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Wczorajsze rozmowy poświęcone
były w dużej mierze możliwościom
współpracy ośrodków naukowych
z przedsiębiorcami, którzy w swoich
branżach starają się wprowadzić
na rynek innowacyjne technolo-
gie. Nie zabrakło również tema-
tów związanych z energią odna-
wialną, infrastrukturą kolejową,

przemysłem zbrojeniowym, lot-
niczym oraz inwestycjami w bra-
nży automotive. Po części mery-
torycznej odbyły się konferencje
prasowe, podczas których wręczono
nagrody w następujących progra-
mach: Polska Nagroda Innowa-
cyjności 2015 – uzyskały ją podmioty,
których praca badawczo-rozwo-

jowa znajduje zastosowanie w różnych
gałęziach gospodarki i przyczynia
się do ich rozwoju; Lider Rozwoju
Regionalnego 2015 – dla pod-
miotów, które działają dla dobralo-
kalnych społeczności, sprawnie
realizując inwestycje i pozyskując
na ten cel środki unijne; Filar
Spółdzielczości 2015 – dla tych,

którzy udowadniają, że wbrew
stereotypom, spółdzielnie mogą
być zarządzane lepiej niż firmy
komercyjne i działać przede wszys-
tkim dla dobra członków; Polska
Nagroda Jakości 2015 – po nią
sięgnęły firmy, które za główny
cel stawiają sobie jak najwyższą
jakość swoich produktów i usług,
potwierdzając tym samym swoje
znaczenie na rynku lokalnym 
i ogólnokrajowym. Dzień zakoń-
czył się uroczystym bankietem 
w Centrum Promocji Mody przy
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
i koncertem zespołu Alla Vienna
wykonującego utwory zaczer-

pnięte z polskiej kinematografii,
nawiązując tym samym do filmo-
wej historii miasta. 
Dziś odbędą się kolejne konfe-
rencje tematyczne. Część z nich
będzie kontynuacją czwartkowych
rozmów, a część poruszy zupełnie
nową tematykę – jak na przykład
sesje dotyczące nauki i medycyny,
ekologii, fotoniki i optoelektro-
niki, czy też branży IT i outsour-
cingu.
O potrzebie spotkań różnych śro-
dowisk w swoim liście skierowa-
nym do gości kongresu wspo-
mina marszałek województwa
mazowieckiego Adam Struzik:

– Polskiej gospodarce i polskim
przedsiębiorcom potrzeba okazji
do wymiany doświadczeń, dys-
kusji i ciekawych konkluzji. Polski
Kongres Przedsiębiorczości daje
tę szansę i mam nadzieję, że stanie
się on motorem napędowym pol-
skiej gospodarki.
Idea powstania kongresu łączą-
cego samorządy, środowisko
naukowe i biznesowe narodziła
się trzy lata temu, pierwsze dwie
edycje  odbyły się w Katowicach.
Dziś Polski Kongres Przedsiębior-
czości jest pierwszym mobilnym
wydarzeniem biznesowo-nauko-
wym w kraju. ■

Polski Kongres Przedsiębiorczości, który w tym roku odbywa się w Łodzi,
zgromadził ponad siedmiuset uczestników. W industrialnych wnętrzach
Art_Inkubatora, podkreślających przemysłową historię miasta, wczoraj
odbyło się 12 paneli dyskusyjnych poświęconych najważniejszym zagad-
nieniom polskiej gospodarki. Dziś czas na ich kontynuację.

Polski Kongres Przedsiębiorczości po raz trzeci
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Jak powstała państwa firma?
Andrzej Krupiński: Zaczęliśmy 
z żoną ponad 35 lat temu małą
restauracją na Krakowskim Kazi-
mierzu. Była to pierwsza restau-
racja w Krakowie całkowicie pry-
watna, a jak wiadomo klimat po-
lityczny nie sprzyjał wtedy takim
rozwiązaniom. Niewielki lokal 
w kamienicy na ulicy Stradom-
skiej od początku działalności, 
w 1979, roku przykuwał uwagę
mieszkańców. Wystrój, jak na
tamte czasy był bardzo nowo-
czesny. Sprowadziliśmy specjalne
dywany, utrzymane w zielonej 
i czerwonej kolorystyce. Klienci
początkowo przychodzili nie tyl-
ko zjeść, ale także zobaczyć wnę-
trze. Do restauracji ustawiały się
kolejki, nierzadko nawet na cho-
dniku. Sam poszukiwałem naj-
lepszych kucharzy do współ-
pracy. Jeszcze w latach 80. udało
się wydzierżawić kolejne lokale 
w tej kamienicy, w których został
zorganizowany pierwszy zakład
produkcyjny dań gotowych. Roz-
poczęliśmy też pierwszą dystry-
bucję do lokalnych sklepów
„Społem”.W latach 90. kiedy po-
jawiały się pierwsze sieci super-
marketów staraliśmy się o wpro-
wadzenie naszych produktów na
stoiska w halach Makro. Koszto-
wało nas to sporo pracy. Musie-
liśmy pertraktować warunki 
i zapewniać władze sieci, że po-
siadamy moce przerobowe do
obsługi tych stoisk. Po wielu mie-
siącach się udało. Zaczęła się
wtedy masowa produkcja garma-

żeryjna. Kolejnym etapem ro-
zwoju firmy był proces akcesji
Polski do Unii Europejskiej. Po-
stawiono nam wtedy wiele wy-
mogów do spełnienia, ale także
udało się nam uzyskać dofinanso-
wanie z programu SAPARD.
Wtedy też zrodziła się idea zbu-
dowania zakładu produkcyjnego
w Morawicy, który został oddany
do użytku jesienią 2007 roku.
Przełomem w historii firmy było
wprowadzenie naszych produk-
tów do sieci Biedronka. Było to
dla nas gigantyczne wyzwanie, ale
przede wszystkim możliwość roz-
woju i dotarcie do szerszego gro-
na odbiorców. Zdecydowaliśmy
wtedy o rozbudowie zakładu
produkcyjnego w Morawicy oraz
o budowie drugiego zakładu pro-
dukcyjnego w Wieliczce, który
został uruchomiony równo dwa
lata temu. Oprócz tego współpra-
cujemy z większością dużych
sieci supermarketów, nasze pro-
dukty są  więc ogólnie dostępne.

Jak obecnie wygląda rozwój
firmy?
Maciej Krupiński: Maszyny, na
których pracujemy są w większo-
ści „szyte na miarę”, a więc przy-
gotowane specjalnie dla nas.
Konstruktorzy maszyn projektują
je na nasze specjalne zamówienie,
wedle potrzeb jakie generuje
nasze przedsiębiorstwo. W wielu
przypadkach, to my jesteśmy
współprojektantami takich urzą-
dzeń i linii produkcyjnych. Rynek
i technologia naszego sektora

wciąż nie są odkryte, nie jest to
bowiem stricte rynek mięsny, ani
mączny, dlatego też nasze roz-
wiązania możemy
śmiało uznać za pio-
nierskie. Wszystkie
inwestycje udało nam
się sfinalizować dzięki
własnym środkom fi-
nansowym. Mimo
starań, nie korzysta-
liśmy do tej pory 
z dotacji ze środków
unijnych na ten cel.
Maria Krupińska:
Od początku działal-
ności firmy wprowa-
dzamy nowatorskie
rozwiązania. Ogro-
mną wagę przywią-
zujemy do jakości
naszych produktów.
Korzystamy głównie
z polskich surowców,
pobliskich ubojni, za-
kładów mleczarskich
czy młynów. Posia-
damy własne receptury przypraw.
Wkrótce zostanie wdrożona
technologia, która do zera zredu-
kuje używanie konserwantów
w krokietach. Smak i recepturę
cały czas badają nasi technolodzy.
Mamy też własne laboratorium,
które zajmuje się wszelkim rodza-
jem badań nad żywnością. Stosu-
jemy standardy według zasad
HACCP, posiadamy certyfikaty
BRC, IFS i ISO22000, je-
steśmy w fazie wdrażania no-
wego systemu Zarządzania
Środowiskowego ISO14001.

