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Na�ru�sze�nie�praw�pa�cjen�ta�wwy�-
ni�ku�błę�du�me�dycz�ne�go�ro�zu�-
mia�ne�jest�ja�ko�efekt�po�stę�po�wa�-
nia� le�ka�rza� czy� per�so�ne�lu
nie�zgod�ne�go�z ak�tu�al�ną�wie�dzą
me�dycz�ną�lub�bra�kiem�na�le�ży�-
tej�sta�ran�no�ści.�W je�go�wy�ni�ku
mo�gą� po�ja�wić� się� róż�no�rod�ne
na�stęp�stwa�w po�sta�ci�uszczerb�-
ku�na zdro�wiu,�utra�ty�wy�dol�no�-
ści,�nie�peł�no�spraw�no�ści,�ana�wet
zgo�nu.�Wta�kich�sy�tu�acjach�pa�-
cjent� lub� ro�dzi�na� wy�stę�pu�je
z rosz�cze�niem.� Czę�sto� jed�nak
bra�ku�je�im�wie�dzy�ido�świad�cze�-
nia�w za�kre�sie�przy�słu�gu�ją�ce�go
pra�wa,�a swo�je�żą�da�nia�kie�ru�ją
wprost� np.� do szpi�ta�la.� Tam
czę�sto�zde�rza�ją�się�zmu�rem�ad�-
mi�ni�stra�cji,� a na�wet� bra�kiem
em�pa�tii.�Ga�tun�ko�wy�cię�żar�„wal�-
ki�z sys�te�mem”�spra�wia,�że�pod�-
da�ją� się.� Sko�rzy�sta�nie�w ta�kiej
sy�tu�acji�zusług�tak�do�świad�czo�-
ne�go� ne�go�cja�tora,� ja�kim� jest
ME RI TUM Sp.j. (Biel�sko�-Bia�ła,
woj.� ślą�skie),� jest� nie�odzow�ne.
Kan�ce�la�ria�po�dej�mu�je�się�ar�bi�tra�-
żu,�re�pre�zen�tu�jąc�po�szko�do�wa�-
ne�go� pa�cjen�ta� przed ubez�pie�-
czy�cie�lem�ipla�ców�ką�me�dycz�ną,
któ�rych� wspie�ra� kor�po�ra�cyj�na
„ma�chi�na�praw�ni�cza”.�
Le�ka�rze�i pla�ców�ki�me�dycz�ne

po�sia�da�ją� ubez�pie�cze�nia� od
od�po�wie�dzial�no�ści� cy�wil�nej
za błę�dy�me�dycz�ne,�ale�nie�ste�ty
nie�jed�no�krot�nie�po�li�sy�opie�wa�-

ją�na zbyt�ni�skie�kwo�ty�i za�rów�-
no�szpi�ta�le,�jak�i fir�my�ubez�pie�-
cze�nio�we� pro�po�nu�ją� za�dość�-
uczy�nie�nia�nanie�współ�mier�nie
ni�skim�po�zio�mie.�Tym�cza�sem
oso�ba� po�szko�do�wa�na� nie� jest
na stra�co�nej�po�zy�cji�i ma�szan�-
sę�na uzy�ska�nie�sa�tys�fak�cjo�nu�-
ją�ce�go�od�szko�do�wa�nia,�ana�wet
sta�łej�ren�ty.�–�Naj�częst�sze�spra�-
wy,�ja�ki�mi�się�zaj�mu�je�my�w tym
za�kre�sie�do�ty�czą�za�ka�żeń�szpi�tal�-
nych,�błę�dów�w trak�cie�ope�ra�cji
ipo�ro�du,�nie�pra�wi�dło�wej�dia�gno�-
zy�i le�cze�nia�czy�wręcz�od�mo�wy
le�cze�nia,� na�ru�sze�nia� ta�jem�ni�cy
le�kar�skiej� i praw� pa�cjen�ta,� czy
nie�pra�wi�dło�wo�ści� przy za�bie�-
gach�me�dy�cy�ny�es�te�tycz�nej,�któ�-
rych�nie�ste�ty�przy�by�wa�–�mó�wi
Ka ta rzy na Pie chów ka,�współ�-
wła�ści�ciel�ka�ME�RI�TUM�Sp.j.�
–�Chcę�ja�sno�pod�kre�ślić�–�nie

je�ste�śmy�„wro�ga�mi”�le�ka�rzy�czy
firm�ubez�pie�cze�nio�wych,�adzia�-
ła�jąc�w in�te�re�sie�pa�cjen�tów,�pra�-
cu�je�my�rów�nież�na rzecz�tych
stron.�Na�szą�in�ten�cją�jest�uświa�-
da�mia�nie� i edu�ko�wa�nie� le�ka�-
rzy,�per�so�ne�lu�me�dycz�ne�go�ipla�-
có�wek�ochro�ny�zdro�wia�z ty�tu�łu
obo�wiąz�ków,�ale�i praw,�zwłasz�-
cza�wkon�tek�ście�zmie�nia�ją�cych
się�prze�pi�sów�i stan�dar�dów.�Na�-
sze� za�an�ga�żo�wa�nie� obej�mu�je
wszyst�kie� stro�ny� –� za�zna�cza
Mo ni ka Ja ro sze wicz -Bort now -
ska,�praw�nik�ME�RI�TUM�Sp.j.,

i�do�da�je:�–�Cie�szy�my�się,�że�za�-
in�te�re�so�wa�nie�śro�do�wi�ska�w tym
za�kre�sie� jest� du�że,� dla�te�go� też
wna�szych�struk�tu�rach�uru�cho�-
mi�li�śmy� dział� ME�RI�TUM�-
-MED,�któ�ry�zaj�mu�je�się�tyl�ko
spra�wa�mi�z za�kre�su�błę�dów�me�-

dycz�nych,�któ�rych�z ro�ku�na rok
przy�by�wa.�Za�ob�ser�wo�wa�li�śmy
rów�nież� wy�stę�po�wa�nie� co�raz
więk�szej�ilo�ści�błę�dów�me�dycz�-
nych�za�rów�no�w sto�ma�to�lo�gii,
jak� i w me�dy�cy�nie� es�te�tycz�nej,
gdzie� do�tych�czas� świa�do�mość

pa�cjen�tów�by�ła�nani�skim�po�zio�-
mie.� W ostat�nim� cza�sie� prze�-
pro�wa�dza�my�rów�nież�spe�cjal�ne
szko�le�nia� dla� pra�cow�ni�ków
ochro�ny�zdro�wia,�aby�by�li�przy�-
go�to�wa�ni�nawy�pa�dek�wy�stą�pie�-
nia�ne�ga�tyw�ne�go�zda�rze�nia�me�-
dycz�ne�go�iwie�dzie�li�jak�re�ago�wać.�
Kan�ce�la�ria�pro�wa�dzi�za�rów�no

no�we�spra�wy,�jak�rów�nież�ta�kie,
w któ�rych� za�koń�czy�ło� się� już
po�stę�po�wa�nie� przed ubez�pie�-
czy�cie�lem�nie�ko�rzyst�ną�dla�klien�-
ta� de�cy�zją.� ME�RI�TUM� Sp.j.
nie� boi� się� po�dej�mo�wa�nia� te�-
ma�tów� du�że�go� ka�li�bru,� gdzie
rosz�cze�nia� się�ga�ją� kil�ku�set� ty�-
się�cy,�ana�wet�kil�ku�mi�lio�nów�zło�-
tych.�–�Na�szą�in�ten�cją�jest�doj�ście
do po�ro�zu�mie�nia�z pod�mio�tem
od�po�wie�dzial�nym�zawy�rzą�dze�-
nie�szko�dy�nadro�dze�przed�są�do�-
wych�ne�go�cja�cji,�choć�oczy�wi�ście
cza�sem�ist�nie�je�ko�niecz�ność�są�-
do�we�go� roz�strzy�gnię�cia� spo�ru.
Nie�po�bie�ra�my�z gó�ry�ho�no�ra�-
rium� za pod�ję�cie� spra�wy,� ale
pra�cu�je�my� na pod�sta�wie� pro�-
wi�zji�odwy�eg�ze�kwo�wa�nych�rosz�-
czeń.�Stąd�też�ko�niecz�ność�rze�tel�-
ne�go� „roz�pra�co�wa�nia”� te�ma�tu
naeta�pie�przy�go�to�waw�czym,�co
by�wa� pro�ce�sem� dłu�go�trwa�łym
i skom�pli�ko�wa�nym�–�za�zna�cza
Ka�ta�rzy�na�Pie�chów�ka.�
Moż�li�wość� sko�rzy�sta�nia� ze

wspar�cia�kan�ce�la�rii�ME�RI�TUM
Sp.j.� jest� czę�sto� je�dy�ną� szan�są

na uzy�ska�nie� sa�tys�fak�cjo�nu�ją�-
cych�kwot.�To�tym�bar�dziej�waż�-
ne,�że�licz�ba�nie�za�do�wo�lo�nych,
po�szko�do�wa�nych� osób� sys�te�-
ma�tycz�nie�ro�śnie. Ido�ty�czy�to�nie
tyl�ko�me�dy�cy�ny,�ale�wie�lu�in�nych
spraw,�m.in.�wy�pad�ków�wza�kła�-
dach�pra�cy,�w szko�łach,�nadro�-
gach,�kon�tu�zji�na ob�lo�dzo�nym
chod�ni�ku,� szkód� w rol�nic�twie
iwie�lu�in�nych.�Kan�ce�la�ria�po�ma�-
ga�płyn�nie�i efek�tyw�nie�przejść
dro�gę�ubie�ga�nia�się�o wszel�kie
rosz�cze�nia.� Zaj�mu�je� się� przy�-
go�to�wa�niem�do�ku�men�ta�cji,�ne�-
go�cju�je�wy�so�kość�świad�cze�nia,
a tak�że�re�pre�zen�tu�je�stro�nę�wsą�-
dzie�wspra�wach�cy�wil�nych�ikar�-
nych,�czy�też�ad�mi�ni�stra�cyj�nych.�
ME�RI�TUM�Sp.j.�sta�no�wi�do�-

świad�czo�ny�ze�spół�praw�ni�ków
oraz�przed�sta�wi�cie�le�dzia�ła�ją�cy
na te�re�nie�ca�łe�go�kra�ju.�Funk�cjo�-
nu�je�od po�nad 20�lat,�a wy�róż�-
nia�się�sze�ro�kim�spek�trum�spe�-
cja�li�za�cji�i kom�pe�ten�cji�z róż�nych
dzie�dzin,� obej�mu�ją�cych� m.in.
pra�wo� cy�wil�ne,� pra�wo� kar�ne,
usta�wę�o ubez�pie�cze�niach,�ko�-
deks�pra�cy,�dro�go�wy,�a na�wet
wie�dzę�me�dycz�ną�czy�in�ży�nie�rię
prze�my�sło�wą.

Ja cek Ma jew ski

Błę dy me dycz ne – wspar cia po trze bu ją
nie tyl ko pa cjen ci, ale tak że le ka rze
Wsy�tu�acji,�gdy�do�cho�dzi�do szko�dy�u pa�cjen�ta,�np.�w wy�ni�ku�błę�du�me�dycz�ne�go�pod�czas�ope�ra�cji,�a ubez�pie�czy�ciel�nie�za�spo�ka�ja�rosz�czeń
po�szko�do�wa�ne�go�na sa�tys�fak�cjo�nu�ją�cym�po�zio�mie,�do gry�wkra�cza�ar�bi�ter.�Ide�al�nie,�kie�dy�jest�to�wie�lo�spe�cja�li�stycz�na�kan�ce�la�ria,
któ�ra�po�dej�mu�je�się�ne�go�cja�cji,�w wy�ni�ku�któ�rych�wa�run�ki�od�po�wia�da�ją�wszyst�kim�stro�nom.

Od le�wej:� Mo�ni�ka� Ja�ro�sze�wicz�-Bort�now�ska,� praw�nik� ME�RI�TUM� Sp.j.
i Ka�ta�rzy�na�Pie�chów�ka,�współ�wła�ści�ciel�ka�ME�RI�TUM�Sp.j.

To doŚwid�ni�cy�przy�jeż�dża�li�kup�-
cy�i miesz�cza�nie�chcą�cy�za�opa�-
trzyć�się�w ada�ma�szek,�atłas,�bi�-
żu�te�rię,�sól�oraz�słyn�ne�wEu�ro�pie
ciem�ne� świd�nic�kie� pi�wo�–� ten
zna�ko�mi�ty�tru�nek�eks�por�to�wa�no
na�wet�do wło�skiej�Pi�zy,�a tzw.
piw�ni�ce� świd�nic�kie,�w któ�rych
moż�na�by�ło�go�skosz�to�wać,�funk�-
cjo�no�wa�ły� w wie�lu� mia�stach,
m.in.:�w To�ru�niu,�Wro�cła�wiu,
Kra�ko�wie,�Pra�dze�iHe�idel�ber�gu.
Świd�ni�ca,�ja�ko�ów�cze�sny�naj�-

waż�niej�szy�w re�gio�nie,�za�moż�-
ny�i sław�ny�ośro�dek�ku�piec�ki,
dziś�nie�tyl�ko�po�przez�ak�tyw�ność
licz�nych� przed�się�bior�ców,� ale
i kul�tu�ro�wo�pie�lę�gnu�je�tra�dy�cję,
z któ�rej�wy�wo�dzi�się�go�spo�dar�-
cza�si�ła�mia�sta.�Aby�do�głęb�nie
po�znać�ku�piec�kie�tra�dy�cje�i ży�-
cie�Świd�ni�cy�z te�go�okre�su,�ko�-
niecz�nie�na�le�ży�od�wie�dzić,�je�dy�-
ne�wPol�sce,�Mu�zeum�Daw�ne�go
Ku�piec�twa,� któ�re� od 1967� r.
mie�ści� się� w za�bu�do�wa�niach
daw�ne�go�ra�tu�sza�na świd�nic�kim
Ryn�ku.� To� wła�śnie� w� Rynku
wkaż�dą�pierw�szą�nie�dzie�lę�mie�-
sią�ca,�od po�nad�ćwierć�wie�cza,

od�by�wa�się�Gieł�da�Sta�ro�ci,�Nu�-
mi�zma�tów�iOso�bli�wo�ści,�któ�ra
za�wsze�gro�ma�dzi�tłu�my�świd�ni�-
czan�oraz�przy�jeż�dża�ją�cych�z ca�-
łe�go�Dol�ne�go�Ślą�ska�ko�lek�cjo�ne�-
rów,�łow�ców�oka�zji�imi�ło�śni�ków
przed�mio�tów,�któ�rych�w skle�-
pach�już�ku�pić�nie�moż�na.�Sta�-
łe� spo�tka�nia�ma�ją�w Świd�ni�cy
ko�lek�cjo�ne�rzy� nu�mi�zma�tów,
pocz�tó�wek,�bi�ro�fi�li�ści�i fi�la�te�li�ści.

Ku�pić� tu�moż�na�me�ble,�dzie�ła
sztu�ki�ibi�żu�te�rię,�sta�re�ze�ga�ry�oraz
ak�ce�so�ria�i czę�ści�słu�żą�ce�doprzy�-
wra�ca�nia�sta�rym�przed�mio�tom
ich�daw�ne�go�bla�sku.�Świd�nic�ka
Gieł�da�jest�jed�ną�z trzech�naj�star�-
szych�wPol�sce�idru�gą�co�dowiel�-
ko�ści�naDol�nym�Ślą�sku.
Świd�ni�ca�to�miej�sce,�z któ�re�-

go� po�cho�dzą� nie�zwy�kli� lu�dzie.
Do dzi�siaj�stoi�tu�wil�la,�w któ�rej
miesz�kał�Man�fred�von�Rich�tho�-
fen,� zwa�ny�Czer�wo�nym�Ba�ro�-
nem,�słyn�ny�nie�miec�ki�as�lot�nic�-
twa�z cza�sówIwoj�ny�świa�to�wej,
któ�ry� la�tał� sa�mo�lo�tem� Fok�ker
DR1.�Re�pli�kę�tej�ma�szy�ny�moż�-
na� po�dzi�wiać� w Par�ku� Si�kor�-
skie�go� w po�bli�żu� po�zo�sta�ło�ści
mau�zo�leum�pi�lo�ta,�przygłów�nej
alei�par�ko�wej�bie�gną�cej�wstro�nę
do�mu� Czer�wo�ne�go� Ba�ro�na.
Z ko�lei� w jed�nej� z ka�mie�nic
wświd�nic�kim�Ryn�ku,�na�zy�wa�nej
„PodZło�tym�Chłop�kiem”,�mie�-
ści�ło�się�miesz�ka�nie�Ma�rii�Ku�nic,
ko�bie�ty�–�astro�nom,�któ�ra�swo�-
ją�pra�cą�iod�kry�cia�mi�trwa�le�wpi�-
sa�ła�się�w kar�ty�hi�sto�rii.�Jej�ory�-
gi�nal�nych� roz�mia�rów� po�stać,

wy�ku�ta�w brą�zie,�ze�wzro�kiem
utkwio�nym� w nie�bo,� za�sia�da
na ła�wecz�ce�wświd�nic�kim�Ryn�-
ku.� W 2020� r.� mia�sto� na�by�ło
naau�kcji�wy�da�ną�w1650�r.�ory�-
gi�nal�ną�księ�gę�jej�au�tor�stwa�po�-
świę�co�ną� astro�no�mii� „Ura�nia
pro�pi�tia”.
Na uwa�gę�za�słu�gu�je�rów�nież

ar�chi�tek�tu�ra�Świd�ni�cy.�Donaj�-
waż�niej�szych�za�byt�ków�mia�sta,
któ�rych�nie�spo�sób�nie�zo�ba�czyć
od�wie�dza�jąc�Świd�ni�cę,�na�le�ży,
wpi�sa�ny� na Li�stę� Świa�to�we�go
Dzie�dzic�twa�Kul�tu�ry�UNE�SCO
oraz�na li�stę�Po�mni�ków�Hi�sto�-
rii,�Ko�ściół�Po�ko�ju�oraz�Ka�te�dra
Świd�nic�ka� (rów�nież� Po�mnik
Hi�sto�rii)� z naj�wyż�szą� wie�żą
na Dol�nym�Ślą�sku.�Spa�ce�ru�jąc
pomie�ście,�ko�niecz�nie�trze�ba�zo�-
ba�czyć�wie�żę�ci�śnień�zXIXwie�-
ku,�pru�skie�za�bu�do�wa�nia�by�łej
fun�da�cji� Kes�se�la,� za�byt�ko�wy
dwo�rzec�PKP,�po�zo�sta�ło�ści�śre�-
dnio�wiecz�nych�mu�rów�obron�-
nych� i Twier�dzy� Świd�nic�kiej,
na któ�rej�roz�gry�wa�ły�się�bi�twy
woj�ny� sied�mio�let�niej,� daw�ny
pa�łac�opa�tów�cy�ster�skich,�czy�by�-

