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Celowane w innowacyjność
Setki patentów, badania nad lekiem onkologicznym, zwalczanie i profilaktyka wielu chorób cywilizacyjnych, 
program żywności celowanej - to tylko skromny spis wybranych, innowacyjnych projektów prowadzonych przez 
Jednostkę Innowacyjno-Wdrożeniową Inwex z Kielc. O łączeniu inspirującej nauki z praktyką opowiada wiceprezes 
zarządu - Remigiusz Szczepaniak.
Jak powstała i czym się zajmuje Państwa firma? 

Od początku założenia w 1987 roku prowadzimy firmę nieprzerwanie z ro-
dziną i przyjaciółmi. Jesteśmy naukowcami, stąd projekty mają podłoże na-
ukowe. Nasza firma posiada kilka tysięcy produktów, prawie 200 patentów, 
około 1000 rozwiązań, które oczekują na realizację. Współpracujemy z re-
nomowanymi instytutami, prestiżowymi uczelniami, jak Narodowy Instytut 
Leków, Łódzki Uniwersytet Medyczny czy Warszawska Akademia Medyczna, 
z którymi to rozwijamy lek onkologiczny. Szukamy również zagranicznych 
partnerów.

Jakie główne projekty prowadzi Inwex?

Jako pierwsi w Europie opracowaliśmy i realizujemy program żywności 
celowanej AIM FOOD. Polega on na przywróceniu żywności tego, czym 
powinna się cechować pod kątem uzupełniania zapotrzebowania organizmu 
w potrzebne do życia i zdrowia mikroelementy. Człowiek do życia potrze-
buje około 80 mikroelementów, 20 witamin i około 20 aminokwasów Natu-
ralnym ich źródłem jest pożywienie. Pozbawienie organizmu tylko jednego 
z mikroskładników w dłuższej perspektywie prowadzi do pojawienia się 
chorób przewlekłych, cywilizacyjnych i nowotworowych. Aby zapobiegać 
tym procesom stworzyliśmy program żywności celowanej AIM FOOD. 
Dzięki odpowiedniemu nawożeniu ziem, obecności w glebie mikroskładni-
ków, rośliny odzyskują własną odporność immunologiczną i zdecydowanie 
lepiej sobie radzą z chorobami wirusowymi i warunkami atmosferycznymi. 
Odbiorcą programu są rolnicy. Współpracujemy z działkowcami, którzy 
prowadzą produkcję na swoje potrzeby, jak i dużymi gospodarstwami. Pro-
gram żywności celowanej zakłada kompleksowe podejście do procesu jej 
wytwarzania. Aktualnie realizujemy drugi etap badawczy, w pespektywie 
są etapy skrócenia łańcucha dostaw, by żywność jak najszybciej trafiała do 
konsumenta, w jak najświeższej formie i możliwie najtańsza. Spójnie z pro-
gramem AIM FOOD zajmujemy się wytwarzaniem naszych sztandarowych 
produktów suplementów diety i innowacyjnych kosmetyków. Projektem 
innowacyjnym Inwex w profilaktyce infekcji przenoszonych drogą kropel-
kową jest idea bioasekuracji. Polega ona na osłonie budynków użyteczności 
publicznej, środków transportu poprzez wykorzystanie istniejącego systemu 
wentylacji i dbałość o jakość powietrza. Próby rozpoczęliśmy w 2016 roku, 
kiedy nikt nie zakładał sytuacji pandemii. Zastosowaliśmy bezpieczny pre-
parat, dopuszczony do wody pitnej dla ludzi i zwierząt. Według przeprowa-
dzonych badań powietrze dostarczane do budynku ma jakość czystości sali 
operacyjnej. Bioasekuracja znajduje szerokie zastosowanie w wielu bran-
żach, jak linie lotnicze, szpitale, biurowce, budynki administracji.

Jak obecna sytuacja społeczno-gospodarcza wpływa na potencjał pol-
skich inwestorów i komercjalizację wyników badań?

Na całym świecie znalezienie inwestorów dla start-upów jest złożone. Duża 
niepewność co do powodzenia projektów innowacyjnych może ograniczać 

otwartość do inwestycji. Z drugiej strony opłacalność przy osiągnięciu 
sukcesu jest duża. Polska nie jest krajem, gdzie start-upy są popularnym 
obszarem inwestycji. Polacy wolą inwestować tradycyjnie. Zauważamy, 
że w projektach innowacyjnych łatwiej rozmawia się z zagranicznymi 
podmiotami, które wykazują większą otwartość na współpracę. Sytuacja 
pandemiczna utrudnia nam upowszechnianie wiedzy na temat podejmo-
wanych inicjatyw. Prowadzimy badania w nawożeniu upraw pierwiastka-
mi śladowymi ziem, w których już widzimy sukcesy. Wiele gospodarstw 
osiągnęło plony zdecydowanie lepsze, niż stosując uprawy genetycznie 
modyfikowane. Dla podmiotów, które korzystają z naszych preparatów 
zaoferujemy łańcuch dostaw i znak towarowy, którym mogą potwierdzić 
jakość produkcji żywności według naszej technologii. Widzimy, że pro-
jekt żywności celowanej to doskonała alternatywa wobec rosnących kosz-
tów żywności.

Czym dla Pana jest prowadzenie firmy rodzinnej?

Biznes rodzinny w mojej ocenie to najlepsza forma działalności, jaka może 
funkcjonować. Nie ma recepty na sprawne ich funkcjonowanie, bo każda 
firma jest inna, każdy projekt jest specyficzny. Niemniej firmy rodzinne 
mają przewagę nad korporacjami m.in. w tym, że łatwiej dostosowują się 
do zachodzących zmian oraz dostosowują swój profil do potrzeb rynku. 
Stopień zaufania i zaangażowania pracowników również jest bardzo wy-
soki. Niestety nie zauważamy wsparcia zewnętrznego w postaci dawania 
„wędki” przedsiębiorcom, co ogranicza lub wręcz hamuje ogromny poten-
cjał rodzinnych biznesów.

Rozmawiała Małgorzata Gracka

Czas na energetykę 
odnawialną
Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie to uni-
wersytecka spółka, która powstała w 2011 roku. Inno-
wacyjne podejście do prowadzenia biznesu, ogromny 
potencjał naukowo - badawczy, a także wieloletnie do-
świadczenie w eksploatacji OZE sprawiły, że technolo-
gie z Sulechowa znane są na całym świecie. 

O tym jak powinna wyglądać współpraca nauki i biznesu, a także 
w jaki sposób przedsiębiorcy powinni reagować na zachodzące obecnie 
zmiany gospodarcze, mówi Prezes CEO – dr Radosław Grech.

Czym zajmuje się CEO?

Głównym obszarem funkcjonowania CEO są prace badawczo - rozwojowe 
prowadzone w zakresie energetyki odnawialnej oraz efektywności energe-
tycznej. Przygotowujemy projekty instalacji, wykorzystujące takie źródła 
energii jak promienie słoneczne czy wiatr. Wdrażamy nowoczesne technolo-
gie energetyczne, kompleksowo szkolimy kadry inżynierskie, wynajmujemy 
nowoczesny sprzęt oraz pomieszczenia badawcze. Współpracujemy z wieloma 
instytucjami, przedsiębiorcami oraz samorządami z całej Polski i zagranicy, 
tworząc tym samym nić porozumienia łączącą świat nauki ze światem biznesu.

Jak wygląda taka współpraca?

