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Jako jedyna spółdzielnia mieszkaniowa w kraju 
prowadzą Państwo tak rozbudowaną działalność 
charytatywną. Proszę przybliżyć zakres działań.
Teresa Ślązkiewicz – Zastępca Prezesa Zarządu: 
Od wielu lat organizujemy projekt społeczno-
kulturalny ukierunkowany na wzmacnianie wię- 
zi międzyludzkich, polegający na organizowaniu 
licznych imprez integracyjnych dla mieszkańców. 
Takie inicjatywy wyzwalają otwartość na są- 
siadów, wzajemną życzliwość i potrzebę przeby-
wania wśród ludzi. Do zakresu społecznego 
oddziaływania należy głównie eliminowanie zais- 
tniałych problemów, pomoc w trudnych sy-
tuacjach życiowych, doradztwo i pośrednictwo  
w uzyskiwaniu fachowego wsparcia w jednostkach 
samorządowych czy specjalistycznych. We wrześ- 
niu 2005 roku powstała fundacja, której inic-
jatorem i fundatorem był zarząd spółdzielni. Jej 
celem jest prowadzenie działalności społecznie 
użytecznej na rzecz członków i mieszkańców 
KSM. Pomagamy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej, osobom chorym i ubogim.

Spółdzielnię wyróżnia umiejętne inwestowanie, 
którego mogą pozazdrościć deweloperzy. Na 
jakim etapie są obecne inwestycje?
Ustawowym celem każdej spółdzielni mieszka-
niowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych 

oraz innych potrzeb członków spółdzielni i ich 
rodzin. Dla jego realizacji podejmowana jest przez 
nas m.in. działalność inwestycyjna w zakresie 
budownictwa mieszkaniowego wraz z infrastruk-

turą towarzyszącą. Dążąc do obniżenia przyszłych 
kosztów utrzymania budowanych nieruchomości 
stosujemy najwyższe, ale sprawdzone technologie 
i przemyślane rozwiązania projektowe, co zapew- 
nia ich użytkownikom wysokie poczucie kom- 
fortu i bezpieczeństwa. Widzimy stałą potrzebę 
rozwoju, a ponieważ mamy wygospodarowane 

lub zakupione w granicach osiedli tereny nadające 
się pod zabudowę – prowadzimy działalność 
inwestycyjną stosując nowatorską architekturę 
reprezentującą najwyższe standardy europejskie. 
W 2017 roku zakończyliśmy jako inwestor bu- 
dowę czterokondygnacyjnego budynku w dziel-
nicy Murcki, z 20 mieszkaniami w technologii 
tradycyjnej z windą i własną kotłownią gazową 
dostarczającą ciepło na potrzeby ogrzewania  
i podgrzania wody. Mieszkania zrealizowane  
w bardzo dobrym standardzie są już dostępne  
w tzw. stanie deweloperskim, a powierzchnia 
lokali wynosi od ok. 40 m2 do 114 m2. Aktualnie 
planujemy nowe inwestycje, które są dopiero  
w fazie projektowania.

Jakie są Państwa plany na przyszłość?
Na bieżąco monitorujemy proces zmian w prze- 
pisach prawnych, analizując je w szczególności 
pod kątem możliwości technicznych, interesu 
ekonomicznego oraz społecznego członków KSM. 
Głównie dotyczy to kwestii udziału spółdzielni  
w tym segmencie „Narodowego Programu Miesz-
kaniowego”, który zawiera zapisy zapowiadające 
włączenie spółdzielczości mieszkaniowej w prog- 
ram mieszkaniowy. Z uwagi na brak istotnych 
przesłanek do bardziej efektywnego włączenia 
się spółdzielni do realizacji obecnego rządo-

wego programu „Mieszkanie plus”, staramy się 
utrzymać ważność dokonywanych na bieżąco 
uzgodnień branżowych, które w wyniku wprowa- 
dzenia przez Ministerstwo Infrastruktury i Bu- 
downictwa „Narodowego Programu Mieszkanio- 
wego”, umożliwi nam płynne wdrożenie jego 
postanowień. Dotyczy to głównie budowy na 
terenach spółdzielni mieszkań lokatorskich,  
a nie możemy niczego rozpocząć bez dokładnie 
doprecyzowanych przez ustawodawcę przyszłych, 
dostępnych warunków finansowania tych inwes- 
tycji w formule spółdzielczej. W zakresie infra- 
struktury towarzyszącej budownictwu mieszka- 
niowemu, skupiamy się głównie na doinwes-
towaniu i modernizowaniu zasobów istniejących, 
mających na celu zwiększenie liczby miejsc par- 
kingowych. Od pewnego czasu trwają prace 
przygotowawcze w zakresie realizacji dodatko-
wych miejsc postojowych, w tym parkingów 
strzeżonych. Przegląd dotyczy też weryfikacji 
potrzeb i możliwości budowy nowych miejsc do 
rekreacji, np. placów zabaw.

Uczelnia powstała w 2000 r. jako wyższa szkoła 
zawodowa z prawem do uruchomienia sześciu 
specjalności. Od momentu uzyskania uprawnień 
do nadawania stopnia doktora na dwóch róż-
nych kierunkach w 2009 r. funkcjonuje jako 
akademia. Dzisiaj jest jedną z większych uczelni 
niepublicznych. Kształci studentów na sześciu 
wydziałach: lekarskim i nauk o zdrowiu, prawa, 
administracji i stosunków międzynarodowych, 
zarządzania i komunikacji społecznej, psycho- 
logii i nauk humanistycznych, nauk o bezpie-
czeństwie, architektury i sztuk pięknych. Jest to 
jedna z niewielu uczelni w Polsce, w tym je-
dyna niepubliczna, której dyplom architekta 
jest automatycznie uznawany w całej Unii Euro-
pejskiej. Studiuje tu prawie 8 tys. studentów,  
z czego niemal 2 tys. to studenci zagraniczni z 34 
krajów świata. Uczelnia posiada również wydział 
zamiejscowy w Tychach, gdzie prowadzony jest 
najlepszy Uniwersytet Trzeciego Wieku na Śląsku, 
w którym uczestniczy 1275 osób. Uniwersytet 
ten jest dofinansowany przez miasto Tychy. Po-
maga to w aktywizacji osób zaawansowanych 
wiekiem, ale młodych duchem, które dzięki 
temu przy niewielkim koszcie mogą uczyć się 
nowych rzeczy i rozwijać swoje umiejętności.  
W najbliższym czasie planowane jest też otwarcie 
podobnej placówki w Krakowie. 
Kanclerz – prof. dr Klemens Budzowski – od 
początku realizuje wizję uczelni opartą głównie 
na jakości i wysokim poziomie kształcenia. Dziś 
ma ona własny kampus, bibliotekę, siłownię, 
przychodnię zdrowia i stołówkę, czyli całą 
infrastrukturę sprzyjającą studentom. Pierwsze 
inwestycje rozpoczęto już w trzecim roku dzia-
łalności uczelni. W tym roku rozpoczyna się 
kolejna. – Wszystkie budynki zaprojektowaliśmy  

i wybudowaliśmy własnym sumptem. Niczego nie 
adaptowaliśmy na potrzeby uczelni, tworzyliśmy 
wszystko od zera, z myślą o komforcie naszych 
studentów – mówi kanclerz.
Komfort miał również na myśli zagraniczny 
inwestor budujący prywatny akademik dla stu-
dentów z Krakowa, organizując na Wydziale 
Architektury i Sztuk Pięknych konkurs na pro-
jekt pokoju. Wizji laureata znacznie bliżej do 
nowoczesnych wnętrz typu „studio” niż do ste- 
reotypowego akademika, który przywołuje 
wspomnienia poprzedniego systemu.