ły�klasz�tor�ka�pu�cy�nów�z za�byt�-
ko�wym�por�ta�lem.�
W Świd�ni�cy� war�to� od�wie�-

dzić� rów�nież�miej�sca,�któ�rych
próż�no�szu�kać�w in�nych�mia�-
stach.�To�wła�śnie�tu�taj�zo�ba�czyć
mo�że�my�Bol�ka�My�śli�cie�la.�Jest�to
naj�praw�do�po�dob�niej� je�dy�na
wEu�ro�pie�rzeź�ba�przed�sta�wia�-
ją�ca� sie�dzą�ce�go� męż�czy�znę
za�ła�twia�ją�ce�go�po�trze�bę�fi�zjo�lo�-
gicz�ną.�Rzeź�ba�po�wsta�ła�w la�-
tach 30.XXwie�ku�i znaj�du�je�się
przy świd�nic�kiej� oczysz�czal�ni
ście�ków.�In�ną�nie�ty�po�wą�atrak�-
cją�są�dzi�ki�przyul.�Fran�cisz�kań�-
skiej.�Rzeź�ba�z brą�zu�przed�sta�-

wia�ro�dzi�nę�tych�zwie�rząt,�któ�-
rych�wy�bór�był�nie�przy�pad�ko�-
wy,�bo�wiem�dzik� znaj�du�je� się
wher�bie�Świd�ni�cy.�Podpo�mni�-
kiem� ulo�ko�wa�no� kryp�tę� ze
Skrzy�nią� Pa�mię�ci� świd�ni�czan.

Zapraszamy do Świdnicy!

Perła Dolnego Śląska 
Świd�ni�ca�to�ma�low�ni�cze�mia�sto�o 750-let�niej�hi�sto�rii,�po�ło�żo�ne�w sa�mym�ser�cu�Dol�ne�go�Ślą�ska,
daw�na�sto�li�ca�księ�stwa�świd�nic�ko�-ja�wor�skie�go,�sły�ną�ca�z wy�śmie�ni�te�go�pi�wa,�pysz�nych�pier�ni�ków
i tra�dy�cji�ku�piec�kich.�Dziś� to�dy�na�micz�nie� roz�wi�ja�ją�ce� się�mia�sto,�któ�re�kon�ty�nu�uje� tra�dy�cje
go�spo�dar�cze,�umie�jęt�nie�wy�ko�rzy�stu�je�swo�ją�atrak�cyj�ną�lo�ka�li�za�cję�i sys�te�ma�tycz�nie�pod�no�si�swo�ją
atrak�cyj�ność�po�przez�licz�ne�in�we�sty�cje,�z�których�korzystają�mieszkańcy,�inwestorzy�i�turyści.

DoŚwid�ni�cy�za�pra�sza�Be�ata�Mo�skal�-
-Sła�niew�ska,�Pre�zy�dent�Mia�sta

Naj�now�szą�atrak�cją�Świd�ni�cy�jest�odbudowana,�im�po�nu�ją�ca�wie�życz�ka
z al�ta�ną�w Par�ku�Mło�dzie�żo�wym.�Drew�nia�ną�kon�struk�cję�wy�bu�do�wa�no
w 1875�r.�na gru�zach�ów�cze�snej�Fle�szy�Ce�gla�nej.�Przez�po�nad 100�lat�był
to�je�den�z cie�kaw�szych�obiek�tów�ar�chi�tek�to�nicz�nych�mia�sta.�Zły�stan�tech�-
nicz�ny�spra�wił,�że�w 2005�r.�trze�ba�by�ło�bu�dow�lę�za�bez�pie�czyć,�a kil�ka�lat
póź�niej�ro�ze�brać.�Pra�ce�zwią�za�ne�z od�bu�do�wą�trwa�ły�rok,�a jej�ofi�cjal�ne
otwar�cie�na�stą�pi�ło 9�li�sto�pa�da.�Dziś�to�uro�kli�we�miej�sce�znów�sta�ło�się�jed�-
nym�z naj�chęt�niej�od�wie�dza�nych�w Świd�ni�cy.
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Je�ste�ście�Pań�stwo�zna�czą�cym
w kra�ju� pro�du�cen�tem� m.in.
żer�dzi�stru�no�be�to�no�wych�i słu�-
pów�oświe�tle�nio�wych�dla�sek�-
to�ra� ener�ge�tycz�ne�go� i ko�lei.
Jak�du�ży�udział�ryn�ko�wy�fir�ma
ma�w tych�seg�men�tach�i czym
wy�róż�nia�się�w bran�ży?
Ja�ko�Stru�no�bet�-Mi�gacz�na trwa�-
le�wpi�sa�li�śmy�się�wpol�ski�ry�nek
do�staw�ców�urzą�dzeń�i ele�men�-
tów�sys�te�mu�dys�try�bu�cji�i prze�-
sy�łu�ener�gii�elek�trycz�nej,�bę�dąc
nie�kwe�stio�no�wa�nym,�wie�lo�let�-
nim�li�de�rem�wpro�duk�cji�stru�-
no�be�to�no�wych� żer�dzi� wy�ko�-
rzy�sty�wa�nych�w in�fra�struk�tu�rze
ener�ge�tycz�nej,� prze�my�sło�wej
i ko�mu�nal�nej.�Jed�no�cze�śnie�je�-
ste�śmy�czo�ło�wym�do�staw�cą�na�-
słu�po�wych�sta�cji�trans�for�ma�to�-
ro�wych,�sta�no�wisk�słu�po�wych
śred�nie�go�i ni�skie�go�na�pię�cia,
obu�dów�oraz�kom�plet�nych�sta�-
cji�śred�nie�go�na�pię�cia�dla�sze�-
ro�kiej�ga�my�od�bior�ców�w kra�-
ju�i za gra�ni�cą.�
Ofer�tę� kie�ru�je�my� do czte�-

rech� seg�men�tów� ryn�ko�wych,
czy�li:� ener�ge�ty�ki� za�wo�do�wej,

od�na�wial�nych� źró�deł� ener�gii,
ener�ge�ty�ki�prze�my�sło�wej�i te�le�-
ko�mu�ni�ka�cji� oraz� in�fra�struk�-
tu�ry�dro�go�wo�-ko�le�jo�wej.�Sza�cu�-
je�my,� że� na�szy�mi� wy�ro�ba�mi
po�kry�wa�my�znacz�ną�część�rocz�-
ne�go�za�po�trze�bo�wa�nia�sek�to�ra
ener�ge�tycz�ne�go� ko�lei.� Co� nas
wy�róż�nia?�Bez�dy�sku�syj�nie�jest�to
ja�kość.

Wja�ki�spo�sób�wStru�no�be�cie�są
re�ali�zo�wa�ne�ce�le� ja�ko�ścio�we?
Nadczym�fir�ma�pra�cu�je�iwco
in�we�stu�je,�aby�pod�no�sić�stan�-
dar�dy�swo�ich�wy�ro�bów?�
Cią�gła� pra�ca� nad do�cho�wa�-
niem�wy�zna�czo�nych�norm�sta�-
ła�się�na�szym�naj�waż�niej�szym
ce�lem�biz�ne�so�wym.�Za�kła�da�-
my,�że�za�do�wo�lo�ny�z na�szych
wy�ro�bów�klient�bę�dzie�do nas
wra�cał�i na tym�głów�nie�bu�du�-
je�my�stra�te�gię,�nie�za�po�mi�na�-
jąc�oczy�wi�ście�o ana�li�zo�wa�niu
po�ten�cja�łu� no�wych� ryn�ków,
po�szu�ki�wa�niu�ko�lej�nych�roz�-
wią�zań�pro�duk�to�wych�i tech�-
no�lo�gicz�nych.�
Wce�lu�za�pew�nie�nia�naj�wyż�-

szej�ja�ko�ści,�w każ�dym�z trzech
na�szych�za�kła�dów�pro�duk�cyj�-
nych�funk�cjo�nu�ją�la�bo�ra�to�ria,

w któ�rych� wy�ko�nu�je�my� co�-
dzien�nie� ba�da�nia� i pró�by,
spraw�dza�jąc�skład�be�to�nu�i je�-
go�wy�trzy�ma�łość�oraz�oce�nia�jąc
su�row�ce� i ma�te�ria�ły� uży�wa�ne
do pro�duk�cji.�
Na bie�żą�co�spraw�dza�my�też

pa�ra�me�try� na�szych� wy�ro�bów
go�to�wych,�tj.�geo�me�trię,�kształt,
ba�da�my�gru�bość�po�wło�ki�be�to�-
nu�nadzbro�je�niem,�prze�pro�wa�-
dza�my�pró�by�za�mra�ża�nia�i na�-
sią�kli�wo�ści.�Ści�śle�prze�strze�ga�my
i kon�tro�lu�je�my� pra�wi�dło�wość
ozna�czeń�iden�ty�fi�ku�ją�cych�na�-
sze�wy�ro�by.�Ich�po�ziom�ja�ko�ści
jest� naj�wyż�szy� na ryn�ku,� ale
nie�ustan�nie�pra�cu�je�my�nadtym,
aby�go�utrzy�mać,�a na�wet�pod�-
no�sić,�dla�te�go�też�współ�pra�cu�je�-
my�wtym�za�kre�sie�z la�bo�ra�to�ria�-
mi�ze�wnętrz�ny�mi�i jed�nost�ka�mi
na�uko�wy�mi.

Dy�na�micz�ny�roz�wój�Stru�no�be�-
tu� jest� od�po�wie�dzią� m.in.
nadu�że�za�po�trze�bo�wa�nie�w in�-
fra�struk�tu�rę� ener�ge�tycz�ną,
wzwiąz�ku�z in�we�sty�cja�mi�wza�-
kre�sie�bu�do�wy�i mo�der�ni�za�cji

trak�cji�ko�le�jo�wych�wPol�sce.�Ja�-
kie�wy�zwa�nia�w tym�za�kre�sie
sto�ją�obec�nie�przed Pań�stwa
fir�mą?
Na�sza� sprze�daż�dla� seg�men�tu
ko�le�jo�we�go� sta�no�wi� oko�ło
25�proc.�ob�ro�tu�fir�my.�Od lat
z suk�ce�sem�do�star�cza�my�kon�-
struk�cje� wspor�cze� ty�pu� ETG
i ETGw�wraz�z osprzę�tem�dla

po�trzeb�mo�der�ni�za�cji�sie�ci�trak�-
cyj�nej.� Wy�zwa�niem� był� spo�-
sób�ich�po�sa�do�wie�nia.�Pod�ję�li�-
śmy� de�cy�zję� in�we�sty�cyj�ną
i od 2020�r.�pro�du�ku�je�my�i do�-
star�cza�my�w kom�ple�cie�pre�fa�-
bry�ko�wa�ne�pa�le�fun�da�men�to�we.
Peł�nią� one� funk�cję� wspor�czą
do po�sa�da�wia�nia�na nich�słu�-
pów�i bra�mek�sie�ci�trak�cyj�nej.�
Na�le�ży�pa�mię�tać,�że�mo�der�-

ni�za�cja�ko�lei�to�nie�tyl�ko�trak�cja,
do�star�cza�my�ele�men�ty�be�to�no�-
we�do prze�jaz�dów�ko�le�jo�wych
na któ�re�uzy�ska�li�śmy�w2022�r.
wy�ma�ga�ne�przez�PKP�PLKS.A.
cer�ty�fi�ka�ty�i do�pusz�cze�nia.�Za�-
pew�nia�my� rów�nież� wy�ro�by
na po�trze�by�bu�do�wy�i uno�wo�-
cze�śnia�nia�ko�le�jo�wych�li�nii�nie�-
trak�cyj�nych�LPN,�tj.�słu�py�wi�ro�-
wa�ne�ty�pu�Ewraz�z osprzę�tem,
żel�be�to�we�ele�men�ty�usto�jo�we,
kon�te�ne�ro�we�i na�słu�po�we�sta�cje
trans�for�ma�to�ro�we.
Pra�gnę� zwró�cić� uwa�gę,� że

w tym�ob�sza�rze�bar�dzo�czę�sto
wy�ma�ga�na jest� in�sta�la�cja� pod
klucz.�Współ�pra�cu�je�my�z part�-
ne�ra�mi�biz�ne�so�wy�mi�oraz�zpro�-

jek�tan�ta�mi�od�po�wie�dzial�ny�mi
za in�te�gra�cję�apa�ra�tu�ry�z na�szy�-
mi�kon�struk�cja�mi.�Sta�ra�my�się
ak�tyw�nie�uczest�ni�czyć�wkoń�co�-
wych�in�sta�la�cjach�i uru�cho�mie�-
niach.

Jak�Pan�oce�nia�po�ten�cjał�du�-
żych,�kra�jo�wych�in�we�sty�cji�szy�-
no�wych�i ener�ge�tycz�nych,�jak

in�ter�mo�dal�ne� Ra�il� Car�pa�tia,
Ra�il� Bal�ti�ca,� li�nie� ko�le�jo�we
do Cen�tral�ne�go�Por�tu�Ko�mu�-
ni�ka�cyj�ne�go,�zKa�to�wic�na lot�-
ni�sko�wPy�rzo�wi�cach,�czy�in�we�-
sty�cje�tram�wa�jo�we�wmia�stach?
Gdzie�upa�tru�ją�Pań�stwo�trud�-
no�ści�w za�kre�sie�w re�ali�za�cji
tych�in�we�sty�cji.�Jak�du�ży�udział
wre�ali�za�cji�tych�in�we�sty�cji�ma
Stru�no�bet�-Mi�gacz?
Ge�ne�ral�nie,� ja�ko� nie�kwe�stio�-
no�wa�ny�li�der�w pro�duk�cji�jed�-
ne�go�z ele�men�tów�sie�ci�dys�try�-
bu�cyj�nych� śred�nie�go�na�pię�cia
czy�li� słu�pów� wy�ko�ny�wa�nych
w tech�no�lo�gii�żer�dzi�stru�no�be�-
to�no�wych� oraz� zna�czą�cy� do�-
staw�ca� sta�cji� trans�for�ma�to�ro�-
wych� za�pew�niam,� że� na�sze
pro�duk�ty�mo�gą�być�wy�ko�rzy�sta�-
ne�przy re�ali�za�cji�każ�dej�z tych
in�we�sty�cji.� Oczy�wi�ście� już
wchwi�li�obec�nej�uczest�ni�czy�my
wpra�cach�kon�cep�cyj�nych�i pro�-
jek�to�wych.�
Mam� na�dzie�ję,� że� wy�si�łek

wkła�da�ny�przez�na�szych�spe�cja�-
li�stów�i przed�sta�wi�cie�li�han�dlo�-
wych�dziś,�za�owo�cu�je�przy�szły�-
mi� kon�trak�ta�mi� na do�sta�wy,
mo�że�czę�ścio�we�re�ali�za�cje.�

Wdo�bie�roz�wo�ju�roz�pro�szo�nej
ener�gii,�jest�obec�nie�du�że�za�po�-
trze�bo�wa�nie�w roz�wój� in�fra�-
struk�tu�ry�prze�sy�ło�wej�i dys�try�-
bu�cyj�nej�oraz�bu�do�wy�no�wych
przy�łą�czy.�In�we�sty�cje�w ener�-
gię�od�na�wial�ną,�pla�ny�bu�do�wy
farm�wia�tro�wych�na Bał�ty�ku,

no�we�blo�ki�ener�ge�tycz�ne,�czy
wresz�cie�pro�jekt�pierw�szej�pol�-
skiej�elek�trow�ni�ato�mo�wej,�bę�-
dą�wy�ma�ga�ły�re�ali�za�cji�sze�re�-
gu� in�we�sty�cji� w za�kre�sie
in�fra�struk�tu�ry� prze�sy�ło�wej.
Jak�Pań�stwo�oce�nia�ją�te�pro�jek�-
ty�i swój�po�ten�cjał�w ich�re�ali�-
za�cji?
Szcze�gó�ło�we�ana�li�zy�ryn�ku,�któ�-
re�pro�wa�dzi�my,�ja�sno�wska�zu�-
ją� na zna�czą�cy� wzrost� za�po�-
trze�bo�wa�nia� na ele�men�ty
in�fra�struk�tu�ry�prze�sy�ło�wej�i dys�-
try�bu�cyj�nej�ener�gii.�Jest�to�zwią�-
za�ne�z jed�nej�stro�ny�z bu�do�wą
no�wych� przy�łą�czy� dla� źró�deł
od�na�wial�nych,� ale� też� po�stę�-
pu�ją�cej� za�mia�nie� ist�nie�ją�cych
li�nii�na�po�wietrz�nych�w ob�sza�-
rach�miej�skich�na li�nie�ka�blo�we,
wy�ma�ga�ją�ce�usta�wie�nia�no�wych
sta�cji�trans�for�ma�to�ro�wych�oraz
złącz�śred�nich�na�pięć.
Na�sza�fir�ma,�bę�dąc�zna�czą�cym

pro�du�cen�tem� ele�men�tów� sys�-
te�mu�ener�ge�tycz�ne�go,�odpew�ne�-
go�cza�su�ob�ser�wu�je�zwięk�szo�ny
po�pyt�nanie.�Uni�wer�sal�na tech�-
no�lo�gia�wy�ko�na�nia�iela�stycz�ność
po�zwa�la� nam� opty�mi�stycz�nie
pod�cho�dzić�do bie�żą�cych�re�ali�-
za�cji,� opty�ma�li�zo�wać� pro�duk�-
cję� oraz� z na�dzie�ją� pa�trzeć
w przy�szłość.�
Obok�tych�opty�mi�stycz�nych

ana�liz,�ma�my�świa�do�mość�wie�-
lu�za�gro�żeń�wy�ni�ka�ją�cych�zobec�-
nej�sy�tu�acji�go�spo�dar�czej,�tj.�wy�-
so�kiej�in�fla�cji,�ga�lo�pu�ją�cych�cen
prą�du,�pa�liw�i ga�zu.�To�wszyst�-
ko�bu�dzi�pe�wien�nie�po�kój�iogra�-
ni�cza�sze�ro�ko�po�ję�te�pla�no�wa�nie
w dłuż�szym�okre�sie.