W kwestiach higieny i jakości je-
steśmy bezwzględni. Możemy
zdradzić, że w przyszłym roku 
w gamie naszych produktów po-
jawi się kolejna propozycja, która,
mamy nadzieję, zasmakuje na-
szym klientom, i z którą wią-
żemy olbrzymie oczekiwania.
To właśnie smak jest nadrzędną
wartością dla naszych odbiorców
końcowych, a co za tym idzie,
także dla nas.
Maciej Krupiński: Spełniamy tak-
że wszystkie wymagane standa-
rdy ekologiczne, na przykład
w naszym zakładzie w Morawicy
posiadamy własną podczyszczal-

nię ścieków.
Andrzej Krupiński: Nasze pro-
dukty są eksportowane także na
rynki zagraniczne do Włoch,
Niemiec, Wielkiej Brytanii, ale
także za wschodnią granicę, na
Litwę. Eksport kształtuje się na
poziomie 15 proc. naszej produk-
cji, choć oczywiście chcemy aby
ta liczba wzrastała. Planowany
jest też eksport na rynek azjatycki.
Jest to o tyle utrudnione, że nasze
produkty, należą do kategorii
produktów świeżych, czyli posia-
dających dosyć krótki termin

ważności i dla których tempera-
tura przechowywania utrzymy-
wana jest na poziomie od 2 do 6
stopni Celsjusza.

Spółka „U Jędrusia” w całości
należy do rodziny. Jak prowadzi
się firmę rodzinną?
Andrzej Krupiński: Przede wszy-
stkim jestem dumny z tego, że
udało nam się utrzymać firmę ro-
dzinną. Teraz jestem prezesem, 
a zarówno moja żona, córka i syn
prowadzą wspólnie ze mną przed-
siębiorstwo. Daje mi to też nie-
bywały komfort, gdyż mogę 
w pełni zaufać swoim pracow-

nikom. Syn jest dyrektorem do
spraw techniczno-inwestycyjnych.
Maciej Krupiński:Droga do tego
stanowiska wcale nie była prosta.
Zaczynałem od pracy produkcyj-
nej w czasach szkoły średniej,
kiedy to firma mieściła się jeszcze
w Krakowie przy ulicy Stradomskiej.
Przez kolejne lata przechodziłem
przez kolejne stanowiska i szcze-
ble kariery, aż do dziś, kiedy jako
dyrektor zatwierdzam i rekomen-
duje do zarządu kolejne inwesty-
cje, a tych nie brakuje.

Jaka jest Państwa receptura na
sukces?
Andrzej Krupiński: Trzonem na-
szego sukcesu jest kadra pracow-
nicza, co zdecydowanie chciał-
bym podkreślić. Udało mi się do-
słownie ściągnąć do pracy najlep-
szych absolwentów kierunków
związanych z rolnictwem czy
technologią żywności. Często są
to osoby, które pracowały za gra-
nicą, pełni energii, ambitni, nie
bojący się wyzwań. Cieszy mnie
ich zapał do pracy i nieustanny
rozwój. Ciągle staramy się o ulep-
szanie naszego systemu socjal-
nego i motywacyjnego. Zatru-

dniamy około 800 osób w dwóch
zakładach produkcyjnych. Stale
zabiegamy o nowych pracowni-
ków, nie tylko starając się o dobry
system płac, ale też, na przykład
organizujemy dojazd do pracy za
pomocą specjalnych autobusów.
Pracownicy dojeżdżają do za-
kładu z całego województwa 
małopolskiego, a także z obsza-
rów województwa śląskiego.

Dziękuję za rozmowę.

Paulina Jaworska

Innowacyjne parki maszynowe, hale produkcyjne i 800 pracowników.
Tak właśnie powstają smakołyki z firmy „U Jędrusia” zbudowanej od
podstaw przez prezesa zarządu Andrzeja Krupińskiego, który wraz
z członkami zarządu – żoną Marią oraz synem Maciejem opowiadają 
o drodze od małej restauracji do pozycji lidera branży dań gotowych.

Siła rodzinnego biznesu
POLSKA NAGRODA JAKOŚCI  2015 - LAUREAT

Zakład produkcyjny w Morawicy zatrudnia dziś 800 pracowników
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Co stanowi o potencjale woje-
wództwa lubelskiego?
Z uwagi na położenie i korzystne
warunki naturalne, siłą lubelskiego
jest sektor rolno-spożywczy, w tym
rosnąca aktywność firm w kie-
runku produkcji ekologicznej, 
a także szereg rozwijających się
gałęzi biogospodarki. Mamy silną
i ugruntowaną pozycję w sekto-
rze maszynowym i to nie tylko 
w Polsce, ale i za granicą. Przykła-
dem może być firma Ursus S.A.,

która w ostatnim czasie rozwija
swoją działalność np. w Afryce.

Dlaczego warto inwestować 
w lubelskiem? Co w oczach inwe-
stora może przesądzić o wyborze
lubelskiego?
Argumentów jest wiele: dobrze
wykształcona kadra, coraz lepsza
infrastruktura komunikacyjna,
biznes, nauka i samorząd, współ-
pracują i tworzą dobry klimat dla
inwestorów. Ze względu na po-
łożenie przy wschodniej granicy
Polski jesteśmy korytarzem tran-
zytowym przede wszystkim
wschód-zachód, z koleją szeroko-
torową i siedmioma przejściami
granicznymi. W ciągu ostatnich lat
zainwestowaliśmy prawie 1 mld zł
ze środków RPO WL w trans-
port i komunikację. Planujemy
dalsze inwestycje w infrastrukturę
drogową. Na terenie wojewódz-
twa zlokalizowane są trzy spe-
cjalne strefy ekonomiczne z tere-
nami typu greenfield i brown-
field. Mamy najniższe ceny grun-
tów rolnych w Polsce i bardzo

konkurencyjne ceny wynajmu po-
wierzchni biurowych. 

Na jaką pomoc może liczyć po-
tencjalny inwestor?
Profesjonalną obsługę inwestorów
zapewniają liczne instytucje oto-
czenia biznesu, zrzeszające i wspie-
rające przedsiębiorców z regionu.
Urząd Marszałkowski stara się
odnaleźć złoty środek, przyjmując
funkcję głównego punktu infor-
macji i promocji gospodarczej,
wspierającego oraz promującego
lokalne firmy i zasoby, a niekiedy
inicjatora i koordynatora przed-
sięwzięć. Tę rolę pełni zespół Biznes
Lubelskie, powołany do życia 
w ramach projektu „Marketing
Gospodarczy Województwa Lu-
belskiego” razem z Centrum Obsługi
Inwestora i Centrum Obsługi
Inwestorów i Eksporterów. Firmy
zaczynają się poznawać i koope-
rować, a nie traktować jak kon-
kurencję. Dobrym przykładem
jest powołana do życia inicjatywa
„Polka”, która skupia kilkunastu
przedsiębiorców z regionu z branży

spożywczej i pod wspólną marką
firmuje swoje produkty. Dzięki
temu marka ma większą siłę prze-
bicia na rynkach zagranicznych.
Podobnie jest z „Lub Apple”, czyli
inicjatywą zrzeszającą sześć grup
producenckich, której zadaniem
jest skupianie interesów wszys-
tkich zrzeszonych podmiotów
poprzez m.in. wspólny udział w tar-
gach, negocjowanie kontraktów
czy wspólną politykę cenową. 

