
wydawca:

nr 1 (29)  12 lutego 2016

dodatek promocyjno-informacyjny www.forum-przedsiebiorczosci.pl

►Wydawca Forum Przedsiębiorczości: Polska Agencja Przedsiębiorczości ►Redaktor Nacze   lny: Krzysztof Dyła ►ul. Słowackiego 13, 40-094 Katowice ►NIP 969-151-88-03 ►tel. 32 782 60 07 ►redakcja@forum-przedsiebiorczosci.pl

Jakie najważniejsze inwestycje
udało się Państwu zrealizować 
w ubiegłym roku?
W ubiegłym roku postawiliśmy
na inwestycje, które wzbogaciły
ofertę kulturalną i sportowo-rekre-
acyjną dla mieszkańców miasta.
To m.in. remont miejskiej biblio-
teki publicznej funkcjonującej od
ponad 100 lat. W związku z tym,
że zabiegaliśmy razem z Powiatem
Łukowskim o to, aby rok 2016
był Rokiem Henryka Sienkiewicza,
postanowiliśmy uczcić pamięć
naszego krajana wyremontowa-
niem biblioteki jego imienia. Wy-
budowaliśmy również amfiteatr
w parku miejskim. Rozpoczę-
liśmy też remont kompleksu ba-
senów letnich. Po modernizacji
stacji uzdatniania wody, dzięki
czemu obecnie baseny są zasilane
krystalicznie czystą wodą, przy-
szedł czas na niecki basenowe.
Został wykonany ze stali nie-
rdzewnej brodzik z atrakcjami
wodnymi dla dzieci. W tym roku
chcemy zmodernizować basen
średni, a w roku przyszłym basen
o wymiarach olimpijskich. Po-
nadto kontynuowaliśmy także

budowę nowych miejsc parkin-
gowych, dzięki czemu na prze-
strzeni 5 lat ich liczba prze-
kroczyła 500. W trosce o polep-
szenie warunków do nauki roz-
budowujemy budynek dydakty-
czny Szkoły Podstawowej nr 4.
Takie działania mogą nieco dzi-
wić, z uwagi na niż demografi-
czny, ale możemy z dumą powie-
dzieć, że w Łukowie nie ubywa
mieszkańców. Ludzie chcą tutaj
żyć, rozwijać swoje pasje i zainte-
resowania, natomiast zadaniem
władz jest wychodzić naprzeciw
tym potrzebom. 

Łuków wyróżnia się również
dobrą infrastrukturą sportową. 
Zależy nam, aby nasza młodzież
rozwijała swoje sportowe talenty.
W ostatnim czasie sztangiści
Orląt Łuków uzyskali awans do
ekstraklasy. Kilka naszych zawod-
niczek z SPR Łukovia Łuków co-
rocznie zasila pierwszoligowe klu-
by piłki ręcznej. Chcemy pokazać
naszej młodzieży, że jeśli będzie
miała odpowiednią bazę trenin-
gową oraz talent, poparty syste-
matyczną pracą, to sukcesy,

nawet rangi światowej, są moż-
liwe. Wybudowaliśmy kompleks
boisk przy Gimnazjum nr 2 i jako
ciekawostkę mogę powiedzieć, że
jest to kompleks bardziej rozwi-
nięty infrastrukturalnie niż Orlik,
ale o połowę tańszy. W jego skład
wchodzą: boisko do piłki nożnej,
siatkówki plażowej, boisko wie-
lofunkcyjne, bieżnia ze skocznią
w dal i rzutnia do pchnięcia kulą.
W ramach dofinansowania 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki
budujemy również treningowy
obiekt lekkoatletyczny z bieżnią
200 m. W mieście działa także,
cieszące się dużym zainteresowa-
niem mieszkańców, sztuczne lo-
dowisko, przykryte halą namio-
tową, które od wiosny do jesieni
posłuży jako boisko wielofunk-
cyjne. Odpowiadając natomiast
na potrzeby rekreacyjne małych
dzieci, przy wszystkich szkołach
miejskich oraz na obrzeżach mia-
sta, wybudowaliśmy nowoczesne
place zabaw. 

Dbają również Państwo o to, aby
mieszkańcy Łukowa mieli miej-
sce do wypoczynku.

Rozpoczęliśmy w tym roku pier-
wszy etap modernizacji komple-
ksu rekreacyjno-wypoczynkowego
Zimna Woda, przeznaczając pie-
niądze z budżetu
Miasta na prace
pro jektowe. 
W kolejnych la-
tach chcemy na
prace budowlane
przeznaczyć kil-
kanaście mln zł,
tak aby najdalej
za 2 lata łuko-
wianie mogli się
cieszyć nowocze-
snym kompleksem
rekreacyjnym. 

Na terenie miasta
działa również podstrefa eko-
nomiczna. Jak przedstawia się
kwestia obecności inwestorów
w Łukowie?
Niedawno sprzedaliśmy działkę 
o powierzchni 3 ha, na której po-
wstanie wytwórnia pasz dla dro-
biu. Wartość tej inwestycji wynie-
sie kilkadziesiąt mln złotych.
W związku z tym, że nasze tereny
inwestycyjne są w pełni uzbro-

jone, rozmawiamy już z kolej-
nymi firmami, zainteresowanymi
działalnością w Podstrefie Łuków.
Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie 

z planem, w tym roku sprzedamy
wszystkie działki. Podjęliśmy już
intensywne prace, aby dotychcza-
sowe tereny inwestycyjne po-
większyć o kolejne 14 ha. Po-
kazujemy, że miasto posiada do-
skonałą lokalizację – Łuków jest
bardzo ważnym węzłem kolejo-
wym, dlatego też możemy ekspe-
diować wytworzone produkty
we wszystkich kierunkach świata.