A któ�re� ze� zre�ali�zo�wa�nych
w ostat�nim� cza�sie� in�we�sty�cji
wła�snych� mia�ły� dla� Pań�stwa
szcze�gól�ne�zna�cze�nie?�
Wszyst�kie� pra�ce,� któ�re� re�ali�-
zu�je�my,�są�po�prze�dzo�ne�wni�kli�-
wą�ana�li�zą�na�szych�moż�li�wo�ści
pro�jek�to�wo�-tech�no�lo�gicz�nych
oraz�ba�da�niem�ryn�ku�pod ką�-
tem�po�trzeb.�Za�tem�każ�da�z in�-
we�sty�cji�ma�dla�nas�du�że�zna�cze�-
nie,� ale� chciał�bym� zwró�cić
uwa�gę�na trzy�z nich.
Pierw�sza,� to� uru�cho�mie�nie

pro�duk�cji� pa�li� fun�da�men�to�-
wych,�co�da�ło�nam�moż�li�wość
ofe�ro�wa�nia�dla�po�trzeb�trak�cji
ko�le�jo�wej�ze�sta�wu�osprzęt�-słup�-
-fun�da�ment.�Zo�sta�ło�to�bar�dzo

po�zy�tyw�nie� ode�bra�ne� przez
klien�tów,� ocze�ku�ją�cych� kom�-
plek�so�wo�ści.�
Ko�lej�ną� z in�we�sty�cji� by�ło

opra�co�wa�nie�tech�no�lo�gii�i uru�-
cho�mie�nie� in�no�wa�cyj�nej�pro�-
duk�cji�żer�dzi�kom�po�zy�to�wych.
Otwo�rzy�ło�nam�to�ry�nek�no�wo�-
cze�snych� sys�te�mów� oświe�tle�-
nio�wych�imo�ni�to�rin�gu�prze�my�-
sło�we�go.�Żer�dzie�kom�po�zy�to�we,
popo�zy�tyw�nej�ak�cep�ta�cji�przez
PKP�PLK S.A.,�sta�no�wią�rów�-
nież�uzu�peł�nie�nie�na�szej�ofer�ty
dla� ko�lej�nic�twa,� sze�ro�ko� wy�-
ko�rzy�sty�wa�ną� przy bu�do�wie
oświe�tle�nia� obiek�tów� ko�le�jo�-
wych.�
Ostat�ni�z pro�jek�tów,�na któ�-

ry� chciał�bym� zwró�cić� uwa�gę,
do�ty�czy�opra�co�wa�nej�wspól�nie
z Ener�go�pro�jek�tem� Kra�ków,
no�wa�tor�skiej�kon�struk�cji�słu�pa
wi�ro�wa�ne�go�dla�jed�no�- i dwu�-
to�ro�wych�li�nii 110�kV.�Obec�nie
pra�cu�je�my� nad po�sze�rze�niem
na�szej�ofer�ty�w tym�za�kre�sie.

Naco�Stru�no�bet�-Mi�gacz�sta�wia
głów�ny� na�cisk� w pro�wa�dze�-
niu� dzia�łal�no�ści,� w dą�że�niu
dosuk�ce�su,�doosią�ga�nia�po�sta�-
wio�nych�ce�lów?
Głów�ny�na�cisk�kła�dzie�my�na ja�-
kość� i in�no�wa�cyj�ność.� Da�je
nam�to�pew�ność�po�zy�tyw�ne�go
po�strze�ga�nia�przez�ry�nek,�któ�-
ry�nas�za to�ce�ni�i chce�współ�-
pra�co�wać,� da�jąc� tym� sa�mym
moż�li�wość� dal�sze�go� roz�wo�ju.
Sta�wia�my�na zwięk�sza�nie�kom�-
plek�so�wo�ści� ofer�ty� po�przez
współ�pra�cę� z pro�du�cen�ta�mi
apa�ra�tu�ry� elek�tro�tech�nicz�nej
pro�jek�tan�ta�mi�i fir�ma�mi�wy�ko�-
naw�czy�mi.�
Po�przez�świa�do�mie�pro�wa�-

dzo�ne� dzia�ła�nia� mar�ke�tin�go�-
we�sta�ra�my�się�do�cie�rać�do co�-
raz�szer�sze�go�gro�na od�bior�ców
na ryn�ku� kra�jo�wym� i za�gra�-
nicz�nym,�ale�tak�że�co�raz�moc�-
niej�ak�cen�tu�je�my�na�szą�obec�-
ność�wśro�do�wi�skach�lo�kal�nych,
gdzie�są�na�sze�za�kła�dy�pro�duk�-
cyj�ne,� czy�li� w Le�wi�nie� Brze�-
skim,�Kuz�kach�k.�Włosz�czo�wy
i Grzy�bo�wie.�

Roz�ma�wia�ła�Jo�an�na Chru�stek

Kra�jo�we�in�we�sty�cje�w in�fra�struk�tu�rę
ener�ge�tycz�ną�i ko�le�jo�wą
wy�ma�ga�ją�pew�ne�go�part�ne�ra�
Roz�mo�wa�ze�Sta�ni�sła�wem�Wój�ci�kiem,�Pre�ze�sem�Za�rzą�du�Stru�no�bet�-Mi�gacz Sp.�z o.o.

In�fra�struk�tu�ra�ko�le�jo�wa�z wy�ko�rzy�sta�niem�słu�pów�stru�no�be�to�no�wych�i kom�po�zy�to�wych

Pa�le�fun�da�men�to�we�wy�ko�rzy�sty�wa�ne�przy bu�do�wie�sie�ci�trak�cyj�nej

Roz�ła�du�nek�skład�ni�ków�be�to�nu
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Mu�si�my�sku�tecz�niej�i wy�daj�niej
za�go�spo�da�ro�wy�wać�od�pa�dy�
Efek�tyw�ne�prze�twa�rza�nie�od�pa�dów�w opar�ciu�o tech�no�lo�gie�re�cy�klin�gu�oraz�pro�duk�cję�ener�gii�sta�no�wi�jed�no�z naj�więk�szych�wy�zwań�współ�cze�sne�go
świa�ta.�Na�dal�zbyt�wie�le�su�row�ców�wtór�nych�tra�fia�na skła�do�wi�ska,�czę�sto�tym�cza�so�we�i dzi�kie,�czy�do akwe�nów,�sta�no�wiąc�za�gro�że�nie
dla�śro�do�wi�ska.�Oprócz�dal�szej�edu�ka�cji,�wpły�wa�ją�cej�na zmia�nę�men�tal�no�ści�spo�łe�czeństw�oraz�pil�nej�ko�niecz�no�ści�uprasz�cza�nia�prze�pi�sów,
co�przy�spie�szy�ło�by�re�ali�za�cję�wdro�żeń,�ist�nie�je�ko�niecz�ność�in�we�sto�wa�nia�w no�wo�cze�sną,�wy�so�ko�wy�daj�ną�i eko�lo�gicz�ną�in�fra�struk�tu�rę.�
Jed�nym�z cie�kaw�szych�roz�wią�-
zań,�wpły�wa�ją�cym�na po�pra�wę
te�go�sta�nu�rze�czy�są�mo�bil�ne�jed�-
nost�ki�tech�no�lo�gii�prze�twa�rza�-
nia� od�pa�dów� ener�ge�tycz�nych
wmiej�scu�skła�do�wa�nia,�bez�ko�-
niecz�no�ści� prze�wo�że�nia� ich
do za�kła�dów� go�spo�dar�ki� ko�-
mu�nal�nej.�
–�Pro�du�cen�ci�ener�gii�z od�pa�-

dów� na pew�no� nie� za�spo�ko�ją
ca�łe�go�za�po�trze�bo�wa�nia�go�spo�-
dar�ki.�Dzi�siej�sze�tech�no�lo�gie�jesz�-
cze�nie�są�wsta�nie�wy�two�rzyć�peł�-
ne�go�bi�lan�su,�ale�bez�wąt�pie�nia
jest�to�kie�ru�nek,�w któ�rym�ja�ko
świat�mu�si�my�po�dą�żać.�To� się
popro�stu�opła�ca�–�z jed�nej�stro�-
ny�zmniej�sza�my�ilo�ści�od�pa�dów,
któ�re� tra�fia�ją� na skła�do�wi�ska,
a jed�no�cze�śnie� uczest�ni�czy�my
w pro�ce�sie� pro�duk�cji� ener�gii
elek�trycz�nej�zod�na�wial�nych�źró�-
deł� czy,�po�przez� ich� re�cy�kling,
two�rzy�my� no�we� pro�duk�ty� dla
wie�lu�branż,�np.�pro�duk�cji�pa�liw,
czy�dla�bu�dow�nic�twa.�Co�waż�ne,
spek�trum� po�wsta�ją�cych� wy�ro�-
bów�jest�sze�ro�kie�imoż�na�je�dy�-
na�micz�nie�zmie�niać�imo�dy�fi�ko�-
wać,�wza�leż�no�ści�odak�tu�al�ne�go
za�po�trze�bo�wa�nia�ryn�ku�na po�-
szcze�gól�ne� su�row�ce� –� mó�wi
Ja�ro�sław�Gro�bel�ny,�Pre�zes�Za�-
rzą�du�In�te�re�ko�Ener�giaSp.�zo.o.,
łódz�kie�go�przed�się�bior�stwa,�któ�-
re� od 2013� r.,� ak�tyw�nie� dzia�ła
napo�lu�za�go�spo�da�ro�wa�nia�od�pa�-
dów�po�przez�ich�prze�twa�rza�nie
oraz�od�zysk�ener�ge�tycz�ny.�Fir�ma
ofe�ru�je� szy�te� na mia�rę� no�wa�-
tor�skie� i kom�plek�so�we� usłu�gi.
Re�ali�zu�je� pro�jek�ty� w kra�ju
i za gra�ni�cą,� obej�mu�ją�ce�m.in.
oczysz�cza�nie� osa�dów� den�nych
zbior�ni�ków�wod�nych,�neu�tra�li�-
za�cję� gle�by� na te�re�nach� prze�-
my�sło�wych,�ko�le�jo�wych�czy�lot�-
ni�skach,�re�kul�ty�wa�cję�wy�sy�pisk
oraz� czysz�cze�nie� zbior�ni�ków
oczysz�czal�ni.�

Od�pa�dy�to�nie�śmie�ci,�
ale�su�ro�wiec�ener�ge�tycz�ny�
Za�go�spo�da�ro�wa�nie�od�pa�dów

jest�do�sko�na�łym�uzu�peł�nie�niem
za�po�trze�bo�wa�nia� na ener�gię
elek�trycz�ną�i ciepl�ną.�Po�ten�cjał
jest� tak� du�ży,� jak� po�wsta�ją�ce
ilości� su�row�ców,� kwa�li�fi�ku�ją�-
cych�się�do ta�kie�go�re�cy�klin�gu,
czy�li� przy dzi�siej�szej� nad�pro�-
duk�cji�dóbr,�wła�ści�wie�nie�ogra�-
ni�czo�ny.�–�Naj�wyż�szy�czas,�aby

wpeł�ni�uświa�do�mić�so�bie,�że�od�-
pa�dy�to�nie�śmie�ci,�tyl�ko�ma�te�-
riał�ener�ge�tycz�ny.�Mu�si�my�ja�ko
spo�łe�czeń�stwo� wy�ko�rzy�sty�wać
tę� wie�dzę� glo�bal�nie.� Nie�ste�ty,
wUnii�Eu�ro�pej�skiej�obo�wią�zu�-
ją� bu�ble� praw�ne,� któ�re� unie�-
moż�li�wia�ją�wdra�ża�nie�in�sta�la�cji
prze�twa�rza�nia�od�pa�dów�wener�-
gię�nama�so�wą�ska�lę.�Pro�ces�in�-
we�sty�cyj�ny�trwa�do5�lat,�a obej�-
mu�je� nie� ty�le� sa�mą� re�ali�za�cję
in�we�sty�cji,�co�po�zy�ska�nie�wszel�-
kich�de�cy�zji�i spro�sta�nie�nie�zli�-
czo�nej�licz�bie�pro�ce�dur�–�za�zna�-
cza�Ja�ro�sław�Gro�bel�ny,�i do�da�je:
–�Ad�mi�ni�stra�cyj�ne,�przy�sło�wio�-
we� „kło�dy� rzu�ca�ne� pod no�gi”
moż�na�mno�żyć.�Pro�ble�ma�tycz�-
ne� jest� po�zy�ski�wa�nie� sa�mych
od�pa�dów,� któ�re� ma�ją� wła�ści�-
wo�ści�ener�ge�tycz�ne,�odprzed�się�-
biorstw�ko�mu�nal�nych.�Wresz�cie,
na�dal�pro�ble�mem�jest�nie�do�in�-
we�sto�wa�na�i nie�wy�dol�na�in�fra�-
struk�tu�ra�prze�sy�ło�wa.�Na�szą�in�-
ten�cją� jest� sta�łe� wy�wie�ra�nie
wpły�wu�nauczest�ni�ków�go�spo�-
dar�ki,�aby�zmie�nia�li�per�spek�ty�-
wę�i po�strze�ga�li�od�pa�dy�nie�ja�ko
śmie�ci,�ale�su�ro�wiec�ener�ge�tycz�-
ny�lub�kom�po�nen�ty�do wy�twa�-
rza�nia�no�wych�pro�duk�tów.�Je�śli
to�nam�się�uda,�to�bę�dzie�to�do�-
pie�ro�po�ło�wa�suk�ce�su,�bo�wiem
kwe�stia�ta�jest�waż�na�nie�tyl�ko
wkon�tek�ście�go�spo�dar�ki�od�pa�-
da�mi,�ale�też�na�dal�zama�ło�do�-
in�we�sto�wa�ne�go�sys�te�mu�prze�sy�-
łu�ener�gii�zod�na�wial�nych�źró�deł.