Przychodzi inwestor do Urzędu
Marszałkowskiego  i … co dalej?
I oddajemy go w ręce pracowni-
ków z Biznes Lubelskie, czyli wy-
specjalizowanej grupy ekspertów.
Inwestor otrzymuje swojego opie-
kuna – pilota inwestycyjnego –
czyli osobę, która dysponuje bazą
terenów inwestycyjnych, posiada
listę potencjalnych kontrahentów
z województwa lubelskiego i za-
pewnia wsparcie merytoryczne.
Funkcjonuje tzw. help desk – pier-
wszy punkt kontaktu przedsiębiorcy
z zespołem. Help desk (numer te-
lefonu i mail) jest dostępny całą
dobę i gwarantuje inwestorowi
szybki dostęp do informacji gos-
podarczych o regionie i kontak-
tów do potencjalnych partnerów
biznesowych. W ramach Biznes
Lubelskie organizujemy wizyty

studyjne, spotkania B2B, pośred-
niczymy w kontaktach między
biznesem a nauką i instytucjami
otoczenia biznesu. Poza tym prze-
kazujemy przedsiębiorcom infor-
macje o zachętach inwestycyjnych
i procedurach z nimi związanych.
Dostarczamy szczegółowych,
sprofilowanych informacji gos-
podarczych na temat regionu.
Przygotowujemy i prowadzimy
aktualne bazy ofert inwestycyj-
nych, a także pośredniczymy
w nawiązywaniu kontaktów po-
między przedsiębiorcami z Polski
i ich partnerami w innych kra-
jach. Warto dodać, że nasza po-
moc jest dla przedsiębiorcy całko-
wicie bezpłatna. 

Jakie są efekty Państwa działań?
Dotychczas zorganizowaliśmy 31
wyjazdowych misji gospodarczych,
w których udział wzięło 278
przedsiębiorców. Odbyły się także
misje przyjazdowe przedsiębior-
ców z krajów spoza UE. Doświad-
czenia z ubiegłego roku poka-
zują, że wzrasta zainteresowanie
inwestorów z Azji i Europy pod-
miotami z województwa lubel-
skiego. Przewidujemy, że przedsię-
biorcy z Afryki również mogą
okazać się partnerami dla pol-
skich firm. Już teraz polskie trak-

tory montowane w lubelskim
Ursusie są eksportowane do Etiopii.
Województwo chce wykorzystać
falę zainteresowania regionem 
i otworzyć się na rynki krajów
arabskich, gdzie przetarto już
pierwsze szlaki podczas misji 
w Arabii Saudyjskiej i Zjednoczo-
nych Emiratach Arabskich.

Jakie są dalsze plany?
Będziemy konsekwentnie kreować
i wspierać inicjatywy lokalnych
firm i stawiać na współpracę. Dą-
żymy do tego, aby lubelskie było
swego rodzaju marką, rozpozna-
walną zarówno w województwie,
w Polsce jak i za granicą, stąd
ostatnia kampania „Siła jest w nas”.
Od dawna wiemy, że nasze woje-
wództwo jest atrakcyjne kultu-
rowo i turystycznie, teraz przy-
szedł czas, żeby pokazać jego wa-
lory gospodarcze.

Dziękuję za rozmowę.

Jakub Laskowski

Mocny sektor rolno-spożywczy i świetnie rozwijający się sektor maszynowy
– na to stawia Lubelskie. Ale siłą regionu jest także dobry klimat dla inwestorów,
który tworzą wspólnie biznes, nauka i samorząd. Wszyscy jednym głosem 
podkreślają, że nadszedł czas, by zaprezentować jego walory gospodarcze.

Siła jest w Lubelskim

Wydział Mechaniczny Politechniki
Lubelskiej jest najstarszym wy-
działem uczelni, wnoszącym do
regionu zasoby wiedzy, dzięki
którym wspomaga rozwiązywanie
problemów technicznych, gospo-
darczych i społecznych. Czołową
pozycję wśród powiązanych
z przemysłem jednostek wydziału
zajmuje Katedra Termodynamiki,
Mechaniki Płynów i Napędów
Lotniczych. Sytuacja katedry jest
nietypowa, z uwagi na fakt, że
większość etatów pracowników
jest finansowana dzięki realizacji
zleceń dla przemysłu. – Jesteśmy
skoncentrowani na wykonywa-
niu użytecznych prac, kończących
się wdrożeniami i sukcesami ryn-
kowymi. Staramy się, żeby nasze
prace były zakończone konkre-
tnym sukcesem gospodar-
czym – mówi prof. dr hab. inż.
Mirosław Wendeker, kierownik
Katedry Termodynamiki Mechaniki
Płynów i Napędów Lotniczych
Wydziału Mechanicznego
Politechniki Lubelskiej. Jednym 
z głównych partnerów wydziału
jest Wytwórnia Sprzętu Komuni-
kacyjnego Polskich Zakładów
Lotniczych w Kaliszu. Katedra
odnosi także sukcesy poza grani-
cami Polski. Jednym z przykła-
dów może być projekt w ramach
konsorcjum „Clean Sky”. Zespół
prof. Wendekera wygrał konkurs
śmigłowcowy jako jedyny przed-
stawiciel naukowy z Europy
Środkowo-Wschodniej. W skład
konsorcjum realizującego projekt
wchodziła m.in. firma Airbus
oraz największe firmy przemysłu
lotniczego w Europie. Zadaniem

naukowców z Polski było opra-
cowanie silnika do śmigłowca.
Do konkursu na zaprojektowanie
silnika startowało również kilka
uniwersytetów zachodnich, jed-
nak to Politechnika Lubelska oka-
zała się najbardziej
kompetentnym
kandydatem. Ka-
tedra jest częścią
największego wy-
działu Politechniki
Lubelskiej, odno-
szącym w ostat-
nich latach liczne
sukcesy naukowe
oraz dydaktyczne.
W czasie, kiedy
regionalne firmy
przemysłu mecha-
nicznego dotknął
kryzys gospodar-
czy, wydział błys-
kawicznie zaada-
ptował się do nowych warunków,
dzięki czemu widmo kryzysu zos-
tało zażegnane. Statystyki jasno
pokazują, że Politechnika Lubelska jest
liderem w regionie, realizując wiele
projektów i grantów wdrożenio-
wych. W skali ogólnopolskiej 
Politechnika Lubelska zajmuje trze-
cie miejsce pod względem liczby
uzyskanych patentów. Dobra
współpraca Katedry z przemysłem
jest wynikiem strategii wprowa-
dzonej w zespole przez prof.
Wendekera. – Wymagam od
swoich współpracowników, aby
wypracowali technologię, która jest
przewidziana do wprowadzenia
na rynek. Dysponując taką tech-
nologią można wykonywać bar-
dzo ciekawe eksperymenty

naukowe, wyjaśniać nowe zja-
wiska, co wcześniej było niemo-
żliwe. System sprawdza się w mło-
dym zespole, którego ciekawość
naukowa jest zaspokojona, a wy-
nagrodzenia pozwalają na spo-

kojne życie – twierdzi profesor.
Wydział już wykorzystuje środki
unijne, dostępne w perspektywie
2014-2020. Aktualnie naukowcy
Katedry, wspólnie z firmą PZL
Kalisz, złożyli wniosek proje-
ktowy, dotyczący opracowania
nowego silnika lotniczego. Sam
projekt ma rozpocząć się w przy-
szłym roku i potrwać 5 lat. – Za-
uważyłem, że nowe fundusze są
nakierowanie na start-upowe
myślenie. Zachęcam więc młodych
naukowców do zakładania spó-
łek, opracowywania technologii,
które mogą być podstawą do inwe-
stowania ze strony przedsiębior-
ców – podsumowuje prof.
Wendeker. 

