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O ile jeszcze w latach 2009-2014 liczba 
cudzoziemców, którzy podlegali ubezpieczeniom 
emerytalnym i rentowym wzrosła jedynie  
o 59,3 tys., to już w okresie od grudnia 2014 r. 
do grudnia 2018 r. przybyło ich aż 445,4 tys. 
Kiedy w grudniu ubiegłego roku zauważalne 
było chwilowe wahnięcie trendu wzrostowego 
cudzoziemców w ubezpieczeniach społecznych, 
pojawiły się głosy, że to nawet nie wahnięcie, 
ale zmiana trendu. Coraz częściej słychać było, 
że cudzoziemcy, a w szczególności obywatele 

Ukrainy, wybierają do emigracji naszych za-
chodnich sąsiadów – Niemcy. Miało to być 
wynikiem pewnego uwolnienia rynku pracy 
pod potrzeby zatrudniania cudzoziemców. Dziś 
już jednak dobrze widać, że o żadnym odwró-
ceniu trendu i żadnych negatywnych skutkach dla 
Polski z powodu zmian prawnych w Niemczech 
mowy być nie może. Kiedy na koniec 2018 r. 
zarejestrowanych w ubezpieczeniach społecz-
nych mieliśmy niecałe 570 tys. cudzoziemców, 
to na koniec czerwca tego roku mamy ich już 
ponad 644 tys. Co oczywiste, najwięcej z nich 
to obywatele Ukrainy, których mamy ponad 
483 tys. Druga w kolejności grupa narodowa  
w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowym jest 
ponad dziesięć razy mniej liczna. Są to obywatele 
Białorusi, których jest 38,5 tysiąca. Dalej mamy 
Gruzinów – 9,4 tys., Mołdawian – 8,6 tys. 
oraz Rosjan – 8,3 tys. W systemie ubezpieczeń 
społecznych mamy również nieliczne przypadki 
cudzoziemców z tak egzotycznych krajów 
jak Namibia, Trynidad i Tobago, czy Wyspy  
św. Tomasza i Książęce. Liczba cudzoziemców 
z Unii Europejskiej, którzy podjęli zatrudnienie 
w Polsce i obecni są w systemie ubezpieczeń 
społecznych to ok. 40 tys. 

Pamiętajmy, że zgłoszenie do ubezpieczeń spo- 
łecznych to dla cudzoziemca poważne zabez-
pieczenie jego życiowych interesów. W razie 
choroby czy długotrwałej niezdolności do 
pracy może liczyć na świadczenia chorobowe 
czy rentę z tytułu niezdolności do pracy. Okres 
pracy w Polsce będzie się też liczył do emerytury, 
dzięki czemu może być ona znacząco wyższa. 
Udział w systemie ubezpieczeń społecznych to 

także korzyść dla samego systemu ubezpieczeń 
społecznych, który odnotowuje dodatkowe 
wpływy składkowe.

Wśród cudzoziemców zgłoszonych do ubez- 
pieczeń emerytalnych i rentowych dominowali 
i dominują mężczyźni. Pośród cudzoziemców 
zarejestrowanych w polskim systemie ubezpie-
czeń społecznych mężczyzn jest ponad 66 proc.  
Co ważne dominują osoby w wieku 20-49 lat,  
a ich odsetek na przestrzeni ostatnich czterech lat 

nieznacznie wzrósł do 85,5 proc. Na przestrzeni 
czterech ostatnich lat największy wzrost udziału 
odnotowano dla cudzoziemców w wieku 20-
24 lata, natomiast dla cudzoziemców w wieku 
powyżej 49 lat zanotowany został spadek. 
W latach 2015-2018 największą dynamikę 
wzrostu liczby ubezpieczonych cudzoziemców 
(tj. około czterokrotny wzrost liczby 
zamieszkałych cudzoziemców) Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych zanotował w województwach: 
lubuskim, pomorskim, śląskim, wielkopolskim  
i zachodniopomorskim. Zdecydowanie najwię-
cej ubezpieczonych cudzoziemców mieszka na 
terenie woj. mazowieckiego – 16,8 proc., 
a następnie dolnośląskiego – 7,9 procent. 
Najbardziej liczną grupę spośród cudzoziemców 
zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych sta-
nowią etatowi pracownicy – 57,3 procent. 
Drugą pod względem liczności grupą były 
osoby wykonujące pracę na podstawie umowy 
zlecenia lub umowy agencyjnej – 39,3 procent. 
Osoby wykonujące pozarolniczą działalność 
stanowią niewielki odsetek w badanej grupie 
cudzoziemców – 3,1 procent. Co ciekawe, 
najliczniejsza jest grupa osób zatrudniona  
w sekcji: usługi administrowania i działalność 
wspierająca, następnie w przetwórstwie 
przemysłowym i transporcie oraz gospodarce 
magazynowej. 

Pracujesz lub pracowałeś przynajmniej  
w dwóch państwach – ZUS pomoże

Z jednej strony mamy systematycznie powięk-
szającą się grupę cudzoziemców rejestrujących 
się w systemie ubezpieczeń społecznych, 

a z drugiej nadal liczną grupę obywateli Polski 
pracujących za granicą w ramach Unii Euro- 
pejskiej. W lipcu Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych, jako jedna z pierwszych instytucji  
w Europie, wprowadził system elektronicznej 
wymiany informacji z europejskimi instytucjami 
zabezpieczenia społecznego. EESSI, czyli  Elek-
troniczna Wymiana Informacji dotyczących 
Zabezpieczenia Społecznego (ang. Electronic 
Exchange of Social Security Information), 
ułatwi współpracę między blisko 15 tys. insty- 

tucji zabezpieczenia społecznego z 32 krajów 
UE/EFTA. Z systemu skorzystają miliony osób, 
zarówno tych z zagranicy pracujących w Polsce, 
jak i tych z Polski pracujących w państwach UE. 

