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NAJNOWOCZEŚNIEJSZY 

NA PODKARPACIU
OBIEKT WYSTAWOWY 

2h 20 min
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1h 43 min
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G2A ARENA    |    www.g2aarena.pl

6700 OSÓB CAŁKOWITA POJEMNOŚĆ OBIEKTU

PONAD 16 000 M2 POWIERZCHNI WYSTAWOWEJ

872 OSOBY POJEMNOŚĆ SALI KONGRESOWEJ

10 SAL KONFERENCYJNYCH

STREFA GASTRONOMICZNA DLA 280 OSÓB

OBIEKT DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Nasz obiekt składa się z części: wystawienniczej i kongresowej. Obie mogą 
funkcjonować niezależnie względem siebie lub łączyć się w  jedną przestrzeń 
wystawienniczo – kongresową. Poszczególnym funkcjom odpowiadają formy 
architektoniczne oparte na rzucie okręgów lub jego wycinków, które przechodzą 
w dwie bryły: elipsoidy (kopuły) części wystawienniczej i odwróconego stożka 
części kongresowej.

LOKALIZACJA

Centrum to biznesowe serce regionu, blisko Rzeszowa –  
10 min. od ścisłego centrum stolicy województwa oraz w sąsiedztwie Portu Lot-
niczego „Rzeszów – Jasionka”. Obiekt usytuowany jest w pobliżu dwóch ważnych 
dróg krajowych: DK9 i DK19, drogi ekspresowej S19, a także autostrady A4.

MIEJSCE STWORZONE DLA CIEBIE

G2A Arena to nowe, strategiczne miejsce na mapie Podkarpacia, przeznaczone 
do organizacji KONFERENCJI, KONGRESÓW, TARGÓW CZY WYSTAW. Nasza misja 
to sukcesywny rozwój i  wsparcie szeroko pojętej aktywności biznesowej oraz 
samorządowej, połączone z promocją technicznych oraz technologicznych walorów 
Województwa Podkarpackiego. Zaledwie kilka miesięcy w ubiegłym roku wystarczyło,  
by odbyło się u nas blisko 50 wydarzeń.

To u nas zorganizowano m.in: Kongres Robotyczny ERC, Kongres 590, Ekogalę, 
Forum Europa-Ukraina, Podkarpacką Noc Naukowców, Kongres Kobiet, a  także 
szereg innych ciekawych wydarzeń, konferencji czy spotkań.

Zachęcamy już dziś do zapoznania się z  możliwościami Centrum pod kątem 
planowania przyszłych wydarzeń przez Państwa firmy, organizacje. G2A 
Arena dysponuje przestrzeniami do organizacji zarówno dużych imprez, jak 
i mniejszych konferencji i spotkań biznesowych.

Każde zapytanie złożone przez Państwa będzie indywidualnie rozpatrzone 
przez naszych specjalistów, którzy jednocześnie podzielą się swoim bogatym 
doświadczeniem, co pozwoli na optymalizację kosztów organizacji Państwa 
wydarzenia i wynajmu powierzchni.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.g2aarena.pl,  
gdzie istnieje możliwość zapoznania się z  planem obiektu, kalendarzem 
nadchodzących oraz relacją z  minionych wydarzeń. Znajdą tam Państwo również 
dane teleadresowe, które umożliwią szybki kontakt z naszym działem sprzedaży 
i organizacji imprez.

CENTRUM WYSTAWIENNICZO – KONGRESOWE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
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ORzesz ty! Oddaliśmy gazetę. Uwierzycie?
Outsourcing wzięliśmy na warsztat w tym numerze dosłownie, tak dosłownie jak nigdy dotąd. Tym 
razem to nasi Czytelnicy w dużej części wypełnili numer „oRzesz ty” swoimi tekstami. Pracowali 
dzielnie, niczym najlepsze zewnętrzne wsparcie wpuszczone w samo centrum projektu. 
To ekscytujące uczucie i 120 doskonałych stron!
Zawsze miałem w sobie pewną przewrotność. Początkowo próbowałem z nią walczyć, z czasem 
nauczyłem się z nią żyć, teraz zaś umiem z niej czerpać pewne korzyści. Z reguły rzeczy, które 
mi zlecono, a które wykonywałem z wielką niechęcią, próbowałem zastąpić tymi sprawiającymi mi 
przyjemność.  Albo lepiej, oddawałem te zadania w ręce kogoś, kto wykonywał je nie tylko zdecydo-
wanie lepiej ode mnie, ale robił to również z dodatkową dawką pozytywnych emocji, których mnie 
brakowało.
W tej fenomenalnej fuzji umiejętności, siły i energii najmniejsze pomysły rozkwitały w wielkie dokona-
nia, a rzeczy niemożliwe okazywały się wykonalne w najbardziej misternych szczegółach. 
Nie inaczej jest z aktualnym numerem „oRzesz ty”. Metodą outsourcingu stworzyliśmy prawdziwą 
platformę wymiany pomysłów, wizji, wiedzy i umiejętności. Teraz będziemy się nią z Wami dzielić 
na trzech ważnych kongresowych wydarzeniach. I będziemy czekać na kolejną dawkę energii, bo 
wierzymy, że tylko dzięki prawdziwej interakcji możemy się dalej rozwijać. 
 

Jesień i zima to czas podsumowań, zamykania pewnych etapów i przygotowywania się do nowych 
wyzwań, które przyniesie kolejny rok. Z tym numerem „oRzesz ty” chcielibyśmy zainspirować Pań-
stwa do częstszego korzystania z usług outsourcingowych. Dzięki nim większa część naszej ak-
tywności może zostać wykorzystana do głównego nurtu działalności, co ma szanse bezpośrednio 
przełożyć się na szybsze rozwinięcie biznesu, większy zysk, rozbudowę.  W tym wydaniu opisujemy 
możliwości wykorzystania centrów usług wspólnych, m.in. przy działaniach PR-owych, logistycz-
nych, flotowych. Dlaczego nie zdecydować się na takie rozwiązanie już w 2018 roku?
W  magazynie znajdą Państwo również materiały o  możliwościach, jakie stwarzają nowoczesne 
technologie w medycynie, energetyce, płatnościach. Każdego dnia tysiące innowacji zmieniają na-
sze życie i otoczenie.
Osobiście gorąco polecam artykuł traktujący o Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Prze-
myślu. Garstka lekarzy weterynarii oddaje serce i czas ratowaniu braci naszych mniejszych. 
W ich pracy widać pasję, nieugiętą wolę walki z okrucieństwem i bezmyślnością ludzi wobec zwierząt 
i wiarę, że działając, również edukują.
Zapraszam do lektury!
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Nowe wyzwania w biznesie 
Outsourcing

Zjawisko: outside – resource – using (czytaj: outsourcing) polega na wydzieleniu 
ze struktury organizacyjnej firmy niektórych realizowanych przez nią samodzielnie 
funkcji i przekazaniu ich do wykonywania innym podmiotom. Umożliwia zarządza-
nie, koncentrując się na zasadniczych celach i kluczowych kompetencjach firmy. 
W  ten sposób pozwala na zoptymalizowanie kosztów związanych z prowadze-
niem biznesu. 
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Warto wiedzieć, że po raz pierwszy tego terminu 
użyto w ostatniej dekadzie XX wieku, opatrując go 
mottem: „Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić 

wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, powinniśmy zatrudnić do 
wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to wydajniej, taniej i lepiej”.
Outsourcig specjalizuje się takim zarządzaniem działalnością 
biznesową, które w efekcie przyczynia się do osiągnięcia prze-
wagi konkurencyjnej określonego podmiotu gospodarczego. 
Firma zleca zewnętrznemu podmiotowi stałą realizację pew-
nych działań, która umożliwia bardziej efektywną kontrolę 
kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa, skupienie się na jego 
kluczowych kompetencjach – pozyskaniu kapitału. W produkcji 
odkrywcze wydaje się zrezygnowanie z wytwarzania wszyst-
kich prefabrykatów przez dane przedsiębiorstwo i powierzenie 
go wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym.
Do najczęściej outsourcingowanych zadań należą: logistyka 
i transport, audyt wewnętrzny, zaopatrzenie, hosting, marketing, 
księgowość, usługi prawnicze, zarządzanie i działy kadrowe.
Skuteczność tej strategii najbardziej widoczna jest w  dzie-
dzinie IT i  logistyki. Zakres logistyki dotyczy kontroli spedycji, 
leasingu, zarządzania i prowadzenia bazy pojazdów, a  także 
magazynowania towarów. Takie możliwości na Podkarpaciu od 
czerwca daje nowoczesny magazyn w Terminalu Cargo obsłu-
giwany przez grupę TSL. Te zadania mają charakter usługowy. 
Szerzej o  zastosowaniu outsourcingu w  usługach logistycz-
nych można przeczytać na stronie 15. magazynu w wywiadzie 
z Krzysztofem Trzcińskim, prezesem grupy TSL zarządzającej 
nowoczesnym magazynem cargo, a na stronie 26. o outsour-
cingu usług PR w wywiadzie z Jakubem Zajdlem.

Outsourcing pozwala na szeroko rozumiane negocjowanie 
kontraktów i precyzyjne uzgadnianie charakteru świadczonych 
usług.  Zdobywa coraz więcej zwolenników ze względu na liczne 
korzyści, takie jak:
•	 redukcja kosztów
•	 oszczędność czasu
•	wyższa jakość wykonywanych zadań
•	 odciążenie pracowników firmy
•	 dostęp do specjalistów i fachowej wiedzy
•	możliwość wprowadzenia do firmy nowych procesów.

Trzeba jednak pamiętać, że oprócz niekwestionowanych walo-
rów tej formy działalności biznesowej, nad wyraz nowoczesnej 
i wciąż progresywnej, istnieją zagrożenia, których nie sposób nie 
dostrzec. 
Owe niebezpieczeństwa to m.in. możliwość uzależnienia się od 
dostawcy, ryzyko wzrostu kosztów, straty wynikające z niesolid-
ności kooperantów, koncentracja na technologii i finansach z po-
minięciem aspektu personalnego czy zbyt pośpieszne przygo-
towanie kontraktu, a w konsekwencji niemożność zapanowania 
nad wszystkimi elementami procesu technologicznego. 

Korzystając z usług outsourcingu, trzeba dokładnie spraw-
dzić, czy oferta jest wiarygodna, posiada najwyższe atesty jako-
ści, zapoznać się z opiniami partnerów, zweryfikować referencje. 
Warto przygotować umowę tak, aby mieć pewność, że usługa 
zostanie wykonana zgodnie z oczekiwaniami zleceniodawców.

Reasumując: należy stwierdzić, że outsourcing ma więcej 
zalet niż wad i  w  kontekście obowiązującego globalnie rynku 
pracownika warto sięgnąć po to strategiczne rozwiązanie. Dla 
uzyskania efektu synergii. 

Ewa Mackiewicz

Ilustracje.: zeynepstock / Shutterstock
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Większości z nas – aktywnych zawodowo, skutecznych w działaniu, rozwijają-
cych się, odnoszących sukcesy – towarzyszy przekonanie, że wszystko zrobi-
my najlepiej. I nie byłoby w tym nic dziwnego – w końcu multitasking to jedno 
ze słów kluczy współczesnego biznesu – gdyby nie to, że takie przekonanie 
nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Tak, Moi Drodzy, jakkolwiek trudno 
nam to przyznać, nie jesteśmy najlepsi we wszystkim i niestety wszystkiego 
również sami „ogarnąć” nie potrafimy. Z własnego doświadczenia wiem, jak 
trudno jest powiedzieć sobie: „okej, tego nie robię tak dobrze i sama sobie 
nie dam z tym rady”. Dlatego tym razem będzie o sztuce samoświadomości 
i sztuce „odpuszczania”. O outsourcingu będzie nieco przy okazji. 

1.Wbrew pozorom nie 
tylko pokoleniu mil-

lenialsów – jak twiedzi Chip 
Espinoza – towarzyszy nie-
ustanna chęć samodoskona-
lenia, rozwoju, podnoszenia 
kompetencji. Można się zgo-
dzić, że jest to pierwsze pokole-
nie, które nie chce się podporząd-
kowywać starszym i  nieustannie 
konfrontuje z nimi pozyskaną już wie-
dzę, ale dążenie do bycia wielozadanio-
wym to rys charakterystyczny dużo szerszej grupy. 
Szczególnie tej związanej z biznesem, choć nie tylko. 
Potrzeba przyjmowania kilku ról naraz  - i udowodnie-
nia, że w każdej radzimy sobie znakomicie – dotyka 
praktycznie każdego z nas. Od kobiet, które próbują 
udowodnić, że są fantastycznymi matkami, kochan-
kami, żonami, pracownikami i… jeszcze mają czas na 
fitness, przez uczniów, którym rodzice fundują tak 
rozbudowaną listę zajęć dodatkowych, że łatwo o po-
myłkę między robotyką, jeździectwem a kursem chiń-
skiego, po… No właśnie, po firmy, które coraz częściej 
próbują udowadniać swoim klientom, a  także swoim 
pracownikom, że mogą być producentem, przedsię-
biorstwem handlowym i usługodawcą jednocześnie.  
Oczywiście w  samym dążeniu do perfekcji nie ma 
nic złego. Ba, jest ono nawet wskazane. Niestety, 

w  ostatnich latach perfek-
cjonizm przybiera tak mon-
strualne rozmiary, że strach 
się bać, z  jak wysoko zawie-
szoną poprzeczką będzie 
musiało się zmierzyć następ-

ne pokolenie. A  multitasking 
zatacza coraz szersze kręgi 

i  przeformułowuje rzeczywistość 
biznesową. 

Kilka lat temu miałam okazję współpraco-
wać z firmą zajmującą się marketingiem sportowym. 
Ponieważ był to czas, kiedy branża w  ogóle rodziła 
się na poważnie na polskiej ziemi, to precyzyjne wy-
znaczenie obszaru działań było dość proste. Jasna 
grupa docelowa, konkretne działania do wykonania i… 
oczywiście podwykonawcy. Drukarnie, agencja rekla-
mowa, logistyka. Wraz z rozwojem firmy do rosnącej 
sieci dołączały kolejne współpracujące podmioty, bo 
szefostwo firmy doskonale zdawało sobie sprawę 
z  tego, że nie ma szans samodzielnie poprowadzić 
coraz to większych przedsięwzięć. Dzięki temu rze-
czona firma funkcjonowała jak centrum, które pre-
cyzyjnie rozdzielało i  delegowało zadania dla pozo-
stałych podmiotów, a  sama zajmowała się głównym 
trzonem swojej działalności, czyli prowadzeniem 
działań marketingowych dla klientów. Czyli? Sama 
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funkcjonowała jako podwykonawca, któremu między 
innymi firmy zajmujące się budownictwem sportowym 
zlecały zagospodarowanie niezbędnego dla nich ob-
szaru działalności. Różnica w stosunku do coraz po-
pularniejszego dzisiaj tematu outsourcingu polegała 
tylko na tym, że nikt wtedy (szczególnie na tak lokal-
nym jednak i niszowym rynku) tak tego nie nazywał.  

Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Dość bacznie przyglą-
dam się od kilku lat rozwojowi jednej z  firm działają-
cych w obszarze szeroko pojętego designu. I oprócz 
bogatej merytoryki, która autentycznie mnie fascynu-
je, zastanawia mnie coś innego. Firma, która do nie-
dawna zajmowała się prowadzeniem zajęć z designu, 
obecnie wypuszcza własne meble, zakłada własne 
wydawnictwo, realizuje cykle szkoleniowe i robi to 
wszystko własnym sumptem. Oczywiście, 
nie wybudowała jeszcze fabryki, ale 
nie o to tutaj chodzi. Dzisiaj każda 
większa firma chce mieć własny 
dział marketingu, PR, szkoleń, 
komunikacji wewnętrznej, logi-
styki, handlu, czasem również 
własne call center połączone 
z  działem handlowym. I  po-
zornie naprawdę nie ma w tym 
nic złego. Pozornie. Pozornie  
– ponieważ (oprócz chlubnych 
wyjątków, bo sama takie znam 
i  obserwuję z  podziwem) mało 
która firma jest w  stanie w  równie 
profesjonalny sposób stworzyć pro-
dukt, przygotować dla niego całą marke-
tingowo-promocyjną obudowę, wprowadzić na rynek, 
sprzedawać i logistycznie dostarczać do klienta wraz 
z dodatkowymi usługami. Oczywiście to jest możliwe. 
Tylko tak szeroka działalność, nie ma co ukrywać, to 
domena wielkich międzynarodowych korporacji, które 
budują rzeczywiste zespoły profesjonalistów przygo-
towanych do tego, aby w stu procentach realizować 
postawione przez firmę cele. A  niestety, nawet naj-
lepszy PR-owiec, zatrudniony do obsługi firmy obuw-
niczej pracującej na skalę ogólnopolską, sam sobie 
nie poradzi. Prędzej czy później braknie mu narzędzi, 
zespołu ludzi, całego „oprogramowania”, które po-
zwala twórczo działać. Część z Was uzna mnie pew-
nie w tym momencie za malkontentkę, ale uwierzcie, 
nie o to mi chodzi. Chodzi o świadomość, której cza-
sem, szczególnie tym błyskawicznie, z dnia na dzień 
rozwijającym się firmom, brakuje. 

2.  Może w  tym momencie wyjdę na kompletną 
ignorantkę, łamiącą wszelkie reguły bizne-

sowego dialogu, ale dla mnie źródła outsourcingu tkwią 
w samych początkach naszej cywilizacji. No, może nie po-
czątkach, ale w średniowieczu już z pewnością. Możemy 
to zresztą zauważyć podczas każdego naszego dnia. Czy 
nie zlecamy komuś obsługi naszych finansów, czy komuś 
innemu nie powierzamy dbałości o  nasze pożywienie, 
czy w  końcu nie powierzamy komuś opieki nad naszymi 
dziećmi. Usługi skierowane do klienta „detalicznego” czy 
„hurtowego” to przecież nic innego jak swoista odmiana 
outsourcingu. Minęły czasy, kiedy sami piekliśmy w domu 
chleb, mamy szyły nam ubrania, a  za domem uprawia-
liśmy ziemniaki. Co się zmieniło? Nauczyliśmy się, jako 

społeczeństwo i każdy z osobna, że są takie tematy 
(niezbędne do codziennego funkcjonowania),  

z  którymi radzimy sobie świetnie sami 
i takie, w których nie czujemy się zbyt 

komfortowo. 

Życiowy przykład (tak, jeszcze je-
den): bardzo długo broniłam się 
przed zatrudnieniem pani, która 
raz, dwa w miesiącu zadba o to, 
aby moje mieszkanie nie przy-
pominało graciarni połączonej 

z  nieodkurzaną biblioteką. Wpo-
jono mi przecież piękne zasady, że 

Polka sama dba o swój dom, że mam 
dwie zdrowe ręce, i  tak dalej. Tylko co 

z tego, skoro czasu na sprzątanie zawsze 
brakowało, w związku z tym zawsze było „niedo-

sprzątane”, a ja chodziłam sfrustrowana, że nie skończy-
łam kolejnego tekstu. Oswojenie się z  tym, że moje ręce 
są co prawda zdrowe, ale lepiej sprawdzają się w pisaniu 
na klawiaturze komputera i więcej z tego płynie pożytku, 
okazało się zbawienne. Ja mam więcej czasu na pisanie, 
jestem więc bardziej efektywna zawodowo, a i pani, która 
dba, abym nie zarosła razem ze swoimi tekstami, również 
zyskuje. Skoro to takie proste, to dlaczego zajęło mi tak 
dużo czasu? Bo rozstanie z przekonaniem, że jestem tak 
świetnie skoordynowana, że i mieszkanie w natłoku zajęć 
wypucuję na błysk, nie było dla mojego ego proste. To jak 
poradzić sobie w takim razie z ego firmy?

Outsourcing w  biznesie działa dokładnie na podstawie 
tej samej zasady: umiejętności precyzyjnego wskazania 
w czym firma jest naprawdę świetna, do czego ma przy-
gotowanych pracowników, zespoły, narzędzia, a  w  jakich 
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działach odczuwalne są braki: czy to te kadrowe, czy doty-
czące zasobu wiedzy i kompetencji. Przeprowadzenie ta-
kiej analizy może okazać się dla firmy prawdziwie nowym 
otwarciem. Tak jak z moim pisaniem: delegowanie zleceń, 
przekazywanie do zarządzania określonych działów po-
zwala firmie skupić się na tym, w czym naprawdę jest do-
bra. Zamiast biedzić się nad logistyką dostarczenia nowej 
linii obuwia do sklepów w  całej Polsce firma ma czas na 
to, aby zatrudnić nowych projektantów, pojechać na targi, 
przetestować materiały i… wypuścić w sezonie cztery linie 
obuwia, a nie trzy. Przy okazji ogranicza wszelkiego rodza-
ju wpadki, które mogą wynikać z  potencjalnej niewiedzy, 
braku tak szeroko i  precyzyjnie rozwiniętych kompeten-
cji, jakie ma firma oferująca usługi outsourcingowe w tym 
zakresie. Czy naprawdę na siłę musimy szukać HR-owca, 
aby rozwiązał problem niedoborów kadrowych. 
HR-owca, który będzie musiał się wdrożyć, 
stworzyć sobie miejsce pracy, zorgani-
zować tę pracę. Czy może jednak le-
piej te same finanse zainwestować 
w rozwiązanie zewnętrzne, które 
na pewno skróci czas działania?
Oczywiście to nie jest tak, że 
outsourcing jest lekiem na całe 
zło. Takiego, niestety, nikt nadal 
nie wymyślił. Wydaje się jednak, 
że pierwszym i  podstawowym 
krokiem do tego, aby takie rozwią-
zanie miało szasnę zadziałać, jest 
szczery rachunek sumienia. Umiejęt-
ność autodiagnozy: z czym sobie radzi-
my, z  czym nie, co jesteśmy gotowi oddać 
niejako „we władanie” innym, a  czego będziemy 
zazdrośnie strzec. W  outsourcingu nie chodzi przecież 
o  to, aby firma pozbywała się kolejnych działów i  dele-
gowała działania firmom zewnętrznym. Chodzi o  to, aby 
świadomie wybierała te działy, zadania, usługi, które są 
problematyczne, ale również takie, które bez większego 
biznesowego ryzyka można przekazać w  inne ręce. Gdy 
pojawiają się problemy w centralnych działach, to najlep-
szy outsourcing ich nie rozwiąże. 

3. Własne ego (czy to prywatne, czy to firmowe) to 
niejedyny powód, dla którego tak trudno przycho-

dzi nam dzisiaj delegowanie obowiązków. Równie istotne 
jest tutaj poczucie bezpieczeństwa. A może raczej obawa 
przed utratą owego bezpieczeństwa. Bo skąd mam niby 

wiedzieć, że pani, która dba o moje mieszkanie, jest godna 
zaufania? Skąd mam czerpać pewność, że nie wrócę które-
goś dnia do pustego mieszkania? W przypadku firmy jest 
jeszcze gorzej. Lęk przed uratą kontroli to obawa, z którą 
mierzy się dyrektor, prezes, rada nadzorcza, właściciel. 
Niezależnie od tego, o jak dużym przedsiębiorstwie mowa, 
poczucie kontroli to jedna z najważniejszych potrzeb. Za-
równo dla zarządzających, jak i dla pracowników. 

Zacznijmy może od tych drugich. Czy outsourcing nie jest 
prostą drogą do redukcji zatrudnienia? Z  jednej strony  
– być może. Z drugiej – o czym naprawdę warto pamiętać 
– firma ma szansę na otworzenie nowych etatów przede 
wszystkim w  tych obszarach swojej działalności, które 
przynoszą realne i wymierne korzyści. Nic nie stoi na prze-

szkodzie, aby pracowników przekwalifikować. Być 
może część z nich już jest gotowa do tego, 

aby swój talent, umiejętności, wiedzę 
spożytkować w  inny niż dotychczas 

sposób. 

Dla zarządzających lęk przed 
utratą kontroli i  poczucia bez-
pieczeństwa to dużo twardszy 
orzech do zgryzienia. Ale i z nim 
można sobie poradzić. Odpo-
wiednie przygotowanie specyfi-

kacji, precyzyjne wskazanie obsza-
rów działania firmy outsourcingowej, 

przejrzysty sposób raportowania i we-
ryfikacji założonych celów – wszystko 

to pozwala chronić nasze interesy. Klucz do 
sukcesu jest wszędzie ten sam. Autodiagnoza i  sa-

moświadomość.

Paradoksalnie outsourcing to jedno z  lepszych narzędzi, 
które uczy nas rozpoznawania własnych potrzeb, konkret-
nego ich definiowania. W większości publikacji poświęco-
nych outsourcingowi na pierwszym miejscu wymienia się 
logistykę, jako tę gałąź firmy, którą można oddać „we wła-
danie” zewnętrzne. Ale może Ty, Twoja firma tego wcale 
nie potrzebujecie. Może za to potrzebujecie świetnej księ-
gowości albo zewnętrznego obiegu dokumentów. Tak jak 
ja nie potrzebuję kogoś, kto będzie za mnie pisał teksty 
dla „oRzesz ty”, ale marzę o kimś, kto zajmie się uporząd-
kowaniem kalendarza. Ile osób, tyle potrzeb. W decyzjach 
outsourcingowych pamięć o  tej prawidłowości naprawdę 
pomaga. Uczmy się więc określania potrzeb, ćwiczmy sa-
moświadomość i… korzystajmy z dobrodziejstwa „pomoc-
nej dłoni”. 

Magda Nabiałek
Ilustracje.: sorbetto / iStock
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Wywiad z Krzysztofem Trzcińskim, prezesem Cargo i wiceprezesem TS Logistics 
należących do grupy TSL.pl. TSL zarządza nowoczesnym magazynem w Termina-
lu Cargo w Jasionce, tworząc Podkarpackie Centrum Dystrybucyjno–Logistyczne. 
Grupa należy do Doliny Lotniczej. Rozmawia Ewa Mackiewicz, PR G2A Arena.  

Outsourcing 
jako jedna z najbardziej innowacyjnych 

metod w magazynowaniu towarów

Ewa Mackiewicz: Proszę przybliżyć cele, jakie stawia 
sobie grupa TSL, czyli TS Logistics i  Cargo w  związku 
z otwarciem nowego terminalu cargo i Centrum Dystry-
bucyjno-Logistycznego TSL. 
Krzysztof Trzciński: TSL od oficjalnego otwarcia swojego Cen-
trum Dystrybucyjno-Logistycznego usytuowanego w terminalu 
cargo wraz z  portem lotniczym tworzy węzłowy punkt przeła-
dunku towarów i  zmiany środków transportu, a  także stanowi 
miejsce koncentracji działalności usługowej. 
Celem TSL w terminalu cargo jest podejmowanie działań o takiej 
skuteczności, aby stawać się najkorzystniejszym miejscem loka-
lizacji funkcji dystrybucyjno-logistycznych na Podkarpaciu, two-
rząc jednocześnie element podkarpackiego hubu logistycznego. 

Chciałabym, abyśmy porozmawiali na temat innowacyj-
nych sposobów magazynowania towarów. Czym jest 
outsourcing w branży logistycznej?
Tradycyjny outsourcing usług logistycznych, na dzień dzisiej-
szy,  obejmuje cały proces związany z towarem, następujący po 
jego wyprodukowaniu. Mówiąc kolokwialnie, od momentu zejścia 
z  maszyny dany produkt dalej może być obsługiwany przez 
zewnętrzne firmy, zajmujące się logistyką. Prowadzimy maga-
zyny wyrobów gotowych, półproduktów czy nadwyżek produk-
towych klientów. Na magazynie wykonujemy dla klientów próby 
jakościowe towarów, nadzorujemy zgodność towaru z normami 
lub przepisami odpowiednich służb. W końcu przepakowujemy 
towar zgodnie z wymaganiami klienta i rynku, po czym dostar-
czamy go do odbiorcy finalnego. Oczywiście wszystkim tym pro-
cesom towarzyszy przepływ dokumentacji i  informacji, którymi 
zarządzamy. Korzystając z przykładów własnych: realizujemy dla 
jednego z klientów pełną obsługę towaru od momentu wytwo-
rzenia produktów na Dalekim Wschodzie, poprzez uzgodnienia 
w zakresie załadunku towarów w fabryce, do przekazania ich na 

statek; organizujemy kwestie formalne związane z  dokumen-
tacją i odprawą celną przesyłki. Odpowiadamy za dostarczenie 
towaru do naszego magazynu w Jasionce. Po przyjęciu towaru 
dokonujemy weryfikacji i przygotowania do dalszej dystrybucji, 
etykietując towar. Po otrzymaniu zamówień od klientów z  UE 
przygotowujemy odpowiednie sety wysyłkowe, dokumenty i do-
starczamy towar do odbiorcy. 

Outsourcing jest bardzo obszernym pojęciem w branży 
transportowo-logistycznej?
Zgadza się. Generalnie nie ma ograniczeń w  zakresie współ-
pracy. To potrzeby klientów decydują o tym, co i na jakim etapie 
będziemy wykonywać. Zmieniający się rynek, wyznaczając nowe 
trendy i  sposoby realizacji zleceń, determinuje sposób naszej 
pracy. My ze swojej strony przygotowani jesteśmy do obsługi 
towarów specjalnych, czyli spożywczych, podlegających kontro-
li lekarza weterynarii, czy w  końcu niebezpiecznych przesyłek  
w naszym magazynie.

Kto może skorzystać z usług outsourcingu magazyno-
wania towarów? 
Z usług TSL może skorzystać każdy. Naprawdę jesteśmy przy-
gotowani do obsługi biznesu, od działalności jednoosobowych 
do ogromnych firm produkcyjnych. Magazynowanie jest proce-
sem, który – uzupełniony o  czynności związane z  weryfikacją 
jakości i zarządzania stanami magazynowymi – stanowi świetne 
rozwiązanie dla każdej wielkości podmiotu. 

  
  

 



16

  
  

 

Podam przykład: młoda osoba, zakładając własną działalność,  
startup, poza formalnościami, musi zmierzyć się z  problemami, 
dotyczącymi znalezienia pracowników, wynajmem i  zarządza-
niem biurem oraz magazynem, zakupem towaru, znalezieniem 
klientów, finansowaniem etc. Rozpoczynając współpracę z nami, 
będzie mogła skupić się na klientach i pracownikach. Nie będzie 
ponosić ryzyka najmu powierzchni, ubezpieczenia, nie ponie-
sie kosztów utrzymania pracowników czy zarządzania stanami 
magazynowymi. Skupi się na wykorzystaniu swojego potencjału 
do rozwoju produktu, który sprzedaje. My zajmujemy się resztą. 
Oczywiście są branże, które ze względu na wielkość i wygląd pro-
cesu produkcji i dostaw towarów są naturalnym klientem dla nas, 
np. branża automotive. Tu w dużej części obsługa, jaką wykonu-
jemy, polega na czynnościach związanych z długo- i krótkotermi-
nowym składem oraz zadaniami fiskalnymi, odprawami celnymi, 
ponieważ wiążą się one z procesem dostaw towarów do klientów 
poza UE. Takie firmy ulokowane są m.in. na terenie Doliny Lotni-
czej, czyli w naszym bezpośrednim sąsiedztwie.