Wojciech Grabarczyk

Współpraca nauki z przemysłem to dzisiaj klucz do sukcesu i efektywnego wspie-
rania polskiej gospodarki. Naukowcy z Politechniki Lubelskiej zdają sobie z tego
sprawę, co procentuje wysoką pozycją uczelni wśród placówek naukowych.

Zielone światło dla przemysłu
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Prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker z wydrukiem 3D silnika lotniczego

Artur Habza, dyrektor Departamentu Gospodarki i
Współpracy Zagranicznej UMWL w Lublinie
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Centrum Transferu Technologii jest
częścią konsorcjum sześciu pod-
miotów Centrum Naukowo-
Przemysłowego EMAG. Działalność
konsorcjum opiera się na współ-
pracy nauki i biznesu, głównie 
w obszarze sektora wydobywczego,
ale również otwarte jest na współ-
pracę z różnymi podmiotami, za-
równo ze strony naukowców jak
i firm komercyjnych. Działalność
Centrum skupia się na wdrażaniu
rozwiązań gospodarczych, będą-
cych efektem prac naukowych
Instytutu Technik Innowacyjnych
EMAG oraz innych instytutów.
Rozwiązania CTT EMAG cechuje
dbałość o jakość. Już rok po roz-
poczęciu działalności spółka wpro-
wadziła system zarządzania ISO
9001:2008, aby w następnych
miesiącach otrzymać certyfikat ja-
kości ATEX Q wydawany przez
Główny Instytut Górnictwa dla
urządzeń i systemów ochronnych
przeznaczonych do użytku w prze-
strzeniach zagrożonych wybuchem.
– Nasze produkty muszą być do-
kładnie sprawdzone. Wszystkie
urządzenia pracują w strefach nie-
bezpiecznych, m.in. w kopalniach,
gdzie istnieje zagrożenie wybuchu
metanu. Nasze rozwiązania muszą
być niezawodne – mówi Anna
Kubańska, prezes zarządu CTT
EMAG. O jakości spółki świad-
czy również fakt, że 50% jej produk-
tów przeznaczonych jest na eksport,
gdzie głównym odbiorcą są Chiny.

Dotacje na innowacje

Jednym z największych projek-
tów Centrum jest nagrodzony w tym

roku Polską Nagrodą Innowacyjności
2015 projekt, pt: „Sejsmiczny system
mobilny dla potrzeb diagnostyki
podłoża gruntowego szlaków dro-
gowych".  – Jego głównym celem
jest opracowanie krajowej kon-
strukcji sejsmicznego systemu mobil-

nego do diagnostyki podłoża grun- 
towego szlaków drogowych. Sys-
tem ten w porównaniu do zna-
nych na świecie będzie charaktery-
zował się wykorzystaniem naj-
nowszych technologii przemysło-
wych ukierunkowanych na innowa-
cyjne rozwiązania pozyskiwania,
gromadzenia i transmisji dużej
liczby sejsmicznych danych po-
miarowych – dodaje A. Kubańska.
W projekcie zaproponowano nowe
rozwiązanie autonomicznego czuj-
nika sejsmicznego, sposobu syn-
chronizacji pomiarów dokony-
wanych w czasie przez wszystkie
czujniki, co poprawi niezawod-
ność oraz ergonomię użytkowa-
nia systemu. Mobilny system umo-

żliwi precyzyjne pozycjonowanie
przemieszczanych zestawów po-
miarowych z wykorzystaniem
systemu GPS. Część z tych roz-
wiązań jest związana z doświad-
czeniami EMAG-u, jako konstruktora
specjalnych systemów sejsmicznych
znajdujących zastosowanie głównie 
w warunkach dołowych kopalń.

Ciągle do przodu

Spółka ma za sobą kilka udanych
realizacji oraz wdrożeń. Zdecydowa-
nie jednym z nich było zaprojektowa-
nie, wykonanie i uruchomienie sys-
temusterowania pracą węzła osa-
dzarki w zakładzie mechanicznej
przeróbki węgla w spółce Lubelski
Węgiel "Bogdanka". Warto rów-
nież wspomnień o Żelaznym Moście,
czyli systemie monitoringu zbior-
nika odpadów poflotacyjnych
zbudowanym w spółce KGHM
czy o nieustannym dostarczaniu
rozwiązań dla zakładów górniczych
Kompanii Węglowej, Katowickiego
Holdingu Węglowego oraz Jastrzębskiej
Spółki Węglowej. To przykłady
sektora wydobywczego, natomiast
wszechstronność pracowników
CTT EMAG pozwala realizować
projekty od przemysłu kolejo-
wego i energetycznego, aż do
ochrony środowiska. – W każdej
branży potrzebne są systemy ste-
rowania procesami technologicz-
nymi. Prowadzimy również prace
z zakresu ochrony środowiska.
Jesteśmy zatem otwarci na współ-
pracę praktycznie w każdym sektorze
przemysłu – podkreśla A. Kubańska.

Wojciech Grabarczyk

Centrum Transferu Technologii EMAG powstało zaledwie pięć lat temu,
a już stało się znaczącym dostawcą nowoczesnych technologii w obszarze
hydrauliki, energetyki czy systemów geofizycznych.

Innowacje dla przemysłu
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Anna Kubańska - prezes zarządu CTT EMAG

KIC InnoEnergy powstało w 2010 r.
z inicjatywy Europejskiego Instytutu
Innowacji i Technologii – EIT. 
W swojej działalności angażuje się
w redukcję kosztów energetycznego
łańcucha wartości, zwiększając
bezpieczeństwo i redukując emisję
CO2 oraz innych gazów cieplar-
nianych. W tym celu rozwija in-
nowacyjne rozwiązania w zakresie
pozyskiwania energii (ze źródeł
odnawialnych, chemicznych, węglo-
wych i nuklearnych), magazyno-
wania energii i poprawy wydajności
energetycznej oraz budowy inte-
ligentnych sieci energetycznych.
Każdemu z oddziałów przypisany
jest obszar tematyczny – w Polsce
są to czyste technologie węglowe.
Przyjmując na siebie ryzyko komer-
cjalizacji wyników badań spółka
przyczynia się do transformacji
pomysłów w namacalne korzyści,
tak aby poprawić konkurencyj-
ność Polski w sektorze zrówno-
ważonej energii. – Niski poziom
innowacyjności polskiej gospo-
darki, pomimo ogromnych środ-
ków przeznaczonych na rozbu-
dowę infrastruktury badawczo-
rozwojowej, wynika z braku
skłonności przedsiębiorstw do za-
akceptowania wysokiego poziomu
ryzyka wprowadzenia innowacji.
Dlatego zainwestowane środki
nie przekładają się bezpośrednio
na wdrożenia. Awersja do ryzyka
jest dużo większa niż w innych
krajach. Związane jest to z aspek-
tami kulturowym, dziedzictwem
oraz niskim poziomem zaufania
partnerów biznesowych wynika-
jącym z krótkiej historii rynku ka-
pitałowego w Polsce – mówi Rafał

Mrówka, prezes zarządu CC Poland
Plus, spółki zarządzającej polskim
oddziałem KIC InnoEnergy. Ko-
lejny powód to niewystarczająca
umiejętność nakreślenia długoter-
minowej, motywującej do działa-
nia wizji – ostatecznego celu po
spełnieniu, którego firma nie ma
nic więcej do zrobienia. Przez to
stajemy się ostrożni przed robie-
niem dużych skoków na przód,
inwestowaniem w nowe techno-
logie, modele biznesowe czy zu-
pełnie innowacyjne rozwiązania.
Do tego dochodzi strach przed
porażką – dodaje Rafał Mrówka.