Zapewniamy wsparcie zarówno na etapie merytorycznym jaki i wdrożenio-
wym. Nasze bogate zaplecze technologiczne, a także współpraca z ośrodkami 
naukowymi zaowocowała utworzeniem wielu innowacyjnych urządzeń, które 
zostały objęte ochroną patentową m. in.: fotowoltaiczny panel z układem odbio-
ru energii cieplnej, modułowa ściana grzewcza, energooszczędna rabata podnie-
siona czy urządzenia do wytwarzania energii z kominów przemysłowych. Do 
każdego zadania, projektu czy usługi staramy się dołożyć własną wartość do-
datnią. To co wyróżnia nas na tle innych jednostek badawczo - rozwojowych to 
pragmatyczne podejście do biznesu. Nie skupiamy się wyłącznie na badaniach, 
ale wszystkie rozwiązania opracowane w CEO, staramy się również sprzedać. 
Pracujemy nad biznesem, a nie jedynie w biznesie czy z biznesem.

Czy inwestowanie w OZE jest dla przedsiębiorców opłacalne?

Kryzys wywołany przez pandemię pokazuje, że skupianie się wyłącznie na 
energetyce, bez uwzględnienia aspektów ekologicznych to droga donikąd. 
Zależy nam, aby wszystkie współczesne przedsiębiorstwa i samorządy wy-
korzystywały wyłącznie rozwiązania korzystne dla otaczającego nas środo-
wiska naturalnego. Przy pomocy OZE możemy osiągnąć identyczną bądź 
znacznie lepszą wydajność instalacyjną w porównaniu do tradycyjnych 
systemów elektrycznych. Ponadto, stale rosnące ceny energii elektrycznej 
doprowadziły do tego, że co raz więcej przedsiębiorców i samorządów 
inwestuje właśnie w odnawialne źródła energii. Z kolei koszty produkcji 
energii pozyskiwanej z OZE w ciągu ostatniej dekady zdecydowanie spa-
dły. Dzisiaj, instalowanie własnych źródeł energii oznacza przede wszyst-
kim oszczędność. 

Budynek Inwex w Kielcach z zastosowaną bioasekuracją

Szybko, nowocześnie i skutecznie
Z Tomaszem Liedmannem – Prezesem Zarządu Grupy Liedmann, rozmawia Wojciech Grabarczyk

Początki spółki Liedmann sięgają 2011 roku. Jak uda-

ło się Państwu rozwinąć Grupę do tak spektakularnych 

rozmiarów?

Na początku miałem tylko jednego współpracownika, z któ-
rym wynajęliśmy pomieszczenie o wielkości 50mkw. Za-
kupiliśmy pierwszą wywrotkę wapienia, a gotowe produkty 
samodzielnie pakowaliśmy do worków. Mój współpracownik 
pracował na terenie zakładu, a ja jeździłem po całej Polsce 
szukając klientów. Wytrwałość, konsekwencja w działaniu, 
ciężka praca, a także zapewnienie produktów o najwyższej 
jakości sprawiło, że na ten moment jesteśmy jednym z naj-
większych producentów granulowanych nawozów wapnio-
wych w Polsce.

Jakie obecnie innowacyjne projekty Państwo realizują?

Aktualnie skupiamy się na nowych projektach m.in.: fi-
nalizujemy zadanie dotyczące nowego nawozu jakim jest 
bezpieczny dla środowiska granulowany siarczan wapnia. 
Po drugie jesteśmy w trakcie realizacji budowy nowoczesnej 
młynowni, która pozwoli nam uniezależnić się w kwestii wykorzystywania 
surowca o najwyższej jakości. Ponadto, rozpoczynamy pracę nad czwartym 
dużym projektem, jakim jest wprowadzenie na rynek nawozu wapniowego 
z dodatkiem. Na podstawie badań i analizy rynku szukaliśmy rozwiązań, 
które pozwoliłyby nam na opracowanie innowacyjnego, niepowtarzalnego 
produktu wyróżniającego się na rynku. Naszym wyborem jest jod, dzięki 
czemu będziemy jako pierwsi, którzy wykorzystają go do produkcji nawo-
zów wapniowych.

Co było największym sukcesem spółki w 2019 roku?

Działania podjęte w roku 2019 sprawiły, że nasza pozycja w branży granu-
lowanych nawozów wapniowych umocniła się jeszcze bardziej. Założenia 
strategii marketingowej przyniosły planowany efekt, co zostało zintensy-
fikowane marketingiem sportowym na bazie współpracy z klubem sporto-

wym PGE SKRA Bełchatów. Sukcesem minionego 
roku niewątpliwie jest zbudowanie rozpoznawalnej 
i silnej marki, której produkty są chętnie wybierane 
przez rolników zarówno w Polsce jak i za granicą.

Na początku tego roku, w jednej ze szkół w Wielu-
niu, otwarto pracownię chemiczną pod patronatem 
Liedmann Agro. W jaki sposób wspomagają Pań-
stwo tę szkołę?

Cała koncepcja powstania „Pracowni Patronackiej 
Liedmann Agro” w jednym z liceów w pobliskim 
dla nas Wieluniu wpisywała się w naszą strategię 
społecznej odpowiedzialności biznesu. Wierzymy 
w to, że wsparcie młodzieży na etapie kształcenia ma 
istotny wpływ na ich przyszłość zawodową. Chcemy 
dać możliwość zdobycia wiedzy nie tylko w teorii, 
ale także w praktyce, m.in. poprzez zajęcia orga-
nizowane w naszej firmie oraz w działach badaw-
czo-rozwojowych naszych partnerów biznesowych.  
Jestem przekonany, że nasze działania przyczynią 

się do tego, że I LO zyska w rankingach, a edukacja przyszłych biologów, 
chemików czy lekarzy będzie jeszcze przyjemniejsza i efektywniejsza.

Jakie kroki podejmują Państwo w czasie pandemii koronawirusa? 

Pandemia koronawirusa postawiła nas wszystkich w zupełnie nowej rzeczy-
wistości. Nasza firma również stanęła w obliczu tej trudnej sytuacji, natomiast 
podjęliśmy odpowiednie kroki w celu ochrony zdrowia i utrzymania miejsc 
pracy dla naszych pracowników. Ta sytuacja wymagała od nas przemodelo-
wania pewnych działań i rozwiązań na poziomie operacyjnym firm. Należy 
zaznaczyć, że branża rolna, w której się znajdujemymakluczowe znaczenie 
dla działania gospodarki w czasie kryzysu. Mam nadzieję, że pandemia ko-
ronawirusa nie będzie miała aż tak negatywnego i długofalowego wpływu na 
światową gospodarkę i uda się jak najszybciej znaleźć szczepionkę przeciw 
wirusowi SARS-CoV-2.

Jak Pana zdaniem możemy złagodzić nadchodzący kryzys gospodar-
czy? Czy uważa Pan, że takowy może się w ogóle pojawić?

Już w chwili obecnej widzimy duże zagrożenie dla wielu branż w gospodar-
ce krajowej, dlatego uważam, że aby maksymalnie zminimalizować nega-
tywne skutki obecnej sytuacji należy przede wszystkim w miarę możliwości 
zachować ciągłość rozpoczętych działań w przedsiębiorstwie, starać się nie 
doprowadzić do ograniczenia inwestycji tak, aby zachować siłę nabywczą 
pieniądza oraz optymizm w naszym społeczeństwie.

Gdzie Pan widzi spółkę Liedmann za kilka lat?

Chciałbym, aby spółka zarządzana przeze mnie nadal rozwijała się w spo-
sób zrównoważony i konsekwentnie spełniała założone przez siebie cele. 
Naszym priorytetem jest ciągły rozwój na wszystkich płaszczyznach ryn-
ku w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne. Chcemy być pro-
ducentem prężnie działającym na rynku europejskim z szerokim portfolio 
produktów, na co pozwoli nam planowana docelowa zdolność produkcyjna, 
która będzie wynosiła 0,25 miliona ton produktu gotowego rocznie, co da 
nam silną pozycję lidera w branży granulowanych nawozów wapniowych. 
Chciałbym zaakcentować, że sukcesy spółki Liedmann stały się też motorem 
dla rozwoju i powstania Liedmann Group. Obecnie jesteśmy dostępni nie 
tylko w branży rolnej, ale udało nam się stworzyć usługi, które możemy 
świadczyć w innych branżach takich jak: rynek pracy, hotelarstwo, gastro-
nomia oraz logistyka.