Dotychczas, przekazywanie informacji i doku-
mentów odbywało się głównie papierowo. 
Wymagało także żmudnego tłumaczenia do-
kumentacji. Z tego powodu postępowania 
trwały nawet kilka miesięcy, w związku  
z czym znacznie wydłużało się ustalanie prawa 
do świadczeń dla osób, które pracowały  

w kilku krajach. Dzięki EESSI cała procedura 
ulegnie skróceniu. ZUS wdrożył EESSI 1 lipca. 
Tym samym jest jedną z pierwszych instytucji  
w Europie gotową do wymiany informacji za 
pomocą tego systemu.

Elektroniczna wymiana informacji obejmuje 
dane niezbędne m.in. do rozstrzygania przy- 
należności do systemu zabezpieczenia spo-
łecznego – w związku z zasadą, że podlega się 
systemowi tylko w jednym państwie – oraz 
przyznawania i wypłaty świadczeń między-
narodowych: emerytur, rent, zasiłków i odszko-
dowań, jak również dochodzenia należności  
z tytułu nieopłaconych składek i nadpłaconych 
świadczeń w innych państwach UE.

 – EESSI to prawdziwa rewolucja, która przenosi 
komunikację między europejskimi instytucjami 
publicznymi z dziewiętnastego do dwudziestego 
pierwszego wieku, do świata łączności elek-
tronicznej. To ogromny krok naprzód, który 
przyspieszy weryfikację uprawnień i wypłatę 
świadczeń – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, 
prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Systemu EESSI będzie używać ok. 100 tys. 
pracowników instytucji zabezpieczenia społecz-
nego z całej UE. Na zmianach skorzystają miliony 
Europejczyków. Komisja Europejska szacuje, że 
obecnie nawet 17 mln obywateli państw UE 
mieszka w innym niż kraj pochodzenia państwie 
członkowskim, a około 2 mln osób pracuje lub 
studiuje w jednym kraju, mieszkając w innym.

Nowy system to ogromne wyzwanie – co roku 
wszystkie instytucje zabezpieczenia społecznego 
w państwach UE/EFTA wymieniają się nawet 
900 mln komunikatów. Szacuje się, że ZUS 

w ramach systemu elektronicznej wymiany 
informacji rocznie otrzyma ponad 119 tys.  
i wyśle około 1,14 mln dokumentów. Dlatego 
przez dwa ostatnie lata ZUS intensywnie 
przygotowywał się do uruchomienia tego sys-
temu. Modyfikacja systemu informatycznego 
ZUS na potrzeby komunikacji z EESSI była  
z technicznego punktu widzenia największa  
w historii, najbardziej rozległa i skomplikowana. 
Żaden inny projekt nie wymagał dotąd tak 
znacznej przebudowy tego systemu.

Cudzoziemcy w systemie ubezpieczeń  
społecznych i ułatwienia ze strony ZUS
Wbrew wszystkim obawom liczba cudzoziemców, w tym obywateli Ukrainy, zarejestrowanych w polskim systemie ubezpieczeń 
społecznych, sukcesywnie rośnie. Tylko w pierwszym półroczu przybyło ich ponad 70 tysięcy. Z kolei sam ZUS wprowadził system, 
który usprawni proces wydawania decyzji dla wszystkich, którzy będą mieli łączone świadczenia w granicach Unii Europejskiej. 

Przepływ informacji pomiędzy instytucjami zabezpieczenia społecznego z UE to duże wyzwanie. System EESSI ma ułatwić zadanie.

Polski Kongres  
Przedsiębiorczości 
odbędzie się 24-25 

października  
w Olsztynie.  

Więcej na
www.polskikongres.pl

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

Spośród zarejestrowanym w ZUS cudzoziemców, największą grupę stanowią mężczyźni w wieku od 20 do 49 lat.
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Obecnie realizują Państwo inwestycję związaną 
z uzdrowiskowym charakterem miasta. Jakie 
korzyści przyniesie zakończenie projektu?
Powstanie uzdrowiska prowadzić będzie do 
rozwoju miasta w każdym aspekcie. Będzie to 
też miało swoje przełożenie i wpływ na rozwój 
całego regionu. W szczególności przyczyni się 
do aktywizacji gospodarczej w gminie, poprawy  
atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności, 
powstania nowych miejsc pracy, 
dodatkowych środków w bud-
żecie gminy, poprawy zdro-
wia mieszkańców gminy i re- 
gionu oraz kuracjuszy i turys-
tów, aktywizacji kulturalnej  
i sportowej mieszkańców gminy 
oraz przybywających do niej 
kuracjuszy i turystów, a także 
wzrostu prestiżu gminy.

Jakie inne inwestycje są  
w trakcie realizacji?
Wśród obecnie prowadzonych 
inwestycji wyróżnić należy pow- 
stanie tak bardzo oczekiwanej 
przez mieszkańców komuni- 
kacji miejskiej wraz z wymianą 
oświetlenia ulicznego na energo- 
oszczędne oraz budowę i re- 
mont ścieżek rowerowych i pie- 
szych. Kolejną inwestycją jest 
budowa drogi dojazdowej do 
prężnie rozwijającej się lidzbarskiej strefy eko- 
nomicznej. Muszę też wspomnieć o powsta- 
jącym Ośrodku Aktywizacji Zawodowej w tzw. 
„suchej fosie”, gdzie osoby wykluczone będą 
mogły odbywać szkolenia i nabywać umiejętności 
niezbędnych do zaistnienia na rynku pracy. Poza 
tym miasto obecnie prowadzi szereg inwestycji 
strukturalnych. Lidzbark Warmiński ma ściśle 
określony plan rozwoju w oparciu o cztery filary: 
turystyka, sport i kultura, mały i średni przemysł 
oraz uzdrowisko. 