W niedalekiej odległości od Łu-
kowa ma też przebiegać plano-
wana autostrada z Warszawy do
Terespola. Lada moment zakoń-
czy się długo oczekiwany remont
stacji Łuków, gdzie spółka PKP
zainwestowała ponad 100 mln zł.
Myślę, że osoby, które będą prze-
jeżdżać przez nasze miasto, za-
uważą, że jest to wizytówka
Łukowa.

Jak brzmi, według Pana, recepta
na przyciągnięcie inwestorów do
Łukowa?
Motto moje i moich pracowni-
ków brzmi: To my jesteśmy dla
inwestora, a nie inwestor dla nas.
W naszym Urzędzie nie odsyłamy
nikogo z pokoju do pokoju. Po-
nadto aktywnie włączamy się w wy-
darzenia gospodarcze, bierzemy
udział w targach krajowych i mię-
dzynarodowych oraz spotkaniach
branżowych. Nasza podstrefa po-
wstała ponad rok temu i fakt, że
udało nam się zainteresować in-
westorów oznacza, że nasze dzia-
łania nie były bezcelowe i przy-
niosły oczekiwane korzyści dla
miasta. ■

Łuków to 30-tysięczne miasto położone w województwie lubelskim. Od kilku lat władze Łukowa pokazują, w jaki sposób należy dbać o mieszkańców,
świadomie inwestować, nie zapominając jednocześnie o rozwijaniu lokalnej gospodarki. O dobrych standardach zarządzania i recepcie na sukces, 
z burmistrzem Łukowa – Dariuszem Szustkiem, rozmawia Sławomir Duda.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom

Burmistrz Dariusz Szustek

Jak obecnie wygląda branża 
tekstylna w Polsce?
Jeśli chodzi o umundurowanie,
jesteśmy zależni od zamówień
publicznych. Branża tekstylna była
pierwszą, która ucierpiała w cza-
sie transformacji ustrojowej. Dziś
ze starych zakładów, jak np. Polska
Wełna nie zostało nic. Mimo tego,
od 25 lat, tych najważniejszych 
z punktu widzenia gospodarki,
nie zorganizowano strajku praco-
wników przemysłu lekkiego, a w skali
kraju jest to bardzo duża branża
– ponad 200 tysięcy pracowników.
Struktura zatrudnienia jest bardzo
rozdrobniona. Duży procent sta-
nowią małe firmy rodzinne, które
nierzadko zatrudniają zaledwie kilka
osób. Należy także oddzielić firmy
produkcyjne, realizujące swoje wyroby
w całości, od tych, które działają po-
przez import z Dalekiego Wschodu.

Czy Państwa produkty trafiają
do klientów zagranicznych?
Owszem, jest to jednak około 20
proc. naszej działalności. Proszę
zauważyć, że większość krajów
europejskich w swoich zamówie-

niach posiada klauzulę, iż głównym
producentem dla ich służby mun-
durowej ma być firma mieszcząca
się w danym kraju. Nie dotyczy
to na przykład Szwecji, dla której
szyjemy, gdzie nie ma już w ogóle
firm tekstylnych ani Monako, gdzie
cała „mundurówka” liczy około
200 osób. Od 7 lat dostarczamy
mundury do straży pożarnej w Kuwejcie,
która – co ciekawe – w swojej
specyfikacji zamówienia ma zapis
o europejskim pochodzeniu mun-
durów. W 2012 roku szyliśmy
umundurowanie na ślub księcia
Monako, a konkretnie dla orkiestry,
gwardii, szambelana i adiunkta
księcia Alberta II. Poprzez naszego
francuskiego partnera szyjemy dla
dwóch tamtejszych szkół policyj-
nych, a także straży pożarnej i żan-
darmerii. Mamy też swoich odbio-
rców w krajach bardziej egzotycz-
nych, jak Wybrzeże Kości Słoniowej,
Mauritius czy Kongo. Nasze naj-
młodsze „dziecko” to zamówienie
ze stycznia tego roku, dla linii lot-
niczych Wizz Air. Wysyłamy ubrania
dla stewardów i stewardess oraz
pilotów do 22 baz Wizz Air w całej

Europie. Produkujemy także dla sieci
hotelów Qubus. Naszym głównym
odbiorcą są jednak służby mundurowe.

Posiadają Państwo własne wzor-
nictwo, patenty?
Jeśli chodzi o takie służby jak woj-
sko czy policja, nie ma możliwości
certyfikacji czy zastrzeżonego wzor-
nictwa. Wojsko Polskie ma własny
ośrodek badawczo-wdrożeniowy,
który przygotowuje specyfikację
zamówienia. Bardzo często taka
dokumentacja przygotowana jest
w formie aktów prawnych i rozpo-
rządzeń właściwego ministra. Tyczy
się to nie tylko samego munduru,
ale także tkanin. Co ważne, bazu-
jemy na polskich producentach,
którzy wedle nowego prawodawstwa
Unii Europejskiej – normy RICH,
badają swoje tkaniny na obecność
kadmu czy ołowiu. Producenci są
także zobligowani do oczyszczania
ścieków do wody wysokiej klasy,
bo – choć to zapewne dziwi – pro-
dukcja tkanin opiera się właśnie na
wodzie. Ważnym elementem jest także
odporność na światło czy poziom wi-
doczności przy użyciu noktowizora.

