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Wydarzenie organizowane przez
Polską Agencję Przedsiębiorczości
na stałe wpisało się w kalendarz
najważniejszych wydarzeń bizne-
sowo-naukowych w Polsce. Ze-
szłoroczna edycja kongresu była
doskonałą okazją do wymiany
doświadczeń dla naukowców,
przedsiębiorców, a także licznego
grona samorządowców, którzy
przyjechali do Łodzi, aby wspól-
nie wypracować rozwiązania,
które mają realny wpływ na roz-
wój polskiej gospodarki. 

W tym roku kongres odbywa się
pod hasłem „Trójpodział polskiej
gospodarki: biznes-nauka-samo-
rząd”. Do organizacji aktywnie
włączył się Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego oraz
Miasto Lublin, które urasta do
rangi największego ośrodka nau-
kowego oraz gospodarczego Polski
Wschodniej. 
– Nasza baza naukowa i dydak-
tyczna wyraźnie wskazuje, że na
jej podstawie będziemy mogli
wykorzystywać to, co w tym mo-

mencie jest dla nas najważniejsze,
czyli potencjał naukowy i po-
trzeby przedsiębiorców. Prace,
które prowadzimy od wielu lat
wokół innowacji, nowych tech-
nologii, jak również współpracy
nauki z biznesem sprawią, że roz-
wój regionalny przyspieszy – mówi
Marszałek Województwa Lubelskiego
– Sławomir Sosnowski. 
Nadchodzący Kongres to ponad
25 konferencji branżowych, które
obejmą najistotniejsze kwestie
związane z rozwojem ekonomi-
cznym i społecznym, m.in. syner-
gią nauki z biznesem, innowacją 
i przedsiębiorczością, transferem
i komercjalizacją wiedzy, medy-
cyną, transportem publicznym,
wyzwaniami czekającymi polskie
miasta, przemysłem ciężkim, prze-
mysłem zbrojeniowym, polityką
mieszkaniową, terenami inwesty-
cyjnymi, nowoczesnymi usługami
dla biznesu, czy źródłami energii
odnawialnej.

Wnikliwa analiza rynku, prowa-
dzona przez Polską Agencję

Przedsiębiorczości pozwala na
wysnucie wniosku, że bez efek-
tywnej współpracy świata nauki,
biznesu oraz samorządów, polska
gospodarka nie będzie miała
możliwości rozwoju. Nie bez
znaczenia jest również rola insty-
tucji pośredniczących w przeka-
zywaniu środków z Unii Europejskiej,
takich jak Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju czy Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości, które
stymulują rozwój oraz postęp
technologiczny polskich firm
i przedsiębiorstw, skupionych
wokół innowacyjnych działań na
rzecz polskiej gospodarki. Szcze-
gólną rolę pełnią na podczas kon-
gresu przedstawiciele samorządów,

które aktywnie promują swoje te-
reny inwestycyjne, przyciągając
do miast i gmin potencjalnych in-
westorów, którzy lokując swoje
fabryki w atrakcyjnych lokaliza-
cjach wspierają lokalny rynek
pracy.

Wydarzenie odbędzie się w obie-
ktach, które w dużym stopniu
przyczyniają się do wspierania
biznesu w Lublinie. Wśród obiek-
tów należy wymienić dwa najbar-
dziej reprezentatywne – Lubelskie
Centrum Konferencyjne oraz
Targi Lublin. Pierwszy z nich jest
nowoczesnym obiektem o po-
wierzchni ponad 13 tys. m2, do-
stosowanym do organizacji kongre-

sów, konferencji oraz spotkań
biznesowych.

W przestronnych wnętrzach Lubel-
skiego Centrum Konferencyjnego
będą odbywały się panele dysku-
syjne, w których podczas Kon-
gresu uczestniczyć będzie ponad
tysiąc osób z całej Polski. Najwyż-
szej klasy budynek LCK tworzy
zupełnie nową jakość na konfe-
rencyjnej mapie regionu.

Targi Lublin wyróżnia przede
wszystkim dobra lokalizacja w cen-
trum miasta, sąsiadująca z dwor-
cem PKP i umożliwiająca dojazd
z lotniska w ciągu 15 minut.
Obiekt powstał w 1999 roku i od
tego czasu służy, jako miejsce do
organizacji wydarzeń o bardzo
zróżnicowanym charakterze. No-
woczesna infrastruktura umożliwia
organizację imprez masowych.
Na uwagę zasługuje profesjo-
nalna przestrzeń wystawiennicza,
która może być wykorzystana do
organizacji targów na przestrzeni
o łącznej pow. ponad 10 tys. m2.
– Lublin jest doskonałym miejs-

cem na dyskusję o rozwoju prze-
dsiębiorczości, roli świata nauki 
i samorządowców oraz wszyst-
kich podmiotów, które skupiają
się wokół przedsiębiorców i mają
chęć odniesienia sukcesu. Chcemy
potwierdzić te sukcesy, które od-
nosimy w Lublinie i województwie
lubelskim i mocniej zaakcentować
chęć pokazania, że Województwo
Lubelskie przyspiesza najmocniej
w Polsce Wschodniej – mówi euro-
poseł Krzysztof Hetman, członek
Rady Programowej kongresu. 
Zwieńczeniem  wydarzenia   będzie
gala,   podczas   której   najprężniej
rozwijające się polskie firmy, sa-
morządy, uczelnie oraz instytucje
zostaną uhonorowane nagrodami
przyznawanymi przez Polską
Agencję Przedsiębiorczości. Pat-
ronat medialny nad wydarzeniem
objęło „Forum Przedsiębiorczości”
w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Szczegółowe informacje na temat
wydarzenia dostępne są pod ad-
resem www.polskikongres.pl oraz
na profilu facebook.com/Polski
KongresPrzedsiebiorczosci.

Sławomir Duda

Współpraca nauki i biznesu, możliwości rozwoju w perspektywie 2014-2020, czy rola samorządów
w kształtowaniu polskiej gospodarki – to tylko niektóre z tematów, wokół których będzie toczyć
się dyskusja podczas IV Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, który odbędzie się w dniach
27-28 października w Lublinie. 

Jedyny taki Kongres w Polsce

Na Uniwersytecie Ekonomicznym
w październiku 2015 roku roz-
poczęto naukę na kierunku prawo.
Postępowanie jest niestandardowe,
żeby na uczelni ekonomicznej
uruchamiać kierunek prawniczy.
Nasza uczelnia jest pierwszą w Polsce
uczelnią ekonomiczną, która się
na to zdecydowała. Pierwsze głosy
o potrzebie nowego kierunku
wypłynęły do kadry profesorskiej,
która stwierdziła gotowość do
uruchomienia prawa na naszym
uniwersytecie. Całe postępowanie
odbyło się dosyć szybko, z uwzglę-
dnieniem wszystkich niezbędnych
procedur od opinii Senatu uczelni,
aż po decyzje ministerstwa. Trwa-
ło to około roku. Oczywiście wią-
zało się to z pewnym ryzykiem
konkurencji, gdyż w Krakowie
jest już kilka ośrodków prawni-
czych na bardzo wysokim pozio-
mie. Musieliśmy więc włożyć w to
jeszcze więcej pracy, aby zapew-
nić studentom dobrą ofertę. Efekt
zaskoczył nas samych – mieliśmy
liczbę kandydatów, która pozwo-
liła nie tylko na uruchomienie kie-
runku, ale przede wszystkim na
odpowiednią selekcję. Moim zda-
niem, kluczem do sukcesu, jest
właśnie połączenie studiów pra-
wniczych, z kierunkami ekono-
micznymi. Już wcześniej wielu stu-
dentów decydowało się na równo-
ległe studiowanie na naszych wy-
działach i studiując prawo. Dla-
tego też przygotowaliśmy im już
gotową propozycję.