Pierwotnie outsourcing rozumiany był jako strategia za-
opatrzenia stosowana przez przedsiębiorstwa produk-
cyjne. Skąd zatem miejsce outsourcingu w usługach i to 
w gałęzi związanej z transportem? 
Rzeczywiście, jeśli patrzymy historycznie, zmienia się znaczenie, 
a może raczej sposób rozumienia outsourcingu. Naturalnym od-
biorcą tak realizowanych usług były i  są firmy produkcyjne. Ale 
kilkadziesiąt lat temu w Polsce i na świecie nikt nie wyobrażał so-
bie możliwości zrezygnowania z własnego magazynu i oddania 
swojego towaru do operatora logistycznego. To było niemożliwe: 
obawa o towar, sposób jego obsługi i ewentualne uszkodzenia, 
a  w  końcu brak możliwości codziennej kontroli wizualnej powo-
dowały taką sytuację. Podobnie zresztą wyglądały początki 
outsourcingu w branży transportowej. Od tamtego czasu wiele 
się jednak zmieniło. Podstawowym powodem, moim zdaniem, 

tych zmian oraz ich kierunków była globalizacja gospodarcza. Ze 
względu na działania podejmowane przez firmy na różnych kon-
tynentach zostały one zmuszone do szukania nowych rozwiązań 
zewnętrznych, do oddania kontroli nad kontrolowanymi wcześniej 
obszarami firmom zewnętrznym. Kolosalne znaczenie miał tutaj 
czynnik kosztowy. Bo trzeba jasno to podkreślić: outsourcing 
obniża koszty własne prowadzenia działalności. Dlatego dzisiaj 
mamy tendencję do oddawania coraz większej części procesów 
na zewnątrz. Firmy logistyczne zajmują się już nie tylko magazy-
nowaniem i dostawą towaru, ale również utrzymaniem ruchu na 
produkcji, magazynowaniem zapasów, szeroko pojętą kontrolą 
jakości itp. 

O jakich korzyściach możemy mówić przy zastosowaniu 
tego typu rozwiązań dla biznesu?
Moim zdaniem niekwestionowany atut usług outsourcingowych 
w  logistyce stanowią dodatkowe możliwości, jakie otrzymują 
klienci, zyskując umiejętności zajmowania się rozwojem własnego 
biznesu. Firmy mogą się skupić na rozwoju produktu, wdrażaniu 
innowacyjności, nie martwiąc się o  konieczność budowy infra-
struktury, którą wymusza rozwój. Dodatkowe korzyści to oczywi-
ście obniżenie kosztów prowadzenia działalności. Jeżeli spotka 
się dwóch ludzi, którzy mają superkoncept na biznes i  są spe-
cjalistami w swojej dziedzinie oraz mają pomysł na produkt, po-
winni optymalizować czas i zaangażować się w określone formy 
aktywności firmy. Skupiamy się tutaj na sektorze MŚP, dla którego 
rozwiązujemy problemy związane ze zbyt małym magazynem, 
organizacją pracy, pakowaniem czy oznaczaniem towaru, mając 
cały czas na uwadze jego bezpieczeństwo i obowiązujące wymo-
gi rynku w tym zakresie.

Jak wygląda rachunek ekonomiczny związany z outsour-
cingiem magazynowania towarów?
Outsourcing produktów związanych z logistyką pozwala na zna-
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czące obniżenie kosztów, nawet o  50 proc. Na przykład: koszt 
obsługi jednej palety z towarem na magazynie zewnętrznym jest 
to ok. 1 zł dziennie. Czy za takie pieniądze firma wynajmie lub wy-
buduje magazyn i zatrudni osoby oraz stworzy infrastrukturę do 
jego obsługi? Oczywiście że nie. Nawet w przypadku posiadania 
stu asortymentów taka inwestycja będzie nieopłacalna lub firmy 
nie będą chciały angażować się w działalność niezwiązaną z ich 
core businessem. 
Należy również podkreślić fakt, że operatorzy logistyczni rozwią-
zują problemy związane z  pozwoleniami, odpowiednim zabez-
pieczeniem magazynu i  towaru, np. w branży FCMG. Posiadają 

odpowiednie wyposażenie, zezwolenia i  procedury do obsługi 
takich towarów, zgodnie z przepisami danego kraju. To powoduje 
skrócenie czasu koniecznego do wprowadzenia na rynek produk-
tu. Naszej firmie pomagają w tym doskonała lokalizacja pomiędzy 
węzłami drogi ekspresowej i autostradą A4 oraz magazyn dzia-
łający w ramach Centrum Dystrybucyjno-Logistycznego, którego 
część stanowi terminal lotniczy cargo. To pozwala na optymaliza-
cję procesów dostawy.

Od otwarcia TSL na terenie terminalu cargo mijają cztery 
miesiące. Proszę podać sposób, w jaki mogą skorzystać 
z jego usług  podkarpaccy przedsiębiorcy?
Oczywiście jesteśmy nadal w  fazie inwestycyjnej. Pomimo tego 
nasi klienci korzystają już z całości wachlarza naszych usług, któ-
re realizujemy na razie, opierając się na infrastrukturze grupy TSL. 
Są to usługi magazynowania, handlingu, dystrybucji i dostaw to-
waru na terenie Polski i UE, a od niedawna również na świecie. 
Obsługujemy klientów, dla których wykonujemy kontrole jakościo-
we produktów oraz weryfikujemy ich możliwość dopuszczenia 
do użytkowania. Takim przykładem jest projekt, który realizujemy 
wspólnie z  firmą Jungheinrich Polska. W ramach naszej umowy 
zajmujemy się całym procesem obsługi wózków widłowych i urzą-
dzeń oferowanym przez firmę Jungheinrich na terenie południo-
wo-wschodniej Polski. Odpowiadamy za kontrolę jakościową, 
utrzymanie stanów magazynowych i  gotowości urządzeń, jak 
również za dostawy do klientów. Dodatkowo wykonujemy prace 
związane z identyfikacją podzespołów i przepływem ich w relacji 
magazyn–klient–magazyn.
Współpracujemy z firmami z Ukrainy. Są to firmy produkcyjne, ale 
również z naszej branży, np. transportowe, wykorzystujące naszą 
infrastrukturę do obsługi swoich klientów w szerszym zakresie lub 
jako magazyn przeładunkowy dla zachodniej części UE. Zapra-
szamy również do współpracy firmy z sąsiadującego z nami Parku 
Naukowo-Technologicznego.

TSL
Jesteśmy firmą specjalizującą się w magazynowaniu  
i transporcie towarów dla przedsiębiorców na terenie kra-
ju i zagranicą. Od kilku lat dostarczamy małym i średnim 
przedsiębiorstwom najbardziej nowoczesne i efektywne 
kosztowo rozwiązania w zakresie logistyki specjalizując się 
w transporcie przesyłek spaletyzowanych.

Nowoczesny
magazyn wysokiego 

na Podkarpaciu

Oferta TSL
• logistyka magazynowa
• dystrybucja
• transport przesyłek                       

spaletyzowanych
• spedycja cało-samocho-

dowa
• przesyłki kurierskie
• fracht morski, kolejowy  

i lotniczy
• konsolidacja towaru  

w magazynie
• usługi dedykowane dla 

klientów terminala -  
usługi składu celnego

Nasz nowoczesny magazyn TSL na terenie Cargo Termi-
nal Rzeszów-Jasionka, zlokalizowany bezpośrednio przy 
płycie rzeszowskiego portu lotniczego, w pełnym zakresie 
umożliwia obsługę operacji logistycznych w oparciu o naj-
wyższe standardy. Na powierzchni  3 000 mkw. magazynu 
oferujemy usługi związane ze składowaniem towarów oraz 
usługi powiązane z terminalem lotniczego cargo.

Logistyka TSL
• wysoka jakość                                       

oferowanych usług
• kompleksowe usługi
• optymalizacja kosztów 
• terminowe dostawy
• nowoczesna                              

infrastruktura 
• najwyższej  jakości               

magazyn do obsługi             
towarów spożywczych 

• wysokie wymogi                
bezpieczeństwa 

• elastyczność
• indywidualna i profe-

sjonalna obsługa klienta
• doświadczony i kompe-

tentny personel
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TSL w liczbach
• 3 000 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej
• 1 000 mkw. Cross-dock
• 2 850 miejsc paletowych
• 55 pracowników etatowych i kontraktowych
• 30 aut dystrybucyjnych

2016 rok
• 1 milion kilometrów na Podkarpaciu
• 75 000 dostarczonych przesyłek na paletach
• 34 000 składowanych kompletów przesyłek dziennie 
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Krzysztof Trzciński
prezes Cargo i wiceprezes TS Logistics 

należących do grupy TSL.pl 

Czy użytkownikami magazynu wysokiego składowania 
TSL mogą zostać jedynie podmioty związane z biznesem 
wysyłkowym?
Oczywiście że nie tylko. W  zasadzie 70 proc. naszych obec-
nych klientów, których obsługujemy w  Centrum Dystrybucyjno-
-Logistycznym w  Jasionce, stanowią firmy niezwiązane nawet 
z branżą transportową. Magazyn daje nowe możliwości rozwoju 
firmom z Podkarpacia dzięki swojemu przygotowaniu do obsługi 
przesyłek specjalnych. Dajemy również możliwość rozwoju tutaj, 
na miejscu, firmom które wcześniej go nie miały lub zmuszone 
były do realizacji tych zadań w innych częściach Polski. Jednym 
z takich przykładów może być obsługa magazynowa produktów 
zawierających żelatynę lub produktów wytwarzanych z kokosa. 
Dzięki nam klienci mogą obsłużyć cały proces związany z  logi-
styką i dystrybucją towarów na Podkarpaciu. Muszę wspomnieć 
o firmach, dla których nasze Centrum Dystrybucyjno-Logistyczne 
stanowi hub przerzutowy. Umożliwia to w znacznym stopniu roz-
wój gospodarki transgranicznej w obie strony. Myślę tutaj głównie 
o  klientach i  firmach z  Ukrainy. Produkty związane z  transpor-
tem lotniczym, które będziemy oferować klientom od stycznia  
2018 roku, będą tylko dodatkowym bodźcem do rozwoju tej gałęzi 
naszej działalności. Mam nadzieję, że pozwolą również na dalszy 
rozwój firm położonych w Parku Naukowo-Technologicznym Ae-
ropolis.

Nowy terminal cargo i 3000 mkw. powierzchni magazy-
nowej TSL stanowią obiecujący obszar dla rozwoju tej 
branży w przestrzeni Podkarpacia.
Jakie są zatem plany? Trudno o nie nie zapytać.
Oczywiście ma Pani rację – mamy dalekosiężne plany oraz stra-
tegię rozwoju na kolejne lata. Pierwszym kierunkiem rozwoju, 
najbardziej naturalnym, będzie obszar związany z przesyłkami 
lotniczymi, czyli z  lotniczym cargo. Będziemy chcieli wspólnie 
z Portem Lotniczym w Jasionce zaproponować podkarpackiemu 
biznesowi pełną obsługę towarów z lotniska w Jasionce. Dalsze 
plany dotyczą połączeń transatlantyckich dla przesyłek, na któ-
rych zależy nam najbardziej. Naszymi celami są również dalszy 
rozwój części naszych usług związanych z  logistyką magazy-
nową i  kolejne inwestycje w  naszym regionie, jak również we 
wschodniej części Polski. 
W  nowej lokalizacji – w  ciągu 12 miesięcy – będziemy chcieli 
zaproponować klientom pełen pakiet oferowanych przez nas 
usług. Wszystkie plany zakładają również ogromny nacisk na 
szeroko rozumiany rozwój przewozów Cargo i  dostosowanie 
aktualnej oferty do najszybciej rozwijającego się sektora e-com-
merce poprzez zapewnienie nowoczesnych rozwiązań IT. 

Dziękuję za rozmowę. Życzę spełnienia tych dalekosiężnych 
planów.  
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Dorene Davson–Modarri.com Representative 
Jako amerykańska firma o zasięgu globalnym do dystrybucji 
produktów poza USA, na teren Europy i części Azji, wykorzy-
stujemy nasze Europejskie Centrum Dystrybucji zlokalizowa-
ne w nowoczesnym terminalu cargo na Podkarpaciu, zarzą-
dzane przez grupę TSL. 
Wybraliśmy outsourcing w  magazynowaniu towarów w  tej 
części Europy ze względu na strategiczne usytuowanie no-
woczesnego magazynu Terminalu Cargo TSL oraz poziom 
obsługi. 
Nasze produkty są projektowane w Kalifornii. Proces produk-
cyjny, ściśle zgodny z designem naszych projektantów, jest 
przeprowadzany w Chinach. Z Dalekiego Wschodu produkty 
są dostarczane, np. drogą morską, w kontenerach do Cen-
trum Dystrybucyjno-Logistycznego TSL, tuż obok Portu Lot-
niczego Rzeszów-Jasionka. Stąd produkty wysyłane są dalej 
– do krajów UE, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Rosji 
etc. – lub do odbiorców lokalnych w poszczególnych krajach, 
np. Amazon UK. 
Docelowo zamierzamy powierzyć grupie TSL realizację zamó-
wień do odbiorców indywidualnych w  formie tzw. drop-ship-
pingu, które – zgodnie z założeniami procesu – realizowane 
byłyby z naszego e-sklepu prosto na adres zamówienia. 

Podkarpackie Cargo 
nowe miejsce na logistycznej mapie Polski

Wybierając zewnętrznego partnera zarówno do magazyno-
wania, transportu, jak i  dystrybucji, pomijamy pośredników, 
a  tym samym stawiamy na optymalne rozwiązanie nie tylko 
w zakresie jakości, lecz również finansów.
Ten system znacznie ułatwia procesy biznesowe i  sprze-
dażowe. 

Trevor Hite – COO Chef Operations Officer – Modarri.com
Na podstawie naszych doświadczeń w prowadzeniu biznesu 
na terenie Stanów Zjednoczonych z  całą pewnością mogę 
stwierdzić, że outsourcing jest optymalnym rozwiązaniem 
w  zakresie magazynowania naszych produktów i  ekspozy-
torów reklamowych, przygotowania zestawów produktów do 
sprzedaży oraz kompletacji zamówień.
 
TSL organizuje cały łańcuch dostaw. Od odbioru naszych pro-
duktów z  fabryki w  Chinach przez transport po dostawę do 
magazynu grupy TSL.  Ponadto pomaga w załatwieniu spraw 
formalnych związanych z importem z Dalekiego Wschodu i eks-
portem do USA.
Przyjmują kontenery, rozładowują je, a co najważniejsze – prze-
chowują produkty bez konieczności inwestowania przez nas 
w zasoby magazynowe, ludzkie i wymagające systemów IT. 

To w Jasionce, na terenach Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka od czerwca 
funkcjonuje terminal cargo z nowoczesnym magazynem wysokiego składowa-
nia, zarządzany przez grupę TSL, lidera branży.  O opinie dotyczące korzystania 
z tego miejsca zapytaliśmy przedsiębiorców z USA, którzy wybrali je na Europej-
skie Centrum Dystrybucji. 
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W biznesie – nomen omen – liczy się biznes. Czyli 
rachunek ekonomiczny. Każdy podmiot potrzebu-
je narzędzi do jego rozliczania. Polskie ePłatności, 
którymi Pan zarządza, są podstawą dla każdej fir-
my: od startupu do globalnej działalności.
Jesteśmy polskim agentem rozliczeniowym, który skupia 
się przede wszystkim na lokalnym, rodzimym rynku płatno-
ści. W Polsce funkcjonuje wiele ciekawych podmiotów, rów-
nież zagranicznych, które w zakresie współpracy z agen-
tami rozliczeniowymi nie działają globalnie. Dzięki temu 
jesteśmy w  stanie zaspokoić ich potrzeby produktowe, 
usługowe czy ekonomiczne na rynku polskim. Dlatego nie 
planujemy w najbliższym czasie ekspansji na rynki zagra-
niczne. Płatności bezgotówkowe mają znaczenie zarówno 
w małym, jak i dużym biznesie. Skupiamy się głównie na 
małych i średnich przedsiębiorstwach, które stanowią zna-
komitą większość naszych klientów. Nie wyklucza to jed-
nak współpracy również z większymi firmami. Nasza oferta 
produktowa jest regularnie poszerzana i  dostosowana 
niemal do wszystkich branż funkcjonujących na rynku pol-
skim bez względu na wielkość prowadzonego biznesu.

Outsourcing to drugie imię płatności. Zwykle firmy 
nie mają wypracowanych własnych rozwiązań i mu-
szą korzystać z usług np. PeP-u.
Kilku największych detalistów w  Europie pokusiło się 
o zdobycie własnej licencji bankowej lub płatniczej, umoż-

liwiającej acquiring – zaliczyć można do nich Sainsbury’s 
Bank czy Tesco Bank. Firmy o ogólnoeuropejskim zasięgu 
widzą sens w  tym, żeby samodzielnie zarządzać płatno-
ściami. W praktyce taki system funkcjonuje jednak niezwy-
kle rzadko ze względu na jego małą opłacalność. Mnogość 
regulacji obowiązujących na rynku europejskim skłania 
do nieustannego dostosowywania sprzętu czy produk-
tów. Nie widzę sensu w  tym, żeby większe przedsiębior-
stwa poświęcały cenny czas zadaniom, które nie leżą 
u podstaw ich działalności. Dlatego istnieje taki podmiot 
jak agent rozliczeniowy, specjalizujący się w  dziedzinie 
płatności bezgotówkowych, zapewniający kompleksową 
obsługę, czyli sprzęt, własną aplikację, obsługę serwiso-
wą i  rozliczeniową, udostępniający raporty finansowe, 
a przede wszystkim zdejmujący z barków innego podmio-
tu całe obciążenie regulacyjne.

Jedną z  pierwszych zasad biznesu jest właściwie 
komunikowanie tego, co robimy, czym się zajmuje-
my. Znaczenie ma również system budowania net-
worku. Jak te czynniki wpływają na funkcjonowa-
nie spółki PeP?
Sektor rynku, w którym działamy, to nie B2C, dlatego na-
szej oferty i usług nie prezentujemy w mediach masowych, 
telewizji czy radiu. Koncentrujemy się raczej na mediach 
branżowych, w  których mamy możliwość zaprezentowa-
nia usług najlepiej dopasowanych do różnych segmentów 

Polskie ePłatności 
partnerem każdego biznesu

Rozmowa z Januszem Diemko, prezesem zarządu Polskich ePłatności SA oraz 
członkiem Rady Nadzorczej Ipopema Securities. W biznesie fintech działa od po-
nad 17 lat, pełniąc m.in. obowiązki prezesa zarządu First Data Polska SA, sprawu-
jąc funkcje zarządcze w firmie Euronet, zajmując stanowisko przewodniczącego 
Komitetu Agentów Rozliczeniowych działającego przy Związku Banków Polskich 
oraz członka Rady ds. Systemu Płatniczego w NBP. Wywiad przeprowadza Ewa 
Mackiewicz, PR G2A Arena
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Jakie kierunki rozwoju przewiduje Pan 
dla branży FinTech, śledząc rynki pol-
skie i światowe?
Rozwój FinTechów możliwy jest dzięki połą-
czeniu sił z jakimś większym podmiotem, np. 
z bankiem, co daje okazję dotarcia do więk-
szej rzeszy klientów, a byłoby to utrudnione 
przy działaniu samodzielnym. Mniejsza fir-
ma jest w stanie szybciej wdrożyć planowa-
ne usługi czy produkt, pozyskanie klientów 
możliwe jest jednak głównie poprzez kanały 
bankowe. To cecha niemal wszystkich FinTe-
chów. Myślę, że współpraca banków z mniej-
szymi firmami będzie coraz powszechniej-
sza. Ponadto transakcje bezstykowe stają 
się główną metodą płatności ze względu 
na wygodę dla użytkownika. Uważam, że 
wszystkie maszyny vendingowe powinny 
zostać wyposażone w moduły do płatności 
kartą. Duży rozwój transakcji bezstykowych 
widzę również w transporcie – zamiast kart 
miejskich płatność za przejazd odbywałaby 
się poprzez użycie karty płatniczej. Takie 
rozwiązania powoli są wdrażane w  więk-
szych miastach. Innym obszarem rozwoju 
jest odchodzenie od schematu kartowego 
i  wdrażanie płatności mobilnych i  elektro-
nicznych, a  tym samym używanie smart-
fonów i  tabletów zamiast kart płatniczych. 
Europa chce opracować system płatności 

natychmiastowych, który będzie charakteryzował się kom-
patybilnością instrumentów płatniczych we wszystkich kra-
jach europejskich. Taki system płatniczy może być tańszy 
niż system kartowy, ponieważ pozbawiony jest nośnika 
kartowego. W przyszłości takie rozwiązania mogą zastąpić 
całkowicie infrastrukturę płatniczą detalistów. Myślę, że za 
kilka lat większość transakcji będzie odbywać się poprzez 
aplikacje mobilne i  instrumenty inne niż karty płatnicze. 
Na pewno będzie to efektywniejsze, tańsze, sprawniejsze 
i spowoduje rewolucję w branży.

To od Pana usłyszałam kiedyś cytat Toma Peter-
sa: „Wsłuchiwanie się w głos klientów powinno stać 
się biznesem każdej firmy”. Czy nadal jest to myśl 
przewodnia przedsięwzięć biznesowych podejmo-
wanych przez firmę, którą Pan kieruje?
Dzięki Centrum Obsługi Akceptanta, naszym handlowcom 
i  serwisantom, którzy mają bezpośredni kontakt z  przed-
siębiorcami, możemy poznać opinie i wymagania naszych 
klientów. To dla nas priorytet. Próbujemy następnie wszel-

rynku – np. do branży paliwowej czy hote-
larskiej. W  obliczu projektu terminalizacji 
kraju z  pewnością również kanał elektro-
niczny – Internet – będzie bardzo istotny 
dla sektora, w  którym działamy. Ponadto 
dość regularnie spotykamy się z dziennika-
rzami, aby przedstawić strategię działania 
na najbliższe lata, komunikując, co robimy 
i planujemy.

Dzielenie się wiedzą jest obecnie 
również elementem budowania wi-
zerunku firmy. Miałam przyjemność 
wziąć udział w kongresie „Zawodowo 
dopasowani”, podczas którego był 
Pan prelegentem. Proszę o podziele-
nie się opinią na temat elastycznych 
form pracy – są standardem czy po-
winny być?
Jesteśmy stosunkowo niewielką firmą. Siły 
mamy skonsolidowane głównie w jednej lo-
kalizacji – w siedzibie firmy. Gdybyśmy byli 
większą firmą, rozważalibyśmy możliwość 
pracy zdalnej. Jeśli ma się odpowiedni 
system do monitorowania pracy, to praca 
zdalna nie stanowi problemu. Im większa 
firma, tym szybciej, sprawniej i bardziej ela-
stycznie trzeba działać. W dużych firmach, 
gdzie rotacja pracowników jest większa, 
konieczne są oszczędność miejsca oraz 
korzystanie z  większej liczby narzędzi do zarządzania 
i w tych przypadkach praca zdalna ma większe znaczenie.

Dzisiaj biznes to także umiejętności nieszablo-
nowego i  kreatywnego myślenia. Jak się to ma, 
Pańskim zdaniem, do sztywnego rynku finansowo-
-technologicznego?
Z  jednej strony nasza branża obostrzona jest różnymi 
regulacjami – prawo, zapisy – których nie można zmienić, 
przez co wydaje się pozbawiona elastyczności. Pomimo, 
że jesteśmy bardzo regulowanym rynkiem, to na każdym 
etapie działania można robić coś lepiej i sprawniej, wpro-
wadzać różne innowacje systemowe czy procesowe. Na 
przykład uatrakcyjnić portal transakcyjny dla akceptan-
tów, sprawić, że aplikacja w terminalu będzie bardziej er-
gonomiczna. Serwisowanie terminali może być sprawniej-
sze i szybsze. Mamy tę zaletę, że ze względu na wielkość 
naszej firmy jesteśmy bardziej elastyczni, a  wdrażanie 
zmian jest szybsze i sprawniejsze, bez konieczności poko-
nywania wielu szczebli decyzyjnych.
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Janusz Diemko 

prezes Polskich ePłatności SA 

od 2005 r. Członek Rady Nadzorczej 

Ipopema Securities.

kie uwagi zestawić z naszą własną wiedzą, z tym, co dzieje 
się na rynku polskim i  zagranicznym, śledzić rozwiązania 
konkurencji. Zgadzam się z  tym stwierdzeniem, ponieważ 
bez dostarczenia wartości i korzyści dla klienta biznes nie 
ma racji bytu.

Na koniec chciałabym zapytać  o krótko- i długoter-
minowe plany rozwoju Polskich ePłatności?
W  najbliższym czasie czeka nas fuzja prawna ze spółką 
NeoTU – przejętą od Kolportera siecią terminali płatniczych. 
Po połączeniu obu spółek będziemy działać pod jednym 
brandem, jako jedna firma. W planach mamy również wdro-
żenie e-commerce, usług dla sklepów internetowych, dzięki 
czemu oferta PeP będzie bardziej kompleksowa. Dzięki pro-
jektowi terminalizacji chcemy dotrzeć również do punktów, 
w których z  różnych względów nie wdrożono jeszcze ob-
sługi płatności bezgotówkowych. Kibicuję mocno projektowi 
Ministerstwa Cyfryzacji eliminacji papierowych potwierdzeń 
transakcji. Przybliży nas to bardziej do gospodarki elektro-
nicznej, dzięki czemu wszelkie dane znajdą się w central-

nych bazach zarządzanych elektronicznie. Uważam, że 
transformacja Polski na kraj cyfrowy jest niezbędna. Dla 
akceptantów i klientów to znaczne ułatwienie, dla państwa 
oszczędność kosztów. A oszczędność czasu z tego płyną-
ca będzie korzystna dla nas wszystkich. Myślę, że im szyb-
ciej to nastąpi, tym lepiej. 

Ilustracje.: Si-Gal / iStock
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W 2017 r. Google wraz ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców w ramach Inter-
netowych Rewolucji prowadzi szkolenia wspierające rozwój mikro- małych i średnich 
przedsiębiorstw. W projekcie od kwietnia wzięło udział już siedem tysięcy firm, a 1300 
odbyło indywidualne konsultacje z doradcami.

Internetowe Rewolucje
 zewnętrzne wsparcie firm w zakresie marketingu internetowego 

Bieżąca odsłona projektu Internetowe Rewolucje jest prowadzo-
na we współpracy ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców. 
Celem szkoleń jest bezpośrednie wspieranie mikro- małych i śred-
nich przedsiębiorców w  poznawaniu oraz wdrażaniu narzędzi 
i rozwiązań internetowych w firmach. W tym celu Google zapewnia 
im bezpłatne konsultacje z  doradcami Internetowych Rewolucji. 
W całej Polsce 30 doradców udziela firmom wsparcia w analizie ich 
potrzeb i dotychczasowych działań w Internecie lub przy wykorzy-
staniu narzędzi internetowych, a także pomocy w zdefiniowaniu 
indywidualnego planu działania w Internecie. Doradcy są także do-
stępni dla firm w razie pytań lub wątpliwości na etapie wdrażania 
rozwiązań z planu działania. 

Od początku roku w  ramach inicjatywy przeszkolono już ponad 
siedem tysięcy przedsiębiorstw, a 1300 odbyło indywidualne kon-
sultacje z doradcami. Doradcy pomagają właścicielom firm wpro-
wadzać rozwiązania internetowe do swojej działalności w sposób 
świadomy i optymalny dla ich potrzeb. Jak wynika z badania, aż  
94 proc. przedsiębiorców było usatysfakcjonowanych ze szkole-
nia. Z pozytywnym odbiorem spotkały się także plany dalszych 
działań dla ich biznesu, które pomagali opracować doradcy. Aż  
89 proc. przedsiębiorców stwierdziło, że przyczynią się one do 
zwiększenia efektywności firmy w przyszłości. Szkolenia w ramach 
Internetowych Rewolucji otwierają także nowe perspektywy przed 
prowadzącymi biznes – 72 proc. z  nich poznało nowe sposoby 
prowadzenia działalności gospodarczej online. Ogółem aż 99 proc. 
poleciłoby udział w  projekcie innym przedsiębiorcom lub swoim 
partnerom biznesowym.

Jak pokazuje badanie Ipsos Impact Study – Poland „Offline”,  
2017 r., przedsiębiorcy coraz bardziej stawiają na swoją obecność 
online. Wśród ich planów biznesowych na następne półrocze 
znalazło się poświęcenie większej ilości czasu na dalszy rozwój 
kompetencji cyfrowych (63 proc.) czy zwiększenie budżetu prze-
znaczanego na funkcjonowanie w sieci (52 proc.). Warto również 
zauważyć, że przedsiębiorcy coraz częściej wspominają o zago-
spodarowaniu czasu pracy obecnych pracowników pod względem 
działań w Internecie (24 proc.). 23 proc. właścicieli firm planuje także 
rozpoczęcie ekspansji w zakresie międzynarodowym, wykorzystu-
jąc do tego Internet. 

Żeby wziąć udział w projekcie wystarczy wypełnić krótki formu-
larz zgłoszeniowy na stronie g.co/InternetoweRewolucjeDla-
Firm. Z  zarejestrowanymi przedsiębiorcami będą się kontak-
tować dedykowani doradcy z właściwego regionu, aby umówić 
się na spotkanie, od którego rozpocznie się wsparcie w opra-
cowywaniu i wdrażaniu rozwiązań i narzędzi internetowych.

