność powodują pro-
blemy z płynnością dostaw 
gotowych produktów. Wyjąt-
kowo ważne staje się posia-
danie własnej sieci spraw-
dzonych dostawców. 

Jak ocenia Pani perspek-
tywy biznesowe w najbliż-
szych latach w Polsce? 
Pragnę wykorzystać ten mo-
ment i podkreślić ogromną 
rolę PROFILAKTYKI w opiece 
zdrowotnej, która to – mam 
nadzieję – zostanie wreszcie 
odpowiednio zauważona. Za-
smuca fakt tak dużej liczby za-
chorowań onkologicznych, 
które obserwujemy w ostat-
nim czasie. To żniwo, które 
zbiera pandemia, bo widać 
wzrost liczby zachorowań, 
które są powikłaniami wywo-
łanymi wirusem. 
Szukamy wszystkich możli-
wych sposób, żeby promować 
profilaktykę, żeby odczaro-
wać mity, żeby zachęcić pa-
cjentów, aby dbali o siebie tak 
jak choćby dbają o swoje sa-
mochody, by traktowali zdro-
wie i wizytę profilaktyczną 
jak inwestycję cenniejszą niż 
zakup nowego kremu czy no-
wego suplementu, żeby zro-
zumieli, że ich zdrowie zależy 
od nich, a nie tylko od sys-
temu ochronny zdrowia. Im 
szybciej się zdiagnozują, tym 
tańsze dla nich, dla systemu, 
efektywniejsze będzie ewen-
tualne dalsze leczenie. 
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Dobro 
pacjentów jest 

podstawą 
działania naszej 

firmy 

Agnieszka Sobkiewicz: Przeszliśmy drogę od jednej prywatnej przychodni lekarskiej 
do centrum medycznego z wielospecjalistycznym szpitalem, kliniką leczenia 
niepłodności, przychodniami lekarzy specjalistów w Łodzi i w Warszawie.  
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Rozmowa z  Agnieszką  
Sobkiewicz, Członkiem  
Zarządu Salve Medica  
Sp. z o.o. Sp. k., laureatem  
w kategorii Średnie Przed-
siębiorstwo.

Pandemia przyspie-
szyła wdrożenie i tak 
planowanych wcze-
śniej zmian, wpłynęła 
na lepszą implementa-
cję e-skierowania  
i e-recepty  
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Jak ocenia Pan warunki 
do prowadzenia biznesu 
w branży obróbki cieplnej 
w Polsce w ostatnich latach? 
Firma HART-TECH Sp. z o.o. 
w swojej działalności świad-
czy usługi nowoczesnej ob-
róbki stali w próżni i atmosfe-
rach ochronnych, specjalizując 
się głównie w nawęglaniu 
próżniowym, azotowaniu, 
azotonasiarczaniu, wyżarza-
niu, hartowaniu, ale także 
przesycaniu i starzeniu oraz 
lutowaniu próżniowym. 
Od samego początku skupiali-
śmy się na innowacji, jakości 
i bezpieczeństwie każdego na-
szego klienta.  
Służą temu wdrożone przez 
nas systemy zarządzania jako-
ścią według ISO 9001 oraz dla 
klientów z przemysłu samo-
chodowego – również certyfi-
kat ISO/TS 16949, a także sys-
tem zarządzania obróbka 
cieplną – CQI9 – standard 
AIAG. Skutkiem było wypra-
cowanie sobie w branży opinii 
godnego zaufania kooperanta 
oraz czołowego partnera biz-
nesowego.  
Jeśli odnieść się wprost 
do trudności – obecnie dotyczą 
one wszystkich. Jesteśmy jed-
nym z 9 liczących się zakładów 
tego typu w Polsce. Jedynym 
z polskim kapitałem założy-
cielskim. Od początku staramy 
się radzić sobie z przeciwno-
ściami i konkurować z global-
nymi graczami na rynku. In-
spiracją byli doświadczeni pre-
zesi firm będących naszymi 
klientami, którzy rozpoczynali 
biznes jeszcze przed transfor-
macją i zawsze powtarzają 
o reagowaniu na otoczenie. 
Mogę dodać od siebie jednak, 
że obecnie nie wystarczy już 
reagować na bieżąco, ale tam 
gdzie się da trzeba wprowa-
dzać w bieżącym zarządzaniu 
elementy prognozowania 
i planowania strategicznego.  

Czy branża ta rozwija się  
pomimo spowolnienia  
gospodarczego i drożejących 
surowców? Jak na Państwa 
działalność wpływa wysoka 
inflacja w Polsce i Europie? 
Branża obróbki cieplnej jest 
ścisłe połączona z produkcją 

większości elementów metalo-
wych i z tym rynkiem należy 
szukać korelacji. Obecnie 
mamy bardzo dużo zleceń, jed-
nak martwi niedawno podany 
wskaźnik PMI poniżej 50 pkt., 
zapowiadający pogorszenie sy-
tuacji.  W naszym przypadku 
atutem jest duża dywersyfika-
cja klientów zarówno 
pod względem branż, jak 
i wielkości firm. Obecne pro-
blemy związane z surowcami, 
wysoką inflacją a w szczegól-
ności z rosnącymi kosztami 
energii dotyczą wszystkich 
branż, nie tylko High-Tech. 
Zbyt duża presja kosztowa 
w tak krótkim czasie, wynika 
zarówno ze zmian w łańcu-
chach dostaw w skali globalnej, 
jak i  znacznych podwyżek cen 
energii elektrycznej u nas 
w kraju. Te dwa czynniki mają 
bardzo duży wpływ na branżę 
stalową i myślę, że jeszcze kil-
kanaście miesięcy będziemy 
pozycjonować się w tej nowej 
rzeczywistości.  
Obecnie ze względu na bardzo 
szybki wzrost kosztów realiza-
cji usług (głównie energia 
elektryczna oraz gazy proce-
sowe, koszty pracy) należy 
wprowadzać w każdym moż-
liwym aspekcie optymaliza-
cje, aby dać jak najlepszą cenę 
naszym klientom. W obec-
nych warunkach oznacza to 
jak najmniejsze podwyżki, 
z jak największym wyprze-
dzeniem, aby kontrahenci  
mogli uwzględnić naszą ofertę 
w koszcie swoich produktów.  

Czy polityka fiskalna państwa 
sprzyja, czy też utrudnia pro-
wadzenie biznesu w Polsce? 
Polityka fiskalna w Polsce 
na pewno staje się bardzo 
skomplikowana i w dodatku 
często zbyt szybko wdraża się 
ogłoszone zmiany. W szerszej 
perspektywie pozytywnie 
oceniam wprowadzenie me-
chanizmu podzielonej płat-
ności oraz JPK, które pośred-
nio zniwelowały zatory płat-
nicze od kontrahentów. 
Słuszną drogą są  
też plany wprowadzenia 
od lipca obniżonej do 12 pro-
cent stawki podatku docho-
dowego obliczanej na zasa-
dach ogólnych – uważam że 
jest to dobry kierunek, za-
miast bezpośrednich form po-
mocowych.  

Jak ocenia Pan sytuację 
na rynku pracy, szczególnie 

w kontekście wojny na Ukrai -
nie oraz jej wpływ na Waszą 
działalność? 
Kadrę mamy dość stabilną. 
W całej strukturze zatrudnie-
nia udział pracowników  
wysokokwalifikowanych 
z wyższym wykształceniem 
specjalistycznym (głównie 
absolwenci Politechniki 
Łódzkiej) wynosi ponad  

30 procent, stąd też kadra in-
żynierska posiada głęboką 
wiedzę o technologii, kon-
strukcji i eksploatacji skom-
plikowanych urządzeń i sys-
temów. Charakterystyka 
pracy ciągłej (dzień i noc, 
również w weekendy) spra-
wia trudności w rekrutacji, 
tym bardziej że praca jest od-
powiedzialna i, niestety, nie 

każdy chce ją podjąć wyłącz-
nie z tego powodu, a nie z po-
wodu warunków płacowych 
i proponowanych benefitów. 
W tym kontekście mam na-
dzieję na odbudowę szkolnic-
twa zawodowego tak potrzeb-
nego przemysłowi. Jeśli cho-
dzi o wojnę na Ukrainie  
– nasi pracownicy z Ukrainy 
stanowią 15 procent kadry.  

Obecnie jeszcze nie odczuli-
śmy bezpośredniego wpływu 
wojny na naszą działalność.  

Czy pandemia odcisnęła 
piętno na branży, w której 
działacie? 
Patrząc na ostanie 5 lat śred-
nio rozwijamy się w tempie 
ok. 14 % rdr. Rok 2020, czyli 
ogłoszenia pandemii, to 
wzrost 7 % – był to najsłabszy 
wynik we wspomnianym pię-
cioleciu. Naszą firmę urato-
wało zróżnicowanie branż, 
dla których świadczymy 
usługi. Automotive praktycz-
nie od razu przestała przysy-
łać zlecenia i 2-3 miesiące 
mieliśmy bardzo trudne,  
później dzięki dywersyfikacji 
klientów sytuacja się ustabili-
zowała. Należy jednak wspo-
mnieć też o kosztach pośred-
nich pandemii, które ponosili 
przedsiębiorcy  
– kwarantanny, przestawienia 
systemu pracy na mniej ryzy-
kowny pod kątem rozprze-
strzeniania się koronawirusa, 
zapewnienie środków bezpie-
czeństwa – są to dodatkowe 
koszty pandemii dla przedsię-
biorstw, o których – mam wra-
żenie – zbyt mało się wspo-
mina.  
Covid bardzo wpłynął również 
na nasze działania marketin-
gowe – są teraz bardziej online. 
Odpowiedzieliśmy tutaj stwo-
rzeniem wirtualnego spaceru 
po naszej firmie, aby móc pre-
zentować ją potencjalnym 
klientom – zapraszamy do wej-
ścia na naszą stronę i zapozna-
nia się z naszymi urządzeniami  
oraz technologiami. 

Jak ocenia Pan perspektywy 
biznesowe w najbliższych la-
tach w Polsce? 
Najbliższe 18 miesięcy będą 
bardzo trudne. Od początku 
2024 roku należy mieć na-
dzieję na nowy pozytywny 
cykl koniunkturalny. I żeby nie 
kończyć tego artykułu nega-
tywnym przesłaniem, chciał-
bym podziękować całemu ze-
społowi HART-TECH Sp. z o.o. 
za duże codzienne zaangażo-
wanie i „walczymy dalej”.

Od samego początku skupialiśmy się 
na innowacji, jakości i bezpieczeństwie 

każdego naszego klienta  

Sylwester Pawęta: Nie wystarczy już reagować na bieżąco, ale tam gdzie się da, 
trzeba wprowadzać w bieżącym zarządzaniu elementy prognozowania i planowania  
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Rozmowa z Sylwestrem  
Pawętą, Dyrektorem Opera-
cyjnym/Prokurentem  w fir-
mie Hart-Tech Sp. z o.o., lau -
reatem w kategorii Mikro  
i Małe Przedsiębiorstwo.

Naszym atutem  
jest duża  
dywersyfikacja  
klientów, zarówno 
pod względem branż, 
jak i wielkości firm 
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Marcin Nocuń od 17 lat jest zwią-
zany z przemysłem lotniczym. 
Zaczynał jako technolog, inży-
nier uzbrojenia w sekcji opraco-
wań i nadzoru ds. uzbrojenia 
Wojskowych Zakładów Lotni-
czych Nr 1 SA, później został wy-
brany przez pracowników na  
człon ka Rady Nadzorczej WZL  
Nr 1 i jej sekretarza. Uczestniczył 
też w pracach zespołu ds. wdro-
żenia nowej platformy śmigłow-
cowej. Odznaczony Brązowym 
Medalem za zasługi dla ob ron -
no ści kraju przez ministra ob -
rony narodowej i Brązowym 
Krzyżem Zasługi w działalności 
na rzecz ochrony zdrowia pu-
blicznego przez prezydenta RP. 
W 2016 r. objął stanowisko pre-
zesa, dyrektora naczelnego spół -
ki. Postawił sobie za cel wdroże-
nie koncepcji lean management 
i ciągłe dążenie do  roz woju 
przedsiębiorstwa. Stopniowo 
wdrażał kolejne zmiany w firmie 

umacniając jej pozycję w kraju 
i na świecie.  

Wprowadził ją do grona lide-
rów Polskiej Grupy Zbrojenio-
wej. Liczne projekty, prace mo-
dernizacyjne w firmie i aktywno-
ści inicjowane przez prezesa No-
cunia, jak budowa nowej infra-
struktury i modernizacja istnie-
jącej, pozyskiwanie nowych 
kon traktów i zapewnienie cią-
głości pracy spółki w czasie pan-

demii zostało dostrzeżone przez 
pracowników WZL1. Nie bez 
zna czenia jest też ogromne zaan-
gażowanie Zakładów w działal-
ność społeczną na rzecz popra -
wy warunków życia w regionie 
i tworzenie nowych miejsc pracy. 
Wszystko to przyczyniło się do  
zgłoszenia przez pracowników 
firmy dyrektora Marcina Nocu-
nia do konkursu Menedżer Roku 
Regionu Łódzkiego.  

Wyróżnienie specjalne

Marcin Nocuń, Prezes Zarzą-
du, Dyrektor Naczelny  Woj-
skowych Zakładów Lotni-
czych Nr 1 SA.

Konsekwentnie wzmacnia  
firmę w kraju i za granicą 

Prezes Marcin Nocuń 

Po studiach lekarskich na Aka-
demii Medycznej w Łodzi kilka 
lat pracował jako lekarz ane ste -
zjolog w jednym z łódzkich 
szpitali, następnie przez 10 lat, 
do 2007 roku, w firmie z bran ży 
farmaceutycznej GlaxoSmith-
Kline Pharmaceuticals. W 2007  
roku obronił doktorat z nauk 
medycznych. W latach 2007- 
-2015 był dyrektorem w Niepu-
blicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej Polimedica, a od  
2015 r.  jest prezesem zarządu w  
Cen trum Medycznym „Szpital 
Świętej Rodziny” w Łodzi. 

Ukończył wiele profesjonal-
nych szkoleń z zakresu zasad 
sprzedaży, kierowania zespo-
łami ludzkimi i organizacji pra -
cy. Zdobył dyplom Akademii 
Menedżerów Sprzedaży przy  
Harvard Business School oraz 
zdał egzamin na członka rad 
nadzorczych spółek Skarbu 
Pańs twa.  

W 2014 roku zdał egzamin 
specjalizacyjny z dziedziny 
zdrowia publicznego. Jako spe-
cjalista zdrowia publicznego 
chce zająć się promocją zdro-
wia i profilaktyką chorób wśród 
mieszkańców woj.  łódzkiego 
oraz poprawą funkcjonowania 
systemu ochrony zdrowia w na -
szym regionie.  

Bardzo aktywnie wspiera 
wszelkie działania mające na  

celu wprowadzenie opieki ko-
ordynowanej. W latach 2014, 
2015, 2018, 2019 i 2021 był no-
minowany w konkursie Mene-
dżer Roku Regionu Łódzkiego 
w kategorii ,,Małe i Średnie 
Przedsiębiorstwo”.  

Prywatnie mąż, ojciec 
czwór ki dzieci, dziadek dwóch 
wnuków, pasjonat żeglarstwa, 
gry w golfa oraz amator po-
dróży. 

Wyróżnienie specjalne

Dr Robert Mordaka, Prezes 
Zarządu Centrum Medycz-
nego „Szpital Świętej Rodzi-
ny” Sp. z o.o. 

Lekarz, menedżer, promuje 
opiekę koordynowaną 

Prezes Robert Mordaka 
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Magazyn biznesowy dla menedżerów, właścicieli firm i specjalistów

Już 

6 lat 
na rynku!

Bezpłatny magazyn
dostępny w prestiżowych 
lokalizacjach w Łodzi 
oraz do nabycia 
w salonach 
prasowych Empik 
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KTO ZOSTA
MENED EREM  2020  

W ÓDZKIEM? str. 14-15PANDEMIA NAKR CA 
WZROST CEN 

MIESZKA str. 22-27
POLSKI AD  

NIE  DLA  WSZYSTKICH 

TAKI DOBRY? str. 42-43

Pracownik  jest  
najważniejszy 

– SZANUJEMY LUDZI  I DBAMY  

O ICH ROZWÓJ  – MÓWI  

ANDRZEJ SKUBISZEWSKI,  

PREZES ZARZ DU  
JTI POLSKA   STR. 18-21
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EGZEMPLARZ BEZP ATNY      Jesie  2021   |   Nr 03/2021 |  dzienniklodzki.pl/strefa-biznesu

Zacz a si  wielka 
bitwa o handlowe 

niedziele 
str. 10-13

Lo a ódzka BCC 
obchodzi jubileusz  

30-lecia 
str. 51

Nowy sezon kulturalny 
w cieniu czwartej fali 

pandemii  
str. 68-70

W kryzysie 
trzeba  
dzia a !
Trzeba  sta  si  kowalem w asnego losu, zaczą  planowa  i zmusi  si  do dzia ania oraz budowania przysz o ci, gdy  jest to rzecz, którą kontrolujemy – mówi  Tomasz Macherowski, prezes  Grupy Transportowej  str. 20-23

Zapraszamy do współpracy 
Biuro Reklamy Oddział w Łodzi 
reklama.lodz@polskapress.pl
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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), 
Średnie Przedsiębiorstwo   (za-
trudniające od 50 do 249 pra-
cowników) oraz Mikro i Małe 
Przed się biorst wo (zatrudniają-
ce do 49 pracowników). 

W kategorii Duża Firma no-
minowano pięciu kandydatów, 
w kategorii Średnie Przedsię-
biorstwo – sześciu, a w katego-
rii Mikro i Małe Przedsiębior-
stwo – dziesięciu. Kandydaci 
reprezentują m.in. branże: me-
dyczną, energety czną, kosme-

tyczną, doradczo-prawną, spo-
żywczą i budowlaną. 