Pomost w budowie synergii
nauki i biznesu

Wywierać jak najbardziej pozy-
tywny wpływ na zrównoważoną
politykę energetyczną w Europie
– to główne zadanie jakie stawia
przed sobą KIC InnoEnergy. 
W tym celu spółka jednoczy
przedstawicieli nauki, biznesu
oraz instytuty badawcze. Obrane
linie biznesowego działania kon-
centrują się na komercjalizacji in-
nowacji, przekształcaniu w skute-
czną działalność gospodarczą in-
nowacyjnych pomysłów, które 
w przyszłości spowodują zmiany
w sektorze zrównoważonej ener-
gii oraz prowadzeniu programów
edukacyjnych szkół wyższych
i programów doktoranckich łą-
czących w szczegółowo zaplano-
wany sposób czystą edukację
techniczną z praktyczną inżynie-
rią i innowacyjnością, biznesem 
i działaniami przedsiębiorców.
– Jako jedyny podmiot w Europie

gwarantujemy wspieranym przez
nas nowym firmom lub przedsię-
biorstwom akademickim typu
spin-off znalezienie pierwszego
klienta. Dzięki wiedzy i doświad-
czeniu naszych partnerów, z któ-
rymi wspólnie analizujemy potencjalne
pomysły, mamy pewność, że pro-
dukt znajdzie odbiorców na rynku
energetycznym. Poziom znajomości

rynku reprezentowany przez KIC
InnoEnergy pomaga badaczom
dopasować ich podstawowe ba-
dania z komercyjnym popytem.
Finansujemy komercjalizację po-
mysłu i zapewniamy środki do
momentu, kiedy duży inwestor
jest w stanie zaryzykować samo-
dzielną inwestycję. Do współpracy
wybieramy podmioty prezentu-
jące świeże podejście, które wdrożą
innowacyjne produkty, usługi oraz
doprowadzą do powstania spółek
odnoszących sukces. Poza finan-
sowaniem przygotowania projektu,
przekazujemy wiedzę i doświad-
czenie, a także udostępniamy sieć
kontaktów ze środowiskiem biz-

nesowym i naukowym w całej
Europie – dodaje prezes polskiego
oddziału KIC InnoEnergy.

Wykorzystanie polskich innowacji

Receptą CC Poland Plus Sp. z o.o.
na podniesienie innowacyjności
polskiej gospodarki oraz częstszą
komercjalizację wyników badań

jest zebranie i wykorzystanie naj-
lepszych doświadczeń europej-
skich liderów innowacji i dosto-
sowując je do naszych realiów wpro-
wadzenie na rynek. – Co mam na
myśli? Między innymi pozyski-
wanie inwestorów kapitałowych
za granicą. Polscy przedsiębiorcy
powinni częściej starać się pozys-
kać fundusze Venture Capital na
rozwój innowacji. W Polsce jest
to rzadkością, ponieważ firmy
bazują na naszym wewnętrznym
rynku, a nie starają się od pierw-
szego dnia działalności ekspan-
sywnie podchodzić do europej-
skiego rynku jako do swojego rynku
macierzystego. Drugą kwestią jest

relacja pomiędzy uczelniami a prze-
mysłem, w szczególności relacje
związane z własnością intelek-
tualną. Oba środowiska muszę
elastyczniej podchodzić do pono-
szenia ryzyka wdrożeń innowacji
– wyjaśnia Rafał Mrówka.

Sieć partnerów biznesowych

KIC InnoEnergy może liczyć na
ponad 150 partnerów na obsza-
rze Unii Europejskiej, w tym
spółki, instytuty badawcze, uni-
wersytety i szkoły biznesu, z czego
27 podmiotów to akcjonariusze
KIC InnoEnergy. Wszyscy par-
tnerzy to czołowi gracze w sekto-
rze, promujący działania spółki 
w obszarze edukacji, technologii,
innowacyjności i przedsiębiorczości.
Każdy z oddziałów posiada par-
tnerów formalnych i stowarzy-

szonych. W Polsce udziałowcami
są: Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. Stanisława Staszica w Krakowie,
Uniwersytet Jagielloński, Politechnika
Wrocławska, Politechnika Śląska,
Główny Instytut Górnictwa, Instytut
Chemicznej Przeróbki Węgla
oraz Tauron Polska Energia.

Aktywne poszukiwanie innowa-
cyjnych pomysłów

KIC InnoEnergy w aktywny spo-
sób poszukuje innowacji w sze-
roko pojętym zarządzaniu energią.
– Jesteśmy otwarci na pomysły
instytucji zewnętrznych, firm,
start-up'ów, osób fizycznych, stu-

dentów. Dwa razy w roku ogłaszamy
nabór wniosków na pomysły in-
nowacyjne w zakresie zrówno-
ważonej energii. Z formalnego
punktu widzenia musi on anga-
żować partnerów reprezentujących
badania, edukację i przemysł 
– wyjaśnia Rafał Mrówka. Już na
tym etapie KIC InnoEnergy dba
o wybór partnera, który skomer-
cjalizuje finalny produkt lub usługę.
Wnioski są oceniane przez kra-
jowy panel niezależnych eksper-
tów posiadających niezbędną wiedzę
w tym zakresie, aby w drugim
etapie zostać ocenione przez eks-
pertów z 6 europejskich oddzia-
łów spółki. Każdorazowo jest
wybieranych kilkanaście innowa-
cyjnych projektów. Co roku or-
ganizowana jest również konfe-
rencja The Business Booster,
gdzie wszystkie oddziały przed-
stawiają swoje start-upy przed
kluczowymi instytucjami i najbar-
dziej wpływowymi postaciami
rynku zrównoważonej energii, 
w tym przedstawiciele przemysłu,
business angels oraz funduszy
Venture Capital. Wydarzenie to
stanowi nie tylko szansę na zdo-
bycie inwestora przez początku-
jącą spółkę ale również pozy-
skania unikalnej wiedzy branżowej.

Wymierne efekty 

4 lata działalności polskiego od-
działu KIC InnoEnergy przynosi
wymierne efekty realizowanych
działań. Największe sukcesy to
m.in. projekty: BioeEcoMatic 
i BioORC, służące poprawie eko-
logii i wykorzystania biomasy
jako paliwa w rozproszonych sys-
temach energetycznych dotyczą-
cych  ciepła i energii elektrycznej;
MarCelLi mający na celu wpro-
wadzenie nowego rodzaju baterii
litowo-jonowych o podwyższonym
standardzie i zwiększonej gęstości
energii, oraz Gradis wykorzystu-
jący najnowsze rozwiązania w dzie-
dzinie teorii grafów, obliczeń i big
data do oszczędności w zużyciu
energii oświetlenia zewnętrznego.

Jakub Laskowski

KIC InnoEnergy, którego polski oddział mieści się w Krakowie, to jeden z trzech europejskich 
Węzłów Wiedzy i Innowacji budujący dialog pomiędzy naukowcami a inwestorami, promujący
innowacje i przedsiębiorczość oraz edukujący w zakresie zrównoważonej energii.