Krakowska Akademia jako pierwsza niepubliczna 
uczelnia uzyskała uprawnienia do kierunku le- 
karskiego, który istnieje już trzeci rok. Na 
Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu prowa-
dzone jest sześć kierunków studiów: lekarski, 
pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, diete-
tyka, fizjoterapia i kosmetologia. Zdaniem dzie- 
kana, prof. dr hab. Filipa Gołkowskiego, wydział 
wyróżnia nowatorski program dydaktyczny, któ- 

ry jest oparty na modułach. Na przykład moduł 
„układ krążenia i oddechowy” zawiera w sobie 
treści z zakresu anatomii, fizjologii, budowy 
mikroskopowej oraz prawidłowej anatomii radio- 
logicznej narządów tego układu. Nowoczesne 
nauczanie medycyny opiera się w coraz więk-
szym stopniu na symulacji medycznej. Ogólnym 
założeniem tego podejścia jest to, żeby student jak 
najwięcej nauczył się na bardzo zaawansowanych 
technologicznie symulatorach, które potrafią 
naśladować w sposób znakomity różne stany 
kliniczne, łącznie z tymi, które wymagają nagłych 
interwencji z możliwością przeprowadzania 
pewnych działań operacyjnych. Na uczelni funk- 
cjonuje już Centrum Symulacji Medycznej dla 
kierunku pielęgniarskiego, obecnie jest ono roz- 
wijane do użytku dla kierunku lekarskiego. 
Jednym z podstawowych jego założeń jest 
doskonała imitacja środowiska szpitalnego, 
w tym również sal operacyjnych. Efektem współ-
pracy uczelni z wybranymi – dysponującymi 
nowoczesną bazą oraz kompetentną kadrą – szpi-
talami w Małopolsce i na Śląsku, jest tworzenie 
oddziałów klinicznych, w których realizowana 
jest dydaktyka oraz działalność naukowa. 
Krakowska Akademia jest uczelnią o profilu 

uniwersyteckim, z szeroką ofertą 30 kierunków. 
Uczelnia po raz kolejny plasuje się na pierwszym 
miejscu w Polsce, pośród uczelni niepublicznych, 
w ocenie jej absolwentów przez pracodawców 
i bardzo wysoko wśród wszystkich uczelni. 
Obecnie posiada uprawnienia do nadawania 
stopni doktora na trzech kierunkach. Pierwsze 
otrzymała w zakresie nauk o polityce, drugie 
w zakresie nauk prawnych, a trzecie z nauk 

o bezpieczeństwie. Na Wydziale Prawa oraz 
Wydziale Administracji i Stosunków Międzynaro- 
dowych funkcjonują seminaria i studia dokto-
ranckie. Otwartych jest obecnie kilkadziesiąt 
przewodów doktorskich. O stopień doktora 
nauk o bezpieczeństwie stara się obecnie ponad 
dwudziestu doktorantów. Niebawem będzie też 
skierowany wniosek do Centralnej Komisji 
o uprawienia habilitacyjne w zakresie prawa. 
Szczególnie wysoki poziom kształcenia w tym 
zakresie przynosi konkretne efekty – absolwenci 
wydziału zdający na aplikacje prawnicze mają 
jedne z najlepszych wyników wśród absolwentów 
uczelni niepublicznych. W Krakowie obecnie są 
prowadzone cztery kierunki prawnicze, z czego 
ten prowadzony przez Krakowską Akademię 
plasuje się na drugim miejscu, za Uniwersytetem 
Jagiellońskim.
Rektor uczelni, prof. dr hab. Jerzy Malec, jako 
Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Unii 
Edukacyjnej Konfederacji Lewiatan był jedną  
z osób, które opiniowały zapisy nowej ustawy  
o szkolnictwie wyższym. Sugerował, aby rodzice 
lub absolwenci mogli odpisywać od podatku 
dochodowego część kosztów kształcenia.
 – Od początku byłem zwolennikiem napisania 
nowej ustawy, tym bardziej, że zgodnie z zapowie-
dziami ministerstwa, powstawała ona przy kon-
sultacjach ze środowiskiem, którego dotyczy 
– przyznaje prof. Malec. – Oczywiście projekt 
ustawy nie uchronił się od zmian na poziomie sej- 
mowym. Wytyczne oceny pracy naukowej uczelni, 
która teraz jest najważniejszym wyznacznikiem 
jej efektywności, są nadal niejasne. Na przykład 
brakuje ostatecznych kryteriów wyboru wydaw-
nictw naukowych i czasopism, w których pub-
likacja będzie najwyżej punktowana. Obecnie 
funkcjonująca lista ok. 300 wydawnictw, którą 
ministerstwo opublikowało w formie komuni-
katu, wzbudza pewne wątpliwości. Znajdują się 
wśród nich mało znane wydawnictwa, a brakuje 
kilku takich, które wydawały się wyborem oczy- 
wistym. Czekamy na konkrety, aby móc sku-
tecznie wywiązywać się z naszej pracy – dodaje.
Akademia otrzymała wiele nagród, wyróżnień  
i certyfikatów na przestrzeni prawie 20 lat dzia- 
łalności. Władze uczelni najbardziej cenią sobie 
wysokie miejsca w Rankingu Perspektyw, w któ- 
rym skutecznie konkurują z uczelniami pańs-
twowymi o wiele dłuższej tradycji.

Mamy znaczny potencjał gospodarczy

Prestiż budowany latami

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa od lat jest nowoczesną i przyjazną ludziom spółdzielnią, 
zarządzaną przez licencjonowanych zarządców nieruchomości. Jej ponad 60-letnie doświadczenie 
pozwala na podnoszenie standardów obsługi mieszkańców i daje im perspektywę stabilizacji  
i bezpieczeństwa. 

Dyplom Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego od lat wzbudza uznanie wśród pracodawców. 
Absolwenci uczelni mogą więc być spokojni o swoje miejsce na 
rynku pracy, niezależnie który z wielu obecnie prowadzonych 
kierunków wybrali. Akademia jest również pierwszą 
niepubliczną uczelnią w kraju, która uzyskała uprawnienia do 
otwarcia kierunku lekarskiego, cieszącego się od trzech lat 
dużym powodzeniem.

Wyjątkowe osiedle Murcki przy ul. Domeyki w Katowicach

Kampus Akademii wciąż się rozwija. Przewidziane są kolejne inwestycje.