Poza szkoleniami i indywidualnymi konsultacjami z doradcami 
w ramach programu dostępna jest także bezpłatna platforma 
edukacyjna internetowerewolucje.pl. Bezpłatna platforma in-
ternetowerewolucje.pl została stworzona z  myślą o  wszyst-
kich zainteresowanych rozwojem, tak aby mogli wykorzystać 
potencjał Internetu niezależnie od swojego obecnego pozio-
mu umiejętności czy celów biznesowych. Wystarczy odwie-
dzić stronę internetowerewolucje.pl i  skorzystać ze zgroma-
dzonych na niej materiałów edukacyjnych. Kurs online składa 
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się z 89 lekcji podzielonych na 23 tematy. Każde z prezento-
wanych zagadnień składa się z kilku filmów wprowadzających 
i  rozwijających dane zagadnienie. Łącznie to prawie osiem 
godzin materiałów wideo, w których wiedzę przekazuje czte-
rech ekspertów, a  trzech przedstawicieli firm opowiada, jak 
w praktyce rozwija swój biznes dzięki umiejętnościom interne-
towym. Od maja dostępna jest również w formie aplikacji mo-
bilnej. Aplikacja Learn Digital projektu Internetowe Rewolucje 
jest dostępna zarówno na Android, jak i iOS. Umożliwia naukę 
podczas jazdy samochodem lub rowerem.
Wirtualny kurs jest zróżnicowany tematycznie i dotyczy m.in. 
narzędzi do analizy danych, aplikacji mobilnych czy skutecz-
nego wykorzystywania potencjału mediów społecznościo-
wych. Platforma pozwala na indywidualne dopasowanie ma-
teriału w zależności od stopnia wiedzy użytkownika; zawiera 

treści zarówno dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki w świe-
cie Internetu, jak i dla tych, którzy posiadają już pewną wiedzę 
w tym zakresie. Na zakończenie każdego działu przygotowa-
ne są krótkie testy i powtórki. Po przejściu i zaliczeniu wszyst-
kich etapów nauki otrzymuje się certyfikat poświadczający 
ukończenie kursu. Na platformie można znaleźć także odsy-
łacze do omawianych narzędzi przydatnych podczas rozpo-
czynania działalności w Internecie. Poza narzędziami Google 
internetowy kurs oferuje także obiektywny przegląd różnych 
innych rozwiązań przydatnych dla przedsiębiorców. Z  kursu 
online skorzystało już ponad 85 tys. osób. 
Wszystkich zainteresowanych rozwojem kompetencji cyfro-
wych zachęcamy do odwiedzenia strony www.internetowere-
wolucje.pl. 

Ewa Mackiewicz 

Ilustra
cja.: M

ichael D Brown / S
hutte

rstock
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Public relations zajmuje się kluczową kwestią dla rozwoju biznesu: jego promocją. 
Przedsiębiorcy zadania związane z kreowaniem pozytywnego wizerunku: komuni-
kację, obsługę medialną oraz marketing internetowy, coraz częściej pozostawiają 
zewnętrznym podmiotom – kreatywnym grupom marketingowym. Jedną z takich 
agencji prowadzi Jakub Zajdel z Consulting’n more, agencji doradztwa komunika-
cyjnego w Warszawie, działającej na niwie zarówno ogólnopolskiej, jak i między-
narodowej, dyrektor PR w Stor9 – agencji marketingowej Roberta i Anny Lewan-
dowskich, pochodzący z Podkarpacia (Krosno). Z Jakubem Zajdlem rozmawia Ewa 
Mackiewicz PR G2A Arena.

Outsourcing 
i public relations  

– czy mogą iść w parze?

Outsourcing w zakresie działań promocyjnych to obec-
nie coraz częstszy trend w prowadzeniu firmy. Twoja 
agencja działa jako podmiot zapewniający właśnie te 
usługi. Czy taki model prowadzenia biznesu spraw-
dza się?
Świadomość konieczności korzystania 
z  usług public relations świadczonych 
przez wykwalifikowanych specjalistów 
i doświadczone firmy jest coraz więk-
sza. Mam na myśli przede wszyst-
kim sektor MŚP, ponieważ firmy 
kwalifikujące się jako duże oraz 
przedsiębiorstwa o  strukturze 
globalnej z  reguły mają zagospo-
darowany ten obszar wsparcia 
wewnętrznie lub zewnętrznie. Wy-
stępują dwie najpopularniejsze dro-
gi: zatrudnienie osoby na stanowisku 
związanym z komunikacją wewnątrz firmy 
lub zatrudnienie wyspecjalizowanej firmy ze-
wnętrznej, która zajmie się prowadzeniem komuni-
kacji. Ciężko z mojej perspektywy oceniać, która z możliwości 
jest lepsza; w niektórych strukturach lepiej sprawdza się stwo-
rzenie stanowiska typu specjalista ds. PR i zatrudnienie pra-

cownika, który będzie znał bardzo dobrze specyfikę funkcjo-
nowania firmy, będzie na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami, 
zmianami kadrowymi, itp. W innych przypadkach zasadne jest 

skorzystanie z  firmy zewnętrznej, posiadającej niezbędne 
kompetencje, zaplecze czy duży zespół eksper-

tów. Wszystko zależy od potrzeb, specyfiki 
firmy oraz funkcji jaką PR miałby pełnić 

w jej działalności.

Jakie działania można powie-
rzyć marketingowym agen-
cjom zewnętrznym, w zakresie 
konsultacji marketingowych 
i działań na rzecz prawidłowej 
obecności firmy w Internecie?

Istnieje cały szereg narzędzi 
związanych z  marketingiem w  sie-

ci, poczynając od audytu wizerunku 
w  Internecie, monitoringu mediów, pozy-

cjonowania czy popularnego ostatnio con-
tent marketingu. Znów – to, z  których narzędzi 

warto będzie skorzystać, zależało będzie od specyfiki firmy, 
jej sytuacji rynkowej i potrzeb. Przykładowo w przypadku firmy 
produkcyjnej opóźnienia w dostawie produktów mogą powo-
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dować falę negatywnych opinii o firmie i jej produktach w sieci, 
co może wymagać zintensyfikowanych działań prewencyjnych. 

Stworzenie ekosystemu do rozwoju firm jest żmudne, 
często zleceniodawcy oczekują szybkich efektów. A pu-
blic relations to złożony proces, który działa tylko przy 
długotrwałym stosowaniu? 
Branża public relations w Polsce jest jeszcze stosunkowo młoda. 
Consulting’n more jest od niedawna członkiem jednej z najwięk-
szych międzynarodowych organizacji niezależnych agencji PR – 
IPREX. W ubiegłym miesiącu mieliśmy przyjemność uczestniczyć 
w  kongresie agencji z  regionu EMEA w  Berlinie, gdzie rozma-
wiałem z właścicielem jednej z firm PR-owych w Wielkiej Brytanii, 
która została założona w 1984 roku, a nie jest najstarszą firmą 
na tamtejszym rynku. Potrzeba jeszcze sporej edukacji skierowa-
nej w stronę firm korzystających z tego typu usług, że nie są to 
działania, które przyniosą natychmiastowy efekt. Czasami wręcz 
może on być niewidoczny przez długi czas – tym bardziej dla 
mało świadomych osób. Z definicji PR to działanie długofalowe 
i  tylko prowadzone regularnie ma szansę przyniesienia ocze-
kiwanych efektów. Na szczęście – jak wspomniałem wcześniej 
– coraz więcej decydentów po tak zwanej stronie klienckiej ma 
świadomość, że „tu nic nie dzieje się od razu”.

Czy zgodzisz się ze stwierdzeniem, że podstawą 
wszelkich działań probiznesowych jest przede wszyst-
kim rozpoznawalny i dobrze kojarzony wizerunek?
Jest to na pewno jedna ze składowych sukcesu w  biznesie 
i  w  mojej ocenie stanowimy podwaliny do szeroko pojętego 
rozwoju. Przy braku konsekwentnie zbudowanego wizerunku 
czy negatywnym postrzeganiu marki, firmy lub osoby znacz-
nie ciężej jest pracować nad rozwojem.
Rozpoznawalna marka to strategiczny aspekt obecności firmy 
na rynku. 
Organizacja działań probiznesowych i komunikowanie rodzaju, 
zakresu i misji prowadzonej działalności powinny iść w parze 
z aktywnością marketingową.

Synergia PR i marketingu oraz CSR-u gwarantuje rozwój 
biznesu i jego silną pozycję, co przekłada się na sukces 
wizerunkowy i sprzedażowy. Czy działania na rzecz spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu powinny być warun-
kiem niezbędnym do budowania właściwego wizerunku, 
pełniąc jednocześnie funkcje pro publico bono? 
Na pewno w  idealnym modelu funkcjonowania – tak – nato-
miast moim zdaniem w Polsce CSR jest wciąż kojarzony przede 
wszystkim z działaniami charytatywnymi, czasami prowadzony-
mi punktowo i ad hoc, czy działaniami typu „przeznaczymy kwo-
tę X na rzecz akcji Y i niech o nas piszą, bo robimy dobre rzeczy 
i pomagamy ludziom”. Samo w sobie nie jest to złe, natomiast na 

pewno nie da się na takim przekonaniu budować długotrwałej 
i długofalowej strategii CSR-owej w powiązaniu z rozwojem biz-
nesu. Znów – potrzeba jeszcze edukacji rynku i czasu.

Jakie wymienisz główne korzyści z outsourcingu w ob-
słudze PR firmy dla klientów oraz samej firmy?
Przy podejmowaniu decyzji o podjęciu współpracy z agencją 
PR na szali kładzione jest rozwiązanie alternatywne w postaci 
zatrudnienia tzw. in-house PR-owca przy jednoczesnym prze-
konaniu, że będzie się miało do dyspozycji cały jego etat, a nie 
tylko część czasu konsultanta z firmy zewnętrznej. Jeśli cho-
dzi o plusy korzystania z takiego rozwiązania, czyli outsourcin-
gu działań PR, to myślę, że przede wszystkim należy zaliczyć 
do nich dostęp do wiedzy i wykwalifikowanych ekspertów czy 
ich czasu oraz do zaplecza firm PR-owych. To oznacza dostęp 
do dziennikarzy, liderów opinii, różnego rodzaju instytucji, itp., 
czego często z poziomu jednoosobowego działu PR w firmie 
nie można osiągnąć. 

Na zakończenie proszę Cię o opinię na temat najbar-
dziej strategicznych obecnie form promocji i kanałów 
ich dystrybuowania. 2017 rok pokazuje, że treść ustę-
puje miejsca obrazowi, a  ten z  kolei musi stworzyć 
przestrzeń dla wideo. Jakie kierunki i prognozy rozwo-
ju tej branży w Polsce przewidujesz na kolejne lata?
Co do obrazu vs. treści – na pewno formy pisane będą sukce-
sywnie wypierane przez formy obrazkowe czy wideo – format 
treści, który prognozowany jest jako najbardziej rozwojowy 
w perspektywie najbliższych lat. Dostęp do informacji jest te-
raz praktycznie nieograniczony, konsumpcja treści poprzez 
urządzenia mobilne wciąż rośnie, jest coraz mniej czasu na 
przyciągnięcie uwagi internauty, stąd wszystkie atrakcyjne 
wizualnie i  łatwo przyswajalne formy treści będą naturalnie 
zyskiwały na popularności. Ponadto myślę, że aspekt wyko-
rzystywania szeroko pojętej technologii w komunikacji będzie 
zyskiwał na znaczeniu z roku na rok. Real time PR też, wydaje 
mi się, będzie coraz to istotniejszy. Nie zapominałbym również 
o roli tzw. earned media w komunikacji marek i firm – ten trend 
na pewno będzie się jeszcze nasilał. 

Jakub Zajdel
prezes zarządu
Consulting’n more,
dyrektor PR Stor9 – agencji marketingowej 
Anny i Roberta Lewandowskich

Ilustracja.: TCmake_photo / iStock
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Virtual Reality 
– outsourcing w budowaniu wideomarketingu 

i wykorzystywaniu nowoczesnych rozwiązań wizerunkowych

Zastosowanie VR-u  jest możliwe w każdej z branż. Dzięki 
technologii VR możemy przemieszczać się w czasie i prze-
strzeni. Ta innowacyjna technika również doskonale spraw-
dza się podczas prezentowania usług firmy na zagranicz-
nych spotkaniach, misjach gospodarczych, targach etc. 
Innowacyjne usługi oferuje na Podkarpaciu już od 2014 roku 

CinematicVR
CinematicVR to podkarpacki startup, realizujący swoje 
usługi w  Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym 
Aeropolis. Startup VR-owy tworzy filmy 360, wirtualne ka-
talogi produktów oraz interaktywne aplikacje. Dzięki możli-
wościom, jakie daje VR, ekran smartfona, włożony w nawet 
najprostsze gogle staje się dowolnie wykreowaną prze-
strzenią otaczającą użytkownika, wypełnioną realistycznie 
odwzorowanymi produktami znajdującymi się na wycią-
gnięcie ręki. 
Firma posiada własną technologię obrazowania VR, dzięki 
której jest w stanie szybko tworzyć wirtualne prezentacje 
produktów. CinematicVR pracuje również nad platformą 
LookRoom, czyli aplikacją e-commerce wykorzystującą VR 
i AR do prezentacji i sprzedaży kreacji projektantów mody. 
Dzięki wykorzystaniu nowych technologii CinematicVR za-
ciera granicę pomiędzy zakupami online i offline. 

Virtual Reality wykorzystuje nowoczesne medium, jakim jest technologia wirtualnej 
i rozszerzonej rzeczywistości, do prezentowania możliwości oraz promocji szeroko 
rozumianego biznesu. 
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Dyskutując o  outsourcingu, poprosili-
śmy o  komentarz prezesa Rzeszow-
skiej Agencji Rozwoju Regionalnego 
Mariusza Bednarza: 

Od dłuższego czasu obserwuję, że outsourcing na dobre za-
gościł w sektorze MŚP. Młode firmy często liczą każdą wydaną 
złotówkę i tu właśnie z pomocą przychodzi oferta Podkarpac-
kiego Parku Naukowo-Technologicznego Aeropolis. W  Prein-
kubatorze Akademickim oraz w Inkubatorze Technologicznym 
przedsiębiorcy mogą wynająć powierzchnię biurową i produk-
cyjno-usługową, a należy dodać, że ten wynajem oferujemy na 
bardzo korzystnych warunkach finansowych. Lokatorzy mają 
zapewniony stały dostęp do infrastruktury obiektów, tj. w pełni 
wyposażonej sali konferencyjnej czy mniejszych salek spotkań. 
Mogą również na preferencyjnych warunkach korzystać z usług 
badawczych Ośrodka Badań  i Rozwoju Aeropolis.  Firmy także 
chętnie sięgają po usługi ekspertów parku w obszarze wzor-
nictwa przemysłowego, własności intelektualnej, księgowości 
czy doradztwa prawnego. Typowym rozwiązaniem outsour-
cingowym jest też możliwość wynajmu serwerów, dzięki któ-

Mariusz Bednarz 

prezes RARR SA

Outsourcing 
jako ekosystem rozwoju biznesu 

w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym

rym najemcy, nie ponosząc dużych kosztów, zapewniają sobie 
hosting stron internetowych czy chociażby przechowywanie 
danych.  Ostatnio oferta Aeropolis wzbogaciła się o usługę wir-
tualnego biura, która zapewnia wynajmującemu jeszcze niższe 
koszty prowadzenia działalności gospodarczej przy zacho-
waniu wszystkich korzyści wynikających z obecności w parku. 
Firmy zlokalizowane w  naszych obiektach często korzystają 
z oferowanych usług, a my ciągle pracujemy nad ich rozwojem  
i poszerzeniem. W naszym przekonaniu outsourcing wiąże się 
z koniecznością ścisłej współpracy pomiędzy stronami i w żad-
nym wypadku nie może być utożsamiany jako proste zlecenie 
pewnych zadań do wykonania przez inny podmiot. 



Ilustracja.: etraveler / iStock
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Firmy CFM zajmują się wsparciem przedsiębiorstw 
posiadających flotę pojazdów. Do portfela usług 
firm z  sektora CFM wchodzą trzy główne produk-

ty. Są nimi: wynajem długoterminowy (full service leasing  
– FSL), leasing operacyjny z  serwisem (leasing & service  
– LS) oraz zarządzanie flotą (fleet management – FM). 
Blisko 90 proc. rynku CFM dotyczy usług FSL. Co takiego 
sprawia, że przedsiębiorcy przechodzą od popularnego 
dotąd leasingu z wykupem pojazdów po kontrakcie do wy-
najmu długoterminowego bez obowiązku  wykupu?

Jakie korzyści niesie z sobą 
korzystanie z CFM?
CFM jest bardzo podobny do leasingu. Firma nie pozy-
skuje bowiem pojazdu na własność, ale płaci przedsię-
biorstwu wynajmującemu za możliwość użytkowania po-
jazdu. Jednak uzgodniona w umowie miesięczna opłata 
za taką usługę obejmuje zarówno wynajem pojazdu, jak 
i  jego kompleksową obsługę. W związku z tym właściciel 
firmy nie musi martwić się o kwestie związane z bieżącą 
obsługą samochodu, a  specjalistyczna firma finansuje 
samochód, ubezpiecza, zapewnia serwis, monitorowanie, 
opony, paliwo czy szkoli pracowników. To dlatego outso-
urcing jest modny i ułatwia pracę fleet managera, a dzięki 
stałości kosztów jest również dobrze postrzegany przez 
dyrektora finansowego.
Tym co w  zasadniczy sposób różni wynajem długoter-
minowy od leasingu, jest brak możliwości wykupienia 
auta po zakończeniu umowy. W  takim przypadku samo-
chód jest po prostu zwracany właścicielowi – firmie CFM, 
a przedsiębiorca może podpisać kolejną umowę na inny 
pojazd czy z inną firmą.
Takie rozwiązanie ma sporo zalet.  Po pierwsze – od stro-

Branża CFM (Car Fleet Management) rośnie w Polsce w imponującym tempie. 
Co sprawia, że firmy coraz częściej decydują się płacić wyłącznie za korzystanie 
z samochodu, a nie za jego posiadanie?

Outsourcing floty
FSL wypiera klasyczny leasing

ny optymalizacji podatkowej: podobnie jak przy leasingu 
przedsiębiorca ma prawo do zaliczenia miesięcznych 
opłat do kosztów uzyskania przychodu. Po drugie – pod 
względem logistycznym nie musi martwić się o ww. kwe-
stie związane z użytkowaniem samochodu. W przypadku 
awarii pojazdu czy wypadku przedsiębiorca otrzymuje 
pojazd zastępczy. Pozwala to na zachowanie płynności 
funkcjonowania firmy, ponieważ właściciel nie musi rezy-
gnować z  czynności, do których potrzebny jest mu sa-
mochód.
Po trzecie – firma może precyzyjnie planować koszty flo-
ty. Dzięki temu korzystanie z niej jest rozliczane w formie 
comiesięcznych opłat uregulowanych umową, a prowa-
dzenie finansów staje się bardziej przewidywalne. Przy 
takim rozwiązaniu nie zmienia się również zdolność kre-
dytowa przedsiębiorcy.
W  przeciwieństwie do leasingu przy FSL przedsiębiorca 
może, ale nie musi dokonywać opłaty wstępnej. Oznacza 
to, że aby skorzystać z oferty nie musi on posiadać żad-
nego wkładu własnego. Może to jednak zrobić, aby wy-
korzystać np. pojawiającą się nadpłynność i  zmniejszyć 
miesięczne opłaty w przyszłości.
Leasing operacyjny z serwisem (LS) jest w Polsce bardzo 
zbliżony konstrukcją do FSL. Tutaj jednak klient może 
zawrzeć umowę również na podstawie leasingu opera-
cyjnego, umowy najmu, dzierżawy bądź leasingu finan-
sowego. Dodatkowe opcje oprócz samego finansowania 
to ubezpieczenie, obsługa techniczna przedmiotu, as-
sistance, karta paliwowa itp. Raty składają się z  części 
finansowej oraz serwisowej. Obie części kwalifikują się 
do kosztu uzyskania przychodu oraz odpisywania odpo-
wiedniej wysokości podatku VAT. Sam przedmiot umowy 
może być kupiony przez klienta na koniec umowy i dalej 
wykorzystywany bądź zwrócony do finansującego.
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mycie oraz zakup i  sezonową wymianę ogumienia, doty-
czące zatrudnienia pracowników zajmujących się flotą, 
utrzymania powierzchni biurowej czy zakupu programów 
komputerowych do zarządzania pojazdami.
Znaczący wpływ na TCO ma wartość odsprzedaży danego 
pojazdu po zakładanym okresie eksploatacji, zwana war-
tością rezydualną. Na kształtowanie się wartości rezydual-
nej danego samochodu mają wpływ jego wartość począt-
kowa, stan techniczny i  przebieg danego egzemplarza, 
prawdopodobieństwo wystąpienia awarii po wygaśnięciu 
gwarancji oraz szacunkowe koszty przyszłych napraw. 

Ocena wartości rezydualnej jest najsil-
niejszym argumentem dla osób, które nie 
widzą sensu „oddawania opłaconego po-
jazdu” po zakończeniu umowy.
Przeprowadzenie analizy TCO umożliwia 
obliczenie całkowitych realnych kosz-
tów utrzymania firmowych samochodów 
i często jest podstawą do podjęcia decy-
zji o  modelu finansowania i  zarządzania 
flotą.
Analizy TCO zazwyczaj prowadzą firmy 
CFM. Jeśli nie chcemy korzystać z usług 
„sędziego we własnej sprawie”, możemy 
znaleźć także niezależne oferty związa-
ne z TCO. Na rynku funkcjonują również 
podmioty, które specjalizują się w  anali-
zach stanu floty i jej potrzeb.
 

Jak podpisać dobrą 
umowę z CFM

Aby współpraca z firmą CFM przebiegała 
dobrze, należy wybrać podmiot o  uzna-
nej reputacji. Dlatego, zanim podejmiemy 
decyzję o podjęciu współpracy z konkret-
ną firmą, najlepiej skrupulatnie przeana-
lizować dostępne oferty, robiąc badanie 
rynku. To firma CFM powinna zadbać o to, 
żeby klient otrzymał jak najdokładniej-
sze informacje o oferowanych mu usłu-
gach. Już na tym etapie można wyciągać 
wnioski, oceniając przejrzystość ofert 
i  jasność zasad współpracy. Uczciwym 
partnerom biznesowym będzie zależeć 
na tym, żeby przekazać jak najwięcej in-
formacji dotyczących wszelkich aspektów 
związanych z  zakresem usług objętych 
umową. 
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Przedsiębiorcy decydujący się na samo zarządzanie flo-
tą – FM, którzy nie korzystają ze wsparcia zewnętrznego 
przy finansowaniu, wybierają zwykle pakiet kilku usług 
dodatkowych, np. obsługę serwisową czy likwidację szkód 
komunikacyjnych. Dzięki temu nie muszą na stałe zatrud-
niać osób odpowiedzialnych za utrzymanie floty i  posia-
dać zaplecza technicznego do tego celu. Samochody są 
wówczas własnością przedsiębiorstwa, ale administrowa-
nie flotą przekazuje ono wyspecjalizowanej zewnętrznej 
firmie CFM.

Co się bardziej opłaca?

Usługi CFM w przeszłości były kierowa-
ne raczej do dużych przedsiębiorstw, 
np. firm transportowych, czy też za-
trudniających wielu przedstawicieli 
handlowych. Od niedawna są dostęp-
ne również dla mniejszych firm. Mała 
firma musi się spodziewać wnikliwego 
sprawdzenia w  procesie weryfikacyj-
nym analogicznym  do procedur zwią-
zanych z leasingiem lub kredytami, czy 
jej kondycja finansowa pozwoli wywią-
zać się z umowy. 
To czy firma powinna skorzystać z CFM 
czy z  klasycznego leasingu, powin-
no zostać precyzyjnie policzone. Za-
kup floty powinien opierać się przede 
wszystkim na precyzyjnym i  reali-
stycznym rachunku ekonomicznym. 
Przy  jego przygotowywaniu należy 
pamiętać, że wydatki na samochody 
w  firmie trzeba kalkulować, biorąc pod 
uwagę wszystkie koszty, jakie się z tym 
wiążą, a wchodzą w nie czasem zaska-
kujące na pierwszy rzut oka elementy.
Kompleksowe spojrzenie na koszt wy-
korzystania floty w firmie wymaga poli-
czenia całkowitego kosztu posiadania, 
(ang. TCO - Total Cost of Ownership). 
Do TCO wchodzi koszt finansowania 
zakupu samochodu, jego amortyzacji, 
a  także wszelkich innych bezpośred-
nich i  pośrednich kosztów związa-
nych z użytkowaniem pojazdu lub flo-
ty. Mieszczą się w  tym koszty paliwa, 
ubezpieczenia i  serwisowania. Z  kolei 
koszty pośrednie to wydatki na płatne 
parkingi, przejazdy płatnymi drogami, 
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Usługa CFM składa się z wielu elemen-
tów, dlatego trzeba sporo uwagi poświę-
cić umowie, by faktycznie odpowiadała 
naszym potrzebom. Warto szczegółowo 
zapoznać się z  zaproponowanymi wa-
runkami współpracy i  zweryfikować, jaki 
zakres świadczeń rzeczywiście otrzymu-
jemy. Na pierwszy rzut oka oferty mogą 
wydać się podobne, szczególnie ceno-
wo, ale zakres może być różny. 
Standardowo firma CFM zobowiąza-
na jest dostarczyć samochody w  ter-
minie, zarejestrowane i  ubezpieczo-
ne, a  w  trakcie kontraktu wykonywać 
wszystkie naprawy i  zapewniać pełną 
mobilność. 

Diabeł tkwi jednak  
w szczegółach

Szczególną uwagę należy poświęcić 
tym elementom, które mogą zadecy-
dować o  dodatkowych kosztach FSL, 
wykraczającym poza standardową 
miesięczną opłatę. Jedną z  części 
składowych raty leasingowej jest pro-
gnozowany koszt przeglądów i napraw 
floty. Firma CFM powinna poinformować 
klienta, jaki zakres napraw jest zawarty 
w ramach płaconej przez niego raty. Czy 
są to jedynie standardowe przeglądy, 
z  ograniczonym zakresem części eks-
ploatacyjnych, czy też rata uwzględnia 
jakieś koszty dodatkowe i  jeśli tak, to 
jakie? W  większości umów występuje 
sformułowanie „normalna eksploatacja”, 
która może być później różnie rozumia-
na przez strony. Dlatego kwestie pono-
szenia kosztów związanych z częściami 
eksploatacyjnymi, jak elementy zawieszenia czy układu 
hamulcowego powinny być jasno sprecyzowane np. war-
tościami przebiegu.
Warto też zwrócić uwagę na precyzję opisu wyposażenia 
pojazdów. Błędem jest koncentrowanie się wyłącznie na 
cenie, ponieważ mnogość konfiguracji pojazdu przekłada 
się na jego wartość – kupując w dwóch firmach ten sam 
model za tę samą cenę, można finalnie dostać zróżnico-
wane produkty z tym samym znaczkiem na grillu.
Istotne dla przedsiębiorcy są również warunki przedter-
minowego zwrotu samochodu. Precyzyjnie uregulowane 

powinny być tutaj konsekwencje: kosz-
ty odstąpienia od umowy przed jej za-
kończeniem, zarówno w  wyniku decyzji 
biznesowych, jak i wypadków losowych. 
Jest bardzo istotne, żeby klient miał 
świadomość warunków oraz kosztów, 
ponieważ istnieje szereg sytuacji, takich 
jak kradzież, szkoda całkowita czy po 
prostu likwidacja miejsca pracy, o  któ-
rych tego typu wiedza oszczędzi mu 
później niepotrzebnych nerwów i niepo-
rozumień. 

Popularność FSL będzie 
się umacniać

Na koniec pierwszego kwartału 2017 r. fir-
my wynajmu długoterminowego należące 
do Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu 
Pojazdów (PZWLP) dysponowały łączną 
flotą nieco ponad 137 tys. samochodów.
Zgodnie z danymi opublikowanymi przez 
PZWLP w  pierwszym kwartale 2017 r. 
rynek wynajmu długoterminowego aut 
w Polsce urósł o 13,2 proc. r/r. Tempo wzro-
stu rynku było tym samym aż 1,5-krotnie 
wyższe niż rok wcześniej. Co ważne, dy-
namika wzrostu branży CFM zwiększa 
się czwarty kwartał z  rzędu. Liczba no-
wych samochodów osobowych kupio-
nych przez branżę w pierwszym kwartale  
2017 r. wyniosła 14,8 tys., była więc większa 
o  52 proc. niż w  tym samym okresie rok 
temu. FSL rozwijał się w pierwszym kwar-
tale ponad 2,5 razy szybciej od pozosta-
łych form finansowania aut służbowych, 
tzn. zakupu ze środków własnych, kredytu 
i klasycznego leasingu finansowego.

Widoczny w liczbach trend rosnącego zainteresowania le-
asingiem operacyjnym z  pełną obsługą to efekt rosnącej 
wśród  przedsiębiorców świadomości, że Full Service Le-
asing (FSL) daje możliwość ograniczenia kosztów każdej 
firmie – zarówno małej, jak i dużej. Również tych intuicyjnie 
niezwiązanych z  pojazdami – jak koszty księgowości, HR 
czy czas poświęcony przez zarządzających na negocjowa-
nie warunków kredytu bądź planowanie odnowień floty. We 
współpracy z  dobrą firmą CFM do załatwienia większości 
spraw wystarczy telefon do opiekuna klienta, a firma może 
poświęcić całą uwagę działalności operacyjnej. 
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Lider  
zatrudnienia  
pracowników  
z Ukrainy

2009
rok założenia  

Personnel Service

50
obywateli Ukrainy rekrutujemy 

średnio każdego dnia

2 800
godzin rocznie chce średnio 

przepracować pozyskany przez  
nas pracownik

10
nowych Klientów pozyskujemy 

każdego miesiąca

1 560
nawet tylu pracowników 

dostarczamy dla jednego Klienta

150 000 
liczy obecnie nasza baza 

kandydatów

50 000
osób zatrudniliśmy  

do tej pory

10 000 
tyle średnio osób  

zatrudniamy miesięcznie  
na terytorium Polski

www.personnelservice.pl



Ilustracje.: Evgenii_Bobrov / iStock



  
  

 

37

Zapotrzebowanie na kadrę zza wschodniej granicy wśród polskich pracodawców stale 
rośnie. Ukraińców znajdziemy już w prawie co drugiej dużej firmie, co piątej średniej 
oraz co dziesiątej małej – wynika z pierwszej edycji raportu Personnel Service „Barometr 
Imigracji Zarobkowej”. Boom na ukraińskich pracowników spowoduje, że w całym 2017 
roku może zostać wydanych nawet dwa miliony oświadczeń o zamiarze powierzenia 
pracy cudzoziemcom. O tym, czemu pracodawcy potrzebują kadrowego wsparcia ze 
Wschodu i dlaczego Ukraińcy chcą pracować w Polsce mówi Krzysztof Inglot, prezes 
Personnel Service, firmy specjalizującej się w rekrutacji kadry z Ukrainy na potrzeby pol-
skiego rynku pracy.