Jak wygląda oferta edukacyjna 
w dobie niżu demograficznego?
Mamy około 80 specjalności i 21
kierunków na naszej uczelni i cały

czas staramy się otwierać nowe.
W ostatnich latach było to 5 nowych
kierunków, które były niejako
odpowiedzią na potrzeby studen-

tów, ale też rynku pracy. Oprócz
kierunków stricte ekonomicznych,
mamy też np. zarządzanie i inży-
nierię produkcji, czy kierunki zwią-
zane z naukami humanistycznymi.
Prowadzimy również wydział to-
waroznawstwa, na którym prym
wiodą przedmioty ścisłe, jak na
przykład fizyka czy chemia. Na
każdym wydziale studenci mają
też możliwość wyboru dodatko-
wych przedmiotów, co znacznie
poszerza ich możliwości zdobycia
wiedzy. Połowa przedmiotów na
danym kierunku jest to podstawa
programowa, natomiast druga
część jest to decyzja naszych Rad
Wydziałowych i w zależności od
potrzeb rynku pracy w skali
mikro- i makroregionu dobierają
atrakcyjne przedmioty. Warto za-
znaczyć, że w Radzie Wydziału
zasiadają także nasi studenci, któ-
rzy także maja realny wpływ na
kreowanie programu studiów.

Wszyscy rektorzy uczelni wy-
ższych borykają się teraz z wcho-
dzącym na rynek studiów niżem
demograficznym, który dynami-

cznie się powiększa. Bacznie ob-
serwujemy sytuację i z pewną
dumą mogę stwierdzić, że utrzy-
mujemy założony poziom. Jed-
nym z powodów jest na pewno
wieloletnia tradycja i renoma
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie. Oczywiście zdarzają
się problemy związane z poszcze-
gólnymi kierunkami. – Proponu-
jemy studentom, którzy znaleźli
się na liście rezerwowej jednego
kierunku, przejście na inny, na
którym są miejsca. W nauce nie
może być luki, dlatego urucha-
miamy wszystkie kierunki, nieza-
leżnie od liczny chętnych. Łatwo
jest zamknąć pewien kierunek,
natomiast odbudowanie procesu
edukacyjnego i kadry jest proble-
matyczne. Jak do tej pory wszyst-
kie kierunki zostały uruchomione
– mamy ponad 21 tysięcy studentów
plus oczywiście prowadzone przez
nas studia podyplomowe, a także

w koncepcie idei kształcenia przez
całe życie – Uniwersytet Dziecięcy
i Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Zainteresowanie uczelnią wśród
studentów nie maleje, a jak to wy-
gląda jeśli chodzi o pracodawców?
Mocna stroną naszego Uniwersy-
tetu jest współpraca z korpora-
cjami, takimi jak Capgemini czy
Shell, które prowadzą rekrutacje
na naszych uczelniach. Co roku
zatrudniają grupę około 60 stu-
dentów. W tym czasie uczestniczą
także w specjalnie przygotowa-
nym cyklu wykładów prowadzo-
nych przez kadry kierownicze
tychże firm, na których zdoby-
wają wiedzę praktyczną. Korzyść
jest obopólna – firmy zyskują za-
angażowanych pracowników,
którzy choć nie mają jeszcze do-

świadczenia, mają innowacyjne
myślenie. Po odbyciu takiego cy-
klu praktyki, część z tych osób
znajduje zatrudnienie, posiadając
szybszą ścieżkę do awansu.

Dodam, że w rankingach polskich
uczelni nasi absolwenci są na
trzecim miejscu, jeśli chodzi o za-
trudnienie na stanowiskach kie-
rowniczych dużych korporacji.
Dla nas to doskonałe świadectwo
o jakości kształcenia. Zadanie,
jakie wyznaczyłem dla siebie jako
rektora na najbliższą czteroletnią
kadencję, jest wzmocnienie współ-
pracy z korporacjami i naszymi
absolwentami i stworzenie kapi-
tuły doradczej w przygotowaniu
programu studiów pod kątem
potrzeb pracodawcy. Stawiamy
też na ofertę językową Uniwersy-
tetu. Specyfiką krakowskiego rynku
pracy jest outsourcing – obecnie
to około 45 tysięcy miejsc pracy.
Stąd właśnie potrzeba kształcenia
językowego – jest to 8 języków,
których nauka często kończy się

uzyskaniem certyfikatu. Prowa-
dzimy także studia w języku an-
gielskim. Inną kwestią jest dobrze
prosperujące biuro osób niepeł-
nosprawnych. Przygotowaliśmy

dobrą infrastrukturę: podjazdy,
windy, a nawet basen, przystoso-
wany dla osób z niepełnospraw-
nością ruchową. Jako jedyna ucze-
lnia w Polsce otrzymaliśmy I nagrodę
w kategorii Instytucji przyjaznej
osobom z niepełnosprawnością –
„Lodołamacze 2015”. Nasza ucze-
lnia zatrudnia kilka osób niepełno-
sprawnych. Widzimy w nich ogro-
mny potencjał i jesteśmy szczęśliwi
patrząc, jak ci pracownicy i stu-
denci się rozwijają.

Ważną kwestią dla polskiej nauki
jest obecnie współpraca z prze-
mysłem. Jak to wygląda na 
Uniwersytecie Ekonomicznym?
W obecnej sytuacji nauka musi
rozwijać się w synergii z przemy-
słem. Od kilku lat jesteśmy na
dobrej drodze, ale te drzwi się do-
piero uchylają. Zależy nam na tym,
aby potrzeby przemysłu realizo-
wać właśnie na uczelniach, a nie
„kupować” gotowe rozwiązania
z Zachodu. Jesteśmy już na to
przygotowani, posiadając kadrę 
i wyspecjalizowaną aparaturę do
prac badawczo-naukowych. Do
tego oczywiście potrzebne jest
całe otoczenie administracyjne 
i tu widzę rolę samorządów, które
przygotowują otoczenie prawne.
W kwestii współpracy uczelni 
z samorządami jesteśmy na etapie
projektowania Centrum Designu,
w którym nasza uczenia ma być
liderem, a partnerami Akademia
Górniczo-Hutnicza, Akademia
Sztuk Pięknych i Politechnika
Krakowską. Będzie to idealne po-
łączenie technologii, pomysłów
kreatywnych i właśnie względów
ekonomicznych. ■

W Krakowie co czwarty mieszkaniec jest studentem. Bogata tradycja, prestiż, ale przede wszystkim programy studiów zorientowane na potrzeby
współczesnego rynku pracy to główne atuty Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. O tym, jak działa uczelnia z tradycjami w nowoczesnym
systemie, w rozmowie z Pauliną Jaworską mówi prof. dr hab. inż. Andrzej Chochół.

Poznawać przyczyny i wartości rzeczy

Prof. dr hab. inż. Andrzej Chochół
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Zabytkowy budynek Fundacji Księcia Aleksandra Lubomirskiego przy ul. Rakowickiej 27 dziś jest siedzibą władz Uczelni
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System zarządzania profilami psy-
chologicznymi żołnierzy z opra-
cowaniem i wykorzystaniem tech-
nologii „Health-Chips” to projekt,
w którym Wojskowy Instytut
Medycyny Lotniczej jest Liderem.
Głównym celem projektu było
opracowanie uniwersalnego sys-
temu profilowania, umożliwiają-
cego monitorowanie stanu psycho-
fizycznego żołnierza w trakcie
prowadzonych działań militarnych.
System wymagał opracowania
nowej, niespotykanej na świecie
technologii w zakresie sensorów,
technik akwizycji i przetwarzania
wielu sygnałów biomedycznych
oraz odpowiedniego modelowa-
nia dla wyznaczenia profilu psy-

chologicznego żołnierza.
W ramach opracowywanej tech-
nologii „Health-Chips” (HeC),
inżynierowie z Laboratorium Ba-
dawczego WIML wraz z praco-
wnikami Politechniki Warszawskiej,
zaprojektowali unikalny w skali
światowej, a pierwszy w Polsce,
układ scalony BioChip o autorskiej
architekturze, który pozwala na
monitorowanie i natychmiastową
analizę parametrów fizjologicznych
organizmu człowieka. Układ Bio-
Chip (BCp) został wyposażony
w wyspecjalizowane tory akwizy-
cji sygnałów bioelektrycznych:
EKG, EMG i impedancji skóry,
zapewniając pomiary, m.in. rytmu
serca i oddechu, stopnia utlenie-
nia krwi, przewodnictwa skór-
nego oraz temperatury i ciśnienia.
Poza analogowymi torami po-
miarowymi oraz przetwornikami
analogowo-cyfrowymi, układ sca-
lony BCp wyposażony został 
w 32-bitowy dwurdzeniowy mi-
kroprocesor Azuryt o liście z roz-
kazów zgodnej z MIPS-II.
– Zmniejszenie rozmiarów oraz
poboru mocy systemu ułatwia in-
tegrację z odzieżą i wydłuża czas
pracy baterii – mówi płk dr inż.
Krzysztof Różanowski, z-ca dyre-
ktora Wojskowego Instytutu 
Medycyny Lotniczej ds. Badań 
i Informacji Naukowej, współau-

tor oraz główny inżynier projektu.
Całą aparaturę pomiarową
„Health-Chips” można wkompo-
nować w tkaninę tak, iż staje się
niewyczuwalna dla monitorowa-
nego żołnierza.