Ja�ko�bran�ża�oddaw�na�po�stu�lu�-
je�my�opil�ny�roz�wój�in�fra�struk�-
tu�ry�prze�sy�ło�wej�i dys�try�bu�cyj�-
nej,�któ�ra�wPol�sce�jest�na skra�ju
wy�dol�no�ści.� Ja�ko� pro�du�cen�ci
cze�ka�my�na sys�te�mo�we�roz�wią�-
za�nia� na po�zio�mie� kra�jo�wym.
Kwe�stie�te�od�no�szą�się�nie�tyl�-

ko�doPol�ski�i in�nych�kra�jów�UE,
ale�tak�że�wie�lu�in�nych�państw
na świe�cie,� choć� w in�nym
kon�tek�ście,� z któ�rym�Eu�ro�pa,
w du�żym�stop�niu�już�so�bie�po�-
ra�dzi�ła.� In�te�re�ko� Ener�gia� jest
na przy�kład�ak�tyw�nym�uczest�-
ni�kiem� pro�gra�mów� li�kwi�da�cji
lo�kal�nych,�nie�bez�piecz�nych�skła�-
do�wisk�od�pa�dów�wwie�lu�mia�-
stach� afry�kań�skich� i azja�tyc�-
kich,�gdzie�sta�no�wią�one�du�ży
pro�blem.�Od2019�r.�pol�ska�fir�-
ma�sku�pia�się�na im�ple�men�to�-
wa�niu� po�szcze�gól�nych� za�gad�-
nień�zrów�no�wa�żo�ne�go�roz�wo�ju
w wie�lu�kra�jach�roz�wi�ja�ją�cych
się,�ale�też�pa�ra�dok�sal�nie,�w tak
no�wo�cze�snych,�jak�USA.�Kie�dy
oczy�ca�łe�go�świa�ta�zwró�co�ne�są
na kon�flikt�ro�syj�sko�-ukra�iń�ski,
to�czy� się� ci�cha,� go�spo�dar�cza
„wal�ka� o Afry�kę”,� o wpły�wy
glo�bal�nych�kor�po�ra�cji�w za�kre�-
sie�dal�szych�in�we�sty�cji�eks�plo�ata�-
cji�naj�bo�gat�szych�na świe�cie�za�-
so�bów� na�tu�ral�nych.� In�te�re�ko
Ener�gia,�ja�ko�czło�nek�mię�dzy�na�-
ro�do�wych�struk�tur�zaj�mu�ją�cych
się�po�mo�cą�go�spo�dar�kom�roz�-
wi�ja�ją�cym�się,�ma�re�al�ny�wpływ
na ich�bu�do�wa�nie�świa�do�mo�ści
w tym�za�kre�sie�i�zrów�no�wa�żo�-
ny�roz�wój.�Choć�i tam�pro�ble�-
mów�zwdro�że�nia�mi�nie�bra�ku�-
je�z uwa�gi�na ich�ko�mer�cyj�ny
cha�rak�ter,� róż�ni�ce�w le�gi�sla�cji
i ko�niecz�ność� ra�ty�fi�ko�wa�nia
wie�lu� umów� mię�dzy�na�ro�do�-
wych,�aż�po róż�ni�ce�napo�zio�mie
spo�łecz�nym�ikul�tu�ro�wym.�–�I tu
jest�ro�la�dla�mię�dzy�na�ro�do�wej
or�ga�ni�za�cji,� któ�ra� w na�szym
imie�niu�mo�ni�to�ru�je�ry�nek,�jest
w kon�tak�cie� z ad�mi�ni�stra�cją
i zgła�sza�pro�jek�ty�dozre�ali�zo�wa�-
nia.�Ja�ko�szef�In�te�re�ko�Ener�gia
je�stem� człon�kiem� Mię�dzy�na�-
ro�do�wej� Ra�dy� Eks�per�tów� ds.
go�spo�dar�ki� od�pa�da�mi� dla
UNASDG.�To�or�ga�ni�za�cja�mię�-
dzy�rzą�do�wa�zrze�sza�ją�ca�spe�cja�-
li�stów�wie�lu�dzie�dzin,�któ�rych�łą�-
czą� idee� zrów�no�wa�żo�ne�go
roz�wo�ju�w za�kre�sie�wdra�ża�nia
in�no�wa�cyj�nych�tech�no�lo�gii,�od�-
po�wie�dzial�nej� urba�ni�sty�ki,� fi�-
nan�so�wa�nia�in�we�sty�cji,�wspar�-
cia�me�ry�to�rycz�ne�go�udzie�la�ne�go
rzą�dom�iprzed�się�bior�com�–�wy�-

ja�śnia�Ja�ro�sław�Gro�bel�ny.�Pod�-
sta�wo�wym�ce�lem�UNASDG�jest
wspie�ra�nie� pro�jek�tu� UNG�SII,
czy�li� pod�pi�sa�ne�go� w 2015� r.
na fo�rum�ONZ�przez 193�pań�-
stwa�świa�ta�do�ku�men�tu�„17�Ce�-
lów�Zrów�no�wa�żo�ne�go�Roz�wo�-
ju”.�Fun�da�cja�UNG�SII�po�wsta�ła,
by� wspo�ma�gać� i przy�spie�szać
pro�ces�ich�wdra�ża�nia,�a jej�mi�-
sją�jest�osią�gnię�cie�zrów�no�wa�żo�-
nych� in�we�sty�cji� na świe�cie
z obec�ne�go�po�zio�mu�ok. 5�proc.
do po�nad 20� proc.� w 2025� r.
–�Ba�zu�jąc�za�rów�no�na na�szym
do�świad�cze�niu,� jak� i prak�ty�-
kach� wy�pra�co�wa�nych� przez
mię�dzy�na�ro�do�we� kor�po�ra�cje,
sta�ra�my�się�przy�czy�niać�do stop�-
nio�wej,�sys�te�ma�tycz�nej�re�ali�za�-
cji�tych�ce�lów,�ofe�ru�jąc�in�no�wa�-
cyj�ne�tech�no�lo�gie,�któ�re�oprócz
wpły�wu�na po�pra�wę�w za�kre�sie
go�spo�dar�ki�od�pa�da�mi�i roz�wój
sek�to�ra� eko�-ener�ge�tycz�ne�go
opar�te�go�o od�na�wial�ne�źró�dła,
przy�czy�nia�ją� się� bez�po�śred�nio
do roz�wo�ju� in�nych� sek�to�rów
go�spo�dar�ki,�re�gio�nów�i spo�łe�-
czeństw.�Jed�nak,�aby�efek�ty�by�-
ły�na�praw�dę�za�do�wa�la�ją�ce,�po�-
trze�ba�sys�te�mo�wych�roz�wią�zań,
a tak�że� nie�ustan�nej� edu�ka�cji,
wdra�ża�nia�zmian�w na�wy�kach
kon�su�menc�kich.�Na tym�po�lu
rów�nież�je�ste�śmy�ak�tyw�ni�re�ali�-
zu�jąc�au�tor�skie�pro�gra�my�edu�-
ka�cyj�ne�dla�dzie�ci�–�do�da�je�Ja�-
ro�sław�Gro�bel�ny.�To�wszyst�ko
nie�mia�ło�by�jed�nak�sen�su,�gdy�-
by� nie� do�stęp� do in�no�wa�cyj�-
nych,�wy�daj�nych�i eko�no�micz�-
nych�tech�no�lo�gii�prze�twa�rza�nia
od�pa�dów.

Mo�bil�na�eko�-go�spo�dar�ka
od�pa�da�mi�
Fir�mę�In�te�re�ko�Ener�gia�sta�no�-

wi�ze�spół�spe�cja�li�stów�zwie�lo�let�-
nim�do�świad�cze�niem�w go�spo�-
dar�ce� od�pa�da�mi,� któ�ra� dzię�ki
współ�pra�cy�z ka�drą�na�uko�wo�-
-ba�daw�czą,� opra�co�wu�je� in�dy�-
wi�du�al�ne� pro�jek�ty� w za�kre�sie
roz�wią�zy�wa�nia� pro�ble�mów
ochro�ny�śro�do�wi�ska�i za�go�spo�-
da�ro�wa�nia�od�pa�dów.
Flo�tę�In�te�re�ko�Ener�gia�sta�no�-

wi� ta�bor� no�wych,� eko�lo�gicz�-
nych�sa�mo�cho�dów�cię�ża�ro�wych
przy�sto�so�wa�nych�do trans�por�-
tu�od�pa�dów�(tak�że�nie�bez�piecz�-
nych).�Po�sia�da�ją�one�wszel�kie
wy�ma�ga�ne�ze�zwo�le�nia�oraz�sys�-
te�my� mo�ni�to�rin�gu.� In�te�re�ko
Ener�gia� po�sia�da� tech�no�lo�gię
po�trzeb�ną�dowy�twa�rza�nia�mo�-
bil�nej�jed�nost�ki CLC5000,�słu�-
żą�cej�do oczysz�cza�nia�grun�tów
z nie�bez�piecz�nych� sub�stan�cji,
ska�żo�nych� przez� prze�mysł.
Ener�go�osz�częd�ny�pro�ces�od�by�-
wa�się�w re�ak�to�rze,�przy za�sto�-
so�wa�niu� płasz�cza� grzej�ne�go.
Z ko�lei�urzą�dze�nie�MRF 2000
(z ang. mo bi le ro ta ry fur na ce
– mo bil ny piec ob ro to wy) to�ze�-
spół� mo�du�ło�wy,� któ�ry� mo�że
być�prze�trans�por�to�wa�ny�dodo�-
wol�ne�go�miej�sca,�w któ�rym�za�-
le�ga�ją� od�pa�dy� na�da�ją�ce� się
do prze�two�rze�nia�(np.�na te�re�-
nie�in�we�sty�cji�bu�dow�la�nej,�za�-
kła�du�prze�my�sło�we�go,�skła�do�-
wi�ska,�itp.).�In�sta�la�cja�umoż�li�wia
re�cy�kling� sta�łych� pro�duk�tów
pal�nych�wszyst�kich� ro�dza�jów,
po�cho�dze�nia�or�ga�nicz�ne�go�inie�-
orga�nicz�ne�go�oraz�ich�mie�sza�-
nin�z od�pa�da�mi�za�wie�ra�ją�cy�mi
wę�glo�wo�do�ry.� Zo�sta�ją� one
uniesz�ko�dli�wio�ne� w pro�ce�sie

spa�le�nia,�bez�ne�ga�tyw�ne�go�od�-
dzia�ły�wa�nia�na śro�do�wi�sko.
In�te�re�ko�Ener�gia�ofe�ru�je�rów�-

nież� tech�no�lo�gię� do uty�li�za�cji
opon�i in�nych�pro�duk�tów�wy�ko�-
na�nych�zgu�my.�Uniesz�ko�dli�wie�-
nie�za�cho�dzi�wpro�ce�sie�py�ro�li�-
zy� bez� za�sto�so�wa�nia� tle�nu
iognia,�dzię�ki�cze�mu�jest�on�bar�-
dzo�wy�daj�ny�ener�ge�tycz�nie�oraz
bez�piecz�ny� dla� śro�do�wi�ska.
W efek�cie�po�wsta�ją�no�we�pro�-
duk�ty,�ta�kie�jak:�olej�dopro�duk�-
cji�pa�liw,�drut�sta�lo�wy,�czy�wę�-
giel�po�pi�ro�li�tycz�ny.
Każ�do�ra�zo�wa�de�cy�zja�oza�sto�-

so�wa�niu�po�szcze�gól�nych�tech�no�-
lo�gii�In�te�re�ko�Ener�gia�po�prze�-
dzo�na� jest� au�dy�tem� i wi�zją
lo�kal�ną�na te�re�nie�skła�do�wi�ska.
Fir�ma� do�ra�dza� i opra�co�wu�je
plan� za�go�spo�da�ro�wa�nia� oraz
prze�two�rze�nia�od�pa�dów,�za�pew�-
nia� wszel�kie� nie�zbęd�ne� urzą�-
dze�nia,�po czym�wdra�ża�wła�ści�-
wy�sys�tem,�wraz�zpro�wa�dze�niem
ewi�den�cji� i przy�go�to�wa�niem
spra�woz�dań.�Gwa�ran�tu�je�peł�ną
trans�pa�rent�ność� na każ�dym

zeta�pów�re�ali�za�cji�za�dań�tak,�aby
klien�ci� dys�po�no�wa�li� wie�dzą
na te�mat�te�go,�co�dzie�je�się�z ich
od�pa�da�mi.�–�Na�sze�roz�wią�za�nia
ma�ją� głę�bo�ki� sens,� zwłasz�cza
w do�bie�kry�zy�su�po�zy�ski�wa�nia
su�row�ców�ener�ge�tycz�nych,�któ�-
rych� ce�ny� nie�ustan�nie� ro�sną.
Od�pa�dy� ma�ją� swo�ją� war�tość
opa�ło�wą� i eko�no�micz�ną,� ma�-
my�ich�na świe�cie�w nad�mia�rze
imu�si�my�się�ich�sys�te�ma�tycz�nie,
nie�ustan�nie�po�zby�wać.�Nie�ste�ty,
pó�ki�na�dal�w tak�wie�lu�kra�jach,
w tym�wPol�sce,�bę�dzie�funk�cjo�-
no�wać�nie�le�gal�ny�tran�zyt�i skła�-
do�wa�nie�od�pa�dów�wmiej�scach
do te�go� nie� prze�zna�czo�nych
ibar�dziej�opła�ca�ło�się�po�nieść�ka�-
rę�fi�nan�so�wą,�np.�za bez�praw�ną
uty�li�za�cję,�za�miast�sko�rzy�sta�nia
z in�we�sty�cji�bez�piecz�ne�go�re�cy�-
klin�gu,�ta�kie�miej�sca�nie�bę�dą�dla
nas�naj�po�waż�niej�szym�ryn�kiem
w sze�ro�ko� po�ję�tym� spek�trum
na�szej� dzia�łal�no�ści.� Pó�ki� co,

wdro�żo�ne,�ułom�ne�unij�ne�prze�-
pi�sy,�nad�mier�ne�zbiu�ro�kra�ty�zo�-
wa�nie�pro�ce�dur� i nie�wy�dol�na
in�fra�struk�tu�ra� nie� sprzy�ja�ją
dy�na�micz�ne�mu�roz�wo�jo�wi�pro�-
duk�cji�ener�gii�z od�pa�dów.�Czas
naj�wyż�szy,�aby�wszyst�kie�stro�-
ny�za�czę�ły�trak�to�wać�się�popart�-
ner�sku.� Do�ty�czy� to� za�rów�no
kon�su�men�tów,� pro�du�cen�tów
od�pa�dów,� przed�się�biorstw� je
za�go�spo�da�ro�wu�ją�cych� i prze�-
twa�rza�ją�cych,�jak�i ad�mi�ni�stra�-
cji.�Mo�im�zda�niem�nie�ste�ty�naj�-
więk�sze� pro�ble�my� ge�ne�ru�ją
nie�sta�bil�ne�prze�pi�sy,�a pię�trzą�je
urzę�dy.� Na ra�zie� jest� tak,� że
wza�kre�sie�in�we�sty�cji�zod�na�wial�-
nych�źró�deł�ener�gii,�ni�cze�go�nie
moż�na�zre�ali�zo�wać�w nor�mal�-
nym� try�bie,� opie�ra�jąc� się� na
sta�łych�pro�ce�du�rach,�nie�da�ją�-
cych� po�la� do nad�in�ter�pre�ta�cji
przez� urzęd�ni�ków.� Re�ali�za�cja
bu�do�wy� eko�lo�gicz�nej� spa�lar�ni
ener�ge�tycz�nej� po�win�na� trwać
1,5� ro�ku.� Tym�cza�sem� w pol�-
skich�re�aliach,�po�przez�ko�niecz�-
ność�po�ko�na�nia�ko�lej�nych�ba�rier

biu�ro�kra�tycz�nych,�od�by�wa�się�to
na�wet�przez5�lat.�Oczy�wi�ście�nie
pod�da�je�my� się,� ro�bi�my� swo�je,
zgod�nie�z my�ślą:�„kro�pla�drą�ży
ska�łę”.�Ma�my� świa�do�mość,� że
na�sza�dzia�łal�ność�jest�jed�ną�z ce�-
gie�łek,�któ�ra�bu�du�je�nie�zwy�kle
po�zy�tyw�ne� zmia�ny�w za�kre�sie
ochro�ny�śro�do�wi�ska�wska�li�glo�-
bal�nej,�dla�te�go�da�je�nam�ogrom�-
ne�po�czu�cie�za�do�wo�le�nia�i spra�-
wia,�że�z sa�tys�fak�cją�pra�cu�je�my,
aby�śmy�mo�gli�żyć�–�my�i ko�lej�-
ne� po�ko�le�nia� –� pod�su�mo�wu�je
pre�zes�J.�Gro�bel�ny.

Jo�an�na�Chru�stek,�Ja�cek�Ma�jew�ski
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W kie run ku de kar bo ni za cji cie płow nic twa
Przed się bior stwo Ener ge tycz ne w Sie dl cach Sp. z o.o. (PE) ja ko jed no z pierw szych przed się biorstw cie płow ni czych w kra ju zde cy do wa ło się na ra dy kal ną
zmia nę. W 2002 ro ku uru cho mi li śmy pierw szy blok ko ge ne ra cyj ny zło żo ny z dwóch tur bin ga zo wych, w 2012 ro ku – dru gi blok skła da ją cy się z dwóch tur bin
ga zo wych i tur bi ny pa ro wej.  Ostat nie dzie się cio le cie to nie ustan ne in we sty cje, m.in. przy sto so wa nie ukła du wo dy sie cio wej oraz ukła du chło dze nia
Elek tro cie płow ni Ga zo wej EC2 do po trzeb od bio ru cie pła z kon den sa cyj nej tur bi ny pa ro wej, mo der ni za cja trzech ko tłów wę glo wych z wy ko rzy sta niem
tech no lo gii ścian szczel nych, mo der ni za cja wod nej sie ci cie płow ni czej (wy mia na rur tra dy cyj nych na pre izo lo wa ne), roz wój In te li gent nej Sie ci Cie płow ni czej,
mo ni to ring ja ko ści po wie trza czy bu do wa in sta la cji fo to wol ta icz nej.  Ce lem po dej mo wa nych dzia łań jest nie tyl ko zwięk sze nie mak sy mal nej wy daj no ści
urzą dzeń, zmniej sze nie zu ży cia pa li wa na wy pro du ko wa nie jed nost ki cie pła czy zmniej sze nie strat na prze sy le, ale rów nież ogra ni cze nie ne ga tyw ne go
od dzia ły wa nia na śro do wi sko. Je ste śmy przed się bior stwem, któ re otrzy ma ło pierw sze w Pol sce świa dec two po cho dze nia ener gii elek trycz nej z wy so ko spraw nej
ko ge ne ra cji i to wła śnie w PE zo stał wy bu do wa ny pierw szy bu for cie pła. 

Roz mo wa z Ma rze ną Ko mar, Pre ze sem Za rzą du Przed się bior stwa Ener ge tycz ne go w Sie dl cach Sp. z o.o.

Do ilu do mów i miesz kań
w mie ście do cie ra cie pło sys te -
mo we?
PE przy łą cza do miej skiej sie ci
cie płow ni czej za rów no bu dyn ki
na no wo po wsta łych osie dlach,
jak i już ist nie ją ce, któ re ko rzy -
sta ły z in nych spo so bów ogrze -
wa nia. Cie pło sys te mo we za -
pew nia kom fort ciepl ny 70 proc.
miesz kań ców Sie dlec. Na sza sieć
do cie ra do oko ło 95 proc. bu dyn -
ków wie lo ro dzin nych, tj. do po -
nad 580 blo ków, do oko ło 25 000
miesz kań. W cie pło za opa tru je -
my też 91 do mów jed no ro dzin -
nych. 