- Branża ciepłownicza 
liczy na większe wsparcie 

- mówi  
Grzegorz Malinowski 

-Pesta, prezes zarządu 
PEC w Brodnicy.
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Rozmawiał Wojciech Grabarczyk

Dorota Solczak
Wydawca: Polska Agencja Przedsiebiorczości Sp. z o.o., ul. Słowackiego 13, 40-094 Katowice    telefon: 32/7826007    email: redakcja@forum-przedsiebiorczosci.pl



F2

Realizacja projektu zapewni kompleksową moder-
nizację infrastruktury Centrum Badawczego. Nowe 
urządzenia uzupełnią dotychczasową apara-
turę, przeznaczoną do realizacji prac w zakresie 
technologii wytwarzania sensorów, detektorów 
i mikrosystemów oraz przyrządów 
półprzewodnikowych na bazie GaN. 
Adam Struzik, marszałek woj. mazo- 
wieckiego uważa, że kwestią prio-
rytetową tego dofinansowania jest 
inwestycja w świat nauki i badań, 
a także proces innowacyjny czyli 
transfer technologii do przemysłu. 
 – Projekt wpisuje się w nasze inteli- 
gentne specjalizacje, a konkretnie 
w inteligentne systemy zarządzania. 
Instytut Technologii Elektronowej będzie 
pracował nad innowacyjnymi techno- 
logiami, które będą służyły w różnych 
dziedzinach życia, takich jak np. 
telemedycyna czy obronność.
Mazowsze jest liderem w wykorzystaniu nowo-
czesnych rozwiązań, zwłaszcza fotoniki. To 
element nie tylko specjalizacji polskiej, ale 
też tzw. kluczowych kierunków rozwoju Unii 
Europejskiej – podkreśla Adam Struzik.
Instytut Technologii Elektronowej zakupi nowe 
urządzenia niezbędne do rozwoju nowoczesnych 
technologii, m.in. zestaw urządzeń dla linii  
doświadczalnej technologii mikrosystemów MEMS, 
sensorów i detektorów dla ITE Piaseczno, zestaw 
urządzeń dla linii doświadczalnej mikromontażu 
mikrosystemów, sensorów i detektorów dla ITE 
Piaseczno oraz zestaw urządzeń do  laboratorium/
gniazda litografii submikrometrowej dla ITE 
Warszawa. Ponadto, istniejąca infrastruktura 
techniczna zostanie zaadaptowana do pracy z no- 
wymi urządzeniami. – W Centrum opracowujemy 

technologie oparte na krzemie oraz nowym 
materiale – azotku galu. W Unii Europejskiej 
określono je jako umożliwiające rozwój. Dzięki 
temu dofinansowaniu będzie możliwość połą-
czenia wysokich kompetencji pracowników insty-

tutu z nowoczesną infrastrukturą. Zakupiony 
sprzęt stworzy nowe możliwości  w tworzeniu 
nowoczesnych układów elektronicznych. Te pod- 
zespoły są stosowane w najbardziej nowoczesnych 
dziedzinach przemysłu, takich jak przemysł 4.0, 
energoelektronika, telemedycyna,  obronność, 
a przede wszystkim cyberbezpieczeństwo. To 
umożliwi unowocześnienie tradycyjnej dziś struk- 
tury polskiego przemysłu. Dofinansowanie w wy- 
sokości 52 mln zł to potężny zastrzyk dla 
instytutu. Dzięki niemu będziemy mogli maksy- 
malnie wykorzystać jego potencjał dla rozwoju  
innowacyjnych technologii – sumuje Piotr Dumania, 
dyrektor Instytutu Technologii Elektronowej.  

Jakimi technologiami zajmuje się APA?
Zajmujemy się zaawansowaną technologią i jak 
to w technologii bywa – ciężko jest ją pokazać. 
Przed kilkoma laty podjęliśmy decyzję, że bę-
dziemy prezentować technologię od strony użyt-
kowej, by ludzie rozumieli czym jest, co daje 
człowiekowi i że nie trzeba się jej bać. Pokazujemy, 
na przekór negatywnym opiniom, że technologia 
jest piękna, może być użyteczna, komfortowa  
i efektywna energetycznie. Dlatego stworzyliśmy 
Black House – showroom technologiczny.  
W związku z tym, że produkujemy systemy, które 
sterują wszystkimi zachodzącymi procesami  
w inteligentnych budynkach, zaprosiliśmy part- 

nerów – firmy takie jak Samsung, Philips, Microsoft, 
Canon oraz dostawców kin domowych i sys-
temów audio, by móc pokazać klientom nasze 
rozwiązania technologiczne w działaniu, gdzie 
jednocześnie są efektywne, poprawiają komfort 
i jakość naszego życia. Stworzyliśmy również 
LeonardoLab, gdzie wspólnie z naukowcami 
z Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej 
opracowujemy rozwiązania dla osób potrzebu-
jących wsparcia od technologii, traktując czło-
wieka jako model wszechświata.

Czym jest APA Industry?
APA Industry to przemysłowe rozwiązania dedy-
kowane dla fabryk. Tam zwracamy uwagę na to, 

aby procesy przemysłowe odbywające się w halach 
fabrycznych były bezpieczne i zarazem oszczędne. 
Technologia ta łączy środowisko przemysłu  
i budownictwa. Utworzyliśmy platformę prze-
mysłu 4.0 – NAZCA, która łączy wszystkie 
technologie wspomagające pracę systemów. Ideą 
przemysłu 4.0 jest wykorzystanie wszystkich 
informacji, które są dostępne, przeanalizowanie 
ich, wyciągnięcie wniosków oraz poprawienie 
procesu. Dzięki naszej platformie można to 
robić w trybie online 7/24/365. APA Industry 
umożliwia podejmowanie trafnych decyzji  
w oparciu o prawdziwe dane. 

Czym jest zrównoważone budownictwo 
i czy firma podąża za rozwojem tej 
dziedziny?
Tak, firma zdecydowanie podąża za roz-
wojem zrównoważonego budownictwa. 
Zajmujemy się optymalizacją procesów 
energetycznych pod względem kosztów. 
Bardzo często w budynkach są stosowane 
technologie, które nie są efektywne. 
Dlatego od wielu lat np. mierzymy 
efektywność paneli fotowoltaicznych. 
Ostatnio w centrum R+D badamy wiat- 
raki. Badamy wpływ różnych techno-
logii na siebie, by architekci czy pro- 

jektanci podejmowali decyzje oparte o praw-
dziwe wyniki pomiarowe, a nie deklaracje 
handlowe. W strukturze budynku APA zain-
westowaliśmy w budowę zrobotyzowanej 
szklarni eksperymentalnej. Mówimy o tym, że 
powierzchnie, które nie są wykorzystywane 
przez użytkowników mogą być wykorzystane np. 
by zmniejszyć emisję CO2. Promujemy zielone 
dachy, optymalizujemy proces konsumpcji energii, 
pokazując jak zmniejszenie konsumowanej 
energii przekłada się na zmniejszenie emisji CO2. 
Pokazujemy, ze efektywne wykorzystanie OZE 
daje konkretne korzyści. 

Współpraca szansą na rozwój

Odważnie w stronę Przemysłu 4.0

Instytut Technologii Elektronowej podpisał umowę z Urzędem 
Marszałkowskim woj. mazowieckiego na dofinansowanie 
unijne sięgające ponad 52 mln zł. Środki zostaną przekazane na 
doposażenie Centrum Nanoelektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki 
ITE w aparaturę niezbędną do dalszego prowadzenia badań. 

Artur Pollak – prezes firmy APA twierdzi, że polskiego rynku nie stać na 
to, by nie wdrażać technologii związanych z przemysłem 4.0. Dlatego 
APA wprowadza trendy z nim związane.