Jak funkcjonuje lidzbarska strefa przemysłowa?
Charakteryzuje się różnorodnością. Lata stra-
tegicznych działań przyniosły wymierne efekty 
w postaci ilości sprzedanych terenów. Powstałe 
w minionym roku przedsiębiorstwa z branży 
budowlanej i spożywczej to dopiero początek.  
W najbliższym czasie rozpoczną się inwestycje 
firm z branży kosmetycznej, meblarskiej oraz 
lokalny browar, który będzie nawiązywał do 

tradycji browarniczych Lidz-
barka Warmińskiego.

Miasto jest również zaanga-
żowane w krzewienie idei 
Cittaslow.
To ruch mający na celu pro- 
mocje spokojnego życia i zrów- 
noważonego rozwoju miasta, 
gdzie najważniejszy jest czło-
wiek. Na całym świecie skupia 
on ponad 240 miast z 30 kra- 
jów, których liczba ludności 
nie przekracza 50 tys. miesz-
kańców. Nasze miasto jest 
współzałożycielem polskiej sieci 
miast Cittaslow, jej aktywnym 
ambasadorem i wdraża wiele 
pomysłów promujących ideę. 
Jednym z narzędzi jest Lokalny 
Program Rewitalizacji Miasta 
Lidzbark Warmiński. Wybudo-
waliśmy wiele miejsc aktywnego 

wypoczynku, tj. parki, bulwary, ścieżki rowerowe  
i spacerowe, siłownie zewnętrzne, place zabaw oraz 
miejsca spotkań i promocji kultury, jak amfiteatr 
wraz z kamienicą, oraz muszlę koncertową  
z zadaszoną widownią. Będąc członkiem władz 
międzynarodowej, jak i polskiej sieci miast 
Cittaslow mam realny wpływ na jej działanie. 
Uważam, że ten ruch ma przyszłość i jest realną 
szansą rozwoju i promocji małych miasteczek  
w Polsce i na świecie.    

Cztery filary rozwoju
Lidzbark Warmiński, niegdyś stolica Warmii, często nazywany jej perłą. 
Rozwija się w wielu kierunkach i z odwagą sięga po nowoczesne rozwiązania. 
Z burmistrzem Jackiem Wiśniowskim rozmawia Dawid Kwiecień.

Rozmawiała Paulina Jaworska
WÓJT GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych
w obrębie geodezyjnym Łazisko, we wsi Łazisko, gm. Tomaszów Mazowiecki

W dniu 4 listopada 2019 r. o godz. 1100, w siedzibie Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki, ul. Prezydenta Ignacego 
Mościckiego 4 /bud. B, pok. 307 (sala obrad)/, odbędą się przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 
geodezyjnym  11 – Łazisko, we wsi Łazisko. 
Dane o nieruchomościach i oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów
Właściciel nieruchomości - Gmina Tomaszów Mazowiecki.
Położenie nieruchomości - Łazisko, gm. Tomaszów Mazowiecki.
Działka nr 559/27 o pow. 3,0400 ha, działka nr 560/26 o pow. 2,5100 ha, działka nr 560/29 o pow. 2,2300 ha, Działka 
nr 561/19 o pow. 5,9700 ha.
Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę 
wieczystą Nr PT1T/00014143/4.
Ogólny opis nieruchomości
Przedmiotowe działki, stanowiące tereny inwestycyjne, położone są w obrębie geodezyjnym Nr 11 – Łazisko,  
w miejscowości Łazisko, oddalonej ok. 1,0 km od granic m. Tomaszów Mazowiecki. Ww. działki stanowią nieruchomości 
gruntowe niezabudowane, częściowo porośnięte tzw. samosiewkami — drzewa iglaste i liściaste bez wytworzonych 
sortymentów drzewnych. W chwili obecnej są nieużytkowane. Kształt działek regularny. Teren działek ze spadkiem 3-4m 
w kierunku północnym. Dojazd do działek drogą asfaltową wybudowaną w 2018 r. Teren ze względu na przeznaczenie 
i uzbrojenie stanowi atrakcyjne miejsce dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych rozwojem przemysłu i usług. 
Dokładniejszy opis infrastruktury znajduje się pod linkiem: https://aktywnigospodarczo.pl/pokaz-oferte-1403167520.html.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej 
części wsi Łazisko – Gmina Tomaszów Mazowiecki, zatwierdzonym Uchwałą Nr LIII/317/18 Rady Gminy Tomaszów 
Mazowiecki z dnia 15 lutego 2018 r. ustalono dla działek nr: 559/27, 560/26, 560/29, 561/19 przeznaczenie produkcyjno 
- usługowe.
Klauzule i ustalenia dodatkowe
Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki Uchwałą Nr LXV/390/18 z dnia 9 listopada 2018 r. wyraziła zgodę na sprzedaż 
nieruchomości oznaczonych nr dz.: 559/27, 560/26, 560/29, 561/19, położonych w obrębie geodezyjnym Łazisko.
Przyszły nabywca wyraża zgodę na przejęcie od Gminy zobowiązania ustanowienia bezpłatnej służebności przesyłu na 
rzecz PGE Dystrybucja S.A., odpowiednio dla każdej z ww. działek, wynikającego z § 2 ust. 6 Umowy Usunięcia Kolizji nr 
9/06/2017 z dnia 13.11.2017 r. zawartej pomiędzy PGE Dystrybucja S.A a Gminą Tomaszów Mazowiecki. Zobowiązanie 
z tego tytułu zawarte zostanie w akcie notarialnym.
Obciążenia nieruchomości: Nie występują.
Cena nieruchomości
Działka nr 559/27 - 1 648 200,00 zł (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście złotych i 00/100).
Działka nr 560/26 - 1 360 900,00 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych i 00/100).
Działka nr 560/29 - 1 209 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięć tysięcy złotych i 00/100).
Działka nr 561/19 - 3 236 800,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy osiemset złotych i 00/100).
Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT - 23%.
Wadium
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką, w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.:
- dla działki nr 559/27 -164 820,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia złotych i 00/100).
- dla działki nr 560/26 -136 090,00 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy i dziewięćdziesiąt złotych i 00/100).
- dla działki nr 560/29 -120 900,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy dziewięćset złotych i 00/100 ).
- dla działki nr 561/19 - 323 680,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych i 00/100).
Do powyższych kwot należy doliczyć podatek VAT - 23%.
Wadium należy uiścić na konto Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki w Banku Spółdzielczym Biała Rawska, Nr konta 
58 9291 0001 0125 0523 2000 0040 do dnia 29.10.2019r.
Wadium wygrywającego przetarg na daną nieruchomość zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu 
przetargu, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia przetargu.
Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, powoduje  przepadek  wadium. 