Obywatel Ukrainy
 już w co drugiej dużej firmie 

W tym roku zaprosimy nawet dwa miliony
 pracowników do największych polskich fabryk

Jak wygląda obecnie sytuacja firm w Polsce?
Polska gospodarka szybko się rozwija. Ostatnie 
dane Głównego Urzędu Statystycznego za II 
kwartał 2017 roku pokazują, że tempo jej wzrostu 
wynosi 3,9 proc. r/r. Rośnie też produkcja prze-
mysłowa, która tylko w  sierpniu zwiekszyła się  
o  8,8 proc. Dobre są również nastroje firm. We 
wrześniu przedsiębiorcy z sektora usług ocenili ko-
niunkturę gospodarczą na +10,8, w przetwórstwie 
na +6,3, w handlu hurtowym na +10, a  w  handlu 
detalicznym na +11,4. Krajobraz firmowy nie jest jednak tylko kolo-
rowy. Przedsiębiorcom doskwiera brak pracowników, pogłębiający 
się m.in. ze względu na rekordowo niskie bezrobocie. Z sierpnio-
wych danych GUS wynika, że stopa bezrobocia wyniosła tylko 7 
proc. Natomiast Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
podaje, że we wrześniu bezrobocie było na poziomie 6,9 proc. Je-
śli ten wskaźnik się potwierdzi w oficjalnych danych GUS, będzie 
to najniższy wskaźnik od 1991 roku. Dodatkowo od mniej więcej 
czterech lat systematycznie maleje liczba dostępnych kandyda-
tów na polskim rynku pracy, co związane jest z trendami demo-

graficznymi, czyli kurczącą się populacją oraz wciąż 
intensywną w Polsce emigracją zarobkową. 

Jak zatem przedsiębiorcy radzą sobie z pro-
blemem braku pracowników? Gdzie szukają 
rąk do pracy? W  końcu bez odpowiedniej 
liczby pracowników trudno utrzymać pełną 
wydajność firmy.
Powstającą na polskim rynku pracy lukę wypełnia-
ją cudzoziemcy, w  tym głównie Ukraińcy, których 

w  kolejnych latach będzie coraz więcej. Z  danych Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że tylko w pierwszym 
półroczu 2017 roku wydano prawie 948 tys. oświadczeń o  za-
miarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, o  połowę więcej niż 
w analogicznym okresie ubiegłego roku. Aż 95 proc. wszystkich 
oświadczeń dotyczyło obywateli Ukrainy, na których zapotrzebo-
wanie wzrosło o 47 proc. r/r. Dlatego już w całym 2017 roku może 
zostać wydanych nawet dwa miliony oświadczeń o zamiarze po-
wierzenia pracy Ukraińcom. To oznacza wzrost prawie o połowę 
w stosunku do ubiegłego roku. 

Krzysztof Inglot 
pełnomocnik zarządu, 

dyrektor Działu Rozwoju Work Service SA
Krzysztof.Inglot@workservice.pl 
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A  skąd skłonność pracodawców do zatrudniania pra-
cowników właśnie z Ukrainy? Jakie są ku temu powody?
Przede wszystkim pracodawcy w Polsce otworzyli się na pra-
cowników z innych krajów, bo dzięki temu mogą na bieżąco re-
alizować zlecenia. Przekonali się też, że zwłaszcza Ukraińcy, ze 
względu na bliskość kulturową i językową, w sprawny sposób 
wypełniają lukę, której nie da się zapełnić Polakami. Co istotne, 
popularność pracy w Polsce wśród Ukraińców oraz ich łatwa 
aklimatyzacja zachęciły pracodawców do szukania kadry rów-
nież w  innych państwach. Od stycznia do czerwca tego roku 
wydano o 205 proc. r/r więcej oświadczeń o zamiarze powierze-
nia pracy obywatelom Białorusi. Najprawdopodobniej w kolej-
nych latach ten trend będzie się pogłębiał. Pracodawcy zaczną 
sięgać nie tylko na Ukrainę, ale również m.in. na Białoruś. 

Jak w takim razie, wygląda kwestia formalna zatrud-
nienia pracownika np. z  Ukrainy? Czy procedura jest 
skomplikowana?
Obywatele sześciu krajów spoza Unii Europejskiej, czyli Arme-
nii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, mogą pracować 
w  Polsce na podstawie tzw. uproszczonej procedury zatrud-
niania. Procedura uproszczona, nazywana także procedurą 
oświadczeniową, pozwala pracownikowi wykonywać pracę 
w Polsce przez pół roku w ciągu dwunastu miesięcy. I to bez 
konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Warunkiem 
skorzystania z  procedury uproszczonej jest jedynie zareje-
strowanie przez pracodawcę w  powiatowym urzędzie pracy 
oświadczenia o  zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. 
Jak zatem widzimy, formalności jest niewiele. Nie wiążą się 
też z tym żadne koszty, bo rejestracja oświadczenia jest bez-
płatna. To powoduje, że procedura ta jest tak popularna, za-
równo wśród pracodawców, jak i  cudzoziemców. Ten sposób 
zatrudniania ma jednak spory mankament, mianowicie krótki 
czas, na jaki zatrudniani są cudzoziemcy. Pół roku to w wielu 
przypadkach zbyt krótko, żeby poradzić sobie z  problemem 
deficytu kadry. Pracodawcy coraz częściej potrzebują stałego, 
a nie doraźnego wsparcia. Dobrą informacją jest jednak to, że 
już od przyszłego roku pracodawcy poszukujący pracowników 
sezonowych będą mogli ich zatrudniać na dziewięć miesięcy.

Wspomniał Pan o pracownikach sezonowych i tutaj ro-
dzi się pytanie. Gdzie najczęściej pracują Ukraińcy? 
W jakich branżach i na jakich stanowiskach? 

Z pierwszej edycji naszego badania „Barometr Imigracji Zarob-
kowej” na II półrocze 2017 roku wynika, że 16 proc. polskich firm 
zatrudniało lub zatrudnia pracowników z Ukrainy. Ten odsetek 
jest zdecydowanie wyższy w  dużych firmach – aż 44 proc. 
deklaruje, że pracuje u  nich kadra ze Wschodu. W  przypadku 
firm średnich ten wynik wynosi 21 proc., a  w  małych firmach  
13 proc. Biorąc pod uwagę branże, Ukraińcy dostają pracę 
przede wszystkim w firmach produkcyjnych (24 proc. przedsię-
biorstw ich zatrudnia), następnie usługowych (20 proc. i  han-
dlowych (14 proc.). Takie wyniki nie są zaskoczeniem. To właśnie 
duże firmy, w tym m.in. zakłady produkcyjne, usługowe czy prze-
mysłowe, ze względu na skalę działania najbardziej odczuwają 
brak pracowników.  Warto też wziąć pod uwagę, że ze względu 
na to, że Ukraińcy mogą pracować tylko przez kilka miesięcy, 
przedsiębiorcy zatrudniają ich głównie na stanowiskach niż-
szego szczebla, co wynika z  ich stosunkowo łatwej zastępo-
walności i niskich kosztów przygotowania do pracy. Nie znaczy 
to jednak, że taka sytuacja jest optymalna. Z punktu widzenia 
pracodawców lepszym rozwiązaniem byłaby możliwość zatrud-
nienia cudzoziemca na dłużej w ramach uproszczonej procedu-
ry. Teraz jest to możliwe m.in. w ramach karty stałego pobytu. 
Wtedy jednak cały proces aplikowania i weryfikacji trwa nawet 
rok, co zniechęca wiele firm.  

Czy według Pana w kolejnych latach pracownicy z Ukra-
iny będą pracowali też na wyższych stanowiskach albo 
w branżach mniej związanych z handlem i przemysłem? 
Z  danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej 
wynika, że porównując rok do roku, największy wzrost zapo-
trzebowania na pracowników z Ukrainy odnotowano w sekto-
rze edukacyjnym – liczba oświadczeń o zamiarze powierzenia 
pracy obywatelom tego kraju wzrosła o  158 proc., z niecałych 
500 osób w pierwszym półroczu 2016 roku aż do 1,2 tys. w pierw-
szym półroczu tego roku. W opiece zdrowotnej wzrost był rów-
nie imponujący i wyniósł 136 proc. – z 628 osób do prawie 1,5 tys. 
Natomiast w rozrywce i kulturze pracuje o 112 proc. Ukraińców 
więcej niż rok wcześniej. Warto jednak zwrócić uwagę, że pra-
codawcy ze wskazanych branż składają łącznie niecały 1 proc. 
wszystkich oświadczeń o  zamiarze powierzenia pracy Ukraiń-
cowi. Można się spodziewać, że nadal najwięcej oświadczeń 
o  zamiarze powierzenia pracy osobie z  Ukrainy będą składali 
pracodawcy z sektorów takich, jak: rolnictwo, budownictwo czy 
przetwórstwo przemysłowe. Tylko te trzy branże odpowiadają 
niemal za połowę wszystkich 900 tys. oświadczeń złożonych 
w pierwszym półroczu tego roku. Największe wzrosty widać jed-
nak w innych sektorach rynku. To wskazuje na pewną zmianę, 
która się dokonuje. Po pracowników z  Ukrainy coraz częściej 
będziemy sięgać w  tych branżach, które są przyszłościowe, 
tzn. związane z  opieką nad osobami starszymi czy edukacją 
najmłodszych pokoleń.

artykuł sponsorowany



  
  

 

39

Wiemy już, że Ukraińcy chętnie podejmują u nas pracę. 
A skąd w ogóle taka duża popularność emigracji zarob-
kowej wśród Ukraińców?
Z danych State Statistics Service of Ukraine wynika, że w drugim 
kwartale tego roku średnie wynagrodzenie na Ukrainie wynosiło 
ok. 7 tys. hrywien, co w przeliczeniu na złotówki daje ok. 960 zł. 
W większości krajów europejskich oferowane płace są kilkakrotnie 
wyższe. Dlatego nie będzie zaskoczeniem, że dla Ukraińców głów-
ną motywacją do pracy za granicą są wyższe zarobki w  innych 
krajach – taką odpowiedź w najnowszym badaniu Rating Group, 
ukraińskiej agencji badawczej, wskazało aż 72 proc. responden-
tów. Od 16 do 20 proc. wspomniało o lepszych warunkach pracy, 
chęci zarabiania na dom i mieszkanie, możliwości samorealizacji 
oraz wyższej jakości opieki socjalnej. Najrzadziej (7 proc.) wspomi-
nano o możliwości utworzenia własnego biznesu i chęci zdobycia 
doświadczenia w korporacjach międzynarodowych. Warto jednak 
zwrócić uwagę, że ten ostatni czynnik był częściej wskazywany 
przez młodych ludzi.

A czy Polska jest dla obywateli Ukrainy krajem pierwsze-
go wyboru?
Z danych Rating Group wynika, że obywatele Ukrainy planujący 
emigrację zarobkową najbardziej chcą wyjechać do Niemiec (37 
proc.), ale już na drugim miejscu znajduje się Polska, którą wskazał 
co czwarty badany. Taki wynik nie dziwi. Jeżeli obywatel Ukrainy 
decyduje się na emigrację zarobkową, Polska nadal jest dla niego 
jednym z krajów pierwszego wyboru ze względu na legalność za-
trudnienia połączoną z zapewnioną tym samym opieką socjalną. 
Na korzyść naszego rynku pracy przemawiają również zarobki, 
które nadal są kilkakrotnie wyższe niż na Ukrainie. Nie bez znacze-
nia jest też bliskość społeczno-kulturowa. Dla pracowników pocho-
dzących z zachodniej i centralnej Ukrainy zatrudnienie w Polsce 
oznacza łatwą i stosunkowo tanią możliwość podróżowania w ro-
dzinne strony. Co ciekawe, na Rosję jako miejsce emigracji wska-
zało tylko 6 proc. osób. Warto jednak pamiętać, że niski odsetek 
Ukraińców, którzy deklarują chęć emigracji zarobkowej do Rosji, to 
efekt silnych antagonizmów między krajami. Dla wielu Ukraińców 
to właśnie sytuacja między ich ojczyzną a Rosją jest prawdziwym 
podłożem decyzji o opuszczeniu kraju. 

Czyli Ukraińcy chętnie wybierają Polskę, ale czy wprowa-
dzony w czerwcu tego roku ruch bezwizowy dla obywateli 
Ukrainy odbije się na naszym rynku pracy? Czy mamy się 
spodziewać odpływu kadry ze Wschodu? Jakie są pierw-
sze sygnały?
Z badania zrealizowanego w czerwcu br. przez Fundację Inicjaty-
wy Demokratyczne, czyli dokładnie w  momencie wprowadzenia 
nowego prawa, wynika, że dla ponad połowy Ukraińców, wprowa-
dzenie możliwości przemieszczania się po Europie bez wizy nie 
jest ważne (24 proc. mało ważne, 34 proc. w ogóle nieważne). Po-

nadto czterech na dziesięciu obywateli Ukrainy zadeklarowało, że 
zdecydowanie nie zamierza korzystać z możliwości podróżowania 
po Europie i odwiedzać krajów strefy Schengen, co piąty raczej 
nie wybiera się do Unii Europejskiej. Z możliwości podróżowania 
bez wizy zamierza skorzystać 32 proc. obywateli Ukrainy. Głów-
nie w celach turystycznych (64 proc. wskazań) oraz odwiedzenia 
rodziny i przyjaciół (22 proc.). Zamiar znalezienia pracy dzięki ru-
chowi bezwizowemu deklaruje tylko co piąty obywatel Ukrainy (22 
proc.), choć zdecydowana większość (62 proc.) wie, że nie będzie 
to legalne. Takie wyniki powinny zdecydowanie uspokoić polskich 
pracodawców. Obywatel Ukrainy chce więcej zarobić, ale oficjalnie, 
a nie w szarej strefie. Widzimy to m.in. w naszej firmie, gdzie wła-
śnie możliwość podjęcia legalnej pracy, ze wszystkimi przywilejami, 
jakie się z tym wiążą, to jeden z najważniejszych argumentów. Nie 
bez znaczenia jest również to, że coraz częściej pracodawcy, żeby 
przyciągnąć pracownika zza wschodniej granicy, oferują dodatko-
we benefity, takie jak Internet, zakwaterowanie czy transport do 
miejsca pracy.

Jaka według Pana powinna być w kolejnych latach stra-
tegia Polski w kwestii imigracji zarobkowej z Ukrainy oraz 
innych krajów, w tym m.in. Białorusi? 
Dotychczasowe warunki, które pozwalają Ukraińcom pracować 
tylko przez pół roku w ciągu dwunastu miesięcy, to tylko doraźna 
pomoc. I choć jest dla wielu pracodawców nieoceniona, może nie-
długo okazać się niewystarczająca. Dlatego powinniśmy dążyć do 
tego, żeby stworzyć Ukraińcom warunki do osiedlania się na stałe. 
Zwłaszcza że Polska ustępuje miejsca tylko Niemcom w rankingu 
najpopularniejszych kierunków emigracji. Kluczowe są m.in. dostęp 
do mieszkań, zarówno na wynajem, jak i zakup, dostęp do edukacji 
dla dzieci czy zabezpieczenie emerytalne.

***
Personnel Service to firma specjalizująca się w rekrutacji i zatrud-
nianiu pracowników z Ukrainy na potrzeby pracodawców w Pol-
sce. Współpracuje z przedsiębiorstwami z wielu sektorów, w tym 
głównie automotive, RTV/AGD i przemysłu ciężkiego. Za pośred-
nictwem Personnel Service zatrudnienie w Polsce znalazło już 25 
tys. obywateli Ukrainy. Tym samym Personnel Service znajduje 
się w pierwszej trójce przedsiębiorstw wyspecjalizowanych w re-
krutacji obywateli zza wschodniej granicy Polski. 

Kontakt dla mediów:
Monika Banyś

Account Manager
m: +48 500 140 263

e: monika.banys@zoom-bsc.pl 
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Psychologia biznesu 
psychologią sukcesu 
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Wszędzie tam, gdzie są ludzie, jest potrzebna psychologia. Biznes koncentruje się 
głównie na statystykach i liczbach, a przecież ostatecznie to ludzie podejmują de-
cyzje, negocjują i rekrutują. Dzięki narzędziom psychologii można nie tylko skutecz-
nie motywować, szkolić czy zatrudniać, ale też wzmacniać liderów i dobre wzorce 
w zespole. Pamiętać też należy, że w pracy spędzamy blisko połowę naszego życia, 
dlatego tak istotne jest dbanie o atmosferę i higienę mentalną w firmie. Psycholo-
gia pozytywna odpowiada na te potrzeby, koncentruje się głównie na dobrostanie 
i szczęściu ludzi, bo to oni są  pracownikami, managerami i tworzą zespoły. 

Badania Forbesa pokazują, że szczęśliwi pracownicy są 
bardziej produktywni i kreatywni, dzięki temu miejsce 
pracy staje się przyjemne i bardziej atrakcyjne. Każdy 

lubi przebywać w takich warunkach. Zanim jednak zdecydu-
jesz się na rewolucję, warto wprowadzić drobne elementy 
psychologii i obserwować, co z sobą przyniesie taka zmiana. 
Oto pięć pomysłów, które mogą od zaraz wesprzeć twoją fir-
mę, proponowane przez Katarzynę Gac-Karelus, psycholog 
sukcesu z Akademii Serenity, która swoją prelekcją otwiera-
ła Kongres Przedsiębiorczości i Piękna Miasto Kobiet w G2A 
Arena.

1. Stosuj wdzięczność 
Pracowników można motywować w różny sposób, ale nic tak 
nie buduje drugiego człowieka jak uznanie. Najlepiej stoso-
wać je na wszystkich szczeblach, ale w  sposób delikatny. 
Początkowo może się wydawać dziwne, aby chwalić się osią-
gnięciami czy powiedzieć coś miłego o innej osobie. Jednak 
regularne praktykowanie takiego zwyczaju na przykład pod-
czas zebrań zespołów wzmocni wśród ludzi poczucie speł-
nienia i satysfakcji z pracy. 

2. Zachęcaj do aktywności fizycznej 
Ruch pomaga nie tylko zmniejszać poziom odczuwanego 
stresu, ale też wpływa na stan zdrowia i dotlenienia organi-
zmu. Zdrowi pracownicy mają lepszą koncentrację, większą 
kreatywność, są energiczni, lepiej radzą sobie ze stresem 
i biorą mniej zwolnień chorobowych. 

3. Wzmacniaj kreatywność 
Kiedy pracownicy mają możliwość wyrażania swoich opinii 
i realizacji pomysłów, dużo bardziej angażują się w wykony-
wane obowiązki. Kreatywność to swego rodzaju drzwi do re-
alizacji ludzkiego potencjału. Mając wpływ na to co dzieje się 
w firmie, ludzie czują z nią silniejszy związek.  

4. Odkryj mocne strony 
Każdy z  nas charakteryzuje się indywidualnym zestawem 
mocnych stron, a to one decydują o tym, jak i kiedy będzie-
my wykonywać obowiązki. Poznanie czym charakteryzują 
się osoby w twoim zespole i w czym każda z nich się realizu-
je, pomoże trafniej wytyczać zadania i obserwować lepsze 
ich wykonanie. 

5. Otwórz się na wellness 
Nie tylko w trakcie urlopu, ale także w firmie. Filozofia well-
ness wchodzi do biznesu, a  jej stosowanie pokazuje nowy 
wymiar dbania o pracownika. Uświadamianie w kwestii zdro-
wych nawyków, dbałości o swoją psychikę, a do tego odpo-
wiednie otoczenie znacznie wpływają na satysfakcję z pracy. 

Wprowadzanie zmian zawsze jest wyzwaniem, lecz jeśli 
chcesz rozwijać siebie i swój biznes, warto wziąć pod uwagę 
techniki psychologiczne mogące poprawić motywację, za-
angażowanie oraz kreatywność. Dbaj o  współpracowników 
i swój zespół, oni są przecież twoimi najważniejszymi klien-
tami. 

Ewa Mackiewicz  
Ilustracje.: fandijki / iStock



Centrum Medyczne MEDYK to rodzinna firma,  
która świadczy usługi dla ponad 550 tys. pa-
cjentów, obsługując jednocześnie około 6 tys. 
firm. W odpowiedzi na zwiększające się potrze-
by społeczeństwa z każdym rokiem rozszerza-
my zakres swoich usług, dbając  jednocześnie 
o wysoką jakość  i  szybki czas realizacji porad 
medycznych. 

Od 28 lat zadziwiamy mieszkańców Rzeszowa i  okolic nietuzin-
kowymi rozwiązaniami  nie tylko w  zakresie przeprowadzanych 
badań, ale także rozwiązań technicznych i  logistycznych. Obec-
nie posiadamy 18 placówek na terenie Rzeszowa i  okolic. Sieć 
naszych przychodni  w Rzeszowie zwiększyła się od październi-
ka 2017 roku o Przychodnię Rodzinną przy ul. Obrońców Poczty 
Gdańskiej 14.  Ponadto dysponujemy dziewiętnastoma własnymi 
punktami pobrań, a z sześćdziesięcioma współpracujemy na pod-
stawie umowy. Posiadamy także trzy własne laboratoria. W swo-
jej ofercie mamy cały wachlarz usług medycznych: podstawową 
opiekę zdrowotną, pediatrię, rehabilitację,  poradnictwo specja-
listyczne, badania kliniczne, prywatną całodobową stacjonar-
ną i wyjazdową opiekę lekarską dla dzieci i dorosłych, szkolenia 
z  zakresu pierwszej pomocy, transport sanitarny, całodobowe 
domy opiekuńcze, ośrodki zdrowia i aktywności oraz opiekę abo-
namentową.  Obecnie dysponujemy  już czterema nowoczesnymi 
przychodniami medycyny pracy.  W pierwszym kwartale 2018 roku 
otwieramy kolejne kompleksowe przychodnie medycyny pracy 
w Strefie Ekonomicznej w Jasionce oraz w Jaśle, ponadto rozbu-
dowujemy Przychodnię Medycyny Pracy w Mielcu. Przymierzamy 
się także do uruchomienia przedszkoli przy przychodniach me-
dycyny pracy, które powstaną.
Naszym największym sukcesem w  ostatnim czasie jest funk-
cjonowanie na najwyższym poziomie nowoczesnej Przychodni 
Specjalistycznej przy al. Rejtana 53 o łącznej powierzchni 5,5 tys.  

mkw., na wzór której otwieramy kolejne placówki. W Przychodni 
Specjalistycznej przy al. Rejtana   świadczymy  usługi w zakresie 
nowoczesnej rehabilitacji dzieci i dorosłych, stomatologii i chirur-
gii szczękowej, podstawowej opieki zdrowotnej, opieki specja-
listycznej oraz badań diagnostycznych (w  tym endoskopii, to-
mografii komputerowej oraz zdjęć rentgenowskich). W sierpniu 
2017 roku na czwartym piętrze otworzyliśmy nowoczesny, eks-
kluzywny Instytut Piękna IP CLINIQ, który specjalizuje się w ko-
smetologii, medycynie estetycznej, chirurgii plastycznej, gine-
kologii estetycznej i laseroterapii. Prym wśród wszystkich usług 
świadczonych w tej przychodni wiedzie mocno rozwijająca się 
medycyna pracy wraz z prywatną opieką medyczną oferowaną 
firmom.
Badania z zakresu ochrony zdrowia pracujących to nie wszystko.
Przychodnie CM MEDYK  specjalizujące się w medycynie pracy 
to miejsca, w których każdy człowiek zamierzający podjąć lub 
kontynuować pracę zostanie zbadany głównie pod kątem za-
grożeń środowiska pracy. Niestety, przychodnie te większości 
z nas kojarzą się ze skostniałymi instytucjami, do których należy 
się zgłosić, wyczekać w  długiej kolejce, zrobić proste badania 
i otrzymać pieczątkę upoważniająca do podjęcia pracy. Z takim 
stereotypem walczy nasza firma. 
Centrum Medyczne MEDYK oferuje badania profilaktyczne do 
celów kodeksu pracy, badania lotnicze, badania tropikalne, mor-
skie, badania psychotechniczne kierowców wszystkich katego-
rii, operatów. Badania te nakierowane są także na wykrywanie 
schorzeń cywilizacyjnych (cukrzycy i nadciśnienia)  czy efektów 
długoletniego palenia tytoniu. W związku z  tym obowiązkowo 
u każdego pracownika wykonujemy badanie poziomu glikemii, 
ciśnienia i EKG. Tym schorzeniom poświęcone są także progra-
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my profilaktyczne, takie jak autorski program STOP CUKRZYCY 
na Podkarpaciu, w  ramach którego organizowane są comie-
sięczne spotkania edukacyjne.
Od listopada 2017 roku rozpoczynamy nowy projekt „Profilaktyka 
zdrowotna kluczem do utrzymania aktywności zawodowej” re-
alizowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 
2014–2020 Działanie 7.6. Głównym jego celem  jest zwiększenie 
zainteresowania uczestnictwem w  programach zdrowotnych 
profilaktyki raka szyjki macicy, raka piersi i raka jelita grubego.
Pierwsi na rynku wprowadziliśmy certyfikowane szkolenie z za-
kresu samobadania piersi dla wszystkich kobiet oraz naukę sa-
mobadania jąder dla mężczyzn na specjalnych fantomach. Pa-
nie i panowie uczą się wykrywania zmian groźnych i łagodnych 
oraz otrzymują na zakończenie szkolenia certyfikat uczestnic-
twa. Ponadto jako jedyni na Podkarpaciu w ramach badań pro-
filaktycznych każdej kobiecie, która wyrazi zgodę, wykonujemy 
bezpłatne badania cytologiczne. 
Pierwsi w Polsce opracowaliśmy innowacyjny program poprawy 
ergonomii pracy oraz zapobiegania schorzeniom kręgosłupa. 
Są to krótkie filmiki instruktażowe z ćwiczeniami szyjnego i  lę-
dźwiowego odcinka kręgosłupa. Program uruchamia się auto-
matycznie w  odpowiednim czasie w  komputerze pracownika, 
zachęcając go do krótkiej przerwy na ćwiczenia. Co ważne, nasi 
specjaliści z zakresu fizjoterapii i ergonomii pracy służą w za-
kładach pracy dodatkowymi poradami w zakresie dostosowania 
ergonomicznego stanowiska pracy.
Ponadto wszystkim pacjentom medycyny pracy, którzy oczeku-
ją na badania i konsultacje, oferujemy bezpłatny przegląd jamy 
ustnej w nowoczesnych gabinetach stomatologicznych.  Istnie-
je również możliwość wykonania zdjęcia pantomograficznego 
uzębienia. 
Naszymi celami są nie tylko wypracowanie wysokich standar-
dów  badań w medycynie pracy, odejście od stereotypów, ale 
także rzetelne  zbadanie pacjenta. 
Nowością w  naszej przychodni jest możliwość przypomnienia 
sobie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Wy-
kwalifikowani ratownicy medyczni udzielają wskazówek doty-
czących prawidłowej resuscytacji, szerząc świadomość niesie-
nia pomocy i zapobiegania społecznej znieczulicy.

III Ogólnopolska Konferencja 
Medycyny Pracy
Już po raz trzeci w dniach 16 i 17 marca 2018 roku organizujemy  
Ogólnopolską Konferencję Medycyny Pracy, która odbędzie się  
w G2A Arena w Jasionce.  Hasło tegorocznego przedsięwzię-
cia to „Choroby cywilizacyjne w ochronie zdrowia pracujących 
– problemy orzecznicze i wyzwania”. Celem tej konferencji jest 
przedstawienie możliwości systemu i wskazanie dobrych prak-
tyk w tworzeniu zintegrowanego modelu opieki profilaktycznej 
nakierowanej na wsparcie zdrowia pracowników. Swoją obec-
nością na konferencji zaszczycą nas takie osoby jak prezes 
zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy prof. dr hab.  
med. Jolanta Walusiak-Skorupa, konsultant krajowy w  dzie-
dzinie medycyny pracy lek. med. Paweł Wdówik i   konsultant 
wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy lek. med. Magdalena 
Skoblewska.

Ponadstandardowe rozwiązania
Dzięki przyjętym nowoczesnym rozwiązaniom technicznym, 
takim jak pagery, unikamy kolejek oraz zakłopotania, w któ-
rą stronę i do którego gabinetu pacjent powinien się udać. 
Wszystko to zapewnia nam nowoczesny program firmy As-
seco spięty z komputerową organizacją ruchu. Już na pozio-
mie rejestracji umożliwiamy pacjentowi sprawną i szybką ob-
sługę, między innymi dzięki rejestracji online, callcenter czy 
elektronicznym skierowaniom do specjalistów. Obsługujemy 
pacjentów w dziesięciu językach, w tym angielskim, niemiec-
kim, francuskim i rosyjskim, co również podnosi standard na-
szej przychodni. 
Dzięki zakupowi nowoczesnego sprzętu, jakim jest Visio-
smart i synoptofor, jesteśmy w stanie wykonywać pacjentom 
badania oczu w sposób prosty, szybki i dokładny, a nasza or-
toptystka dobiera okulary lub szkła kontaktowe pacjentom, 
u których wykryto wadę wzroku.  
Z  dumą możemy również powiedzieć, że jesteśmy liderem 
na Podkarpaciu, jeśli chodzi o wykonywanie szczepień u pra-
cowników. Średnio rocznie robimy ich osiem tysięcy (w tym 
przeciwko grypie, tężcowi czy durowi brzusznemu). 
Staramy się w każdym dostępnym aspekcie zapewniać pa-
cjentom wygodę i komfort. Dysponujemy także możliwością 
dowozu pacjentów do przychodni medycyny pracy. 