Rozwiązanie różni się od obecnie
opracowywanych tym, że umoż-
liwia jednoczesną akwizycję i prze-
twarzanie
wszystkich
parametrów
w czasie rze-
czywistym.
Dzięki temu
podczas wy-
konywania
zadania przez
ż o ł n i e r z a
można prze-
widzieć poja-
wienie się bo-
dźców środo-
wiskowych 
o natężeniu
przekraczają-
cym jego fizjo-
logiczne i psy-
chologiczne
możliwości, a tym samym zmini-
malizować ryzyko wystąpienia
sytuacji bezpośrednio zagrażającej
zdrowiu i życiu. Zastosowanie
własnych rozwiązań w zakresie
układów scalonych i ich oprogra-

mowania jest kluczowe z punktu
widzenia bezpieczeństwasystemu,
a co za tym idzie bezpieczeństwa
żołnierzy. Pełna kontrola kodów
oprogramowania uniemożliwia m.in.
zaistnienie ukrytych wejść (ang.
back doors), czy ukrytych wiru-
sów. Z kolei pełna kontrola nad
procesem wytwarzania układów
scalonych, na poziomie sprzętu,

zapobiega niekontrolowanemu
dodawaniu elementów układu,
które pozwalałyby nadzorować
pracę układu scalonego, a tym
samym całego urządzenia. Reali-
zowany projekt jest powiązany 

z przygotowaną przez Ministerstwo
Obrony Narodowej Strategią Roz-
wojuBezpieczeństwaNarodowego
RP na lata 2012-2022 oraz Strategią
Bezpieczeństwa Narodowego RP.

Zarejestrowanie przy użyciu tech-
nologii HeC parametrów psy-
chofizjologicznych umożliwia wy-
pracowanie optymalnych profili
skutecznego działania żołnierzy,
które pozwolą na przygotowanie
modeli predykcji zachowania
człowieka w sytuacjach trudnych
i stresujących. Opracowane mo-
dele będą pomocne przy orzeka-
niu o zdolności kandydata do
pełnienia służby wojskowej, zwię-

kszając prawdopodobieństwo po-
dejmowania właściwych decyzji
względem przyszłych żołnierzy.
Właściwe dopasowanie kandydata
do wykonywanych w przyszłości
funkcji i zadań militarnych, po-

zwoli prognozować ścieżkę oraz
rozwój jego kariery. System może
również stanowić narzędzie wspie-
rające zarządzanie kompetencjami
personelu wojskowego, przyda-
tne w prawidłowym zarządzaniu

wojskowymi grupami zadaniowymi
oraz w usprawnieniu współpracy
między członkami załóg. Duża moc
obliczeniowa systemu umożliwia
implementację zaawansowanych
algorytmów analitycznych, które
w połączeniu z wcześniej opraco-
wanymi i wgranymi profilami
psychologicznymi pozwalają na
monitorowanie stanu fizycznego
i psychicznego żołnierza na polu
walki. – Zależało nam, aby wzmo-
cnić potencjał Sił Zbrojnych RP –
podkreśla płk dr inż. Różanowski
i dodaje, iż zaprojektowany układ
scalony BioChip może stanowić
podstawę zintegrowanego z umun-
durowaniem żołnierza systemu,
który na bieżąco będzie dostarczał
dowódcom informacje o zdolności
bojowej żołnierzy. Prowadzone
działania doskonale wpisują się 
w misję Wojskowego Instytutu
Medycyny Lotniczej, jaką jest
świadczenie usług badawczych,
naukowych i medycznych, na
najwyższym technologicznie po-
ziomie. Technologia HeC, zmi-
niaturyzowana oraz zintegrowana
z odzieżą, daje szerokie możliwo-
ści zastosowań nie tylko w środo-
wisku militarnym, ale w wielu
innych obszarach cywilnych, m.in.
medycynie, sądownictwie, wię-
ziennictwie i przemyśle, dzięki czemu
zaprojektowany przez WIML sys-
tem stanowi pionierskie rozwią-
zanie na skalę międzynarodową. ■

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej jest jednostką kliniczno-diagnostyczną, która od
blisko 90 lat specjalizuje się w medycynie lotniczej. Instytut prowadzi liczne prace 
techniczne oraz naukowo-badawcze nad infrastrukturą symulatorową, medycznymi 
systemami pomiarowymi i bezpieczeństwem lotów. Współpracuje z NATO i NASA oraz
prowadzi badania na potrzeby ośrodków krajowych i zagranicznych. Tym razem zapro-
jektował system skierowany nie tylko do pilotów i personelu latającego, ale dedykowany
żołnierzom wszystkich Sił Zbrojnych RP.

Innowacyjny Instytut tworzy 
system dla żołnierzy przyszłości
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Jak organizator wydarzenia takiego
jak kongres, konferencja czy targi
może wykorzystać aplikacje mo-
bilne dla swojego biznesuw obsza-
rze pozyskania uczestników?
Mamy kilka propozycji. W naszej
aplikacji Meetinga, którą realizu-
jemy wspólnie z Appgration, po-
zwalamy na skuteczne dotarcie
do precyzyjnie określonej grupy
docelowej. Dla organizatora np.
szkoleń marketingowych skupiamy
w aplikacji stale rosnącą grupę osób,
które oznaczyły w swoich zainte-
resowaniach marketing. Celem było
stworzenie jednego wygodnego
źródła informacji: aplikacji agre-
gującej wydarzenia z wielu serwi-
sów i od wielu organizatorów, co
jest jej główną zaletą i wartością.
Zachęcam do pobrania i przeko-
nania się, że Meetinga stanie się
podręcznym przewodnikiem po
biznesowych spotkaniach w kraju.

Jakie rozwiązanie
może Pan zapropo-
nować dla organi-
zatorom, które po-
zwoli na lepszą ko-
munikację z uczest-
nikiem, np. umożli-
wi szybsze przeka-
zywanie informacji
czy ankietowanie?
Aby odpowiedzieć
na tę potrzebę orga-
nizatora, stworzy-
liśmy aplikację Visent
Events. Jest to atra-
kcyjne cenowo i ro-
zbudowane rozwią-

zanie dla dowolnego wydarzenia,
np. na IV Polski Kongres Przed-
siębiorczości. Uczestnik znajdzie 
w niej m.in. agendę z podglądem
na trwające prelekcje w czasie rze-
czywistym, interaktywną mapę
obiektu, prelegentów, wskazówki
dojazdu, aktualności, otrzyma też
push notyfikację, jeżeli organiza-
tor zechce przekazać istotną in-
formację. W ramach Visent Events
stworzyliśmy także rozwiązanie
umożliwiające wyświetlanie m.in.
interaktywnej agendy na ekranach
telewizorów już na miejscu wyda-
rzenia. Zawsze podkreślamy, że
„mobile” jest bardzo poręczny 
i szybki w wykorzystaniu. Dla-
tego wszędzie tam, gdzie człowiek
ma mało czasu na uzupełnienie
danych z pomocą przychodzą
aplikacje mobilne.