Informacje dodatkowe
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem przetargu, który znajduje się na stronie 
internetowej BIP Gminy Tomaszów Mazowiecki oraz w siedzibie Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki, budynek B, 
pokój nr 202. Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń sołectwa Łazisko, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Tomaszów Mazowiecki z siedzibą przy ul. Prezydenta I. Mościckiego 4 w Tomaszowie Mazowieckim oraz umieszcza się 
na stronie BIP Gminy Tomaszów Mazowiecki. 
Wójt  Gminy Tomaszów Mazowiecki  zastrzega  sobie prawo  odwołania  przetargu  lub  unieważnienia  przetargu   
w razie  zaistnienia  okoliczności uniemożliwiających  jego  przeprowadzenie. Szczegółowych informacji udzielają 
pracownicy Urzędu Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, tel.(44) 724 55 73.

Nietypowa gmina i wiele możliwości

Doskonałe położenie w niezwykle malowniczej dolinie rzeki Pilicy i wokół  
Miasta Tomaszów Mazowiecki, z siedzibą w samym jego centrum. 
W 25 miejscowościach i na obszarze 150 km² zamieszkuje ponad 11 tys. osób. 
Z każdej miejscowości do pracy, szkoły średniej, na zakupy, do Urzędu Gminy  
i innych instytucji można dojechać bezpłatną ekologiczną komunikacją miejską.

Atrakcje turystyczne: Zalew Sulejowski, rzeka Pilica, piękne lasy, rezerwaty przyrody, Natura 
2000 to naturalne walory krajobrazowe. Zabytkowy Zespół Klasztorno-Kościelny Ojców 
Franciszkanów, Skansen Rzeki Pilicy, Groty Nagórzyckie czy Niebieskie Źródła i do tego 
dobra baza hotelowo-agroturystyczna zachęcająca do przyjazdu w te strony. 
                                          
Ekologia: 90 proc. obiektów użyteczności publicznej ma wykonaną pełną termomodernizację  
wraz z ekologicznymi i odnawialnymi źródłami energii cieplnej. Do kilku miejscowości 
wprowadzany jest gaz ziemny. Wybudowano oczyszczalnię ścieków i 80 km kanalizacji sani-
tarnej. Kolejne prace trwają.
                                      
Tereny inwestycyjne: Gmina posiada 20 ha (14 ha gminnych i 6 ha prywatnych) w pełni 
uzbrojonych (woda, ścieki, wody opadowe, energia, gaz) terenów inwestycyjnych z bezpośred-
nim dostępem do drogi ekspresowej S8. Tereny objęte są miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego, dostępne od zaraz.

“Serdecznie zapraszamy, przyjeżdżajcie do nas i sprawdźcie to na własne oczy.”

Jak powstała aplikacja?
Produkt eSesja powstał z myślą o wyeliminowaniu 
papieru z prac rady, co dało u naszych klientów 
spore oszczędności i pozwoliło na przeniesienie 
materiałów sesyjnych i komisyjnych na urzą-
dzenia elektroniczne takie jak laptopy, tablety 
czy nawet smartfony. Z czasem następowała roz- 
budowa programu i wyposażania go w dodat- 
kowe funkcje. W następnej kolejności skupi-
liśmy się na wyposażeniu eSesji w moduł gło- 
sowania, który pozwala zagłosować przy uży-
ciu dowolnego urządzenia elektronicznego. 
Intuicyjna aplikacja pozwala w prosty sposób 
zaplanować wszystkie głosowania, a także błys-
kawicznie dodać nowe, nieplanowane, jak np. 
wnioski formalne. Wyniki głosowań, także 
imienne,  są w czasie rzeczywistym publikowane 
na stronie internetowej samorządu czy w biu-
letynie informacji publicznej. Ubiegłoroczna 
nowelizacja ustaw samorządowych zobligowała 
jednostki do transmisji obrad sesyjnych. W zwią- 
zku z tym aplikacja została rozbudowana o sto- 
sowny serwis streamingowy eSesja.tv. Mimo 
popularności serwisu YouTube, coraz więcej 
samorządów decyduje się na transmisję obrad 
z wykorzystaniem naszych serwerów. Dzięki 
temu mają pewność, że ich informacje nie są 
przechowywane poza Polską, a także mogą 
podpisać z nami umowę powierzenia i prze-
chowywania danych osobowych, by zapewnić 
sobie prawne bezpieczeństwo. Dzięki pełnej 
integracji platformy z systemem eSesja, w tran-
smisji mieszkańcy widzą nie tylko obraz z sesji,  
ale także informacje takie jak: termin posiedzenia, 
aktualnie omawiany punkt porządku obrad, 
nazwiska osób wypowiadających się oraz wyniki 
głosowań. Serwis pozwala na automatyczne 
przewijanie archiwalnych nagrań do konkret-
nego punktu, dzięki czemu każdy w prosty  
i szybki sposób odnajdzie interesujący go frag-
ment posiedzenia. Firma MW Concept Sp. z o.o. 

współpracuje z organami stanowiącymi  
w samorządach wszystkich szczebli – radami gmin, 
miast, powiatów i województw. Obecnie system 
jest wdrożony w blisko 800 jednostkach, co 
stanowi 30 proc. udziału w tym segmencie rynku.