Pozytywny impuls dla sektora
zrównoważonej polityki energetycznej

KIC InnoEnergy może liczyć na ponad 150 partnerów na obszarze Unii Europejskiej, w tym spółki, instytuty badawcze, uniwersytety i szkoły biznesu

Po pierwsze, budżet kraju, a tym
samym każdy z podatników mu-
siałby dopłacić do każdego utwo-
rzonego miejsca pracy aż 300 tys. zł.
Jeśli przemnożyć to przez zakła-
daną liczbę pracowników, czyli 
6 tys. złotych, to w przeciągu kilku
lat z naszych kieszeni dla zagra-
nicznego inwestora praktycznie sfi-
nansujemy koszty budowy fabryki.
Dlatego warto zwrócić uwagę na
naszą rodzimą firmę Ritex 
z Głogowa,  która wczoraj, pod-
czas III Polskiego Kongresu
Przedsiębiorczości w Łodzi ogło-
siła plany budowy fabryki dronów
w swojej powstającej inwestycji pod
Legnicą. Grupa Ritex – laureat
Polskiej Nagrody Innowacyjności
2015 otwiera nowy rozdział 
w logistyce, nie tylko w Polsce, ale
i w Europie. Dzięki współpracy 
z Instytutem Innowacji i Nowoczesnych
Technologii w Logistyce w Warszawie
(Instytut INTL), końca dobiegają
prace na projektem Intermodalnego
Logistycznego Centrum Badawczo-
Rozwojowego. – W ciągu trzech
lat po zakończeniu badań planu-
jemy uruchomić produkcję pier-
wszych dronów. Na tym etapie
pierwsze testy mamy już za sobą 
i rozpoczęliśmy prace nad kon-
ceptem drona-strażnika. Jego wi-
zualizacja została zaprezentowana
podczas 32 Kongresu Logistycznego
BVL w Berlinie, który miał miej-

sce w dniach 28-30 października br.
–  mówi Waldemar Michałowski,
właściciel Grupy Ritex i pomy-
słodawca inwestycji. – Już sam
fakt zaproszenia na najbardziej
prestiżową tego typu
imprezę w Europie, to
dla nas bardzo duże
wyróżnienie, tym bar-
dziej, że stoisko firmy
Ritex znajdowało się tuż
obok firmy Parrot z Francji
– największego produ-
centa dronów komer-
cyjnych w Europie, a dru-
giego na świecie – do-
daje Arkadiusz Żurek,
dyrektor generalny
Instytutu INTL. 
Aktualnie konsorcjum
jest na etapie wdrażania
projektu wielofunkcyj-
nego logistycznego cen-
trum badawczo-rozwo-
jowego, wartego 35 mln zł.
Firma chce przekroczyć
dotychczasową barierę
i przebadać szersze za-
stosowanie dronów
oraz ich praktyczne za-
stosowanie w logistyce.
W legnickim centrum
logistycznym ma po-
wstać specjalne lądowi-
sko, właśnie dla tego
typu dronów. Nikt nie
wyklucza wykorzysta-

nia ich w dziedzinie dostarczania
przesyłek, monitorowania lasów
czy w sprawach bezpieczeństwa
na ulicach miast. W najbliższych
latach ma powstać cała flota bez-
załogowców, które będą miały
zastosowanie w logistyce. Plano-
wane jest również wdrożenie
oprogramowania w taki sposób,
aby chronić obiektywielkoprzemy-
słowe. Ritex ma niepowtarzalną
możliwość zapisania się na kar-
tach historii naszego kraju i zrobie-
nia pierwszegokroku w przyszłość
jakim jest zrobotyzowanie m.in.
transportu i logistyki na skalę
ogólnoświatową. Wierzę, że pra-
cując z Waldemarem Michałowskim
i jego entuzjastycznym zespołem
na pewno nam się uda – kwituje
Arkadiusz Żurek.

Wojciech Grabarczyk

Jeszcze kilka miesięcy temu rozpaczano z powodu rezyg-
nacji planów Jaguara, dotyczących zbudowania fabryki
samochodów na Dolnym Śląsku. Ubolewano, że Polska
straciła kilka tysięcy miejsc pracy i prestiżową inwestycję.
Jednak, jeśli przyjrzeć się dokładniej tej niedoszłej inwe-
stycji,  widać też i jej drugą, niezbyt optymistyczną stronę.

Nie mamy Jaguara 
– będą drony Ritex
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Projekt został stworzony dla po-
trzeb szybszej komunikacji miesz-
kańców metropolii trójmiejskiej 
i Pomorza. W tym celu wyko-
nano 18 km dwutorowej linii ko-
lejowej, 8 przystanków kolejo-
wych, 41 obiektów inżynieryj-
nych, jak np. wiadukty drogowe,
kładki dla pieszych, przejścia pod
torami czy tunele i przepusty dla
zwierząt. Pracowało przy tym
ponad 500 robotników oraz 200
sztuk sprzętu budowlanego i po-
jazdów. Nadzór nad budową peł-
niła powołana przez Samorząd
Województwa Pomorskiego spół-
ka celowa PKM SA, a całą inwe-
stycję  udało się wprowadzić na
listę  projektów dofinansowa-
nych ze środków Unii Europej-
skiej, w ramach Programu
Infrastruktura i Środowisko.
– Początkowo unijne dofinanso-
wanie projektu stanowiło 50%,
ale od samego początku ubiega-
liśmy się o jego zwiększenie do
85%, na co Komisja Europejska
zgodziła się w lutym 2015 r.
Dzięki temu mogliśmy już teraz
uruchomić trzy dodatkowe przy-
stanki na linii 201 Gdynia
-Kościerzyna, które pierwotnie
planowane były dopiero w II eta-
pie budowy PKM do 2020 roku
–  tłumaczy prezes zarządu PKM
Krzysztof Rudziński. Stworzony
nowoczesny system komunika-
cyjny dla województwa pomorskiego
ma jeden cel – ułatwić komuni-

kację mieszkańcom, zwłaszcza tym,
którzy przemieszczają się między
miastami do pracy lub na studia.
Biorąc pod uwagę wysokość bez-
robocia, zwłaszcza w małych
gminach w głębi regionu – nowa
inwestycja niesie za sobą nadzieje
na znalezienie pracy i łatwy do
niej dojazd. 

PKM to głęboko przemyślany
system  

Rozpoczęcie budowy Pomorskiej
Kolei Metropolitalnej niosło za
sobą wiele zmian utrudniających
codzienną komunikację i poru-
szanie się po obszarach budowy.
Prace rozpoczęto w czerwcu
2013 roku. Tak duże zmiany 
w województwie pomorskim nie
mogły obyć się bez echa. W sty-
czniu 2014 r. PKM została nomi-
nowana w plebiscycie 25-lecia,
który miał wyłonić przedsięwzię-
cie o kluczowym znaczeniu dla
mieszkańców regionu. Pisano
wówczas, że PKM to największa
inwestycja kolejowa minionego
ćwierćwiecza na Pomorzu. Zu-
pełnie nowa linia kolejowa, która
połączy Kaszuby i port lotniczy 
z Trójmiastem. Podkreślano rów-
nież, że to pierwsza od 40 lat
nowo wybudowana linia kole-
jowa w Polsce oraz pierwsza 
w historii naszego kraju linia ko-
lejowa budowana przez samo-
rząd, a nie przez PKP. W ciągu

pierwszych 8 miesięcy realizacji
inwestycji wykonawca zlikwido-
wał ruiny historycznych wiaduk-
tów przedwojennej Kolei
Kokoszowskiej, w której śladzie
częściowo poprowadzono nową
linię PKM, a rozpoczął budowę
nowych, designerskich rozwią-
zań. Budowa od samego począ-
tku przebiegała sprawnie, stąd
przez niemal cały okres wyko-
nane prace wyprzedzały harmo-
nogram. Te historyczne zmiany 
w szybkim tempie zauważyło 
i doceniło Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju, które nagrodziło za-
rząd PKM za zasługi dla miesz-
kańców, regionu oraz skuteczne
pozyskiwanie funduszy unijnych
na inwestycję. 