Małgorzata Wawak

Mapa dojazdu, informacje o wydarzeniu czy listy
prelegentów – wszystko w jednej, mobilnej aplika-
cji. O możliwościach, jakie dają aplikacje mobilne
mówi Łukasz Marjański, CEO Visent Coders.

Aplikacje mobilne 
dla branży spotkań

Realizują Państwo projekt zwią-
zany z innowacyjnymi metodami
i systemem do oceny zagrożenia
tąpaniami. Jak przedstawia się
jego geneza?
Dr inż. Zbigniew Isakow:Od wielu
lat zajmujemy się systemami sej-
smicznymi i sejsmoakustycznymi,
wdrażanymi od 6 lat wspólnie 
z CTT EMAG. Systemy sejsmo-
akustyczne rejestrują zjawiska aku-
styczne odzwierciedlające proces
pękania górotworu w rejonie ścia-
ny i chodników w stosunkowo ma-
łych obszarach, natomiast systemy
sejsmiczne rejestrują zjawiska sejs-
miczne o większych energiach i obe-
jmują swoim zasięgiem całą ko-
palnię. W celu zwiększenia wia-
rygodności oceny zagrożenia tąpa-
niami powstał projekt ich połą-
czenia. Aby to zrobić, należało
zmienić koncepcję całości systemu,
skonstruować iskrobezpieczne
koncentratory przeznaczone do
pracy w kopalni, wykonać trans-
misję światłowodową – cyfrową
działającą w obrębie tych koncen-
tratorów na odległość do 2,5 km.
Dotychczas nie można było zrea-
lizować systemu sejsmoakustycz-
nego z transmisją cyfrową ponie-
waż nie można było uzyskać
większych częstotliwości próbko-
wania sygnału w transmisji cyfro-
wej z wykorzystaniem długich
linii teletechnicznych (do 10 km).

Kazimierz Siciński: Pojawiły się
również nowe aspekty, m. in. me-
tody hazardu sejsmicznego stoso-
wane dotychczas do oceny zagro-
żenia trzęsieniami ziemi, które

można przetransponować do oceny
zagrożenia tąpaniami w kopal-
niach, z uwagi na skalę występo-
wania zjawisk, które nas intere-
sują. Powstał tym samym kom-
pleks zagadnień, które można
rozwiązać wspólnie w ramach
opracowywanego systemu.

Na czym polega specyfika tego
projektu?
Z. Isakow: Te systemy służą do
oceny zagrożenia tąpaniami. Są
różne metody oceny tego zagro-
żenia. Chcieliśmy zastosować wie-
lometodyczne podejście i różne
metody jednocześnie, a tym sa-
mym zwiększyć wiarygodność
oceny. W tym celu wykorzystamy
znane i stosowane już metody sej-
smoakustyki oraz sejsmik, także
pasywną tomografię sejsmiczną
opracowaną w Instytucie Geofizyki
PAN. Dodatkowo zamierzamy za
pomocą fali sejsmicznej wzbudza-
nej pracą kombajnu wykonywać
tomografię rejonu szczególnie za-
grożonego, czyli frontu ściany.
Metoda ta nie pozwala jednak na
skanowanie tzw. martwych stref,
dlatego zaproponowaliśmy uzu-
pełniająco metodę, wykorzystu-
jącą fale wzbudzane z jednego
chodnika przygotowawczego do
drugiego za pomocą specjalnie do
tego celu skonstruowanych iskro-
bezpiecznych sterowanych w sys-
temie wzbudników. Rozwiązanie
te umożliwia częste, np. kilka razy
na zmianę, sporządzanie tomo-
grafii prędkościowej rejonu przed
frontem ściany bez konieczności
jej zatrzymywania. 

Jak długo trwało opracowanie
Państwa pomysłu?
Kazimierz Siciński: Projekt trwa
już dwa lata, a jego realizacja za-
planowana jest na trzy. Po zakoń-
czeniu projektu będziemy reali-
zować fazę wdrożeniową. Były
próby podejścia do tego zagad-
nienia wcześniej, jednak z uwagi
na możliwość przyznania środ-
ków finansowych, zaczęliśmy go
w pełni realizować dwa lata temu.
Współrealizatorem projektu jest
przy tym firma , która jest zainte-
resowana przyszłymi efektami
ekonomicznymi projektu, czyli
CTT EMAG. 

Anna Kubańska – prezes zarządu:
Sam projekt powstał na bazie wie-
loletnich doświadczeń naszych
specjalistów. Nieustannie się roz-
wijamy, ponieważ chcemy stoso-
wać nowe materiały oraz technikę,
która obecnie jest na bardzo wy-
sokim poziomie. Idea naszego
projektu opiera się na wieloletniej
pracy naszych systemów geofi-
zycznych na różnych kopalniach
oraz wykorzystaniu w naszych
nowych rozwiązaniach najnow-
szych technologii. Warto dodać,
że dotychczasowe nasze rozwią-
zania zostały zastosowane w ponad
20 kopalniach w Polsce oraz po-
nad 30 w Chinach. 

Czy polskie kopalnie wyrażają chęć
współpracy w zakresie unowocześ-
niania swojej infrastruktury?
Z. Isakow: Obecnie wdrażamy
już kolejną generację naszych sys-
temów i urządzeń, nasycając rynek
górniczy w Polsce. Opracowywany
system jest złożony i nie zawsze
będzie mógł być stosowany w peł-
nej konfiguracji, głównie ze wzglę-
du na trudną sytuacje finansową
kopalń. Nasze możliwości po-
zwalają jednak na wdrażanie sys-
temów w różnych, niekoniecznie
pełnych konfiguracjach. Jeśli na
kopalni działa już nasz system, np.
poprzedniej generacji, możemy
opracować nowe rozwiązanie de-
dykowane dla tej właśnie kopalni,
uzyskując efekt związany z po-
prawą bezpieczeństwa. Geofizycy
kopalniani, z którymi stałe współ-
pracujemy, idą z duchem czasu, 
w związku z czym potrzebują no-
wych rozwiązań oraz narzędzi.

Państwa firma intensywnie współ-
pracuje również z kopalniami,
m.in. w Rosji czy w Chinach.
Który rynek jest trudniejszy –
polski czy zagraniczny?
A. Kubańska: W Polsce jest nam
zdecydowanie łatwiej. Serwisu-
jemy nasze urządzenia na bieżąco.
W Chinach natomiast mamy bar-
dzo rzetelnego partnera, z któ-
rym współpracujemy od wielu
lat. W dobie internetu oraz glo-
balnej komunikacji nie jest także
problemem serwisowanie zdalne
z wykorzystaniem globalnej sieci.
Mimo tego w celach serwisowych
jesteśmy w Chinach często, spo-
tykamy się z naszymi partnerami
i użytkownikami, sprawdzamy
działanie systemów i doradzamy
w zakresie użytkowania. Takie
spotkania są ważne, ponieważ
budują wzajemne zaufanie i pod-
noszą jakość współpracy. ■

Centrum Transferu Technologii EMAG zajmuje czołowe miejsce w dzie-
dzinie wdrażania nowych technologii dla branży okołowydobywczej. 
O nowym rozwiązaniu, podnoszącym poziom bezpieczeństwa pracy 
w kopalniach, z przedstawicielami centrum, rozmawia Wojciech Grabarczyk. 