Laboratorium fotolitografii

Laboratorium Black House / APA Smart

Rozmawiała Anna Cieśla

Spółka obchodzi w tym roku dziesięciolecie 
działalności. Jak zmieniała się przez te lata?
Naszą działalność zaczynaliśmy ze wspólnikiem 
od zera, z górą pomysłów i kilkoma kontaktami 
do przyszłych klientów. Od początku byliśmy 
nastawieni na jakość i stworzenie samowystar-
czalnej organizacji realizującej innowacyjne pro-
jekty. W tym celu zbudowaliśmy dział badań  
i rozwoju, dział automatyki i dział konstrukcyjny. 
Jako młoda firma przyjmowaliśmy każde zle-
cenie, które pozwalało się rozwinąć. Z biegiem 
czasu zaczęliśmy jednak ograniczać nasz asorty- 
ment, by stać się wyspecjalizowanym przed-
siębiorstwem, świadomym swoich mocnych stron. 
Obecnie skupiamy się na projektowaniu oraz 
realizacji innowacyjnych rozwiązań z zakresu 
intralogistyki magazynowej i produkcyjnej, w tym 
linii transportowych czy systemów mobilnych 
typu AGV. Nasza technologia trafia wszędzie 
tam, gdzie jest na nią zapotrzebowanie, głównie 
do przedsiębiorstw z branży samochodowej, 
magazynowej, przemysłu drzewnego, spożyw-
czego i AGD-RTV.

Na jakim etapie obecnie jest czwarta rewolucja 
przemysłowa i czy polskie firmy są na nią gotowe?
O przemyśle 4.0 w Polsce mówi się mniej więcej 
od trzech lat, ale nie każdy do końca rozumie, 
co kryje się pod tym pojęciem i często jest ono 
nadużywane. Czwarta rewolucja przemysłowa 
to coś więcej niż dostawa robotów do firmy. To 
nie tylko zastąpienie człowieka w wykonywaniu 
prostych czynności fizycznych, ale przede wszys-
tkim w podejmowaniu decyzji. Niestety nasz 
kraj jest dalej na etapie zatrudniania stosunkowo 
taniej siły roboczej, a rozwiązania, które mogłyby 
nas wprowadzić do pierwszej ligi w zakresie 
koncepcji przemysłu 4.0, są jeszcze przed nami. 

Jakie są plany spółki na najbliższe lata?
Nasze aspiracje sięgają dalej niż granice Polski, 
dlatego w najbliższych latach postawimy na eks- 
pansję zagraniczną. Wysoki stopień niezawod-
ności naszych rozwiązań sprawił, że jesteśmy  

w stanie wdrażać je z dala od domu. Duży nacisk 
kładziemy na projekty związane z pojazdami 
AVG w trzech typach: do lekkich obciążeń, do 
palet oraz pojazdów specjalnych pobierających 
palety samodzielnie. Zależy nam na szybkim 
wdrożeniu i komercjalizacji wyników naszych 
prac oraz rozpoczęciu sprzedaży tych produktów 
na rynku krajowym i międzynarodowym. 

Zostali Państwo nominowani do nagrody Lider 
Konkurencyjności 2019. Czym dla Państwa jest 
to wyróżnienie?
Myślę, że jest to dowód na to, że obraliśmy dobry 
kierunek rozwoju. Podjęte przez nas decyzje 
zaprocentowały tym, że nie jesteśmy już małą, 
anonimową firmą, tylko przedsiębiorstwem reali- 
zującym innowacyjne projekty o zasięgu ogólno-
polskim, z dużymi aspiracjami na ekspansję. Bez 
tego przełomu nominacji mogłoby nie być, a my 
nie mielibyśmy satysfakcji z docenienia naszych 
starań. 

Jaki jest profil działalności firmy HTM?
Na początku naszej działalności podpisaliśmy 
umowę z japońską firmą OKUMA – producentem 
bardzo precyzyjnych obrabiarek. Zajmujemy się 
ich dystrybucją do firm międzynarodowych  
i MŚP. OKUMA jest jednym z ważniejszych 
graczy na rynku światowym. Z czasem zaczęliśmy  
rozwijać i doposażać ich urządzenia, dzięki czemu 
zyskujemy przewagę nad konkurencją.

Czy współpracują Państwo z nauką?
Tak, współpracujemy z Politechniką Śląską, 
Opolską oraz Warszawską. Wiele z tych prac 
opiera się na badaniach, których my jako 
inżynierowie nie możemy się podjąć. My się 
trzymamy biznesu, a naukowcom chcemy 
zlecać badania. Wydziały kompletują zes-
poły, które współpracują z naszą firmą. 

Jaka jest struktura Państwa kadry? 
Firma liczy około 60 osób. 95 proc. z nich 
ma wyższe wykształcenie. Zapraszamy sta- 
żystów na praktyki, dzięki którym się rozwi- 
jają i uczą, a kiedy kończą studia to chętnie zatrud-
niają się w naszej firmie. To sprawdza się od wielu lat  
i chcemy ten model kontynuować. Jest dzięki 
temu dużo praktycznej nauki, a doświadczeni 
koledzy nadzorują pracę osób wdrażających się  
w obowiązki.

Z których dotychczasowych rozwiązań techno-
logicznych są Państwo najbardziej dumni?
Było wiele sukcesów. Przykładem może być roz-
wiązanie dla jednej z grup kapitałowych, której 
prezes chciał produkty zwiększające efektywność 
o 30 proc. w stosunku do stanu aktualnego. 
Osiągnęliśmy to. Potrafimy także na maszynach 
uniwersalnych wykonywać koła zębate. To jest 
niełatwa rzecz. Japońska firma dostarcza nam 
maszynę uniwersalną, a my rozbudowujemy ją 
oraz technologicznie przystosowujemy do wyma-
gań klienta.

Skąd pomysł na utworzenie Centrum Badawczo-
Rozwojowego w Gliwicach?
Przede wszystkim samo centrum jest konsek-
wencją rozwoju firmy. Od ponad 10 lat idziemy 
w kierunku rozwoju nowych technologii dla 
maszyn. Patrzymy na potrzeby klientów. Konsek-
wentnie ulepszamy nasze maszyny stosując nowa- 
torskie rozwiązania. Uruchomiliśmy własny dział 
rozwoju automatyzacji, w którym w przeciągu 

roku opracowaliśmy kilka systemów uspraw-
niających te procesy. Taka jest tendencja rynku. 
Chcemy być gotowi na zabezpieczenie klienta 
kompleksową usługą technologiczną. CBR idzie 
jeszcze krok do przodu. Mając wiedzę i przede 
wszystkim doświadczenie zbadaliśmy zapotrze-
bowanie klientów. Nasze prace zaczęły wykracza
poza zakres dotychczasowych obowiązków. Potrze- 
bowaliśmy nowej siedziby z pełną infrastrukturą, 
dlatego powstał pomysł utworzenia Centrum 
Badawczo-Rozwojowego w Gliwicach. Projekt 
jest dofinansowany w około 25 proc. z UE. 
(„Utworzenie specjalistycznego Centrum B+R 
przez High Technology Machines Sp. z o.o. celem 
opracowania nowatorskich, autonomicznych, 
zautomatyzowanych zdalnie zarządzanych i ultra- 
precyzyjnych rozwiązań obróbczych”). 

Gotowi do ekspansji

HTM patrzy w przyszłość

Lean-Tech nieustannie rozwija rozwiązania z zakresu intralogistyki 
magazynowej i produkcyjnej. Jakość, na którą postawili właściciele 
firmy 10 lat temu, zaprocentowała silną pozycją na rynku krajowym. 
O rozwoju i planach na przyszłość mówi Paweł Drab – prezes zarządu.