Znamy już obraz branży odzieżowej
od strony producenta, a jak to
wygląda od strony pracownika?
Zaczyna pojawiać się dużym pro-
blem branży tekstylnej, który dotyka
nas już bezpośrednio, a mianowicie
brak jest ośrodków szkoleniowych,
a co za tym idzie – wykwalifikowanych
pracowników. Tylko jedna z polskich
uczelni – Politechnika Łódzka na
Wydziale Technologii Materiałowych
i Wzornictwa Tekstyliów – prowadzi
studia wyższe na kierunku włókie-
nnictwo. Kierunki te nie cieszą się
niestety popularnością. Zwykle studia
te rozpoczyna około 20 studentów
rocznie. Ten brak zainteresowania
jest dla mnie niezrozumiały, prze-
mysł zatrudni ich wszystkich w zawo-
dzie w trakcie drugiego lub trzeciego
roku studiów. Zaprosiliśmy nawet
na spotkanie z panią prodziekan
z Politechniki uczniów drugich 
i trzecich klas miejscowego tech-
nikum odzieżowego – jednak mło-
dzież nie jest zainteresowana tym
kierunkiem nauki. Warto zaznaczyć,
że w naszej branży dość powsze-
chne jest zaufanie pracowników
do pracodawcy. Związkowcy z na-

szego przedsiębiorstwa zapraszają
mnie na swoje zgromadzenia, ja
także włączam ich w życie przed-
siębiorstwa. Wszyscy z moich pra-
cowników, a jest ich 150, mają
umowę o pracę. Starannie reali-
zujemy ideę odpowiedzialności
społecznej biznesu.

Konkurencyjność wymaga wpro-
wadzania nowych technologii.
Jak ważne jest dla Państwa uno-
wocześnianie linii produkcyjnych?
W ciągu ostatnich czterech lat
udało nam się całkowicie odnowić
park maszynowy. Dzięki temu
znacznie zoptymalizowaliśmy
czas pracy i systematykę sta-
nowisk. Pracapodzielona jest
na wycinki. Pomaga w tym
też specjalistyczne oprogra-
mowanie, które jest czymś w ro-
dzaju programu AutoCad dla
branży tekstylnej. Jeśli chodzi
o materiały takie jak guziki, nici,
wkłady odzieżowe, tkaniny – są to
prawie w całości elementy wypro-
dukowane w Polsce. Niestety 
w kraju nie ma już firm produku-
jących urządzenia dla branży tek-

stylnej. Z rodzimej produkcji
udało nam się jedynie zakupić ma-
szyny do krojenia oraz specjalistyczny
kocioł. W tym roku rozpoczy-
namy nową inwestycję w Bydgo-
skim Parku Przemysłowo-Techno-
logicznym, która będzie się skła-
dała w głównej mierze z parkuma-
szynowego. ■

Historia dawnych Zakładów Przemysłu Odzieżowego MODUS sięga 1945 roku, kiedy w Bydgoszczy zaczęło działać dwanaście małych szwalni.
Dziś MODUS S.A. ubiera polskie wojsko, leśników, kolejarzy, a także pilotów Wizz Air i świtę księcia Monako. O realiach i potencjale branży 
tekstylnej, z prezesem zarządu Markiem Ulewiczem, rozmawia Paulina Jaworska.

Polskie mundury na książęcym ślubie
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Powstałe oczyszczalnie ścieków 
w Państwa okolicy wyróżniają się
na tle innych, a realizowane in-
westycje przekładają się na niskie
koszty i wysoki poziom życia dla
mieszkańców. Na jakim etapie
znajdują się aktualnie prowa-
dzone prace?
Zbudowaliśmy infrastrukturę ka-
nalizacyjną w Środzie Śląskiej,
Ciechowie, Bukówku, Jugowcu,
Krynicznie, Chwalimierzu, Pro-
szkowie, Jastrzębcach, Świętym,
Przedmościu oraz Cesarzowicach
i Juszczynie. Całkowita wartość
nakładów inwestycyjnych to
53 703 144 PLN brutto, w tym
dotacja rozwojowa z Funduszu
Spójności (POIiŚ) – 18 709 544
PLN oraz dotacja z EFR (Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich) 
– 4 066 124 PLN. Zakończyliśmy
wszystkie prace powiązane z do-
tacją, którą pozyskaliśmy z Euro-
pejskiego Funduszu Spójności.
Wartość dotacji przekroczyła 
w latach 2010-2014 22,7 mln zł,
a łączna długość zmodernizowa-
nej kanalizacji wyniosła 59,5 km.
Dzięki naszym działaniom po-
wstała nowoczesna infrastruktura,
w której w skład wchodzi, m.in.
oczyszczalnia ścieków, kanalizacja
sanitarna, deszczowa, sieć wodo-
ciągowa w Środzie Śląskiej oraz
kanalizacja sanitarna w Ciechowie.
Część prowadzonych prac została

wykonana dzięki wsparciu z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Warta ok. 11 mln zł inwestycja
zaowocowała skanalizowaniem
Chwalimierza, Jugowca, Kryniczna

i Proszkowa. Naszej głównej dzia-
łalności nie widać gołym okiem,
ale mamy świadomość, że dzięki
naszej pracy komfort życia miesz-
kańców znacząco się podwyższył.