Prowadzimy opiekę abonamentową zarówno dla firm, jak 
i  osób indywidualnych. Szeroki wachlarz usług nie tylko 
stawia naszą placówkę na podium w  kręgu przychodni 
medycyny pracy na Podkarpaciu, a  nawet w  Polsce, ale 
przede wszystkim jest odzwierciedleniem zadowolenia pa-
cjentów, którzy oprócz zbadania podnoszą swoją wiedzę 
na temat dbania o  zdrowie, przez co kształtują postawy 
prozdrowotne. 

artykuł sponsorowany
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Technologie, 
które rozwijają Twój biznes 

tów dokładnie na tych elementach, które chcemy uwidocznić. 
Zmiany w formie prezentacji ukierunkowane są na coraz większą 
interaktywność – przeniesienie potencjalnego klienta w  świat 
produktów i usług danej firmy, które dzięki temu wydają się kon-
sumentowi niezbędne do życia, wymuszają niejako obecnie roz-
budowaną interakcję na poziomie przekazywanych informacji. 
Klienci oczekują dzisiaj możliwości dotknięcia, powąchania czy 
ożywienia produktu na poziomie mechanicznej interakcji lub roz-
budowanej rozszerzonej rzeczywistości. Dużą popularnością cie-
szą się gry i aplikacje interaktywne, które „wciągają” szczególnie 
tych młodszych odbiorców do świata produktów firmy. Dobrze 
już znane technologie, ekrany LED, monitory czy też infokioski 
dzięki odpowiedniej aranżacji i  zaprojektowaniu mogą towarzy-

Coraz częściej nowe technologie stanowią zintegrowaną 
część kampanii wizerunkowych firm oraz kluczowy element 
wymiany informacji z rynkiem. Zintegrowane systemy za-

rządzania informacją, różnorodne nośniki informacji, wykorzysty-
wanie interaktywności, stosowanie rozwiązań mobilnych oraz 
technologii 3D to główne trendy, które pozwalają na stworzenie 
unikatowego wizerunku firmy.
Interaktywne showroomy, multimedialne sale pokazowe, prze-
strzenie handlowe oraz nowoczesne sale konferencyjne to „must 
have” firm, które chcą się dalej rozwijać i powiększać swój udział 
w rynku.  
Technologie pozwalają przekazać dodatkowe informacje, 
wzmocnić walory produktu, skupić uwagę potencjalnych klien-

Nowoczesne technologie wkroczyły do naszego życia i stały się jego integralną częścią. Ciągły 
rozwój form i możliwości prezentacji czy przekazywania treści wymusza wykorzystanie dostęp-
nych środków w celu dotarcia do jak największej rzeszy odbiorców i realizacji strategicznych ce-
lów firm. Odpowiednio zaprojektowane i dostosowane do potrzeb grup docelowych technologie 
i digitalizacja przestrzeni biznesowych i handlowych generują dla przedsiębiorców dodatkowe 
korzyści wspierające biznes. Zaawansowane technologie mają przełożenie na wzrost wyników 
finansowych i  poprawę wizerunku firmy, umożliwiając efektywne przeprowadzenie spotkań, 
transakcji handlowych, jak również konferencji na najwyższym światowym poziomie.
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szyć konsumentom na wszystkich etapach procesu zakupowe-
go, a tym samym przyciągają uwagę klientów na dłuższy czas. 
Dzięki zastosowaniu nowych technologii w procesie zakupowym 
firma może podnieść wyniki sprzedaży swoich produktów i usług 
nawet o  40 proc. zwiększając jednocześnie ośmiokrotnie efek-
tywność działań. 
Obok technologii, które w sposób bezpośredni oddziaływują na 

Ekrany LED 
•	 spersonalizowana forma i kształt powierzchni LED również w nieregu-

larne kształty, np. logotypy
•	 przestrzenne formy LED (kule, walce, sześciany, duże powierzchnie  

– duża siła oddziaływania)
•	 personalizacja wyświetlanego contentu ze względu na grupę docelową 

Transparentne ekrany i wyświetlacze LED
•	 intrygujący transparentny obraz 
•	 możliwość umieszczenia ekranu w witrynie sklepu przy jednoczesnym 

zapewnieniu przejrzystości od środka
•	 bardzo ciekawe efekty graficzne 

Ściany wideo z monitorów oraz rozwiązania interak-
tywne 
•	 adaptacja do potrzeb klientów
•	 zbieranie informacji o preferencjach klientów 
•	 zatrzymywanie uwagi klientów poprzez nieregularne kształty i interak-

tywność 
•	 gwarancja najwyższej jakość obrazu 

Odpowiednio zaprojektowane i  wyposażone sale konferencyj-
no-szkoleniowe, recepcje oraz showroomy stanowią ogólnie 
przyjęty kanon w środowisku biznesowym. Instalacje audiowizu-
alne doskonale sprawdzają się jako nośniki informacji i prezen-
tacji treści, zastępując tradycyjne tablice ogłoszeń czy gabloty. 
Służą jako dodatkowy element dekoracyjny, podkreślając nowo-
czesny charakter wnętrza. Skomplikowane na pozór urządzenia 
zainstalowane w kilku pomieszczeniach mogą być bez proble-
mu obsługiwane z jednego miejsca za pomocą panelu sterowa-

TRIAS AVI Sp. z o.o. jest liderem wśród firm branży Audio Video Light Integration w Polsce. 
Priorytetem firmy jest otwieranie przed Partnerami Biznesowymi nowych możliwości poprzez 
wykorzystanie najnowszych osiągnięć techniki. Spółka projektuje i integruje systemy teletech-
niczne w zakresie stałych instalacji audiowizualnych, oświetleniowych, systemów bezpieczeń-
stwa, teleinformatycznych, telekomunikacyjnych.

klientów, ważną rolę odgrywają dobrze dobrane i dostosowane 
zintegrowane systemy sterowania i  komunikacji, które uspraw-
niają funkcjonowanie działów marketingu, dostarczają im dodat-
kowych informacji o konsumentach i zmniejszają o blisko 80 proc. 
koszty kampanii promocyjnych.  
Do technologii, o których należy pamiętać w przestrzeniach han-
dlowych, należą:

Potykacze LED i interaktywne infokioski 
•	 intuicyjna dotykowa obsługa
•	 elegancki design
•	 łatwa możliwość samodzielnej aranżacji wnętrz 

Rozszerzona rzeczywistość – interaktywne komuni-
katy kontekstowe 
•	 przyciąganie uwagi klientów poprzez wysyłanie informacji o produk-

tach i wskazówek 
•	 dodatkowa nawigacja klientów do wybranych punktów sprzedażowych

Projekcja tylna lub przednia
•	 wyświetlanie obrazu na szybie witryny sklepowej bez znaczącej inge-

rencji w wystrój przestrzeni: projektor z uchwytem i folia projekcyjna 
na szybie

System Digital Signage 
•	 czyli zintegrowany system komunikacji z klientem uwzględniający 

różne formy prezentacji i nośniki informacji, jak również umożliwiający 
centralne zarządzanie całą siecią nośników w różnych lokalizacjach 

nia wielkości tabletu.
Sale konferencyjne, recepcje, showroomy to miejsca pracy oraz 
spotkań z  klientami. To właśnie one budują wizerunek przed-
siębiorstw w  oczach kontrahentów, ale również pracowników 
firmy. Pracownikom pozwalają lepiej zrozumieć biznes i bardziej 
się z  nim utożsamiać, dla klientów stają się wizytówką firmy. 
Przemyślany wygląd, wyposażenie oraz aranżacja biura i strefy 
klienta wpływają na komfort codziennej pracy oraz ułatwiają ko-
munikację z klientami, a tym samym wspierają biznes. 
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Jest godzina ósma rano. Rzeszów już na nogach, wszyscy śpieszą się do pracy. Jedni 
przebiegają przez ulicę naprzeciw pędzących samochodów, bo tak jest na skróty, bo 
tak jest szybciej… Inni rozpędzają swoje auta na zatłoczonych drogach do maksimum, 
w ostatniej chwili hamując z piskiem przed „nagle” zapalającym się czerwonym świa-
tłem. Co dzień obserwuję coraz bardziej pędzący świat na granicy niebezpieczeństwa 
a w głowie mam tylko jedną smutną myśl – praca dla nas zawsze będzie… dla nas, ratow-
ników medycznych.

„Najciekawsze rzeczy 
jeszcze przed nami…”

Jeszcze kilka lat temu o tej godzinie tak jak wszyscy w po-
śpiechu biegłem do samochodu, jechałem w korkach, by … 
zdążyć do pracy. Teraz cele wyznaczam sobie sam. Prawie 

pięć lat temu zrealizowałem swoje marzenie – otworzyłem wła-
sną firmę. 
To nie jest łatwy kawałek chleba, pomimo pozycji na rynku, do-
brych zarobków to przede wszystkim ogromny stres i brak pry-
watnego czasu.
Praca na etacie to były „odbębnione” godziny, bez żadnych do-
datkowych zmartwień, gdy zamykałem za sobą drzwi wejściowe, 
by wracać w pośpiechu do domu. Z drugiej strony zapewniało 
to mnie i mojej rodzinie wolny czas. Kiedy zdecydowałem się na 
otwarcie firmy, poznałem konkurencję, przeanalizowałem rynek, 
trochę chłodnej kalkulacji i … musiałem zainwestować wszystkie 
swoje oszczędności, ale opłacało się. Postawiłem na swoim. Tak 
powstało Podkarpackie Centrum Ratownictwa Medycznego.
Na początku nie było tak różowo, telefon milczał, a ja wiedzia-
łem jedynie, że chcę pracować z ludźmi i dla ludzi. Bezgranicznie 
wierzyłem w „przyjaciół” i nieraz dostawałem przez to po głowie, 
za każdym razem nie spodziewając się niesprawiedliwości. Nie 
rozpamiętuję długo takich sytuacji i idę do przodu. Uważam, że 
wszystko dzieje się po coś. Musiałem w dużym tempie wiele się 
nauczyć. Najtrudniejsze były „finanse” i nielubiane przeze mnie 
planowanie budżetu, ale dałem sobie z tym radę, jednocześnie 
wykonując transporty medyczne i zabezpieczenia.  
Teraz na lokalnym rynku istnieje kilka firm o podobnym profilu, 
dzisiaj mogę powiedzieć, nie każda z nich jest konkurencją. Dzię-
ki napotkanym na mojej drodze osobom, które tak jak ja mają 
pasję,  docieram do innych klientów, stawiając na stałą współ-

pracę, a otwierając firmę, nigdy nie przypuszczałem, że mój ze-
spół będzie brał udział w tak fajnych projektach. Zawsze będę 
podkreślał, że każdą firmę, dużą czy małą, tworzą ludzie, a Ci 
których wybrałem, których los postawił na mojej drodze, spraw-
dzili się znakomicie. Jestem za to wszystkim wdzięczny, bo co-
raz trudniej znaleźć dobrych i  dobranych współpracowników, 
którzy chcieliby tworzyć zgrany zespół lubiący spędzać z sobą 
czas. Zauważalnym trendem jest „samoobsługowość”, my sta-
wiamy na ludzkość, pomoc z uśmiechem i dobre słowo. Dlatego 
nasi klienci coraz bardziej doceniają te cechy połączone z indy-
widualną opieką, spersonalizowaną ofertą oraz życzliwość, któ-
rej nie mają okazji doświadczyć w dużych firmach.
Trudności i stres mnie mobilizują, bo jestem człowiekiem akcji, 
ale w połączeniu z  czasem spowodowały przewartościowanie 
moich priorytetów. Dzisiaj wiem, że są rzeczy o wiele ważniej-
sze niż te materialne. Na co dzień spotykam się z ludźmi, którzy 
utracili zdrowie, dla których nagle świat się zmienia, gdy wszyst-
ko wcześniej wydawało się prostsze. Teraz po prostu zaczynają 
doceniać to, co mają. Dlatego staram się otaczać ludźmi, którzy 
mają w sobie dużo empatii, umieją rozumieć i wesprzeć, a mój 
zespół to ludzie doceniający życie. 
Dzięki temu im więcej mam lat, tym więcej rzeczy chcę zrobić. 
Czy uda mi się wszystkie swoje plany zrealizować? Oczywiście 
że tak. Wiem, że najciekawsze rzeczy jeszcze przed nami…  

Arkadiusz Rząsa – Właściciel 
Podkarpackiego Centrum 

Ratownictwa Medycznego
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PCRM pomaga i uczy, jak pomagać…
Jesteśmy dynamicznym, kreatywnym i zawsze uśmiechniętym 
zespołem, otwartym na nowe wyzwania. Posiadamy wysokiej 
jakości wyposażenie, mamy najwyższej klasy profesjonalizm 
w dziedzinie bezpieczeństwa i ratownictwa medycznego. 

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala na przygotowanie 
dla każdego z Państwa kompleksowej oferty, bo to od Państwa 
zależy zakres naszej współpracy. Nie zamykamy się na pomy-
sły i sugestie Klienta. 
Lokalizacja nie jest dla nas ograniczeniem!!!

Co oferujemy?
•	 transport medyczny
•	 szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
•	gotowe programy szkoleniowe
•	szkolenia personalizowane odpowiadające specyfice  

i potrzebom firmy
•	 szkolenia branżowe
•	 tworzenie i  szkolenie Zespołu Szybkiego Reagowania 

w  dużych zakładach pracy i  miejscach o  podwyższonym 
ryzyku
•	 akcje ewakuacyjne 
•	 zabezpieczenie medyczne każdego rodzaju wydarzeń, 

imprez, eventów, zawodów sportowych i planów filmowych
•	 organizację imprez integracyjnych opartych na tematyce 

pierwszej pomocy
•	pokazy ratownicze
•	 konsulting w  zakresie bezpieczeństwa – konfigurujemy  

apteczki i sprzęt ratowniczy.

My zapewnimy to, w  czym jesteśmy najlepsi – ratownictwo 
i bezpieczeństwo w Państwa firmie, weźmiemy za to pełną od-
powiedzialność, a Państwo będą mogli w tym czasie spokojnie 
zająć się rozwojem swojego biznesu.  

Podkarpackie Centrum 
Ratownictwa Medycznego, 
ul. Kujawska 5, 35-323 Rzeszów, 
tel. 883-252-999, 17-307-03-23; 
kontakt@pcrm.com.pl; www.pcrm.com.pl
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Choć to na razie prototyp, to już mówi się, że może zrewolucjonizować sposób 
kształcenia lekarzy. Pracownicy firmy G2A.COM i  lekarze połączyli swoje siły. Tak 
powstała aplikacja, która pozwoli wykrywać wady serca u nienarodzonych dzie-
ci. Wszystko dzięki wirtualnej rzeczywistości. Jak to możliwe? O tym z Marcinem 
Kryszpinem, szefem G2A Dev Studio, rozmawia Ewa Koch. 

w służbie 
sercu 

Ewa Koch: Przyznam, że brzmi to trochę jak science fic-
tion…
Marcin Kryszpin: Na razie wirtualna rzeczywistość jest jeszcze 
kojarzona z science fiction, ale jest to technologia, która coraz 
częściej gości w naszych domach. W G2A Dev Studio wykorzy-
stujemy jej możliwości w  różnych aspektach, nie tylko 
w grach. To technologia, która będzie nam po-
magała w bardzo ważnych obszarach.

Jak działa Wasza aplikacja?
Dzięki wirtualnej rzeczywistości od-
wzorowujemy realne badanie USG, 
skupione przede wszystkim na wy-
krywaniu wad płodu. Dzięki współ-
pracy z  dr. hab. med. Marcinem 
Wiecheciem z  Uniwersytetu Ja-
giellońskiego dysponujemy mode-
lami 3D wszystkich wad, które mogą 
wystąpić u nienarodzonych dzieci. Na 
tym etapie przygotowujemy specjalną 
aplikację przeznaczoną do szkolenia leka-
rzy. Pozwoli ona zwiększyć ich umiejętności, 
ponieważ obecnie skuteczność wykrywania wad ser-
ca płodu jest na poziomie 30 procent.

Dzięki tej aplikacji lekarze nauczą się, jak wykrywać 
wady?
Każda z nich ma pewne charakterystyczne cechy, które można 
wykryć podczas badania USG. Lekarze będą mieli pełną swo-
bodę wykonywania w wirtualnej rzeczywistości tego badania. 
Będą mogli bardzo dokładnie przyjrzeć się sercu. Dzięki temu 

wykształcą odpowiednie nawyki i metody. Pozwolą one potem 
skuteczniej wykrywać wady serca.

… a zatem przychodzi lekarz i...?
… zakłada okulary, włącza aplikację i  jest w swoim wirtualnym 

gabinecie, gdzie znajduje się ciężarna pacjentka. Nie 
wiadomo, czy jej dziecko ma wadę serca. Lekarz 

w wirtualnej rzeczywistości wykonuje bada-
nie i  ogląda serce. Ustala, czy dziecko 

ma wadę. Dziś to wygląda najczęściej 
tak, że takie szkolenia są przepro-
wadzane w dużo większym gronie, 
na sali znajduje się prawdziwa pa-
cjentka. Jej dziecko naprawdę jest 
chore. Takie badanie jest stresu-
jące zarówno dla pacjentki, jak 
i dla lekarzy.

A jak reagują lekarze na badanie 
w wirtualnej rzeczywistości?

Pracujemy nad tym, aby odwzorować je jak 
najbardziej realnie. Zatem jest to dla nich na-

turalne środowisko. Kiedy po raz pierwszy prezen-
towaliśmy aplikację podczas  Międzynarodowego Kongresu 
Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii w Wiedniu, lekarze 
podchodzili do tego z ciekawością. Nie mieli wcześniej do czy-
nienia z wirtualną rzeczywistością. Kiedy wyjaśniliśmy im, jak jej 
używać, okazało się to dla nich bardzo proste. Bariera techno-
logiczna zniknęła szybko. Nie mieli problemów z wykonaniem 
badania. W wirtualnej rzeczywistości jest ono bardzo podobne 
do tego, co robią na co dzień. 

VR
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Jak długo trwała praca nad aplikacją? 
W  tej chwili mówimy jeszcze o  jej prototypie. Powstawał około 
dwóch miesięcy.

To dużo czy mało?
To niedługi okres jak na tego typu aplikację. Kluczowe były do-
świadczenie całego zespołu i konkretna wiedza, jaką uzyskaliśmy 
od lekarzy. 

Kluczowa, bo w  Pana dziale na co dzień powstają gry 
komputerowe...
Zespół G2A Dev Studio to bardzo doświadczeni twórcy gier. 
A tworząc aplikację medyczną, wykorzystujemy tę samą techno-
logię. Silnik, którego używamy do stworzenia gry, służy do odtwo-
rzenia otaczającego nas świata. Dlatego możemy wykorzystać go 
do stworzenia dowolnego wycinka rzeczywistości.
To samo dotyczy naszej wiedzy i umiejętności, które zdobyliśmy 
podczas tworzenia gry. Możemy je wykorzystywać do tworzenia 
aplikacji, na przykład medycznej. Musimy jednak szkolić się z wie-
dzy medycznej, a lekarze z technologicznej. Staramy się to połą-
czyć. Udało się osiągnąć sukces dzięki współpracy. 

Poznawanie budowy serca sprawiło Panu trudność?
To nie było proste. Podczas pierwszych rozmów dla doktora pew-
ne rzeczy były oczywiste. Dla nas z  kolei to było coś nowego. 
Dużo czasu spędziliśmy, rozmawiając o tym, jak funkcjonuje serce. 
Kiedy mieliśmy już tę wiedzę, dużo łatwiej było zadawać pytania 
i przekładać odpowiedzi na mechanizmy w aplikacji.

Skąd pomysł, by ją stworzyć?
Podczas spotkania z doktorem Wiecheciem pokazaliśmy, jak moż-
na wykorzystać wirtualną rzeczywistość do celów naukowych. 
Miał już wtedy pierwszy prototyp serca. Na co dzień prowadzi on 
szkolenia z USG. Stworzył modele 3D serc pomagające lekarzom 
rozpoznawać wady. Gdy zobaczył, jakie możliwości w tym zakre-
sie daje wirtualna rzeczywistość, był zachwycony.

Ta aplikacja może zmienić sposób kształcenia lekarzy?
Na pewno może pomóc w tym kształceniu i dać dostęp do tego 
typu szkoleń szerszej grupie. Dzięki temu lekarze będą osiągać 
lepsze wyniki. 

Co dalej? Jest Pan gotowy, by stworzyć w świecie wirtu-
alnym np. nerki albo wątrobę?
Teraz skupiamy się na sercu. Choć inne organy też odtwarzamy, 
bo podczas badania USG również je widać. Kluczem tej aplikacji 
jest to, że nie jest to kolejny atlas anatomiczny. Aplikacja opiera 
się na fachowej wiedzy, każdy jej element jest na bieżąco konsul-
towany z lekarzami. Skupiamy się na konkretnych problemach, wy-
krywaniu wad i odtworzeniu realnych warunków badania USG. 

Marcin Kryszpin,
szef G2A Dev Studio
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Dzięki przepisom prawa lotniczego PART 147 firma ma 
możliwość wyszkolenia mechaników do zdobycia licen-
cji. Zwykle ten proces zajmuje około trzech lat. W tym 

czasie zatrudnieni na etat pomocnicy zdobywają niezbędne 
doświadczenie. Firma jest pomysłodawcą kilku pilotażowych 
projektów umożliwiających praktykę zawodową już na po-
ziomie szkoły średniej. Szkolenia dotyczą też zagadnienień 
z zakresu prawa lotniczego, bezpieczeństwa czy zarządzania 
zasobami ludzkimi oraz treningiem na poszczególne typy sa-
molotów. Linetech posiada dwie bazy obsługowe w Rzeszo-
wie i Katowicach oraz uznaną międzynarodową kadrę. Łącznie 
jest w  stanie obsłużyć do siedmiu samolotów jednocześnie. 
W Rzeszowie firma jest najemcą największego hangaru w Pol-

Linetech jest organizacją zajmującą się obsługą techniczną najpopularniejszych 
samolotów pasażerskich. Firma oferuje przewoźnikom obsługę liniową, polegającą 
na przygotowaniu do lotu maszyn w trakcie ich regularnego użytkowania oraz 
obsługę hangarową, obejmującą przeglądy wymagane przez producenta i przepi-
sy lotnictwa cywilnego. Nasza kadra potrafi obsłużyć najpopularniejsze maszyny 
latające nad Europą i Azją, jak Boeing 737, Airbus A320, Embraer ERJ-series czy 
Bombardier CRJ. Linetech zajmuje się też szkoleniem. 

sce, który został przystosowany do obsługi długodystanso-
wych samolotów szerokokadłubowych. Dodatkowo znajduje 
się tu nowoczesny warsztat napraw kompozytowych, po-
zwalający na obsługę i  serwisowanie najnowocześniejszych 
statków powietrznych. W  najbliższych latach, zarówno na 
Śląsku, jak i  Podkarpaciu, Linetech zamierza pozyskać do-
datkową kadrę oraz znacząco rozbudować swoje bazy.  
W okresie wakacyjnym mechanicy Linetechu najwięcej czasu 
spędzają podczas obsługi liniowej, na lotniskach w  Katowi-
cach, Warszawie, Poznaniu, Rzeszowie i  Wrocławiu, dbając 
o stan techniczny samolotów pomiędzy rejsami. Dzięki temu 
każda maszyna odlatuje z niezbędną ilością oleju w silnikach, 
płynu hydraulicznego w  elementach ruchomych czy wody 

Wysokie loty
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w  systemach sanitarnych. Jeśli pilot lub mechanik wykryje 
drobną usterkę, jest ona likwidowana w  możliwie najkrót-
szym czasie. Obsługa liniowa może obejmować też przeglą-
dy, jak boroskopia silników – czyli obejrzenie niedostępnych, 
wewnętrznych komponentów samolotu bez konieczności 
czasochłonnej rozbiórki – czy badania nieniszczące, ina-
czej NDT, które pozwalają szybko i  rzetelnie sprawdzić stan 
i  wytrzymałość poszycia, podwozia itd. Z  początkiem roku 
szkolnego linie lotnicze zawieszają połączenia wakacyjne 
i przygotowują się do sezonu zimowego. Główna część prac 
przenosi się wtedy pod dach hangaru. Tam ekipa Linetechu 
dokonuje tzw. przeglądów ciężkich. Kilkudniowa obsługa po-
lega na rozłożeniu samolotu i sprawdzeniu go niemal „śrub-
ka po śrubce”. Podczas trwania przeglądów ekipa dokładnie 

sprawdza usterzenie, dokonuje przeglądu poszycia, stanu 
zużycia systemów i  niweluje każdą usterkę, która może się 
pojawić w trakcie dokonywanych testów. W ramach komplek-
sowej obsługi przewoźnika Linetech zapewnia też AOG, czyli 
Aircraft On Ground. To sytuacja, w której samolot ma uster-
kę uniemożliwiającą start. Zależnie od jej rodzaju i warunków 
pogodowych nasi mechanicy są w  stanie usunąć problem 
nawet na płycie lotniska lub w  jednym z  hangarów firmy.  
 
Linetech Aircraft Maintenance ma w swoim portfelu klientów 
z najróżniejszych stron świata. W trakcie tzw. sezonu ciężkie-
go dokonuje kilkudziesięciu przeglądów samolotów oraz usu-
wa szereg najróżniejszych usterek. Od lat blisko współpracuje 
z najwiekszym polskim przewoźnikiem czarterowym, Enter Air. 
Ma na swoim koncie pierwszy w kraju montaż wingletów na 
samolocie „Boeing 737”. Linetech jest częścią spółki Aviapri-
me, która w 2015 roku stała się stuprocentowym udziałowcem 
w  słoweńskiej AdriaTehnika. Przejęcie przez polski podmiot 
spółki na rynku międzynarodowym było pierwszym tego typu 
wydarzeniem w  historii polskiego lotnictwa. AdriaTehnika od 
2002 roku jest autoryzowanym serwisem samolotów marki 
Bombardier, a po połączeniu sił z Linetechem obydwie spółki 
stały się jedną z największych baz obsługowych w Europie. 

artykuł sponsorowany
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Tak, bycie ambasadorem to misja, w której całym sobą należy prezentować wartości zwią-
zane z promowanym przedsięwzięciem. Najistotniejsza jest spójność wyznawanych warto-
ści z postawą prezentowaną każdego dnia. Mówiąc w skrócie – trzeba rozumieć i akcepto-
wać promowane wartości.

To proces ewolucyjny. Jeśli życie konkretnego człowieka przebiega wedle pewnego planu 
ukierunkowanego na samorealizację, może stać się to wzorem dla innych. Innymi słowy  
– nie ma mowy o wspieraniu innych bez ukonstytuowania własnej pozycji.
 

To źle postawione pytanie. Wsparcie jest możliwe po ustaleniu warunków bazowych. 
W sytuacji, kiedy mamy wspierać innych, musimy najpierw porozumieć się z sobą. Pionier-
stwo to stan umysłu, który można ukształtować u innych pod warunkiem, że najpierw zrobi 
się to na własny użytek.
 

Dobry wizerunek biznesu jest nierozerwalnie związany ze stabilnością. Do osiągnięcia tego 
stanu potrzeba stabilnych podstaw, czyli zdrowego balansu pomiędzy wszystkimi wymie-
nionymi czynnikami.

Ambasador to pojemne pojęcie, w którym muszą mieścić się wszystkie wymienione aspek-
ty. Ambasador to w pewnym sensie mentor, który opiekuje się projektem i zaangażowany-
mi weń ludźmi. Najmniej powinno być w nim celebryty, bo nie chodzi o sam fakt bycia, ale 
o wartości skupiające wokół siebie wartościowych ludzi, dzięki którym świat dookoła działa 
lepiej. 

Ambasador biznesu 

Sylwester Czopek
Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego 
na kadencję 2016–2020, 
prof. dr hab. nauk historycznych, 
ekspert Narodowego Centrum Nauki, 
członek Rady Ambasadorów G2A Arena 

Ma Pan swoje ambasa-
dorskie przesłanie?

Jak się przechodzi  
od tworzenia własnej 
marki do wspierania 
innych?

Co lepsze: 
być pionierem czy 
wspierać pionierów?

Kto wpływa na wizeru-
nek biznesu (krajowego, 
danej branży itp.): inno-
watorzy, szaleńcy, ich 
kontynuatorzy czy może 
jednak ci, którzy stabili-
zują rozwiązania?

Ambasador biznesu:  
adwokat, tester, celebry-
ta czy opiekun?
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Styk granic trzech państw: Polski, Słowacji, Ukrainy, zewnętrzna granica Unii Euro-
pejskiej, korytarz transportowy łączący Zachód ze Wschodem – to tylko niektóre 
z atutów województwa podkarpackiego, lidera wśród regionów Polski Wschodniej.

Podkarpackie 
- przestrzeń otwarta

Gospodarczy rozwój województwa podkarpackiego 
łączy się nierozerwalnie z zapoczątkowanym przed 
drugą wojną światową programem budowy Cen-

tralnego Okręgu Przemysłowego. COP to geneza wielu 
dzisiejszych zakładów przemysłowych, by wspomnieć tu 
tylko Pratt & Whitney Rzeszów, Polskie Zakłady Lotnicze 
w Mielcu należące do firmy Lockheed Martin, największego 
koncernu zbrojeniowego na świecie, czy Hutę Stalowa Wola 
SA. Za sprawą powstałej w  1854 r. w  Bóbrce koło Krosna 
pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej województwo 
uznawane jest zaś za kolebkę przemysłu naftowego. Dziś 
województwo podkarpackie jest najchętniej wybieranym 
regionem przez inwestorów lokujących swe przedsięwzię-
cia w  makroregionie Polski Wschodniej. Sprzyjają temu 
zarówno dostępność terenów inwestycyjnych, obszary, 
na których prowadzić można działalność gospodarczą na 
preferencyjnych warunkach, jak i  dostępność komunika-
cyjna. O tej ostatniej decydują zarówno łącząca zachodnią 
i wschodnią granicę kraju autostrada A4, powstająca dro-

ga ekspresowa S19, modernizowane linie kolejowe, w  tym 
szerokotorowa LHS, jak i notujący stały wzrost liczby od-
prawianych pasażerów Międzynarodowy Port Lotniczy 
Rzeszów-Jasionka. Region cechuje duża koncentracja firm 
przemysłu lotniczego (skupia się tu około 90 proc. jego 
krajowej produkcji), ośrodków naukowo-badawczych oraz 
rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Wśród tzw. 
inteligentnych specjalizacji regionu nie tylko jednak prze-
mysł lotniczy i kosmonautyka decydują o gospodarczej sile 
województwa podkarpackiego. Niebagatelny wpływ ma na 
nią bowiem sektor informatyczny, który jest jedną z najdy-
namiczniej rozwijających się w  regionie branż. Podobnie 
zresztą jak przemysł motoryzacyjny (automotive) – swoje 
zakłady ulokowało tu wielu światowych potentatów z tego 
sektora. O gospodarczej specyfice regionu stanowią także: 
sektor „jakości życia”, przemysł chemiczny, elektromaszy-
nowy, szklarski oraz drzewny. W  regionie z  powodzeniem 
realizowane są pionierskie w  skali kraju formy wspierania 
przedsiębiorców, a  pod względem nakładów na rozwój 
działalności w  sektorze B+R województwo podkarpackie 
zajmuje wysokie miejsce w kraju. Mocno rozwija się tu rów-
nież przemysł spotkań, który koncentruje na Podkarpaciu 
biznes krajowy i międzynarodowy. Wszystko to jest możliwe 
dzięki wielofunkcyjnemu i nowoczesnemu Centrum Wysta-
wienniczo-Kongresowemu Województwa Podkarpackiego 
– G2A Arena. To właśnie tu odbędzie się już druga edycja 
Kongresu 590, który uznawany jest za najważniejsze pol-
skie wydarzenie gospodarcze 2017 roku. 