High Technology Machines działa na rynku od 17 lat.  
Zajmuje się dystrybucją obrabiarek japońskiego producenta OKUMA. 
Firma poszła jednak o krok dalej – w czerwcu otwiera Centrum 
Badawczo-Rozwojowe. O sukcesach HTM mówi Adam Węgrzyn.

Paweł Drab - prezes zarządu

High Technology Machines Sp. z o.o. na targach

Rozmawiał Błażej Pezdek

Rozmawiała Anna CieślaRozmawiała Anna Cieśla
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Historia Spółdzielni Pracy „Muszynianka” sięga 1951 roku. 
Wtedy w Krynicy Zdroju powstała spółdzielnia pracy, która 
początkowo zajmowała się działalnością usługową. Były to 
usługi krawieckie, szewskie, a potem także fryzjerskie. Na 
przestrzeni dziesiątek lat spółdzielnia zajmowała się przemysłem 
spożywczym, prowadząc zakład przetwórstwa mięsnego oraz 
zakłady wyrobów cukierniczych. W latach siedemdziesiątych 
ubiegłego stulecia spółdzielnia rozpoczęła produkcję wody 
mineralnej w opakowaniach szklanych. Woda początkowo była 
sprzedawana na małą skalę, do do zakładów przemysłowych 
i okolicznych miejscowości w promieniu do 150 kilometrów. 
Uwolnienie rynku po transformacji ustrojowej było prawdziwym 
skokiem rozwojowym. Wtedy rozpoczęto produkcję wody  
w opakowaniach jednorazowych, zaczynając od niewielkiej  ilości 
1500 szt. butelek o poj. 1,5 l na godzinę. Mimo wielu zmian 
ekonomicznych, a przecież także i systemowych, wygaszano 
produkcję wody w butelkach szklanych, stawiając na rozwój 
produkcji w opakowaniach jednorazowych. 

Woda klasy premium

Ostatnie pięć lat w spółdzielni to głównie nowe inwestycje. 
Pierwsza z nich to rozbudowa zakładu w Muszynie. Tam działają 
obecnie dwie linie rozlewnicze o bardzo dużej wydajności. 
Najnowsza z nich zainstalowana została w 2017 roku. Rok później 
powstał  kolejny zakład, w którym zainstalowano dwie linie. Jedną  
do produkcji butelek typu pet o pojemności 1,5 litra. Drugą 
do rozlewu wody w opakowaniach szklanych jednorazowych  
o pojemności 0,3 l oraz 0,7 l. W planach na ten rok jest również 
wprowadzenie na rynek butelek o pojemności 1 l. To nowość 
w portfolio marki. Nowa butelka w szkle to odpowiedź na 
wymagania klientów. Butelka została zaprojektowana przez 
zespół Muszynianki, wykonaniem natomiast zajęła się Huta Szkła 
w Jarosławiu, skąd będzie ona dostarczana. Lada dzień można 
spodziewać się jej na półkach sklepowych. Proces produkcyjny 
wody budzi podziw. W całym zakładzie wykorzystywana jest 
nowoczesna technologia, a większość procesów jest całkowicie 
zautomatyzowana – od produkcji butelki, przez butelkowanie wody, 
aż po jej etykietowanie. Tak spakowane zgrzewki butelek trafiają 
do magazynu, skąd odjeżdżają nie tylko do polskich sklepów,  

ale również są eksportowane za granicę. Woda trafia na rynki  
Australii, Kanady, USA, Kataru, Anglii, Irlandii i innych państw 
europejskich. Nad jakością sprzedawanej wody pracuje zespół 
laborantów, który miesięcznie wykonuje kilka tysięcy badań 
kontrolnych. Wszystkie te inwestycje liczone są w dziesiątkach 
milionów złotych. Jak podkreśla zarząd, jest to dzieło przede 
wszystkim pracowników i członków spółdzielni. .
Sprzedaż produktów dynamicznie się rozwija, generując obroty 
sięgające setek milionów złotych rocznie, natomiast jedynym 
problemem zakładu jest ograniczenie w wydobyciu wody. 
Ograniczenia wynikają z braku surowca. Stale prowadzone są 
prace poszukiwawcze nowych źródeł z możliwością eksploatacji. 

Nie tylko woda

W „Muszyniance” od lat realizowana jest misja społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Wynika to z prostej chęci pomocy 
innym – często jest to dofinansowanie do rehabilitacji czy 
specjalistycznego sprzętu dla potrzebujących. W biurze zarządu 
łatwo można zauważyć listy z podziękowaniami. Muszynianka 
wspiera też różne działania sportowe.

Jaki jest profil działalności przedsiębiorstwa?
Firma zajmuje się świadczeniem usług z zakre-
su obróbki plastycznej metali związanej z cię- 
ciem plazmowym i laserowym, gięciem, spawa- 
niem czy obróbką i skrawaniem CNC. Zlece- 
nia realizowane są w oparciu o szereg nowoczes- 
nych maszyn i urządzeń sterowanych numery-
cznie. Nasza działalność dotyczy głownie spa-
wania, montażu konstrukcji stalowych oraz pro-

jektowania i tworzenia maszyn CNC. Jesteśmy 
w stanie, na podstawie dokumentacji technicznej 
lub wzoru dostarczonego od klienta, wykonać 
zlecenia dla kontrahentów z branży meblowej, 
gazowej, kolejowej, energetycznej i ciepłowniczej. 

Realizują Państwo projekt dotyczący opracowania 
innowacyjnej technologii wykonywania miesza-
nin proszkowych, stosowanych jako materiał 
narzędziowy nowej generacji. Na czym on polega?
W grudniu 2018 roku podpisaliśmy z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego 
umowę na dofinansowanie projektu, którego rea- 
lizację rozpoczęliśmy na początku lutego. W ra- 
mach tego przedsięwzięcia powstanie nowy spie-
kany kompozyt przeznaczony do wytwarzania 
narzędzi do obróbki mechanicznej metali.

Dofinansowanie pozwoli nam na opracowanie 
koncepcji, wykonanie dokumentacji oraz analizę  
i wybór odpowiednich rozwiązań konstrukcyj-
nych nowych narzędzi grafitowych. W efekcie 
chcemy uzyskać nową mieszaninę kompozytową 
materiału narzędziowego – węglika spiekanego 
wytworzonego bez użycia kobaltu.

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej zmagają 
się z problemem wykwalifikowanej kadry. Jak 
Państwo sobie z tym radzą?
Musieliśmy wziąć sprawy w swoje ręce i sami 
zaczęliśmy szkolić przyszłych pracowników. Pod- 
pisaliśmy umowy współpracy ze szkołami ponad-
gimnazjalnymi z naszego regionu i zachęcamy 
uczniów do odbywania u nas praktyk i stażów. 
Nawiązaliśmy również współpracę z Państwową 
Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie w zak-
resie studiów dualnych. Studenci uczą się u nas 
zawodu w praktyce, a my chętnie dzielimy się 
wiedzą i doświadczeniem z nadzieją, że zapro-
centuje ona w przyszłości pozyskaniem nowych 
pracowników. 