Średzka Woda wyróżnia się inno-
wacyjnością i konsekwentnym
wykorzystywaniem środków unij-
nych. Jak to się przekłada na
Państwa pracę?
Jako jednym z nielicznych, jedno-

cześnie z prowadzonymi moder-
nizacjami udało nam się wykonać
przyłącza do wszystkich miesz-
kańców. Dzięki takim działaniom
udało nam się zaoszczędzić sporą
sumę kosztów – co przekłada się
na mniejsze rachunki dla konsu-
menta. Dzięki wykonanym pra-
com stopień skanalizowania aglo-
meracji Środa Śląska zwiększył
się, a podłączonych do sieci zos-
tało ponad 6 326 osób. W naj-
bliższej przyszłości chcemy wy-
korzystać środki unijne, aby ska-
nalizować kolejne miejscowości
na terenie gminy, m.in.: Gozdawę,
Wrocisławice, Pęczków, Ogrodnicę,
Lipnicę i Wojczyce. Przełożyło się
to także na przychody zakładu,
które z roku na rok konsekwent-
nie się zwiększają.

Cechuje Państwa również budo-
wanie świadomości w społeczeń-
stwie oraz zaangażowanie w dzia-
łania proekologiczne. Proszę przy-
bliżyć te działania.
Realizujemy autorski projekt, 
z którego jesteśmy dumni. Projekt
opiera się na współpracy z uczel-
niami, szkołami i przedszkolami.
Celem projektu jest uświadomie-
nie młodym ludziom, na każdym
szczeblu edukacji, że czysta woda

jest dużą wartością, powinna być
szanowana i oszczędzana. Propa-
gowanie tych wartości, zwłaszcza
wśród młodych mieszkańców
gminy, to rzecz nie do przecenienia
i traktujemy ją jak swoistą misję. ■

Średzka Woda Sp. z o.o. z każdym rokiem udowad-
nia swoim potencjałem, że jest niezastąpionym 
liderem w regionie. Dzięki zaangażowaniu i ciężkiej
pracy, wzrósł poziom i komfort życia mieszkańców
okolic Środy Śląskiej. O precyzyjnym wykorzysta-
niu środków unijnych z prezesem zarządu, Antonim
Biszczakiem, rozmawia Wojciech Grabarczyk.

Zyskują dzięki UE
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Reaktor biologiczny to ważny element nowoczesnej infrastruktury zakładu

W jaki sposób Akademia Górniczo-
Hutnicza korzysta z efektu syner-
gii nauki z biznesem?
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
– rektor: W Akademii Górniczo-
Hutniczej istnieją trzy jednostki
wspomagające współpracę z prze-
mysłem: Centrum Transferu
Technologii, Krakowskie Centrum
Innowacyjnych Technologii 
(INNOAGH) oraz Akademicki
Inkubator Przedsiębiorczości
(AIP). CTT jest platformą bezpo-
średniej współpracy naukowców
z przemysłem, dotyczącej m.in.:
promocji oferty technologicznej 
i eksperckiej, zarządzania i ochro-
ny wartości intelektualnej, czy
wspomaganie uzyskania finanso-
wania. INNOAGH ma obecnie
w swoim portfolio 17 spółek ce-
lowych, założonych w celu ko-
mercjalizacji efektów badań. AIP
wspiera studentów zakładających
własne firmy w zakresie doradz-
twa biznesowego.  

Prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc
– prorektor ds. współpracy:Rek-
tor wspomniał o jednostkach
wspomagających dwa sposoby
komercjalizacji bezpośredniej 
i pośredniej. Pośrednia polega na
obejmowaniu (przez INNOAGH)
udziałów w spółce tworzonej
przez pracownika, który jest
współwłaścicielem nowego roz-
wiązania. Drugim sposobem jest
komercjalizacja bezpośrednia
(CTT i AIP), polegająca zazwy-
czaj na współpracy uczelni z fir-
mą w celu doprowadzenia ro-
związania naukowego, istnieją-

cego zazwyczaj w skali laborato-
ryjnej lub co najwyżej jako proto-
typ. Podstawową kwestią jest
sposób finansowania tego rodza-
ju współpracy. Projekt możemy
nazwać istotnie innowacyjnym,
gdy zaproponowane rozwiązanie
nie jest aktualnie znane. Wymaga
to zatem podjęcia dużego ryzyka,
a jego doprowadzanie do po-
ziomu rynkowego wymagać bę-
dzie zazwyczaj dużych nakładów
finansowych. Zarówno uczelnie,
jak i przedsiębiorcy muszą być na
tyle pozytywnie nastawieni do
współpracy, aby w miarę sensow-
nie podzielić to ryzyko. W wielu
przypadkach koniecznie jest do-
datkowe wsparcie finansowe
przez fundusze kapitałowe.