Wśród nominowanych są 
menedżerowie zarządzający 
w polskich oddziałach świato-
wych koncernów: PwC, JTI, 

Hydro,  a także osoby zarządza-
jące rodzimymi firmami. 

To już 14. edycja konkursu 
Menedżer Roku i można zau -
ważyć, że menedżerowie, któ-
rzy już brali udział w konkursie, 
wracają do niego. Tak jest np. 
w przypadku Marcina Nocunia, 
prezesa Wojskowych Zakładów 
Lotniczych nr 1 SA w Łodzi, któ -
ry był nominowany w katego-
rii Duża Firma w dwóch po-
przednich edycjach Konkursu, 
a w obecnej Kapituła Konkursu 
przyznała mu specjalne wyróż-

nienie. Drugie takie wyróżnie-
nie przyznano dr. n. med. Ro-
bertowi Mor dace, prezesowi 
Centrum Medycznego „Szpital 
Świętej Rodziny”. 

W poprzedniej edycji spe-
cjalne wyróżnienie Kapituła 
przyznała Agnieszce Sobkie-
wicz z Salve Medica w katego-
rii  Średnie Przedsiębiorstwo. 
Teraz Ag nie sz ka Sobkiewicz 
sięgnęła po laur Menedżera Ro -
ku 2021 w tej kategorii.  

Dwa lata temu wśród 22 no-
minowanych były trzy panie, 

rok temu wśród 20 nominacji 
pięć zdobyły businesswomen, 
a teraz wśród 21 nominowa-
nych menedżerów są dwie pa-
nie: wspomniana już Agnieszka 
Sob kiewicz z Salve Medica i An -
na Nadolska, prezes Kancelarii 
Podatkowej Biegłego Rewiden -
ta JAWN-E Sp. z o.o. z siedzibą 
w Zgierzu. 

Konkurs Menedżer Roku 
Regionu Łódzkiego jest organi-
zowany przez redakcję „Dzien-
nika Łódzkiego” i Lożę  Łódzką 
Business Center Club. 

21 nominowanych menedżerów w trzech kategoriach 

Przedstawiamy nominowa-
nych do tytułu Menedżer 
Roku Regionu Łódzkiego 
2021, spośród których Kapi-
tuła Konkursu dokonała wy-
boru laureatów. 

Wojciech Dłubakowski
w.dlubakowski@dziennik.lodz.pl

Łukasz Winiarek, Dyrektor 
Zarządzający – Członek Za-
rządu Hydro Extrusion Po-
land sp. z o.o.  
Absolwent Politechniki 
Łódz kiej, kierunku Zarządza-
nia i Inżynierii Produkcji. 
Od 2007 r. jako menedżer 
związany z przemysłem 
ciężkim  w obszarach jakości 
i produkcji. Od  2010 r.  zwią-
zany z branżą aluminium 
w obszarze automotive. W  
os tatnich latach Dyrektor 
Za rządzający Hydro Łódź, 
ponad 600-osobowego za-
kładu produkującego części 

z aluminium bezpośrednio 
dla producentów aut marek 
BMW, Volvo i Mer cedes. 
Członek Rady Biznesu przy  
PŁ i BCC Łódź. Rodzina: żo-
na oraz trzy córki. Zaintere-
sowania:  ogród i golf.

DUŻA FIRMA  

 

Marek Kapica, Prezes Za-
rządu Spółdzielni Dostaw-
ców Mleka w Wieluniu.  
Absolwent Politechniki 
Łódzkiej.  Od 2018 r. kieruje 
Spółdzielnią zatrudniającą 
260 osób. Rolnik z zamiło-
wania prowadzący rodzinne 
gospodarstwo rolne. Jest za-
stępcą przewodniczącego 
Krajowego Związku Spół-
dzielni Mleczarskich Związku 
Rewizyjnego. Prezes SDM 
w Wieluniu,  producenta  
twarożku „Mój Ulubiony”, 
wraz z zespołem aktywnie 
angażuje się w rozwój firmy 

i promocję polskiej żywno-
ści, wspiera działania pro-
społeczne pow. wieluńskie-
go i ościennych. Spółdziel-
nia rozwija się, inwestuje 
mając na uwadze także 
zrównoważony rozwój.  

DUŻA FIRMA  
 

Maciej Czop, Prezes  
Zarządu, Dyrektor Zarzą-
dzający Immergas Polska 
Sp. z o.o.  
Z Immergas związany 
od 2004 r. pełnił  funkcje 
dyrektora ds. administracji 
i finansów, następnie dy-
rektora finansowego, ope-
racyjnego i prokurenta. 
W 2015 r. został powołany 
na stanowisko dyrektora 
zarządzającego, od stycz-
nia 2021 r. reprezentuje 
spółkę jako prezes zarządu.  
Absolwent Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Pozna-
niu, studiów podyplomo-

wych w zakresie prawa po-
datkowego na Uniwersyte-
cie Łódzkim i zarządzania 
w Canadian International 
Management Institute.   
Ojciec dwóch córek wspie-
rający ich największą pasję, 
jaką są konie.   

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO

 

dr Robert Mordaka, Prezes 
Zarządu Centrum Medycz-
ne „Szpital Świętej Rodzi-
ny” Sp. z o.o.  
Lekarz, absolwent Akade-
mii Medycznej w Łodzi, 
doktor nauk medycznych. 
Po studiach kilka lat praco-
wał jako anestezjolog 
w jednym z łódzkich szpita-
li, potem przez 10 lat w fir-
mie farmaceutycznej Gla-
xoSmithKline Pharmaceuti-
cals. W latach 2007-2015  
był dyrektorem w NZOZ 
Polmedica, a od 2015 r. jest 
prezesem zarządu w Cen-
trum Medycznym „Szpital 

Świętej Rodziny” w Łodzi.  
Zdobył dyplom Akademii 
Menedżerów Sprzedaży 
przy Harvard Business 
School. Wspiera działania 
mające na celu wprowa-
dzenie opieki koordynowa-
nej.  

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO

 

Marcin Nocuń, Prezes Za-
rządu, Dyrektor Naczelny  
Wojskowych Zakładów 
Lotniczych Nr 1 SA. 
Od 17 lat związany z prze-
mysłem lotniczym. Zaczy-
nał jako technolog, inżynier 
uzbrojenia w Sekcji Opraco-
wań i Nadzoru ds. Uz b ro je -
nia WZL1, potem został wy-
brany z ramienia pracowni-
ków na członka i sekretarza 
Rady Nadzorczej WZL1. 
Od 2016 r. prezes Spółki. 
Postawił sobie za cel wdro-
żenie koncepcji lean mana-
gement i ciągłe dążenie 

do rozwoju przedsiębior-
stwa. Stopniowo wdrażał 
zmiany w firmie umacniając 
jej pozycję na rynku krajo-
wym i światowym. Wprowa-
dził ją do grona liderów Pol-
skiej Grupy Zbrojeniowej.  

DUŻA FIRMA  

Karol Szmich, Prezes  
Zarządu Delia Cosmetics 
Sp. z o.o. 
Od 7 lat prezes rodzinnej 
firmy kosmetycznej zatrud-
niającej ponad 370 osób.    
Członek Rady Nadzorczej 
Polskiego Związku Przemy-
słu Kosmetycznego. Ze Sto-
warzyszeniem Inicjatyw 
Firm Rodzinnych reprezen-
tuje środowisko biznesowe, 
akademickie i eksperckie. 
Kontynuuje charytatywną 
działalność firmy - wspiera 
lokalne społeczności, dba 
o wysokie standardy pracy, 

bierze udział w wydarze-
niach w regionie. Tata rado-
snej dwójki, którą – z kocha-
jącą żoną  – wychowuje 
w du chu bliskości i samo-
dzielności. Jego pasją są po-
dróże i nowe technologie. 

 

Agnieszka Sobkiewicz, 
Członek Zarządu Salve 
Medica Sp. z o.o. Sp. k.  
Współwłaścicielka, członek 
zarządu, lokalnej firmy ro-
dzinnej Salve Medica. 
Od 2016 r. z sukcesem pełni 
funkcję dyrektor zarządzają-
cej. Wspiera rozwój i in no -
wacje w Centrum Medycz-
nym Salve Medica m.in. po-
przez zakup pierwszego 
w Europie robota chirurgicz-
nego Versius i uruchomienie 
pierwszego w  Polsce ośrod-
ka referencyjnego systemu 
Versius dla Europy Środko-

wo-Wschodniej. Absolwent-
ka Wydziału Architektura 
i Budownictwo Politechniki 
Łódzkiej. Tworzy nowocze-
sne, przyjazne pacjentom 
wnętrza Centrum Medycz-
nego Salve Medica.  

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO

 
Paweł Łuczak, Prezes  
Zarządu – Dyrektor Spółki 
ECO Kutno Sp. z o.o. 
Absolwent m.in. Politechni-
ki Warszawskiej i studiów 
MBA na Uniwersytecie  
Ekonomicznym we Wrocła-
wiu.  Od 2016 r. zarządza 
ECO Kutno Sp. z o.o. – fir-
mą zajmującą się wytwa-
rzaniem, przesyłem i dys-
trybucją ciepła systemo-
wego w Kut nie. Jego styl 
zarządzania spółką, poza 
ciągłym rozwojem i uno-
wocześnianiem przedsię-
biorstwa, cechuje podej-
mowanie innowacyjnych 

rozwiązań oraz aktywne 
uczestnictwo w życiu spo-
łecznym miasta.   
Paweł Łuczak od 2017 r. 
pełni również funkcję  
członka Rady Izby Gospo-
darczej Ciepłownictwo Pol-
skie.

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO

 

W tym roku Kapituła 
konkursu wyłoniła  
trzech laureatów i przy-
znała dwa wyróżnienia. 
To już czternasta edy-
cja konkursu 

Andrzej Skubiszewski,  
Prezes Zarządu, Dyrektor 
Generalny JTI Polska  
Sp. z o.o., firmy należącej 
do grupy Japan Tobacco 
International. 
Absolwent zarządzania 
na Uniwersytecie Łódzkim. 
Ukończył również  
Executive MBA na IESE Bu-
siness School w Barcelo-
nie. Z branżą tytoniową 
związany od 1999 r.  
W JTI Polska był Prezesem 
Zarządu w latach 2007-
2013 i ponownie objął tę 
funkcję w 2016 roku. 

Prywatnie lubi spędzać 
czas aktywnie z rodziną, 
pasjonuje się sportem, 
w tym szczególnie sztuka-
mi walki, tenisem i koszy-
kówką. Pochodzi z Poddę-
bic.

DUŻA FIRMA  

 

DUŻA FIRMA  
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Igor Szlaski, Właściciel, 
Prezes Zarządu Reganta 
Szlascy Sp.j. 
Od 7 lat z sukcesami pro-
wadzi wysokotechnologi -
czną spółkę produkcyjną 
działającą w obszarze dru-
ku fleksograficznego, która 
zatrudnia ponad 70 osób. 
Przygodę z branżą drukar-
ską rozpoczął od… zakupu 
napoju gazowanego, które-
go etykieta zainspirowała 
go do spróbowania swoich 
sił właśnie w sektorze pro-
dukcyjnym. Jest absolwen-
tem ekonomii w Szkole 

Głównej Handlowej w War-
szawie i na Uniwersytecie 
Łódzkim. Oprócz nauki za-
wsze angażował się w ak-
tywność organizacji stu-
denckich oraz w inicjatywy 
na rzecz rozwoju Łodzi.  

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO

 

Bartłomiej Zgorzelski,  
Założyciel i dyrektor zarzą-
dzający BZB Projekt Biuro 
Zarządzania w Budownic-
twie – największej w woj. 
łódzkim, wielobranżowej 
pracowni projektowej. 
Zaangażowany w procesy 
projektowania i budowy: 
Nowego Centrum Łodzi 
(dworzec Łódź Fabryczna, 
Brama Miasta, Rynek Ko-
bro), rewitalizacji obszaro-
wej Łodzi (m.in. Włókienni-
cza, Mielczarskiego), tune-
lu średnicowego i łódzkich 

osiedli mieszkaniowych 
(m.in. Fuzja i Zenit).  
Orędownik zrównoważo-
nego rozwoju obszarów 
miejskich, powrotu życia 
do centrów miast. 

 MIKR I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO 

 

Dominik Lewandowski, 
Doradca Zarządu ds. roz-
woju Esse Health Sp. z o.o.  
Esse Health to podmiot 
medyczny działający pod  
nazwą Esse dla zdrowia, 
ma swoje oddziały w kliku 
miastach w Polsce. Przyj-
muje pacjentów w nowo-
czesnych gabinetach i stre-
fach fizjoterapii oferując 
konsultacje lekarskie oraz 
świadczenia z zakresu re-
habilitacji i fizjoterapii, 
a także zabiegi operacyjne 
z zakresu ortopedii. W cią -
gu roku Esse dla zdrowia 

stało się partnerem me-
dycznym wielu klubów 
sportowych w tym Polonii 
Warszawa, Wisły Płock 
i ŁKS Łódź. Firma wspiera 
również mniejsze kluby 
sportowe i akademie. 

 MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO 

 

Konrad Kołodziejski, Dy-
rektor Zarządzający 
Schomburg-Polska.  
Absolwent Wydziału Orga-
nizacji i Zarządzania Poli-
techniki Łódzkiej i Uniwer-
sytetu Technicznego 
w Dortmundzie. Grupa 
Schomburg od ponad  
80 lat znana jest jako  
dostawca specjalistycznej 
chemii budowlanej. W Pol-
sce działa od 30 lat. Rok 
2021 był jednym z najbar-
dziej udanych od początku 
działalności spółki Schom-
burg w Polsce. Do sukce-
sów dyrektora spółki nale-

ży zaliczyć dynamiczny 
wzrost sprzedaży flago-
wych produktów oraz prze-
kroczenie zakładanego po-
ziomu rentowności.  
Konrad Kołodziejski jest mi-
łośnikiem narciarstwa al-
pejskiego i motoryzacji. 

 MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO 

 

Michał Kośka,  
Dyrektor Generalny  
Panta Plast  
Sp. z o.o. 
Absolwent Zarządzania 
na wydziale Ekonomii Uni-
wersytetu Łódzkiego.  
Z firmą Panta Plast związa-
ny od 2002 r. Zaczynał  
jako pracownik działu  
zakupów krajowych, by na-
stępnie zostać menedże-
rem działu zakupów krajo-
wych i importu. W 2011 r. 
awansował na funkcję  
Dyrektora Generalnego, 
którą pełni do dziś.  

Dodatkowo w latach  
2012 - 2019 był wicepreze-
sem Izby Przedsiębiorców 
Branży Biurowo Szkolnej 
w Warszawie.  
Mąż z 21-letnim stażem i oj-
ciec dwóch synów.  

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO

 

Marek Spiżewski  
– od 2008 r. prowadzi wła-
sną firmę w branży BHP.   
 Absolwent wielu specjali-
stycznych kursów w dziedzi-
nie BHP. Opracował własny 
system Zarządzania Bezpie-
czeństwem i Higieną Pracy 
zgodny z ISO 45000 dla 
sektora MŚP. Wraz z klienta-
mi zdobywał nagrody Pań-
stwowej Inspekcji Pracy, ta-
kie jak „Bezpieczna Budowa” 
i „Pracodawca Organizator 
Pracy Bezpiecznej” (I miej-
sce na  szczeblu ogólnopol-

skim). Członek Zarządu Klu-
bu - 500 Łódź. Były Prze-
wodniczący Rady i Członek 
Zarządu Łódzkiej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej obec-
nie członek Rady ŁIPH.

 MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO 

 

Mateusz Lipski, założyciel 
łódzkiej agencji kreatyw-
nej Progressivo, związany 
z branżą marketingu nie-
przerwanie od 2001 r.  
Doświadczenie zdobywał 
realizując projekty dla czo-
łowych marek spożyw-
czych, farmaceutycznych, 
modowych oraz sektora 
bankowego. Kreatywnie 
wspiera i angażuje się 
w kampanie społeczne, 
promocję imprez oraz in-
stytucji kultury. Twórca ma-
rek, strategii komunikacji, 
sloganów i haseł reklamo-

wych, które trwale zapisały 
się w świadomości maso-
wej. Miłośnik kultury oraz 
języków Słowian bałkań-
skich. Wielki pasjonat wzor-
nictwa użytkowego, archi-
tektury i motoryzacji. 

 MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO 
 

Sylwester Pawęta, Dyrek-
tor Operacyjny/Prokurent  
w firmie Hart-Tech Sp. 
z o.o.  
Hart-Tech to nowoczesna 
hartownia usługowa świad-
cząca usługi obróbki ciepl-
nej i cieplno-chemicznej 
elementów stalowych i alu-
miniowych. Sylwester Pa-
węta to praktyk z pasją do  
nauki i wdrażania nowych 
technologii do zastosowań 
przemysłowych. Działal-
ność biznesową łączy z pra -
cą dydaktyczną, przekazu-
jąc studentom Politechniki 
Łódzkiej praktyczne do-

świadczenia w zarządzaniu 
firmą. Laureat programu Li-
der organizowanego w  
2021 r. przez MEN i NCBiR, 
który sfinansuje prace ze-
społu badawczego składa-
jącego się z młodych pra-
cowników PŁ i Hart-Tech. 

 MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO 

 

Anna Nadolska, Prezes 
i dyrektor ds. ekonomicz-
no-finansowych Kancelarii 
Podatkowej Biegłego Re-
widenta JAWN-E Sp. z o.o. 
z siedzibą w Zgierzu. 
Zajmuje się bieżącym pro-
wadzeniem firmy, koordyno-
waniem i nadzorowaniem 
głównych jej zadań oraz fi-
nansów, a także kieruje ze-
społem pracowników. Ab-
solwentka Uniwersytetu 
Łódzkiego, gdzie studiowała  
rachunkowość, a następnie 
zarządzanie firmą. Ukończy-
ła też podyplomowo ra-

chunkowość. Firma, którą 
zarządza, powstała w 1992 r., 
zajmuje się kompleksową 
obsługą spółek prawa han-
dlowego i cywilnego, a tak-
że jednoosobowych działal-
ności gospodarczych. 

 MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO 

 

Janusz Żmijewski,  
Prezes Zarządu Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Rojna” 
w Łodzi . 
Ukończył studia na Wydzia-
le Chemicznym Politechni-
ki Łódzkiej. W latach  
1974 - 2000 pracował 
na różnych stanowiskach 
w łódzkich przedsiębior-
stwach branży skórzanej. 
W latach 2000 - 2007 był 
zarządcą komisarycznym 
i likwidatorem w przedsię-
biorstwach państwowych 
w Łodzi i woj. łódzkim.  

W latach 2007 - 2017  pra-
cował na stanowisku Głów-
nego Specjalisty ds. Ope-
racyjnych. Od 2017 r. jest 
prezesem SM „Rojna” 
w Łodzi.

 MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO 

 

Zbigniew Dobrynin, zarzą-
dzający firmami Alerta.pl 
i Sempre Nieruchomości.   
Absolwent Wydziału Orga-
nizacji i Zarządzania Poli-
techniki Łódzkiej. Jako me-
nedżer do każdego czło-
wieka podchodzi indywi-
dualnie, wykorzystuje jego 
potencjał i pomaga w osią-
gnięciu sukcesu. Od  2009 r. 
z powodzeniem prowadzi 
biznes oparty na wartoś -
ciach.  Sukces Sempre Nie-
ruchomości buduje na wy-
trwałej i stabilnej pracy ze-
społu zaangażowanych lu-

dzi. Indywidualne podej-
ście do klienta i nierucho-
mości powoduje, że z tygo-
dnia na tydzień coraz wię-
cej osób przekazuje firmie 
w pośrednictwo swoje nie-
ruchomości.

 MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO 

Łukasz Koprowski, Dyrek-
tor Biura PwC w Łodzi, 
PWC PricewaterhouseCo-
opers Polska Sp. z o.o. Au-
dyt Sp. k. 
Z firmą doradczo-audytorską 
PwC związany od 2000 r. 
Do 2010 r. pracował w biu-
rach PwC w Poznaniu, Ha-
nowerze i Katowicach. W la-
tach 2010-2012  objął stano-
wisko głównego księgowe-
go i następnie dyrektora fi-
nansowego w jednej z klu-
czowych spółek należących 
do  mBanku. W 2012 r.  wró-
cił do PwC i od tego roku 
zarządza Biurem PwC w Ło-

dzi. Jest ekspertem w zakre-
sie badania sprawozdań fi-
nansowych jednostkowych 
i skonsolidowanych, sporzą-
dzonych według polskich 
i międzynarodowych prze-
pisów, dot. spółek polskich 
i niemieckich. 

 MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO 
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Spółka Royal Sail Investment 
Group rozwija się od 2019 roku, 
dochodząc obecnie do sześciu 
prowadzonych inwestycji de-
weloperskich w Łodzi i regio-
nie łódzkim. W tym czasie roz-
pętała się pandemia, a po niej 
wybuchła wojna na Ukrainie. 
Jak te dezorganizujące czyn-
niki wpłynęły na działalność 
firmy i - szerzej - na gospodarkę 
kraju? 
Nasz biznes, jak każdy inny 
o podobnej skali, narażony jest 
na różnego rodzaju ryzyka. 
A tych ostatnio nie brakuje. 
W ciągu minionych trzech, 
czterech lat mieliśmy do czy-
nienia z następującymi po so-
bie kryzysami na skalę glo-
balną. Pojawił się kryzys zwią-
zany z pandemią, który pozry-
wał światowe łańcuchy dostaw. 
Dołożyła się do tego wojna 
na Ukrainie, która była dużym 
eksporterem produktów bu-
dowlanych, stali, rud metali, 
drewna, żywności. To zmusiło 
wiele firm do poszukiwania no-
wych dostawców. Polskie 
przedsiębiorstwa sięgają więc 
po stal do Turcji i Chorwacji, na-
wet do Brazylii, po rudy do kra-
jów afrykańskich. Jakby tego 
było mało, dziś mamy do czy-
nienia z rosnącą inflacją, ostat-
nio sięgającą już 14 procent. 
W rezultacie rosną ceny mate-
riałów i rośnie cena kredytu hi-
potecznego. Odsetki oscylują 
już wokół 5 - 6 procent, a mogą 
dojść do 8 procent, zaś łącznie 
z Wiborem doganiają inflację. 
Rosną więc raty osób spłacają-
cych kredyty. 

Jak to oddziaływuje na rynek 
deweloperski, rynek budow-
nictwa mieszkaniowego? 
Mamy do czynienia z gwałtow-
nym spadkiem liczby mieszkań 
sprzedanych przez dewelope-
rów. W maju w największych 
miastach Polski nastąpił spadek 
sprzedaży mieszkań aż o 35 
procent w porównaniu z kwiet-
niem. Powszechne jest przeko-
nanie, że popyt na mieszkania 
spadnie z powodu wzrostu 
oprocentowania kredytów 
mieszkaniowych oraz skutków 
gospodarczych wojny w Ukra-
inie. A jednak mimo że dra-
stycznie zmniejszyła się do-
stępność kredytu dla klienta in-
dywidualnego, to nadal poja-
wiają się transakcje na rynku 
deweloperskim. Głównie są to 
transakcje gotówkowe lub 
transakcje z przeważającym 
wkładem własnym, gdzie 
udział kredytu jest na poziomie 

30 – 50 procent. Takie transak-
cje - indywidualne i zbiorowe - 
cały czas się odbywają, po-
mimo wspomnianej zapaści.  

Proszę przybliżyć czytelni-
kom, na czym polegają zbio-
rowe transakcje? 
Przykładowo nasza firma pro-
wadzi obecnie kilka rozmów 
z funduszami inwestycyjnymi 
(tak zwanymi PRS-ami, od an-
gielskiego Private Rented Sec-
tor), które inwestują w miesz-
kania na wynajem, często 
w całe bloki, ba – nawet w całe 
osiedla na wynajem. Są to 
głównie zagraniczne fundusze 
inwestycyjne typu PRS i przy-
znam w tym miejscu, że cie-
szyłbym się z powstania fundu-
szy z polskim kapitałem, tak 
zwanych REIT-ów (od angiel-
skiego Real Estate Investment 
Trust), inwestujących w nieru-
chomości głównie w oparciu 
o środki funduszy emerytal-
nych.  

Rozumiem, że jest to postulat 
środowiska polskich dewelo-
perów?  
Chcielibyśmy, żeby polski eme-
ryt czy polski inwestor, który 
nie chce lub nie potrafi indywi-
dualnie inwestować w miesz-
kanie na wynajem i zajmować 

się tym wynajmem (co może 
być dla niego kłopotliwe), mógł 
inwestować swoje zasoby w ta-
kie właśnie fundusze zbioro-
wego inwestowania. Na razie 
takich funduszy w Polsce nie 
ma; czekamy na ruch ze strony 
rządu, aby stworzył możliwości 
prawne i instytucjonalne do ich 
działalności w Polsce. W Łodzi 
działają już podobne fundusze, 
ale niemieckie, które inwestują 
w całe osiedla na wynajem. Nie 
mam im tego za złe, bo mamy 
przecież wolny rynek, ale cie-
szyłbym się, gdyby i Polacy mo-
gli skorzystać z takich możliwo-
ści lokowania kapitału. 

Wracając do rynku mieszka-
niowego – jak będzie z dostęp-
nością mieszkań, czy ceny na-
dal  będą rosły? 
W ciągu ostatnich trzech lat 
mieszkania w Łodzi zdrożały 
o 27 procent. I to nie koniec, 
z pewnością mieszkania będą 
coraz droższe, i to pomimo ob-
serwowanego właśnie załama-
nia popytu. Obecna cena metra 
kwadratowego w Łodzi jest 
rzędu 7,5 tys. zł. Za dwa, trzy 
lata może dojść do 10 tys. zł. 
Mają na to wpływ rosnąca infla-
cja, wysokie koszty pracy, wy-
sokie oprocentowanie kredy-
tów – to wszystko składa się 
na wciąż rosnące ceny nieru-
chomości. Widząc spadek po-
pytu, inwestorzy z kolei zaczy-
nają ograniczać swoje apetyty 
inwestycyjne; budują, ale 
wstrzymują sprzedaż miesz-
kań, aby móc je sprzedawać 
za rok czy za dwa lata, po lep-
szej wycenie. My także wyha-

mowaliśmy część inwestycji ze 
względu na spadający popyt. 
Realizujemy je, ale tylko 
do pewnego etapu. 

Mimo to zauważa Pan, że nadal 
są zawierane transakcje sprze-
daży mieszkań. 
Wynika to z tego, że świadomy 
klient, wiedząc, że w kilkulet-
niej perspektywie można się 
spodziewać dalszego wzrostu 
cen, decyduje się na zakup nie-
ruchomości właśnie teraz, aby 
uchronić się przed inflacją, 
przed utratą wartości pienią-
dza. A obok tego indywidual-
nego nurtu, który nie całkiem 
zamarł, rozwija się z powodze-
niem nurt transakcji pod zamó-
wienie funduszy inwestycyj-
nych, a więc mieszkań na wy-
najem. W ten sposób powstają 
obecnie całe osiedla. 

Skupmy się teraz na kliencie 
indywidualnym. Jakie są obec-
nie jego wymagania? 
Nasza firma projektuje miesz-
kania nieco większe niż stan-
dardowe na rynku. Z reguły są 
one przeznaczone pod zakupy 
rodzinne, na własne potrzeby 
rodziny lub jako lokata kapi-
tału. W tym miejscu warto 
wspomnieć, że za swoją średnią 
pensję Polak może zakupić 0,6 
metra kwadratowego mieszka-
nia. Berlińczyk albo mieszka-
niec Zurichu czy Londynu, 
mimo że znacznie więcej od Po-

laka zarabiają, kupią za swoją 
średnią pensję zaledwie 0,2 
metra kwadratowego mieszka-
nia. To oznacza, że potencjalnie 
Polaka na więcej dziś stać 
w tym obszarze niż Niemca, 
Szwajcara czy Anglika. Miesz-
kania na Zachodzie są bardzo 
drogie i dlatego tak silny jest 
tam rynek mieszkań na wyna-
jem. U nas ten sektor ma 
przed sobą doskonałą przy-
szłość, ale równolegle nadal 
rozwijać się będzie rynek zaku-
pów indywidualnych, choć 
przypuszczam, że ograniczy się 
on do osób z grubszym portfe-
lem. Ci z chudszym skierują się 
w stronę wynajmu; stąd też tak 
duża aktywność funduszy PRS. 

Jakie mieszkania sprzedają się 
obecnie najlepiej? Jaka jest ich 
powierzchnia? 
Najlepiej sprzedają się obecnie 
mieszkania w powierzchni 
w granicach 40 - 50 metrów 
kwadratowych. Są to z reguły 
mieszkania dwupokojowe, z ła-
zienką i kuchnią, często 
osobną. Często kupują je młode 
pary, które nie doczekały się 
jeszcze dzieci. Z chwilą, gdy 
dzieci się pojawią, rodziny ce-
lują w mieszkania 50 – 60-me-
trowe, czasem nieco większe. 
Osobny segment to mieszkania 
dla osób zamożnych. Projek-
tuje się dla nich mieszkania 
o powierzchni 100 i więcej me-
trów kwadratowych; niedawno 

przekazaliśmy do użytku rekor-
dowo duże mieszkanie, o po-
wierzchni 210 metrów. Takie 
mieszkania projektowane są 
w tzw. inwestycjach butiko-
wych, na ogół w centrach 
miast, dla bogatszej klienteli. 
Ich konstrukcja jest tego ro-
dzaju, że umożliwia łączenie 
sąsiadujących ze sobą miesz-
kań poprzez wyburzenie ścian 
działowych. Realizujemy takie 
inwestycje w Łodzi.  Ale nie za-
wsze są to inwestycje od-
dzielne. Często praktyka jest 
taka, że na osiedlu składającym 
się z kilkunastu budynków bu-
dowane są w większości bloki 
o mniejszych metrażach, ale 
w kilku blokach znajdują się też 
większe mieszkania. 

Wspomniał Pan o wstrzymy-
waniu inwestycji deweloper-
skich z uwagi na kryzys po-
pytu. Czy będą jakieś pozy-
tywy tego kryzysu? 
Owszem. Mam nadzieję, że ten 
kryzys oczyści rynek z firm, 
które go psują, bo nastawione 
są na szybki zysk, nie dbając 
o jakość mieszkań, oszukując 
klientów. Firmy, które zapew-
niły sobie buforów bezpieczeń-
stwa w postaci zasobów kapi-
tału, mogą po prostu zbankru-
tować. Te, które działały roz-
ważnie, przetrwają. I doczekają 
się normalnego rynku, bo nowe 
mieszkania zawsze będą w Pol-
sce ludziom potrzebne. 

Rynek deweloperski jest od kilku 
lat rozchwiany i dzieli się na segmenty

Przemysław Andrzejak: Te firmy, które działały 
rozważnie, przetrwają. I doczekają się normalnego rynku
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Rozmowa z Przemysławem 
Andrzejakiem, prezesem 
Royal Sail Investment Group

Nasza firma prowadzi 
obecnie kilka rozmów 
z funduszami inwesty-
cyjnymi, które inwe-
stują w mieszkania 
na wynajem

Łódź 
Dzielnica Dubois to inwe-
stycja planowana na obrze-
żach centrum Łodzi, przy ul. 
Dubois, w bezpośrednim są-
siedztwie rzeki Jasień. Obej-
muje budowę 11 czterokon-
dygnacyjnych budynków 
mieszkalnych. Każde miesz-
kanie będzie posiadać duże 
okna od poziomu posadzki, 
przestrzenny balkon lub ta-
ras z przyległym ogródkiem. 
Liczba mieszkań: 338. 
 
Filmowa Residence to pre-
stiżowy  projekt  w sąsiedz-
twie historycznego Księżego 
Młyna, naprzeciw Beczek 
Grohmana. Wygodna, nowo-
czesna architektura projektu 
zapewni komfort i wyjątkowy 
klimat mieszkania. Każdy lo-
kal będzie posiadał balkon 
lub loggię, a wybrane miesz-
kania także ogródki. Ponadto 
na poziomie -1 znajdą się ko-
mórki lokatorskie oraz miej-
sca parkingowe. Liczba 
mieszkań: 179. 

Pabianice 
Młodzieniaszek Park – 
przy ul. Szpitalnej powstanie 
5 budynków wielorodzin-
nych. Ich elementami cha-
rakterystycznymi będą usko-
ki tarasowe kształtujące dy-
namiczną ekspozycję miesz-
kań. Wjazdy do garaży pod-
ziemnych zostaną usytuowa-
ne w skrajnych częściach bu-
dynków, dzięki czemu zosta-
nie wydzielona strefa dla ru-
chu pieszego.  Liczba 
mieszkań: 245, o powierzch-
ni od 33 do 100 mkw.   
 
Poddębice 
Osiedle Termalne powstanie 
w terenie otoczonym zielenią. 
Będzie to 8 nowoczesnych 4-
kondygnacyjnych budynków 
mieszkalnych w układzie 
punktowym. Każdy z nich zo-
stanie wykończony elementa-
mi pochodzenia naturalnego: 
piaskowcem oraz drewnem.  
Ciepło będzie czerpane 
z okolicznej geotermii. Liczba 
mieszkań: około 200. 

Zduńska Wola 
Nowy Manhattan przy ul. 
Karłowicza to inwestycja 
składająca się z dwóch bliź-
niaczych, 4-piętrowych bu-
dynków, zapewniająca kom-
fort i prestiż zamkniętego 
osiedla. Kaskadowy układ 
budynków pozwolił 
na stworzenie nasłonecz-
nionych tarasów. Każde 
z mieszkań będzie posiadać 
balkon, taras lub prywatny 
ogródek. Liczba mieszkań:: 
84  o metrażach od 32 
do 88 mkw. 
 
Osiedle Żeromskiego bę-
dzie kompleksem 5 budyn-
ków wielorodzinnych o rzeź-
bionych bryłach. Każde 
z mieszkań będzie posiadać 
loggie, taras lub prywatny 
ogródek. Przy holach wej-
ściowych do budynków za-
projektowano pomieszcze-
nia rowerowni/wózkowni. 
Liczba mieszkań: 167 o po-
wierzchniach od 30 do 130 
mkw. 

INWESTYCJE ROYAL SAIL INVESTMENT GROUP



11Dziennik Łódzki 
Piątek, 17.06.2022 MENEDŻER ROKU REGIONU ŁÓDZKIEGO 2021 A

REKLAMA 0110345305

Pabianice, ul. Szpitalna 2

Zduńska Wola, ul. Karowicza 2

Poddębice, ul. Targowa 17-19
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Czym jest dla Pani praca 
w Veolii? 
Praca w energetyce to przede 
wszystkim służba i misja. Od-
powiadamy za bezpieczeń-
stwo zaopatrzenia miasta 
w ciepło bez względu na wa-
runki, w jakich działa firma. Za-
rządzanie nią, w okresie kiedy 
stawiamy czoła pandemii 
i wszelkim konsekwencjom 
gospodarczym, jakie wynikają 
z sytuacji za naszą wschodnią 
granicą, jest wielkim wyzwa-
niem. Proszę jeszcze pamiętać, 
że zgodnie z naszymi deklara-
cjami realizujemy projekt de-
karbonizacji łódzkiego sys-
temu ciepłowniczego.  