Co należy zmienić we współpracy polskich 
przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, aby 
ta synergia była bardziej efektywna?
Przede wszystkim należałoby uprościć przepisy 
krajowe dotyczące rozliczania projektów oraz 
ustanowić jasne warunki podziału praw włas-
ności, praw autorskich i sprawiedliwego podziału 
kosztów i zysków z realizacji tych projektów. 
Przepisy powinny być jasne i klarowne – po-
winny ułatwiać współprace, a nie ją utrudniać. 
Musimy zdać sobie sprawę z tego, że zarówno 
przedsiębiorcy, jak i jednostki naukowe muszą 
mieć korzyści z realizacji wspólnych założeń. 
Podział efektów musi być współmierny do 
wykonanej pracy, dzięki czemu zaangażowanie 
każdej ze stron będzie większe. 

Z dobrego źródła

Edukacja, praktyka, praca

„Muszynianka” to woda, która od wielu 
lat cieszy się dużą popularnością wśród 
klientów. Jaką drogę przechodzi woda od 
ujęcia do momentu, kiedy trafia na ich stoły? 
Na przestrzeni kilkunastu lat proces ten 
wielokrotnie udoskonalano, inwestując  
w technologię i badania.

Usługi Ślusarskie z Sieroszewic, dzięki studiom dualnym i współpracy 
ze szkołami ponadgimnazjalnymi z regionu, radzą sobie z problemem 
braku wykwalifikowanej kadry pracowniczej. O tym, jak współpracować 
z jednostkami naukowymi mówi Paweł Siwak – właściciel firmy.

Linia produkcyjna w Zakładzie w Muszynie

Paweł Siwak - właściciel firmy

Paulina Jaworska

Czym zajmuje się Towarzystwo Handlowe Alplast?
Podstawowym profilem naszej działalności jest 
produkcja urządzeń komputerowych – głównie 
komputerów stacjonarnych. Jesteśmy jedyną fir- 
mą w Polsce, która samodzielnie produkuje 
obudowy komputerowe wykorzystywane później 
do tworzenia autorskich rozwiązań sprzętowych.  
W najbliższym czasie uruchomimy również 
pierwszy w kraju zakład specjalizujący się 
w wytwarzaniu modułowych zasilaczy kompu-
terowych, na które posiadamy patent. W naszej 
ofercie znajdują się również szafki na sprzęt 
elektroniczny, a także zyskujące 
coraz większą popularność wózki 
na laptopy. Dwa lata temu stwo- 
rzyliśmy dział zajmujący się pro- 
dukcją akcesoriów z zakresu home 
design, w którym tworzymy róż- 
nego rodzaju dekoracje do biur  
i domów – głównie z metalu.  
Można więc powiedzieć, że jes-
teśmy zakładem wielobranżowym 
posiadającym infrastrukturę, która 
umożliwia tworzenie sprzętu elek- 
tronicznego i dekoracyjno-użytkowych wyrobów 
metalowych. 

Kto jest głównym odbiorcą Państwa produktów?
Jednym z naszych głównych odbiorców są szkoły. 
Nasza oferta koncentruje się na wyposażeniu 
sal multimedialnych oraz produkcji szafek 
szkolnych i wózków na laptopy. Obecnie pro-
wadzimy intensywne prace B+R mające na celu 
wprowadzenie na rynek nowej generacji szaf na 
laptopy, które oprócz podstawowych funkcji: 
przechowywania i ładowania laptopów, będą 
oferować funkcjonalności związane z naprawą 
i diagnostyką problemów, przywracaniem do 
żądanego stanu czy przygotowaniem urządzeń 
pod konkretne zajęcia. Wszystko to odbędzie się 
za pomocą jednej komendy i nie będzie wymagać 
od nauczyciela fachowej wiedzy.

Z jakimi problemami muszą się Państwo mierzyć?
Nasze produkty skierowane są głównie do pod- 
miotów instytucjonalnych, co stawia przed nami 
pewnego rodzaju wyzwania. Duże zamówienia 
publiczne realizowane są według ściśle okreś-
lonego sposobu postępowania. Opis przedmiotu 
zamówienia często dostosowany jest do ofert 
dużych zagranicznych korporacji, takich jak Dell 
czy HP, które stosując produkcję wieloseryjną, 
zalewają rynek produktami o określonych para-
metrach. Mniejsi gracze nie mogą się do tych 
warunków dostosować, ze względu na brak 

dostępności wymaganych podzespołów. Chcąc 
zaznaczyć swoją pozycję na rynku, musieliśmy 
stać się samowystarczalni i rozpocząć produkcję 
komponentów, które będą spełniały wymagania 
zawarte w specyfikacji. To dlatego zaczęliśmy 
tworzyć własne obudowy komputerowe, zasi- 
lacze, podzespoły elektroniczne czy modyfikować 
płyty główne. W tym celu otworzyliśmy własne 
Centrum Badawczo-Rozwojowe, koncentrujące 
się na opracowywaniu innowacji, które mogą 
sprostać rozwiązaniom technologicznym wprowa- 
dzanym przez międzynarodowe korporacje. Nie 
jesteśmy nastawieni na produkcję masową. Sta- 
liśmy się raczej profesjonalną manufakturą niż 
wielką fabryką. Wyszło nam to na dobre, bo 
w pełni możemy skupić się na jakości naszych 
produktów, zapewnić sprawny serwis i wytwa-
rzać urządzenia „szyte na miarę” potrzeb klienta.

Manufaktura IT
Alplast to prężnie rozwijająca się firma elektroniczna z polskim 
kapitałem, która konkuruje z takimi gigantami jak Dell czy HP.  
O budowaniu pozycji na rynku mówi Grzegorz Woskobojnikow.

Siedziba spółki

Rozmawiał Błażej PezdekRozmawiał Błażej Pezdek
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Jak sam siebie określa, nie jest typowym urzęd-
nikiem, ale burmistrzem czynu, z nowymi po-
mysłami i przemyśleniami dotyczącymi zmiany 
dotychczasowego podejścia do zarządzania samo-
rządem. Na rozwój Dobrego Miasta przez kolejne 
kilkadziesiąt lat ma wpłynąć m.in. stworzenie 
infrastruktury turystycznej wokół nowego zbior- 
nika wodnego. Ma on powstać w okolicy 
Bazyliki Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich 
Świętych, kościoła będącego częścią gotyckiej 
kolegiaty z XIV w. W planach jest wyspa  
z polem namiotowym, ale także infrastruktura 
przeznaczona do narciarstwa wodnego. Jednak 
nie tylko możliwość szusowania po tafli wody ma 
być atrakcją Dobrego Miasta. Plany burmistrza 
obejmują również usypanie góry w pobliżu drogi 
prowadzącej do Ostródy, która zimą będzie 
mogła służyć jako stok.
Skąd wziąć środki na realizację tak odważnej 
inwestycji? Burmistrz Jarosław Kowalski liczy 
na wsparcie finansowe Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, ponieważ jezioro 
ma pełnić funkcję zbiornika retencyjnego.
Rozwój turystyczny Dobrego Miasta ma się 
opierać nie tylko na infrastrukturze wokół za-
powiadanego zbiornika wodnego. Burmistrz, 
który z wykształcenia jest historykiem i germa-
nistą, potrafi dostrzec również potencjał tak 
cennych kulturowo miejsc, jak np. pałac letni 
biskupów warmińskich w Smolajnach. Z rezy-

dencją, która powstała w pierwszej połowie 
XVIII w., związani byli między innymi Ignacy 
Krasicki, Stanisław Hozjusz czy Adam Stanisław 
Grabowski. Kolejnym zabytkiem jest Kalwaria 
znajdująca się we wsi Głotowo, związana z nie-
miecką historią regionu. Wiernie naśladuje ona 
długość i nachylenie oryginalnej Drogi Krzyżowej 
w Jerozolimie, a inicjatorem jej powstania był 
Johannes Merten.