Kopalnia nowych technologii
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Łukasz Marjański, CEO Visent Coders

płk dr inż. Krzysztof Różanowski - z-ca dyrektora
WIML ds. Badań i Informacji Naukowej

Układ scalony BCp wraz z obudową CPGA100

Układ scalony BCp względem monety (po lewej) oraz moduł pomiarowy"Health-Chips" (po prawej)
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Dynamiczny rozwój światowej
gospodarki wymaga nieustannych
poszukiwań innowacyjnych tech-
nologii i nowych produktów, dla
których znajdzie się rynek. Mają
one sprostać wciąż rosnącym ocze-
kiwaniom światowych koncernów,
kształtując równocześnie sektor

małych i średnich przedsiębiorstw.
W obu przypadkach konieczny
jest rozwój technologii i inżynierii
produktu oraz nowych procesów
wytwarzania. Zagadnienia te od
lat pozostają domeną Wydziału
Mechanicznego Politechniki Wrocła-
wskiej, stanowiąc podstawę ba-
dawczą dla wielu nowych obsza-
rów naukowych, do których na-
leży budowa maszyn i urządzeń,
automatyka i robotyka, inżynieria
produkcji, mechatronika, bioinży-
nieria czy systemy transportowe. 
Wydział Mechaniczny od lat pro-
wadzi zwieńczone sukcesami ba-
dania technologii przyrostowej,
popularnie nazywane drukiem

3D. W Centrum Zaawansowanych
Systemów Produkcyjnych Polite-
chniki Wrocławskiej, we współpracy
z Fraunhofer Gesellschaft, najwię-
kszą w Europie organizacją zrzesza-
jącą niemieckie instytuty naukowo-
badawcze, rozwijane są nowoczesne
technologie generatywne, nazy-

wane też jako addytywne – AM
(Additive Manufacturing). Wbrew
pozorom nie jest to druk, a zinte-
growany zestaw różnych technik,
metod i systemów przekształcają-
cych materiał w gotowy produkt.
Szczególnie zaawansowane są sy-
stemy AM przetwarzające proszki
metaliczne tytanu, aluminium,
wolframu, stopu niklu oraz stali
wykorzystywane do produkcji zło-
żonych funkcjonalnych części ma-
szyn poddanych obciążeniom kry-
tycznym, jak np. części samolotów
i rakiet czy implantów. Efektem
takich badań jest innowacyjny 
w skali krajowej projekt zatytuło-
wany „Badania technologii przyro-

stowych i procesów hybrydyzacji
dla potrzeb rozwoju innowacyj-
nej produkcji lotniczej” realizowany
we współpracy z Polskimi Zakładami
Lotniczymi w Mielcu, w ramach
programu INNOLOT. – Jest to
wyjątkowy projekt, jedno z nie-
wielu wyzwań tej skali w Polsce –
twierdzi prof. Edward Chlebus,
dziekan Wydziału Mechanicznego.
Głównym celem projektu jest
wdrożenie technologii przyrostowych
do zastosowań w przemyśle lot-
niczym. Założenia projektu opie-
rają się na opracowaniu metod
modelowania parametrycznego
CAD-3D elementów przeznaczo-
nych do wytwarzania przyrostowego,
optymalizacji parametrów techni-
cznych procesów i doboru mate-
riałów oraz badaniu i weryfikacji
wytworzonych części testowych
pod kątem parametrów geomet-
rycznych, funkcjonalnych i wytrzy-
małościowych. Dodatkowo, za-
dania badawcze są uzupełniane 
o nowatorskie technologie wytwa-
rzania powłok funkcjonalnych,
odpornych na korozję i zużycie
oraz badania symulacyjne ukła-
dów funkcjonalnych. Rezultaty
projektu będą wdrażane już w fazie
jego realizacji, co pozwoli na pra-
ktyczną weryfikację przyjętych
rozwiązań cząstkowych, zaś opra-
cowane technologie pozwolą stwo-
rzyć kompleksowy demonstrator
technologiczny wraz z bazami da-
nych. Zapisana i sklasyfikowana
wiedza technologiczna posłuży
inżynierom w rozwoju kolejnych
projektów lotniczych i znacząco
skróci ich czas wdrażania. ■

Dziś przemysł zmienia się tak szybko, jak technologia, która go napędza.
Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej z powodzeniem realizuje
innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe, wznosząc przemysł lotniczy
na wyższy poziom.   

INNOLOT dla przemysłu

Technologia selektywnego laserowego nakładania powłok funkcjonalnych

Jak wygląda sytuacja na rynku pracy?
Czy teraz, kiedy dysponujemy tak
wieloma narzędziami, łatwiej o dobrą
pracę?
Moim zdaniem największy problem
tkwi w niedopasowaniu kompetencji
bezrobotnych do potrzeb praco-
dawców. My widzimy to najlepiej,
bo zajmujemy się ludźmi, których
kwalifikacje są niedostosowane do
rynku pracy. Brakuje również sa-

moświadomości, wskazania przez
bezrobotnych tego, w jakiej branży
dobrze by się poczuli. Naszym za-
daniem jest więc uświadomienie
bezrobotnym, jak ważne jest dosto-
sowywanie się do wymagań rynku
pracy. Sukces osiągają ludzie mo-
bilni i wytrwali, a szukanie pracy
to też bardzo ciężka praca. Im szyb-
ciej to zrozumiemy, tym szybciej
znajdziemy pracę. 

Jak wygląda Państwa współpraca
z przedsiębiorcami?
Pracodawca jest dla nas najważniejszy.
Liczymy się z jego sugestiami. Ce-
lujemy w to, żeby zbliżyć do siebie

przedsiębiorców z naszego rejonu.
Chcemy, żeby z nami współdziałali
i to głównie z myślą o nich 11 czerwca
organizujemy już XIII Targi Pracy.
Od 7 lat organizowane są one w sie-
dzibie naszego urzędu. To naj-
ważniejsza inicjatywa w roku, po-
dczas której pojawia się nawet po-
nad tysiąc miejsc pracy. Na targach
nie zawiera się umów. Chcemy,
żeby pracodawca się zaprezentował,

przeprowadził rekrutację. W tym
roku w Targach udział weźmie
ponad 50 pracodawców, z których
po raz kolejny będziemy chcieli
nagradzać najlepszych statuetką
partnera. Oceniamy i nagradzamy
współpracę za ostatni rok.

Na co mogą liczyć ci, którzy chcą
założyć własną działalność?
Weryfikacja przyszłych przedsię-
biorców, którzy starają się o dofi-
nansowania nie jest łatwa. Staramy
się rzetelnie rozpatrywać wnioski.
Co roku ogłaszamy zasady przy-
znawania środków na rozpoczęcie
własnej działalności gospodarczej.

Eliminujemy niektóre działalności,
bo wiemy, które branże są już na-
sycone. Kontrolujemy też to, czy
osoba jest przygotowana do zało-
żenia działalności, czy posiada od-
powiednie wykształcenie, doświa-
dczenie. Liczę na to, że przy ilości
dotacji, których udzielamy, ponad
90 proc. z nich utrzyma się na rynku.
Wspieramy też przedsiębiorców,
którzy dobrze wykorzystali wcześ-
niejsze środki na rozpoczęcie dzia-
łalności i dziś starają się o wsparcie
finansowe na tworzenie nowych
miejsc pracy. Rozumiemy, że taka
inwestycja w dobrze prosperują-
cego przedsiębiorcę po prostu się
opłaca. U nas zasada jest prosta,
znajomość rynku pracy oraz wła-
ściwe rozpoznanie osoby, która stara
się o dofinansowanie daje gwaran-
cję sukcesu.

Jaki cel przyświeca PUP w Siedlcach
na najbliższe lata?
Staramy się być przyjaznym urzędem.
Mamy specjalnepunkty nie tylko dla
bezrobotnych, ale i pracodawców.
Sprawna strona internetowa po-
twierdza naszą aktywność w me-
diach społecznościowych. Zależy
nam na dotarciu do jak najszer-
szego grona osób. Stworzyliśmy
stanowisko do rejestracji interne-
towej, elektroniczną skrzynkę po-
dawczą ePUAP, które ułatwiają
kontakt. Nasi bezrobotni każdego
dnia dostają wiadomości sms z naj-
nowszymi ofertami pracy. Dbamy
również o naszych pracodawców,
którzy otrzymują od nas informacje
o bieżących i przyszłychdziałaniach.
Nie działamy z zaskoczenia.
Chcemy być partnerem dla bezro-
botnych i pracodawców. ■

E-administracja i aktywność w mediach społecznościowych. Powiatowy
Urząd Pracy w Siedlcach stawia na mobilność, szybkość i swobodę. 
O niecodziennym podejściu do lokalnego rynku pracy, z dyrektorem PUP
w Siedlcach Ewą Marchel, rozmawia Małgorzata Wawak.