Co to zna czy, że sieć cie płow ni -
cza wSie dl cach jest in te li gent na?
Sie dlec ka sieć umoż li wia mo ni -
to ro wa nie i ana li zo wa nie w cza -
sie rze czy wi stym prze pły wu cie -
pła w sie ci oraz mo ni to ro wa nie
sys te mu alar mo we go rur pre izo -
lo wa nych, dzię ki cze mu nie pra -
wi dło wo ści w jej dzia ła niu są
szyb ko wy kry wa ne, stra ty i kosz -
ty zaś zwią za ne z utrzy ma niem
sie ci – ogra ni cza ne. 

Zdal ny mo ni to ring pa ra me -
trów sie ci oraz mo dy fi ka cja na -
staw wy bra nych re gu la to rów
od by wa się po przez sieć mo bil -
ną GSM, skąd od czy ty tra fia ją
do ba zy da nych. Po zwa la to
na ogra ni cze nie kosz tów ser wi -
su w przy pad ku, gdy wę zły ciepl -
ne są roz pro szo ne na du żym
ob sza rze, a po przez in te gra cję
wszyst kich ele men tów sie ci w je -
den sys tem ro śnie ja kość ofe ro -
wa nych usług. Dzię ki da nym
spły wa ją cym do sys te mu na bie -
żą co, pra ca wę złów ciepl nych jest
na bie żą co ana li zo wa na – nie pra -
wi dło wo ści w pra cy ste row ni ków
po go do wych i za wo rów re gu la -
cyj nych są wy kry wa ne na wcze -
snym eta pie. 

Mo der ni za cja sys te mów za -
rzą dza nia sie cią cie płow ni czą
ma tak że wy miar eko lo gicz ny.
Pod no sze nie efek tyw no ści ener -
ge tycz nej pro ce su prze sy ła nia
cie pła ma bez po śred ni wpływ
na zmniej sze nie zu ży cia pa liw,
a tym sa mym – na zmniej sze nie
emi sji do at mos fe ry sub stan cji
z pro ce su ich spa la nia. 

Na sze sta ra nia zo sta ły do -
ce nio ne przez Ka pi tu łę Pro -
gra mu Naj wyż sza Ja kość Qu ali -
ty In ter na tio nal 2022, któ ra
przy zna ła przed się bior stwu ty -

tuł  Lau re ata i Zło te Go dło
QI 2022 w ka te go rii  QI SE -
RVI CES za naj wyż szej ja ko ści
„Usłu gi w za kre sie dys try bu cji
ener gii ciepl nej”.

Jak prze bie ga trans for ma cja
ener ge tycz na w Sie dl cach? Jak
obec nie wy glą da miks ener ge -
tycz ny w PE?
Je ste śmy pro du cen tem i dys -
try bu to rem cie pła sys te mo we go,
jak rów nież pro du cen tem ener -
gii elek trycz nej w wy so ko spraw -
nej ko ge ne ra cji. Do pro duk cji
ener gii wy ko rzy stu je my dwa ro -
dza je pa liw: miał wę gla ka mien -
ne go ty pu M -IIA oraz gaz ziem -
ny wy so ko me ta no wy gru py E1.
Dys po nu je my trze ma źró dła -
mi wy twór czy mi: Cie płow nia
Cen tral na, Elek tro cie płow nia
Ga zo wa EC1 oraz Elek tro cie -
płow nia Ga zo wa EC2. Ma my za -
tem moż li wość wy bo ru pa li wa
do po kry cia zmien nych po trzeb
ciepl nych sys te mu cie płow ni -
cze go. Mo że my płyn nie re ago -
wać na sy tu ację ryn ko wą (ce ny
emi sji dwu tlen ku wę gla i ce ny
pa liw, któ re w ostat nim cza sie bi -
ją re kor dy) i re ali zo wać róż ne
wa rian ty pra cy, z czę ścio wym
wy ko rzy sta niem elek tro cie płow -
ni i każ de go ze źró deł, co po zwa -
la nam na opty ma li za cję pra cy
obiek tów pod ką tem eko no -
micz nym. Ze wzglę du na znacz -
ny wzrost cen pa li wa ga zo we go,
od lip ca 2021 ro ku wstrzy ma li -
śmy pra cę Elek tro cie płow ni Ga -
zo wej, a ca ła pro duk cja cie pła jest
re ali zo wa na przez Cen tral ną
Cie płow nię. 

Przed się bior stwo, re ali zu jąc
po li ty kę dłu go fa lo wą sta wia
na gaz. Prze pro wa dzi my kon -
wer sję pa li wo wą dwóch ko tłów
wę glo wych ty pu WR25 na opa -
la ne ga zem. Przy go to wu je my
się do re ali za cji ko ge ne ra cji ga -
zo wej opar tej na sil ni kach. 

3 paź dzier ni ka br. pod pi sa li -
śmy umo wę z NFO ŚiGW na do -
fi nan so wa nie bu do wy In sta la cji
Ter micz ne go Prze kształ ca nia
Od pa dów Ko mu nal nych, któ -
ra po zwo li nam nazin te gro wa nie
go spo dar ki od pa da mi ko mu nal -
ny mi zgo spo dar ką ener ge tycz ną.
Dzię ki te mu roz wią że my pro -
blem z za go spo da ro wa niem
frak cji pal nych od pa dów ko mu -
nal nych, ado dat ko wo uno wo cze -
śni my in fra struk tu rę cie płow ni -

czo -ener ge tycz ną. Cał ko wi ty koszt
in we sty cji wy no si 159 419 833 zł,
zcze go kosz ty kwa li fi ko wa ne sta -
no wią 129 570 659 zł. Do ta cja
to  pra wie 50 proc., resz ta zaś
to po życz ka.

Ja ka bę dzie wy daj ność in sta la -
cji od zy sku ener gii z od pa dów?
Ja kie efek ty śro do wi sko we? 
Wy daj ność In sta la cji TPOK zo -
sta ła osza co wa na na oko -
ło 24 000 Mg/rok. Pod sta wo -
wym efek tem eko lo gicz nym jest
ogra ni cze nie ma sy skła do wa -
nych od pa dów. Zmniej szo ne
zo sta nie zu ży cie wę gla, pod sta -
wo we go pa li wa w PE, co ogra ni -
czy emi sje do at mos fe ry py łów,
tlen ków siar ki i dwu tlen ku wę -
gla. Spo dzie wa ne oszczęd no ści
dla przed się bior stwa to przede
wszyst kim mniej sze opła ty za za -
kup upraw nień do emi sji dwu -
tlen ku wę gla – dla miesz kań ców
ozna cza to ob ni że nie sta wek za -
go spo da ro wa nia od pa dów oraz
niż szą i sta bil niej szą ce nę cie pła. 

Ja kie jesz cze in we sty cje w ostat -
nich la tach zo sta ły zre ali zo wa -
ne w Przed się bior stwie Ener ge -
tycz nym? Skąd po cho dzi ły
na nie środ ki? 
Aby do sto so wać wę glo we źró dła
do no wych, bar dziej ry go ry -
stycz nych wy ma gań emi syj nych,
wła dze PE pod ję ły de cy zję o mo -
der ni za cji Cie płow ni Cen tral nej.
Pra ce obej mu ją m.in: prze bu do -
wę ko tła WR25 nr K1 na ko cioł
w tech no lo gii ścian szczel nych;
kon wer sję ko tłów wę glo wych
ty pu WR25 nr K4 i nr K5 na ko -
tły opa la ne ga zem; mo der ni za -
cję ka na łów spa lin ko tłów WR25
nr K1 i nr K2; bu do wę in sta la cji
oczysz cza nia spa lin dla ko tła
WR10 nr K3. Re ali za cja te go
pro jek tu to du ży krok w kie run -
ku de kar bo ni za cji, ogra ni cze -
nie emi sji uciąż li wych sub stan -
cji do śro do wi ska, ob ni że nie
awa ryj no ści i po pra wa bez pie -
czeń stwa in sta la cji oczysz cza -
nia spa lin. 

Przy go to wu je my się rów nież
do ogra ni cze nia mo cy ko tła wę -
glo we go WR25 nr K2 oraz wy -
łą cze nia z użyt ko wa nia ko tła
wę glo we go WR25 nr K6. 

Prze pro wa dze nie tych prac
po zwo li na uzna nie źró deł wy -
twór czych Cie płow ni Cen tral nej
za źró dła o mo cy mniej szej

niż 50 MW oraz umoż li wi ob ję -
cie in sta la cji wy ma ga nia mi
ochro ny śro do wi ska wy ni ka ją -
cy mi z dy rek ty wy MCP. 

W grud niu 2021 ro ku wy stą -
pi li śmy do WFO ŚiGW o do fi -
nan so wa nie kwo tą 9 900 000 zł
w for mie po życz ki in we sty cji
pn. „Mo der ni za cja ko tła wod ne -
go WR25 nr K1 w tech no lo gii
ścian szczel nych za in sta lo wa -
ne go w Cie płow ni Cen tral nej
w Sie dl cach oraz bu do wa in sta -
la cji OZE”. W mar cu br. zło ży -
li śmy wnio sek o do fi nan so wa nie
kwo tą 27 000 000 zł w for mie po -
życz ki in we sty cji pn. „Kon wer -

sja ko tłów ty pu WR25 nr K4 i K5
za in sta lo wa nych w Cie płow ni
Cen tral nej w Sie dl cach na ko tły
opa la ne ga zem oraz bu do wa
punk tu re duk cyj ne go i sprę ża rek
z we wnętrz ną in sta la cją ga zo wą”. 

Oprócz mo der ni za cji Cie -
płow ni Cen tral nej prze pro wa -
dzi li śmy m.in. re mont ko tłów
od zy skow ni co wo -pa ro wych nr
K11 i nr K12 w Elek tro cie płow -
ni EC -2. Na chwi lę obec ną fi nan -
su je my ni niej sze za da nie ze środ -
ków wła snych.

PE re ali zu je rów nież in we sty -
cje ob ję te do fi nan so wa niem ze
środ ków Me cha ni zmu Fi nan so -
we go EOG 2014–2021 w ra mach
pro gra mu „Śro do wi sko, Ener gia
iZmia na Kli ma tu, ob szar pro gra -
mo wy: Ener gia” na pod sta wie
umo wy o do fi nan so wa nie ze
stycz nia br. po mię dzy NFO -
ŚiGW w War sza wie, a Przed się -
bior stwem Ener ge tycz nym wSie -
dl cachSp. zo.o. Umo wą są ob ję te:
bu do wa no wych sie ci cie płow ni -
czych, mo der ni za cja sie ci cie -
płow ni czej na osie dlu Mły nar ska
(uli ca Wy szyń skie go), bu do wa
ko ge ne ra cji ga zo wej. Cał ko wi ty
koszt re ali za cji in we sty cji wy no -

si45534600zł, zcze go kwo ta do -
fi nan so wa nia w po sta ci do ta cji
to 16 650 000 zł. 

Za koń czo ne zo sta ły pra ce
przy łą cze nio we do sie ci cie -
płow ni czej na uli cy  Flo riań -
skiej. W sierp niu br. pod pi sa li -
śmy umo wy na wy ko na nie sie ci
cie płow ni czej na te re nie Jed -
nost ki Woj sko wej oraz no wych
sie ci cie płow ni czych na uli -
cach: Bi twy War szaw skiej, Pla -
żo wo wej, Sta ro wiej skiej. Su ma
tych in we sty cji wy no si brut -
to 2 402 105,20 zł. 

Jak Przed się bior stwo Ener ge -
tycz ne dba o ja kość po wie trza
w mie ście?
Sie dl cza nie od dy cha ją czy stym
po wie trzem. Je go pa ra me try
od czy tu je my na bie żą co, bo po -
wie trze w mie ście jest mo ni to -
ro wa ne non stop. PE ak tyw nie
uczest ni czy w two rze niu in ter -
ne to wej ma py czy ste go po wie -
trza dzię ki sys te mo wi po mia ro -
we mu AIR LY, któ ry zbie ra
i in ter pre tu je da ne w cza sie rze -
czy wi stym. W opar ciu o po -
mia ry, na ma pie on li ne, są wy -
świe tla ne in for ma cje o ja ko ści
po wie trza – po ziom stę że nia
py łów za wie szo nych PM2.5
i PM10, tem pe ra tu ra, ci śnie nie
at mos fe rycz ne oraz wil got ność
po wie trza. 

Do cie pła sys te mo we go pod -
łą cza my sys te ma tycz nie no wych

od bior ców, u któ rych li kwi du je -
my in dy wi du al ne ko tłow nie
i pie ce, co prze kła da się na ogra -
ni cze nie ni skiej emi sji w mie ście.

Prio ry te tem PE jest pro wa -
dze nie dzia łal no ści zgod nie z wy -
ma ga nia mi praw ny mi do ty czą -
cy mi ochro ny śro do wi ska,
go spo dar ki od pa da mi oraz sys te -
mem han dlu upraw nie nia mi
do emi sji ga zów cie plar nia nych.
Speł nia my wy mo gi nor my
ISO 14001:2015.

Ja kie pro jek ty edu ka cyj ne re ali -
zu je PE?
Po raz pią ty or ga ni zu je my „Lek -
cje Cie pła” w sie dlec kich szko -
łach pod sta wo wych. Chce my
uczyć dzie ci, w ja ki spo sób mą -
drze ko rzy stać z cie pła, dla cze -
go cie pło sys te mo we za po bie ga
po wsta wa niu ni skiej emi sji
i smo go wi. Pla nu je my tak że
prze pro wa dze nie kon kur su z na -
gro da mi, któ ry bę dzie na wią zy -
wał do kam pa nii „20 stop ni”. 

Nie po prze sta je my na edu ka -
cji naj młod szych. W ubie głym
ro ku w ra mach warsz ta tów pro -
wa dzo nych przez WFO ŚiGW
w War sza wie zor ga ni zo wa li śmy

wi zy tę stu dyj ną dla ener ge ty ków
gmin nych z po wia tu sie dlec kie -
go i pię ciu po wia tów ościen -
nych. Go ście za po zna li się z ca -
łym pro ce sem wy twa rza nia
cie pła sys te mo we go i ener gii
elek trycz nej, przed sta wi li śmy
im też dzia ła nia, ja kie po dej mu -
je my dla po pra wy ja ko ści po wie -
trza w mie ście.

Wraz z do staw ca mi cie pła
sys te mo we go z ca łej Pol ski an ga -
żu je my się w dzia ła nia w ra -
mach ak cji „20 stop ni”. Za pro si -
li śmy do niej na szych od bior ców.
Prze ko nu je my, że nie mar no wa -
nie cie pła po win no być tak sa mo
na tu ral ne, jak nie mar no wa nie
wo dy, prą du czy je dze nia i że
oszczę dza nie ener gii to re al ne
oszczęd no ści na ra chun kach,
a tak że ob ni że nie emi sji dwu tlen -
ku wę gla. 

Ja kie naj więk sze wy zwa nia sto -
ją przed Pa nią i PE?
Tak jak ca ła Eu ro pa, tak i na sze
przed się bior stwo mie rzy się
z bar dzo du ży mi wy zwa nia mi.
Jesz cze przed in wa zją Ro sji
na Ukra inę ce ny wę gla znacz nie
wzro sły, te raz po wpro wa dze niu
em bar ga są już bar dzo wy so kie.
Z do stęp no ścią su row ca też są
pro ble my, mu si my nie ma ło się
na tru dzić, że by za pew nić do sta -
wy na nad cho dzą cą zi mę.
Na dzień dzi siej szy je ste śmy
spo koj ni o su ro wiec do koń ca lu -

te go, pra cu je my nad za kon trak -
to wa niem do staw na ko lej ne
mie sią ce.

Ma my świa do mość, że ener -
ge ty ka od gry wa szcze gól nie waż -
ną ro lę w pro ce sie prze ciw dzia -
ła nia zmia nom kli ma tycz nym.
Przed na mi ko niecz ność głę bo -
kiej mo der ni za cji na szej in sta la -
cji, ści ga my się z cza sem, aby
do 31 grud nia 2022 ro ku spro -
stać wy mo gom UE. W trud -
nym cza sie astro no micz nych
cen za gaz ziem ny od cho dze nie
od wę gla i kro cze nie w kie run -
ku de kar bo ni za cji cie płow nic twa
nie jest ła twe. Po dej mo wa ne
prze ze mnie obec nie de cy zje są
klu czo wy mi dla przy szło ści na -
szej spół ki.

Pro jekt bu do wy IT POK to
uciecz ka do przo du i du że wy -
zwa nie. Chcę prze ko nać miesz -
kań ców Sie dlec, że to bar dzo po -
trzeb na, ale też bez piecz na
in we sty cja. Na przy kła dzie in -
nych miast, w któ rych znaj du ją
się ta kie in sta la cje, wie my, że sie -
dl cza nom się to opła ci. 