Tomasz Liedmann podczas odbioru 
Polskiej Nagrody Innowacyjności
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Zarządzanie przedsiębiorstwem to 
wielka odpowiedzialność
28 lat ciężkiej, ale owocnej oraz satysfakcjonującej pracy w szeroko pojętym sektorze budownictwa przemysłowego, 
pozwoliło stać się Firmie Ventor szanowaną i cenioną na rynku międzynarodowym. Janusz Urbanik, twórca i prezes 
Ventora, dziś przewodzi prawie tysięcznej ekipie pracowników. O fundamentach stabilnej i rozpoznawalnej 
w świecie marki, budownictwie przemysłowym, budowaniu więzi z pracownikami oraz zarządzaniu w tak trudnych 
czasach, mówi prezes Janusz Urbanik.

Ventor to firma licząca się na rynku międzynarodowym. Jaki jest naj-
prostszy sposób budowania silnej oraz stabilnej pozycji na rynku? 

Muszę przyznać, że nie ma jednej sprawdzonej metody. Nasze początki sięga-
ją 1992 roku. To dość odległy czas, więc trudno mi wszystko dokładnie opo-
wiedzieć, ale siłą rzeczy z każdym rokiem działalności powiększaliśmy swoje 
zasoby – pracownicze oraz techniczne. Najważniejszym było być zawsze 
o krok przed konkurencją oraz w pewnym stopniu innowacyjnym i przewidu-
jącym przyszłość. Od zawsze stawiamy na jakość, rzetelność oraz uczciwość 
niezależnie czy to w kontakcie z klientem, czy w relacjach z pracownikami. 
Wiemy, że zadowolony pracownik jest fundamentem dobrego prowadzenia 
działalności. Jeżeli godnie reprezentuje firmę, wtedy automatycznie usatys-
fakcjonowani klienci chętnie do niej wracają. Sektor, w którym działamy na 
co dzień, jest bardzo dynamiczny. Musimy mieć oczy szeroko otwarte oraz 
zmysły nastawione na coraz to nowsze rozwiązania technologiczne wyko-
rzystywane w budownictwie przemysłowym. Od lat naszymi wartościami są: 
profesjonalizm, lojalność, jakość. To właśnie dzięki tej maksymie udało nam 
się zbudować silną pozycję na rynkach skandynawskich - szczególnie norwe-
skim. A jak dobrze wszyscy wiemy, Norwegia to bardzo wymagający kraj 
i jestem dumny, że udaje nam się sprostać wymaganiom tego rynku. Ponieważ 
sam wychowałem się na sporcie (zawodniczo uprawiałem m.in. zapasy), to 
uważam, że w biznesie – jak i w sporcie – sukces też mierzy się zacięciem, sa-
modyscypliną, wytrwałym dążeniem do celu, niepoddawaniem się porażkom 
i przeszkodom, wiarą w sukces i przestrzeganiem zasad fair play.

Żyjemy w czasach nieustannych zmian i szybkiego 
rozwoju technologicznego w wielu branżach. Jaki 
był rok 2019 dla firmy Ventor?

W ostatnim półroczu 2019 roku można było zauważyć 
spadek inwestycji w Europie zachodniej. Przez to dziś 
Ventor, zatrudniający prawie 1000 ludzi, musi się zmo-
bilizować. Rozmawiamy z pracownikami o tym, że nie 
chcemy wcale rosnąć w siłę poprzez ilość, tylko mamy 
na uwadze fakt, że skoro zależy nam na byciu partnerem 
dla zachodnich firm, to koniecznym jest zdecydowane 
ukierunkowanie na jakość. Tylko ona jest gwarancją 
ciągłości pracy. Czasy się zmieniają i my musimy być 
bardzo elastyczni. Od kilku lat zmienia się charakter 
zawieranych umów – kilkuletnie kontrakty zamieniły 
się na roczne umowy oraz listy intencyjne, mówiące 
o długofalowej współpracy. Tak naprawdę polskie firmy 
wciąż czują na plecach oddech konkurencji m.in. z Li-
twy, Ukrainy, Rumunii czy Bułgarii. Nasza Firma anga-
żuje się mocno w rozwój szkolnictwa zawodowego, po-
nieważ faktycznie brakuje wyszkolonych pracowników 
w naszej dziedzinie. Wciąż jesteśmy stawiani w pełnej 
mobilizacji i powtarzamy, że jeżeli będziemy pracować 
tak jak do tej pory, to będziemy mogli spać spokojnie.

W jaki sposób Ventor radzi sobie z brakiem no-
wych, wyszkolonych pracowników? 

Współpracujemy z Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 
w Dębicy na Podkarpaciu (Dębicki Mechanik) od po-
nad dziesięciu lat. Ta szkoła posiada internat i zastana-
wiamy się nad tym czy nie robić naboru za granicą, np. 
na Ukrainie. Dzięki temu młodzież przyjeżdżałaby do 
nas, rozpoczynała naukę i przechodziła kursy zawodo-
we. Rynek potrzebuje fachowców, a my mamy ich co-
raz mniej. Bardzo dużo mówi się o szkolnictwie zawo-
dowym i problemach, z którymi się boryka. Niemniej 
poza mówieniem ważne są działania, a tutaj wiele 
zależy od dyrekcji danej szkoły oraz świadomości 
władz lokalnych, które powinny to szkolnictwo wspie-
rać. Jakiś czas temu gościliśmy delegację norweskich 
związków zawodowych. Oni również są świadomi, że 
w przyszłości może nie być kogo uczyć. Rozważają 
wsparcie finansowe dla szkolnictwa, ponieważ aby 
wykształcić dobrego spawacza, mechanika, montera 
czy izolatora, potrzebne są ogromne koszty na różne-

go rodzaju materiały oraz urządzenia. Kwestia nauki to nie tylko teoria, 
ale w dużej mierze część praktyczna, od której bardzo często zależy to, 
czy młody człowiek będzie wartościowym pracownikiem. Świat potrzebu-
je i poszukuje dobrych rozwiązań oraz młodych, ambitnych ludzi, których 
potrzebujemy do pracy. Maszyny w wielu przypadkach bardzo ułatwiają 
życie i pracę: pomagają, podnoszą efektywność. Natomiast zawsze jest ta 
minimalna liczba pracowników, potrzebna do fachowej obsługi danego 
urządzenia. Żyjemy w czasach wysokiego postępu technologicznego, ale 
też mniej pewnej przyszłości. Wielu młodych ludzi - a ja często staram się 
z takimi prowadzić rozmowy - pracuje, ale tak naprawdę ma wątpliwości 
i zadaje sobie pytanie: „co ja tu właściwie mam robić?”. Wydaje mi się, że 
jeszcze trzydzieści lat temu, ludzie po skończeniu technikum czy szkoły 
zawodowej mieli dużo bardziej pozytywne podejście. Byli świadomi, że 
jak popracują jakiś czas, to będą mogli awansować, więc w przedsiębior-
stwach, które lepiej funkcjonowały, działały pewnego rodzaju ścieżki roz-
woju zawodowego. My dziś potrzebujemy takich ścieżek, które zapewnią 
młodym ludziom pewność i poczucie bezpieczeństwa. Bardzo często pro-
wadzę rozmowy z kierownikami i brygadzistami. Doszliśmy do wniosku, 
że jeżeli chcemy być spokojni swojej starości, to musimy dzisiaj, bezpo-
średnio w pracy, w danym projekcie, zwracać ogromną uwagę na właśnie 
tych młodych ludzi. Starsi i doświadczeni pracownicy muszą być dla nich 
trenerami zawodu i pewnego rodzaju mentorami, którzy dzieliliby się swo-
ją wiedzą, samodyscypliną, poświęceniem i empatią. W pracy fizycznej 

jest coś takiego, że oprócz samej wiedzy książkowej to właśnie doświad-
czenie zdobywane przez lata jest bardzo cenne, a nikt nie jest go w stanie 
lepiej przekazać niż wykwalifikowany starszy kolega (przełożony). 