 – Skąd wiem jak powinno się rozwijać bazę 
turystyczną? Przez całe swoje życie zawodowe by- 
łem nauczycielem. Przez 30 lat razem z ucz-
niami jeździliśmy do różnych części Niemiec, 
więc mogłem obserwować, jak działają takie 
miejsca. Gdziekolwiek miałem taką możliwość, 
spotykałem się z burmistrzami, by rozmawiać, 
poznawać ich spojrzenie na świat i czerpać od 
nich wzorce – mówi Jarosław Kowalski.

Kultura obok turystyki

Nowy burmistrz jest dobrze znany mieszkańcom, 
nie tylko za sprawą wykonywanego zawodu 
nauczyciela czy też sprawowania funkcji rad-
nego. To również pasjonat samochodów typu 
Volkswagen Garbus. W latach 90. po raz 
pierwszy zorganizował zlot miłośników tych 
aut, później wydarzenie przyciągało od kilku do 

nawet kilkunastu tysięcy ludzi. Zlotom 
towarzyszyły koncerty między innymi 
Stanisława Soyki, Elektrycznych Gitar, 
Edyty Bartosiewicz czy zespołu Raz, 
Dwa, Trzy. Ten ostatni ma zawitać 
do Dobrego Miasta ponownie,  
22 czerwca podczas tegorocznego 
zlotu miłośników niemieckiego kla- 
syka. Jednodniowe wydarzenie szyb-
ko rozszerzyło się o kolejne inicjatywy, 
między innymi obchody 100-lecia 
policji. O frekwencję na tego typu 

wydarzeniach w Dobrym Mieście burmistrz 
jest spokojny. W zorganizowanych tuż po 
wyborach obchodach setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości uczestniczyła ponad połowa miesz- 
kańców. – Czy to nie jest działanie na rzecz 
rozwoju kultury? – pyta Jarosław Kowalski.
 – Na organizację wydarzeń nie trzeba wydawać 
dziesiątków tysięcy złotych podatników. Skoro  
w mieście działają przedsiębiorcy, to jako bur-

mistrz kontaktuję się z nimi i zachęcam do 
wsparcia różnych inicjatyw – wyjaśnia. 

Cięcie zbędnych kosztów

Według Jarosława Kowalskiego, poszukiwania 
środków potrzebnych na rozwój należy zacząć 
od analizy dotychczasowych wydatków. Może 
się bowiem okazać, że kilka prostych decyzji 
przyniesie spore oszczędności. Gdzie ich szukać? 
Na przykład w oświetleniu ulicznym. Burmistrz 
zwraca uwagę, że na terenie Niemiec drogi 
pozostają nieoświetlone, podczas gdy w Polsce 
liczba lamp zlokalizowanych wokół nich jest 
ogromna. Postawienie każdej z nich to przecież 
koszty, a do tego należy doliczyć zużywaną energię 
oraz wydatki na modernizację i utrzymanie.
Oszczędności chce uzyskać również dzięki 
wprowadzeniu zmian w działalności Ośrodku 
Sportu i Rekreacji oraz Centrum Kulturalno-
Bibliotecznemu w Dobrym Mieście. Tylko  
w tym drugim struktura organizacyjna składa się 
z 18 etatów i dwunastu umów zlecenia. Zdaniem 
burmistrza rozwiązaniem jest stworzenie nowej 
jednostki. – Mój pomysł to Centrum Kultury, 
Sportu i Czytelnictwa, które ma zatrudniać 
cztery osoby, włącznie z kierownikiem. Skoro 
ja potrafiłem jako osoba prywatna organizować 
duże wydarzenia, to dlaczego mają sobie z tym 
nie poradzić osoby otrzymujące za to pensje? 
Warunek sukcesu jest jeden – poszukiwanie 
sponsorów, bycie aktywnym społecznie. Tak 
jak ja podczas organizowania zlotów garbusów  
– podkreśla burmistrz.

W ostatnich latach najważniejszą inwestycją 
spółki, która działa we wschodniej części woje- 
wództwa kujawsko-pomorskiego, jest budowa 
instalacji kogeneracyjnej. To proces technolo-
giczny, którego celem jest produkcja dwóch 
rodzajów energii przy wykorzystaniu jednego 
rodzaju paliwa. Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. produkuje energię cieplną  
i elektryczną, a do tego celu wykorzystuje gaz. 
To rozwiązanie, które ma ogromne znaczenie 
dla ekologii i jest promowane zarówno przez 
Unię Europejską, jak i polski rząd. Jednocześnie 
realizacja takiej inwestycji wiąże się z ogromnymi 
kosztami. W przypadku brodnickiego PEC-u 
koszt instalacji o mocy 2,8 megawata wynosił 
niespełna 9 mln zł. Wsparciem dla spółki okazały 
się fundusze europejskie. Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
przyznał dofinansowanie w wysokości ponad  
43 proc. – Mimo wszystko uważam, że wsparcie 
powinno być większe. W naszym przypadku, 
by zrealizować tę inwestycję, musieliśmy zabez-
pieczyć środki na wkład własny w wysokości 
około 57 proc. wartości całej inwestycji. To są 
bardzo duże kwoty, nie wspominając o samych 
kosztach eksploatacji. Gaz wciąż jest drogim 
paliwem. Dlatego nie ukrywam, że branża ciep-

łownicza liczy na większe wsparcie – przyznaje 
prezes.
Nie tylko koszty stanowiły wyzwanie w reali-
zacji tego projektu. Przede wszystkim do przed- 
siębiorstwa należało doprowadzić sieć dostar-
czającą niezbędne paliwo, a jej długość miała 
wynosić aż 14 km. Przedsiębiorstwo razem  
z władzami miasta dążyło do podpisania w tej 
sprawie umowy z PGNiG, jako poważnym  
i zaufanym dostawcą. – Mieliśmy mało czasu 
na przygotowanie infrastruktury do realizacji 
inwestycji w kogenerację i muszę przyznać, że 
PGNiG wywiązało się z tej współpracy w spo-
sób rewelacyjny. Na czas wybudowano sieć 
o długości 14 km i dostarczono gaz naszemu 
przedsiębiorstwu – mówi prezes Malinowski-
Pesta. Realizacja tej inwestycji wpłynęła na roz- 
wój nie tylko PEC-u, ale i całego miasta.  
W trakcie budowy sieci przyłączali się do niej 
kolejni mieszkańcy Brodnicy. Chociaż gaz nie 
należy do najtańszych, to jest dużo bardziej 
przyjazny dla środowiska od węgla. 

Kogeneracja nie jest jednak jedynym działaniem 
inwestycyjnym zarządu brodnickiego PEC-u. 
W ubiegłym roku doprowadzono do końca 
likwidację dwóch kotłowni węglowych, które 

zostały zastąpione infrastrukturą gazową z no- 
wą siecią ciepłowniczą. W ramach prac wymie-
niono również przyłącza cieplne. Ponadto sie- 
dziba spółki przeszła termomodernizację, odświe- 
żając swój wygląd i przede wszystkim 
zmniejszając straty ciepła w budyn- 
ku. Obie inwestycje zostały zrealizo- 
wane ze środków własnych przed-
siębiorstwa. Ponadto spółka nieustan- 
nie rozbudowuje sieć i przyłącza no- 
wych odbiorców. Wartość mocy za-
mówionej przyłączy zrealizowanych 
w ostatnich latach to w sumie około 
10 megawatów, co stanowi ważne 
źródło zysków spółki i umożliwia 
dalszy rozwój.