Kolej nie jest architekturą, to
dzieło sztuki

Głównym zamierzeniem inicjato-
rów budowy PKM jest zwiększe-
nie integralności metropolii trój-
miejskiej z regionem Kaszub. Sta-
nie się ona najszybszym środkiem
lokomocji pomiędzy Gdańskiem-
Wrzeszczem a portem lotniczym,
biegnąc dalej w kierunku Gdyni 
i Kaszub. Dlatego też, aby pod-
kreślić innowacyjność, zaplano-
wano architekturę, która będzie
podnosić atrakcyjność kolei. Do
projektów wiaduktów, mostów,
parkingów zarówno dla rowe-
rów, jak i samochodów postano-

wiono ogłosić konkurs, który
wyłoni głównego architekta. Naj-
większym zmysłem estetycznym

w połączeniu z funkcjonalnością
oraz zgodnością z inżynieryjnymi
projektami wykazali się Polacy, bo
to gdańscy architekci i artyści po-
konali międzynarodową konku-
rencję, wygrywając konkursy
ogłoszone w 2011 i 2012 r. przez
PKM SA wspólnie z Centrum
Sztuki Współczesnej Łaźnia 
w Gdańsku. Efekty widać nocą,
kiedy inteligentne oświetlenia po-
budzają zmysły pasażerów i wy-
dobywają z perforowanych ścian
przystanków pełnię artystycznej
wizji ich twórców. Ozdobą to-
rów jest natomiast całkowicie
nowy tabor zakupiony przez 

Samorząd Województwa Pomor-
skiego w bydgoskiej firmie PESA.
Wartość inwestycji to ponad 114 mln
zł. Na tory PKM wyjechało 10
pojazdów, które wożą pasażerów
z maksymalną prędkością 120 km/h.
Dotarcie pociągiem z centrum
Gdańska na lotnisko zajmuje
dzięki temu nieco ponad 20 mi-
nut, podczas gdy samochodem 
w godzinach szczytu często prze-
kracza godzinę. Warto podkreślić,
że budowa kolei związana jest 
z przebudową istniejącej infra-
struktury, która kolidowała z pla-
nami PKM. Te prace to głównie

budowa nowych dróg dojazdo-
wych, chodników i ścieżek rowe-
rowych, parkingów przy po-
szczególnych przystankach, ale
także przebudowa sieci gazowej
oraz kanalizacji.

Epokowa inwestycja województwa
pomorskiego

30 kwietnia 2015 r. zapisał się 
w kartach historii jako koniec bu-
dowy Pomorskiej Kolei Metro-
politalnej. Dla władz województwa
pomorskiego to szczególny mo-
ment. – Dziś możemy z satysfak-
cją powiedzieć, że udało się nam

wybudować 18 km zupełnie
nowej linii kolejowej, z ośmioma
przystankami oraz najnowocze-
śniejszymi w Polsce systemami ste-
rowania ruchem i bezpieczeństwa
na kolei. Satysfakcja jest tym
większa, że jest to pierwsza od
prawie 40 lat wybudowana od
podstaw linia kolejowa w Polsce
oraz pierwsza w naszym kraju
linia wybudowana nie przez PKP,
lecz przez samorząd wojewódzki.
Linia PKM wyznaczyła w Gdańsku
i na Pomorzu nowy korytarz
transportowy, wokół którego po-
wstaje nowoczesna infrastru-
ktura, zarówno kolejowa, jak 
i mieszkalna oraz biznesowo-
usługowa. W niedalekiej przy-
szłości nikt nie będzie sobie wy-
obrażał sprawnej komunikacji
publicznej w naszym regionie bez
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej,
a niezagospodarowane dziś jesz-
cze tereny wzdłuż nowej linii ko-
lejowej szybko zamienią się 
w lokalne centra i tętniące życiem
nowe dzielnice – mówił Marszałek
Województwa Pomorskiego
Mieczysław Struk.
Oficjalna inauguracja linii PKM
wraz z Dniem Otwartym dla
mieszkańców odbyła się 30 sierpnia
2015 r. Tego dnia z darmowych,
promocyjnych przejazdów nową
linią skorzystało ponad 11 tysięcy
osób. Oprócz nowego taboru ku-
pionego do obsługi linii PKM
tego dnia po torach kolei metro-
politalnej jeździł także zabytkowy
pociąg retro z lokomotywą parową. 
Od 1 września 2015 r. na linii
PKM prowadzone są już regu-
larne przewozy pasażerskie, ob-
sługiwane przez PKP SKM
w Trójmieście. Tylko w pier-
wszym miesiącu skorzystało z nich
ok. 100 tys. osób, co gwarantuje
sukces oraz powodzenie tej jednej
z największej inwestycji XXI
wieku w polskich kolejach. 

Patrycja Adamus

Wystarczyło nieco ponad dwa lata, aby Pomorze zmieniło swoją infrastrukturę kolejową, która
może poszczycić się jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań w polskim i prawdopodobnie
europejskim kolejnictwie. Dokładnie 1 lipca 2013 r. władze województwa pomorskiego, 
przedstawiciele rządu RP oraz PKM SA i Budimeksu wmurowali akt erekcyjny budowy kolei 
metropolitalnej, którą od 1 września 2015 r. jeżdżą już pasażerowie.

Przełomowa Kolej Metropolitalna

Pomorska Kolej Metropolitalna to pierwsza od prawie 40 lat wybudowana od podstaw linia kolejowa w Polsce 

Pomysł na powstanie spółki zro-
dził się w 2010 roku,z zamiłowa-
nia do zdrowej żywności. W trakcie
badań w swoim laboratorium
Beta BioTechnology doskonaliła
technologię, by pozyskiwać beta-
glukan, który stanowi materiał
dla dalszych prac i badań. W 2014 r.,
w efekcie prowadzonych prac 
badawczo-rozwojowych, powstało
rozwiązanie pozwalające uzyskać
satysfakcjonujący produkt. Prze-
wagą tej technologii nad innymi
rozwiązaniami jest fakt, iż to
obecnie najczystszy beta-glukan
na światowym rynku. Otrzymane
wyniki badań zostały zgłoszone
do ochrony patentowej. Wyizo-
lowany beta-glukan z owsa jest
produktem wysoko oczyszczo-
nym, bezwonnym, bezbarwnym,
bez smaku, posiadającym właści-
wości żelujące i reologiczne. Te
czynniki stanowią o olbrzymim
potencjale jego zastosowania w prze-
myśle spożywczym, w tym nowej
żywności funkcjonalnej, a także
w suplementach diety, przemyśle
farmaceutycznym i kosmety-
cznym oraz żywieniu zwierząt.
Dlaczego ten składnik jest tak ważny?
Beta-glukan wyizolowany z owsa
obniża i redukuje poziom cukru,
a także cholesterolu we krwi. Jest
jednym z najlepszych immuno-
stymulatorów, a więc zapobiega
powstawaniu chorób związanych
z krążeniem i nadciśnieniem,
wpływa na pobudzenie systemu
immunologicznego. Informacje

te znalazły potwierdzenie w wy-
danych przez Europejski Urząd
ds. Bezpieczeństwa Żywności
oświadczeniach zdrowotnych dla
beta-glukanu z owsa. Okazuje się
także, że beta-glukan z owsa może
mieć swoje zastosowanie w onko-
logii i pomóc w walce z nowo-
tworami. Trwają prace nad przy-
gotowaniem publikacji wyników
badań w tym zakresie. Prace
spółki silnie opierają się na syner-
gii ze środowiskiem naukowym.
Obecnie, wraz z Warszawskim
Uniwersytetem Medycznym, firma
przygotowuje projekt badawczy
dotyczący wpływu stosowania
beta-glukanu na wspomaganie le-
czenia chorób cywilizacyjnych.
Jak podkreśla prezes spółki Beta
Bio Technology, Tomasz Zając:
– Współpraca ta układa się po-

myślnie, a naukowcy z całej Polski
widzą bardzo duży potencjał właśnie
w beta-glukanie. W przyszłym
roku rozpocznie się budowa za-
kładu, który pozwoli na produk-
cję w skali przemysłowej, skie-
rowaną początkowo na rynki eu-
ropejskie, a docelowo na rynki
globalne. Produkcja ma ruszyć 
w połowie 2017 roku.