Rozwiązania te są również wdrażane na 
uczelniach. 
System „eSesja dla Uczelni” dedykowany jest 
do obsługi posiedzeń rad wydziałów i sena-
tów uczelni wyższych. Wykorzystują one pod- 
stawowe moduły aplikacji, takie jak: dystry-
bucja materiałów na posiedzenia, głosowania 
i ewentualnie zarządzanie dyskusją. Aplikacja 
„eSesja dla Uczelni” jest obecna m.in. w senacie 
i niektórych wydziałach Politechniki Łódzkiej czy 
SWPS w Warszawie. e Sesja zawiera 
także moduły związane z obsługą innych obszarów 
działalności naszej firmy jak np. dostarczanie 
nowoczesnych systemów konferencyjnych, ob- 
sługa walnych zgromadzeń spółek, systemy gło- 
sowań dla wspólnot mieszkaniowych, czy orga-
nizowanie kilkusetosobowych głosowań jak np. 
obsługiwane przez nas głosowania do rad pra-
cowniczych dla PAP czy Polskiego Radia.

eSesja dla samorządów
MW Concept Sp. z o.o. działa na rynku informatycznym od 8 lat. 
Jest producentem i dystrybutorem aplikacji o nazwie eSesja, która 
powstała w celu kompleksowego zinformatyzowania rad działających 
w polskich samorządach. O jej działaniu mówi Maciej Marciniak, 
członek zarządu.

Burmistrz Jacek Wiśniowski na pasach 3D

Interfejs systemu eSesja



D3

Jaką kluczową zmianę przeszła Grupa Impel  
na przestrzeni ostatnich lat?
K. Wojciechowski: Przede wszystkim stale kon-
centrujemy swoje działania na dostosowywaniu 
oferty do potrzeb klientów. Nie jest to łatwy 
proces, bo od paru lat dużą część usług Grupy 
kierujemy do sektora przemysłowego, a ten 
jest bardzo specyficzny i wymagający. Dzięki 
temu, że Grupa Impel pozyskała w ostatnich 
latach wiele specjalistycznych spółek, możemy 
dziś z powodzeniem poszerzać zakres obsługi 
przedsiębiorstw i wchodzić w obszary, które jesz-
cze kilka lat temu były poza naszym zasięgiem. 
Mamy kompetencje w specjalistycznych usłu- 
gach czyszczenia przemysłowego, włącznie z auto-
matycznym czyszczeniem wielkogabarytowych 
zbiorników magazynowych na ropę naftową. 
Realizujemy projekty skanowania laserowego 
3D czy inwentaryzacji majątku przedsiębiorstw  
z szeroko rozbudowaną infrastrukturą przesy-
łową. Wdrażamy rozwiązania pozwalające 
efektywniej zarządzać zużyciem energii elektry- 
cznej. Budujemy aplikacje pozwalające na digita- 
lizację procesów, np. zarządzania serwisem insta- 
lacji technicznych na wybranych nierucho-
mościach. Tych możliwości jest dziś w Grupie 
Impel naprawdę dużo, ale dzięki takim kompe-
tencjom potrafimy spojrzeć na przedsiębiorstwa 
przemysłowe dość szeroko. To, że pracujemy 
z klientem na wielu płaszczyznach, pozwala 
nam na lepsze zrozumienie jego potrzeb i prob- 
lemów firmy. Sami przy tym uczymy się 
bardzo dużo. Nasza oferta z jednej strony jest 
odpowiedzią na potrzeby świadomego klienta,  
a z drugiej to suma naszych doświadczeń. Obsługi 
sektora przemysłowego nie da się nauczyć przy 
jednorazowych zleceniach, dlatego też komplek- 
sowość oferty i kompetencje naszych pracow-
ników są dla nas tak ważne. Dziś mamy pełne 
przekonanie, że dajemy klientowi zupełnie nową 
jakość – skupiamy się na procesach, które 
klient chce doskonalić i rozwijać, włączamy się  

w procesowe zarządzanie u klienta i doradztwo 
dobrze dopasowane do skali problemu. 

A jednym z problemów, z jakim dziś mierzą się 
przedsiębiorstwa, są wysokie koszty zużycia 
energii. Czy Grupa Impel znalazła na to jakieś 
rozwiązanie? 
K. Wojciechowski: Efektywność energetyczna jest 
dzisiaj dużym problemem dla polskiej gospodarki 
i to zarówno z punktu widzenia producentów 
energii, jak i przedsiębiorstw czy gospodarstw 
domowych, które są jej konsumentami. Zaczę- 
liśmy zatem szukać możliwości wsparcia w tym 
obszarze dla średniej wielkości firm. Zbiegło się 
to z czasem, kiedy w Grupie Impel prowadziliśmy 

dużo rozmów ze start-upami. Jesteśmy otwarci na 
nowe technologie i nie brakuje nam pomysłów, 
jak niekonwencjonalne rozwiązania wykorzystać 
u naszych klientów. Tak właśnie udało się nam 
nawiązać współpracę ze spółką Prognosis, która 
jest właścicielem systemu do zarządzania efek-

tywnością energetyczną, a która dziś jest już 
częścią Grupy Impel. System Prognosis idealnie 
wpisał się w naszą ofertę. Został opracowany 
przez Joannę i Pawła Konopko, którzy jedno-
cześnie są założycielami spółki Prognosis i lau-
reatami kilku nagród za to rozwiązanie. System 
Prognosis jest kierowany do średniej wielkości 
przedsiębiorstw, sieci i galerii handlowych, hoteli, 
szpitali, placówek sportowo-rekreacyjnych czy 
innych instytucji należących do jednostek samo-
rządu terytorialnego. Właściciele czy zarządzający 
takimi podmiotami dzięki temu rozwiązaniu 
mogą skutecznie optymalizować koszty zakupu 
energii. 