Czy w tej kwestii poczynili Państwo jakieś wyróżniające kroki?

Już od paru lat preferujemy zatrudnianie rodzin, czyli ojciec może brać pod 
swoje skrzydła syna. Często jest tak, że spotykamy się z sytuacją, w której 
młody chłopak po studiach - np. archeologicznych czy filozoficznych - nie 
może znaleźć zatrudnienia. Więc popieramy to, aby rodziny razem pra-
cowały, bo przecież nie ma lepszej metody nauki fachu, jak od własnego 
ojca. W tej strategii jesteśmy pionierami na rynku. Muszę też przyznać, że 
zyskaliśmy dzięki temu wielu bardzo dobrych pracowników. Kiedyś było 
tak, że gdy dana osoba wykształciła się w jednym konkretnym zawodzie, 
to już tak pracowała przez długie lata, a często nawet i całe życie. Dziś 
młodzież musi być bardziej elastyczna, chętna do nauki, dokształcania się, 
poszukiwania oraz poszerzania nowych umiejętności.

Jak obecna sytuacja wpłynęła na działalność firmy Ventor?

Sytuacja jest bardzo dynamiczna i zmieniająca się tak naprawdę z tygodnia na 
tydzień. Musimy być w stałym i bezpośrednim kontakcie z ludźmi. Wciąż sta-
ramy się unikać paniki, niemniej pewna biurokracja musiała zostać wdrożona. 
Wprowadziliśmy wszelkie środki ostrożności, których mocno się trzymamy 
i o których stale informujemy naszych inwestorów. Wszystko organizujemy 
w trosce o to, aby właśnie przez jakiś błahy incydent ten koronawirus się nie 
rozprzestrzenił. Aktualnie prawie wszystko się zatrzymało. Nasi pracownicy 
opuścili Norwegię. Problem, który nawiedził cały świat, jest jedną wielką nie-
wiadomą. Sytuacja jest o tyle trudna, że nie można dokładnie przewidzieć, 
kiedy nastąpi jej koniec – życie niejako się zatrzymało. Pracownicy zatrud-
nieni w Norwegii tam kierują wnioski o urlop oraz zasiłki, natomiast tutaj 
w Polsce w ramach zabezpieczenia etatów obniżyliśmy – w porozumieniu 
z pracownikami – czas pracy do 80%. Jesteśmy w trakcie realizacji zamó-
wień dla naszych partnerów w Norwegii, więc na szczęście mamy jeszcze co 
robić – ale jak to się skończy? Tego nie wie nikt. Musimy dodawać sobie 
wzajemnie otuchy. Tłumaczę pracownikom, że nie jesteśmy w stanie określić 
tego okresu, ale na pewno musimy to w spokoju przeżyć, bo Ci co przetrwa-
ją i będą zdrowi, na pewno będą działać w nowej rzeczywistości i odbudo-
wującym się świecie. Możemy się spodziewać, że zniszczenia jakie nastąpią 
w gospodarce będą bardzo dotkliwe i wyjście z kryzysu nie będzie proste. 
Bogatym krajom na pewno uda się to szybciej – uważam, że Polska powinna 
utrzymywać i pielęgnować dobre relacje z takimi krajami. Myślę, że ten czas, 
który teraz dostaliśmy, warto wykorzystać na przemyślenia, spokój i rodzi-
nę. Musimy wszyscy się wspierać, dodawać sobie otuchy i wierzyć, że to się 
szybko skończy. Optymistyczne jest to, że prawie tysiąc pracowników udało 
nam się ściągnąć do kraju z Norwegii – oczywiście zostali oni poddani kwa-
rantannie i obecnie możemy wykluczyć jakiekolwiek zarażenie. Zachęcam do 
trzymania się wszystkich reguł i środków ostrożności, które są wprowadzone. 
One nie mają na celu nas w żaden sposób ograniczać – wynikają właśnie z tro-
ski o naszą przyszłość po to abyśmy pokonali koronawirusa i cieszyli się dalej 
dobrym życiem. Życzę wszystkim dużo siły i wiary, a na pewno uda nam się 
przezwyciężyć obecną i trudną dla wszystkich sytuację.

Rozmawiał Wojciech Grabarczyk

„Myślę, że ten czas,  
który teraz dostaliśmy,  

warto wykorzystać na przemyślenia,  
spokój i rodzinę. Musimy wszyscy się 

wspierać, dodawać sobie otuchy  
i wierzyć, że to się szybko skończy.”

Janusz Urbanik - Prezes zarządu Ventor



 Wydawnictwo promocyjne Polskiej Agencji Przedsiębiorczości

Hybrydowy HR
Pracodawcy zmagają się obecnie z brakiem odpowiedniej kadry. Rotacja pracowników jest coraz większa, a zadania 
stojące przed firmą nie maleją. Robotyzacja czy automatyzacja nie zastąpi ludzi. Na pytanie jak rozwiązać ten 
podstawowy problem przedsiębiorców odpowiada Sebastian Zelek, prezes spółki Inwork.

W jaki sposób przygotować się na zmiany zachodzące na rynku pracy?

Kiedy ponad 20 lat temu zaczynałem swoje doświadczenie w obszarze 
HR, w Polsce były to początki pośrednictwa w pracy. Pojawiały się pod-
stawy do współpracy z klientami, pracownikami. Dzisiaj rynek pracy 
zmienił się zupełnie. Koncentracja przeszła z pracodawcy na pracownika. 
Obecnie to przedsiębiorcy mają ogromny problem z uzupełnieniem kadr 
i pozyskaniem odpowiednich osób do załogi. Pracownicy posiadają dużo 
większe wymagania, łatwiej jest im zmienić pracę czy uzyskać lepsze 
warunki zatrudnienia. Jednocześnie z roku na rok systematycznie male-
je liczba osób w wieku produkcyjnym i coraz więcej osób odchodzi na 
emeryturę. W takim momencie pojawia się pytanie: jak budować dłu-
gofalową strategię firmy, gdy brak jest podstawowego zasobu ludzkiego 
do realizacji tych zadań? Część organizacji postawiła na pozyskiwanie 
osób zza granicy, jednak według nas nie jest to dobre wyjście z sytuacji. 
Przy zatrudnieniu obcokrajowca pracodawca musi zapewnić mu dojazd 
do pracy, zakwaterowanie, zagospodarowanie czasu wolnego. Istnieje też 
wysokie ryzyko odejścia z pracy takiej osoby z powodu powrotu do swo-
jego kraju czy uzyskania minimalnie wyższego wynagrodzenia w innym 
zakładzie. Dlatego w naszej firmie stawiamy wyłącznie na polskich pra-

cowników. Nadal jest wiele miejsc z wysokim bezrobociem, na przykład 
w mniejszych miejscowościach, oddalonych od dużych ośrodków prze-
mysłowych. Wtedy zapewniamy im dojazd do pracy, a zakład zyskuje 
potrzebnych pracowników. Polacy to jeden z najbardziej pracowitych na-
rodów. Zatrudniając rodaka unikamy problemów z komunikacją czy róż-
nicami kulturowymi, a nierzadko zyskujemy lojalną kadrę na wiele lat. 
Taki model działania pozwala na realizację długofalowej strategii firmy.