Projekty w nowej perspektywie
unijnej sprowadzają uczelnie do
roli podwykonawcy. Czy według
Pana to dobre rozwiązanie?
Prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet
– dziekan Wydziału Wiertnictwa,
Nafty i Gazu: Uważam, że to nie
jest najlepsze rozwiązanie, gdyż
przy tak wielkim wsparciu finan-
sowym realizowane projekty po-
winny być zróżnicowane pod
względem zaawansowania tech-
nicznego i technologicznego. 
W początkowych poziomach do-
minującą rolę powinny odgrywać
uczelnie, gdyż tam rodzą się ory-
ginalne pomysły i tam są zazwy-
czaj warunki dla właściwego
przeprowadzenia
badań labora-
toryjnych, a do-
piero w dalszych

etapach – prototypów i wdrożeń
– liderami powinny zostawać firmy.

Jakie bariery dostrzegają Państwo
we współpracy nauki i biznesu?
Prof. dr hab. inż. Tadeusz
Słomka: Pewną słabością w pol-
skiej innowacyjności jest fakt, że
o przydatności pomysłu dla firmy
decyduje wyłącznie jej prezes.
Brakuje zespołów, które odpo-
wiadają w firmie za strategię dłu-
goterminową i byłyby dobrymi
partnerami do rozmowy z przed-
stawicielami uczelni. 

Jakie są plany Wydziału na naj-
bliższą przyszłość?
Prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet:
Nadal bardzo zależy nam na kon-
tynuowaniu prac zabezpieczają-
cych wyjątkową w skali świata
Kopalnię Soli ‘Wieliczka”, gdyż
trzeba szybko nadrobić zaległości
z siedmiu wieków działalności
naszych przodków, nastawionych
głównie na eksploatację soli. Bar-
dzo atrakcyjny temat badawczy
dotyczy eksploracji Księżyca 
i Marsa przy pomocy łazików 
i wiertnic, mogących pobierać
próbki z ich powierzchni i badać
je na Ziemi. Nie zamierzamy re-
zygnować z dalszych badań doty-
czących technologii pozyskiwania
gazu z łupków, gdyż patrzymy 
w przyszłość i bezpieczeństwo
energetyczne kraju jest dla nas
bardzo ważne. ■

Od kilku lat Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie plasuje się w czołówce
polskich uczelni wdrażających innowacyjne rozwiązania. O efektywnej współ-
pracy z przemysłem, z władzami uczelni rozmawia Sławomir Duda.

Dążenia do wdrożenia
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“Dobra woda, 
czyste środowisko,   

zadowoleni 
mieszkańcy“

Z jakim efektem przebiegła reali-
zacja Państwa projektu, dotyczą-
cego zagospodarowania fazy
glicerynowej?
Nasz projekt zakończył się peł-
nym sukcesem. Jego realizacja
pozwoliła na optymalizację całego
procesu, opracowania całości
technologii, a w konsekwencji –
stworzenia pilotażowej instalacji
– POSTERUS 2020, która jest
naszą chlubą. Obecnie negocju-
jemy warunki dwóch wdrożeń 
w Polsce, które będą miały miej-
sce do połowy tego roku. Jest to
dla nas wielki sukces całego zespołu.

Planują Państwo utworzenie cen-
trum badawczo-rozwojowego.
Jakie efekty zamierzają Państwo
osiągnąć jako tego typu jednostka?
Nasz wniosek został przesłany do
Ministerstwa Rozwoju i obecnie
znajduje się w fazie oceny. Zdecy-
dowaliśmy się na złożenie takiej
aplikacji, ponieważ spełniamy
wszystkie warunki, które zakłada
ustawa. Naszym celem jest reali-
zacja kilku projektów. Pierwszy 
z nich – SALVUS – jest poświęcony
badaniom nad emulgatorami
spożywczymi. Kolejny projekt,
pod nazwą XERION, dotyczy
wykorzystania w dziedzinie on-
kologii jednego ze składników,
który udało nam się uzyskać pod-
czas wcześniejszych badań. Od
sierpnia ubiegłego roku współ-
pracujemy w tym zakresie z Wielko-
polskim Centrum Onkologii 
w Poznaniu, a w szczególności 
z profesorem Andrzejem Mackiewiczem
– twórcą szczepionki na czerniaka.
Trzeci z projektów – FUMIGIUM,
to projekt z zakresu mikrobiolo-
gii, niezwiązany z naszą dotych-

czasową działalnością. Będziemy
pracować nad skażeniami ropo-
pochodnymi gleby oraz wód.
Naszym celem jest opracowanie
środka mikrobiologicznego, który
jest zupełnie odmienny od tych
stosowanych obecnie. 

Który z tych projektów jest dla
Państwa priorytetowy?
Priorytetem są dla nas biopaliwa,
co nie oznacza, że będziemy po-
święcali mniej uwagi naszym po-
zostałych projektom. Budżety na
tego typu badania są ogromne.
Przykładowo w Indiach na po-
dobne rozwiązania przeznaczono
74 miliardy dolarów. Są to bu-
dżety na badania zaawansowane
w takim stopniu, że nie może być
mowy o dofinansowaniu ze środ-
ków unijnych. Dlatego zwróci-
liśmy się do Ministerstwa Rozwoju
o wpisanie naszego projektu na
listę projektów kluczowych, uzna-
jąc go za przełomowy dla Polski. 