W  dniach 16 i  17 listopada Podkarpacie stanie się 
polskim centrum gospodarczym, gdzie spotkają się 
przedstawiciele wielkiego i małego świata biznesu, 
nauki, polityki oraz administracji publicznej. 
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Dużo się ostatnio mówi o ambicjach Rzeszowa na zostanie znaczącym miejscem na 
mapie inwestycji w Centra usług wspólnych (SSC) lub Centra outsourcingu procesów 
biznesowych (BPO). Jest to ambicja całkiem zrozumiała, gdyż Polska jest przez inwe-
storów światowych bardzo lubianym kierunkiem w tym sektorze. 

storów wybierających kierunek swej inwestycji, 
lecz moim zdaniem kilka jest kluczowych:
Infrastruktura komunikacyjna – Rzeszów od 
niedawna ma ją na niezłym poziomie – lotnisko 
i  autostrada w  obu kierunkach – to będą dla in-
westorów kluczowe kwestie. Co prawda wciąż razi 
brak drogi północ – południe czyli S19, która jak 
wiemy jest w budowie ale jej ukończenie da takie 
efekty jak dała A4.
Infrastruktura biznesowa – wspomnieliśmy już 

o powstających w Rzeszowie biurowcach, i  tu mamy wyraźny 
postęp, gdyż bez odpowiedniej klasy biur nie będzie miejsca 
dla biznesu. Dużo dobrego zrobiło także powstanie Centrum 
Wystawienniczo Konferencyjnego czyli G2A Areny, która ściąga 
bardzo wiele wydarzeń biznesowych do Rzeszowa.
Zasoby ludzkie – tu jest i dobrze i źle – z jednej strony Rze-
szów szczyci się wieloma absolwentami zróżnicowanych kierun-
ków, którzy mogą podejmować pracę. I dobrze, bo sektor BPO/
SSC nie zatrudnia tylko finansistów i  informatyków – w dzisiej-
szym biznesie ważniejsze niż wykształcenie staje się chęć do 
pracy, znajomość języków i  posiadane umiejętności miękkie – 
każda firma zakłada, że absolwenta i  tak musi wykształcić na 
swoje potrzeby. Dodatkowym plusem jest tu mobilność - całe 
Podkarpacie jest bardzo mobilne – wiele osób podróżuje co 
dzień do pracy z  Przemyśla, Mielca, Krosna, Sanoka, Dębicy. 
Niemniej poważnymi wyzwaniami są: niedobór kadr menedżer-
skich i niewielka reprezentacja sektora SSC/BPO w Rzeszowie. 
To niestety błędne koło – nie przychodzą nowe SSC, bo nie ma 
wcześniejszych inwestycji tego typu. Każdy inwestor wolał do 
tej pory założyć kolejne centrum w Krakowie, gdzie co prawda 
musiał konkurować ceną nie tylko o  najlepszych ale w  chwili 
obecnej już o  jakichkolwiek pracowników – ale za to już prze-
szkolonych w biznesie BPO/SSC i lepiej lub gorzej gotowych do 
podjęcia powierzonych zadań. W Rzeszowie jest pod tym wzglę-
dem przysłowiowa „pustynia”, a co więcej niedobór jest także 

Rzeszów to startup 
w biznesie BPO/SSC

W  Polsce działa przecież ponad 1000 
takich firm, które zatrudniają łącznie 
prawie 250 tys. osób! Zalety lokowa-

nia się centrów SSC/BPO są dla każdego miasta 
niezaprzeczalne: firmy te zatrudniają w  pierw-
szym rzędzie ludzi młodych, dając im tak ważne 
pierwsze doświadczenia zawodowe. Co więcej, 
są to doświadczenia na wysokim poziomie, gdyż 
młody człowiek zaczynający pracę nagle dosta-
je możliwość uczestniczenia w szeregu kursów 
i szkoleń, zastosowania w pracy języków obcych, poznania me-
tod zarządzania i organizacji pracy, procesów biznesowych oraz 
praktycznej pracy w księgowości, finansach, przetwarzaniu da-
nych etc. Nawet jeśli część osób po pewnym czasie zacznie na-
rzekać na ten rodzaj pracy jako powtarzalny i zacznie szukać 
nowych wyzwań – nabytej wiedzy i umiejętności nikt im już nie 
odbierze i będą mogli ją stosować w kolejnych miejscach pracy. 
Kolejnym kluczowym obszarem, który rozwija się dzięki BPO/SSC 
jest rynek nieruchomości. Sektor ten generuje popyt na ponad 
50 proc. nowobudowanej powierzchni biurowej, a w niektórych 
miastach szczególnie silnych w tej branży jak Kraków jest to na-
wet 70 proc! Nie jest tajemnicą, że do niedawna był to problem 
numer jeden Rzeszowa, gdzie dopiero powstanie biurowca 
SkyRes (gdzie siedzibę ma PwC) pozwoliło Rzeszowowi mówić 
o dostępnej w mieście powierzchni biurowej odpowiedniej klasy. 
Jak to w biznesie bywa, nowe biurowce i nowe miejsca pracy 
generują z kolei „wianuszek” dostawców usług pomocniczych: 
rekrutacji, HR, szkoleń, sprzętu IT, programów, mebli i wyposa-
żenia biur, sprzątania, ochrony, usług medycznych, fitness etc. 
Jak widać, gra jest warta świeczki i  z  pewnością inwestycje 
w sektor BPO/SSC dałyby nowy impuls rozwojowy dla miasta 
i regionu. 
Ale dlaczego sektor ten miałby przyjść do Rzeszowa? Pamię-
tajmy, że konkurencja nie jest lokalna, lecz całkowicie globalna. 
Można oczywiście mnożyć czynniki, które są istotne dla inwe-
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kadry menedżerskiej, która jest w stanie wyszkolić nowych pra-
cowników. Dlatego tak ważne staje się skomunikowanie z Krako-
wem czy Katowicami, które pozwala na coraz modniejsze ostat-
nio modele pracy elastycznej, częściowo zdalnie, gdzie dojazd 
do Rzeszowa nie staje się codzienną rutyną. Na chwilę obecną 
wciąż rywalizację tę wygrywa sąsiedni Kraków, gdzie lokują się 
kolejne centra, zaś w Rzeszowie wielkich inwestycji w tym sek-
torze jeszcze nie widać. Obserwuję natomiast pozytywny trend, 
że Rzeszów jest coraz lepiej rozpoznawany w  Polsce, dzięki 
czemu pewna grupa osób już zdecydowała tu się przenieść lub 
świadczy pracę pół-zdalnie. Niemniej należy wychowywać stu-
dentów, stawiać na współpracę uczelni z biznesem i  ludzi 
tych zatrzymywać w Rzeszowie aby ta luka była 
stopniowo niwelowana. Być może dopiero 
jeśli inwestorzy dostrzegą, że powierzch-
nia biurowa w sąsiednim Krakowie staje 
się gorzej dostępna a rynek płac jest 
mocno przegrzany, skierują swe 
oczy na niedaleki Rzeszów. 
Ukraina/Białoruś – Rzeszów jest 
najbliższym Ukrainie miastem, wie-
le osób zza wschodniej granicy 
tu studiuje, swoje miejsce na roz-
wój znajdują tu też ukraińskie firmy. 
Wobec rosnącej luki na rynku pracy 
i  permanentnym braku pracowników 
uważam ten kierunek za bardzo ważny. 
Ukraińcy są nam najbliżsi kulturowo i świetnie 
się tu asymilują, począwszy od szybkiego opanowa-
nia języka a kończąc na prowadzeniu z sukcesem swych firm. 
Jest to istotne także w kontekście sektora SSC/BPO, gdyż za-
równo Ukraińcy jak i  Białorusini są znani z  swych kompetencji 
w zakresie IT. Trwający napływ do Polski pracowników z Ukrainy, 
zwiększająca się liczba osób zza wschodniej granicy studiująca 
w Rzeszowie powinna dać dodatkowy zastrzyk pracowników dla 
powstających w przyszłości SSC/BPO. Oczywiście można zapy-
tać dlaczego w takim razie inwestorzy nie mieliby się zdecydo-
wać bezpośrednio na ulokowanie się na wschodzie – tu jednak 
Polska wygrywa swoją stabilnością ekonomiczną, miejscem 
w UE i zdecydowanie lepszym PR biznesowym niż nasi wschod-
ni sąsiedzi. 
Władze miasta – Władze Miasta nie ukrywają, że ich prioryte-
tem jest sprowadzenie do Rzeszowa inwestycji SSC/BPO. Wiele 
działań podejmowanych należy ocenić pozytywnie (np. determi-
nację w zakresie poprawy jakości życia w Rzeszowie czy komu-
nikacji), niemniej aby wygrywać na konkurencyjnym rynku global-
nym potrzeba spójnej strategii, której moim zdaniem w mieście 
jeszcze brakuje. Wiele działań podejmowanych jest przypadko-
wo, bez jednolitej myśli przewodniej. Inwestorzy światowi nie są 
świadomi walorów, które Rzeszów ma, nie dostrzegają że w od-
ległości 1,5 godziny jazdy samochodem można znaleźć nową de-

stynację dla SSC/BPO. Trzeba długofalowej strategii współdzia-
łania Ratusza, doradców i  lokalnych graczy biznesowych oraz 
czasu aby osiągnąć zamierzony efekt.
Biznesowy PR – w każdej korporacji decyzje podejmują ludzie, 
którzy są rozliczani ze swych posunięć. Dlatego niestety cza-
sami decyzje te podyktowane są asekuranctwem – w trudnym 
i  pełnym niewiadomych procesie decyzyjnym o  założeniu SSC 
czy BPO wygodniej i bezpieczniej jest zdecydować o ulokowaniu 
Centrum w Krakowie, który jest znanym w całym świecie ośrod-
kiem outsourcingu niż w nieznanym szerzej w świecie Rzeszowie.
Jakość życia – prof. Witold Orłowski Główny Ekonomista PwC 

powiedział kiedyś, że Rzeszów posiada wszystkie zalety 
dużego miasta ale nie ma jego wad – i rzeczywi-

ście to miasto zielone, z kinami, Filharmonią, 
koncertami na rynku, bulwarami i miejsca-

mi do uprawiania sportów, z bliskością 
miejsc do uprawiania turystyki. Po-

twierdza to raport PwC o  polskich 
metropoliach, gdzie Rzeszów 
zajmuje czołowe miejsce w  Pol-
sce pod względem jakości życia. 
Pamiętajmy, że kapitał, który chce 
gdzieś umiejscowić swój biznes 

myśli o rachunku ekonomicznym ale 
kapitał ten reprezentują zwykli ludzie, 

którzy mają zwykłe ludzkie potrzeby jak 
restauracja, koncert czy sport. Te potrzeby 

Rzeszów jest w stanie coraz lepiej zaspokoić. 
PwC w Rzeszowie – dla wielu inwestorów istot-

nym czynnikiem jest obecność światowych firm w Rzeszowie 
– cieszymy się tu obecnością gigantów przemysłowych, ale dla 
centrów SSC/BPO ważniejszy jest kapitał ludzki, reprezentowa-
ny np. przez firmy doradcze takie jak PwC. Praktycznie każdy 
inwestor przy Rzeszowie stawia duży plus w związku z faktem 
że ma tu swój oddział światowa firma doradcza. PwC jest dla 
nich swego rodzaju barometrem – jeśli PwC mając swoje zaso-
by analityczne, decyduje się na inwestycję w region to znaczy, 
że region ten jest silnym gospodarczo organizmem. 
Potrzeba pierwszych kilku – Czy zatem Rzeszów jest 
rzeczywiście dobrym miejscem dla inwestycji sektora BPO/
SSC? Moim zdaniem już dziś ma wszelkie zadatki aby takim 
miejscem być. Zrobiono już wiele, aby Rzeszów mógł stanąć 
w szranki z rozpoznawalnymi destynacjami. Ale na razie wciąż 
nie udaje mu się z nimi wygrać. Miastu potrzebnych jest kilka 
pierwszych inwestycji w tym sektorze, które „rozruszają” rynek 
i wyślą wiadomość w świat, że tu warto. Najtrudniej jest być 
pierwszym, a o wiele łatwiej kolejnym. Rzeszów jest jak startup 
który ma już dobry produkt, ale jeszcze musi go zeskalować. 
Na razie mijają lata a biznes SSC/BPO jest w Rzeszowie słabo 
reprezentowany. Choć są jaskółki, które zapowiadają, że może 
się to wkrótce zmienić…
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Dziesięć lat temu firma PwC po raz pierwszy przeprowadziła badanie inteligencji cy-
frowej. „Cyfrowy” był wówczas synonimem określenia „informatyczny”, zaś CIO (dyrek-
tor ds. informatyki, ang. chief information officer) miał dużo słabszą pozycję niż dzisiaj. 
Wykorzystanie technologii informatycznych do poprawy efektywności operacyjnej 
w organizacji mieściło się wówczas w zakresie odpowiedzialności departamentu IT. 

Digital IQ 
Cyfrowy wyścig firm

Wyzwaniem pozostawała silosowość 
działów informatycznych w stosun-
ku do pozostałych jednostek orga-

nizacyjnych przedsiębiorstwa. Szersze znacze-
nie pojawiło się wraz z dynamicznym postępem 
technologicznym, zwłaszcza masowym wyko-
rzystaniem technologii cyfrowych i mobilnych.
Tegoroczne badanie Digital IQ w Polsce ujawnia 
znaczący spadek wiary w  cyfrowe możliwości 
polskich firm. Za dojrzałą pod względem wyko-
rzystania technologii cyfrowych uważa swoją 
spółkę 44 proc. respondentów z Polski i 53 proc. responden-
tów na świecie. Co więcej, od początku globalnych pomiarów 
w 2007 roku wartość indeksu obniżyła się na całym świecie. 
O  ile w poprzednim badaniu 97 proc. respondentów z Pol-
ski stwierdziło, że prezes ich spółki jest czempionem trans-
formacji cyfrowej, o  tyle w  tym roku odsetek ten wyniósł  
76 proc., zaś na świecie 68 proc. (wobec 73 proc. w 2015 r.). 
Strategicznego znaczenia nabiera za to rola CIO (dyrektor 
ds. informatyki). Respondenci dużo mniejszą rolę w  cyfro-
wych czasach widzą przed CDO, CMO, CFO.
Trudno dziś wyobrazić sobie nowoczesną firmę, która nie 
uważa technologii informatycznych za integralną część za-
równo strategii biznesowej, jak i działalności operacyjnej. Do 
tej pory firmy poświęcały znaczące środki, aby nadążyć za 
zachodzącymi zmianami, nieustający postęp technologicz-
ny powoduje jednak, że konieczne jest ciągłe modyfikowanie 
istniejących schematów oraz wdrażanie kolejnych innowacji. 
Po fali cyfrowego entuzjazmu uczestnicy naszego badania 
wykazują bardziej świadome i realistyczne podejście. 
Jak zatem, opierając się na  inwestycjach w digital, realizo-
wać cele strategiczne i  co tak naprawdę wyróżnia organi-

zacje inteligentne cyfrowo? Najlepsze orga-
nizacje cechuje umiejętność dostrzegania 
szans, szybkość w  ocenie pomysłów, rozwój 
produktów i  ich wdrażanie, a także reagowa-
nie na potrzeby klientów na podstawie  ana-
lityki danych. Dla takich firm strategia i  jej 
wdrożenie z wykorzystaniem technologii to 
nierozerwalne elementy, a  myślenie o  kolej-
nych krokach przed zakończeniem danego 
etapu jest ugruntowaną praktyką. Ważne są 
także skupienie się na ludzkim doświadczeniu, 

uwzględnienie interakcji pracownika i klienta na każdym eta-
pie procesu, a także inwestowanie w kulturę umożliwiającą 
budowę i rozwój innowacji technologicznych. W 2007 r. go-
rącymi technologiami były eksploracja danych (data mining), 
technologie wyszukiwania, architektura zorientowana na 
usługi i wirtualna współpraca. W późniejszych latach punkt 
ciężkości przesunął się w stronę technologii mobilnych, bez-
pieczeństwa i przetwarzania danych w chmurze. Dziś gonią 
je nowe technologie, takie jak Internet rzeczy czy sztuczna 
inteligencja.
Co to w  praktyce oznacza? Wschodzące technologie są 
w pewnym sensie ewolucją, kolejnym elementem uzupełnia-
jącym wyzwania i możliwości, jakie niesie z sobą cyfrowy po-
stęp. Bez technologii mobilnych czy przetwarzania danych 
w chmurze Internet rzeczy i sztuczna inteligencja pozosta-
łyby w sferze teorii. To, co wydarzyło się w ciągu ostatnie-
go dziesięciolecia, pokazuje, jak ważne jest bycie częścią 
tej zmiany. Wygrają firmy potrafiące wykorzystać technolo-
gię w sposób kreatywny, otwarte na możliwości i dialog ze 
wszystkimi interesariuszami. Zagrożeni są natomiast bierni 
obserwatorzy rzeczywistości. 

Next Generation Club
Klub dla przyszłych liderów polskich firm rodzinnych 

Idea klubu
• Program tworzony „dla sukcesorów przez sukcesorów”
• Wspólna sieć kontaktów - networking
• Platforma wymiany wiedzy i doświadczeń 
• Cykliczne spotkania dla członków klubu 
• Globalny zasięg Next Gen Clubs

Członkowie klubu
Sukcesorzy polskich firm rodzinnych
• Przygotowywani do sukcesji
• W trakcie sukcesji
• Do 5 lat po procesie sukcesji

Planowane działania w ramach Klubu

Poznaj ludzi takich jak Ty… 
Porozmawiaj z tymi, którzy już przeszli przez proces sukcesji…
Poznaj ekspertów w zarządzaniu biznesem rodzinnym…
Nawiąż wartościowe relacje…

Więcej informacji na stronie:
pwc.pl/klubsukcesora

Elitarne, dedykowane spotkania oraz bezpośredni i stały dostęp do wiedzy
• Szeroki i bezpłatny dostęp do wiedzy PwC i IBR -  publikacje, raporty i aplikacje
• Dedykowana platforma dla przyszłych liderów polskich firm rodzinnych
• Cykliczne, regionalne spotkania networkingowe połączone z rozmową z gościem specjalnym
• Ogólnopolska konferencja dedykowana sukcesorom firm rodzinnych
• Możliwość uczestnictwa w inicjatywach organizowanych w ramach globalnej sieci 
   Next Gen Clubs: wydarzenia, webex meetings, webinaria

Kontakt
Jesteś Sukcesorem biznesu rodzinnego?

Dołącz do Next Generation Club - skontaktuj się z nami! 

Chętnie poznamy Twój punkt widzenia, podziel się z nami swoim pomysłem na działanie Klubu.

Piotr Woźniakiewicz
PwC | Starszy Menedżer
Doradca podatkowy
Praktyka firm prywatnych w PwC
pwc_rzeszow@pl.pwc.com

Łukasz Wąsikiewicz
PwC | Wicedyrektor
Doradca podatkowy
Kieruje działaniami biura PwC 
w Rzeszowie 
pwc_rzeszow@pl.pwc.com
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Anna Sieńko, 
partner PwC, lider ds. technologii 

w regionie Europy Środkowo-Wschodniej
pwc_rzeszow@pl.pwc.com



Zastosowanie dronów 
w sektorze usług energetycznych  

i użyteczności publicznej

Sektor energetyczny znajduje się na skraju rewolucji cyfrowej i stoi w obliczu wielu nowych 
wyzwań. Z powodu rosnącej presji społecznej następuje przejście z paliw kopalnych na 
odnawialne źródła energii, jednocześnie przynosząc spadek cen energii, co powoduje, że 
firmy zmuszone są szukać nowych sposobów utrzymania swojej rentowności. 
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umożliwia wykonanie tej samej pracy w bardziej 
precyzyjny, szybszy, tańszy i – co najważniejsze 
– bezpieczniejszy dla ludzi oraz nadzorowanej 
infrastruktury sposób. Co istotne, inspekcje dro-
nowe mogą być wykonywane bez konieczności 
zatrzymywania pracy sieci energetycznych. Rów-
nie ważna jest możliwość wykorzystania danych 
zebranych przez drony do tzw. modelów predyk-
cyjnych umożliwiających przewidywania, który 
element infrastruktury jest narażony na najwięk-
sze ryzyko uszkodzenia lub gdzie może dojść do 

awarii sieci energetycznej. Modele te pozwalają skoncentrować 
prace utrzymaniowe w miejscach, gdzie ryzyko jest największe 
i skupić się na minimalizowaniu liczby awarii i uszkodzeń sieci. 
PwC obliczyło, że w tym roku globalna wartość premii i kar zwią-
zanych z poprawą niezawodności systemów zasilania przyzna-
wanych przez organy regulacyjne wyniesie 609,3 miliony dol., 
z czego znaczną część otrzymać można, wdrażając technolo-
gie dronowe w procesy utrzymaniowe.

W raporcie PwC znajdują się przykłady kreatywnego wykorzy-
stania dronów przez zarządy przedsiębiorstw z sektora usług 
użyteczności publicznej na całym świecie do rozwiązania naj-
bardziej skomplikowanych problemów branży oraz do zwięk-
szenia niezawodności i  bezpieczeństwa pracowników. Przy-
kładowo w  większości krajów monitorowanie rozrastania się 
roślinności i przycinanie drzew w pobliżu linii energetycznych 
generuje największe koszty utrzymania dla przedsiębiorstw 
energetycznych. Drony mogą sprawić, że proces zarządzania 
wycinką roślinności (drzew, krzewów) będzie bardziej wydajny. 
Mogą one również dostarczyć danych, na podstawie których 
można przewidzieć szkody, jakie wyrządza powalone drzewo.

Podmioty z sektora usług użyteczności publicznej dostrzegają 
również większą przydatność dronów w procesie monitorowa-
nia jakości wody w porównaniu do satelitów. Oprogramowanie 
Geospatial. App przygotowane przez PwC umożliwia integra-
cję, prezentację i obsługę danych geograficznych zgromadzo-
nych przez drony wyposażone w kamery wizyjne czy kamery 
na podczerwień, co jest przydatne w  obszarach wymagają-
cych monitorowania procesu budowy infrastruktury, śledzenia 
zapotrzebowania na konserwację oraz oceny zniszczeń po 
klęskach naturalnych lub katastrofach spowodowanych przez 
człowieka.

Według szacunków PwC potencjał światowego rynku bizne-
sowych rozwiązań wykorzystujących drony wynosi ponad  
127 mld dol.
Pełna treść raportu PwC dostępna jest pod adresem: 
www.pwc.pl/drones-for-power-sector 

Istniejące modele biznesowe są zagrożo-
ne również przez wzrost popularności tzw. 
rozproszonego wytwarzania energii i  po-

pularność pojazdów elektrycznych. Oba trendy 
kształtują sposób produkcji, dystrybucji i  kon-
sumpcji energii, a także zmuszają producentów 
branży do ponownego opracowania modeli biz-
nesowych. Rozwój technologiczny umożliwia wy-
korzystanie już sprawdzonych innowacji, takich 
jak drony i  technologie cyfrowe, aby zwiększyć 
niezawodność produkcji, przesyłania i dystrybu-
cji energii. Jednocześnie przyczynia się do zwiększenia efek-
tywności kosztowej i usprawnienia procesów utrzymania i za-
rządzania.

Jak wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez PwC: 
„Leveraging drone technologies to secure utilites system” („Za-
stosowanie technologii dronowych w  sektorze usług energe-
tycznych i użyteczności publicznej”), wartość światowego rynku 
rozwiązań wykorzystujących drony w  sektorze usług energe-
tycznych i użyteczności publicznej wynosi 9,46 mld dol.

Dron z miotaczem ognia wykorzystywany do usuwania śmieci 
zalegających na liniach energetycznych jest jednym z najbar-
dziej spektakularnych przykładów innowacyjnych zastosowań 
bezzałogowych statków powietrznych. Do bardziej prozaicz-
nych zastosowań zaliczają się analiza geoprzestrzenna w pla-
nowaniu przedinwestycyjnym, monitorowanie procesu budo-
wy i  zarządzanie utrzymaniem aktywów, a  także proaktywne 
przeciwdziałanie zagrożeniom, takim jak nadmierna ekspansja 
roślinności wokół linii energetycznych.

Z danych zebranych w raporcie PwC wynika, że w 2020 r. glo-
balna sieć linii przesyłu energii elektrycznej obejmie swym za-
sięgiem 6,8 mln km, czyli zwiększy się o  15 proc. w  stosunku 
do poziomu z 2016 r. Rozwój systemu zaopatrzenia w energię 
elektryczną związany jest ze wzrostem pozyskiwania energii ze 
źródeł odnawialnych oraz ze zwiększeniem zapotrzebowania 
na rynkach wschodzących, takich jak Chiny i Indie. Organy regu-
lacyjne w coraz większym stopniu angażują się w działania ma-
jące na celu zapewnienie niezawodności przesyłu energii. Jako 
czynnik motywujący stosują system premii w przypadku reduk-
cji częstotliwości przestojów i nakładają kary za przerwy w do-
stawie energii elektrycznej. Każdego roku sektor traci 169 mld 
dol. z powodu awarii sieci energetycznych oraz przymusowych 
przestojów. Potencjał technologii dronowej we wspomaganiu 
utrzymania niezawodności sieci energetycznej jest ogromny. 
Utrzymanie aktywów rozproszonych na rozległym, trudno do-
stępnym obszarze wymaga wykonywania często niebezpiecz-
nych inspekcji lub prac na wysokościach. Zastosowanie dronów 

Jakub Jagiełło 
ekspert w zespole PwC 

Drone Powered Solutions
pwc_rzeszow@pl.pwc.com
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Miliardy złotych znikają 
z budżetu

Polska należy do krajów, w których udział sza-
rej strefy w gospodarce – wynoszący szacun-
kowo 24 proc. za lata 2011–2015 – jest wyższy 
od średniej dla państw członkowskich Unii 
Europejskiej (oceniono ją na 18,9 proc. w ana-
logicznym okresie). W 2017 r. wartość działal-
ności gospodarczej poza oficjalnym obiegiem 
i  kontrolą państwa może sięgnąć 22,2 proc. 
PKB, czyli ok. 430 mld zł. 
Szara strefa jest jednym z największych ha-
mulców polskiej gospodarki. Skutkiem jest nie 
tylko zmniejszenie wpływów do budżetu pań-
stwa, ale także niekorzystny wpływ na uczci-
wą konkurencję pomiędzy przedsiębiorcami. 

W  odpowiedzi na obserwowane nieprawidłowości Mini-
sterstwo Finansów podejmuje zdecydowane działania, by 
poprawić oraz uszczelnić system podatkowy. Wyznaczono 
szereg celów, które mają zostać osiągnięte do 2020 r. – jako 
priorytetowe wskazywane są obszary związane z wyłudze-
niami VAT i CIT.

Nowe technologie 
w służbie organów podatkowych

W pierwszej kolejności przeprowadzona została rewolucja 
w administracji skarbowej – urzędy skarbowe, urzędy kon-
troli skarbowej oraz urzędy celne zostały połączone w jed-
ną Krajową Administrację Skarbową. Wraz z reorganizacją 
organy otrzymały nowe uprawnienia – w  szczególności 
zniesiono konieczność uprzedzania podatnika o planowa-
nej kontroli – czy też ograniczenia czasowe kontroli. Kontro-
lujący mogą również przeglądać dokumentację podatnika 

Jak zwiększyć 
bezpieczeństwo podatkowe?

za okresy nieobjęte kontrolą. Dzięki kontrolom 
krzyżowym możliwe stało się prześledzenie 
całego łańcucha dostaw konkretnego przed-
siębiorcy, a  nie jedynie jego bezpośrednich 
klientów. 

W celu zwiększenia efektywności działań or-
gany coraz częściej sięgają również po nowe 
technologie. Przykładem jest działający już 
Jednolity Plik Kontrolny, który od 2018 r. obej-
mie także mikroprzedsiębiorców. Dotychczas 
główną przyczyną ograniczonej skuteczności 
fiskusa był brak sprawnej koordynacji różnych 
działań. Nowe narzędzie organów podatko-
wych - JPK Analizator ma być odpowiedzią na 
ten problem. Analizator służy do automatycz-
nego badania danych zawartych w  plikach 
JPK. Pozwala m.in. na wykazanie niezgodności 

kwot w plikach JPK i deklaracjach VAT złożonych przez po-
datników za ten sam okres, a także analizuje rozbieżność 
kwot jednej transakcji przedstawionych przez dwóch kon-
trahentów w plikach JPK.

Skuteczność działań 
organów podatkowych

Skuteczność fiskusa jest widoczna na przykładzie spraw 
rozpoznawanych przed Naczelnym Sądem Administra-
cyjnym. W okresie od lipca 2015 r. do stycznia 2017 r. w 85 
wyrokach NSA jedynie osiem zostało rozstrzygniętych na 
korzyść podatnika. Reorganizacja KAS również przyniosła 
wymierne efekty – w ciągu pięciu pierwszych miesięcy dzia-
łania KAS sędziowie wydali w sprawach podatkowych po-
nad 22,3 tys. wyroków skazujących. Dla porównania w okre-
sie od stycznia 2016 r. do końca lutego 2017 r. wyroków 
skazujących było w sumie 84,6 tys. 
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Dzięki wzmożonej działalności kontrolnej budżet notuje 
w ostatnich kwartałach wzrost wpływu środków. Wpływy z CIT 
wzrosły o 300 mln zł (wzrost niemal o 6 proc.), a w przypadku 
VAT zanotowano skuteczność zwiększoną aż o 40 proc., czyli 
ok. 9,6 mld zł w porównaniu z początkiem 2016 roku.

Dalsze plany uszczelniania 
systemu podatkowego

Planowane są kolejne narzędzia mające umożliwić uszczel-
nianie systemu podatkowego. Od 1 kwietnia 2018 r. podat-
nicy będą mogli skorzystać z tzw. split payment – najpraw-
dopodobniej już w 2018 r. sprawozdania finansowe będą 
przesyłane urzędowi w formie elektronicznej, a w następ-
nych latach ma wejść w życie Centralny Rejestr Faktur. 

Pierwsze rozwiązanie przewiduje wprowadzenie dobrowol-
nego mechanizmu, w ramach którego nabywca będzie miał 
możliwość uregulowania kwoty VAT na specjalny rachu-
nek bankowy. Skorzystanie z tego rozwiązania ma pomóc 
w  walce z  wyłudzeniami VAT, a  stosującym go przedsię-
biorcom pozwolić na uzyskanie określonych korzyści. Od 
przyszłego roku przedsiębiorcy zostaną również odciążeni 
z obowiązku składania papierowych sprawozdań finanso-
wych osobno do KRS i urzędu skarbowego. Złożą tylko jed-
no w formie JPK do sądu, który następnie prześle je urzę-
dowi. Mający działać od 2019 r. CRF ma natomiast umożliwić 
organom podatkowym kontrolę procesu wystawiania faktur 
w czasie rzeczywistym.