Czy trudno być szefem 
w energetyce? 
Maria Skłodowska-Curie po-
wiedziała, że „Człowiek nigdy 
nie ogląda się na to, co zro-
bione, ale na to patrzy, co ma 
przed sobą do zrobienia”. Tak 
właśnie podchodzę do zarzą-
dzania Veolią Energią Łódź. 
Ważna jest oczywiście historia 
łódzkiej energetyki, ale to my, 
tu i teraz, piszemy jej najnow-
sze rozdziały. W Veolii mamy 
bardzo dobry zespół pracow-
ników, którzy profesjonalnie 
i z zaangażowaniem podcho-
dzą do bieżącej pracy i projek-
tów, dzięki którym łódzki sys-
tem ciepłowniczy zmieniamy 
w kierunku wspomnianej de-
karbonizacji i dalej  - neutral-
ności klimatycznej. Mam wiel-
kie szczęście realizować zawo-
dowe pasje w środowisku, 
które doskonale rozumie wy-
zwania, przed jakimi stoimy. 

Czy tytuł Menedżera Roku, 
jaki uzyskała Pani w 2021 

roku, coś zmienił w Pani 
pracy? 
Tytuł, jaki otrzymałam w 2021 
roku, zadedykowałam wszyst-
kim współpracownikom, któ-
rzy swoją pracą dołożyli 
do niego przysłowiową ce-
giełkę.  Z drugiej strony wyróż-
nienie stało się dla mnie ogrom-
nym zobowiązaniem i moty-
wacją do dalszego rozwoju oso-
bistego i całej firmy tak, aby 
w trudnych warunkach dyna-
micznie zmieniającego się oto-
czenia, nie tylko biznesowego, 
sprostać postawionym celom. 
Tytuł „Menedżera Roku” stał 
się potwierdzeniem dokona-
nych wyborów i wartości, ja-
kimi kieruję się w zarządzaniu. 

Jak dynamicznie zmieniające 
się otoczenie wpływa na dzia-
łalność firmy? 
Musimy mierzyć się z wyzwa-
niami, które w swojej specy-
fice niosą wiele zagrożeń, ale 
również szans. Zarządzając 
przedsiębiorstwem o kluczo-
wym znaczeniu  w infrastruk-
turze miasta, w każdych oko-
licznościach, musimy sprostać 
ciągłości produkcji ciepła 
i energii elektrycznej oraz ich 
dostawy do klientów. Pande-
mia spowodowała szereg 
zmian w naszym systemie 
pracy, tak aby zapewnić bez-
pieczeństwo naszym pracow-
nikom, którzy z kolei odpo-
wiadają za bezpieczeństwo za-
opatrzenia miasta w ciepło. 
Również dywersyfikacja pali-
wowa, jaką planujemy wdro-
żyć do 2030 roku, zakładająca 
całkowite odejście od wyko-
rzystania węgla w łódzkich 
elektrociepłowniach, wpisuje 
się w realia zmian w globalnej 
polityce paliwowej.     

Przed branżą energetyczną 
stoi szereg wyzwań. Jakie są 

główne kierunki transforma-
cji łódzkiego systemu cie-
płowniczego? 

Przede wszystkim wszyscy po-
winniśmy współpracować 
na rzecz powstrzymania global-
nego ocieplenia, efektywnego 
wykorzystania zasobów i ich 
nie marnowania, a wręcz odzy-
skiwania i powtórnego wyko-
rzystywania tam, gdzie to jest 
możliwe, w tym w procesie pro-
dukcji energii. Veolia, która 
działa w Polsce od 25 lat wdro-
żyła wiele projektów i rozwią-

zań, aby ograniczyć wpływ 
działalności na środowisko. 
W Łodzi szereg inwestycji w in-
stalacje środowiskowe zapew-
nia spełnianie przez elektrocie-
płownie rygorystycznych 
norm. W naszej działalności 
kluczowa jest ciągła poprawa 
efektywności energetycznej 
urządzeń i instalacji, ale rów-
nież pomoc klientom w tym 
wymiarze. Dlatego szczególny 
nacisk kładziemy na kogenera-
cję czyli produkcję ciepła i ener-
gii elektrycznej w jednym wy-
sokosprawnym procesie, dzięki 
któremu ograniczamy wyko-
rzystanie paliwa i redukujemy 
emisje.  W okresie przejścio-
wym na drodze do pełnej neu-
tralności klimatycznej w elek-
trociepłowni EC4 chcemy wy-
korzystywać gaz do produkcji 
ciepła i energii elektrycznej 
oraz zbudować nowoczesny 
Zakład Odzysku Energii na pa-
liwo pre-RDF, czyli kaloryczną 
frakcję resztkową powstałą 
w procesach odzysku i recy-
klingu odpadów komunalnych. 
W elektrociepłowni EC3 prowa-
dzimy też testy z wykorzysta-
niem zamiast węgla  tzw. bio-
masy toryfikowanej. 

Produkcja ciepła i energii elek-
trycznej to jeden obszar odpo-
wiedzialności Veolii, a drugim 
jest dostawa ciepła do miasta. 
Jaki jest obecnie stan łódzkiej 
sieci ciepłowniczej? 
Łódzki system ciepłowniczy, 
którym zarządza Veolia, składa 
się z dwóch elektrociepłowni 
EC3 i EC4 oraz sieci ciepłowni-
czej. Nasza sieć jest jedną z naj-
dłuższych w Polsce. Liczy po-
nad 860 km. Przy tym obsługu-
jemy ponad 10 000 węzłów 
cieplnych. Dzięki tej infrastruk-
turze dostarczamy ciepło syste-
mowe dla około 60 proc. łódz-
kich odbiorców. Co roku syste-

matycznie modernizujemy 
i rozwijamy sieć ciepłowniczą. 
Już ponad 60 procent jej długo-
ści zostało zmodernizowane. 
Prace te obejmują wymianę do-
tychczasowych ciepłociągów 
na rury preizolowane, wyposa-
żone w system alarmowy, który 
sygnalizuje potencjalne zagro-
żenia awariami, oraz moderni-
zację i rozbudowę węzłów 
cieplnych.  Na najbliższe dwa 
lata zaplanowano moderniza-
cję sieci o długości ok. 30 km. 
Efektem 7-letniego programu 
w ramach Strategii Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych 
województwa łódzkiego będzie 
wymiana ponad 70 km najbar-
dziej wyeksploatowanych sieci 
ciepłowniczych.  
Ważnym elementem efek-
tywnego systemu ciepłowni-
czego jest centrum zarządza-
nia energią. To miejsce, gdzie 
nasi specjaliści wyposażeni 
w inteligentne narzędzia in-
formatyczne, dzięki danym 
pozyskiwanym z systemu te-
lemetrii, na bieżąco monito-
rują pracę całego systemu.  

Podsumowując, proszę po-
wiedzieć, czy Łódź jest ła-
twym, czy trudnym rynkiem 
dla Veolii? 
Przede wszystkim jest ciekawy 
i pełen wyzwań nie tylko 
z punktu widzenia firmy z sek-
tora energetycznego. Potwier-
dzają to również nasi partnerzy 
biznesowi działający w róż-
nych branżach. Rynek łódzki 
dynamicznie się zmienia i roz-
wija, tworzy przestrzeń do in-
nowacyjnych rozwiązań i – co 
ważne – mobilizuje wszelkie 
postawy związane z odpowie-
dzialnością za środowisko. 
Poza tym z punktu widzenia 
Veolii, wciąż jest przed nami 40 
procent rynku, gdzie nie ma 
ciepła systemowego z sieci. 

Kluczowe jest 
bezpieczeństwo miasta

Anna Kędziora-Szwagrzak: Praca w energetyce to 
przede wszystkim służba i misja
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Rozmowa z Anną Kędziorą- 
-Szwagrzak, prezesem 
zarządu Veolia Energia Łódź

Nasza sieć ciepłowni-
cza jest jedną z najdłuż-
szych w Polsce. Liczy 
ponad 860 km. Obsłu-
gujemy ponad 10 tys. 
węzłów cieplnych

Veolia Energia Łódź jest jednym z największych przedsiębiorstw 
energetycznych w Polsce, którego podstawową działalnością jest 

wytwarzanie ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji oraz 
zarządzanie łódzką  siecią ciepłowniczą. Firma kontynuuje 115-letnią historię  
energetyki w Łodzi. Dostarcza ciepło systemowe dla około 60 proc. łódzkich 

odbiorców, w tym zaopatruje  w ciepło największe inwestycje w mieście. 
Mając na uwadze wyzwania środowiskowe, jakie są stawiane 

przed sektorem energetycznym, spółka realizuje strategię dekarbonizacji 
łódzkiego systemu ciepłowniczego na drodze transformacji ekologicznej. FO
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Elektrociepłownia EC4
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W maju odbyło się Zebranie 
Przedstawicieli Rejonowego 
Banku Spółdzielczego w Lu-
tutowie. Była to m.in. okazja 
do podsumowania wyników 
osiągniętych w 2021 r., który 
był dla Pana szczególny, bo 
debiutancki w roli Prezesa. 
Jaki był ten rok? 
To był trudny rok nie tylko ze 
względu na mój debiut w roli 
prezesa zarządu, ale przede 
wszystkim ze względu 
na zmieniającą się sytuację 
makroekonomiczną. Na po-
czątku roku mieliśmy rekor-
dowo niskie stopy procen-
towe, w połowie roku doszła 
inflacja, końcówka roku to co-
miesięczny wzrost stóp, 
do tego działaliśmy cały czas 
w sytuacji pandemicznej, 
więc patrząc globalnie tych 
wydarzeń jak na jeden rok 
było bardzo dużo. Patrząc lo-
kalnie na wyniki banku mogę 
z dumą powiedzieć, że po-
mimo zmiennego otoczenia 
makroekonomicznego osią-
gnęliśmy bardzo dobre wy-
niki, gdyż wynik brutto prze-
kroczył 5,2 mln zł a netto po-
nad 4 mln złotych. Niewątpli-
wym sukcesem było to, iż zna-
cząco zwiększyliśmy akcję 
kredytową - o prawie 119 mln 
złotych, sumę bilansową o po-
nad 199 mln złotych,  obniżyli-
śmy koszty działania i podjęli-
śmy zmiany wewnątrz organi-
zacji, które znacząco popra-
wiły efektywność banku. 
Z nagród ogólnopolskich 
mogę pochwalić się najwięk-
szą liczbą odbytych lekcji 
w ramach projektu Bakcyl 
w kraju, nagrodą publiczności 
w kategorii Biznes na Plus, 
wyróżnieniem Solidna Firma, 
a także 5. miejscem w kraju 
w rankingu ogólnopolskim 
najlepszych banków spół-
dzielczych. Moim zdaniem jak 
na tak trudny rok to naprawdę 
dużo. Nie byłoby tych sukce-
sów gdyby nie zaangażowanie 
całej załogi, której w tym miej-
scu za miniony rok chciałem 
podziękować.  

RBS ma długie tradycje, pod-
kreśla swoją lokalność, ale 
jest też otwarty na nowocze-
sność. W tym aspekcie nie 
macie chyba kompleksów 
względem bankowych poten-
tatów? 
W ciągu ostatnich dwóch lat 
bardzo dużo nadrobiliśmy 
jako bank w tym aspekcie. 
Obecnie mamy dwie aplikacje 

na telefon z szeregiem funkcji, 
w tym przelewy z telefonu 
na telefon. W tym  roku dołą-
czyliśmy do naszej oferty kre-
dyt internetowy bez wycho-
dzenia z domu. Mamy także 
jako jedyni w regionie biome-
trię, czyli w skrócie mówiąc 
pobieranie środków z banko-
matu za pomocą dłoni. 
Od 2021 roku posiadamy 
w ofercie kantor walutowy 
służący do internetowej wy-
miany walut. Jak na jeden rok 
moim zdaniem to dużo nowo-
ści. Chcemy dalej się rozwijać. 
Wkrótce będzie aplikacja dla 
klientów instytucjonalnych, 
a także konto na selfie bez wy-
chodzenia z domu. To 
wszystko po to, by hasło na-
szego zrzeszenia „Mamy tu 
wszystko”, było nie tylko ha-
słem marketingowym, ale 
także odzwierciedlało rzeczy-
wistość.  

Jakie są kierunki rozwoju 
działalności banku w 2022 r. 
i w kolejnych latach? 
Stawiamy na trzy filary: 1) roz-
wój usług i produktów banko-

wych, 2) modernizacje placó-
wek, 3) poprawę wizerunku 
na zewnątrz jak i wewnątrz or-
ganizacji. Są to cele nie tylko 
na najbliższy rok ale także 
na kolejne lata, gdyż chcemy 
się zmieniać i dostosowywać 
do warunków panujących 
na rynku. Zmieniamy model 
biznesowy, jesteśmy bankiem 
uniwersalnym dla każdego 
klienta z terenu naszego dzia-
łania. Dostosowujemy pla-
cówki do potrzeb klienta, dba-
jąc nie tylko o wygląd, ale 
także zwiększając poczucie 
bezpieczeństwa z zachowa-
niem dyskrecji prowadzonych 
rozmów i transakcji.  

W kraju obserwujemy wy-
soką inflację, Rada Polityki 
Pieniężnej kilka razy podnio-
sła stopy procentowe. Jak to 
wszystko przekłada się 
na działalność RBS w Lututo-
wie? Podejmujecie działania, 
które mogą ułatwić pozyska-
nie kredytu w tych nieła-
twych czasach? 

Mogę się pochwalić, że w do-
bie podwyżek stóp procento-
wych jako jeden z nielicznych 
banków w kraju obniżyliśmy 
dla naszych klientów opro-
centowanie kredytów miesz-
kaniowych, inwestycyjnych 
i obrotowych o 0,5 proc. 
na rok w ramach akcji antyin-
flacyjnej. To pokazuje, że 

wspieramy naszych klientów 
i chcemy też ich odciążyć 
przy spłacie wzrastających rat 
kredytowych.  

W czerwcu chcecie zwrócić 
szczególną uwagę klientów 
na kwestie cyberbezpieczeń-
stwa. Zagrożenia czyhające 
w sieci to poważny problem? 
Zagrożenia w kwestii cyber-
bezpieczeństwa stały się co-
dziennością, niemal każdego 
dnia każdy z nas otrzymuje 
podejrzane e-maile lub sms, 
dlatego jako bank stawiamy 
na edukację klienta w myśl 
zasady, że lepiej zapobiegać 
niż leczyć. Niestety prze-
stępcy w sieci wymyślają co-
raz to nowe sposoby na to, by 
oszukać naszych klientów, 
dlatego zapraszamy na na-
szego facebooka, gdzie w ra-
mach „Czerwca z bankiem 
spółdzielczym” pokazujemy 
filmy dotyczące bezpieczeń-
stwa. W dniu 13 czerwca prze-
kazaliśmy Policji w Wieruszo-
wie dwa laptopy do walki 
z cyberprzestępcami. W dniu 
29 czerwca każdy klient, 
który odwiedzi nasze pla-
cówki, otrzyma etui na kartę, 
chroniące przed kradzieżą da-
nych z karty. Mamy także 
konkurs dla klientów, w któ-
rym po rozwiązaniu krzy-
żówki można wygrać 
od banku program antywiru-
sowy. Działania te pokazują, 
że robimy dużo w ramach 
edukacji i że chcemy, by nasi 
klienci czuli się bezpieczni 
w sieci.  

W trakcie majowego zebrania 
wybrano Radę Nadzorczą 
na kolejną kadencję, ale też 

uchwalony został regulamin 
jej działania. Przyjęcie tego 
dokumentu to krok w stronę 
profesjonalizacji organu nad-
zoru? 
Organy Nadzoru już od kilku 
lat podlegają procedurze od-
powiedniości, dzięki której 
w Radzie Nadzorczej Banku 
zasiadają osoby kompetentne 
do tego, by nadzorować funk-
cjonowanie banku. Co do wy-
borów to pozostaje mi pogra-
tulować nowo wybranym 
członkom i życzyć im roz-
woju banku i bardzo dobrej 
współpracy z zarządem 
banku.  

W ubiegłym roku liczba 
udziałowców RBS przekro-
czyła 10 tys. Proszę przybliżyć 
czytelnikom, jak się zostaje 
członkiem banku spółdziel-
czego i jakie niesie to ze sobą 
konsekwencje. 
Pozostanie członkiem banku 
jest bardzo proste - wystarczy 
wypełnić deklaracje udzia-
łową, wpłacić 100 zł udziału 
i 10 zł wpisowego i już jest się 
pełnoprawnym właścicielem 
banku spółdzielczego. Pyta 
Pan o korzyści. Odpowiem 
tak: już za 110 zł można mieć 
wpływ na to, co dzieje się 
w banku, być wybieranym 
do organów banku, posiadać 
możliwość uczestniczenia  
w spotkaniach  organizowa-
nych przez bank. Jesteśmy 
jednym z nielicznych banków 
spółdzielczych w kraju, w któ-
rych znacząco przybywa 
członków i to mnie osobiście 
bardzo cieszy.   