Jakby Pan ocenił poziom inno-
wacyjności w Polsce?
W rankingach Polska znajduje się
na przedostatnim miejscu, przed
Rumunią. Mimo to udaje nam się
w niektórych przypadkach glo-
balnie komercjalizować polską
myśl technologiczną. Przykładem
może być grafen, perowskity czy
technologia blue-ray. Myślę, że
problemem jest u nas prawo,
które ogranicza postęp w zakresie
innowacji. W Polsce została pod-
pisana ustawa zakazująca badań
na organizmach żywych. Nasza
firma nie posiada uprawnień do
takich badań, więc na nasz wniosek
Wielkopolskie Centrum Onkologii
zwróciło się z prośbą o wykona-

nie badań in vivo. Przeprowadzi-
liśmy testy in vitro na hodowli ży-
wych komórek nowotworowych,
jak i na zdrowych komórkach,
tzw. fibroblastach. Wiemy już, że
nasz środek zabija komórki no-
wotworowe, ale z drugiej strony
mamy ograniczenia legislacyjne,
które nie pozwalają nam na ba-
dania na żywych istotach.

Jakie są Państwa plany na ten rok?
Chcemy skupiać naukowców
z makroregionu i całej Polski pod
szyldem Wielkopolskie Centrum
Innowacji „Bioten”. Naszym celem
jest również to, aby nazwa „Bioten”
była rozpoznawalna w Europie.
W tym roku planujemy wziąć

udział w targach bioekologicznych
w Berlinie. Myślę, że w styczniu
przyszłego roku będziemy mogli
pochwalić się sukcesami na rynku
niemieckim. Mamy już sygnały,
że nasza technologia jest tam po-
trzebna.

Rozmawiał Sławomir Duda

W niedługim czasie na mapie Polski powstanie centrum badawczo-
rozwojowe, którego działalność przyczyni się do rozwoju polskiej gospo-
darki. O tym, jak rozwijać polską myśl technologiczną mówi prezes firmy
Bioten Sp. z o.o. – Krzysztof Kaczmarkiewicz. 

Wielkopolski lider innowacji
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Pilotażowa demonstracja POSTERUS 2020

Czym zajmuje się Państwa labo-
ratorium?
Prowadzimy wiele szeroko zakro-
jonych projektów. Część jest fi-
nansowana dzięki środkom 
z Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju, część w ramach pro-
gramu Horyzont 2020. Z punktu
widzenia kryminalistyki jest to sze-
roki zakres badań, nasze projekty
kończą się konkretnymi rozwią-
zaniami, przedstawiającymi nowe
możliwości badawcze. Jednym 
z nich jest stworzenie genetycz-
nego portretu osoby, która zosta-
wiła ślad biologiczny. Na ich pod-
stawie będziemy w stanie określić
nie tylko płeć osoby, jak do tej
pory, ale również: wiek, kolor
włosów i oczu. Pomaga to w za-
wężeniu kręgu osób poszukiwa-
nych, znacznie ułatwiając pracę
policji.

CLKP współpracuje nie tylko 
z policją. Kto jeszcze korzysta 
z Państwa doświadczenia?
Współpracujemy z kilkunastoma
podmiotami w Polsce i za granicą,
jest to wymiana doświadczeń, ale
również realizacja konkretnych
projektów badawczo-rozwojowych.
Mamy także umowy z kilkoma
uczelniami, z którymi wiąże się
prowadzenie zajęć czy odbywa-
nie praktyk w CLKP. Wraz 
z Krajową Szkołą Sądownictwa 
i Prokuratury prowadzimy szko-
lenia sędziów i prokuratorów, by
w grupie tej zwiększyła się wiedza

na temat możliwości kryminalistyki.

Jak przedstawiają się plany labo-
ratorium na najbliższe lata? Co
będzie priorytetem?
CLKP działa dwutorowo. Z jed-
nej strony wykonujemy zadania
na rzecz policji, nie tylko w przy-
gotowywaniu opinii kryminalis-
tycznych, ale również poprzez
prowadzenie baz danych – w tym
genetycznej i bazy odcisków pal-
ców. Bardzo intensywnie rozwi-
jamy połączenia z bazami w stre-
fie Schengen. Przestępcy przemie-
szczający się po Europie zosta-
wiają po sobie ślady w różnych
państwach, więc wzajemny wgląd
w zbiór dowodów jest bardzo is-
totny. Z drugiej strony, prowa-
dzimy badania mające na celu
wprowadzenie nowych technik
kryminalistycznych. W tej chwili
kończymy projekt, który umożli-
wia skanowanie w systemie 3D
na miejscu zdarzenia. Kolejna
niezwykle dla nas istotna rzecz to
zbudowanie systemu ułatwiają-
cego pracę z dowodami rzeczo-
wymi – od miejsca zdarzenia do
pojawienia się ich w sądzie.

Wspomniał Pan o nowoczesnych
technologiach modeli 3D. Czy
polska policja jest w stanie wdra-
żać takie innowacje?
Projekty, o których wspomnia-
łem, są projektami badawczo-
wdrożeniowymi, które kończą
się zbudowaniem konkretnego

prototypu gotowego do produk-
cji i stosowania w praktyce.

Po raz pierwszy od wielu lat,
liczba zaginięć w Polsce spadła.
CLKP, w porozumieniu z funda-
cją ITAKA, realizuje jednak pro-
jekt mający na celu pomoc w iden-
tyfikacji osób zaginionych przed
rokiem 2004.
Chcemy zebrać niezidentyfiko-
wane profile DNA od rodzin za-
ginionych i przeszukać profile
zmarłych. W tej chwili w Polsce
jest ponad 3,5 tys. osób o niezna-
nej tożsamości. W ramach tego
na początek wytypowaliśmy 400
takich spraw, gdyż chcemy doko-
nać identyfikacji. Jest to bardzo
istotne, ponieważ dla tych rodzin
bieżąca sytuacja bywa bardzo
trudna – często wiąże się z pro-
blemami majątkowymi i dotyczą-
cych dziedziczenia. Sama iden-
tyfikacja zwłok jest ulgą, gdyż ich
status prawny całkowicie się
zmienia. 