W wielu przedsiębiorstwach pojawia się lęk przed outsourcingiem re-
krutacji, powodowany wysokimi kosztami znalezienia odpowiednich 
osób na dane stanowisko. Jak Państwo radzą sobie z tym zadaniem?

Budujemy naszą współpracę z klientami na zaufaniu. Z tego powodu posta-
nowiliśmy wziąć na siebie dużą część ryzyka związanego z pozyskaniem 
nowego pracownika i tak powstała innowacyjna na polskim rynku usługa 
rekrutacji hybrydowej. Polega ona na pozyskaniu dla zakładu pracy odpo-
wiednich pracowników z całej Polski. Przeprowadzamy cały proces rekruta-
cyjny i wspieramy pracodawcę w doborze pracowników. Zleceniodawca na 
końcu procesu wybiera kogo chce zatrudnić i dzięki temu zyskuje czas oraz 
minimalizuje ryzyko niepowodzenia. Ponadto przy współpracy nie pobiera-
my od razu całej opłaty za usługę, tylko rozkładamy ją na miesięczne raty. 

Pozwala to na równoczesny monitoring i ocenę poleconego pracownika. 
Jeśli ten nie wykonuje swoich zadań bądź jest nieobecny w pracy, wtedy 
przedsiębiorca nie ponosi dalszego kosztu usługi. Współpracujemy głów-
nie z firmami z branży produkcyjnej i logistycznej (magazynowej), jednak 
nasze wsparcie w rekrutacji, szkoleniach czy budowie ścieżki kariery może 
uzyskać każda firma.

W jaki sposób osiągają Państwo bardzo wysoką skuteczność w rekrutacji?

Najważniejsze jest dotarcie z ofertą zatrudnienia do odpowiednich osób. 
Zupełnie inaczej wygląda ogłoszenie kierowane do ludzi doświadczonych 
niż droga dotarcia do młodego pokolenia wchodzącego na rynek pracy. 
Przedsiębiorcy poświęcają czas i ponoszą koszty poszukiwania pracow-
ników na własną rękę. Inwestują w wyposażenie miejsc pracy, dodatkowe 
benefity pozapłacowe, jednak często nie jest to wystarczające, gdyż nie 
docierają z właściwą informacją o ofercie pracy do odpowiedniej grupy 
docelowej. Specjaliści pracujący w naszej agencji, wiedzą gdzie szukać 
i jak zachęcić do pracy w danym zakładzie osobę z wymaganymi kwalifi-
kacjami. Prowadzimy leasing pracowników tymczasowych, który jest wy-
godny dla zakładów pracy. Pracownik zatrudniony jest przez naszą firmę, 
więc to my zajmujemy się formalnościami związanymi z zatrudnieniem, 
ponosimy koszty wynagrodzenia czy rekrutacji. Pracodawca ma możli-
wość sprawdzenia poleconej osoby przed jej zatrudnieniem, bądź pozy-
skania załogi do prac stałych czy sezonowych. Ponadto całość wydatków 
związanych z obsługą jest kosztem przedsiębiorcy, z dogodnym, comie-
sięcznym ich rozliczeniem. Wszystkie te działania powodują, że rekrutacja 
przeprowadzona przez nas - czy to poprzez leasing pracowników tymcza-
sowych, czy rozwiązanie hybrydowe rekrutacji -  jest skuteczna. Dzięki 
temu współpracujący z nami pracodawcy oszczędzają czas i minimalizują 
koszty, przynosząc wymierne i długotrwałe korzyści swojej firmie.

Uzyskali Państwo nominację do nagrody Rzetelny Pracodawca 2020. 
Co dla Pana oznacza to wyróżnienie?

Inwork zatrudnia i oddelegowuje do swoich klientów miesięcznie ponad 
700 pracowników tymczasowych wyłącznie z Polski. W zeszłym roku 
w sumie zatrudniliśmy ponad 3 500 pracowników tymczasowych, gdzie 
większość z nich związała się z naszymi klientami na stałe. Jesteśmy 
jednym z największych płatników ZUS na Śląsku. Po pierwsze łączymy 
pracownika z jego pracodawcą. Po drugie zapewniamy nie tylko pracę, 
ale także wsparcie zatrudnionym przez nas osobom w ich trudnych mo-
mentach życiowych. Ponadto dzięki oddolnym inicjatywom naszej załogi 
regularnie wspieramy wydarzenia charytatywne czy sportowe w różnych 
częściach naszego kraju. Docenienie naszych działań, nie tylko jako part-
nera wspierającego przedsiębiorców, lecz także organizacji troszczącej się 
o pracowników, jest bardzo inspirujące i motywujące do dalszego rozwoju.

Rozmawiała Dorota Solczak

Czy transport miejski  
może być alternatywą dla samochodów? 
W dobie zmian klimatycznych i wyzwań ekologicznych to bardzo ważne pytanie. O recepcie Miejskich Zakładów 
Autobusowych dla smogu i korków mówi prezes Jan Kuźmiński. 

Jakie wyzwania czekają transport publiczny w Polsce?

Wytyczne na najbliższe lata postawiła przed nami Unia Europejska. Do 
roku 2030 połowa posiadanego taboru w przedsiębiorstwach transportu 
publicznego musi spełniać wymogi niskoemisyjności. W roku 2050 zmia-
ny mają objąć już wszystkie posiadane autobusy. Obowiązują nas też wy-
tyczne Rady Warszawy, która zobowiązała nas do inwestycji wyłącznie w 
tabor nisko lub zeroemisyjny. Dziś te rygory spełnia kilka typów napędu 
– gazowy, elektryczny i wodorowy. My zdecydowaliśmy się obecnie na 
dwa pierwsze jako najbardziej ekologiczne, a także najkorzystniejsze eko-
nomicznie podsumowując cenę zakupu i koszty eksploatacji. W przypadku 
Miejskich Zakładów Autobusowych, największej w Polsce i jednej z naj-
większych w Europie firm tej branży, mowa jest o ponad 1400 pojazdach. 
Aby to lepiej zobrazować, nasza spółka posiada tabor równy trzem kolej-
nym największym polskim firmom komunikacji miejskiej razem wziętym 
oraz minimalnie wyprzedza komunalnego przewoźnika ze stolicy Niemiec 
- Berlina. Widać więc, że inwestycje to dla nas bardzo poważne wyzwanie, 
zwłaszcza w dynamicznie zmieniającej się sytuacji.

Na chwilę obecną nasze plany zakupowe sięgają do 2022 roku. Do koń-
ca listopada dotrze do nas w sumie 130 elektrycznych przegubowców za-
kontraktowanych jeszcze w 2019 roku, na 2021 rok planujemy zakup 70 
autobusów gazowych zasilanych CNG, a rok później 90 na skroplony gaz 
ziemny (LNG). 

Nowa polityka taborowa wymusza na nas też bardzo poważne inwestycje 
w zakresie infrastruktury. Do potrzeb pojazdów gazowych dostosowaliśmy 
zajezdnie: „Ostrobramska” i „Kleszczowa”. Ta ostatnia docelowo będzie 
miała wyłącznie tabor z niebieskim paliwem, dlatego oprócz inwestycji w 
przebudowę hal, konieczne było wybudowanie rozbudowanej infrastruktu-
ry tankowania – zarówno szybkiego, jak  i ponad setki punktów napełniania 
wolnego.

Inwestycji wymaga też tabor elektryczny. Do posiadanych już 33 punktów 
ładowania dodajemy aktualnie niemal setkę kolejnych, w tym 23 ładowarki 
pantografowe o mocy do 400 kW, które umożliwią szybkie uzupełnienie 
baterii podczas eksploatacji na mieście.