Jak zatem działa system Prognosis?
P. Konopko: System to nie tylko samo urzą-
dzenie. To przede wszystkim kompletny program 
pełnego kontrolowania i efektywnego zarządzania 
zużyciem energii elektrycznej w przedsiębiorstwie. 
Składa się na niego urządzenie Prognosis-Box, 
które pozwala na zdalny odczyt liczników 
energii elektrycznej oraz aplikacja do zarządzania 
całością procesu. Urządzenie Prognosis-Box pod- 
łącza się bezinwazyjnie do licznika energii,  
z którego następnie odczytywana jest historia 
pomiarów. Co ważne, urządzenie współpracuje 
ze wszystkimi typami elektronicznych liczników 
energii elektrycznej, jakie są dostępne na rynku 
i to jest jego dużą przewagą konkurencyjną. 
Prognosis-Box może odczytać historię z licznika 
od kilku miesięcy do nawet 2 lat wstecz. 
Dzięki temu możliwa jest nie tylko bieżąca 
kontrola parametrów energetycznych on-line, 
ale także weryfikacja poprawnego rozliczania 
z operatorem systemu dystrybucji za okresy 
przeszłe. To bardzo ważna zaleta systemu, bo 
oznacza, że przedsiębiorstwo może domagać się 
korekt faktur za energię od operatora za minione 
okresy. Wspieramy klientów w tym procesie, 
jeśli tylko system wykazuje nieprawidłowości 
pomiędzy danymi pozostającymi w pamięci 

licznika energii a fakturami, jakie otrzymał. Po- 
nadto system Prognosis na bieżąco analizuje 
wszystkie parametry energetyczne, jak zużycie 
energii czynnej, biernej oddanej, biernej pob-
ranej, wartości największych mocy, itd. Bardzo 
ważną funkcją jest weryfikacja poprawnej kon-
figuracji licznika energii. System wychwytuje 
nieprawidłowości i rekomenduje do optymalizacji 
takie elementy, jak zdefiniowanie stref czasowych w 
wybranej taryfie lub dla dni tygodnia, aktualny 
czas zegara, konfiguracja dni świątecznych  
i wolnych od pracy. Dla każdej firmy bardzo 
ważne jest przecież, aby do cyklu jej pracy były 
stosownie dobrane taryfy energetyczne i strefy 
czasowe. System Prognosis to potrafi i sprawdza, 
jak zmienia się w firmie sposób korzystania  
z energii. 

Jakiego rzędu oszczędności może uzyskać klient 
korzystający z systemu Prognosis?
P. Konopko: Do tej pory udało się nam uzyskać od 
kilku do nawet 30 proc. wartości dotychczasowej 
faktury klienta. System najlepiej sprawdza się  
w średniej wielkości firmach zużywających 
powyżej 40 kW na miesiąc. Na przykładzie jednej 
z firm, gdzie rachunki miesięczne za energię 
kształtowały na poziomie ok. 5 tys. zł, osz-
czędność wyniosła 1,5 tys. zł już po pierwszym 
odczycie. To był naprawdę dobry wynik.  
W firmach, gdzie każdy punkt poboru energii 
to koszt rzędu kilku tysięcy złotych miesięcznie, 
system Prognosis może naprawdę przynieść 
całkiem spore oszczędności. System pełni funkcję 
„wirtualnego energetyka”, który stale zarządza 
polityką energetyczną, weryfikuje i analizuje po-
noszone koszty, wprowadza korekty, nieustannie 
czuwa nad bezpieczeństwem energetycznym we 
wszystkich placówkach klienta. Co najważniejsze 
klient do tego etapu nie ponosi żadnych kosztów. 
Dzielimy się dopiero tym, co zaoszczędził ko-
rzystając z naszego rozwiązania. 

Rewolucja w optymalizacji kosztów energii elektrycznej
Grupa Impel wprowadza nowoczesne technologie, dbając o potrzeby klientów. O innowacyjnej optymalizacji kosztów 
energii elektrycznej mówi Krzysztof Wojciechowski – dyrektor ds. rozwoju obszaru Industrial Services oraz Paweł 
Konopko – jeden z autorów systemu Prognosis.

Urządzenie Prognosis Box

Rozmawiała Anna Cieśla

Na czym polegały zmiany w instytucie?
Początkowo instytut funkcjonował jako Ośrodek 
Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego. 
Była to państwowa instytucja zajmująca się 
zagadnieniami historycznymi Warmii i Mazur, 
działająca na podstawie ustawy o instytutach 
badawczych. Na przełomie 2018 i 2019 r. nastą-
piły zmiany prawne, dzięki którym z końcem  
maja tego roku MKiDN przekształciło Ośrodek 
w Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego, który 
jest teraz państwową instytucją kultury. Dzięki 
tej zmianie poszerzyliśmy zakres swoich działań. 
Wcześniej Ośrodek Badań Naukowych był 
rozliczany tylko i wyłącznie z efektów badań 
i publikacji. Nie dostrzegano szeregu działań 
mających charakter non profit. Natomiast dzisiaj, 
jako instytucja kulturalna, otrzymujemy środki na 
prowadzenie biblioteki naukowej, mamy moż- 
liwość łatwiejszego publikowania prac nauko-
wych, a przede wszystkim spełniamy zadania 
instytutu, polegające na rozpowszechnianiu wie-
dzy o dziedzictwie kulturowym ziem północnych 
i zachodnich. 