Rynek pracy trzeba poznać
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Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
który w zeszłym roku obchodził
70-lecie powstania, jest kontynu-
atorem tradycji i dorobku Lwowskiej
Akademii Medycyny Weterynaryjnej.
Od początku swojego istnienia
nieustannie rozwija działalność
dydaktyczną oraz realizuje szereg
projektów naukowych, dbając
równocześnie o zapewnienie mo-
żliwie najlepszej infrastruktury
technicznej. Działania te na stałe
wpisały się w funkcjonowanie
Wydziału, który wspólnie z czte-
rema innymi ośrodkami nauko-
wymi, tworzy strukturę Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu,
jednej z najlepszych specjalistycznych
szkół wyższych w Polsce.   
Sukces Wydziału Medycyny 
Weterynaryjnej oraz całej Uczelni
drzemie w  potencjale kadry nau-
kowej. – Jesteśmy nowoczesnym,
dynamicznie rozwijającym się ośro-
dkiem naukowo-badawczym i edu-
kacyjnym, którego siłę budują
świetni naukowcy i dydaktycy.
Ich zaangażowanie pomaga nam
sprostać wyzwaniom i wciąż sta-
wianym sobie nowym celom –
mówi prof. Krzysztof Kubiak,
dziekan Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej. To dzięki wykwa-
lifikowanej kadrze naukowców,
prężnie rozwija się wszelka działa-
lność badawczo-rozwojowa z któ-
rej słynie Uniwersytet Przyrodniczy.
Tylko w roku 2015 realizowano
ogółem 66 programów badaw-
czych w ramach krajowych i eu-
ropejskich inicjatyw. Działalność
naukowa Wydziału Weterynarii
koncentruje się na badaniach po-
święconych higienie środowiska,
dobrostanowi zwierząt, możli-
wościom ich sterowania poprzez
żywienie oraz badaniach w ob-
szarach nauk podstawowych,
przedklinicznych, klinicznych i hi-
gienicznych. Do tych ostatnich
zaliczają się badania wykorzystu-
jące komórki macierzyste w me-
dycynie regeneracyjnej, które zna-
lazły zastosowanie w jednym z naj-
większych polskich projektów
badawczych, pt. „Opracowanie
prototypów medycznych na ba-
zie surowców otrzymanych z po-
rożogennych komórek macierzy-
stych”. Projekt realizowany w ra-

mach konsorcjum Biocervin, za-
wiązanym pomiędzy Uniwersytetem
Przyrodniczym we Wrocławiu 
a spółką Stem Cells Spin, pozwo-
lił na wybudowanie linii demon-
stracyjnej nowoczesnego zespołu
laboratoriów porożogennych ko-
mórek macierzystych, na bazie
których powstały cztery unikalne
w skali światowej prototypowe
wyroby medyczne przyśpieszające
i wspomagające regenerację ludz-
kiego ciała, w tym ran, skóry, ro-
gówki oka, jamy ustnej oraz miejsc
tuż po zabiegu transplantacji. Po-
nadto komórki macierzyste zna-
jdą zastosowanie w szerokiej pro-
dukcji wyrobów farmaceutycznych.
Cała linia demonstracyjna obej-
muje nowoczesny kompleks, w skład

którego wchodzą pomieszczenia
typu cleanroom, zaprojektowane
z myślą stworzenia hermetycznego
środowiska pracy. Innowacyjne
rozwiązania technologiczne zwią-
zane z nieustannym filtrowaniem
powietrza zastosowane wewnątrz
pomieszczeń, wspomagane przez
specjalne materiały wykorzystane
przy budowie kompleksu zatrzy-
mują aż 99,97 proc. mechanicz-
nych i biologicznych zanieczy-
szczeń. Dodatkowo najważniej-

sze z pomieszczeń w perspekty-
wie prowadzonych badań nau-
kowych przeszły rygorystyczne
testy, spełniając europejskie normy
w ramach standardu Good Manu-
facturing Practice, wykorzystując
nowoczesny system laminarnego
przepływu powietrza. Warto za-
znaczyć, że wszelka działalność
naukowo-badawcza Uniwersytetu
Przyrodniczego jest regularnie pu-
blikowana w czasopismach z wy-
sokim wskaźnikiem Impact Factor
– w zeszłym roku ukazały się w nich
432 artykuły autorstwa wrocław-
skich naukowców.
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
to również nowoczesny, prężny 
i doskonale wyposażony ośrodek
akademicki, dysponujący najno-
wocześniejszym sprzętem medy-
cznym. Należy do nich jedyny
w swoim rodzaju rezonans mag-
netyczny 1,5 Tesli działający w ramach
Centrum Diagnostyki Eksperymen-
talnej Innowacyjnych Technologii
Biomedycznych. Wydział Wete-
rynarii jako jedyny tego typu ośro-
dek naukowy w Europie dyspo-
nuje aparatem do inwazyjnych

badań elektrofizjologicznych. Zaś
chirurgiczny laser wykorzystujący
dwutlenek węgla przy operacjach
mikro- i makrochirurgicznych
czy szesnastorzędowy tomograf
komputerowy, należą do podsta-
wowego wyposażenia Wydziału.
Urządzenia te, to tylko wierzcho-
łek góry lodowej, który pokazuje,
jak nowoczesną aparaturą me-
dyczną dysponuje Wydział Medy-
cyny Weterynaryjnej i w jakim kie-
runku podąża. Zasługę należy przy-
pisać Uniwersytetowi jako cało-
ści, który konsekwentnie realizuje
politykę wdrażania innowacyjnych
rozwiązań i udogodnień mają-
cych poprawić warunki prowa-
dzenia prac naukowo-badawczych.
Doskonałym tego przykładem jest

budowa nowoczesnego ośrodka
akademickiego Centrum Geo-Info-
Hydro, kształcącego specjalistów
w zakresie nowoczesnych tech-
nologii oraz doposażenie sal dy-
daktycznych i laboratorium jedno-
stek wydziałowych. Działania te
pozwoliły wzmocnić potencjał
naukowy Uczelni w skali całego
kraju oraz otworzyć się na szeroką
współpracę międzynarodową. 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
współpracuje z najlepszymi ośro-

dkami naukowymi w Europie,
zapewniając swoim studentom
możliwość wyjazdów, odbywania
praktyk, zajęć terenowych oraz
staży naukowych i klinicznych za gra-
nicą. Na uwagę zasługuje tok 
tudiów w języku angielskim dla
obcokrajowców. Na wydziale pro-
wadzone są także studia dokto-
ranckie, studia specjalizacyjne w 10
dziedzinach oraz studia podyplo-
mowe. Godna pochwały jest również
działalność społeczna i charyta-
tywna. Realizując misję Uczelni,
pracownicy wspólnie ze studen-
tami uczestniczą w akcjach edu-
kacyjnych, przygotowując wspó-
lnie bezpłatne zajęcia dla wszyst-
kich chętnych, bez względu na
wiek. Działania te są realizowane
w ramach Dolnośląskiego Festiwalu
Nauki oraz Nocy Laboratoriów.
Równie ciekawą inicjatywą są
Dni Przyrodników, przypomina-
jące ogromny piknik, podczas
którego mieszkańcy Wrocławia
mogą liczyć na fachową poradę,
w tym konsultację weterynaryjną.
Od 7 lat Uniwersytet Przyrodniczy
bierze udział w organizacji kon-
certu charytatywnego połączonego
z aukcją dzieł sztuki, którego
środki zasilają Fundację Dolnoślą-
skiego Hospicjum dla Dzieci. Or-
ganizowanie akcji krwiodawstwa,
poszukiwanie dawców szpiku
kostnego, wspieranie lokalnych
ośrodków pomocy społecznej
oraz realizacja wielu ciekawych
inicjatyw społecznych podejmo-
wanych przez studentów, jak np.
zbiórka karmy dla zwierząt ze schro-
niska „Santa Claus for Animal Shelter”
jest na porządku dziennym.
O dorobku i pozycji Wydziału
Medycyny Weterynaryjnej najle-
piej jednak świadczą przyznane
wyróżnienia i oceny. Do najważ-
niejszych z nich należy ocena wy-
różniająca jakość kształcenia, przy-
znana w 2012 roku przez Polską
Komisję Akredytacyjną oraz ka-
tegoria A w ocenie parametrycz-
nej jednostek naukowych. Jakość
badań naukowych potwierdza 
z kolei status Krajowego Naukowego
Ośrodka Wiodącego otrzymany
na lata 2014-2018, w ramach Wrocła-
wskiego Centrum Biotechnologii.
Najnowszym osiągnięciem Wydziału
Medycyny Weterynarii jest euro-
pejska akredytacja kształcenia,
zgodna z przyjętymi standardami,
przyznawana przez międzynaro-
dową grupę ekspertów z European
Association of Establishments for
Veterinary Education.  