Jak zachęcić mieszkańców miasta do korzystania z usług transportu 
publicznego?

Mieszkańców stolicy zachęcamy do korzystania z komunikacji miejskiej 
przede wszystkim jakością usług. Władze miasta mogą wprowadzić wiele 
restrykcji dla kierowców, jak na przykład dodatkowe opłaty parkingowe i 
zakaz ruchu samochodów osobowych na niektórych ulicach w centrum, ale 
jeśli nie będziemy mieć usługi na odpowiednim poziomie to pasażerowie 
z niej nie skorzystają. Musimy zapewnić odpowiedni komfort termiczny 

latem i zimą. Kolejne wyznaczniki dla nas to bezpieczeństwo, punktual-
ność, dostępność, czystość i właściwa obsługa. Aspekt, który leży w rę-
kach władz miasta, to buspasy. Wydzielony dla autobusów pas drogowy to 
przede wszystkim szybszy czas przejazdu (w porównaniu z samochodem 
osobowym na tej samej trasie), a przez to efektywniejsze wykorzystanie 
autobusu. Przykład mamy na popularnej Trasie Łazienkowskiej. Jeśli mam 
się dostać do centrum Warszawy, to sam korzystam z autobusów lub metra.

Tutaj pojawia się również kwestia tramwaju, który uważany jest za bardziej 
ekologiczny niż autobus. W dobie zeroemisyjnych pojazdów transport au-
tobusowy jest tak samo „eko”, jak szynowy. Autobus, który przejeżdża po 
buspasie jest szybszy od tramwaju i mniej inwazyjny w ruchu drogowym. 
Torowiska zajmują więcej miejsca w ruchu, a tramwaj nie ma elastyczności 
w trasie. Natomiast inwestycja w ładowarki elektryczne i zagospodarowa-
nie buspasów to mniejszy koszt i większa elastyczność niż w transporcie 
szynowym. To ostatnie widać na przykładzie Białołęki. Gdy rozwija się 
dzielnica i budują nowe osiedla, jesteśmy w stanie w przeciągu kilku mie-
sięcy zaplanować i obsłużyć pasażerów z nowych lokalizacji bez dodatko-
wych inwestycji w infrastrukturę. 

Kolejnym udogodnieniem dla mieszkańców i zachętą do wyboru trans-
portu publicznego jest system „park & ride”. Czy w Warszawie jest 
dużo takich punktów?

Miasto buduje tego typu parkingi w różnych dzielnicach. Ten pomysł się 
sprawdza, bo na tych już wybudowanych wciąż brakuje miejsc. Zarząd 
Transportu Miejskiego bada w jakich rejonach ten model będzie najefek-
tywniejszy i gdzie jest taka potrzeba. Miasto buduje w Warszawie, samo-
rządy sąsiadujące ze stolicą również inwestują w to rozwiązanie przy li-
niach dowozowych, np. w Pruszkowie czy Legionowie.  

Jak wygląda praca w Państwa zakładzie?

Nasza działalność opiera się głownie na kierowcach. Każdego dnia 1 200 
autobusów musi wyjechać z zajezdni na ulice stolicy. Od godziny czwartej 
rano, kiedy zaczynają kursować linie dzienne, co 30-40 sekund z zajezd-
ni wyjeżdżają kolejne autobusy. O godzinie 23 rozpoczynamy z kolei 80 
kursów nocnych. Jest to praca w trybie 24- godzinnym, włączając w to pra-
ce warsztatu i diagnostyki, a także monitorowania pojazdów i organizacji 
pracy kierowców. Każdy z wyjeżdżających pojazdów musi być cały czas w 
pełni sprawny, a w obsłudze linii punktualny.

Testujecie Państwo także w pojazdach system „mobilne oko”. 
Na czym polega?

Są to specjalne połączone z komputerem kamery, które są zamontowane 
na autobusach i badają ruch wokół.  System ostrzegawczy powiadamia 
kierowcę o potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach – pieszym czy ro-

werze znajdującym się zbyt blisko autobusu. Sprawdzamy czy ten system 
może być pomocny dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa najsłabszym 
uczestnikom ruchu drogowego – wspomnianym pieszym i rowerzystom.

Takie inteligentne rozwiązania to część „smart city” – czym dla Pana 
jest ta idea?

Dla mnie inteligentne miasto to miasto bez korków, gdzie środki transpor-
tu publicznego się nie opóźniają. Jak to osiągnąć? Poprzez wykorzystanie 
„zielonej fali” – ciągłego zielonego światła dla pojazdów komunikacji miej-
skiej. Smart city w sposób elastyczny dostosowuje się  do potrzeb mieszkań-
ców. To także wykorzystanie aplikacji mobilnych do usług publicznych. Na 
chwilę obecnie posiadamy m.in. własną aplikację do zarządzania bateriami 
trakcyjnymi dla zapewnienia efektywnej eksploatacji elektrobusów.  

Rozmawiała Paulina Jaworska

Prezes Zarządu MZA Warszawa, pan Jan Kuźmiński
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JAJko POLskie, 
czyli szczęśliwe kury 
na fermach firmy JAJ-POL
Polska firma JAJ-POL, która od kilkunastu lat zajmuje się produkcją jaj, na pierwszym 
miejscu stawia jakość swoich produktów. Właściciele firmy postanowili do swojego 
asortymentu dodać również makarony z jaj od kur z wolnego wybiegu z dodatkiem 
kurkumy. O procesie wytwarzania swoich produktów, trudach polskich producentów 
oraz pomysłach na przyszłość opowiada Aleksandra Richter – prezes firmy. 
Jak wygląda w Państwa firmie 
cały proces przygotowania kur 
do znoszenia jaj? Szczególnie 
jaj z wolnego wybiegu?

Jesteśmy producentami polskich 
jaj już od kilkunastu lat. Od po-
czątku staramy się mieć wpływ na 
cały łańcuch produkcyjny – czyli 
począwszy od pisklaka aż do  kury na wolnym wybiegu. 
Mały pisklak jest przygotowywany do produkcji jaj przez 
18 tygodni, po tym upływie jest on zasiedlany na odpo-
wiednio przygotowanym terenie. Mamy do wykorzystania 
pola wielkości ponad 20 hektarów. Oczywiście posiadamy 
również ogrody zimowe. Naszym podstawowym atutem 
jest fakt, że spełniamy wszystkie wymagania do produkcji 
jaj. Sami produkujemy również paszę, przez co mamy real-
ny wpływ na jej skład oraz smak. Jest ona wolna od GMO 
i sztucznych barwników, co dla nas jest ogromnie istotne. 
Rozwijamy się i działamy sprawnie na polskim rynku, po-
nieważ jakość jest dla nas podstawowym wyznacznikiem. 

Czy szczęśliwa kura to rzeczywiście lepsze, smacz-
niejsze jajko?

Tak, zdecydowanie możemy tak powiedzieć. W naszym 
interesie jest,  aby kury były zdrowe i szczęśliwe, by znosi-
ły smaczne jaja. Nasze kury są bardzo szczęśliwe, o czym 
może świadczyć ich chęć pozowania do zdjęć (śmiech). 

Skąd pomysł na produkcję makaronu?

Bardzo zależy nam, aby zagospodarować nasze produk-
ty i nie bać się występujących czasami przestojów. Jajko 
zawsze musi być świeże. Uważamy, że nasze makarony 
są bardzo dobrej jakości. Pysznie smakują i mamy na-
dzieję, że przyjmą się na polskim rynku. Na pewno jest 
to produkt wyjątkowy, ponieważ zrobiony z jaj z wolne-
go wybiegu. Podczas produkcji dodajemy również kur-
kumę, która posiada zdrowe wartości odżywcze. 