W jaki sposób szerzą Państwo wiedzę o kulturze?
Dotychczas efektem naszych działań były pub- 
likacje książek oraz czasopism, w tym najważ-
niejszych w regionie Komunikatów Mazursko-
Warmińskich. Organizowaliśmy również konfe- 
rencje poświęcone historii regionu, ale dzięki 

tegorocznym zmianom możemy również orga- 
nizować wystawy. Pierwsza z nich będzie wys- 
tawą plenerową. W 2020 roku przypada stu-
lecie Plebiscytu na Warmii i Mazurach i nasza 
wystawa będzie poświęcona tej rocznicy. Drugą 
zaplanowaną wystawę chcemy poświęcić kary-
katurze i satyrze okresu końca I wojny światowej. 
Obydwa wydarzenia przygotowujemy we włas-
nym zakresie w ramach rządowego programu 
Niepodległa.

Z jakimi podmiotami współpracuje instytut?
Przede wszystkim z Ośrodkiem Pamięci i Przy-
szłości z Wrocławia, Instytutem Zachodnim z Poz- 
nania, Instytutem Śląskim z Opola oraz z Cen- 
trum Dialogu Przełomy ze Szczecina. To są insty- 
tucje, które tworzą razem z nami strukturę Sieci 
Ziem Północnych i Zachodnich. Współpracujemy 
również ściśle z Uniwersytetem Warmińsko-
Mazurskim. Uczelnia otworzyła kierunek Histo- 
ria Publiczna, w którym mamy nadzieję 
uczestniczyć i wspomagać studentów w nauce. 
Współpracujemy również z zagranicznymi nau-
kowcami w różnych jednostkach badawczych, 
którzy zajmują się problematyką naszego regionu. 

Na czym polegają programy stypendialne  
i dotacyjne prowadzone przez Instytut Północny?
Programy te skierowane są do młodych nau-
kowców spoza naszego kraju, którzy zajmują 
się historią Polski. To jest pewnego rodzaju 
„miękki” sposób budowania wpływów w innych 
częściach świata poprzez promowanie historii  
i kultury naszego kraju. Staramy się ich wzbogacić  
w wiedzę i umiejętności, a ponadto pokazujemy 
im, jak my postrzegamy szereg wydarzeń histo-
rycznych. Oprócz tego, od wielu lat prowadzimy 
program nagradzania najlepszych książek, prac 
doktorskich i magisterskich na temat historii 
Warmii i Mazur oraz wpływu regionu na bieg 
wydarzeń w całym kraju. Planujemy dalszy roz-
wój tego programu, aby podkreślać znaczenie tej 
części Polski.

Bogata historia Warmii i Mazur
31 maja 2019 roku Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha 
Kętrzyńskiego w Olsztynie przekształcił się w Instytut Północny.  
O nowych zadaniach placówki mówi jej dyrektor, dr Jerzy Kiełbik.

Rozmawiała Anna Cieśla

Siedziba Instytutu Północnego w Olsztynie
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Marek Buława, wójt Zakrzewa, pytany o plany dotyczące 
wykreowania marki samorządu wskazuje na dwa elementy.
 – Pierwszym jest bogata historia. W przeszłości obecne tereny 
gminy należały do Niemiec, jednocześnie to tu mieścił się 
Dom Polski, wokół którego obracały się środowiska polonijne, 
chcące pielęgnować swoje tradycje i kulturę. Historie związane 
z tą przeszłością są pielęgnowane do dziś. Rok 2018 został 
uchwalony przez Senat rokiem Prawd Polaków spod Znaku 
Rodła (ideowej podstawy działalności Związku Powiatów  
w Niemczech – przyp. red.), a 101-letni mieszkaniec Zakrzewa, 
który jest ostatnim z żyjących uczestników Kongresu Berlińskiego, 
w ramach obchodów został uhonorowany Medalem Senatu RP  
– mówi wójt. – Drugim elementem naszej strategii jest współczesna 
kultura i organizowane przez zakrzewian wydarzenia, wśród 
których jest między innymi Blues Express Festival, liczący już 27 
edycji – dodaje. 
Festiwal został wymyślony i jest organizowany do dzisiaj przez 
Henryka Szopińskiego, zakrzewianina oraz pracownika tutejszego 
ośrodka kultury. Co interesujące i wyjątkowe, każda z edycji ma 
swój początek w … Poznaniu. To z dworca głównego stolicy 
Wielkopolski wyruszają wagony ciągnięte przez zabytkowy 
parowóz, który zabiera melomanów w muzyczną podróż. Pociąg 
zatrzymuje się na kilku stacjach – między innymi w Rogoźnie, 
Chodzieży, Pile, Krajence – a każdy postój wiąże się z około 
godzinnym koncertem. Oczywiście najważniejsza jest ostatnia 
stacja, czyli Zakrzewo, gdzie nad Jeziorem Proboszczowskim 
odbywa się główny koncert z udziałem gwiazd z różnych stron 
Polski i świata.
Jeśli przyjrzeć się specyfice ludzi zamieszkujących Zakrzewo, to 
wcale nie dziwi fakt, że tak duże wydarzenie muzyczne odbywa się 
właśnie w tej niewielkiej, pięciotysięcznej gminie. – Działają tu aż 
trzy chóry: Gromada, Wrzos oraz Tęcza, który za trzy lata będzie 
obchodził setną rocznicę powstania. Dom kultury organizuje 
– poza Blues Express Festival – również ogólnopolski festiwal 
folklorystyczny „Z przytupem”, na który przyjeżdżają zespoły z całej 
Polski, prezentując kulturę swoich regionów oraz małych ojczyzn. 
Ponadto co roku, w okresie od lipca do września, starsi mieszkańcy 
Zakrzewa pod przewodnictwem Mikołaja Mikołajczyka organizują 
spektakle z udziałem znanych tancerzy i artystów, jak między 
innymi Edyta Herbuś czy Adam Ferency – mówi Marek Buława. 

W tym roku ZUOK Spytkowo obchodzi 10-lecie działalności. Jak 
przez ten czas zmieniało się przedsiębiorstwo?
Dominującą działalnością naszej firmy od zawsze było i jest 
przyjmowanie, a następnie zagospodarowanie odpadów komu-
nalnych poprzez ich sortowanie, kompostowanie, składowanie  
i magazynowanie. Jesteśmy stosunkowo młodym zakładem, start 
naszej działalności nastąpił w momencie, w którym dostępne były 
już nowoczesne rozwiązania dla branży gospodarki odpadowej. 