Widać, że w Waszej działalno-
ści ważne miejsce zajmuje 

również edukacja. Potwier-
dzeniem tego może być przy-
znanie wyróżnienia dla naj-
bardziej aktywnych banków 
w Projekcie BAKCYL. Lubicie 
dzielić się swoją wiedzą z in-
nymi? A może postrzegacie to 
wręcz jako swój obowiązek 
względem lokalnej społecz-
ności? 
Jak wcześniej wspomniałem 
edukujemy wszystkie grupy 
naszych klientów od naj-
młodszych po seniorów. Ro-
bimy to po to, by nasi klienci 
świadomie dokonywali wy-
borów, a także by podnosili 
poziom wiedzy z zakresu za-
gadnień finansowych. Naszą 
misją jest wspieranie społecz-
ności lokalnej nie tylko po-
przez dofinansowanie róż-
nego rodzaju inicjatyw, ale 
przede wszystkim poprzez 
edukację. To pokazuje, że ra-
zem lokalnie możemy więcej, 
wykorzystujmy tę synergię 
i budujmy razem wspólną 
przyszłość.  
Na koniec powiem tak: gdy 
ktoś mnie pyta dlaczego wy-
bierasz bank spółdzielczy, od-
powiadam: bo jest tradycyj-
nie nowoczesny, czyli posiada 
technologie, ale po drugiej 
stronie jest też człowiek-do-
radca, który służy pomocą. 
Oferta banku jest uniwersalna 
i nie ma produktu i grupy 
klienta, której nie spełnimy 
oczekiwań. To wszystko 
w połączeniu z dbaniem 
o środowisko, edukację i roz-
wój społeczności lokalnej.  
Zapraszam do placówek Rejo-
nowego Banku Spółdziel-
czego w Lututowie w celu za-
poznania się z naszą szczegó-
łową ofertą.

Jako jeden z nielicznych banków 
obniżyliśmy oprocentowanie kredytów

Tomasz Klimecki objął stanowisko prezesa RBS w 2021 r. 
Bank posiada 14 oddziałów w woj. łódzkim i wielkopolskim
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Rozmowa z Tomaszem Kli-
meckim, Prezesem Zarządu 
Rejonowego Banku Spół-
dzielczego w Lututowie 

„Mogę z dumą powie-
dzieć, że pomimo 
zmiennego otoczenia 
makroekonomicznego 
osiągnęliśmy bardzo 
dobre wyniki w 2021 r.”

Historia bankowości w Lututowie sięga 1907 r. Obecnie tutejszy bank jest klasyfikowany 
w czołówce ogólnopolskiego rankingu najlepszych banków spółdzielczych
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Jako Grupa Krotoski 
od ponad 2 lat jesteśmy 
w trakcie jednej z najwięk-
szych transformacji w histo-
rii firmy. Pandemia była dla 
całej branży motoryzacyjnej 
bardzo dużym wstrząsem. 
Z jednej strony nikt nie spo-
dziewał się, że tak szybko 
nas dotknie i będzie wyma-
gała tak stanowczych oraz 
poważnych decyzji. Z drugiej 
strony jednak, konieczność 
przemian wzmocniła naszą 
pewność siebie i sprawiła, że 
jeszcze mocniej uwierzyli-
śmy w nas jako zespół, 
a także w każdego z osobna - 
w końcu to wszyscy pracow-
nicy odpowiedzialni są 
za sukces, który odnieśliśmy, 
przeobrażając trudności 
w szanse i wykorzystując na-
sze możliwości w stu procen-
tach 

Dlatego też jednym z na-
szych głównych celów było 
zapewnienie poczucia bez-
pieczeństwa naszym pracow-
nikom, co w okresie tak silnej 
recesji gospodarczej jest za-
wsze dużym wyzwaniem, 
zwłaszcza zatrudniając po-
nad 850 osób. Wprowadzili-
śmy rozwiązania, które nie 
tylko pozwoliły nam utrzy-
mać wszystkich pracowni-
ków na swoich stanowiskach, 
ale także zbudować niespoty-
kany wcześniej poziom wza-
jemnego zaufania. Jeśli 
w którymś momencie zmu-

szeni byliśmy zamrozić tym-
czasowo część wynagrodzeń, 
to w sposób transparentny 
i uczciwy rozliczyliśmy się 
w najszybszym możliwym 

terminie. Zależało nam, aby 
każdy pracownik, mierząc się 
dodatkowo z osobistymi pan-
demicznymi wyzwaniami, 
na poziomie zawodowym zy-

skał pewność, że ma do czy-
nienia ze słownym praco-
dawcą, który dotrzymuje 
obietnic i skrupulatnie reali-
zuje zaplanowaną strategię 
personalną. Ani przez chwilę 
nie pomyśleliśmy, że może 
być inaczej. Chcieliśmy, aby 
każdy czuł, że może na nas li-
czyć. Z perspektywy czasu 
widzimy, że udało nam się 
ten cel osiągnąć. 

Musieliśmy wypracować 
takie rozwiązania, by sprostać 
oczekiwaniom zarówno na-
szych pracowników, jak 
i klientów Grupy Krotoski. 

A jak zmieniła się Grupa 
Krotoski w ciągu ostatnich 
dwóch lat i na czym aktual-
nie opieramy swoje działa-
nia? Sytuacja na rynku nadal 
jest niepewna. Fabryki zwol-
niły, produkcja samochodów 
znacząco spadła. Nie wiemy 
jak długo sytuacja będzie 
trwała, ale wiemy jedno - 
kluczem do sukcesu w bizne-
sie motoryzacyjnym są rela-
cje z klientami, zwłaszcza 
przy wydłużonym czasie 
oczekiwania na zamówienia. 
Dlatego dbamy o nie bar-
dziej, niż kiedykolwiek. Nie 
załamujemy rąk, ponieważ 
wiemy, że nie tędy droga, 
jednak zmiany najpierw mu-
siały zajść w nas, byśmy my 
później mogli zmieniać 
firmę. 

Znaczną część działalności 
przenieśliśmy do świata wir-
tualnego. Zwiększyliśmy na-
cisk na digital marketing 
i obecność w mediach spo-
łecznościowych. Nie mogli-

śmy zaprosić klientów do sa-
lonu, więc zaimplementowa-
liśmy formy komunikacji 
zdalnej i spotykaliśmy się 
z nimi on-line. Umożliwiło 
nam to w profesjonalny spo-
sób prowadzić cały proces 
sprzedaży. Zabiegi serwisowe 
przeprowadzaliśmy w ramach 
tzw. usługi door-to-door. Sa-
mochody odbieraliśmy bez-
pośrednio od klientów i zwra-
caliśmy osobiście tam, gdzie 
sobie życzyli, zachowując naj-
wyższe standardy bezpie-
czeństwa i higieny. Zwięk-
szona elastyczność i usługi 
dalne pozostały z nami już 
na stałe. Powołaliśmy bowiem 
specjalny zespół zajmujący się 
doskonaleniem tego obszaru 
naszej działalności. 

Grupa Krotoski dziś to 
przedsiębiorstwo multizada-
niowe. 

Grupa Krotoski dziś, to no-
woczesne przedsiębiorstwo 
działające w obrębie marek ta-
kich jak Porsche, Audi, Vol-
kswagen, Volkswagen Samo-
chody Dostawcze i Skoda. Sa-
lon Porsche Centrum Łódź co 
roku otrzymuje szereg nagród 
w kategorii najlepszej sprze-
daży, marketingu i serwisu. 
Audi Krotoski Warszawa 
i Audi Krotoski Częstochowa 
zostały wyróżnione za naj-
wyższą sprzedaż i jakość 
sprzedaży w 2021 roku. Vol-
kswagen Krotoski Łódź został 
ogłoszony Dealerem Roku 
2021 w kategorii Jakość. 

Specjalizujemy się nie 
tylko w handlu samochodami, 
ale również w obsłudze po-

sprzedażnej i rozwoju elektry-
fikacji. Prowadzimy programy 
rozwoju talentów. Doskonale 
znamy się także na samocho-
dach używanych. Jesteśmy 
ekspertami w obsłudze klien-
tów flotowych, a nasz serwis 
blacharsko-lakierniczy w Ło-
dzi został wyróżniony przez 
Volkswagen Group Polska pre-
stiżowym certyfikatem jako-
ści TÜV. Potwierdza on speł-
nienie niezwykle restrykcyj-
nych wymagań i użycie najno-
wocześniejszych urządzeń, co 
jest dla nas absolutnym prio-
rytetem w obszarze serwiso-
wania. 

Nie zamykamy się jednak 
w motoryzacyjnej bańce. 
Wiemy, że dzisiaj to my mu-
simy dotrzeć do klienta, zaim-
ponować mu, wskazać 
wspólny mianownik. Dlatego 
bardzo bliski jest nam sport 
i instytucje kulturalne. Z ra-
mienia marki Volkswagen 
współpracujemy z drużyną 
siatkarek Budowlani Łódź. 
Jako Porsche Centrum Łódź 
wspieramy lokalne inicjatywy 
społeczne, kulturalne, a amba-
sadorem marki jest niesamo-
wita Zuza Witych - mistrzyni 
Europy i Oceanii w narciar-
stwie freeridowym. Markę 
Audi Krotoski swoim nazwi-
skiem sygnuje Michał Ko-
ściuszko - rajdowy wicemistrz 
świata JWRC. A niedawno am-
basadorem całej Grupy Kroto-
ski został nasz skarb narodowy 
- Adam Małysz. 

Współpraca z Adamem 
Małyszem udowadnia naszą 
moc wizerunkową i silną po-
zycję na rynku. 

W  kwietniu bieżącego 
roku nawiązaliśmy współ-
pracę ambasadorską z Ada-
mem Małyszem, który doce-
niając nasz profesjonalizm 
oraz wizję i misję Grupy Kro-
toski, wspiera nas w realizacji 
strategii i zbliżających się ini-
cjatyw. A tych na horyzoncie 
jest naprawdę wiele. Mogę 
zdradzić, że trwa m.in. bu-
dowa najnowocześniejszego 
w Polsce salonu Volkswagen 
Krotoski, który powstaje 
w podwarszawskiej Wolicy. 
Jeszcze w tym roku chcemy 
otworzyć Centrum Flotowe. 

Obecne tendencje i nurty 
motoryzacyjne zmieniają się 
w błyskawicznym tempie. 
Niezwykle istotne jest tworze-
nie nowych trendów i wycho-
dzenie naprzeciw wyzwa-
niom współczesnego świata, 
zarówno w zakresie działań 
sprzedażowych, jak i wizerun-
kowych. I właśnie taką poli-
tykę z sukcesem prowadzimy 
w Grupie Krotoski.

Zmiany musiały najpierw zajść w nas, 
byśmy my później mogli zmieniać firmę

Piotr Wnękowski, wiceprezes Grupy Krotoski, Partner 
Strategiczny tegorocznej edycji Menedżera Roku
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Rozmawiamy  Piotrem Wnę-
kowskim, wiceprezesem Gru-
py Krotoski.  
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Grupa Krotoski to obecnie 5 marek motoryzacyjnych: Porsche, Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda
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Żyjemy w epoce pilnych wy-
zwań, również tych związa-
nych z transformacją energe-
tyczną. Jest to okres dyna-
micznych zmian w branży 
związanej z wytwarzaniem 
energii. Przejście przez ten 
proces zapewne nie ułatwia 
inwazja Rosji na Ukrainę. Jak 
swoją przyszłość w najbliż-
szych latach widzi spółka PGE 
Górnictwo i Energetyka Kon-
wencjonalna?  
Wojna w Ukrainie zmienia 
priorytety polityki międzyna-
rodowej, w tym te dotyczące 
energetyki. Ta sytuacja poka-
zuje, jak ważne jest budowa-
nie systemu bezpieczeństwa 
własnego kraju, poczynając 
od kwestii militarnych, po go-
spodarcze i energetyczne.  
W tym miejscu należy zdecy-
dowanie podkreślić, że nasza 
spółka jest największym wy-
twórcą energii elektrycznej 
w Polsce. Spółka PGE GiEK 
odpowiada za prawie 40 pro-
cent krajowego zapotrzebo-
wania na prąd. Jest także lide-
rem w branży wydobywczej 
węgla brunatnego -  udział 
w krajowym rynku wydobyw-
czym wynosi około 90 pro-
cent. I choć energetyka zmie-
nia się na naszych oczach 
szybciej niż kiedykolwiek 
w dziejach, zmiany w kon-
wencjonalnym wytwarzaniu 
energii muszą być przeprowa-
dzone z poszanowaniem 
aspektów społecznych, go-

spodarczych i bezpieczeństwa 
energetycznego Polski. 

Zminimalizowanie udziału 
energetyki konwencjonalnej 
w krajowym systemie elek-
troenergetycznym, a zarazem 
zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego będzie proce-
sem skomplikowanym. Jaki 
plan ma na to PGE GiEK? 
Z tego zdajemy sobie sprawę 
już od dawna, dlatego nasze 
działania koncentrują się 
na dostosowaniu jednostek 
mocy do odpowiedzialnej 
energetyki przyszłości. 
Istotne w tym procesie jest 
długofalowe planowanie 
w oparciu o konkretne pro-
jekty twardych inwestycji oraz 
o programy społeczne z finan-
sowaniem zapewnionym 
w ramach funduszy wspiera-
jących sprawiedliwą transfor-
mację. Spokojne i rozważne 
przeprowadzenie spółki przez 
proces transformacji musi za-
pewnić korzyści pracowni-
kom i regionom, tam gdzie 
prowadzimy działalność. 
Transformacja wiąże się ze 
znacznymi zmianami spo-
łecznymi i ekonomicznymi, 
więc w nowej rzeczywistości 
najważniejsze dla naszej 
spółki będzie zabezpieczenie 
przyszłości pracowników oraz 
mieszkańców regionów.  

To znaczy, że spółka PGE 
GiEK wzmocni swoją pozycję?  
Biorąc pod uwagę fakt, że pro-
ces transformacji energetycz-
nej to inwestycje, które 
na swoją realizację potrzebują 
kilka, może kilkanaście lat - 
można powiedzieć, że spółka 

PGE GiEK będzie nadal lide-
rem w produkcji energii elek-
trycznej. Jest to podmiot od-
powiedzialny za zagwaranto-
wanie bezpieczeństwa ener-
getycznego w trakcie procesu 
transformacji. Zrównoważona 
transformacja energetyczna 
w Polsce musi opierać się 
na energetyce konwencjonal-
nej, bo to ona pełni  i jeszcze 
długo będą pełnić stabilizu-
jącą rolę w polskim systemie 

elektroenergetycznym. Do-
starczamy niemal 47 tysięcy 
GWh energii elektrycznej 
rocznie do krajowego systemu 
elektroenergetycznego. W ob-
liczu transformacji energe-
tycznej to jednostki konwen-
cjonalne są strategiczne, jeśli 
chodzi o zapewnienie bezpie-
czeństwa dostaw energii elek-
trycznej w perspektywie dłu-
goterminowych inwestycji 
w Odnawialne Źródła Energii. 

Czy spółka PGE GiEK jest go-
towa na ten skomplikowany 
proces? 
Jesteśmy przygotowani, po-
nieważ stawiamy na ciągły 
rozwój, doskonalenie organi-
zacji, procesów i technologii. 
Tworzymy warunki do wpro-
wadzania innowacji, aktyw-
nie szukamy nowych rozwią-
zań. PGE GiEK to stabilna 
firma, z dużym potencjałem 
rozwojowym, w kontekście 
transformacji energetycznej 
wymagająca jednak przemy-
ślanych zmian i wyznaczenia 
kierunku rozwoju na kolejne 
lata. W tym procesie kluczową 
rolę odgrywają pracownicy, 
dlatego przede wszystkim ko-
nieczne jest ich zaangażowa-
nie w działalność firmy i re-
alne uczestnictwo w podej-
mowaniu ważnych decyzji 
dotyczących przyszłości. Oso-
biście doceniam unikalne 
kompetencje oraz zaangażo-
wanie pracowników PGE 
GIEK, które przez lata dały tej 
spółce solidne fundamenty. 
Proces transformacji energe-
tyki jest więc dla nas wielkim 
wyzwaniem, ale też ogromną 
szansą – nie boimy się wpro-
wadzania zmian i kreowania 
nowej rzeczywistości. 

Kapitał ludzki jest więc bar-
dzo ważny w spółce, zwłasz-
cza przy tak dużych wyzwa-
niach. Czy spółka PGE GiEK 
dysponuje odpowiednio wy-
kwalifikowaną kadrą? 
Spółka PGE GiEK zatrudnia 
prawie 14 tysięcy osób. Pozy-
cja lidera branży energetycz-
nej to zasługa przede wszyst-
kim wykwalifikowanej kadry 

inżynierskiej. Największą 
wartością spółki są ludzie, bez 
których prowadzenie tak waż-
nej działalności, jaką jest pro-
dukcja energii dla milionów 
Polaków, nie byłaby możliwa. 
Dlatego właśnie stworzyliśmy 
wszystkim pracownikom 
możliwość uzupełniania wie-
dzy oraz wykształcenia. 
Każdy ma możliwość podnie-
sienia kwalifikacji w ramach 
studiów, studiów podyplomo-
wych, kursów językowych czy 
szkoleń.  Dzięki współpracy  z  
osiemnastoma uczelniami 
wyższymi, nasi pracownicy 
mogą korzystać z ich ofert. 
Warto również wspomnieć, że 
PGE GiEK bierze aktywny 
udział w kształceniu uczniów, 
którzy swoją przyszłość zawo-
dową chcieliby związać z na-
szą firmą. Klasy Patronackie 
PGE GiEK są dla nas kluczowe 
w uzupełnieniu luki pokole-
niowej. 