Gdzie można kupić Państwa 
produkty?

Nasze produkty można kupić 
w sprzedaży bezpośredniej na 
fermie w Stanowicach. Istotne 
jest to, że nasza firma posiada 
zakład pakowania jaj, co daje 
nam możliwość współpracy 

z pośrednikami. Nasze jajka można znaleźć pod tak 
zwaną marką własną w różnych sklepach w Polsce. 

Czy są Państwo polską firmą? Co skłoniło Państwa 
do udziału w Kongresie Made in Poland?

Jesteśmy polską, rodzinną firmą z polskim kapitałem. 
Bierzemy udział w Kongresie Made in Poland, ponie-
waż chcemy szerzyć wiedzę o polskich produktach. 
Mamy nadzieje, że konsumenci będą bardziej świado-
mi podczas wybierania produktów do swojego domu, 
szczególnie jeśli chodzi o żywność. Wydarzenie takie 
jak Made in Poland nie jest skierowane tylko dla kon-
sumentów, ale również producentów. 

Jakie są plany na przyszłość Państwa firmy?

W naszych działaniach skupiamy się na rozwoju, 
modernizacji i inwestycjach. Dodatkowo staramy się 
działać zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Jeste-
śmy na pewno firmą rozwojową i ten rok jest czasem 
stawiania właśnie na rozwój. Posiadamy stronę inter-
netową, na której można znaleźć wszelkie informację 
dotyczące naszych produktów. Priorytetem naszych 
działań jest dbanie o kury. Wspieramy lokalną społecz-
ność, często jesteśmy sponsorami wydarzeń w naszym 
regionie. Chcemy, aby firma Jaj-Pol stała się rozpozna-
walną marką. 

Rozmawiała Karolina Tabaczyńska

Owoce wieloletnich 
zaniedbań w rolnictwie
Zmieniające się warunki klimatyczne, pogłębiająca się susza oraz pandemia nie 
rozpieszczają branży rolniczej. Na rynku polskim działają firmy, które dzięki 
wiedzy i praktyce tworzą rozwiązania efektywne oraz bezpieczne dla środowiska. 
Rozmawiamy z prezesem i założycielem Zakładu Produkcyjno-Handlowego Agromix 
– Romanem Szewczykiem, który opracował adiuwanty o wielokierunkowym działaniu. 
Jaka jest geneza powstania przedsiębiorstwa Agro-
mix?

Firmę założyłem 32 lata temu zaczynając od płynnych na-
wozów mineralnych. Zacząłem sam wytwarzać prepara-
ty, gdyż z zawodu jestem chemikiem. W latach 90. prze-
stawiliśmy się na produkcję środków wspomagających 
– adiuwantów, które z sukcesami tworzymy do dzisiaj. 
Ofertę kierujemy do rolnictwa, głównie wielkoobszaro-
wego. Nasze produkty pomagają oszczędzać pieniądze 
oraz ograniczać substancje biologicznie czynne.

Jakie posiadają Państwo innowacyjne projekty? W jaki 
sposób odpowiadają one na potrzeby dzisiejszego rol-
nictwa?

Większość produktów mamy opatentowanych. Jeden 
z nich jest na etapie patentu światowego. Drugi został 
zgłoszony w ostatnich tygodniach, mamy teraz czas na 
przygotowania do patentu światowego. Do tej pory nie ro-
biliśmy takich zgłoszeń ze względu na koszty. Poza inwe-
stycją w badania, kolejne etapy - jak zgłoszenie do 
ochrony patentowej i jego utrzy-
manie - również wymagają du-
żych nakładów finansowych. 
Polskich producentów często 
na to nie stać. Mamy taką 
możliwość wyłącznie dzięki 
środkom z PARP. W ubie-
głym roku skończyliśmy duży 
grant z NCBiR, w wyniku 
którego powstała seria adiuwan-
tów Premium. Udało nam się do wszystkich produktów 
wbudować komponent anty-dryft, zapobiegający znosze-
nie kropli cieczy opryskowej. Dzięki temu mniej substan-
cji roboczej unosi się w powietrzu i tym samym mniej 
opuszcza pole uprawne. To ogromna korzyść dla zdrowia 
człowieka i środowiska. Przeliczyliśmy, że ok. 5 tys. ton 
substancji biologicznie czynnej nie spada na chronione 
powierzchnie. Bardzo często gromadzą się one w górnych 
warstwach atmosfery i spadają na plantację obok oraz 

tereny mieszkalne. Adiuwanty wykorzystuje się z dwóch 
powodów: w przypadku zadowolenia z upraw, stosując 
te preparaty rolnik obniża dawki środków ochrony ro-
ślin o ok. 20%, w związku z czym ma profity finansowe. 
Jeśli nie jest zadowolony, a tak jest w okresie suszy, ich 
zastosowanie poprawia skuteczność działania środków 
ochrony roślin. Dzięki temu można uzyskać np. mniejsze 
zachwaszczenie i większe zbiory. W jednym z produktów 
wprowadziliśmy też preparaty zabezpieczające cząstecz-
ki przed rozpadaniem pod wpływem promieni słonecz-
nych. Aktualnie produkujemy adiuwanty wielofunkcyjne 
o różnokierunkowym działaniu.

Jakiego wsparcia potrzebują ośrodki badawczo – roz-
wojowe w Polsce, patrząc na Państwa doświadczenie?

Widzimy problem braku uregulowań prawnych na ryn-
ku rolniczym. Rozporządzenie unijne z 2009 roku doty-
czące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin 
pozostawiło w gestii państw członkowskich kwestię ich 

rejestracji. Większość krajów unijnych 
podjęła u siebie działania, niestety 
Polska takich procedur nie wprowa-
dziła. W konsekwencji dostrzegamy 
dużą dowolność czy to w rejestracji, 
czy w podawaniu informacji na 
etykietach produktów. Gospodarka 
rolna w świecie podlega silnemu in-
terwencjonizmowi, w Polsce pozo-
stawiona jest na działanie wolnego 

rynku. Potrzeba jest również większej 
otwartości na prowadzone badania i wczesnych reakcji. 
Trzy lata temu zaczęliśmy mówić o fotolizie, odporno-
ści cząsteczek środków ochrony roślin na rozpad pod 
wpływem promieni słonecznych, ale temat ignorowano. 
Dopiero po przedstawieniu materiałów przez globalny 
koncern chemiczny o odporności herbicydu na światło, 
zaczęto przyglądać się tym zjawiskom.

Rozmawiała Małgorzata Gracka

Bezpieczny i odpowiedzialny
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Grupa BPS obsługuje ponad 30 tys. 
klientów z 5 powiatów, w prawie trzydziestu placówkach. Jest jednym z największych 
w sektorze bankowości spółdzielczej. O skutecznym i bezpiecznym zarządzaniu mówi 
prezes zarządu – Bartosz Kublik.
Jak w związku z pandemią wygląda 
Państwa praca?

Banki muszą pracować. Dostęp do pie-
niądza i rozliczeń to funkcja krytyczna. 
Zabezpieczamy pracowników i klientów 
środkami ochrony osobistej i dezynfek-
cją. Podzieliliśmy też zespoły. Klienci 
podchodzą ze zrozumieniem do ograni-
czeń i doceniają naszą pracę. To budują-
ce. Szczęście w nieszczęściu, że klienci 
polskich banków potrafią korzystać 
z usług cyfrowych i większość operacji 
można wykonać zdalnie. Chcę podkre-
ślić, że pracownikom banków, które nie 
zaprzestały obsługi, należy się uznanie. 
Na znacznej połaci kraju podstawową 
rolę pełnią dziś banki spółdzielcze!