Źródło:
Magazyn Ciepła Systemowego

Ma�rze�na�Ko�mar, Pre�zes�Za�rzą�du,�Dy�rek�tor�Przed�się�bior�stwa�Ener�-

ge�tycz�ne�go�w Sie�dl�cach Sp.�z o.o.�Ukoń�czy�ła�stu�dia�w Wyż�szej
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ką�ener�ge�ty�ką�jest�zwią�za�na�od 2016�ro�ku.�Pra�cę�za�czy�na�ła�ja�ko

in�spek�tor�ds.�ana�liz�i roz�wo�ju.�W la�tach 2019–2021�peł�ni�ła�funk�-

cję� człon�ka� Ra�dy� Nad�zor�czej� PE.� Od 2021� ro�ku� pre�zes� spół�ki.
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Do�bra�at�mos�fe�ra�pra�cy
To�kai�CO�BEX,�glo�bal�na�fir�ma

wy�twa�rza�ją�ca�pro�duk�ty�z wę�gla
i gra�fi�tu,�sta�wia�na ja�kość�–�nie
tyl�ko�wod�nie�sie�niu�dopro�duk�-
tów,�ale�rów�nież�w kwe�stii�re�la�-
cji,�ja�kie�bu�du�je�ze�swo�imi�pra�-
cow�ni�ka�mi,�któ�rzy�mo�gą�li�czyć
na sta�bil�ne�za�trud�nie�nie�i wie�le
do�dat�ko�wych�be�ne�fi�tów.�Fir�ma
ofe�ru�je�dla�nich�pro�gram�wspar�-
cia,� w ra�mach� któ�re�go� mo�gą
jesz�cze� le�piej� za�dbać� o swo�je
zdro�wie�i roz�wój.�Mię�dzy�in�ny�-
mi�ma�ją�do�stęp�dopo�mo�cy�psy�-
cho�lo�gicz�nej,� mo�gą� ko�rzy�stać
z dar�mo�wych�po�rad�praw�nych
i uczyć� się� ję�zy�ków� ob�cych
zapo�śred�nic�twem�plat�for�my�in�-
ter�ne�to�wej.
Do�dat�ko�wo,�fir�ma�or�ga�ni�zu�-

je�spe�cjal�ne�wy�da�rze�nia,�pod�czas
któ�rych� pra�cow�ni�cy� mo�gą
się� zin�te�gro�wać,� a przy oka�zji
do�wie�dzieć�wie�lu�cie�ka�wych�rze�-
czy.� Do�brym� przy�kła�dem� są
zor�ga�ni�zo�wa�ne� Dni� Zdro�wia,
pod�czas� któ�rych� za�trud�nie�ni
mo�gli� za�się�gnąć�po�ra�dy�die�te�-
tycz�nej� po�łą�czo�nej� z ana�li�zą
skła�du�cia�ła,�sko�rzy�stać�zma�sa�-
żu�i przejść�szko�le�nie�w za�kre�sie
er�go�no�mii�pra�cy.�Wpaź�dzier�ni�-
ku�i li�sto�pa�dzie�pro�wa�dzo�na�by�-
ła�rów�nież�ak�cja,�ma�ją�ca�na ce�-
lu� pro�mo�wa�nie� pro�fi�lak�ty�ki

an�ty�no�wo�two�ro�wej�wśród�ko�-
biet�i męż�czyzn.

Oto�cze�nie�ma�zna�cze�nie
To�kai�CO�BEX�nie�za�po�mi�na

o lo�kal�nej� spo�łecz�no�ści� miast,
w któ�rych� ma� swo�je� za�kła�dy.
Fir�ma� udzie�la� fi�nan�so�we�go
wspar�cia� miej�sco�wym� or�ga�ni�-
za�cjom�oraz�re�ali�zu�je�wie�le�ini�cja�-
tyw�skie�ro�wa�nych�domiesz�kań�-
ców�Ra�ci�bo�rza�i No�we�go�Są�cza.
Zna�ko�mi�tym� przy�kła�dem� jest
ak�cja�krwio�daw�stwa,�zor�ga�ni�zo�-
wa�na�i pro�mo�wa�na�przez�To�kai
CO�BEX.�Pra�cow�ni�cy�fir�my�chęt�-
nie� po�ma�ga�ją� in�nym,� a ak�cje
cha�ry�ta�tyw�ne�–�ta�kie�jak�Bu�si�ness
Run�czy�Szla�chet�na�Pacz�ka�–�cie�-
szą� się� du�żym� za�in�te�re�so�wa�-
niem.�–�Opra�co�wa�li�śmy�i zre�ali�-
zo�wa�li�śmy�wie�le�po�my�słów,�aby
nie�tyl�ko�za�an�ga�żo�wać�się�w ży�-
cie� lo�kal�nych� spo�łecz�no�ści,� ale
tak�że� za�pew�nić� im� prak�tycz�ne
wspar�cie,� np.� w paź�dzier�ni�ku
zor�ga�ni�zo�wa�li�śmy�warsz�ta�ty�eko�-
lo�gicz�ne�dla�lo�kal�nych�szkół.�Za�-
le�ży�nam�nasze�rze�niu�świa�do�mo�-
ści� eko�lo�gicz�nej� wśród� dzie�ci
w lo�kal�nych�szko�łach,�któ�re�już
te�raz� w swo�im� mło�dzień�czym
wie�ku�mo�gą�po�dej�mo�wać�de�cy�-
zje�ma�ją�ce�mniej�szy�lub�więk�szy
wpływ�na śro�do�wi�sko.�Chce�my
do�ło�żyć�swo�ją�ce�gieł�kę�w bu�do�-

wa�nie�tej�świa�do�mo�ści�w spo�łe�-
czeń�stwie,�akto�wie,�mo�że�zakil�-
ka�na�ście�lat�to�wła�śnie�one�bę�dą
na�szy�mi�pra�cow�ni�ka�mi�–�mó�wi
Be�ata�Rem�bierz,�Dy�rek�tor�Per�-
so�nal�ny�iCzło�nek�Za�rzą�du�wfir�-
mie�To�kai�CO�BEX.

Z my�ślą�o na�tu�rze
To�kai� CO�BEX� przy�czy�nia

się� dobu�do�wy�bar�dziej�eko�lo�gicz�-
nej� przy�szło�ści,� wpro�wa�dza�jąc
wswo�ich�za�kła�dach�no�wo�cze�sne
sys�te�my�oczysz�cza�nia�i za�rzą�dza�-
nia�pro�duk�cją.�W 2021�r.�wNo�-
wym�Są�czu�fir�ma�za�in�sta�lo�wa�ła
sys�tem�oczysz�cza�nia�spa�lin�(RTO),
któ�ry�do�dat�ko�wo�ogra�ni�cza�ilość
lot�nych�związ�ków�or�ga�nicz�nych
w ga�zie� pro�ce�so�wym� na�wet
o70-90�proc.�Ko�lej�ną�du�żą�in�we�-
sty�cją�wbar�dziej�zie�lo�ne�ju�tro�by�-
ła�war�ta�oko�ło�5,4�mln�eu�ro�in�sta�-
la�cja�oczysz�cza�nia�ga�zów�zpro�ce�su
gra�fi�ty�za�cji�w Ra�ci�bo�rzu.�Fir�ma
za�chę�ca�też�pra�cow�ni�ków�dobie�-
żą�ce�go�zgła�sza�nia�pro�po�zy�cji�ulep�-
szeń�w za�kre�sie�eko�lo�gii�czy�bez�-
pie�czeń�stwa� m.in.� w ra�mach
pro�gra�mu�In�no�wa�tor�czy�kon�kur�-
sów�eko�lo�gicz�nych.

Oprac.�J.J.

To�kai�CO�BEX
two�rzy�do�bry�kli�mat
Przy�ja�zna�at�mos�fe�ra�pra�cy,�do�bre�re�la�cje�z lo�kal�ną�spo�łecz�no�ścią
i tro�ska�o śro�do�wi�sko�na�tu�ral�ne�–�to�głów�ne�fi�la�ry,�na któ�rych
To�kai�CO�BEX�bu�du�je�swo�ją�kul�tu�rę� or�ga�ni�za�cyj�ną.�Za dzia�ła�nia�mi
fir�my�stoi�wie�le�mo�ty�wa�cji,�jed�nak�więk�szość�z nich�spro�wa�dza�się
do jed�ne�go,�waż�ne�go�sło�wa:�od�po�wie�dzial�ność.

Ka�pi�tu�ła�wy�so�ko�oce�ni�ła�dzia�-
ła�nia�zwią�za�ne�z za�an�ga�żo�wa�-
niem� PO�LO�mar�ke�tu� w upo�-
wszech�nie�nie� za�sad� od�po�wie�-
dzial�ne�go� biz�ne�su� zwłasz�cza
wod�nie�sie�niu�dopra�cow�ni�ków.
–� Ty�tuł� „Do�bre�go� Pra�co�-

daw�cy”� uzy�ska�ny� już� po raz
siód�my�utwier�dza�nas�w prze�-
ko�na�niu,�że�wkwe�stii�bu�do�wa�-
nia�re�la�cji�z pra�cow�ni�ka�mi�ob�-
ra�li�śmy�wła�ści�wą�dro�gę�–�mó�wi
Bar�tosz� Pie�trusz�ka,� Czło�nek
Za�rzą�du�i Dy�rek�tor�Ope�ra�cyj�-
ny�PO�LO�mar�ke�tu.�–�Na�si�pra�-
cow�ni�cy�to�nasz�naj�cen�niej�szy
ka�pi�tał,�dla�te�go�dba�my�o wa�-
run�ki�pra�cy,�opie�kę�me�dycz�ną,
in�we�stu�je�my�w szko�le�nia,�pla�-
nu�je�my�ścież�ki�ka�rie�ry�oraz�za�-
pew�nia�my�moż�li�wo�ści�awan�su
we�wnątrz�or�ga�ni�za�cji�–�do�da�je
Bar�tosz�Pie�trusz�ka.
Rok2022�jest�dla�sie�ci�PO�LO�-

mar�ket� wy�jąt�ko�wy,� po�nie�waż
ob�cho�dzi�ona25-le�cie�ist�nie�nia.
W 1997�r.�PO�LO�mar�ket�li�czył
27�pla�có�wek.�Dziś�sieć�to�po�-
nad 280�no�wo�cze�snych�su�per�-
mar�ke�tów�w ca�łej�Pol�sce�oraz
trzy�cen�tra�lo�gi�stycz�ne,�któ�re�da�-
ją�za�trud�nie�nie 5500�oso�bom.
PO�LO�mar�ket� wy�ge�ne�ro�wał
ob�rót�net�to�wwy�so�ko�ści�nie�mal

2,9�mld�zło�tych�w cią�gu�ostat�-
nich 12�mie�się�cy�i jest�naj�więk�-
szą�pol�ską�sie�cią�su�per�mar�ke�-
tów,� bu�do�wa�ną� od po�cząt�ku
wy�łącz�nie�w opar�ciu�o pol�ski
ka�pi�tał.
–�Nasz�roz�wój�przez�te�la�ta,

wszyst�kie�suk�ce�sy,�nie�by�ły�by
moż�li�we� bez� co�dzien�ne�go
za�an�ga�żo�wa�nia� ty�się�cy� osób.
Dla�te�go,� ja�ko� or�ga�ni�za�cja,
któ�rej� bli�skie� są�war�to�ści� ro�-
dzin�ne�i dla�któ�rej�pra�cow�ni�cy
sta�no�wią� naj�więk�szy� ka�pi�tał,
za�pew�nia�my�sta�bil�ne�wa�run�ki
za�trud�nie�nia�i dą�ży�my�do stwo�-
rze�nia� od�po�wied�nich� moż�li�-
wo�ści�roz�wo�ju�dla�na�szych�pra�-

cow�ni�ków� – pod�kre�śla� Bar�-
tosz�Pie�trusz�ka.
Rów�nie� istot�nym�aspek�tem

po�li�ty�ki�HR�PO�LO�mar�ke�tu�są
be�ne�fi�ty�pra�cow�ni�cze,�któ�ry�mi
mo�że�być�ob�ję�ty�każ�dy�za�trud�-
nio�ny�pra�cow�nik�wraz�ze�swo�-
ją�ro�dzi�ną.�Na�le�żą�donich�m.in.
pry�wat�na opie�ka� me�dycz�na,
ubez�pie�cze�nia� dla� pra�cow�ni�-
ków�i ich�ro�dzin,�wy�praw�ki�dla
pierw�szo�kla�si�stów� oraz� do�fi�-
nan�so�wa�nia�doróż�nych�kur�sów
i szko�leń,� np.� ję�zy�ko�wych.
Wpro�wa�dzo�ne�świad�cze�nia�zo�-
sta�ły�po�prze�dzo�ne�sze�ro�kim�roz�-
po�zna�niem�i wyj�ściem�na�prze�-
ciw� po�trze�bom�pra�cow�ni�ków.

PO�LO�mar�ket
ko�lej�ny�rok�z ty�tu�łem
„Do�bry�Pra�co�daw�ca”
Naj�więk�sza�pol�ska�sieć�su�per�mar�ke�tów�PO�LO�mar�ket�otrzy�ma�ła�ty�tuł
„Do�bry�Pra�co�daw�ca 2022”,�przy�zna�ny�przez�Ka�pi�tu�łę�Pro�gra�mu
„Li�de�rzy�Spo�łecz�nej�Od�po�wie�dzial�no�ści”.�Gru�pa�PO�LO�mar�ket
zo�sta�ła�lau�re�atem�pro�gra�mu�już�siód�my�rok�z rzę�du.�

Pocz�ta�Pol�ska�–�je�ste�śmy�od�po�wie�dzial�ną�fir�mą�
Świa�do�ma�swo�je�go�wpły�wu�na oto�cze�nie�ze�wnętrz�ne�i spo�łe�czeń�stwo,�Pocz�ta�Pol�ska�do�ko�nu�je�ko�lej�nych�in�we�sty�cji,�a dzia�ła�jąc�w opar�ciu
o ra�chu�nek�eko�no�micz�ny,�pa�mię�ta�o tych,�któ�rzy�znaj�du�ją�się�w po�trze�bie.�Or�ga�ni�zu�je�i włą�cza�się�w ogól�no�pol�skie�ak�cje,�na�wią�zu�je�współ�pra�cę
z lo�kal�ny�mi�or�ga�ni�za�cja�mi�i in�sty�tu�cja�mi�po�mo�co�wy�mi�–�pro�mu�je�przy tym�po�zy�tyw�ne�po�sta�wy�i wspie�ra�aspi�ra�cje�swo�ich�pra�cow�ni�ków.
Pocz�ta�Pol�ska�to�naj�więk�sza�fir�-
ma�lo�gi�stycz�nawkra�ju.�Wca�łej
Pol�sce�za�trud�nia�pra�wie 70�tys.
osób.�Oska�li�dzia�ła�nia�przed�się�-
bior�stwa�świad�czy�choć�by�jed�-
na cy�fra:�każ�de�go�dnia�Pocz�ta
Pol�ska�do�star�cza�do ad�re�sa�tów
w na�szym�kra�ju�po�nad 3�mln
prze�sy�łek�li�sto�wych�i re�kla�mo�-
wych.� Jed�no�cze�śnie,� pra�wie
80�proc.�prze�sy�łek�w seg�men�cie
usług� ku�rier�skich� re�ali�zo�wa�-
nych� jest�pod mar�ką�Pocz�tex.
Gdy�do�da�my�do te�go,�że�to�jed�-
no�znaj�star�szych�przed�się�biorstw
wPol�sce,�amar�ka�Pocz�ty�Pol�skiej
na�le�ży� do naj�bar�dziej� roz�po�-
zna�wa�nych�w kra�ju,�ła�two�zro�-
zu�mieć�ska�lę�jej�wpły�wu�na róż�-
ne�dzie�dzi�ny�na�sze�go�ży�cia.
Or�ga�ni�za�cja�spół�ki,�to�w ja�ki

spo�sób�funk�cjo�nu�je�i jak�po�dej�-
mo�wa�ne�są�de�cy�zje�wor�ga�ni�za�-
cji,�to�są�waż�ne�ele�men�ty�współ�-
cze�sne�go�CSR.�De�cy�du�ją�one�nie
tyl�ko�o spraw�no�ści�ope�ra�cyj�nej,
ale�o rów�nież�o ja�ko�ści�re�la�cji
z pra�cow�ni�ka�mi� i part�ne�ra�mi
biz�ne�so�wy�mi.�W Po�czcie�Pol�-
skiej�funk�cjo�nu�je�wie�le�me�cha�-
ni�zmów�otwar�tej�wy�mia�ny�in�-
for�ma�cji.� Na we�wnętrz�nym
fo�rum�pra�cow�ni�czym�eks�per�ci
i przed�sta�wi�cie�le�spół�ki�czę�sto
od�po�wia�da�ją�napy�ta�nia�i su�ge�-
stie�pra�cow�ni�ków.�Kie�dy�zaj�dzie
ta�ka� po�trze�ba,� każ�dy� mo�że
ano�ni�mo�wo� zgło�sić� in�cy�dent
dys�kry�mi�na�cji�imob�bin�gu�po�-
przez� ka�nał� „Mó�wię� Otwar�-
cie”.�W spół�ce�dzia�ła�rów�nież

kil�ka�dzie�siąt�związ�ków�za�wo�do�-
wych,�któ�rych�przed�sta�wi�cie�le
re�gu�lar�nie�spo�ty�ka�ją�się�zZa�rzą�-
dem�Pocz�ty�Pol�skiej.�
Przy�ję�ty�w kwiet�niu 2022�r.