A jak spółka podchodzi 
do aspektów zrównoważo-
nego rozwoju i ochrony śro-
dowiska? Ten trend w fir-
mach jest coraz bardziej wi-
doczny i patrząc na oczekiwa-
nia społeczeństwa oraz 
przedstawiane  przez Unię 
Europejską nowe normy i re-
gulacje, wydaje się konieczny 
do wdrożenia.  
PGE GiEK należy do grona 
tych przedsiębiorstw, które 
od wielu lat prowadzą działal-
ność w sposób zrównowa-
żony, przy zachowaniu wyso-
kich standardów ekologicz-
nych. Nasze kompleksy górni-
czo-energetyczne to przykład 
odpowiedzialnego pogodze-

PGE GiEK – tutaj bije serce polskiej 
energetyki konwencjonalnej

Andrzej Legeżyński: PGE GiEK odpowiada za prawie 40 
procent krajowego zapotrzebowania na prąd
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Rozmowa z Andrzejem 
Legeżyńskim, prezesem 
spółki PGE Górnictwo 
i Energetyka Konwencjonal-
na  SA

Kompleks energetyczny Turów
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nia wyzwania, jakim jest 
udział w zapewnieniu bezpie-
czeństwa energetycznego Pol-
ski z troską o środowisko natu-
ralne. 
Koncentrujemy się zarówno 
na rekultywacji terenów po-
górniczych, jak i ograniczaniu 
emisji gazów i pyłów do po-
wietrza, ochronie wód i gleb 
oraz ich racjonalnym wyko-
rzystywaniu, zagospodarowa-
niu odpadów i ubocznych pro-
duktów spalania. W trosce 
o zachowanie równowagi na-
turalnej wykorzystujemy 
wiele rozwiązań, które pozwa-
lają nam ograniczyć wpływ 
na przyrodę, zapewniając 
zrównoważony rozwój społe-
czeństwa i gospodarki.  
Za przykład niech posłużą na-
sze kopalnie, które zrekulty-
wowały już blisko 6 tysięcy 
hektarów terenów pogórni-
czych, na których łącznie po-
sadziły blisko 47 milionów 
drzew. Na obszarach poprze-
mysłowych powstają nowe 
wartościowe krajobrazy i eko-
systemy charakteryzujące się 
wyjątkową bioróżnorodno-
ścią.  

PGE GiEK jest więc podmio-
tem odpowiedzialnym za bez-
pieczeństwo energetyczne 
Polski, dba o środowisko na-
turalne i doskonale sprawdza 
się w roli odpowiedzialnego 
pracodawcy. A co z lokalną 

społecznością? Czy, jako tak 
duża firma, staracie się być 
dobrym sąsiadem? 
PGE GiEK równolegle ze swoją 
działalnością podstawową 
wydobywczo-wytwórczą 
od wielu lat angażuje się 
w działania społeczne, chary-
tatywne oraz sponsoring ini-
cjatyw na rzecz społeczności 
lokalnych, w sąsiedztwie któ-
rych prowadzi swoją działal-
ność. Spółka realizuje szereg 
programów CSR, dzięki któ-
rym stara się nie tylko wpły-
wać pozytywnie na otoczenie, 
pomagać potrzebującym, ale 
przede wszystkim edukować 
i angażować pracowników we 
wspólne akcje.  

Jak podsumowałby Pan mi-
nione kilka lat, jak zmieniła 
się w tym czasie spółka? 
Ostatnie lata to dla PGE GiEK 
czas rozwoju, który potwier-
dza tylko ugruntowaną pozy-
cję spółki na energetycznej 
mapie Polski. Jestem przeko-
nany, że w obliczu wyzwań, ja-
kie stają dziś przed branżą 
energetyczną, PGE Górnictwo 
i Energetyka Konwencjonalna 
nadal będzie dla wszystkich 
przykładem, jak odpowie-
dzialnie zmieniać firmę z po-
żytkiem dla jej pracowników, 
klientów i najbliższego otocze-
nia.  

Dziękuję za rozmowę

SPOKOJNE I ROZWAŻNE PRZEPRO-
WADZENIE SPÓŁKI PRZEZ PROCES 
TRANSFORMACJI MUSI ZAPEWNIĆ 
KORZYŚCI PRACOWNIKOM I REGIO-
NOM, TAM GDZIE PROWADZIMY 
DZIAŁALNOŚĆ.

MENEDŻER ROKU REGIONU ŁÓDZKIEGO 2021 A

Elektrownia Rybnik
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Kompleks energetyczny Bełchatów
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Lojalność wobec marki już nie 
wystarczy. Chcąc utrzymać 
klientów, firmy muszą nadal 
optymalizować doświadczenia 
konsumenckie, ale również 
kłaść duży nacisk na wartości 
etyczne i ekologiczne.  

Piąta edycja raportu firmy 
Salesforce „State of Connected 
Customer” informuje, w jaki 
sposób firmy mogą wchodzić 
w interakcje z klientami i efek-
tywnie ich angażować. Raport 
ten jest oparty na ankietach, 
które przeprowadzono wśród 
13 020 konsumentów i 3916 
klientów biznesowych w 29 
krajach, aby odpowiedzieć 
na następujące pytania: Jak 
zmienia się lojalność i zaufanie 
w relacjach klienta z marką? Jak 
klienci godzą swoje oczekiwa-
nia dotyczące personalizacji 
i prywatności? Jak wygląda 
cykl obsługi klienta oparty 
głównie na technologiach cy-
frowych? 

Zaufanie to najważniejsza 
waluta w dzisiejszym biznesie. 

Gdy świat zmienia się w za-
wrotnym tempie, klienci pra-
gną mieć pewność, że firmy 
chcą i mogą sprostać ich potrze-
bom i oczekiwaniom.  

Jak wynika z najnowszego 
raportu Edelman Trust Baro-
meter, konsumenci oczekują 
od firm, aby wzięły na siebie 
rolę liderów w tym niepewnym 
czasie. Jeśli firma respektuje 
wartości, z którymi identyfi-
kują się klienci, może wygrać 
z konkurencją. Jeśli nie, musi 

się liczyć z odejściem klientów. 
Chodzi jednak nie tylko 

o wartości. Firmy muszą postę-
pować zgodnie ze swoimi de-
klaracjami w zakresie etyki 
i zrównoważonego rozwoju. 
Zaufanie klientów trzeba nie 
tylko zdobyć, lecz również 
utrzymać, a kluczowe znacze-
nie dla utrzymania bazy zaan-
gażowanych klientów ma wia-
rygodność. 

W badaniach przeprowa-
dzonych przez Salesforce 78 
proc. klientów stwierdziło, że 
praktyki przedsiębiorstwa 
związane z ochroną środowi-
ska mają wpływ na decyzję 
o zakupie jego produktów. Jeśli 
chodzi o lojalność wobec marki, 
to oferowanie dobrego pro-
duktu już nie wystarcza. 
W ubiegłym roku 71 proc. kon-
sumentów co najmniej raz 

zmieniło markę kupowanych 
przez siebie produktów. 

Generalnie, choć poziom za-
ufania rośnie, wciąż mogłoby 
być lepiej. Zbudowanie firmy 
o silnych wartościach, która 
może prosperować w gospo-
darce opartej na zaufaniu, jest 
kluczowym elementem każdej 
długofalowej strategii bizneso-
wej. W okresie przyśpieszonej 
transformacji cyfrowej i perso-

nalizacji usług coraz więcej 
klientów oczekuje, że firmy 
będą lepiej rozumieć ich indy-
widualne wymagania podczas 
zakupów online.  

Ma to jednak swój koszt. 
Optymalizacja nowych cyfro-
wych modeli biznesowych 
i stosowanie spersonalizowa-
nych usług na dużą skalę to 
procesy oparte na danych, któ-
rych przetwarzanie wymaga 
ochrony prywatności.  

Większość klientów nie ma 
nic przeciwko używaniu przez 
firmę danych i sztucznej inteli-
gencji (SI) w celu zapewnienia 
im lepszej obsługi. Wielu jed-
nak żywi obawy związane 
z nieetycznym wykorzystywa-
niem SI. Jak wynika z badań 
przeprowadzonych przez Sale-
sforce, 84 proc. klientów sądzi, 
że konsekwencje stosowania 
sztucznej inteligencji mogą być 
dobre lub złe – w zależności 
od sposobu jej używania. 

Wiąże się z tym konieczność 
osiągnięcia równowagi. Z jed-
nej strony dane klienta są nie-
zbędne w celu zbudowania re-
lacji opartej na zaufaniu, ponie-
waż stanowią podstawę funk-
cjonalności spełniającej indy-
widualne oczekiwania. Biorąc 
jednak pod uwagę konsekwen-

cje używania informacji w spo-
sób niezgodny z prawem (naru-
szenie bezpieczeństwa i inwa-
zyjne praktyki marketingowe), 
klienci ostrożnie powierzają fir-
mom swoje dane. 

W świecie, w którym klienci 
żądają zarówno personalizacji, 
jak i prywatności, firmy muszą 
gromadzić tylko te dane oso-
bowe, których faktycznie po-
trzebują, oraz zapewnić klien-
tom przejrzystą ochronę da-
nych, tak aby czuli, że znajdują 
się w dobrych rękach. 

61 proc. klientów zgadza się 
na wykorzystanie istotnych da-
nych osobowych w sposób 
przejrzysty i przynoszący ko-
rzyści. 

Jak wykazuje raport firmy 
Salesforce, w warunkach zmian 
indywidualnych priorytetów, 
rosnących kosztów życia i pro-
blemów z globalnymi łańcu-
chami dostaw większość kon-
sumentów zmieniła marki ku-
powanych produktów lub za-
mierza to zrobić. 

Minęły czasy długotermino-
wej lojalności wobec marki. 
W dynamicznie zmieniającym 
się środowisku geopolitycznym 
i gospodarczym dla klienta naj-
ważniejsza staje się wygoda. 
Patrycja Wacławska

Biznes

W tej erze przyśpieszonej 
cyfryzacji przedsiębiorstwa 
muszą elastycznie reagować 
na potrzeby klientów.

Ewolucja zachowań konsumenckich

Praktyki przedsiębiorstwa związane z ochroną środowiska 
mają wpływ na decyzję o zakupie jego produktów
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Angażując się w relacje 
z firmami, klienci ocze-
kują elastyczności 
i wygody. Coraz chęt-
niej korzystają z kana-
łów cyfrowych
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Prawie 55 proc. spodziewa się 
podniesienia wynagrodzenia, 
a 61 proc. rozważających 
zmianę pracy lub obawiających 
się jej utraty planuje zmianę za-
wodu. 

Jednocześnie, mimo zauwa-
żalnych pozytywnych trendów 
w obszarze wzrostu zatrudnie-
nia i planów rekrutacyjnych, po-
nad 40 proc. firm boryka się 
z trudnościami ze znalezieniem 
pracowników, a 4 na 10 odczuwa 
skutki kryzysu gospodarczego – 
takie wnioski płyną z XVI Baro-
metru Rynku Pracy, opublikowa-
nego przez Gi Group. 

Najnowsza edycja raportu, 
który cyklicznie przygotowuje 
Gi Group, daje obraz nastrojów 
pracowników i pracodawców 
u schyłku pandemii i w obliczu 
konfliktu zbrojnego w Ukrainie. 
Wydaje się, że ci pierwsi już 
nieco mniej odczuwają skutki 
tego długofalowego kryzysu: 
wprawdzie 17,5 proc. straciło 
pracę w minionym roku (w 
2020 r. – 16,2 proc.), jednak od-

setek osób objętych urlopem 
bezpłatnym zmalał do 17,9 
proc. (w 2020 r. – 21,4 proc). 
Równocześnie aż 67,5 proc. ba-
danych deklaruje, że ani oni, 
ani nikt z ich najbliższych nie 
doświadczył wspomnianych 
problemów.  

Bezpieczeństwo zatrudnie-
nia a nowa praca – lepsze wro-
giem dobrego? 

W I kwartale 2022 r. 71,7 
proc. pracowników wyrażało 
zadowolenie z obecnej pracy, 
a obawy dotyczące jej utraty – 
tylko 27,7 proc. (34,6 proc. 
w ubiegłym roku). Znacząco – 
z 43,1 proc. do 54,2 proc. – 
wzrósł odsetek osób spokoj-
nych o swoje zatrudnienie. Po-
zytywnych nastrojów nie za-
kłóciła wojna w Ukrainie – aż 61 
proc. ankietowanych nie oba-
wia się utraty pracy z tego po-
wodu, a tylko 17 proc. jest prze-
ciwnego zdania. Widać jednak 
pewne rozbieżności ze względu 
na płeć – utraty pracy nie oba-
wia się większy odsetek męż-
czyzn (65 proc.) niż kobiet (57 
proc.). 

- Pozytywne myślenie 
o obecnej pracy nie wyklucza 
rozważań o nowej. Ponad 1/3 
pracujących Polaków planuje 
zmianę miejsca zatrudnienia 

w ciągu dwóch lat. Widać tu 
bardzo proaktywną i zmotywo-
waną postawę. 53,2 proc. osób 
przewidujących utratę pracy 
lub jej zmianę już teraz szuka 
nowej, a 61,3 proc. jest goto-

wych się przekwalifikować – 
komentuje Marcos Segador Ar-
rebola, Prezes Zarządu Gi 
Group Poland S.A.  - Ucieczka 
do przodu, radykalna zmiana, 
nowy rozdział w życiu – tak 

można zinterpretować goto-
wość do przebranżowienia się. 
Polacy coraz częściej uświada-
miają sobie przeobrażenia, ja-
kie zachodzą na rynku pracy 
i konieczność dostosowania się 
do nich. Dalsza cyfryzacja i au-
tomatyzacja sprawiają, że część 
zawodów znika, pojawiają się 
nowe, wymagające nowych 
kompetencji – dodaje. 

Jako główny powód zmiany 
pracy najczęściej wskazywany 
jest zbyt niski poziom wyna-
grodzeń 43,1 proc., jednak 
na znaczeniu zyskują czynniki 
pozafinansowe: chęć samore-
alizacji (34,6 proc.), brak możli-
wości rozwoju (28,8 proc.) czy 
brak perspektywy awansu (28 
proc.).  

Powinno to być swoistą 
„lampką ostrzegawczą” dla 
pracodawców - zwiększanie 
wynagrodzeń nie będzie je-
dyną skuteczną metodą utrzy-
mania pracowników. Wśród 
czynników o charakterze re-
tencyjnym wyraźny jest defi-
cyt rozwiązań prorozwojo-
wych, dominują motywatory 
materialne. Jedynie firmy duże 
(24 proc.) wymieniają stosowa-
nie ścieżek karier jako narzę-
dzia wspierającego utrzymanie 
pracowników. W obecnych 

uwarunkowaniach to zdecydo-
wanie zbyt mało. Potrzebne są 
rozwiązania kompleksowe, 
obejmujące także programy 
rozwojowe, pozwalające na sa-
morealizację, rozwój kariery, 
budujące poczucie sensu pracy 
oraz wspierające autonomię 
i well-being pracowników 
w miejscu pracy – wyjaśnia dr 
hab. Łukasz Sienkiewicz, pro-
fesor Politechniki Gdańskiej, 
Prezes Zarządu Instytutu Ana-
liz Rynku Pracy. 

Na chęć kontynuacji zatrud-
nienia w dotychczasowej fir-
mie, oprócz wyżej wymienio-
nych aspektów, według pra-
cowników mogą wpłynąć po-
prawa atmosfery (70,1 proc.) 
czy wprowadzenie elastycz-
nych godzin pracy (60,7 proc.). 
Mniej istotne, w porównaniu 
do lat ubiegłych, jest znaczenie 
opieki medycznej i programów 
emerytalnych. 
Patrycja Wacławska

Rynek pracy

Ponad 70 proc. pracowni-
ków jest zadowolonych 
z pracy, tylko niecałe 28 
proc. obawia się jej utraty.

Pracownicy i pracodawcy w niestandardowych czasach

Ponad 1/3 pracujących Polaków planuje zmianę miejsca 
zatrudnienia w ciągu dwóch lat
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Dalsza cyfryzacja i au-
tomatyzacja sprawiają, 
że część zawodów 
znika, pojawiają się 
nowe, wymagające no-
wych kompetencji
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Trend Micro, globalny lider 
w dziedzinie bezpieczeństwa 
cybernetycznego, opubliko-
wało nowy, wizjonerski ra-
port i miniserial przedstawia-
jący, jak może wyglądać świat 
na początku następnej de-
kady - oraz jak sektor bezpie-
czeństwa może zareagować 
na rozwijające się innowacje 
w dziedzinie cyberprzestęp-
czości. 

Do 2030 r. łączność będzie 
miała wpływ na każdy aspekt 
codziennego życia, zarówno 
na poziomie fizycznym, jak 
i psychologicznym. Cyber-
przestępcy będą nieustannie 
się rozwijać, tak aby w jak naj-
większym stopniu wykorzy-
stywać technologiczne inno-
wacje - tak jak mieli to w zwy-
czaju do tej pory. 

- Projekt 2030 nie jest osta-
teczną wizją tego, co się wy-
darzy, ale prowokującym 
do myślenia spojrzeniem 
na to, co zdarzyć się może - 

szczegółowo opisującym 
prawdopodobną przyszłość 
w oparciu o obecne technolo-
gie i trendy - mówi Rik Fergu-
son, wiceprezes ds. bezpie-
czeństwa w firmie Trend Mi-
cro. - Mamy nadzieję, że te 
rozważania na temat przy-
szłości wywołają debatę za-
równo w branży bezpieczeń-
stwa, jak i szerzej w społe-
czeństwie. Tylko dzięki sta-
rannemu przewidywaniu 
przyszłych scenariuszy mo-

żemy zaoferować rządom, fir-
mom i osobom prywatnym 
sposoby na przygotowanie się 
do cybernetycznych wyzwań 
nadchodzącej dekady. 