Czy jest duże zainteresowanie wakacjami 
kredytowymi?

Są branże, których przychody stanęły z dnia na dzień. 
To sytuacja bez precedensu. Banki natychmiast zrozu-
miały powagę sytuacji i zaoferowały wakacje lub wy-
dłużenie okresu kredytowania. Jest duże zainteresowa-
nie. Rozpatrujemy wnioski. 

Jaka jest  obecna kondycja Państwa banku?

Jesteśmy jednym z najsilniejszych banków spółdziel-
czych. Za nami udana dekada. Notowaliśmy lepszą 
od średniej rentowność i zbudowaliśmy solidne kapi-
tały. Zarazem kultywujemy lokalną tradycję. Jesteśmy 
z klientami na dobre i złe. I jestem z tego powodu 
dumny! Stanowimy teraz całość. Przez ostatnich kilka 
lat polskie banki lokalne zbudowały system ochrony 
instytucjonalnej, który pomaga w zmaganiu z obecnym 
kryzysem. 

Jak wygląda Państwa współpraca 
z przedsiębiorcami i samorządami?

Jesteśmy dla nich bankami pierwszego wyboru. Sektor 
BS przechowuje 30% środków jednostek samorządu 
terytorialnego oraz odpowiada za 40% ich finansowa-
nia. Obsługuje 20% MŚP. Wspieramy małe ojczyzny 
i czerpiemy z ich rozwoju. Istotna jest rozległa sieć pla-

cówek i bankomatów, docieramy z usługami i edukacją 
ekonomiczną w najdalsze zakątki kraju. Tkanka eko-
nomiczno – społeczna, którą tworzą samorządy, banki 
spółdzielcze oraz MŚP to ewenement w doświadczonej 
transformacją Europie Środkowowschodniej. Ta sym-
bioza może zadziałać stabilizująco, pozwolić przeżyć 
firmom. Po zagrożeniu trzeba odbudować aktywność 
w wielu sektorach! Banki spółdzielcze razem z całym 
sektorem bankowym dadzą z siebie wszystko, by polska 
gospodarka przetrwała wstrząs.

W jaki sposób możemy złagodzić kryzys 
gospodarczy?

Jest kilka warunków, by łagodzenie kryzysu przez banki 
było skuteczne. Konieczny jest pakiet przepisów zawie-
szających obowiązujące normalnie zasady. Dotyczy to 
wag ryzyka, współczynników kapitałowych, zasad kla-
syfikacji kredytów i tworzenia odpisów. Kolejna sprawa 
to gwarancje BGK. Nawet do 100%. Odroczenia kredy-
tów to zbyt mało. W wielu przypadkach konieczna bę-
dzie dodatkowa płynność dla firm. I w końcu, dostarcze-
nie maksimum płynności bankom przez NBP. Szereg 
rozwiązań prawdopodobnie znajdzie zastosowanie. Li-
czy się jednak także czas oraz sprawność ich wdrożenia.

Rozmawiał Dawid Kwiecień

Internacjonalizacja  
polskiej uczelni
Centrum Współpracy Międzynarodowej to prestiżowa jednostka Politechniki Łódzkiej 
przyczyniająca się do szerzenia rozpoznawalności uczelni w kraju i na świecie. 
O innowacyjnych metodach uczenia się człowieka, świadomym podejściu do roli 
uczelni w otoczeniu biznesowym oraz korzyściach współpracy opowiada dr inż. Dorota 
Piotrowska - Dyrektor CWM, profesor Politechniki Łódzkiej.
Na czym polega działalność Centrum Współpracy 
Międzynarodowej?

JM Rektor Politechniki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak 
powołał do życia jednostkę, w celu strategicznego roz-
woju polskiej uczelni na arenie międzynarodowej. To nie 
tylko mobilność kadry naukowej i studentów, a przede 
wszystkim tworzenie kluczowego planu i konsekwentnego 
promowania polskiego szkolnictwa wyższego na mapie 
uczelni świata. CWM ma zintegrować działania zwią-
zane z internacjonalizacją i zwiększeniem widoczności 
Politechniki, jako realizację jednego z naczelnych filarów 
funkcjonowania uczelni. Poprzez codzienne funkcjonowa-
nie chcemy uświadomić światu ogromny potencjał pol-
skiego szkolnictwa wyższego.

Który z realizowanych projektów chciałaby Pani 
szczególnie podkreślić?

PŁ realizuje setki projektów z europejskimi instytucjami 
badawczymy, jak i światowymi uczelniami, np.: w Sta-
nach Zjednoczonych, Chinach, krajach Ameryki Połu-
dniowej czy Afryki. Od ponad roku wdrażamy projekt 
MNiSW zorientowany na studenta, tzw. flipped educa-
tion. Jest to amerykański model wprowadzony na Harvar-
dzie. Jego celem jest uczenie maksymalnie efektywne 
z wykorzystaniem najlepszych światowych praktyk. 
Przy dzisiejszej łatwości dostępu do informacji, ważną 
rolą uczelni jest przeprowadzenie studenta przez proces 
przemiany dostępnych danych w wiedzę, a następnie bu-
dowania z niej mądrości społecznej i rozwoju otoczenia. 
Wiąże się to z redefinicją dotychczasowych metod i na-
rzędzi kształcenia. Przestawienie uczelni na nowe tory jest 
skomplikowanym projektem i wymaga zaangażowania 
na wielu płaszczyznach. Prestiżowe uczelnie jak Harvard 
i MIT wsparły nas poprzez transfer know-how, wymianę 
kadry i szkolenia. Przekonanie profesorów światowej kla-
sy uczelni do budowy w Polsce nowego modelu to nasze 
ogromne osiągnięcie.

Jakie są Państwa doświadczenia współpracy nauki 
z biznesem i samorządem? 

Mamy bardzo dobre doświadczenie współpracy na płasz-
czyźnie biznes-uczelnia-region. Dużą część naszej kadry 
stanowią profesjonaliści z przemysłu, praktycy. Relacje 
z władzami samorządowymi miasta i regionu ułatwiły 
nam nawiązanie owocnej współpracy międzynarodowej. 
W naszym przekonaniu uczelnia ma służyć rozwojowi 
know-how otoczenia, budować potencjał intelektualny 
i być napędem dla przedsiębiorstw, samorządów, a jed-
nocześnie może czerpać z kompetencji partnerów. Pro-
jekty realizujemy wielopoziomowo i kompleksowo, by 
uczelnie, kultura, regiony, biznes wzajemnie się od siebie 
uczyły odnosząc korzyści. PŁ prowadzi również z powo-
dzeniem kilka programów w modelu studiów dualnych.

Jak Państwo zarządzają międzynarodową uczelnią 
w obliczu aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej?

Ograniczenia w stanie zagrożenia epidemicznego 
wstrzymują mobilność studentów i kadry. Jako kon-
sekwencja w przyszłości mogą pojawić się bariery 
psychologiczne w podróżowaniu, co wymaga od nas 
dłuższego planowania i przygotowań projektów. Nasza 
uczelnia dzięki wykorzystywanej cyfryzacji utrzymuje 
stały kontakt z partnerami. Dodatkowo w sposób nieba-
nalny prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem wirtual-
nych narzędzi. Cyfryzacja, świat wirtualny są pomocne 
w aktualnej sytuacji. Docelowo dążymy do możliwie 
szybkiego powrotu do bezpośrednich relacji, które jako 
kadra CWM bardzo doceniamy i pielęgnujemy. 

Rozmawiała Małgorzata Gracka

Dr inż. Dorota Piotrowska prof. PŁ - Dyrektor CWM

Wydawnictwo promocyjne Polskiej Agencji Przedsiębiorczości

Bartosz Kublik – prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej 

Grupa BPS