W jaki sposób podatnicy 
radzą sobie z wprowadzanymi 
zmianami?

Wzmożona aktywność ustawodawcy i  organów podatko-
wych w  egzekwowaniu podatków wymaga od przedsię-
biorców ciągłego śledzenia zmian w prawie oraz bieżącego 

weryfikowania poprawności wewnętrznych rozwiązań i pro-
cedur. Konieczne są przeglądy podatkowe, regularne szko-
lenie pracowników, testy JPK, a nawet przeprowadzanie sy-
mulacji kontroli podatkowych, które umożliwiają weryfikację 
poprawności rozliczeń podatkowych.

W  zakresie podatku VAT niezbędne staje się również 
sprawdzanie partnerów biznesowych pod kątem poten-
cjalnego ryzyka uwikłania się w  tzw. karuzele podatkowe. 
W wypadku ewentualnego sporu z organami podatkowymi 
odpowiednia weryfikacja jest warunkiem wykazania należy-
tej staranności we współpracy z kontrahentami.

Podsumowując, podejście podatnika do zmian w  podat-
kach powinno być kompleksowe – musi na bieżąco śledzić 
nowe obowiązki nakładane przez ustawodawcę, testować 
wewnętrzne procedury podatkowe, a w przypadku kontroli 
–  aktywnie współdziałać z organami podatkowymi. 

Z  raportów Komisji Europejskiej wynika, że Polska ma największą lukę  
w VAT – wzrastającą z poziomu 0,2 proc. PKB w 2007 r. do 3 proc. w 2015 
r. Ocenia się, że w wyniku wyłudzeń VAT w ciągu ośmiu lat uszczuplono 
budżet państwa o łączną kwotę ponad 262 mld zł. Zmniejszenie luki jest 
jednym z priorytetów Ministerstwa Finansów – prognozuje się, że dochody 
z VAT wzrosną w 2017 r. co najmniej o 25 mld zł w porównaniu z rokiem 2016.
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Zmiany i  nieprawidłowości naczyniowe dotyczą coraz 
większej grupy ludzi. Popękane naczynia nie dość, że 
wyglądają nieestetycznie, to jeszcze nieleczone mogą 
być przyczyną pojawienia się trądziku różowatego. 

Skąd ten problem?
Przyczyn poszerzania się naczyń jest wiele, są to m.in. uwa-
runkowania genetyczne, fototyp skóry, a także stres i częsta 
ekspozycja na promieniowanie słoneczne. „Pajączkom” sprzy-
ja mała elastyczność i kruchość ścian naczyń krwionośnych. 
Naczynia o  słabych ścianach nie wytrzymują ciśnienia krwi 
i pękają, pozostawiając po sobie prześwitujące przez naskó-
rek czerwone żyłki.

Naczynka nie lubią mrozu, wiatru i słońca
Zaleca się unikanie czynników szkodliwych, które powodują 
zaostrzenie objawów rumienia i nadwrażliwości skóry. Osoby 
z problemami naczyniowymi powinny stronić od sauny, sola-
rium i klimatyzacji. 

Cerę naczynkową wzmacniaj kremem
Kremy proponowane do skór naczyniowych działają ochron-
nie i przeciwzapalnie, wzmacniają i uelastyczniają ściany na-
czyń krwionośnych oraz pobudzają krążenie. Nie należy jed-
nak kremów do cer naczyniowych traktować równoznacznie 
z lekami mającymi działanie terapeutyczne. Kremy przynoszą 
dobre efekty, ale tylko we wczesnej fazie choroby i w czasie 
remisji.  Bezwzględnie należy stosować kremy z filtrem UV.

Leczenie zmian naczyniowych 
Najbardziej ustaloną pozycję w leczeniu zmian naczyniowych 
mają lasery. Ich działanie polega na dostarczeniu do posze-

rzonego naczynia energii świetlnej, impulsu o określonej dłu-
gości fali. Światło pochłaniane jest przez hemoglobinę (czer-
wony barwnik krwi), następnie zamienia się w ciepło i niszczy 
zmiany naczyniowe, nie uszkadzając zdrowej skóry. Woda 
znajdująca się w  tkance zostaje odparowana, a  ścianki na-
czynia wysuszają się, zapadają i obumierają, by po pewnym 
czasie zostać wchłonięte przez organizm.

Skuteczność leczenia laserowego sięga 96 proc. przy 
spełnieniu kryteriów kwalifikacji zmian naczyniowych 
i dobrym doświadczeniu lekarza wykonującego zabieg.  
W  naszym Salonie do leczenia zmian naczyniowych stosu-
jemy Laser Excel V firmy Cutera. To innowacyjny system do 
leczenia chorób naczyniowych, stawiający bezpieczeństwo 
i komfort pacjenta na pierwszym miejscu. Zabiegi wykonywa-
ne są przez lekarzy, naczynka na twarzy leczy dr dermatolog 
Izabela Młynarczyk, zmianami zlokalizowanymi na nogach 
zajmują się chirurdzy dr Robert Schwarz oraz dr Adam Ożóg. 
Przed rozpoczęciem leczenia lekarz ocenia stopień zaawan-
sowania zmian naczyniowych i  kwalifikuje pacjenta do od-
powiedniej dla niego metody leczenia. Prawidłowa kwalifika-
cja pacjentów do leczenia zmian naczyniowych przy użyciu 
światła laserowego ma kluczowe znaczenie dla skuteczności 
i bezpieczeństwa terapii. 

Problem pękających naczyń często traktowany jest jako de-
fekt kosmetyczny, natomiast zmiany naczyniowe na nogach 
mogą sygnalizować niewydolność żył, a te na twarzy być po-
czątkiem trądziku różowatego. Bagatelizowanie zmian naczy-
niowych, niewłaściwa  pielęgnacja skóry i ekspozycja na czyn-
niki szkodliwe mogą doprowadzić do nasilenia się schorzenia. 
Warto więc obserwować swoją skórę, a w razie niepokojących 
objawów  udać się do specjalisty. 

artykuł sponsorowany

Pękające naczynka 
– problem nie tylko 

kosmetyczny

Lek. dermatolog 
Izabela Młynarczyk

Salon Kosmetyki Laserowej
Rzeszów, ul. Graniczna 4b 
tel. +48 17 852 80 11, 
tel. kom. +48 601 960 500
www.laser.rzeszow.pl

Cutera, Inc. Excel V
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Ekosystem wsparcia 
innowacji 

– o czym warto wiedzieć na przełomie 2017 i 2018 roku?
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Koniec 2017 roku i początek 2018 zapowiadają się niezwykle intensywnie w zakresie 
dostępnych źródeł pomocy publicznej. Dotacje na centra i realizację projektów B+R, 
zwiększona atrakcyjność ulgi na B+R czy też nowe zasady funkcjonowania spe-
cjalnych stref ekonomicznych to tylko wybrane aspekty, dla których warto już teraz 
pomyśleć o strategicznym podejściu do finansowania rozwoju w najbliższych latach. 
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Dotacje
Przedsiębiorcy już prowadzący lub planują-
cy niebawem rozpocząć działalność badaw-
czo-rozwojową mogą finansować ten obszar 
z  bogatego wachlarza dostępnych dotacji 
oferowanych przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju (NCBR) lub marszałków poszczegól-
nych województw. Co ważne, wsparcie w tym 
obszarze najczęściej dostępne jest zarówno 
dla mikro-, małych, średnich, jak i dużych firm.
Jeszcze w  październiku w  NCBR ruszyły na-
bory wniosków w  ramach poddziałania 1.1.1 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
(tzw. Szybka Ścieżka), oferującego dotację  na 
pokrycie kosztów operacyjnych (tzw. OPEX) re-
alizowanych projektów B+R. Aplikować można 
do 29 grudnia 2017 r.
Konkurs jest atrakcyjny zwłaszcza dla dużych 
firm, które dotychczas, chcąc ubiegać się 
o  wsparcie, musiały zadeklarować realizację projektu B+R 
o wartości co najmniej 12 mln PLN. Dla wielu firm było to kwotą 
zaporową. Obecnie ten próg został obniżony do 5 mln PLN, 
dzięki czemu dotacje są dostępne dla większej rzeszy przed-
siębiorców.
Ponadto, aplikując obecnie, można ubiegać się dofinansowa-
nie również prac przedwdrożeniowych jako osobnego kompo-
nentu projektu. Wsparcie będzie udzielane jako pomoc de mi-
nimis na poziomie 90 proc. lub dodatkowo (tylko dla MŚP) jako 
pomoc publiczna na zewnętrzne usługi doradcze z poziomem 
dofinansowania 50 proc.
Drugim typem wspieranych projektów jest rozwój infrastruktu-
ry badawczej (tzw. Centra B+R), na który dotacje dostępne są 
w ramach Działania 1.2. PO IR. Ministerstwo Rozwoju zapowie-
działo start najbliższego naboru wniosków już 20 listopada, 
a wnioski będzie można składać do 19 stycznia 2018 r. 
W  ramach tego działania przedsiębiorcy (ponownie zarówno 
MŚP, jak i duzi) mogą otrzymać częściową refundację ponie-
sionych nakładów inwestycyjnych (tzw. CAPEX) w  związku 

Beata Cichocka-Tylman
dyrektor PwC, 
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pwc_rzeszow@pl.pwc.com

Jakub Sochacki, 
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pwc_rzeszow@pl.pwc.com

z zakupem lub wytworzeniem infrastruktury wy-
korzystywanej w działalności badawczej. 
Bardzo istotne jest to, że korzystając z dotacji 
na infrastrukturę B+R, przedsiębiorcy nie zamy-
kają sobie furtki do późniejszego wykorzystywa-
nia także wsparcia udzielanego na koszty ope-
racyjne projektów B+R realizowanych w ramach 
zakupionej infrastruktury.  
Analogiczne konkursy na wsparcie projektów 
B+R oraz zakup infrastruktury B+R są organizo-
wane w najbliższym czasie również w poszcze-
gólnych województwach w  ramach Regional-
nych Programów Obywatelskich. Ich celem jest 
wsparcie trochę mniejszych projektów, ale – co 
ciekawe – bardzo często wcale nie oznacza to 
wykluczenia dużych firm!
Warto jednak zwrócić uwagę, że nabory wniosków 
ruszyły lub ruszają niebawem, w związku z tym te-
raz bije ostatni dzwonek dla wszystkich firm, które 

są zainteresowane pozyskaniem wsparcia, ale jeszcze nie roz-
poczęły prac związanych z przygotowaniem wniosku.

Zmiany w 2018 – co za ulga! 
Z uwagi na zbliżający się rok 2018 zdecydowanie warto pamię-
tać o uldze podatkowej na badania i rozwój (ulga B+R), która 
co prawda istnieje już od 2016 roku, ale ze względu na plano-
wane zmiany dopiero od nowego roku stanie się naprawdę 
atrakcyjnym instrumentem wsparcia każdego innowacyjnego 
przedsiębiorcy.
Ulga B+R daje przedsiębiorcom możliwość dodatkowego odli-
czenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych 
w związku z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową. 
Najprościej rzecz ujmując, ulga pozwala nam dla celów po-
datkowych zadeklarować wyższą wartość kosztów niż w  rze-
czywistości ponieśliśmy. Dzięki temu obniżeniu ulega nasza 
podstawa opodatkowania, a w konsekwencji również wartość 
podatku. 
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Ile dokładnie może wynieść korzyść osiągnięta dzięki uldze 
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dów na B+R w danym roku! 
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Podsumowując, przełom lat 2017–2018 oraz początek nowe-
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nych wszystkim dotacji, zwrócić uwagę na relatywnie nową 
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ograniczenia dotacji, przyniesie nie tylko doraźną korzyść 
w  najbliższym roku, ale również pomoże wpisać ulgę jako 
strategiczne źródło wsparcia działalności badawczej firmy 
w kolejnych latach. 
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indywidualnie dopasowane do potrzeb 

i struktur przedsiębiorstwa 

audyt ubezpieczeniowy
ocena posiadanej ochrony 
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20 października 2017 r. Ministerstwo Rozwoju opublikowało projekt ustawy o zasadach 
wspierania nowych inwestycji. Konkretyzuje się zatem zapowiedziana przez ministra 
Mateusza Morawieckiego podczas Forum Ekonomicznego w  Krynicy we wrześniu  
2017 r. nowa koncepcja mechanizmu udzielania zwolnień podatkowych dla inwesto-
rów, nazwana roboczo Polską Strefą Inwestycji.

sze SSE przestaną istnieć. Gdy nowe przepisy 
wejdą w życie (co według planów MR ma nastąpić 
w pierwszej połowie 2018 r.), nowe zezwolenia stre-
fowe nie będą już wydawane. Inwestorzy będą 
wówczas mogli ubiegać się o wsparcie publiczne 
dla swoich projektów wyłącznie na nowych zasa-
dach. Dla już wydanych zezwoleń strefowych obo-
wiązywać będą dotychczasowe przepisy.

Będzie elastyczniej

Zmiany idą w przemyślanym i pozytywnym kierunku, lepiej od-
powiadają na potrzeby i  oczekiwania przedsiębiorców. Głów-
nym przejawem elastyczności nowego instrumentu będzie 
jego dostępność na terenie całej Polski. Brak ograniczeń tery-
torialnych, jakie istnieją obecnie w SSE, przyniesie inwestorom 
większą swobodę w wyborze lokalizacji dla ich projektów. Na-
leży jednocześnie pamiętać, że rząd – poprzez kryteria oceny 
projektów, o których szerzej poniżej – oczywiście bardziej chce 

Rewolucja w specjalnych 
strefach ekonomicznych 

– nowy system wsparcia inwestycji już w 2018 r.

Inwestorów planujących pozyskać zwolnienie po-
datkowe z  tytułu realizacji nowej inwestycji czeka 
wiele nowości. Wdrożenie nowego instrumentu 
wsparcia w 2018 r. spowoduje, że będą mogli korzy-
stać ze zwolnienia podatkowego na terenie całego 
kraju, a nie tylko na obszarach SSE.

Dotychczas takie zwolnienia podatkowe funkcjonu-
ją w ramach specjalnych stref ekonomicznych (SSE), 
tj. określonych granicami terenach, które musiały 
posiadać status SSE nadany decyzją Rady Mini-
strów. Według planów Ministerstwa Rozwoju (MR) już w przyszłym 
roku zachęty podatkowe dla inwestujących przedsiębiorców były-
by dostępne na terytorium całej Polski. 

Zmiany obejmą tylko nowe inwestycje 

Nowy instrument początkowo będzie funkcjonował równolegle 
do stref, a docelowo ma je zastąpić po 2026 r., kiedy to dzisiej-

Rafał Pulsakowski, 
starszy menedżer PwC, 

Innowacje i B+R, Dotacje i ulgi
pwc_rzeszow@pl.pwc.com
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Chętnie poznamy Twój punkt widzenia, podziel się z nami swoim pomysłem na działanie Klubu.

Piotr Woźniakiewicz
PwC | Starszy Menedżer
Doradca podatkowy
Praktyka firm prywatnych w PwC
pwc_rzeszow@pl.pwc.com
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zachęcać do inwestowania w mniej rozwiniętych i zindustriali-
zowanych regionach. 
Dostępność zwolnienia z CIT w dowolnym miejscu w kraju jest 
długo oczekiwanym uelastycznieniem reguł wspierania nowych 
inwestycji. Inwestorzy liczący na otrzymanie zwolnienia z CIT 
nie będą zatem już musieli wybierać takich terenów, które po-
siadają status SSE ani przechodzić długotrwałej procedury ob-
jęcia ich gruntów lub innych gruntów prywatnych, gdzie chcie-
liby zainwestować, obszarem SSE. Czekając (czasem wiele 
miesięcy) na rozszerzenie granic strefy na grunt prywatny i wy-
danie zezwolenia strefowego, przesiębiorca nie mógł zacząć 
swojego projektu. Zdarzało się, że w skrajnych przypadkach in-
westor odstępował od planów lub decydował się na inwestycję 
w innym kraju. 
Taki system był nieefektywny i znacząco obniżał atrakcyjność 
stref (i szerzej: Polski w konkurencji z krajami regionu), szczegól-
nie w przypadku projektów, gdzie ze względów biznesowych li-
czył się czas wdrożenia inwestycji. Obecnie obejmowanie grun-
tów prywatnych statusem SSE nie jest już możliwe, gdyż 30 
czerwca br. przestały obowiązywać przepisy będące podstawą 
do rozszerzania granic stref. Na razie to skutecznie blokuje 
inwestorów planujących projekty na takich terenach oraz pra-
gnących pozyskać wsparcie publiczne na ten cel. Zapowiedź 
nowego instrumentu dostępnego w całej Polsce z pewnością 
spotka się z ich zainteresowaniem.
Dobra wiadomość jest też taka, że nowy system eliminuje 
sztywny okres wykorzystania zwolnienia podatkowego. W SSE 
termin ten obowiązuje do końca 2026 r. Rok ten zbliża się już 
wielkimi krokami i strefy z roku na rok traciły na atrakcyjności. 
Teraz każdy inwestor będzie miał konkretny okres na wykorzy-
stanie zwolnienia podatkowego. Zostanie bowiem wyznaczo-
ny określony termin korzystania ze zwolnienia podatkowego 
wynoszący od 10 do 15 lat. Obowiązywać będzie przy tym za-
sada – im większa intensywność pomocy publicznej w danym 
województwie, tym dłuższy okres zwolnienia. Dodatkowo pre-
ferencyjnie będą traktowane nowe inwestycje lokowane na te-
renie obecnych SSE – okres korzystania ze zwolnienia z tytułu 
realizacji takich projektów będzie automatycznie określony na 
15 lat.

Może być trudniej o zwolnienie

Ministerstwo Rozwoju zamierza stawiać na wysokojakościowe 
inwestycje, mające znaczący pozytywny wpływ na rozwój go-
spodarczy danego regionu i kraju. Do tej pory projekty strefowe 
oceniane były głównie poprzez kryteria ilościowe związane z in-
westycją (takie jak nakłady inwestycyjne i nowe miejsca pracy). 
W nowym instrumencie do kryterium ilościowego dołączą tak-
że liczne kryteria jakościowe. Przejście przez to sito wymogów 
może okazać się trudne dla niektórych projektów. 
Oceniając, czy dana inwestycja może być objęta wsparciem, we-

ryfikowane będzie spełnienie następujących kryteriów:
- kryteria ilościowe – określające minimalny poziom nakładów 

inwestycyjnych uzależniony od stopy bezrobocia w powie-
cie, w którym dana inwestycja będzie realizowana, oraz od 
wielkości przedsiębiorcy realizującego inwestycję;

- kryteria jakościowe – związane z oceną inwestycji m.in. pod 
kątem współpracy z  ośrodkami badawczymi, akademickimi 
oraz działalności B+R, proeksportowego charakteru inwesty-
cji, oferowanych dodatkowych świadczeń dla pracowników, 
zatrudnienia kadry ze specjalistycznym wykształceniem, 
tworzenia wysoko płatnych miejsc pracy, zgodności inwesty-
cji z aktualną polityką rozwojową kraju.

Szczegółowy opis kryteriów nie jest jeszcze znany – wciąż 
czekamy na publikację projektu ustawy, która ma wprowadzić 
nowy instrument. Pozostaje mieć nadzieję, że powyższe kryte-
ria będą sformułowane bardzo przejrzyście i jednoznacznie, tak 
aby gwarantowały klarowność całego systemu.  Jest to bardzo 
ważne z  punktu widzenia przewidywalności oceny projektów  
– każdy inwestor już na starcie będzie wtedy mógł ocenić na 
własną rękę, jakie ma szanse na pozyskanie wsparcia. 

Kluczowe jest dzisiaj, kiedy nowy system zostanie wprowadzo-
ny. Wszystko wskazuje na to, że rząd chce poruszać się w tych 
samych ramach prawnych pomocy publicznej, w jakich funkcjo-
nuje aktualny program pomocy publicznej w SSE. To oznaczało-
by, że oczekiwanie na zgodę Komisji Europejskiej nie wstrzymy-
wałoby wdrożenia nowych przepisów.

Czas ważnych decyzji dla obecnych 
strefowiczów

W szczególnej sytuacji znajdują się obecnie firmy, które posia-
dają tereny inwestycyjne objęte statusem SSE i na tych tere-
nach planują realizację nowej inwestycji. Wciąż mają one możli-
wość ubiegania się o wydanie nowego zezwolenia strefowego 
z tego tytułu – jeszcze przed wejściem w życie nowych prze-
pisów. Może to być o tyle korzystne, że inwestycja nie będzie 
obecnie tak drobiazgowo weryfikowana pod kątem spełnienia 
kryteriów jakościowych. 
Z  drugiej strony, otrzymując teraz zezwolenie strefowe, firmy 
muszą mieć świadomość, że limit zwolnienia podatkowego bę-
dzie mógł być wykorzystany tylko do 2026 r. Pozostaje zatem 
ok. dziewięciu lat na wykorzystanie całej puli przysługującego 
inwestorowi zwolnienia podatkowego (nie licząc czasu potrzeb-
nego na realizację inwestycji), podczas gdy w nowym systemie 
mógłby on liczyć na piętnastoletni okres. Po publikacji szczegó-
łowych założeń nowej ustawy, a zwłaszcza dokładnych kryte-
riów oceny, inwestorzy powinni rozstrzygnąć, jakie podjąć kroki 
i który system będzie dla nich najbardziej korzystny. Jeśli zdecy-
dują się na zwolnienie w SSE w obecnej postaci, pozostanie im 
tylko kilka miesięcy na pozyskanie nowego zezwolenia. 
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zysków. Ekonomiści klasyczni opisują idealny 
świat, w którym ludzie, niczym zaprogramowa-
ne maszyny, zawsze podejmują właściwe dzia-
łania w  celu zwiększania otrzymywanej war-
tości ekonomicznej. Niestety, problem z  tym 
tradycyjnym spojrzeniem jest taki, że są to 
tylko założenia, a rzeczywistość jest zupełnie 
inna. Potrzebne jest podejście, które uwzględ-
ni to, że człowiek nie jest idealny, mimo zna-
czących osiągnięć w przemyśle i technologii.

Dopiero w  latach siedemdziesiątych Daniel Kahnemann 
i Amos Tversky wykonali eksperymenty, które ukazały, jak 
ludzie radzą sobie z podejmowaniem decyzji w warunkach 
niepewności i  ryzyka. Na podstawie wyników badań opra-
cowali teorię perspektywy, za którą Daniel Kahnemann 
w 2002 roku otrzymał Nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda 
Nobla w dziedzinie ekonomii.

Jak Thaler wyda niemal 
milion euro? „Irracjonalnie”
72-letni Thaler był uważany za jednego z fa-
worytów do Nagrody Nobla. Zapytany przez 
dziennikarzy, w  jaki sposób wyda dziewięć 
milionów koron nagrody (ok. 940 tys. euro) 
odpowiedział, że „w  najbardziej irracjonalny 
sposób, w jaki tylko będzie to możliwe”.

W  projektach uwzględniających elementy 
ekonomii behawioralnej uwzględniamy wpływ czynników 
psychologicznych, społecznych, poznawczych oraz emo-
cjonalnych na podejmowanie decyzji zakupowych oraz ich 
konsekwencje dla firm.
Ekonomia klasyczna zakłada, że człowiek jest „Homo eco-
nomicus”, czyli człowiekiem podejmującym racjonalne de-
cyzje, które przybliżają go do maksymalizacji osiąganych 

Ekonomia behawioralna. 
Co to jest?

•	 Dlaczego nie potrafimy dotrzymać postanowień noworocznych?  
Racjonalnie wiemy przecież, że są dla nas dobre.

•	 Dlaczego z powodu krótkoterminowych pokus jesteśmy w stanie porzucić 
nasze długoterminowe zamiary, np. więcej oszczędzać na starość lub żyć 
zdrowiej?

•	 80 proc. klientów kawiarni wybiera średni rozmiar niezależnie od cen  
i bezwzględnej wielkości. 

•	 Większość klientów fast foodów wybiera zestaw (często powiększony), 
mimo że to więcej kalorii niż całodzienne zapotrzebowanie.

•	 Często wybieramy duże opakowanie produktu,  
mimo że cena za kilogram (litr) tego nie uzasadnia.

Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii została w tym roku przyznana za badania, 
które pozwoliły na połączenie psychologii z analizą procesu podejmowania decyzji 
ekonomicznych. Ograniczenia naszej racjonalności, preferencje społeczne i pro-
blemy z samokontrolą – właśnie takie zjawiska i  to jak wpływają na zachowania 
jednostek w gospodarce – interesują Richarda H. Thalera.

Maciej Kraus 
dyrektor 

dział doradztwa biznesowego PwC
pwc_rzeszow@pl.pwc.com
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Test #3

Idealnie!
 
Przykłady te wyraźnie pokazują, jak ważne jest, aby przete-
stować różne widełki  cenowe. Jest to szczególnie prawdzi-
we, jeżeli uważasz, że być może liczysz sobie zbyt mało za 
swój towar. Niektórzy klienci zawsze będą chcieli najdroż-
szą opcję, więc dodając cenę superpremium, dajesz im taką 
możliwości i sprawiasz, że inne ceny będą wyglądać lepiej 
w porównaniu z nią.

Jaki z  tego wniosek? Konsumenci mają wiele problemów 
z oszacowaniem, ile naprawdę warte są produkty i usługi. 
Nie mieli oni pojęcia, ile jest warta subskrypcja online, a ile 
subskrypcja wersji papierowej magazynu. Gdy dodano do-
datkową opcję, okazało się że wersja online jest darmowa. 
W tym przypadku zadziałały dwa mechanizmy: efekt wabi-
ka, który ukazał jedną z opcji jako najkorzystniejszą, oraz 
efekt darmowości.
Firmy działające w Internecie mają więc do dyspozycji bar-
dzo potężne narzędzia, dzięki którym mogą skutecznie 
wpływać na decyzje klientów. Zwłaszcza że klientom bar-
dzo trudno jest określać wartość np. dóbr wirtualnych lub 
usług, które są nowe na rynku.

Ekonomia behawioralna to młoda dziedzina nauki, któ-
ra dostarcza wiedzy na temat tego, jak ludzie podejmują 
decyzje. Wiedza ta ma ogromne znaczenie zarówno dla 
przedsiębiorców jak i  konsumentów. Znając dobrze ludz-
ką naturę, jesteśmy w stanie projektować lepsze produkty 
i usługi, ale także chronić się przed manipulacjami. 

Maciej Kraus jest dyrektorem w dziale doradztwa biznesowego PwC. 
Jest również autorem jednej z niewielu książek o praktycznym zasto-
sowaniu ekonomii behawioralnej „The naked mind”. Maciej wykłada 
ekonomię behawioralną na Stanford i London Business School

Każda ekonomia jest rozpatrywana w kontekście dużej ska-
li. Naukowcy starają się sformułować uniwersalne prawa, 
którym podporządkowany jest każdy z  nas. Z  ekonomią 
behawioralną jest tak samo. Natomiast w  tym przypad-
ku uniwersalne prawa oznaczają, że mamy do czynienia 
z  ograniczoną racjonalnością na ogromną skalę. Dlatego 
napisaliśmy książkę „Naked mind”.  Dzięki wykorzystaniu 
mechanizmów ekonomii behawioralnej jesteśmy w  stanie 
przewidzieć jakie „błędy” mogą popełniać ludzie i  tworzyć 
takie rozwiązania, które to wykorzystują.

Przykład zastosowania
- architektura wyboru

Jeżeli Twoi klienci mają do wyboru dwie możliwości, a  Ty 
chcesz żeby wybrali tę drugą, to jaki wabik możesz zasto-
sować, aby wybrali właśnie ją?

Test #1

Cztery na pięć osób wybrało bardziej popularną opcję pre-
mium. Ale może dodanie trzeciego elementu, tym samym 
trzeciego pułapu cenowego, zwiększyłoby przychód dzięki 
tym, którzy szukają tańszej opcji? Badacze przetestowali 
to przez dodanie piwa za 1,60 dolara do menu.

Test #2

O nie! Tanie piwo zostało zignorowane i zachwiane zostały 
proporcje zakupów standardowych i  premium. To był wy-
raźnie zły wybór, ponieważ w tym wypadku zakotwiczenie 
ewidentnie odgrywa negatywną rolę. Jeśli klienci nie chcą 
tańszego piwa, może droższe piwo zadziała lepiej?
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• Ogólnopolska konferencja dedykowana sukcesorom firm rodzinnych
• Możliwość uczestnictwa w inicjatywach organizowanych w ramach globalnej sieci 
   Next Gen Clubs: wydarzenia, webex meetings, webinaria

Kontakt
Jesteś Sukcesorem biznesu rodzinnego?

Dołącz do Next Generation Club - skontaktuj się z nami! 

Chętnie poznamy Twój punkt widzenia, podziel się z nami swoim pomysłem na działanie Klubu.

Piotr Woźniakiewicz
PwC | Starszy Menedżer
Doradca podatkowy
Praktyka firm prywatnych w PwC
pwc_rzeszow@pl.pwc.com

Łukasz Wąsikiewicz
PwC | Wicedyrektor
Doradca podatkowy
Kieruje działaniami biura PwC 
w Rzeszowie 
pwc_rzeszow@pl.pwc.com

światowej gospodarki stanowią 

firmy rodzinne

W przeciągu najbliższych 5 lat 

spośród wszystkich firm rodzinnych 

na świecie zostanie przekazane w ręce 

kolejnego pokolenia.  

Zaledwie

spośród wszystkich firm rodzinnych trwa 

do trzeciego pokolenia. Wynika to zwykle 

z problemów rodzinnych, nie zagadnień 

biznesowych.