Sam raport przedstawia 
świat w roku 2030 oczami fik-
cyjnego obywatela, firmy 
i rządu. Zawiera on szczegó-
łową analizę ewoluujących za-
grożeń cybernetycznych i ich 
wpływu na podmioty odpo-

wiedzialne za bezpieczeństwo. 
Wybrane przewidywania: 

b Narzędzia związane ze 
sztuczną inteligencją upo-
wszechniają cyberprzestęp-
czość na zupełnie nową skalę 
dla osób nieposiadających 
umiejętności technicznych.  
b Ataki powodują chaos 
w łańcuchach dostaw, a także 
fizyczne szkody u ludzi po-
przez ich cyber-implanty.  

b Inżynieria społeczna 
i dezinformacja stają się bar-
dziej namacalne i trudniejsze 
do zignorowania, ponieważ 
są dostarczane za pośrednic-
twem wszechobecnych wy-
świetlaczy Heads Up Display 
(HUD). b Masowe środowiska 
IoT (MIoT) przyciągają ataki 
sabotażowe i wymuszenia 
wymierzone w produkcję, lo-
gistykę, transport, opiekę 

zdrowotną, edukację, handel 
detaliczny i środowisko do-
mowe. b Zaciemnianie kodu 
szkodliwych aplikacji napę-
dzane przez sztuczną inteli-
gencję praktycznie uniemoż-
liwia ich wykrycie, zmuszając 
działy cyberbezpieczeństwa 
do koncentracji na reagowa-
niu na incydenty oraz zarzą-
dzaniu dostępem i tożsamo-
ścią (IAM). b Wszechobecna 
łączność 5G i 6G napędza bar-
dziej wyrafinowane i precy-
zyjne ataki. b Założenie 
„Wszystko jako usługa” zmie-
nia dostawców usług 
w chmurze w niezwykle lu-
kratywne cele dla cyberprze-
stępców. b Pojawiają się szare 
rynki dla tych, którzy szukają 
narzędzi do omijania monito-
ringu w miejscu pracy.  
b Technologiczny nacjona-
lizm staje się kluczowym na-
rzędziem geostrategicznym 
najpotężniejszych państw 
świata, a przepaść między 
nimi a pozostałymi krajami, 
jeszcze bardziej się powięk-
sza. 

- Wykładniczy rozwój no-
woczesnych technologii przy-
niósł mnóstwo potencjalnych 
możliwości, ale również wiele 
wyzwań dotyczących cyber-

bezpieczeństwa - powiedziała 
dr Victoria Baines, specja-
listka ds. przyszłości cyber-
bezpieczeństwa. - Te scena-
riusze i związane z nimi za-
grożenia będą wymagały 
zmian w biznesie i regula-
cjach dotyczących cyberbez-
pieczeństwa. Branża cyber-
bezpieczeństwa musi ewolu-
ować zarówno w zakresie 
technologii, jak i szkoleń, aby 
przygotować się na przy-
szłość, w której wszystko jest 
połączone i zagrożone. 

Nowy raport, będący na-
stępcą cenionego „Project 
2020” z 2012 r., został opraco-
wany na podstawie badań 
open source, raportów do-
stawców dotyczących zagro-
żeń, streszczeń naukowych, 
patentów, ankiety interneto-
wej dostępnej wyłącznie 
na zaproszenie oraz ankiety 
przeprowadzonej wśród dy-
rektorów ds. bezpieczeństwa 
informacji. Filmowa adapta-
cja raportu ma być wciągają-
cym, zabawnym sposobem 
na wizualizację przyszłości 
i może pomóc organizacjom 
zastanowić się nad tym, jak 
będą musiały dostosować się 
do nowych realiów. 
Patrycja Wacławska

Cyberprzestępczość

Łączność, dane i sztuczna 
inteligencja zmienią sposób, 
w jaki żyjemy, pracujemy 
i funkcjonujemy w społe-
czeństwie.

Spojrzenie w przyszłość cyberprzestępczości

Rozwój nowoczesnych technologii przyniósł mnóstwo 
potencjalnych możliwości, ale również wiele wyzwań
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Do 2030 r. łączność 
będzie miała wpływ 
na każdy aspekt co-
dziennego życia, na po-
ziomie fizycznym, jak 
i psychologicznym
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- Zgodnie z przepisami, każdy 
pracownik podlega obowiązko-
wym szkoleniom BHP. Brak 
szkolenia odkryty podczas kon-
troli przeprowadzanej przez Pań-
stwową Inspekcję Pracy, może 
skończyć się karą finansową. 
Dlatego warto skorzystać ze zle-
conych przez ZUS szkoleń, szcze-
gólnie, że są one bezpłatne – in-
formuje Monika Kiełczyńska, re-
gionalny rzecznik prasowy ZUS 
województwa łódzkiego. 

Szkolenia skierowane są 
do pracodawców i pracowni-
ków małych i średnich przedsię-
biorstw w sektorach takich, jak: 
przetwórstwo przemysłowe, 
handel hurtowy i detaliczny; 
naprawa pojazdów samocho-
dowych a także motocykli, 
transport i gospodarka magazy-
nowa; opieka zdrowotna i po-
moc społeczna, górnictwo i wy-

dobywanie; dostawy wody, go-
spodarowanie ściekami i odpa-
dami oraz działalność związana 
z rekultywacją, budownictwo. 

Szkolenia skierowane są też 
do uczniów branżowych szkół 
ponadpodstawowych. 

Szkolenia na zlecenie I Od-
działu przeprowadzi wyłoniona 
w ramach przetargu wyspecjali-
zowana w zakresie przeprowa-
dzania szkoleń BHP firma. Ze 

szkoleń można skorzystać do 16 
grudnia br. Więcej informacji 
na ten temat na stronie zus.pl. 
Harmonogram szkoleń i szcze-
gółowe informacje na ich temat 
są dostępne na stronie 
www.seka.pl, a także w Oddziale 
firmy SEKA S.A. w Łodzi przy ul. 
Gdańskiej 80. Telefon kontak-
towy pod numerem 42 280 10 56 
oraz e-mail: lodz@seka.pl 
Patrycja Wacławska

Umiejętności

Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych I Oddział w Łodzi 
zaprasza na bezpłatne szko-
lenia BHP dla pracodawców 
i pracowników małych 
i średnich przedsiębiorstw.

ZUS zaprasza na bezpłatne 
szkolenia i seminaria BHP

Szkolenia skierowane są do pracodawców i pracowników
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Tymczasem na taką prze-
szkodę napotkała co druga 
uczestniczka badania opisa-
nego na łamach raportu Hays 
„Kobiety na rynku pracy 2022”. 
Pomimo pozytywnych zmian 
zachodzących na rynku pracy, 
specjalistki nadal doświadczają 
nieadekwatnej oceny kompe-
tencji, szklanego sufitu i po-
strzegania ich wyłącznie przez 
pryzmat rodzicielstwa, co spo-
walnia ich rozwój zawodowy. 

Pracodawcy mają świado-
mość, że umożliwienie każdej 
osobie realizacji swojego poten-
cjału w miejscu pracy – bez 
względu na płeć, wiek czy po-
chodzenie – jest działaniem, 
na którym mogą zyskiwać nie 
tylko jednostki, lecz również 
przedsiębiorstwa. Firmy coraz 
częściej tworzą grupy projek-
towe skoncentrowane wokół 
zagadnień równościowych, an-
gażują się w inicjatywy zwięk-
szające odsetek kobiet na sta-

nowiskach kierowniczych i za-
chęcają ojców do korzystania 
z urlopów rodzicielskich.  

– Od kilku lat na polskim 
rynku pracy obserwujemy po-
zytywne zmiany, które prowa-
dzą do wyrównania szans ko-
biet i mężczyzn na pracę, 
awans i adekwatne wynagro-
dzenie. W strategiach bizneso-
wych firm coraz większą rolę 
odgrywają założenia polityki 
różnorodności i inkluzji. Wiele 
zmienia się na lepsze, jednak 
tempo transformacji nie dla 
wszystkich jest satysfakcjonu-
jące – zauważa Anna Czyż, 
Head of People & Culture 
w Hays Poland. 

Takie wnioski płyną z naj-
nowszego raportu Hays Poland 
„Kobiety na rynku pracy 
2022”. Jak wynika z tegorocz-
nego badania, 53 proc. kobiet 
i 28 proc. mężczyzn napotkało 
w toku kariery przeszkody wy-
nikające z ich płci. Specjalistki 
i menedżerki częściej od swo-
ich kolegów doświadczają sy-
tuacji, w których o ich szan-
sach zawodowych decydują 
stereotypy, nieuświadomione 
uprzedzenia lub dyskryminu-
jące praktyki. Najczęściej mie-
rzą się z przypadkami fawory-
zowania mężczyzn (55 proc.), 

kierowaniem się stereotypami 
w decyzjach o zatrudnieniu 
i awansie (53 proc.), zakłada-
niem ich mniejszej dyspozy-
cyjności (48 proc.) oraz bra-
kiem zaufania do kwalifikacji 

(42 proc.). Z kolei respondentki 
pełniące role kierownicze, jako 
przeszkodę wskazywały nega-
tywne i krzywdzące opinie 
na temat tzw. kobiecego stylu 
zarządzania, stereotypowo po-

strzeganego jako zbyt emocjo-
nalny, z nadmierną skłonno-
ścią do kompromisów i bra-
kiem posłuchu wśród pod-
władnych. Zapytane o wyzwa-
nia, z jakimi musiały się zmie-
rzyć na drodze do objęcia 
pierwszego w karierze stano-
wiska menedżerskiego, wy-
mieniały również konieczność 
przecierania szlaków w firmie, 
w której na stanowiskach kie-
rowniczych nie było kobiet, 
a także postrzeganie ich kandy-
datur przez pryzmat – nawet 
teoretycznego – macierzyń-
stwa. Jest to jeden z powodów, 
dla których w Polsce nadal tak 
niewiele firm jest zarządza-
nych przez kobiety. 

– W Polsce na szczeblu kie-
rowniczym nie brakuje utalen-
towanych, odnoszących suk-
cesy menedżerek i dyrektorek. 
Jednak, gdy spojrzymy bliżej 
na składy zarządów, decydują-
cych o obsadzie najwyższych 
stanowisk w organizacjach, to 
w zdecydowanej większości są 
to mężczyźni. W tym kontek-
ście wybór kandydata płci mę-
skiej na stanowisko prezesa 
może wydawać się czymś natu-
ralnym. W procesach decyzyj-
nych zwyczajnie brakuje kobie-
cej perspektywy, a do głosu 

mogą dochodzić nieuświado-
mione uprzedzenia – komen-
tuje Aleksandra Tyszkiewicz, 
Executive Director w Hays Po-
land. 

Rozpatrywanie kobiecych 
kandydatur w kontekście po-
tencjalnego macierzyństwa sta-
nowi jeden z największych pro-
blemów, z jakim mierzą się spe-
cjalistki. Rodzicielstwo i obo-
wiązki rodzinne wciąż utożsa-
miane są głównie z kobietami, 
co w perspektywie części pra-
codawców obarcza zatrudnie-
nie kandydatek dodatkowym 
ryzykiem. Niektórzy decydenci 
w firmach wciąż wychodzą 
z założenia, że jako matki będą 
brały zwolnienia na chore 
dzieci lub wkrótce zajdą w ciążę 
i znikną z firmy na rok. Jest to 
zatem przejaw nierówności, 
który dotyka zarówno pracu-
jące mamy, jak i bezdzietne ko-
biety. 
Patrycja Wacławska

Rynek pracy

Wyzwania stanowią nie-
odzowny element życia za-
wodowego. Nie powinny 
jednak wynikać z danych 
metrykalnych, takich jak 
płeć czy wiek pracownika.

Kobiety na rynku pracy

Obserwujemy pozytywne zmiany, które prowadzą 
do wyrównania szans kobiet i mężczyzn na pracę
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W Polsce na szczeblu 
kierowniczym 
nie brakuje 
utalentowanych, 
odnoszących sukcesy 
menedżerek
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☑ Florystyczna aranżacja eventów i spotkań biznesowych     
 ☑ Dekoracje z kwiatów żywych oraz sztucznych do domów, firm, oraz okazjonalne

☑ Pakowanie prezentów dla Klientów i Kontrahentów

www.pracownieflorystyczne.pl

Łódź, ul. Ogrodowa 43, tel. 503-100-104
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Jeśli myślisz o własnym bizne-
sie w Łodzi czy okolicy, możesz 
dołączyć do ponad 7 tysięcy 
franczyzobiorców Żabki w Pol-
sce i poprowadzić nowoczesny, 
lubiany przez konsumentów 
sklep pod znanym szyldem. 
Sieć oferuje przystępującym 
do niej przedsiębiorcom wypo-
sażoną i zatowarowaną pla-
cówkę. Mogą oni także liczyć 
na szerokie wsparcie technolo-
giczne, logistyczne czy serwi-
sowe, a także na pakiet szkoleń. 
Do rozpoczęcia biznesu z Żabką 
potrzebna jest inwestycja 
w wysokości jedynie około 5 
tys. złotych jako wkład własny. 
Warto dołączyć do sieci, 
aby rozwinąć swój przedsię-
biorczy potencjał! 

Sklep gotowy 
do prowadzenia 
Sklepy franczyzowe Żabka 

działają na obszarze całego 

kraju, dając klientom dostęp 
do szerokiego asortymentu 
produktowego i pakietu usług. 
Placówki prowadzone są przez 
lokalnych, indywidualnych 
przedsiębiorców, którzy współ-
pracują z siecią na zasadzie 
franczyzy. 

Każdy nowy franczyzo-
biorca otrzymuje od sieci go-
towy do prowadzenia sklep 
w dobrej lokalizacji. Nie musi 
również martwić się o zatowa-
rowanie swojej placówki, gdyż 
dostawy otrzymuje bezpośred-
nio do sklepu.  

Przedsiębiorcy działający 
pod szyldem sieci otrzymują 
ponadto między innymi pakiet 
szkoleń wprowadzających z tak 
różnych obszarów jak HR, fi-
nanse czy sprzedaż.  

Otwierając sklep z Żabką, 
zyskują jednocześnie dostęp 
do know-how i innowacyjnych 
technologii, pomocy serwiso-
wej, pełnego zaplecza logi-
stycznego czy marketingo-
wego.  

Wkład własny wynosi jedy-
nie około 5 tysięcy złotych – 
kwota ta przeznaczona jest 
na zakup kasy fiskalnej i konce-
sji (refundowana jest już 
po trzech miesiącach od startu 
biznesu). 

Wsparcie sieci 
franczyzowej 
Franczyzobiorcy mogą li-

czyć na przejrzysty system roz-
liczeń. Między styczniem 
a marcem 2022 roku ponad 76 
procent z nich osiągnęło mie-
sięczny przychód w wysokości 
co najmniej 20 tysięcy złotych. 
Przedsiębiorcy generują dodat-
kowy przychód poprzez inten-
syfikację sprzedaży oraz utrzy-
mywanie wysokiej jakości ob-

sługi sklepu i klientów, zaś 
po trzech latach współpracy 
otrzymują od Żabki specjalną 
premię.  

Aby zabezpieczyć franczy-
zobiorców przed ewentual-
nym niepowodzeniem ich biz-
nesu, sieć wprowadziła z ko-
lei w 2021 roku  „Polisę na biz-
nes”. Jest to unikatowe ubez-
pieczenie, które ma zapewnić 
ochronę finansową przedsię-
biorców w momencie, gdy 

któryś z nich zakończy współ-
pracę z siecią z ujemnym wy-
nikiem. W takiej sytuacji po-
niesione straty bierze na sie-
bie ubezpieczyciel, czyli 
w tym przypadku firma TUW 
PZUW. 

Jak każdy przedsiębiorca 
w Polsce, także i franczyzo-
biorca Żabki musi spełniać 
wszelkie wymogi związane 
z prowadzeniem własnej dzia-
łalności gospodarczej. Ponosi 

między innymi koszty zwią-
zane z zatrudnieniem pracow-
ników, opłaca składki ZUS 
i oczywiście także podatki 
do Urzędu Skarbowego.  

Jak otworzyć sklep 
pod szyldem Żabki? 
Aby uruchomić biznes z sie-

cią, należy przejść pomyślnie 
etap rekrutacji i szkoleń, nieza-
leżnie od wcześniejszego do-
świadczenie zawodowego czy 
wykształcenia. Jeśli chcesz zo-
stać kolejnym franczyzobiorcą 
Żabki w Łodzi czy regionie, do-
wiedz się więcej na stronie in-
ternetowej: www.franczyza. 
zabka.pl i skontaktuj się 
z nami.  

 
Więcej o procesie rekrutacji 

na stronie internetowej: 
https://www.zabka.pl/fran-
czyza/przydatne-informa-
cje/najczesciej-zadawane-py-
tania

Artykuł informacyjny

Myślisz o własnym bizne-
sie? A może warto rozpocząć 
go wspólnie ze znaną i popu-
larną siecią sklepów? Do roz-
poczęcia biznesu z Żabką nie 
trzeba mieć wielkiego kapi-
tału – wystarczy ok. 5 tys. zł

Dobry pomysł na biznes w Łodzi i okolicy

Warto dołączyć do tej sieci, aby rozwinąć swój przedsiębiorczy potencjał
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Wkład własny wynosi 
jedynie około 5 tysięcy 
złotych – kwota ta jest 
refundowana po trzech 
miesiącach od startu 
biznesu z Żabką
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Stanowi to wzrost aż o 38 proc. 
w stosunku do wyników odno-
towanych rok wcześniej. Zain-
teresowanie konsumentów tą 
formą zewnętrznego finanso-
wania, było szczególnie wi-
doczne dla pożyczanych kwot 
poniżej 50 tys. zł. Również 
w przypadku kredytów firmo-
wych sytuacja wygląda lepiej 
niż w poprzednio analizowa-
nym okresie – dzięki ekspertom 
ZFPF udzielono ich na sumę 
wynoszącą blisko 590 mln zł, 
czyli ponad 15 proc. wyższą niż 
w IV kw. 2021 r. Jedynym seg-
mentem produktów, w którym 
widoczny był spadek kwartał 
do kwartału, są kredyty hipo-
teczne. Eksperci ZFPF w ubie-
głym kwartale pośredniczyli 
w udzieleniu kredytów miesz-
kaniowych na kwotę blisko 10 
mld zł, co jest wynikiem prawie 
o 19 proc. niższym niż w po-
przednio analizowanym okre-
sie. Zainteresowanie kupnem 
mieszkania czy budową domu 
na kredyt było hamowane po-
przez podwyżki stóp procento-
wych czy wybuch wojny za na-
szą wschodnią granicą. Z dru-
giej strony, gdyby porównać 
wynik do sytuacji sprzed roku, 
widoczny jest wzrost o 28 proc., 
będący rezultatem drożejących 
nieruchomości.  