Centralne Laboratorium Krymi-
nalistyczne Policji otrzymało no-
minację do Polskiej Nagrody
Innowacyjności 2016. Czym jest
to wyróżnienie?
Jest to dla nas bardzo ważna rzecz.
To docenienie naszych działań 
w zakresie projektów badawczo-
rozwojowych. Opracowujemy
nowe urządzenia, nowe metody
badań kryminalistycznych, które
potem bezpośrednio przekładają
się na poprawę bezpieczeństwa
publicznego. Jest to dla nas bar-
dzo istotne wyróżnienie. ■

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji stoi
za rozwiązywaniem najtrudniejszych problemów, z ja-
kimi spotykają się organy ścigania. O wdrażaniu no-
woczesnych metod badawczych i współpracy nie tylko
z policją, z dyrektorem CLKP insp. dr Waldemarem
Krawczykiem rozmawia Jacek Szargut.

Światowy poziom
polskiej kryminalistyki
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Dr Waldemar Krawczyk
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Jaką rolę odegrają Koleje Małopolskie
podczas Światowych Dni Młodzieży?
Organizatorzy spodziewają się na-
wet do 2,5 miliona pielgrzymów.
Apogeum przypadnie na miejsco-
wość Brzegi w gminie Wieliczka,
gdzie przybędzie papież Franciszek.
Jest to ogromne przedsięwzięcie
z perspektywy logistycznej. Na-
leży zapewnić transport odwie-
dzającym w tym czasie Kraków,
jak i codzienną obsługę mieszkań-
ców, by nie doprowadzić do pa-
raliżu miasta. Przygotowania rozpo-
częły się już w kwietniu zeszłego
roku. Współpracujemy z Przewozami
Regionalnymi w zakresie wzrostu
przewozów na wybranych liniach
oraz zabezpieczenia dodatkowego
taboru. Z organizatorami staramy
się o specjalne oznakowanie tegoż
taboru na czas ŚDM. Pielgrzymi
pojawią się w lipcu w całej Polsce,
zatem każdy przewoźnik kolejowy
mobilizuje się na ten czas.

Mówi się, że Koleje Małopolskie
zmieniły wizerunek regionu. Jak
do tego doszło?
Naszym głównym atutem jest po-
łączenie z Krakowa Głównego
do lotniska w Balicach z czasem
przejazdu 17 minut. Udało się to
m.in. dzięki przebudowie portu
lotniczego oraz infrastruktury ko-
lejowej. Dzięki temu jest możli-
wość przejścia bezpośrednio z ter-
minala do końcowego przystanku
– Kraków Lotnisko. Podobnie jest
z linią do Wieliczki. Mimo sześciu
korekt rozkładu ogólnopolskiego
w 2015 roku, udało się utrzymać
stałe godziny odjazdów z często-

tliwością co pół godziny. Według
rankingu Urzędu Transportu
Kolejowego, w ubiegłym roku na-
sza spółka była najpunktualniej-
szym przewoźnikiem kolejowym
w kraju. Coraz częściej słyszymy,
że pasażerowie identyfikują się 
z Kolejami Małopolskimi, jest to
dla nich "nasza kolej". W grudniu
2015 roku przejęliśmy kolejną

linię – Kraków-Sędziszów – i rozma-
wiając z pasażerami dowiadujemy
się, że wracają oni do kolei nawet
po 20 latach. Innym aspektem
jest rozwój gmin ościennych, do
których dojeżdżamy. W przeciągu
roku w gminie Wieliczka, przy
trasie, gdzie przebiega linia kole-
jowa, wybudowano szereg nowych
domów. Liczymy na podobne
ożywienie w Miechowie. Jeśli cho-
dzi o sam Kraków, przez całe mia-
sto przebiega 120 km linii kole-

jowych. Dostrzegamy chęć współ-
pracy ze strony zarządcy infra-
struktury oraz władz miasta i wo-
jewództwa, powstają m.in. nowe
przystanki kolejowe. Wykorzys-
tujemy możliwości jakie dają węzły
przesiadkowe, system park&ride,
wprowadziliśmy zintegrowany
bilet, współpracujemy także z in-
nymi przewoźnikami, którzy do-

stosowują rozkład auto-
busów do godzin od-
jazdu pociągów. Do-
kładamy starań do tego,
aby wybór naszego śro-
dka transportu nie był jed-
norazowy i to się udaje,
bo aż 60 proc. naszej
sprzedaży to bilety mie-
sięczne.