Paulina Jaworska

Beta-glukan może
zdobyć polski rynek

Jak powstała Państwa spółka?
Radkom powstał w 1992 roku jako
spółka miejska, zajmująca się gos-
podarką odpadami. Początkowo
było to tylko ich składowanie, na-
stępnie selektywna zbiórka i unieszko-
dliwianie. Prawdziwy rozwój roz-
począł się jednak wraz z otrzyma-
niem przez Radom unijnej dotacji
na budowę zakładu, w którym
aktualnie pracujemy. Prace zwią-
zane z budową i oddaniem Zakładu
Utylizacji Odpadów Komunalnych
do użytku były długie i problema-
tyczne. Jednakże dzięki zaanga-
żowaniu i uporowi władz miasta,
zarządu i pracowników spółki,
małymi krokami budowa została
ukończona, a unijna dotacja wy-
korzystana w pełni. Obecnie, po
pięciu latach od uruchomienia in-
westycji zatrudniamy ponad trzys-
ta osób, a nasz zakład uzyskał sta-
tus RIPOK dla południowego
Mazowsza. Oznacza to, że jako
instalacje spełniające wymogi BAT
przyjmujemy odpady od ponad
700 tysięcy osób zamieszkujących
aż 63 okoliczne gminy.

Oprócz segregacji i unieszkodli-
wiania odpadów zajmują się
Państwo edukacją ekologiczną. 
Od kilkunastu lat cyklicznie or-
ganizujemy konkursy, w których
udział biorą radomskie szkoły
podstawowe i gimnazja. Przez te
lata nasze konkursy zmieniały się
i były modyfikowane. Wszystko

po to, abyśmy uzyskali możliwie
najbardziej optymalny efekt w po-
staci wykształcenia u najmłod-
szych prawidłowych postaw i za-
chowań prośrodowiskowych. I to
nam się udaje. Dzieci uzyskując
od nas wiedzę dotyczącą prawid-
łowego postępowania z odpadami
– zanoszą ja do swoich domów.
A stąd już prosta droga do zmiany
nawyków i mentalności dorosłych.
Ale oczywiście chodzi też o dobrą
zabawę i umiejętne budowanie atmo-
sfery rywalizacji. Dlatego aktual-
nie prowadzony konkurs „Szkoła
Przyjazna Środowisku” cieszy się
tak ogromnym zainteresowaniem
środowisk szkolnych. Łączymy
w nim właśnie elementy nauki
poprzez zabawę, w różnych zada-
niach konkursowych. Wszystkie
one są punktowane, a szkoły które 
w ogólnejrywalizacji zdobędą najwię-
cej punktówpodzielą między siebie
niebagatelną pulę nagród, wyno-
szącą 27 tys. złotych. Jest więc o co
walczyć.

Jakie Państwo mają plany na
przyszłość?
Wymagania wobec nas rosną,
patrząc na ustawy i dyrektywy
unijne musimy wyjść temu na
przeciw i już  zacząć się rozbudo-
wywać. Chcemy segregację ma-
nualną zastąpić mechaniczną.
Planujemy także modernizację
sieci odzysku biogazu na składo-
wisku. �

Czyste miasto 
dzięki edukacji
Spółka Radkom to nowoczesne podejście do gospodarki
odpadami – nie tylko w kwestii technicznej, ale przede
wszystkim w realizowanej strategii zmiany postaw miesz-
kańców.  O drodze rozwoju radomskiej spółki z prezesem
Marianem Kozerą rozmawiała Paulina Jaworska.

Sam pomysł na założenie spółki
wydawał się być prosty. Trójka
znajomych opracowała innowa-
cyjny sposób negocjacji warun-
ków lokat bankowych. Wdrożenie
nie było już takie proste, ale z bie-
giem czasu udało się wcielić w ży-
cie ten autorski pomysł. Zbudowanie
aplikacji trwało dwa lata. Debiut
nastąpił w październiku 2013
roku. Obecnie Centrum Rozwoju
Kapitału to przede wszystkim
Elektroniczna Giełda Kapitału
dostępna pod adresem
www.GieldaKapitalu.pl – inno-
wacyjny i nowoczesny produkt
finansowy. Jest niczym portale
aukcyjne, ale na celu ma połącze-
nie inwestora z najlepszą dla
niego lokatą, z tych objętych
ochroną Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego. Co ciekawe – to
właśnie inwestor określa warunki
lokaty. Po zalogowaniu się na
portal giełdy kapitału inwestorzy
określają kwotę oraz czas, na jaki
ma zostać zdeponowana. Banki
natomiast składają ofertę opro-
centowania takiego depozytu 
w skali roku. Wynikiem zakoń-
czonej aukcji jest ulokowanie
przez inwestora w zwycięskim
banku pieniędzy zgodnie z zapro-
ponowaną stawką. W czerwcu
tego roku odnotowaną setną au-
kcję na portalu. Współpracę z serwi-
sem rekomendują samorządy, spół-
dzielnie mieszkaniowe, banki
spółdzielcze czy banki komer-

cyjne. Oferta jest też skierowana
do podmiotów prywatnych. Po-
zytywną opinię giełdzie wystawiło
też Centrum Prawa Bankowego
i Informacji prowadzone przez
Związek Banków Polskich. Jest
to najbardziej transparentne roz-
wiązanie dostępne na rynku.
Spółce udało się też dostać dofi-
nansowanie z Programu Opera-
cyjnego Innowacyjna Gospodarka
na rozpoczęcie międzynarodo-
wych procedur patentowych.  
– Na naszym portalu skrajnie

proste i oczywiste czynności zwią-
zane z zakładaniem lokat, udało
nam się uprościć jeszcze bardziej
– a to wszystko bez żadnego do-
datkowego ryzyka dla obu stron
transakcji – mówi prezes zarządu
Tomasz Schmidt. – Ponadto opłatyza
naszą usługę są tak skonstruowane,
by nasi klienci (zarówno inwesto-
rzy, jak i banki) nie musieli pono-
sić dodatkowych kosztów w sto-
sunku do obecnie wykorzystywa-
nych metod.Innowacyjność z mo-
jej perspektywy to budowanie
przyszłości na bazie aktulanie po-
siadanych zasobów oraz tych po-
trzeb, które uważamy za najpil-
niejsze do zaspokojenia. Taka jest
Giełda Kapitału– wykorzystuje do-
stępne zasoby, by zwiększyć zysk 
i obniżyć koszty tylko poprzez
niewielką zmianę sposobu komu-
nikacji – podsumowuje prezes.

Paulina Jaworska

Kapitał rozwijany
innowacyjnie
Nowoczesna platforma, która pomaga lokować 
kapitał w sposób przejrzysty, ułatwiając prowadzenie
negocjacji z bankami i zwiększając dostęp do klientów.
Takie rozwiązanie powstało w bydgoskim Centrum
Rozwoju Kapitału.

Nowoczesny suplement diety, naturalny kosmetyk,
składnik żywności, czy lek na nowotwór. Takie
zastosowania może mieć beta-glukan, nad
którym pracuje start-up Beta BioTechnology.
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