Ko�deks�Ety�ki�Pocz�ty�Pol�skiej�to
do�ku�ment,�któ�ry�ma�zna�cze�nie
dla�klien�tów,�pra�cow�ni�ków�ipra�-
co�daw�cy.�Od�no�si� się�do za�sad
o uni�wer�sal�nym� cha�rak�te�rze,
ta�kich�jak�uczci�wość,�spra�wie�dli�-
wość,�po�sza�no�wa�nie�wła�sno�ści
ipra�cy.�Tak�przy�go�to�wa�ny,�mo�-
że�sta�no�wić�pod�sta�wę�dokształ�-

to�wa�nia� pro�fe�sjo�nal�ne�go� śro�-
do�wi�ska� pra�cy� i współ�pra�cy
z part�ne�ra�mi� ze�wnętrz�ny�mi.
Po tym�jak�Za�rząd�spół�ki�wpro�-
wa�dził�„Po�li�ty�kę�An�ty�ko�rup�cyj�-
ną�Pocz�ty�Pol�skiej”,�dzie�siąt�ki�ty�-
się�cy�pra�cow�ni�ków�wzię�ło�udział
wszko�le�niach�po�świę�co�nych�tej
te�ma�ty�ce.�W li�sto�pa�dzie 2022�r.
Pocz�ta�Pol�ska�uzy�ska�ła�cer�ty�fi�kat
po�twier�dza�ją�cy,�że�usta�no�wio�ny
iwdro�żo�ny�sys�tem�za�rzą�dza�nia
dzia�ła�nia�mi�an�ty�ko�rup�cyj�ny�mi
jest�zgod�ny�ze�stan�dar�da�mi�nor�-

my�ISO37001:2016.�Ten�do�ku�-
ment�jest�sy�gna�łem�dla�kon�tra�-
hen�tów,� że� spół�ka� po�stę�pu�je
wspo�sób�etycz�ny�iwspie�ra�rów�-
ną�kon�ku�ren�cję.
Szcze�gól�ny�cha�rak�ter�spół�ki

imi�sja,�któ�rą�peł�ni�spra�wia�ją,�że
kie�ru�je�ona� swo�je� ak�tyw�no�ści
dosze�ro�kie�go�gro�na in�te�re�sa�riu�-
szy.� Jej� ak�tyw�ność� wy�zna�cza
przy tym�tra�dy�cja�sa�mej�or�ga�ni�-
za�cji.�
W lu�tym,�kie�dy�Ro�sja�roz�po�-

czę�ła�woj�nę�na Ukra�inie�wszy�-

scy�zwró�ci�li�uwa�gę�na szcze�gól�-
ną� ro�lę� ope�ra�to�ra� wy�zna�czo�-
ne�go.� Pocz�ta� Pol�ska,� ja�ko
naj�więk�sza� fir�ma� lo�gi�stycz�-
na w kra�ju,� we� współ�pra�cy
z Rzą�do�wą� Agen�cją� Re�zerw
Stra�te�gicz�nych� (RARS),� uru�-
cho�mi�ła�za�opa�trze�nie�z ma�ga�-
zy�nów� RARS� dla� uchodź�ców
z Ukra�iny� na�pły�wa�ją�cych
do Pol�ski.�Pocz�ta�peł�ni�istot�ną
funk�cję�w in�fra�struk�tu�rze�kry�-
tycz�nej�pań�stwa�i ja�ko�je�dy�ny
ope�ra�tor� pocz�to�wy,� re�ali�zu�je
za�da�nia�w za�kre�sie�współ�dzia�-
ła�nia�zWoj�sko�wą�Pocz�tą�Po�lo�-
wą�oraz�bie�rze�udział�w mo�bi�-
li�za�cyj�nym� roz�wi�nię�ciu� Sił
Zbroj�nych� RP.� Nie� bez� zna�-
cze�nia�jest�tu�ska�la�dzia�łal�no�ści
przed�się�bior�stwa:�Pocz�ta�Pol�ska
dys�po�nu�je�sie�cią�po�nad 7,6�tys.
pla�có�wek�w kra�ju.
Oprócz� wie�lu� ak�tyw�no�ści

pra�cow�ni�ków�spół�ki�or�ga�ni�zu�-
ją�cych� po�moc,� Pocz�ta� Pol�ska
udzie�li�ła�wspar�cia�ma�te�rial�ne�go
ior�ga�ni�za�cyj�ne�go�dla�part�ne�rów
wUkra�inie�i „przy�ję�ła�podach”
już�po�nad450�uchodź�ców,�kwa�-
te�ru�jąc� ich� w swo�ich� ośrod�-
kach�szko�le�nio�wo�-wy�po�czyn�ko�-
wych.
Wtrud�nych�cza�sach�uczy�my

na�szych�pra�cow�ni�ków�po�słu�gi�-
wa�nia�się�bro�nią.�Pocz�ta�Pol�ska
uru�cho�mi�ła�w sierp�niu�br.�pro�-
gram� „Po�wi�ta�nie� z bro�nią”,
w ra�mach�któ�re�go�każ�dy�z pra�-
cow�ni�ków� mógł� zgło�sić� się
nabez�płat�ne�za�ję�cia�na strzel�ni�-

cy�i po�znać�taj�ni�ki�po�słu�gi�wa�nia
się�bro�nią.�W za�le�d�wie 3�ty�go�-
dnie�po ogło�sze�niu,�na za�ję�cia
za�pi�sa�ło�się�po�nad 1�tys.�pocz�-
tow�ców.
Szcze�gól�ny�cha�rak�ter�spół�ki

imi�sja,�któ�rą�peł�ni�spra�wia�ją,�że
kie�ru�je�ona� swo�je� ak�tyw�no�ści
dosze�ro�kie�go�gro�na in�te�re�sa�riu�-
szy.�Wwie�lu�przed�się�wzię�ciach
ocha�rak�te�rze�spo�łecz�nym�Pocz�-
ta�wy�ko�rzy�stu�je�swo�ją�fun�da�cję
kor�po�ra�cyj�ną�„Pocz�to�wy�Dar”.
Od2011�r.�ma�ona�sta�tus�or�ga�-
ni�za�cji� po�żyt�ku� pu�blicz�ne�go.
Po�wo�ła�napo�cząt�ko�wo,�aby�an�-
ga�żo�wać�się�w po�moc�dla�pra�-
cow�ni�ków�Gru�py�Pocz�ty�Pol�-
skiej�i ich�ro�dzin,�naprze�strze�ni
lat�roz�wi�nę�ła�swo�ją�dzia�łal�ność,
an�ga�żu�jąc�się�w pro�gra�my�po�-
mo�co�we�re�ali�zo�wa�ne�wspól�nie
z róż�nymi�part�ne�ra�mi�w ca�łej
Pol�sce.� To� pod pa�tro�na�tem
Fun�da�cji�Pocz�ta�Pol�ska,�uru�cho�-
mi�ła�w paź�dzier�ni�ku�br.�Pro�-
gram�Wo�lon�ta�ria�tu�Pra�cow�ni�-
cze�go,� któ�re�go� ce�lem� jest
za�an�ga�żo�wa�nie� Pocz�tow�ców
w pro�jek�ty�pro�wa�dzo�ne�przez
Fun�da�cję.�Ko�lej�ne�ta�kie�ak�tyw�-
no�ści�cią�gle�przed na�mi!
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Ta� ce�cha� wy�róż�nia� De�xi�co,
wie�lo�za�da�nio�wą,�no�wo�cze�sną
fir�mę,� zaj�mu�ją�cą� się� wszyst�-
kim,�co�zwią�za�ne�jest�z trans�-
por�tem� i lo�gi�sty�ką.� –� Trend
mo�der�ni�za�cji�ta�bo�rów�na Za�-
cho�dzie,�współ�grał�z na�szy�mi
ostat�ni�mi�za�ku�pa�mi�naj�no�wo�-
cze�śniej�szej�flo�ty�po�jaz�dów,�co
prze�ło�ży�ło�się�na zwięk�sze�nie
szyb�ko�ści�prze�miesz�cza�nia�ła�-
dun�ków,� wzrost� me�cha�ni�za�-
cji,�bez�pie�czeń�stwa�i re�gu�lar�no�-
ści� prze�wo�zów� oraz�więk�szej
ko�or�dy�na�cji�prze�pły�wów�wsys�-
te�mie�trans�por�to�wym.�Naprze�-
strze�ni 4�lat�zwięk�szy�li�śmy�ta�-
bor�z 4�do po�nad 40�po�jaz�dów,
w tym 35� cią�gni�ków� sio�dło�-
wych� z na�cze�pa�mi� –� mó�wi
Kry�stian�Olej�nik,�Pre�zes�Za�rzą�-
du�De�xi�co Sp.�z o.o.,�i do�da�je:
–�Aby�po�sia�dać�peł�niej�szą�kon�-
tro�lę�nad ni�mi�oraz�za�pew�nić
szyb�szy�prze�pływ� in�for�ma�cji,
wpro�wa�dzi�li�śmy�no�wo�cze�sny,
funk�cjo�nal�ny� sys�tem� te�le�ma�-
tycz�ny,�któ�ry�wpły�nął�na zwięk�-
sze�nie�bez�pie�czeń�stwa�za�rów�no
kie�row�ców,�jak�i trans�por�to�wa�-
nych�ła�dun�ków.

Waż�nym�ele�men�tem�w fir�-
mie�jest�też�po�dział�za�dań�i pro�-
ce�sów�de�cy�zyj�nych�oraz�bie�żą�-
ce�roz�mo�wy�z pra�cow�ni�ka�mi.
Po�świę�co�ny� im� czas� owo�cu�je
po�czu�ciem�ich�war�to�ści�i umoż�-
li�wia� szyb�sze� po�dej�mo�wa�nie
dzia�łań� pro�ak�tyw�nych.� Nie�-
odzow�ne�są�rów�nież�szko�le�nia
ka�dry,� za�rów�no� kie�row�ców
wza�kre�sie�bez�piecz�nej�i eko�no�-
micz�nej�jaz�dy,�jak�i dys�po�zy�to�-
rów�wod�nie�sie�niu�do trans�por�-
tu�ma�te�ria�łów�nie�bez�piecz�nych
(ADR).
W2020�r.�De�xi�co�pod�pi�sa�ło

już�pią�ty�kon�trakt�osta�łej�współ�-
pra�cy� i wy�mia�nie� han�dlo�wej.
W2022�roz�sze�rzo�no�dzia�łal�ność
dote�go�stop�nia,�że�po�wsta�ła�sio�-
strza�na� spół�ka� pod na�zwą
De�xi�co� Express Sp.� z o.o.
Wprzy�szło�ści�spół�ka�ma�za�miar
otwo�rzyć�fi�lię�fir�my�na te�re�nie
Eu�ro�py�Za�chod�niej.

Ja�kość�pro�cen�tu�je
za�ufa�niem�ryn�ku
Przed�się�bior�stwo�lo�gi�stycz�ne,�aby�mo�gło�się
roz�wi�jać,�mu�si�wy�róż�niać�się�czymś,�co�spra�wi,
że�w krót�kim�cza�sie�spo�śród�ty�się�cy�firm
trans�por�to�wych,�zdo�bę�dzie�za�ufa�nie�klien�tów
i na�wią�że�z ni�mi�sta�łą�współ�pra�cę.�Dla�te�go
De�xi�co�swo�ją�dzia�łal�ność�skie�ro�wa�ło�na ry�nek
ca�łej�Unii�Eu�ro�pej�skiej.�Po�mi�mo�du�żej
kon�ku�ren�cji,�sta�wia�się�tu�w pierw�szej
ko�lej�no�ści�na wy�so�ką�ja�kość�usług.

Stal�pro�dukt�-Za�mość Sp.�z o.o.
to�za�kład�pro�duk�cyj�ny,�któ�ry
od 1997�r.�wy�twa�rza�oścież�ni�-
ce�idrzwi�sta�lo�we,�seg�men�to�we
bra�my�ga�ra�żo�we�i prze�my�sło�-
we�oraz�sto�lar�kę�alu�minio�wą.
Bo�ga�ta�ofer�ta�fir�my�obej�mu�je
drzwi� w pię�ciu� gru�bo�ściach:
101 mm, 85 mm, 72 mm,
55 mm�i 40 mm,�drzwi�aku�-
stycz�ne,� an�tyw�ła�ma�nio�we
w kla�sach� RC4,� RC3� i RC2
oraz� prze�ciw�po�ża�ro�we� EI30
w kla�sach�RC3�i RC2.�Klien�ci
mo�gą�do�ko�nać�wy�bo�ru� spo�-
śród34�wzo�rów�tło�czeń,21�ko�-
lo�rów�la�mi�na�tów�inie�zli�czo�nej
moż�li�wo�ści�la�kie�rów�ja�ką�da�-
je�pa�le�ta�ko�lo�rów�RAL.�Efek�-
tow�ne� roz�wią�za�nia,� wiel�ko�-
ga�ba�ry�to�we� prze�szkle�nia,
a tak�że�trwa�łość�oraz�wy�so�kiej
ja�ko�ści�pa�ra�me�try�ter�mo�izo�-
la�cyj�ne� i aku�stycz�ne�bę�dą�ce
zna�ka�mi� roz�po�znaw�czy�mi
kon�struk�cji� alu�mi�nio�wych
pro�du�ko�wa�nych�w Stal�pro�-
dukt�-Za�mość� spra�wia�ją,� że
fir�ma�każ�de�go�dnia�re�ali�zu�je
na�wet�naj�bar�dziej�wy�ma�ga�ją�-
ce�pro�jek�ty�w tym�za�kre�sie.
Stal�pro�dukt�-Za�mość� jest

sta�bil�nym�part�ne�rem�biz�ne�-
so�wym,�a zgra�ny�i do�świad�-
czo�ny�ze�spół�two�rzą�cy�fir�mę
spra�wia,�że�pa�trzy�ona�od�waż�-
nie�w przy�szłość,�wie�rząc,�że

ko�lej�ne� la�ta� przy�nio�są� dal�-
szy�wzrost�jej�po�zy�cji�na ryn�-
ku�kra�jo�wym�i za�gra�nicz�nym
dzię�ki�do�star�cza�niu�klien�tom
in�no�wa�cyj�nych� pro�duk�tów
do�sto�so�wa�nych� do ich� po�-
trzeb�oraz�cią�gle�zmie�nia�ją�ce�-
go�się�świa�ta.

Ro�bert�Kru�kow�ski

Otwórz�się�na przy�szłość�
– Stal�pro�dukt�-Za�mość
Jest�coś�szla�chet�ne�go�wma�te�ria�le,�któ�re�go
do�ty�ka�mi�lion�rąk,�a�on�po�zo�sta�je�nie�zmien�ny.
Stal�jest�sy�no�ni�mem�trwa�ło�ści,�wy�trzy�ma�ło�ści
i nie�zmien�no�ści.

Nowość: drzwi 85 mm T59 S43

Śred�ni� czas� ocze�ki�wa�nia
nawi�zy�tę�np.�u en�do�kry�no�lo�-
ga� w ra�mach� NFZ� to� oko�-
ło 14�mie�się�cy.�Na Dol�nym
Ślą�sku,�w ko�lej�ce�trze�ba�stać
nie�mal 3�la�ta.�Czy�pry�wat�na
opie�ka�zdro�wot�na�le�piej�ra�dzi
so�bie�z do�stęp�no�ścią�do rzad�-
kich�spe�cjal�no�ści?
Znacz�nie�le�piej,�a czas�ocze�ki�-
wa�nia�nawi�zy�tę�u le�ka�rza�okre�-
śla�umo�wa�ubez�pie�cze�nia�zdro�-
wot�ne�go.�W prze�ci�wień�stwie
do pu�blicz�ne�go� ubez�pie�czy�-
cie�la,� nie� mo�że�my� usta�wić
pa�cjen�ta� w wie�lo�mie�sięcz�nej
ko�lej�ce,�tłu�ma�cząc�to�nie�do�fi�-
nan�so�wa�niem,�pan�de�mią�czy
dłu�giem�zdro�wot�nym.�W ra�-

mach�na�sze�go�ubez�pie�cze�nia
pa�cjent�z Dol�ne�go�Ślą�ska�cze�-
ka�nawi�zy�tę�u en�do�kry�no�lo�ga
nie 2�czy3�la�ta,�ale�śred�nio�oko�-
ło 20�dni.�Wi�zy�ta�ta�mo�gła�by
od�być�się�w ter�mi�nie�do 7�dni,
gdyż�ta�ką�gwa�ran�cję�da�je�na�sza
po�li�sa,�jed�nak�pa�cjen�ci�wy�bie�-
ra�ją� czę�sto� ter�mi�ny� bar�dziej
od�le�głe.

Czy�ubez�pie�cze�nie�zdro�wot�ne
do�ty�czy�tyl�ko�pla�có�wek�współ�-
pra�cu�ją�cych� z TU�Zdro�wie?
Za�le�tą�ubez�pie�cze�nia�zdro�wot�-
ne�go�wTU�Zdro�wie�jest�bez�go�-
tów�ko�wy�do�stęp�dopo�nad3 tys.
pla�có�wek�me�dycz�nych�na te�re�-
nie�Pol�ski,�ale�rów�nież�moż�li�-
wość�sko�rzy�sta�nia�zwi�zyt�le�kar�-
skich�we�wszyst�kich�po�zo�sta�łych
naza�sa�dzie�re�fun�da�cji�kosz�tów.
Wy�so�kość�świad�cze�nia�jest�uza�-
leż�nio�na�odwa�run�ków�umo�wy
imo�że�wy�no�sić�na�wet100�proc.
war�to�ści�zre�ali�zo�wa�nych�usług.
Ubez�pie�czo�ny�mo�że�więc�sam
zde�cy�do�wać,�u któ�re�go�le�ka�rza
iw ja�kiej�pla�ców�ce�bę�dzie�się�le�-
czył.�Na�stęp�nie�wy�peł�nia�elek�-

tro�nicz�ny�wnio�sek,�do�łą�cza�skan
al�bo� zdję�cie� ra�chun�ku,� a TU
Zdro�wie�re�fun�du�je�koszt�wcią�-
gu�kil�ku�dni.