Czy to rentowne połączenia?
Przewozy o charakterze
użyteczności publicznej
z założenia nie są do-
chodowe i są dotowane
– u nas przez samo-
rząd województwa
małopolskiego. Zwięk-
szenie cen biletów nie

jest jednak receptą, gdyż wtedy
pasażerowie zaczną szukać alter-
natywnych środków lokomocji.
Niższa cena zwiększa liczbę pasa-
żerów, co daje optymalną różnicę
i zwiększa rentowność. Tym bar-
dziej ważne jest to w Krakowie,
gdzie mamy duży problem z kor-
kami, emisją spalin czy smogiem.
Każdy pasażer, który wybiera
transport ekologiczny jest dla nas
bardzo ważny. ■

Oczy całej Polski zwracają się w stronę Krakowa, gdzie końcem lipca 
odbędą się Światowe Dni Młodzieży. Jest to nie tylko spotkanie katolic-
kiego świata, ale także wielkie wyzwanie logistyczne dla całego województwa.
Prezes Kolei Małopolskich, Ryszard Rębilas, mówi o roli przewoźnika 
w regionie obleganym przez turystów.

Kolej na... Małopolskę

Koleje Małopolskie stają się częścią krajobrazu Krakowa

Oddział Immunoterapii  
i Przeszczepiania Szpiku, który
przeistoczył się w DCTK powstał
w 1981 roku. Jak kształtowała
się jego działalność od chwili
powstania?
Byłem wtedy pracownikiem Akademii
Medycznej we Wrocławiu. Póź-
niej zostałem kierownikiem labo-
ratorium w Instytucie Immunologii 
i Terapii Doświadczalnej PAN.
Już wtedy szukałem szpitala, w któ-
rym mógłbym wykorzystać wy-
niki badan podstawowych z za-
kresu immunologii i transplanto-
logii prowadzonych  w moim ma-
cierzystym Instytucie. Ostatecznie
przygarnęło mnie Dolnośląskie
Centrum Gruźlicy i Chorób Płuc.
Dzięki temu kierując się wizją no-
woczesnej medycyny, powstał
oddział immunoterapii, prze-
kształcony później w najdłużej dzia-
łający w Polsce oddział immuno-
terapii i przeszczepiania szpiku.
Wraz z rozwojem naszej placówki
utworzyliśmy Krajowy Bank Dawców
Szpiku, który posiada akredyta-
cję Europejskiej Federacji Immuno-
genetyki oraz akredytację ame-
rykańskiego Narodowego Programu
Dawstwa Szpiku.

Z jakimi problemami borykają
się Państwo w codziennej pracy?
Można powiedzieć, że problemy
XXI wieku to bardzo przyjemne
problemy. Dzisiejsza medycyna
wnosi nowe metody leczenia, za-
równo pod względem technolo-
gicznym, jak i pod względem
racjonalności rozpoznania – coraz
głębiej można wniknąć w struturę

narządów oraz tkanek. Wy-bór
sposobu leczenia współcześnie jest
oparty na całym zbiorze informa-
cji zaczerpniętych odpowie- dnio
do potrzeby, począwszy od badań

czynnościowych, zapisów tele-
metrycznych i określenia czy-nni-
ków zakaźnych, aż po badania
genetyczne na poziomie mutacji
lub prostej zmienności genów.
Obecnie możemy zidentyfikować
zmiany w pojedynczych genach,
których zaburzenie, zniszczenie,
brak lub zmiana struktury zwią-
zana jest z określoną chorobą.
Patrząc w tym aspekcie na bada-
nie genów, można dokładnie się
dowiedzieć kim jest pacjent, bar-
dziej lub mniej kompetentny od-
nośnie np. określenia genetycznego
choroby. Dzięki tym informa-
cjom, możemy określić czy pa-
cjent jest w grupie większego lub
mniejszego ryzyka wystąpienia
niepożądanych objawów i to jest
olbrzymi dorobek dwudziestu lat,

który zmienia zupełnie ogląd pacjenta.

Realizują Państwo szereg projek-
tów badawczych dotyczących za-
stosowania terapii komórkowej
m.in. projekt INNOMED.
Na czym polega jego specyfika?
Projekt ten polega na opracowa-
niu, w trakcie zaawansowanych
prac badawczo-rozwojowych
nad komórkami zabijającymi raka,
metody podawania tych komórek
do kości. Program – nowatorski
zresztą w skali światowej –opiera
się na podawaniu bezpośrednio
do nacieku białaczkowego u pa-
cjenta ze wznową choroby po
przeszczepieniu komórek krwio-
twórczych limfocytów dawcy
przeszczepu. Limfocyty te, roz-
poznając obcość białaczki reagują
ekspansją, zapamiętują cechy ko-
mórki chorej i eliminują je rów-
nież przy kolejnej wznowie cho-
roby. Wykształca się w ten sposób
nadzór nad powrotem białaczki.
Pracujemy również nad wyko-
rzystaniem mezenchymalnych
komórek macierzystych jako
osłony po przeszczepieniu komó-
rek krwiotwórczych, likwidującej
groźne reakcje poprzeszczepowe.
Opracowanie tej nowatorskiej
metody  związane jest z działal-
nością konsorcjum z udziałem
Instytutu Immunologii i Terapii
Doświadczalnej im. Ludwika
Hirszfelda PAN, Cells Therapy 
– Terapia Komórkowa Sp. z o.o.
oraz Stowarzyszenia Na Rzecz
Rozwoju Dawstwa Szpiku. 

Rozmawiał
Wojciech Grabarczyk

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych to jeden z najnowocześniejszych
ośrodków medycznych w Europie, który dzięki zaangażowaniu zespołu uzyskało akre-
dytację amerykańskiej placówki i instytucji europejskich. O innowacjach w medycynie
i trudach dzisiejszej pracy mówi założyciel DCTK – prof. dr hab. n. med. Andrzej Lange.

Światowy poziom medycyny
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Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lange
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