Dawid Chmura

Wydział MedycynyWeterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wrocławiu to dziś jedna z najnowocześniejszych i najbardziej rozwo-
jowych jednostek naukowych w kraju. Wykwalifikowana kadra, działal-
ność badawcza, nowoczesne zaplecze techniczne oraz współpraca 
z najlepszymi ośrodkami w Europie, tworzą perspektywę dalszego rozwoju. 

Gotowi na kolejne wyzwania
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Pracownia gastroenterologii i endoskopii (dr Jolanta Spużak - z prawej, dr Kamila Glińska-Suchocka 
- z lewej); przygotowanie pacjenta do kolonoskopii

Pracownia rezonansu magnetycznego (prof. dr hab. dr h.c. Józef Nicpoń - przygotowanie do badania MRI)

Coroczne Targi Pracy w PUP w Siedlcach
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– Tomaszów to miasto otwarte, zaró-
wno na inwestorów, jak i turystów
– mówi prezydent Marcin Witko.
Miasto rozwija się dwutorowo –
przez przygotowanie bogatej oferty
inwestycyjnej, turystycznej i rekrea-
cyjnej zarówno dla turystów, jak i dla
każdego mieszkańca. Miasto okala
1 200 km ścieżek rowerowych.
Jest to swoisty powrót do korzeni
– Tomaszów słynął nie tylko z tra-
dycji przemysłu lekkiego, ale też
sportu. Stąd nowa inwestycja
– pierwsza w Polsce Hala Lodowa,
ważne miejsce na sportowej mapie
Europy. W przygotowaniu jest całe
zaplecze dla kadry, aby zawodowi
sportowcy z całego świata mogli
trenować właśnie tutaj. – Aplikujemy
także o pierwsze zawody rangi świa-
towej w sezonie zimowym 2017-18.
Będzie to obiekt wielofunkcyjny –
pełnowymiarowy tor łyżwiarski,
lodowisko dla hokeistów, a także
boisko do siatkówki. W okresie
letnim natomiast chcemy wyko-
rzystać hale to organizowania roz-
maitych targów gospodarczych 
i turystycznych, oraz imprez kul-
turalnych. – Jest to obecnie nasze
oczko w głowie – mówi z dumą
prezydent. Hala ma zostać otwarta
na początku maja przyszłego roku
i pomieścić do 10 tysięcy osób. 
Inwestycja wpisuje się także w po-
litykę gospodarczą miasta, gdyż, jak
zaznacza prezydent Witko: – Pierwsze
pytanie zadawane przez inwestorów,
którzy się tu pojawiają, to: co robić

w tym miasteczku? Dlatego też
władze miasta skupiają się na
wzbogacaniu oferty kulturalnej i wła-
śnie rekreacyjnej. Dewizą w kon-
takcie z przedsiębiorcami jest dia-
log i kompleksowa opieka admini-
stracyjna – samorząd wspólnie z inwe-
storami organizują wszystkie po-
trzebne formalności. To, oprócz
doskonałego położenia przy trasie
S8, główny atut inwestycyjny miasta.
Współpraca nie kończy się jednak
na sprawach administracyjnych –
przy Urzędzie Miasta działa także
Rada Gospodarcza, organ opinio-
twórczy, w którym przedsiębiorcy
mogą wnosić swoje pomysły np.
do planu zagospodarowania prze-
strzennego. Wkrótce w Tomaszowie
pojawi się także inkubator wypo-
sażony w specjalną aparaturę prze-
znaczoną dla przemysłu lekkiego,
gdyż i do tej tradycji władze chcą
powrócić. Miasto nie pozostaje też
w tyle, jeśli chodzi o nowoczesne
rozwiązania w zakresie gospodarki
komunalnej. Modernizacja oczy-
szczalni ścieków, wybudowanie
ponad 100 km sieci kanalizacyjnej,
a w przyszłości piec na biomasę 
w elektrociepłowni, geotermia
oraz autobusy hybrydowe. Taka
skondensowana oferta zachęca 
do inwestowania, rekreacji, ale
przede wszystkim do odwiedzenia 
Tomaszowa Mazowieckiego na
znacznie dłużej niż jeden dzień.

Paulina Jaworska

A może byśmy wpadli na
dzień do Tomaszowa?

Zakład Gospodarki Wodno-
Kanalizacyjnej prowadził opiewa-
jącą na przeszło 208 mln zł inwe-
stycję z perspektywy unijnej na lata
2007-13, która jest największym
tego typu przedsięwzięciem w his-
torii miasta. W jej skład wchodziło
między innymi skanalizowanie
części aglomeracji Tomaszowa
Mazowieckiego. Oprócz miasta
do rozbudowy włączyła się rów-
nież gmina. W ramach inwestycji
została zmodernizowana także
oczyszczalnia ścieków, na co prze-
znaczono aż 100 mln zł. W nowo-
czesnym obiekcie proces oczyszczania
ścieków jest oparty o technologię
osadu czynnego niskoobciążonego
obejmującą zintegrowane usuwa-
nie związków węgla, azotu i fos-
foru na drodze biologicznej z mo-
żliwością usuwania związków bio-
gennych w niskich temperaturach.
Zmodernizowana oczyszczalnia
ścieków w Tomaszowie Mazowieckim
posiada rozwiązania, które są wy-
jątkowo rzadko spotykane w Polsce.
Jednym z nich jest wyposażenie
każdej z czterech komór reakto-
rów biologicznych w komory
MBBR, tj. ruchomego złoża opar-
tego na biofilmie rozwiniętym na
kształtkach. Drugą część środków
przeznaczono na budowę  sieci ka-
nalizacyjnej. Dzięki inwestycji roz-
rosła się o przeszło 100 km.
Poddano renowacji kolektory na
odcinku długości 19 km. Teraz 
Tomaszów Mazowiecki jest skana-
lizowany w 98 proc. – Rezygnacja
ze skorzystania z finansowania 
w perspektywie 2007-13 byłaby
po prostu marnotrawstwem – mówi
prezes ZGWK. Przez teren objęty

modernizacją przepływa pięć rzek,
a wszystko otoczone jest lasami
Puszczy Pilickiej. Na obszarze in-
westycji znajduje się również uni-
kalny na skale europejską rezerwat