Po kredyty hipoteczne Po-
lacy sięgają z większą dozą 
ostrożności, ale…  

Wartość kredytów hipotecz-
nych udzielonych przez po-
średników ZFPF w I kw. 2022 r. 
była niższa o 19 proc. niż w IV 
kw. 2021 r. (9 877,98 mld zł vs 12 
183,03 mld zł). Ochłodzenie za-
interesowania tym segmentem 
produktów przyniosły m.in. 
kolejne podwyżki stóp procen-
towych. W marcu Rada Polityki 
Pieniężnej po raz szósty w sto-
sunkowo krótkim okresie zde-
cydowała o podniesieniu stopy 
referencyjnej, ustanawiając ją 
tym samym na poziomie aż 3,5 
proc. Nie bez znaczenia na roz-
wój sytuacji miała również 
wojna na Ukrainie. Te wszyst-
kie czynniki sprawiły, że Polacy 
w pierwszych trzech miesią-
cach 2022 r. mniej chętnie pod-
chodzili do finansowania 
kupna mieszkania/budowy 
domu z pomocą banku, a ci, 
którzy się na to zdecydowali, 
brali wyjątkowo wysokie kre-
dyty… bo i ceny nieruchomości 
rosły w bardzo szybkim tem-

pie. To właśnie ten ostatni 
aspekt spowodował, że porów-
nując sytuację rok do roku 
(przypomnijmy: w I kw. 2021 r. 
eksperci ZFPF udzielili kredy-
tów mieszkaniowych o warto-
ści 7 695,01 mld zł) widoczny 
jest wzrost aż o 28 proc. w war-
tości udzielonych kredytów 
przez firmy członkowskie 
Związku.  Co czeka nas w kolej-
nych kwartałach? 

Adrian Jarosz, Prezes 
Związku Firm Pośrednictwa Fi-
nansowego, Prezes Zarządu 
Expander Advisors: – Podwyżki 
stóp procentowych, rekomen-
dacja KNF bardzo mocno ogra-
niczyły dostępność kredytów 
hipotecznych. W rezultacie 
w I kw. 2022 r. wartość kredy-
tów mieszkaniowych udziel-
nych z pomocą ekspertów 
ZFPF wyraźnie spadła w po-
równaniu do IV kw. 2021 r. 
Mimo to, wciąż jednak jest ona 
o 28 proc. wyższa w porówna-
niu z analogicznym okresem 
zeszłego roku. Trudno nato-

miast ocenić, jak zmieni się sy-
tuacja w kolejnych kwartałach. 
Z jednej strony rusza bowiem 
program „Mieszkanie bez 
wkładu własnego”, na który za-
pewne czekało wiele osób pla-
nujących zakup mieszkania. 
Z drugiej strony jednak kolejne 
podwyżki stóp procentowych 
będą coraz bardziej zmniejszały 
zdolność kredytową. 

Dariusz Lewandowski, 
Członek Zarządu Notus Fi-
nanse: – W I kw. 2022 r. wartość 
udzielonych kredytów hipo-
tecznych w porównaniu 
do analogicznego okresu ubie-
głego roku była niższa o 8,2 
proc. dla całego rynku. To po-
kazuje, w jak innych realiach 
przyznawane były kredyty. 
W pierwszym kwartale bieżą-
cego roku doszło do kumulacji 
negatywnych zdarzeń – wojna 
w Ukrainie, wybuch inflacji, 
znaczny wzrost kosztów mate-
riałów budowlanych oraz sko-
kowy wzrost stóp procento-
wych – to tylko niektóre wyda-
rzenia minionego kwartału. 
Ten okres odznaczał się rów-
nież dużą zmiennością, jeżeli 
chodzi o wnioski kredytowe. 
Po słabym lutym, w marcu na-
stąpiło znacznie odbicie (75 
proc. względem lutego) co było 
skutkiem relatywnie dobrych 
ofert ze stałym oprocentowa-

niem i był to ostatni miesiąc 
przed rekomendacją KNF, która 
znacznie wpłynęła na pogor-
szenie zdolności kredytowej. 
Ze względu na trudność 
w otrzymaniu finansowania 
i różne polityki banków doty-
czące zdolności kredytowej, 
w najbliższych miesiącach to 
od kompetencji i doświadcze-
nia eksperta kredytowego bę-
dzie zależało powodzenie reali-
zacji transakcji zakupu nieru-
chomości. Dowodem na to jest 
fakt, iż udział pośredników fi-
nansowych Związku w całym 
rynku kredytów hipotecznych 
wyniósł aż 58 proc., co poka-
zuje jak istotny jest dziś spraw-
dzony ekspert. 

Inflacja skłania konsumen-
tów do sięgania po kredyty. 
Łączna wartość kredytów go-
tówkowych udzielonych 
przy wsparciu ekspertów ZFPF 
w I kw. 2022 r. roku wyniosła 
blisko 650 mln zł, czyli jest o 38 
proc. większa niż rok wcześniej 
(471,43 mln zł). Największym 
zainteresowaniem konsumen-
tów cieszyły się krótkotermi-
nowe zobowiązania na niskie 
kwoty, czego powodem była 
wysoka inflacja i spadająca siła 
nabywcza pieniądza. Polacy nie 
chcąc obniżać standardu życia 
decydowali się sięgać po ze-
wnętrzne źródła finansowania.  

Adrian Jarosz, Prezes 
Związku Firm Pośrednictwa Fi-
nansowego, Prezes Zarządu 
Expander Advisors: – Sytuacja 
na rynku kredytów gotówko-
wych w I kw. 2022 r. była zdecy-
dowanie lepsza niż w przy-
padku kredytów hipotecznych. 
Wartość kredytów gotówko-
wych udzielonych z pomocą 
ekspertów ZFPF  była aż o 38 
proc. wyższa niż przed rokiem. 
Oczywiście należy dodać, że 
wciąż była niższa niż 
przed pandemią. W tym przy-
padku wpływ podwyżek stóp 
procentowych jest mniej od-
czuwalny, ponieważ kwoty po-
jedynczych kredytów są dużo 
niższe niż kredytów hipotecz-
nych. Dodatkowo, w tym przy-
padku dostępności nie ograni-
cza rekomendacja KNF, która 
ich nie dotyczy. W rezultacie 
spodziewamy się, że  w tym 
segmencie spadek sprzedaży 
będzie niewielki, a być może 
nawet uda się utrzymać po-
ziom zbliżony do obecnego. 

Dominik Skrzycki, Wicepre-
zes Zarządu ZFPF, mFinanse: – 
Początek roku na rynku kredy-
tów gotówkowych okazał się 
bardzo udany. Sprzedaż tych 
produktów wzrosła o blisko 38 
proc. w porównaniu do  I kw. 
2021 r. (649,13 mln w I Q 2022 vs 
471,43 mln w I kw. 2021). Zain-

teresowanie konsumentów tą 
formą finansowania było szcze-
gólnie widoczne przy niższych 
kwotach kredytów (poniżej 50 
tys.). Taka sytuacja może utrzy-
mywać się w kolejnych kwarta-
łach ze względu na dwa czyn-
niki: rosnącą inflację oraz 
wojnę na Ukrainie. To one będą 
mocno wpływały na zaintere-
sowanie konsumentów krótko-
terminowymi, doraźnymi kre-
dytami na niskie kwoty. Poważ-
niejsze zakupy będą odkładane 
na „spokojniejsze czasy”. 

W I kw. 2022 r. wartość kre-
dytów firmowych udzielonych 
przez członków ZFPF wyniosła 
ponad  586 mln zł. Jest to wy-
nik o 18  proc. wyższy niż 
w analogicznym okresie ze-
szłego roku i o 15 proc. wyższy 
kwartał do kwartału. Co wpły-
nęło na taki rezultat? Zdaniem 
ekspertów ZFPF znaczący 
wpływ na sytuację miały ła-
godniejsze kryteria przyznawa-
nia kredytów dla firm niż dla 
klientów indywidualnych, 
a także brak ograniczeń związa-
nych z pandemią.   

Adrian Jarosz, Prezes 
Związku Firm Pośrednictwa Fi-
nansowego, Prezes Zarządu 
Expander Advisors: – Firmy 
znów chętnie powracają do fi-
nansowania zewnętrznego. 
W I kw. 2022 r. wartość udzielo-
nych kredytów dla przedsię-
biorców przy wsparciu eksper-
tów ZFPF wyniosła o 15 proc. 
więcej niż w IV kw. 2021 r. Wy-
nik na poziomie 586 mln zł jest 
więc zbliżony do tych osiąga-
nych przed wybuchem pande-
mii, co było możliwe m.in. 
dzięki zniesieniu ograniczeń 
nałożonych na przedsiębior-
ców przez rząd.  

Dominik Skrzycki, Wicepre-
zes Zarządu ZFPF, mFinanse: – 
Pomimo rosnących kosztów 
kredytowania i galopującej in-
flacji, apetyt firm na nowe kre-
dyty nie spada. W I kw. 2022 za-
notowaliśmy 15 proc. przyrost 
kredytów dla firm względem IV  
kw. 2021 (586,24 mln vs 508,58 
mln). Taki stan rzeczy ma za-
pewne związek z poluzowywa-
niem zasad kredytowania 
w kontekście firm (zwiększenie 
dostępnych kwot kredytów, 
zmniejszenie marż kredyto-
wych), a ich zaostrzaniem 
w przypadku klientów indywi-
dualnych.  Przekłada się to 
na wzrost zainteresowania firm 
kredytowaniem bieżących po-
trzeb poprzez kredyty obro-
towe, które to mogą być w naj-
bliższym czasie głównym mo-
torem napędowym sprzedaży 
w tym segmencie rynku kredy-
towego. 
Patrycja Wacławska

Polacy chętniej sięgają po kredyty 
gotówkowe i firmowe. A co z hipotekami?

Poważniejsze zakupy będą odkładane przez konsumentów na „spokojniejsze czasy”
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W I kw. 2022 r. z pomocą po-
średników finansowych na-
leżących do Związku Firm 
Pośrednictwa Finansowego 
(ZFPF) udzielono kredytów 
gotówkowych na sumę bli-
sko 650 mln zł.

Podsumowanie 
działalności  branży 
pośrednictwa 
finansowego 
w pierwszym kwartale 
2022 r.



27Dziennik Łódzki 
Piątek, 17.06.2022 MENEDŻER ROKU REGIONU ŁÓDZKIEGO 2021 A

REKLAMA 0010536852

Grupa SCHOMBURG to ponad 85 lat doświadczeń 
w rozwiązywaniu trudnych problemów w zakresie 
technologii betonu, budowli inżynieryjnych i budow-
nictwa mieszkaniowego.
Naszą dewizą jest indywidualne i fachowe podejście 
do każdego problemu budowlanego, odpowiednie dla 
danego obiektu i wymagań stawianych zarówno przez 
prawo budowlane, jak i przez inwestora.
SCHOMBURG Polska 
od 30 lat zaopatruje polski 
rynek w wysokiej jakości 
produkty z zakresu chemii 
budowlanej. Działający na te-
renie całego kraju Przedsta-
wiciele Techniczno-Handlowi 
pomagają naszym klientom 
w doborze skutecznych 
i sprawdzonych technologii, 
odpowiednich dla danego ro-
dzaju obiektu lub problemu.

Firma SCHOMBURG 
opracowuje, produkuje i pro-
wadzi sprzedaż produktów 
i systemów budowlanych 
w szeroko pojętych obsza-
rach:
H  uszczelnień i renowacji 

budynków,
H  klejenia okładzin cera-

micznych i z kamienia 
naturalnego/jastrychy,

H  rozwiązań dla budowni-
ctwa inżynieryjnego,

H  środków do produkcji 
i pielęgnacji betonu.
W Polsce dystrybucja 

ma miejsce poprzez dwa 
oddzielne kanały sprzedaży: 
SCHOMBURG – bezpośred-
nia sprzedaż produktów z za-
kresu chemii budowlanej dla 
obiektów budownictwa ogól-
nego, przemysłowego oraz 
inżynieryjnego i sprzedaż 
produktów chemii budowla-
nej poprzez sieć dystrybu-
torów a także RETHMEIER 
– domieszki i dodatki do 
betonu, barwniki, impregna-
ty. Te dwie sieci sprzedaży 
funkcjonują w ramach struk-
tury organizacyjnej Spółki 
Schomburg Polska w Kutnie.

Kompetencje firmy 
SCHOMBURG zostały kilka-
krotnie wyróżnione presti-
żowymi nagrodami i certyfi-
katami. Firma ma certyfikat 
jakości ISO 9001:2015.

USZCZELNIENIA 
BUDOWLANE

Decyzja o wyborze stoso-
wanego systemu uszczelnie-
nia zależy między innymi od 
rodzaju podłoża, wymaganej 
zdolności przeprężania rys, 
jak też od warunków atmo-
sferycznych i wielu innych 
czynników charakterystycz-
nych dla danego obiektu bu-
dowlanego. Izolacja powinna 
być przede wszystkim wodo-

szczelna, ciągła, zaprojekto-
wana i wykonana z należytą 
starannością o wszystkie wy-
stępujące w budowli detale.
Dedykowane produkty:
H  mineralne zaprawy 

uszczelniające,
H  izolacje balkonów, tarasów, 

zbiorników wodnych, base-
nów kąpielowych,

H  izolacja pomieszczeń wil-
gotnych i mokrych,

H  szybkowiążące cementy 
i zaprawy tamponażowe,

H  uszczelnienia bitumiczne,
H  izolacje części podziem-

nych budowli, izolacje pod 
jastrychami,

H  uszczelnienia chemood-
porne,

H  masy trwale elastyczne,
H  wypełnienie dylatacji, 

spoin, przejść rurowych, 
odpływów, wpustów 
w ścianach i posadzkach.

RENOWACJA 
BUDOWNICTWA

Na skutek upływu lat oraz 
zaniechania konserwacji 
wiele obiektów zabytkowych 
niszczeje. Jednocześnie 
w przypadku znacznej części 
nowych budowli źle zapro-
jektowano lub wykonano hy-
droizolacje. Proces destrukcji 
najczęściej spowodowany 
jest poprzez silne zawilgoce-
nie będące efektem wnikania 
wilgoci z gruntu lub uszko-

dzonych elementów budowli 
np. dachu czy stolarki.

Z powodu nieskutecznie 
działających izolacji (po-
ziomych/pionowych) woda 
dostaje się do przegród 
budynku, a następnie na 
skutek kapilarnego podcią-
gania jest transportowana 
do wyższych części obiektu. 
Dalszym etapem jest po-
wstawanie wykwitów sol-
nych, przebarwień, łuszcze-
nie się powłok malarskich 
czy odpadanie tynku, a jeżeli 
nie podejmie się odpowied-
nich czynności, następuje 
destrukcja samego muru. 
Powstające wewnątrz ściany 
kryształki soli, powiększa-
jąc swoją objętość niszczą 
najpierw warstwy elewacyj-
ne, a następnie strukturę 
muru. Jednocześnie na 
powierzchniach ścian mogą 
pojawić się grzyby i pleśnie. 
Tego typu zjawiska mogą 
być przyczyną wielu chorób 
alergologicznych.

Systemowe rozwiąza-
nia oferowane przez firmę 
SCHOMBURG zabezpiecza-
ją przed dalszą degradacją 
budowli. Należy podkreślić, 
że efekt taki uzyskamy tylko 
wtedy, gdy rzetelnie okre-
ślimy przyczyny degradacji 
murów, przyjmiemy odpo-
wiednią technologię, a prace 
budowlane wykonane zo-
staną przez firmę o dużym 
doświadczeniu i zgodnie 
z wytycznymi i normami.
Dedykowane produkty:
H  preparaty iniekcyjne,

H  tynki renowacyjne,
H  czyszczenie i ochrona 

elewacji.

KLEJENIE OKŁADZIN 
CERAMICZNYCH I Z KA-
MIENI NATURALNYCH/
JASTRYCHY

W zależności od prze-
widywanych obciążeń, 
rodzaju podłoża i miejsca 
aplikacji można użyć za-
praw klejowych i do spoino-
wania: cementowych lub na 
bazie żywic reaktywnych. 
Pierwsze charakteryzują się 
dobrą dyfuzyjnością i są 
dostępne w szerokiej gamie 
kolorów. W porównaniu 
z epoksydowymi są tańsze 
i łatwiejsze w obróbce. Na-
tomiast zaprawy na bazie 
żywic są nienasiąkliwe, 
odporne na ścieranie i che-
moodporne.

Firma SCHOMBURG ma 
w swojej ofercie całą gamę 
zapraw klejowych począw-
szy od klasy C1 aż do klasy 
C2 FTE S2 zgodnie PN-EN 
12004. 
Dedykowane produkty:
H  środki gruntujące,
H  jastrychy, zaprawy szpach-

lowe, masy samopoziomu-
jące,

H  zaprawy klejowe i zaprawy 
do spoinowania.
SCHOMBURG Polska 

dba o bezpieczeństwo pra-
cowników i klientów, dlatego 
pracuje zgodnie z wdrożo-
nym systemem zapewnienia 
jakości (certyfikowane we-
dług normy EN ISO 9001).
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