Realizowane działania to elementy 
spójnego planu, którego celem jest 
nie tylko ekologia, ale również pop-
rawa warunków ekonomicznych 
przedsiębiorstwa. Ze względu na 
rosnące w gwałtownym tempie ceny 
certyfikatów CO2, PEC planuje wy- 
cofanie się z handlu dwutlenkiem węgla.  
W ubiegłym roku ceny takich certyfikatów wa-
hały się od 5 do 10 euro za tonę dwutlenku 
węgla. W 2019 r. wzrosły do nawet 25 euro.  
To stanowi spore wyzwanie dla budżetu firmy. 
 – Cały czas likwidujemy kotły węglowe, w tym 
roku budujemy dwa zasilane gazem, a oprócz 
tego otrzymujemy dużą ilość ciepła z instalacji 
kogeneracyjnej. Jeżeli uda nam się zmniejszyć 
moc uzyskiwaną z węgla do wartości poniżej  
20 megawatów, to oszczędności przedsiębiorstwa 
powinny wynieść około 2 mln zł rocznie. To 
pozwoliłoby nam również na obniżenie cen 

ciepła. Najpierw jednak musimy ponieść wysiłek 
inwestycyjny. Wszystko kosztuje – dodaje Grze-
gorz Malinowski-Pesta.

Inwestowanie i rozwój to plan, który przynosi 
realne efekty. Kiedy obecny prezes objął zarząd 
nad przedsiębiorstwem 7 lat temu, podmiot był 
w słabej kondycji ekonomicznej, posiadał starą  
i nie ekologiczną infrastrukturę, a władze miasta 
zastanawiały się nad jego sprzedażą. Dziś jest 
nowoczesnym przedsiębiorstwem i mimo, że 
wciąż musi zmagać się z bezwzględną ekonomią, 
to jego wyniki finansowe są dużo lepsze,  
a mieszkańcy mogą korzystać z energii przyjaznej 
środowisku.

MEC bez wątpienia dba o ochronę środowiska. 
Jakich działań podjęli się Państwo w ostatnim 
czasie?
Rozpoczęliśmy projekt budowy instalacji odpy-
lania w oparciu o technologię filtrów  workowych 
wraz z dodatkowym częściowym odsiarczaniem. 
Pozwoli nam to na jeszcze skuteczniejszą redukcję 
zanieczyszczeń. Koszalin jest przykładem miasta, 
w którym ochrona środowiska odgrywa dużą 
rolę. Działania samorządu, nasze i innych 
instytucji spowodowały widoczne zmniejszenie 
emisji pyłów. Jakość powietrza, którym oddychają 
mieszkańcy, jest bardzo dobra. Za dwa lata, po 
uruchomieniu systemu odpylania workowego, 
ta emisja będzie już całkiem znikoma. Drugą 
kwestią jest korzystanie z gazu w niedalekiej 
przyszłości – jeden z kotłów dostosujemy do 
opalania tym paliwem. 

Jakie działania poza tym planuje spółka?
Przede wszystkim przemodelowanie źródeł ener-
gii, rezygnacja z węgla jako jedynego paliwa. 
Zakładamy, że do 2030 roku będziemy spalać 
przynajmniej o połowę mniej węgla kamiennego. 
Na pewno w planach mamy wykorzystanie 
biomasy, gazu czy fotowoltaiki jako uzupełnienia 
całego systemu. Z uwagi na zmieniający się rynek 
oraz warunki w jakich działa branża ciepłownicza, 
nie wykluczamy w przyszłości żadnej technologii, 
stąd też myślimy także o pompach ciepła czy 
energetyce wiatrowej – tej małej, polegającej 
na wykorzystaniu pionowych turbin. Będziemy 
tworzyć różne rozwiązania, bo każde z nich 
daje inne możliwości, dlatego warto inwestować 
w różne opcje. Jedną z nich, dla przykładu, 
jest zakład termicznej obróbki odpadów, który 
pozwala odzyskać energię ze spalania odpadów 

nienadających się już do recyklingu. Dzięki 
niemu w pełni moglibyśmy urzeczywistnić ideę 
lokalnej gospodarki, działającej w systemie 

zamkniętym, w myśl zasady “zero waste”. To 
oczywiście nie byłaby wielka instalacja, ale taka, 
która pozwalałaby wykorzystać lokalnie dostępne 
wyselekcjonowane grupy odpadów.

Jak wygląda kwestia edukacji mieszkańców  
w związku z działalnością MEC i jaki ta edukacja 
ma wpływ na zainteresowanie dostarczanym 
przez Państwa ciepłem systemowym? 
Tę edukację prowadzimy już w szkołach  
i przedszkolach. Tu naszym partnerem stał się 
prezydent Koszalina, bo jak wspomniałem, 
zarówno miasto, jak i jego instytucje, w tym my, 
przykładają ogromną wagę do ekologii. Do szkół 
i przedszkoli dostarczamy gotowe scenariusze 
lekcji ciepła systemowego, książeczki z bajkami, 
mającymi ekologiczne przesłanie. W ten sposób 
trafiamy do najmłodszych mieszkańców miasta, 
a starszych o naszej działalności informujemy 
w naszym corocznym  biuletynie “Ciepły Ko- 
szalin”, dołączanym do lokalnej prasy, oraz za 
pośrednictwem internetu. Informacje przeka- 
zujemy zresztą przy każdej okazji: przy bezpoś-
rednim kontakcie z klientami, na organizowanych 
w mieście festynach i imprezach. Biorąc pod 
uwagę, że z roku na rok rośnie zainteresowanie 
naszym ciepłem, myślimy, że to skuteczna droga 
przekazywania informacji. Komunikacja z miesz-
kańcami jest dla nas niezwykle istotna.

Dobre miasto – odważny burmistrz

Inwestycje to jedyna droga

Zielony Koszalin

Dobre Miasto to siedziba gminy miejsko-wiejskiej, położona niecałe 30 kilometrów na północ  
od Olsztyna. Jesienią ubiegłego roku burmistrzem został Jarosław Kowalski – tutejszy nauczyciel  
i radny, który polityczną służbę miastu pełnił przez cztery kadencje. 

Choć Brodnica położona jest w dolinie, co stwarza idealne 
warunki dla smogu, problem zanieczyszczonego powietrza 
jest tu niewielki. To za sprawą ciągłych działań tutejszego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, którym kieruje  
prezes Grzegorz Malinowski-Pesta.

Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie, z prezesem Robertem 
Manią na czele, stawia przede wszystkim na rozwój i ekologię. Projekt 
budowy instalacji odpylania jest już w realizacji,  
a w planach znaczne zmniejszenie zużycia węgla  
i wykorzystanie gazu.

Wizualizacja jeziora w Dobrym Mieście

Prezes zarządu, Grzegorz Malinowski-Pesta

Prezes zarządu, Robert Mania

Dawid Kwiecień

Dawid Kwiecień

Rozmawiała Anna Cieśla
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