Niebieskie Źródła. – Było to świe-
tne doświadczenie ze strony inży-
nierskiej, dbano, aby nie zubożyć
zasobów wodnych rezerwatu i nie
doprowadzić do niekontrolowa-
nego wypływu wód głębinowych-
krasowych poza obszarem chro-
nionym – dodaje Chilińska. – Do
30 września musimy osiągnąć efekt
ekologiczny i podłączyć wszystkich
zdeklarowanych mieszkańców,
czyli zlikwidować 2 300 zbiorników
bezodpływowych – sumuje.
Spółka wychodzi poza normy jeśli
chodzi o przedstawienie realizacji
projektu, łącząc to z edukacją eko-
logiczną dla mieszkańców aglome-
racji. – Nie chcieliśmy zanudzać
uczestników organizowanej kon-
ferencji zdjęciami wykopów, tylko
pokazywaliśmy przyrodnicze uwa-
runkowania z realizacji tej inwesty-
cji. Przedstawiliśmy to, co chro-
nimy przy naszym dużym pro-

jekcie i dlaczego to robimy. Uczest-
nicy otrzymali album ukazujący
piękno przyrody, były prelekcje
prowadzone przez nadzór przy-
rodniczy. Spotkało się to z bardzo

miłym przyjęciem, zaskoczyło wła-
śnie takie podejście do projektu –
podkreśla prezes. Oprócz akcji in-
formacyjnej ZGWK bierze udział
w szeregu innych działań propa-
gujących ekologię i jakość swojej
wody.
– Prowadzimy akcje w szkołach,

organizujemy konkursy – wymienia
Chilińska. – Uruchomiliśmy pro-
jekt, w którym informacje ekolo-
giczne umieszczane są na okładkach
zeszytów, zapoczątkowaliśmy akcję
promocji wody, fundując poidełka,
z których dzieci mogą pić naszą
wodę, zamiast kupować butelko-
waną. Przy okazji dni otwartych
funduszy europejskich organizo-
waliśmy spotkanie w postaci za-
bawy edukującej. Uczestniczyliśmy
w festiwalu ekologicznym pod ty-
tułem „Rejs na czystą wyspę” czy 
w „Biegu po zdrowie”. Wykorzy-
stywaliśmy Dni Tomaszowa 

i festiwal pod tytułem „A może
byśmy tak do Tomaszowa” do sze-
rzenia wiedzy ekologicznej i pro-
mocji wody. W konferencji koń-
czącej, podsumowującej efekt rze-
czowy do 31 marca musieliśmy
uzyskać pozwolenia na użytkowa-
nie oddanych obiektów. Udało się
to wszystko osiągnąć w terminie.
Podczas konferencji w oryginalny
sposób przedstawiono zrealizo-
wany projekt. Ta inwestycja to
ogromny wpływ na rozwój miasta
oraz lepsze możliwości dla tych,
którzy zechcą w mieście inwesto-
wać – podsumowuje prezes. Za-
kład na wykonanych moderni-
zacjach i remontach nie poprzes-
taje. Spółka ma już plany na nieda-
leką przyszłość.
– W następnej perspektywie przy-
gotowujemy się do wniosku, który
będzie zawierał w sobie uzupełnie-
nie sieci pozostałej do wykonania.
Chcielibyśmy pójść w działania in-
nowacyjne. Mamy program zinte-
growany i chcemy dołączyć do
niego zarządzanie siecią przez do-
datkowe programy z GIS. Zamie-
rzamy skorzystać z możliwości jeśli
chodzi o pozyskanie  energii, które
dotyczyłyby choćby biogazowni –
przyznaje prezes. Ta inwestycja jest
dużą sprawą dla miasta, nie tylko
ze względu na ekologię, uatrakcyj-
nia Tomaszów Mazowiecki dla
przyszłych inwestorów. Współpraca
ZGWK z władzami miasta wy-
gląda dobrze. Prezydent Tomaszowa
stawia wysoko poprzeczkę nie
tylko sobie, docenia fachowców.
Zarząd spółki, nie boi się wyzwań,
zwłaszcza tych, które mają nieść za
sobą rozwój regionu. Zdobywanie
nowych doświadczeń dla spółki
jest równie istotne. Dlatego chęt-
nie bierze udział w różnego ro-
dzaju konferencjach. Kolejną oka-
zją do podzielenia się wiedzą i wy-
miany doświadczeń jest niewątpli-
wie IV Polski Kongres Przedsię-
biorczości, podczas którego ZGWK
zabierze głos w trakcie Forum
Wodociągowego. ■

Zakład do zadań specjalnych
Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim
to spółka ze 100 proc. udziałem miasta. Została powołana do zbiorowego
zaopatrywania mieszkańców w wodę i odprowadzania ścieków. Jednak wy-
zwań  jest znacznie więcej. Z prezes Marią Chilińską rozmawia Jacek Szargut.

Autor piosenki o powyższym tytule zapraszał do
przedwojennego miasta – jednego z większych ośro-
dków przemysłowych w okręgu łódzkim, położo-
nego na skraju Puszczy Spalskiej. Dziś polityka miasta
skupia się na tym, aby zaprosić do Tomaszowa na
dłużej niż jeden dzień.

LIDER ROZWOJU REGIONALNEGO 2016 - NOMINACJA LIDER ROZWOJU REGIONALNEGO 2016 - NOMINACJA

Ten systematyczny spadek, jak tłu-
maczy dyrektor PUP w Białej 
Podlaskiej Edward Tymoszyński,
to efekt poprawiającej się kondycji
polskich firm oraz możliwości
znalezienia pracy poza regionem
zamieszkania. Na dobrą zmianę
wpływają także realizowane przez
PUP programy, w tym głównie
program „Praca dla Młodych”,
skierowany dla bezrobotnych do
30. roku życia, którzy zarejestrują
się w PUP. To też kolejna szansa dla
pracodawców, którzy przy tej oka-
zji będą mogli skorzystać z nowych
instrumentów rynku pracy. I choć
wydawać by się mogło, że sytuacja
w powiecie bialskim i mieście Biała
Podlaska się normuje, to Edward
Tymoszyński wskazuje też na ko-
lejne, niepokojące statystyki doty-
czące ilości osób młodych, które
opuszczają regionalny rynek pracy.
Szukają zatrudnienia w Warszawie,
Gdańsku czy Lublinie.
– Coraz więcej osób młodych wy-
jeżdża za pracą do większych miast
czy nawet za granicę. Coraz czę-
ściej wydajemy też bony na zasied-
lenie, które dają szansę młodemu
człowiekowi na znalezienie pracy
poza regionem zamieszkania. 
W ustawie zapisane jest, że taki
bon dotyczy osób podejmujących
pracę powyżej 80 km od miejsca
zamieszkania. Oczywiście wspie-
ramy takie wnioski i nie ograniczamy
możliwości, ale nie ukrywamy
również rosnącego niepokoju –
komentuje Tymoszyński. Wska-

zane wsparcie przyznawane jest na
podstawie profilu pomocy ustalo-
nego przez doradcę klienta. Bony
przyznawane są dla osób do 30.
roku życia, a osoby te powinne
pozostać w zatrudnieniu przez
okres co najmniej 6 miesięcy.
Dyrektor PUP w Białej Podlaskiej
w odważnych słowach przypo-
mina również o nierozwiązanej
wciąż kwestii składki zdrowotnej.
Sugeruje, by na stałe zniknęła ona
z PUP, rozwiązując problem rejest-
racji tych, którzy od lat widnieją 
w rejestrach wyłącznie dla ubez-
pieczenia zdrowotnego. – Ubez-
pieczenie zdrowotne nie powinno
być przy Urzędzie Pracy, czyli przy
służbach zatrudnienia. To świad-
czenie dotyczy Narodowego Fun-
duszu Zdrowia, ponieważ składka
zdrowotna, którą my jako urząd
odprowadzamy do ZUS-u, ko-
lejno trafia do NFZ. Proponuję
więc, by i tam trafił człowiek, który
chce się ubezpieczyć. Sugeruję wła-
dzom albo zmianę nazwy naszej
instytucji na „Urząd Pracy i Ubez-
pieczeń Zdrowotnych” – co brzmia-
łoby jednoznacznie dla społeczeń-
stwa, albo zwyczajnie wykluczyć
PUP z obsługi tych świadczeń  –
podkreśla Edward Tymoszyński.
To rozwiązanie pozwoliłoby wy-
eliminować tych, którzy do
Urzędu Pracy przychodzą wyłącz-
nie dla ubezpieczenia zdrowotnego.

Małgorzata Wawak 

Szansa dla młodych
bezrobotnych
Od kilku lat bezrobocie w Białej Podlaskiej
spada. W kwietniu 2016 roku liczba osób bez-
robotnych zarejestrowanych w PUP w Białej
Podlaskiej wyniosła 9040 osób. To mniej niż 
w poprzednich miesiącach. Tendencja spadkowa
nie oznacza jednak końca problemów. 
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