Jakie mają Państwo plany rozwoju przedsiębiorstwa?
ZUOK Spytkowo to nie tylko zakład przerobu odpadów, ale przede 
wszystkim kluczowy element kompleksowego systemu gospodarki 
odpadami. Wykorzystywana przy produkcji nowoczesna tech- 
nologia (BAT), która ogranicza do maksimum szkodliwe 
oddziaływanie odpadów na środowisko, wymaga ciągłego 
doskonalenia i unowocześniania linii oraz podnoszenia kwalifikacji 
pracowników. Stosowanie nowoczesnych rozwiązań przynosi 
wymierne efekty: jak wynika z przeprowadzonej przez ZUOK 
Spytkowo analizy wewnętrznej w 2018 r., efektywność recyklingu 
w instalacji wzrosła aż o 30 proc. w przeciągu 2 lat i postawiła nas 
w gronie liderów recyklingu w Polsce. Mamy w planach kolejne 
działania – chcielibyśmy rozszerzyć bazę naszych klientów o kolejne 
gminy, prowadzimy analizy w kierunku rozwinięcia naszej instalacji 
o urządzenie małej skali do termoutylizacji odpadów połączonej  
z wysokosprawną kogeneracją.

Zakład posiada własną galerię. Skąd pomysł na taką inicjatywę?
Spółka przybliża swoją działalność w zakresie ochrony środowiska 
poprzez działalność artystyczną. Aby móc skuteczniej przyciągnąć 
uwagę lokalnej społeczności do tak niepopularnego tematu 
odpadowego i zainteresować ją naszymi działaniami, w budynku 
biurowym ZUOK Spytkowo w 2014r. działalność rozpoczęła 
Galeria na Śmieciach.
 
Współpracują Państwo z ornitologami, co również jest nietypowe. 
Pomysł organizacji konferencji ornitologicznej oraz zajęć dla 
młodzieży również nie był dziełem przypadku. Konferencja 
jest okazją do propagowania zagadnień związanych z ochroną 
przyrody, a przede wszystkim edukacją ekologiczną dzieci  
i młodzieży. Stosowane przez nas hasło „Chronimy Mazury” to nie 
tylko slogan.

Jak wyglądały początki IAN?
Realizacja projektu IAN (Interaktywna Administracja Nieru-
chomości) rozpoczęła się w 2012 roku, wtedy powstał też 
pierwszy prototyp. Dzisiaj bacznie obserwując rynek i działania 
konkurencji, można śmiało stwierdzić, że nasz system zachowuje 
miano pionierskiego. Rynek oferuje kilka rozwiązań, skupiających 
się tylko na pojedynczych segmentach pracy administratora 
budynku. Korzystając więc z naszego doświadczenia i własnych 
pomysłów, stworzyliśmy w pełni intuicyjny system do zarządzania 
nieruchomościami – IAN. Obecnie realizując projekt o nazwie 
„Prace badawczo-rozwojowe nad narzędziem wspierającym za- 
rządzanie nieruchomościami wielolokalowymi” ściśle współpra-
cujemy z Politechnika Warszawską.

Do kogo skierowany jest ten system?
IAN to nowoczesne oprogramowanie dla współczesnego admi-
nistratora nieruchomości. Są to w głównej mierze zarządcy 
nieruchomości mieszkaniowych, ale zdarzają się również zarządcy 
posiadający w swoich portfelach obiekty komercyjne. Coraz 
bardziej potrzebne jest narzędzie, które pomoże w codziennych 
obowiązkach i będzie pełniło rolę asystenta zarządcy. I tu właśnie 
jest miejsce dla naszego systemu IAN.

Na czym polega działanie państwa systemu?
Platforma pozwala na zautomatyzowanie procesów związanych  
z utrzymaniem i administrowaniem budynków. Umieszczając 
system w chmurze internetowej, mamy do niego dostęp z do-
wolnego urządzenia z dostępem Internetu. Użytkownik po wyb-
raniu nieruchomości ma do dyspozycji kilkanaście modułów, m.in.: 
sprawy bieżące, korespondencja, inwentaryzacja, dokumentacja 
techniczna, liczniki lokale, uchwały i zebrania, umowy, moduł 
ofertowy czy raporty. IAN pozwala na wprowadzanie danych  
o stanach liczników, które rozliczane są przez zarządcę. 
Odpowiedni moduł oblicza zużycie, wskazuje anomalia i przed-
stawia tendencje w formie graficznej. Dzięki współpracy z de-
dykowaną aplikacją mobilną, wprowadzanie danych do bazy 
odbywa się w czasie rzeczywistym. Jest to również autorska 
platforma do przygotowywania zapytań ofertowych wynikających 
np. z zaplanowanych napraw czy modernizacji. Pozwala to na 
prowadzenie na bieżąco konkursu ofert, a dzięki bazie firm  
i instytucji dodawanie nowych podmiotów, a także ocenianie 
współpracy z nimi.

Kulturowe bogactwo Lider recyklingu Zarządca 4.0
W Polsce istnieje obecnie 14 miejscowości  
o nazwie Zakrzewo. To ambitne wyzwanie dla 
stworzenia unikalnej marki. Jednak Zakrzewo 
w powiecie złotowskim w Wielkopolsce ma ku 
temu odpowiednie predyspozycje.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych w Spytkowie dzięki działaniom 
zarządu jest postrzegany jako lider recyklingu 
w Polsce. O działaniach zakładu mówi prezes 
zarządu, Paweł Lachowicz.

O nowoczesnym zarządzaniu 
nieruchomościami, czyli „IAN”, mówi 
wiceprezes Nieruchomości MSW Sp. z o.o. 
Sebastian Janicki.
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