W ja�kim�stop�niu�in�fla�cja�od�-
bi�ja�się�nakosz�tach�świad�czeń
me�dycz�nych?
Wzro�sty�cen�nie�omi�nę�ły�ryn�-
ku�usług�me�dycz�nych.�Re�agu�-
jąc�natę�sy�tu�ację,�uak�tu�al�ni�li�śmy
na�sze�pro�duk�ty:�Po�li�sę�Zdro�wie
oraz�Po�li�sę�Te�le�Re�fun�da�cyj�ną,
pod�no�sząc�Gór�ną�Gra�ni�cę�Od�-
po�wie�dzial�no�ści� (GGO),� czy�li
gwa�ran�to�wa�ną,� mak�sy�mal�ną
kwo�tę�re�fun�da�cji�zakon�sul�ta�cję
le�ka�rza,�np.�la�ryn�go�lo�ga,�na�wet
do240zł.�Po�zwa�la�to�nastu�pro�-
cen�to�wy�zwrot�kosz�tów�wzde�-
cy�do�wa�nej� więk�szo�ści� pla�có�-
wek� me�dycz�nych� w Pol�sce.
Tym� sa�mym� ubez�pie�cze�nie
zdro�wot�ne�wTU�Zdro�wie�sta�-
je� się� pro�duk�tem� od�por�nym
na in�fla�cję.�Co�waż�ne,�ubez�pie�-
czo�ny�mo�że�do�sto�so�wy�wać�je�-
go� za�kres� do swo�ich� po�trzeb
imoż�li�wo�ści�fi�nan�so�wych.

Roz�ma�wia�ła�Ma�ria�Le�żu�cha

Po�li�sa�zdro�wot�na�
le�kar�stwem�na wy�dłu�ża�ją�ce�się
ko�lej�ki�do le�ka�rzy
Roz�mo�wa�zAlek�san�drem�Ro�da,�Pre�ze�sem�Za�rzą�du�TU�Zdro�wie SA

Aleksander Roda, 
Prezes Zarządu TU Zdrowie SA

Czo�ło�wym�pol�skim�pro�du�cen�-
tem� pian�ki� po�li�ure�ta�no�wej
do izo�la�cji� do�mów� me�to�dą
na�try�sku� jest� gnieź�nień�ski
UL�TRA�PUR.�–�Fir�ma�po�wsta�-
ła�w2014�r.�wod�po�wie�dzi�naro�-
sną�ce�ocze�ki�wa�nia�w za�kre�sie
efek�tyw�no�ści�ener�ge�tycz�nej�bu�-
dyn�ków� –� pod�kre�śla�Ar�tur
Pa�pis,�Pre�zes�Za�rzą�du�UL�TRA�-
PUR Sp.� z o.o.,� i do�da�je:
–Obiek�ty�ocie�plo�ne�pian�ką�po�-
li�ure�ta�no�wą�zu�ży�wa�ją�dwa�ra�zy
mniej� ener�gii� ciepl�nej,� niż� te,
wktó�rych�za�sto�so�wa�no�in�ne�ro�-
dza�je�ter�mo�izo�la�cji.�Tak�że�zuwa�-
gi� na czas� i eko�no�mi�kę� pra�cy
(naprzy�kład�ter�mo�izo�la�cję�pod�-
da�sza� o po�wierzch�ni� 200� m2

moż�na�prze�pro�wa�dzić�w cią�gu
za�le�d�wie�kil�ku�go�dzin)�ma�te�riał
ten�zdo�by�wa�co�raz� to�więk�sze
gro�no� zwo�len�ni�ków.� Jej� naj�-
waż�niej�szy�mi�za�le�ta�mi,�oprócz
wła�ści�wo�ści�izo�la�cyj�nych,�są�wy�-
jąt�ko�wa� szczel�ność� i nie�prze�-
wiew�ność�oraz�ła�twość�ibez�pie�-
czeń�stwo�za�sto�so�wa�nia�(nie�py�li,
nie�emi�tu�je�przy�kre�go�za�pa�chu,
nie�po�sia�da�wła�ści�wo�ści�uczu�la�-
ją�cych).�Po�li�ure�tan�apli�ko�wa�ny
wfor�mie�pia�ny�wy�peł�nia�wspo�-
sób�cią�gły�naj�drob�niej�sze�szcze�-
li�ny�iza�głę�bie�nia.�Izo�la�cję�wy�róż�-
nia� tak�że� wy�jąt�ko�wa� trwa�łość
i wie�lo�let�nia� ży�wot�ność,� bez
zmian�wła�ści�wo�ści�fi�zycz�nych.�
Tech�no�lo�dzy� UL�TRA�PUR

opra�co�wa�li�kil�ka�ro�dza�jów�pia�-
nek�do izo�la�cji�po�szcze�gól�nych
ele�men�tów�do�mów:�ścian,�stro�-

pów,� fun�da�men�tów,� pod�łóg
i da�chów�pła�skich.�Pian�ki�te�są
cią�gle�ulep�sza�ne,�awza�leż�no�ści
odpo�trzeb�wy�ko�naw�cy,�pro�du�-
cent�mo�że�do�sto�so�wać�od�po�-
wied�nie� roz�wią�za�nie� tak,� aby
pro�dukt�mak�sy�mal�nie�speł�niał
ocze�ki�wa�ną�funk�cję.
UL�TRA�PUR�pro�du�ku�je�tak�-

że� che�micz�ne� kom�po�nen�ty
po�li�ure�ta�no�we�dla�branż�me�-
blar�skiej,�sa�mo�cho�do�wej�ime�-
dycz�nej.�Na tej�sa�mej�ba�zie�fir�-
ma� pro�du�ku�je� rów�nież� kle�je
po�li�ure�ta�no�we,�w tym�doukła�-
da�nia� chod�ni�ków� z ka�mie�nia
do za�sto�so�wa�nia�na ze�wnątrz.
Wszyst�kie�sys�te�my�UL�TRA�-

PUR�po�wsta�ją�wPol�sce�wopar�-
ciu�o za�ple�cze�tech�no�lo�gicz�ne,
umoż�li�wia�ją�ce�wy�two�rze�nie�ido�-
sta�wę�to�wa�ru�dood�bior�cy�weks�-
pre�so�wym�ter�mi�nie�do3�dni�ro�-
bo�czych.�No�wo�cze�sny,�w peł�ni

au�to�ma�tycz�ny�za�kład�pro�duk�cyj�-
ny�po�sia�da�tak�że�dwa�do�sko�na�-
le�wy�po�sa�żo�ne�la�bo�ra�to�ria�ba�-
daw�cze.� Po�nad�to� pro�duk�ty� są
ate�sto�wa�ne� przez� la�bo�ra�to�ria
ze�wnętrz�ne�–�Pań�stwo�we�go�Za�-
kła�du� Hi�gie�ny� oraz� In�sty�tu�tu
Tech�ni�ki�Bu�dow�la�nej.
–�Na�sze�po�li�ure�ta�no�we�pian�-

ki�bro�nią�się�sa�me�i sys�te�ma�tycz�-
nie�zy�sku�ją�co�raz�więk�sze�gro�no
zwo�len�ni�ków,�za�rów�no�wśród
wła�ści�cie�li�do�mów,�jak�ifirm�de�-
we�lo�per�skich,�bu�dow�la�nych�i re�-
mon�to�wych.� Rok�rocz�nie� po�-
dwa�ja�my� mo�ce� pro�duk�cyj�ne,
aby� za�spo�ko�ić� za�po�trze�bo�wa�-
nie�ryn�ku�–�pod�su�mo�wu�je�pre�-
zes�A.�Pa�pis.�

Jo�an�na�Chru�stek,�Ja�cek�Ma�jew�ski

Po�li�ure�tan�w do�cie�ple�niach
Kom�fort�i sku�tecz�ność�izo�la�cyj�na
Prze�cięt�ny�czło�wiek�ma�nie�ustan�ną�stycz�ność�z wy�ro�ba�mi�za�wie�ra�ją�cy�mi
po�li�ure�tan.�Obec�ny�jest�on�wma�te�ra�cach�łó�żek,�fo�te�lach�do�mo�wych
i sa�mo�cho�do�wych,�po�de�szwach�bu�tów,�sprzę�cie�spor�to�wym,�a tak�że�lo�dów�kach
i boj�le�rach,�bo�pian�ka�po�li�ure�ta�no�wa�to�wy�go�da�i kom�fort�ciepl�ny.

Wła�ści�ciel�fir�my�od sa�me�go�po�-
cząt�ku�kon�se�kwent�nie�i zogrom�-
nym� en�tu�zja�zmem� re�ali�zo�wał
swo�ją�wi�zję�two�rze�nia�łą�cząc�ją
z wy�jąt�ko�wym�wy�czu�ciem�po�-
trzeb�ryn�ku.�Obec�nie�mo�to�rem
dzia�ła�nia� są� in�we�sty�cje� i roz�-
wój,� dzię�ki� któ�rym�WER�SAL
zwięk�szył�swą�prze�wa�gę�kon�ku�-
ren�cyj�ną� oraz� efek�tyw�ność.
Dzi�siej�sza� fa�bry�ka� to� pra�wie
100 tys.�m²�po�wierzch�ni�pro�duk�-
cyj�no�-ma�ga�zy�no�wej,�któ�ra�z ca�-
łą�przy�le�ga�ją�cą�do obiek�tów�in�-
fra�struk�tu�rą� zaj�mu�je 20 ha.
No�wo�cze�sny�park�ma�szy�no�wy
za�pro�jek�to�wa�no�wg�naj�wyż�szych
stan�dar�dów,�opty�ma�li�zu�jąc�pro�-
ce�sy�pro�duk�cyj�ne,�co�zwięk�szy�-
ło�ob�ro�ty�i zy�ski�fir�my,�po�zy�cjo�-
nu�jąc�ją�wy�so�ko�w ran�kin�gach
pro�du�cen�tów� me�bli� ta�pi�ce�ro�-
wa�nych.
Obec�nie� WER�SAL� za�trud�-

nia�po�nad1,5�tys.�pra�cow�ni�ków,
dla�któ�rych�jest�gwa�ran�tem�sta�-
bil�nej,�bez�piecz�nej�i kom�for�to�-
wej�pra�cy.�Dzię�ki�wy�kwa�li�fi�ko�-
wa�nej�za�ło�dze�i przy�ję�tej�stra�te�gii
han�dlo�wej,�każ�de�go�ro�ku�fir�ma
pro�jek�tu�je�i ofe�ru�je�po�nad60�no�-
wych�mo�de�li.� Za�an�ga�żo�wa�nie
i wie�dza� pro�fe�sjo�nal�ne�go� ze�-

spo�łu,�od�po�wie�dzial�ne�go�za re�-
ali�za�cję�co�dzien�nych�za�dań�spra�-
wia,�że�fir�ma�nie�prze�sta�je�pod�-
no�sić�po�przecz�ki� i za każ�dym
ra�zem�pre�zen�tu�je�pro�duk�ty�za�-
ska�ku�ją�ce�in�no�wa�cyj�ny�mi�roz�-
wią�za�nia�mi�oraz�wy�jąt�ko�wym
wzor�nic�twem,�bu�du�jąc�suk�ces
mar�ki�w Pol�sce�i za gra�ni�cą.
WER�SAL� nie�ustan�nie� do�-

sko�na�li�wszyst�kie�swo�je�dzia�ła�-
nia,� dzię�ki� cze�mu� naj�wyż�szej
ja�ko�ści�pro�duk�ty�odwie�lu�lat�cie�-
szą�się�uzna�niem�ro�sną�cej�gru�-
py�klien�tów�na ca�łym�świe�cie,
Do�świad�czo�ny�i kre�atyw�ny�ze�-
spół�opra�co�wu�je�pro�jek�ty�wzgo�-
dzie�zme�to�dą�De�sign�in�king
tak,�aby�pro�duk�ty�sy�gno�wa�ne�lo�-
go�WER�SAL�po�wsta�wa�ły�wod�-
po�wie�dzi� na re�al�ne� po�trze�by
użyt�kow�ni�ków.�Ostat�nie�la�ta�to
dla� fir�my� czas� dy�na�micz�ne�go
roz�wo�ju�i suk�ce�sów,�cze�go�do�-
wo�dem�są�licz�ne�na�gro�dy�oraz
sze�reg�waż�nych�pro�jek�tów�in�we�-
sty�cyj�nych.

Al�do�na�Cze�chow�ska,
Product�Manager

Me�ble
two�rzo�ne�z pa�sją
Fa�bry�ka�Me�bli�WER�SAL�za�po�cząt�ko�wa�ła
dzia�łal�ność�po�nad 30�lat�te�mu,�wma�łej
miej�sco�wo�ści�Jan�ko�wy�w woj.�wiel�ko�pol�skim.
Pa�sja�two�rze�nia�i de�ter�mi�na�cja�za�ło�ży�cie�la
fir�my�Zbi�gnie�wa�Ka�czo�row�skie�go,�po�zwo�li�ły
roz�wi�nąć�ów�cze�sny�warsz�tat�w jed�ną
z naj�więk�szych�w Pol�sce�fa�bryk�pro�du�ku�ją�cych
me�ble�ta�pi�ce�ro�wa�ne,�łóż�ka�oraz�ma�te�ra�ce.
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Mi mo, że pro duk ty te gosz czą
na na szych sto łach od dwóch
mie się cy, już te raz mo gą po -
chwa lić się wy so kim za in te re so -
wa niem kon su men tów oraz
dwu cy fro wą roz po zna wal no -
ścią, któ ra się ga 43 proc. wśród
gru py do ro słych Po la kó w1. Ale
to nie wszyst ko, Pa rów ki Do bre
to pro dukt, któ ry
w krót kim cza sie zdo -
był wie le od zna czeń
kon su menc kich, w tym
m.in. Go dło Do bra
Mar ka 2022 – Ja kość,
Za ufa nie, Re no ma.

Nie�kwe�stio�no�wa�ny
li�der�w swo�jej
ka�te�go�rii

Pa rów ki Do bre to
no wość na ryn ku, a już
zo sta ły wie lo krot nie
na gro dzo ne za swo ją
ja kość i smak. Jed nak
naj waż niej szym wy róż nie niem
dla mar ki jest sam wy bór kon -
su men tów, któ rzy bar dzo chęt -
nie się ga ją po ten pro dukt.
Świad czą o tym wy ni ki roz po -
zna wal no ści mar ki, któ re zna czą -
co wzro sły tak że pouda nej kam -
pa nii re kla mo wej Do li ny Do bra. 

Mi�strzow�ska�ja�kość
Ry nek pa ró wek to naj waż -

niej sza ka te go ria bran ży mię -
snej, war ta po nad 3 mld zł rocz -

nie. Aż 9 na 10 Po la ków de kla -
ru je spo ży cie te go pro duk tu.
Zna czą cą ich gru pę sta no wią
dzie ci. Wią że się z tym du ża od -
po wie dzial ność pro du cen tów
w za kre sie do star cze nia pro -
duktów naj lep szej ja ko ści.
Pa rów ki Do bre Do li ny Do bra
udo wad nia ją, że ja kość mo że iść

w pa rze ze sma kiem i przy -
stęp ną ce ną. Mar ka po sta no wi -
ła tym sa mym rzu cić wy zwa nie
po pu lar nym pro du cen tom pa -
ró wek za chę ca jąc kon su men tów
do po rów ny wa nia ety kiet i kie -
ro wa nia się w swych wy bo rach
naj lep szym skła dem.

[1] Pró ba Re pre zen ta tyw na Po la ków,
N=1077, Pa nel Ba daw czy Ariad na,
Ba da nie ty pu Omni bus, 14-17.10.2022
War sza wa

Pa rów ki Do bre
– ja kość na me dal
Pol scy kon su men ci co raz czę ściej na skle po wych
pół kach po szu ku ją pro duk tów cha rak te ry zu ją -
cych się czy stą ety kie tą, wy so ką ja ko ścią
i lo kal nym po cho dze niem. W od po wie dzi na te
ocze ki wa nia po ja wi ły się Pa rów ki Do bre.

Od lat sta wia my na in no wa cje
i śle dzi my ak tu al ne tren dy.
Eli mi no wa nie pla sti ku jest dziś
ak tu al ne bar dziej. niż kie dy kol -
wiek. Zwięk sza się świa do -
mość kon su men ta, zwłasz cza
mło de go po ko le nia. Zie mia
jest wy star cza ją co za nie czysz -
czo na. Uwa ża my, że moż na
sku tecz nie i efek tyw nie sprzą -
tać bez prze no sze nia śmie ci
w in ne miej sce. No wa li nia
pro duk tów Bra it ef fec ti ve
cle aning muss su ją ce ta blet ki
po zwa la sku tecz nie za dbać
o dom i świa do mie za trosz czyć
się o śro do wi sko. Wy god niej
i oszczęd niej jest do da wać wo -
dę w do mu, niż ją nie po trzeb -
nie trans por to wać, ge ne ru jąc

zbęd ne kosz ty fi nan so we i śro -
do wi sko we dla ja ko ści po wie -
trza. To po pro stu roz sąd ne.
Z ta blet ka mi Bra it kon su ment
zy sku je re al ny wpływ na naj -
więk sze pro ble my eko lo gicz ne.
To nie pu ste ha sła a re al ne
dzia ła nie, któ re każ dy mo że
pod jąć i po czuć się od po wie -
dzial ny za swo ją pla ne tę. Li nia
skła da się ze star te ra z bu tel ką
wie lo krot ne go użyt ku z ta -
blet ka mi oraz za pa sów. Do -
stęp ne wa rian ty: mul tic le an,
do kuch ni, do my cia szyb, lu -
ster i po wierzch ni la mi no wa -
nych. 

Łu�kasz�Mi�chal�ski,
Mar�ke�ting�Ma�na�ger

Czystość w tabletce