3/4
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Next Generation Club
Klub dla przyszłych liderów polskich firm rodzinnych 

Idea klubu
• Program tworzony „dla sukcesorów przez sukcesorów”
• Wspólna sieć kontaktów - networking
• Platforma wymiany wiedzy i doświadczeń 
• Cykliczne spotkania dla członków klubu 
• Globalny zasięg Next Gen Clubs

Członkowie klubu
Sukcesorzy polskich firm rodzinnych
• Przygotowywani do sukcesji
• W trakcie sukcesji
• Do 5 lat po procesie sukcesji

Planowane działania w ramach Klubu

Poznaj ludzi takich jak Ty… 
Porozmawiaj z tymi, którzy już przeszli przez proces sukcesji…
Poznaj ekspertów w zarządzaniu biznesem rodzinnym…
Nawiąż wartościowe relacje…

Więcej informacji na stronie:
pwc.pl/klubsukcesora

Elitarne, dedykowane spotkania oraz bezpośredni i stały dostęp do wiedzy
• Szeroki i bezpłatny dostęp do wiedzy PwC i IBR -  publikacje, raporty i aplikacje
• Dedykowana platforma dla przyszłych liderów polskich firm rodzinnych
• Cykliczne, regionalne spotkania networkingowe połączone z rozmową z gościem specjalnym
• Ogólnopolska konferencja dedykowana sukcesorom firm rodzinnych
• Możliwość uczestnictwa w inicjatywach organizowanych w ramach globalnej sieci 
   Next Gen Clubs: wydarzenia, webex meetings, webinaria

Kontakt
Jesteś Sukcesorem biznesu rodzinnego?

Dołącz do Next Generation Club - skontaktuj się z nami! 

Chętnie poznamy Twój punkt widzenia, podziel się z nami swoim pomysłem na działanie Klubu.

Piotr Woźniakiewicz
PwC | Starszy Menedżer
Doradca podatkowy
Praktyka firm prywatnych w PwC
pwc_rzeszow@pl.pwc.com

Łukasz Wąsikiewicz
PwC | Wicedyrektor
Doradca podatkowy
Kieruje działaniami biura PwC 
w Rzeszowie 
pwc_rzeszow@pl.pwc.com

światowej gospodarki stanowią 

firmy rodzinne

W przeciągu najbliższych 5 lat 

spośród wszystkich firm rodzinnych 

na świecie zostanie przekazane w ręce 

kolejnego pokolenia.  

Zaledwie

spośród wszystkich firm rodzinnych trwa 

do trzeciego pokolenia. Wynika to zwykle 

z problemów rodzinnych, nie zagadnień 

biznesowych.

3/4

40% 

12%

Programy motywacyjne są coraz 
częstszą formą pozapłacowego 
wynagradzania pracowników 

W dużym skrócie: w ramach takiego programu pracownik naj-
częściej otrzymuje m.in. akcje pracodawcy (bądź spółki matki) 
albo uprawnienie do otrzymania wypłaty gotówkowej, której 
wysokość jest kalkulowana na podstawie  pochodnych in-
strumentów finansowych, opartych na wynikach spółki. Taka 
forma wynagradzania pracowników powoduje zwiększenie 
więzi z  pracodawcą, wzmacnia poczucie odpowiedzialności 
za wyniki osiągane przez organizację, a także – w przypadku 
programów akcyjnych – daje poczucie współwłasności.

Co się zmieni od 1 stycznia 2018 r.?

Uchwalony przez Sejm projekt ustawy o  PIT zawiera istotne 
zmiany dotyczące opodatkowania przychodów uzyskiwanych 

w  ramach programów motywacyjnych opartych m.in. na ak-
cjach oraz pochodnych instrumentach finansowych. 
Wejście w życie w 2018 r. znowelizowanych przepisów powinno 
zainteresować zarówno spółki, w których program motywacyj-
ny już funkcjonuje, jak i te, które dopiero rozważają jego wpro-
wadzanie. 
Przy wdrożeniu nowego programu motywacyjnego warto zwró-
cić uwagę na szereg aspektów, w tym na aspekty podatkowe 
w zakresie PIT. Również spółki, które już posiadają tego typu 
programy, powinny przeanalizować, jak nowe przepisy wpłyną 
na ich funkcjonowanie.

Programy akcyjne

Projekt zmian do ustawy o PIT wprowadza definicję programu 
motywacyjnego oraz doprecyzowuje warunki skorzystania 
z możliwości odroczenia opodatkowania dochodu uzyskanego 
z tytułu nabycia lub objęcia akcji do momentu ich sprzedaży 

Zmiany w opodatkowaniu 
pracowniczych programów 

motywacyjnych 
– czy przedsiębiorcy są na nie gotowi?
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(zamiast rozpoznania przychodu opodatkowa-
nego już w momencie ich objęcia, nabycia). 
Proponowane zmiany w obecnym kształcie 
przewiduje także rozszerzenie kręgu podatni-
ków, którzy będą mogli skorzystać z ww. pre-
ferencji. Obecne przepisy dotyczą akcji spółek, 
których siedziba znajduje się na terytorium 
państw członkowskich Unii Europejskiej lub 
EOG. Od 2018 r. odroczenie opodatkowania 
dochodu na moment sprzedaży akcji będzie 
obejmowało podatników nabywających akcje 
spółek, których siedziba lub zarząd znajduje 
się na terytorium państwa, z którym Polska 
zawarła umowę o unikaniu podwójnego opo-
datkowania. Jest to ważna i bardzo istotna z 
punktu widzenia praktyki zmiana, która może 
przyczynić się do zwiększenia popularności ak-
cjonariatu pracowniczego w Polsce.
Preferencją nie są natomiast nadal objęte 
spółki z  o.o., które przyznają osobom upraw-
nionym udziały.  
Najważniejsze zmiany w stosunku do obecnie 
obowiązującego stanu prawnego dotyczą:
•	 ograniczenia preferencji do osób związa-

nych ze spółką umową o pracę lub umową 
cywilnoprawną, z której przychody zalicza-
ne są do działalności wykonywanej osobi-
ście;

•	 wymogu utworzenia programu motywacyjnego 
na podstawie uchwały walnego zgromadzenia 
spółki akcyjnej (zamiast wymogu przyznawania 
akcji na podstawie uchwały ww. organu);

•	 objęcia wprost preferencją nie tylko osób upraw-
nionych bezpośrednio do nabycia lub objęcia 
akcji, ale również akcji nabytych lub objętych 
w  wyniku realizacji praw z  pochodnych instru-
mentów finansowych lub realizacji innych praw 
majątkowych;

•	 ograniczenia preferencji do programów moty-
wacyjnych organizowanych bezpośrednio przez 
pracodawcę będącego spółką akcyjną (z którym 
uczestnik zawarł umowę o pracę lub umowę cy-
wilnoprawną) lub programów organizowanych 
przez spółkę akcyjną dominującą.

Programy oparte 
na pochodnych
instrumentach finansowych

Od 1 stycznia 2018 r. w  ustawie o  PIT zostanie 
wprowadzony zupełnie nowy przepis, klasyfiku-
jący przychody uzyskane m.in. w ramach progra-
mów opartych na pochodnych instrumentach 
finansowych. 

Joanna Narkiewicz-Tarłowska 
 doradca podatkowy, dyrektor 
dział prawno-podatkowy PwC

Sylwia Bachmat 
doradca podatkowy, menedżer 
dział prawno-podatkowy PwC

Aleksandra Bembnista 
ekspert 

dział prawno-podatkowy PwC
pwc_rzeszow@pl.pwc.com
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W przeszłości organy podatkowe zgadzały się, że przychody 
uzyskane z tego typu programów (po spełnieniu odpowiednich 
warunków) stanowiły przychód z kapitałów pieniężnych i opo-
datkowane były według 19-proc. stawki podatkowej. 
Od nowego roku kwalifikacja ta ulegnie zmianie i  przychody 
z  realizacji praw z  pochodnych instrumentów finansowych 
lub z innych praw pochodnych będą zaliczane do źródła przy-
chodów, w ramach którego zostały uzyskane jako nieodpłatne 
świadczenie lub świadczenie w naturze. 
Jeśli zatem pracownik lub inna osoba powiązana ze spółką 
w wyniku objęcia ww. praw uzyska nieodpłatne świadczenie, od 
2018 r. przychód taki będzie zaliczany odpowiednio do źródła: 
stosunek pracy, działalność wykonywana osobiście lub inne 
źródła, w zależności od umowy łączącej taką osobę ze spółką 
dokonującą wypłaty. 
W rezultacie dochód taki będzie podlegał opodatkowaniu we-
dług progresywnej skali podatkowej (według stawki 18 proc.  
i 32 proc.), zamiast 19 proc. podatkiem PIT.  W przypadku zakwa-
lifikowania dochodu do źródła, jakim jest np. stosunek pracy, 
wystąpi również obowiązek naliczania składek na ZUS. 

Jakie działania warto podjąć?

W  celu właściwego przygotowania się do stosowania nowych 
przepisów ustawy o  PIT warto przeanalizować postanowienia 
obecnie funkcjonujących w spółkach programów motywacyjnych. 
Zarówno podmioty polskie, jak i zagraniczne, które oferują pra-
cownikom część wynagrodzenia zmiennego w formie akcji lub po-

chodnych instrumentów finansowych, powinny przeanalizować:
•	 w  przypadku programów akcyjnych – przede wszystkim 

czy możliwe jest skorzystanie z  preferencji podatkowej 
polegającej na odroczeniu dochodu do momentu sprze-
daży akcji;

•	 przy programach opartych na pochodnych instrumentach 
finansowych – czy kontynuować program na obecnych 
zasadach, czy też przekształcić obecny program w  kie-
runku np. programu akcyjnego. 

Przy tej okazji warto również dokonać analizy, czy dotych-
czas uzyskane interpretacje indywidualne na skutek wejścia 
w życie nowych przepisów od 2018 r. nie utracą swojej mocy 
ochronnej. W takiej sytuacji konieczne może okazać się wystą-
pienie do dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej z wnio-
skiem o wydanie nowych interpretacji dla spółki lub podatnika 
w zakresie właściwego zastosowania przepisów PIT.
Warto również pamiętać, że na moc ochronną interpretacji 
mogą mieć także wpływ zmiany zasad programu. W przypad-
ku, gdy spółka będzie chciała zmodyfikować obecny program 
i dostosować go do nowych przepisów, zmianie ulegnie stan 
faktyczny opisany w uprzednio uzyskanej interpretacji. Ozna-
cza to, że stara interpretacja nie będzie już chronić podatnika.  
Planowane zmiany w ustawie PIT to również dobry moment 
na wprowadzenie nowego programu motywacyjnego. Anali-
za nowych przepisów zachęca do przeprowadzenia działań 
w tym kierunku. Oprócz istotnych dla spółki czynników bizne-
sowych czy HR-owych warto wziąć pod uwagę regulacje po-
datkowo-prawne. 

Ilustracje.: jauhari1 / iStock
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Business Without Limits to unikalne wydarzenie na mapie kongresowej Polski. Dru-
ga edycja, która miała miejsce w dniach 21–22 czerwca, była dużym sukcesem – 
zgromadziła blisko tysiąc uczestników prelekcji, dyskusji i spotkań w wyjątkowym 
otoczeniu G2A Areny Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa 
Podkarpackiego.

 

Ta odsłona projektu zbiegła się z pierwszą rocznicą funkcjono-
wania centrum, dlatego też Business Without Limits był wyjąt-
kowy.

W ciągu dwóch dni odbyły się panele o zróżnicowanej tematy-
ce gospodarczo-społecznej. Równocześnie miało miejsce szes-
naście niezależnych konferencji branżowych, prezentacji oraz 
wykładów. Konferencje poprzez swoją zróżnicowaną tematykę 

i szerokie grono ekspertów były inspirującym środowiskiem do 
rozmów, wymiany kontaktów, a także pogłębienia wiedzy. 

Po raz pierwszy w trakcie drugiej edycji kongresu miała 
miejsce prezentacja powołanej specjalnie z tej okazji Rady 
Ambasadorów, którzy będą reprezentować obiekt na ze-
wnątrz oraz stanowić o merytorycznym poziomie organizo-
wanych wydarzeń.  

Ewa Mackiewicz
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21–22 czerwca 2017 r.

Fot. Shootit
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Business & Art 

Artystką, której dzieła będą prezentowane na wystawie, będzie dr Sylwia Kru-
pińska. Rzeszowianka. Urodzona w  1984 r., ukończyła Wydział Sztuki Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego dyplomem w  pracowni malarstwa prof. A. Nikla i  prof.  
M. Pokrywki. Specjalistka architektury wnętrz. Doktor sztuki w dyscyplinie: malar-
stwo na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
Ma międzynarodowe doświadczenie w zakresie konserwacji dzieł sztuki, szcze-
gólnie malarstwa. Swoją twórczość prezentuje na wystawach indywidualnych 
i zbiorowych –  w Polsce i za granicą.
W G2A Arena będzie można zapoznać się z twórczością dr Krupińskiej oraz na-
być jej dzieła –  właśnie  podczas Kongresu Business Without Limits. 
– Wystawa podczas wydarzeń biznesowych pomaga uzyskać efekt synergii i po-
kazać przenikanie się dwóch światów. Trend obecnych podczas wydarzeń go-
spodarczych wystaw czy aukcji jest coraz częściej stosowany i doceniany przez 
uczestników takich wydarzeń –   mówią organizatorzy wystawy. 
Projekt będzie  również wspierał społeczn ą  odpowiedzialnoś ć  biznesu :  jedno 
dzieło  dr Krupińskiej  będzie przeznaczone na zlicytowanie, a dochód wesprze 
inicjatywę niesienia pomocy  Fundacji Iskierka.  

Ewa Mackiewicz

O  dwóch przenikających się przestrzeniach 
w  wystawie dr Sylwii Krupińskiej „Moje prze-
strzenie” podczas III edycji Kongresu Business 
Without Limits 29-30. 11. 2017 w G2A Arena

W W W. B U S I N E S S W I T H O U T L I M I T S . P L

PB

W H E R E  T H E  F U T U R E  I S  N O W

29 - 30 LISTOPADA 2017

P R O G R A M 
BLOKI TEMATYCZNE

GOSPODARKA

RYNEK PRACY

TELEKOMUNIKACJA

MEDYCYNA

BUDOWNICTWO

EDYCJA

 

PATRONAT HONOROWY



  
  

 

85

 

W W W. B U S I N E S S W I T H O U T L I M I T S . P L

PB

W H E R E  T H E  F U T U R E  I S  N O W

29 - 30 LISTOPADA 2017

P R O G R A M 
BLOKI TEMATYCZNE

GOSPODARKA

RYNEK PRACY

TELEKOMUNIKACJA

MEDYCYNA

BUDOWNICTWO

EDYCJA

 

PATRONAT HONOROWY



O  jakości życia – inteligentnej specjalizacji województwa podkarpackiego  
– merytorycznie podczas projektów medycznych w G2A Arena

Innowacje w medycynie 

ności prowadzenia merytorycznych rozmów i  debat do-
tyczących sytuacji służby zdrowia, sposobu na przepro-
wadzanie w  niej zmian oraz strategicznego planowania 
reform – bez szkody dla pacjenta. W panelach udział wzięli 
przedstawiciele Centrum Medycznego MEDYK,  reprezen-
tanci Szpitala Specjalistycznego Pro-familia, wicewójt Gmi-
ny Trzebownisko Sławomir Porada, jak również w roli gościa 
honorowego wicemarszałek województwa podkarpackiego 
Stanisław Kruczek.
 
Zapraszamy w dniach 29–30 listopada na panel poświę-
cony medycynie podczas Kongresu Business Without 
Limits oraz kolejne konferencje medyczne w G2A Arena.

Podczas III edycji Kongresu Business Without Limits, tak 
jak podczas poprzednich jego odsłon, odbędzie się panel 
poświęcony tematyce medycznej z  nawiązaniem do inte-
ligentnej specjalizacji województwa podkarpackiego: jako-
ści życia. Wśród prelegentów znajdzie się prof. Adam Mło-
dziankowski – prezes Medicarpathia.
W  czerwcu również podejmowane były tematy związane 
z  medycyną – dotyczące turystyki medycznej, czyli połą-
czenia podróżowania z leczeniem. Przedstawiono informa-
cje dotyczące jakości tych usług na Podkarpaciu, innowacji 
w medycynie, form, które dostępne są w Polsce, optymal-
nych rozwiązań w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz 
reformy szpitali w Polsce. Eksperci dyskutowali o koniecz-



 
Tematem panelu organizowanego w  ramach III edycji kon-
gresu będzie: Innowacyjna medycyna – nowe rozwiązania, 
nowe technologie.
 
O komentarz poprosiliśmy prof. Adama Młodziankowskiego, 
cenionego kardiologa z  Podkarpacia, wszak choroby cywi-
lizacyjne to jeden z największych problemów zdrowotnych 
państw wysoko rozwiniętych i  krajów szybko rozwijających 
się. Sprzyjają im: siedzący tryb życia, niedobór aktywności 
fizycznej, dieta bogata w produkty wysokotłuszczowe, prze-
tworzone i zawierająca zbyt dużą ilość cukrów, palenie tyto-
niu, nadużywanie alkoholu, stres, zbyt mało snu i odpoczyn-
ku, zanieczyszczenie powietrza, a także wydłużanie okresu 
życia.
- Tego typu czynniki w  zastraszającym tempie degradują 
organizm człowieka, co objawia się np. problemami z  ukła-
dem krążenia, otyłością, cukrzycą, dolegliwościami ze stro-
ny układu pokarmowego, bezsennością, alergią, chorobami 
układu oddechowego, wadami wzroku, problemami natury 
psychicznej itd. – mówi prof. Adam Młodziankowski, prezes 
Medicarpathii.
Jak wyjaśnia prezes Adam Młodziankowski, Podkarpackie 
Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych Medicarpathia 
wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom zdrowotnym, sta-
wiając sobie za cel profesjonalne działania zmierzające do 
sprawnej, skutecznej profilaktyki, wczesnego wykrywania 
i  kompleksowego postępowania terapeutycznego, umożli-
wiającego skuteczne opanowanie problemów zdrowotnych 
z zastosowaniem indywidualnego, interdyscyplinarnego po-
dejścia do każdego pacjenta.

– Jest to możliwe przede wszystkim dzięki naszej doskonałej 
kadrze medycznej, która zapewnia skuteczną i komplekso-
wą diagnozę każdego pacjenta i umożliwia prawidłowy sper-
sonalizowany tryb leczenia. Gabinety specjalistyczne są 
wyposażone w  nowoczesny sprzęt diagnostyczny i  zabie-
gowy. Prowadzone są przez cenionych lekarzy klinicystów 
z ogromnym doświadczeniem, praktykujących w szpitalach 
i przychodniach w regionie – zaznacza Adam Młodziankow-
ski. Umożliwia to przeprowadzenie w jednym miejscu konsul-
tacji, często badania i  interpretacji wyników badania przez 
doświadczonego kardiologa, kardiochirurga czy radiologa, 
co nie tylko oszczędza czas pacjentów, ale przede wszyst-
kim ma istotne znaczenie dla jakości badań i trafności koń-
cowej diagnozy.
 

Edukacja, profilaktyka, 
diagnostyka, leczenie
Kraje wysoko rozwinięte stawiają na edukację i profilaktykę, 
bo skutki choroby w  zaawansowanym stadium są poraża-
jące. Nawet jeśli pacjent uratuje życie, zmaga się z dużymi 
kosztami leczenia, zarówno finansowymi, jak i społecznymi. 
Dlatego w  Medicarpathii powołano Dział Promocji Zdrowia, 
który zajmuje się popularyzowaniem zdrowego stylu życia, 
ale również wiedzy o badaniach profilaktycznych, ułatwia ich 
bezpłatne wykonanie, organizuje wydarzenia, na których pa-
cjenci mogą zasięgnąć darmowych porad, zdobyć publikacje 
prozdrowotne. Personel Centrum prowadzi akcje i  imprezy 
promujące zdrowie, dzięki którym mieszkańcy uczą się ko-
rzystać z cywilizacji tak, by nie paść jej ofiarą, bo nierzadko 
taki jest właśnie skutek uboczny życia w XXI wieku.



 Mówiąc o jakości życia, nie sposób pominąć tematu wszech-
obecnej mody na diety, które  powinny stanowić punkt wyj-
ścia do właściwego zadbania o  zdrowie ogólne organizmu. 
Te aspekty również będziemy podnosić w  trakcie panelu  
w dniach 29–30 listopada.
– Jednym z elementów pomagających ocenić nasze zdrowie 
jest pomiar masy ciała. Jednak wskaźnik ten podaje nam bar-
dzo ogólną informację i nie określa, co jest źródłem kilogra-
mów w ciele – mówi Klaudia Bar, doświadczony dietetyk z Me-
dicarpathii. – I  tutaj z  pomocą przychodzi analizator składu 
ciała, urządzenie, które pozwala szczegółowo określić m.in. 
ilość tkanki tłuszczowej, mięśni, wody, dzienne zapotrzebo-
wanie na energię. Możemy nawet sprawdzić, czy nie mamy 
zbyt dużo tkanki tłuszczowej, która gromadząc się w nadmia-
rze wokół narządów, zwiększa ryzyko rozwoju wielu chorób, 
np. miażdżycy i insulinooporności – dodaje dietetyczka. 

Nietolerancje pokarmowe są… 
modne 
Mnóstwo osób boryka się z uciążliwymi objawami ze strony 
układu pokarmowego, takimi jak: wzdęcia, bóle brzucha, prze-
lewania, uporczywe biegunki, gazy. Nic dziwnego, że przy ta-
kiej liczbie osób wyczulonych na tego typu tematy zawrotną 
karierę robią wszelkie „cudowne rozwiązania”. Raz wszystkie-
mu winne są tłuszcze, innym razem laktoza, dostało się też 
sacharozie itd., itd. Teoretycznie wystarczy je więc… wyelimi-
nować. Czy słusznie? Niestety niekoniecznie! Rzeczywiście, 
nietolerancje węglowodanów, takich jak fruktoza, laktoza, sa-
charoza i maltoza nie są rzadkością, a wtedy pacjent może 
doświadczać uciążliwych objawów, może wystapić nawet nie-
dożywienie i zahamowanie wzrostu u dziecka. - Diagnostyka 
powyższych nietolerancji, jaką oferujemy w Medicarpathii, jest 

niezwykle ważna w  celu zaplanowania odpowiedniej diety 
i zmniejszenia, a nawet wyeliminowania uciążliwych i zmniej-
szających komfort życia objawów – zaznacza Klaudia Bar.
Ale jest i druga strona medalu. Tego typu objawy wcale nie 
muszą mieć związku z nietolerancją danego składnika, a wte-
dy jego wyrzucenie z diety bynajmniej nie oznacza niczego 
dobrego. 

Prof. dr hab. Kazimierz Widenka, wysokiej klasy specjali-
sta kardiochirurg, podkreśla, że dieta powinna być przede 
wszystkim zróżnicowana. Nawet okryty złą sławą grill nie 
zaszkodzi, jeśli cieszymy się nim z umiarem. – Idealnie, gdy 
znajdują się na nim i ryby, i warzywa, i drób – nie ma wątpli-
wości profesor.
– To jest bardzo uniwersalna rada. Warto pamiętać, że pra-
widłowa diagnostyka, do której teraz mają dostęp pacjenci 
w Medicarpathii, chroni nas przed niepotrzebnym elimino-
waniem ważnych elementów z diety, która generalnie po-
winna być bogata. Na przykład laktoza to cukier, który znaj-
dziemy m.in. w mleku i  jego przetworach. Nieuzasadniona 
eliminacja tego składnika ograniczy nam źródła pełnowarto-
ściowego białka, wapnia i magnezu – alarmuje Klaudia Bar. 
Fruktozę znajdziemy m.in. w  owocach, warzywach i  mio-
dzie, a one są również źródłem witamin, minerałów i antyok-
sydantów. Sacharoza to nie tylko kojarzony przez nas biały 
cukier. Jej eliminacja wymaga również ograniczenia owoców 
oraz produktów skrobiowych. 
Przedsiębiorcy, menedżerowie oraz specjaliści różnych 
branż ze względu na charakter pracy narażeni są na dłu-
gotrwały stres, częste podróże, nienormowany czas pracy, 
nieregularne posiłki, niedobory snu. To może prowadzić 
m.in. do zaburzeń metabolicznych i  chorób układu krąże-
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• Porady medyczne największych lekarskich autorytetów, 
   m.in.: profesorów, konsultantów wojewódzkich, kierowników klinik, ordynatorów oddziałów.

• Kompleksowe podejście do diagnozy i leczenia.

SZEROKI ZAKRES SPECJALNOŚCI:
• kardiologia • kardiologia dziecięca • kardiochirurgia • chirurgia naczyniowa 

• okulistyka • neurologia • neurochirurgia • pulmonologia • alergologia 
• endokrynologia • diabetologia • gastroenterologia • laryngologia 

• gastroenterologia dziecięca • proktologia • hematologia 
• reumatologia dorosłych i dzieci • rehabilitacja • fizjoterapia • pediatria 

• nefrologia • urologia • urologia dziecięca 
• seksuologia • psychiatria dorosłych, dzieci i młodzieży • psychologia • dietetyka 

• medycyna sportu • trening personalny

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE URZĄDZENIA DIAGNOSTYCZNE WYKORZYSTYWANE SĄ W PRACOWNIACH BADAŃ:
• układu krążenia i oddechowego • USG • EMG • układu pokarmowego 

• gabinecie diagnostyczno-zabiegowym • pracowni analizy składu ciała i interwencji profilaktycznych

NOWOŚCI:
Gastro Check H2 – diagnozuje dolegliwości gastroenterologiczne 

oraz nietolerancje pokarmowe na podstawie informacji o zawartości wodoru w wydychanym powietrzu.
Analizator składu ciała Tanita – m.in. sprawdza co jest źródłem zbędnych kilogramów w ciele.

nia. Program BIZZY, zaproponowany przez Medicarpathię dla 
przedsiębiorców i osób z otoczenia biznesu - daje możliwość 
kompleksowych badań. Do wyboru pacjentów biznesowych 
są pakiety: Bizzy Check, Bizzy VIP oraz Bizzy Monitor. Takie 
kompleksowe zadbanie o siebie i swój organizm pomaga mo-
nitorować i utrzymywać pozytywny stan zdrowia pacjentów.

Lepiej zapobiegać niż leczyć
Wychodząc naprzeciw tym i pozostałym potrzebom, Medicar-
pathia stworzyła również pakiet profilaktyczny „Bilans zdro-
wia dla profesjonalistów”. Przeznaczony on jest dla wszyst-
kich osób świadomych znaczenia profilaktyki chorób układu 
krążenia i pragnących aktywnie zadbać o własne zdrowie. 
Odpowiednio dobrany zestaw specjalistycznych badań i kon-
sultacji pozwala kompleksowo ocenić stan zdrowia oraz wcze-
śnie wykryć potencjalne zagrożenia, aby uniknąć groźnych 
powikłań chorobowych. Na tę propozycję powinny zwrócić 
uwagę szczególnie osoby:
•	wykonujące odpowiedzialną pracę, często na ekspono-

wanych stanowiskach lub specjalistyczną – związaną 

z narażeniem na długotrwały stres oraz wyjazdy służ-
bowe i przedłużone godziny pracy,
•	z chorobami układu krążenia lub nowotworami w naj-

bliższej rodzinie (zawały, choroby serca, nadciśnienie, 
udary, nagłe zgony),
•	obciążone chorobami układu krążenia (po przeby-

tym zawale serca, z rozpoznaną chorobą wieńcową, 
uszkodzeniem mięśnia sercowego, niewydolnością 
serca, po przebytych zabiegach angioplastyki wieńco-
wej lub operacjach serca, z wadami zastawek serca, 
kardiomiopatią, zaburzeniami rytmu serca, nadciśnie-
niem tętniczym, tętniakiem aorty, miażdżycą tętnic 
obwodowych, zaburzeniami neurologicznymi),
•	osoby z  czynnikami ryzyka chorób układu krążenia 

(cukrzyca, palenie, hiperlipidemia, otyłość, zespół me-
taboliczny, siedzący tryb życia).

Zapraszamy do udziału w  panelach specjalistycznych 
branży medycznej oraz do zapoznania się z szeroką ofer-
tą partnera panelu: kliniki Medicarpathia. 

 



Kiedy wracamy do domu, najczęściej odruchowo zapalamy światło, włączamy ra-
dio, telewizor, czajnik albo otwieramy lodówkę. Im lepiej potrafimy zaspokajać swoje 
podstawowe potrzeby życiowe, tym większą wagę przykładamy do zdrowego try-
bu życia oraz komfortu. Chcemy funkcjonować w zielonym otoczeniu w domu oraz 
w miejscu pracy. Często jednak zapewnianie komfortu staje w konflikcie z ekologią, 
bo każda kilowatogodzina zużytej energii pogarsza równowagę środowiska natu-
ralnego.

Ponad 30 proc. energii zużywanej przez nowoczesne bu-
dynki o  dużej kubaturze mogłoby zostać zaoszczędzona. 
Około 10 proc. tradycyjnych elektrowni pracuje krócej niż 1 
proc. czasu rocznie. Łącząc tylko wiedzę o tych dwóch fak-
tach, możemy zużywać energię elektryczną i ciepło bardziej 
racjonalnie. Jak? Zastąpić budowę części nowych mocy wy-
twórczych elektrowni tradycyjnych – elektrownią wirtualną, 
która będzie współtworzona przez koncerny energetyczne 
oraz właścicieli nowoczesnych budynków, takich jak biurow-
ce, centra handlowe, hale widowiskowo-sportowe, pływalnie.

Nowa oferta koncernów 
energetycznych
Billboardy przekrzykują się komunikatami o  energii takiej 
samej jak u innego sprzedawcy, ale  tańszej. A może trady-
cyjne koncerny energetyczne powinny walczyć o przewagę 
konkurencyjną, wprowadzając na rynek nową ofertę produk-
tową, czyli wirtualne elektrownie? Taka oferta wyszłaby na-
przeciw oczekiwaniom branży nieruchomości komercyjnych, 
szczególnie gdyby udało się połączyć tradycyjne kontrakty 
na energię z premiowaniem jej racjonalnej konsumpcji, usłu-
gami zarządzania samochodami elektrycznymi lub wspar-
ciem efektywnej energetycznie eksploatacji budynków. 

W przyszłości usługi zarządzania komfortem staną się obo-
wiązkową składową nowej oferty koncernów energetycz-
nych adresowanej do zarządców budynków. Czy przyszłość 
można przyspieszyć?

Konsumujmy energię racjonalnie
Co kryje się pod pojęciem racjonalnego konsumowania ener-
gii elektrycznej? Ze względu na specyfikę rosnącej skali wy-
twarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz 
wzrost zapotrzebowania na energię w godzinach dobowych 
szczytów racjonalne zużycie energii wyrażane jest między 
innymi w  obniżaniu zużycia energii właśnie w  godzinach 
szczytowego zapotrzebowania i  przesuwaniu go na inne 
godziny. Szczytowe zapotrzebowanie w  systemie energe-
tycznym ujawnia się przez kilkadziesiąt godzin w ciągu roku, 
ale zarazem angażuje około 10 proc. wszystkich mocy wy-
twórczych europejskich elektrowni. 
W  efekcie prąd wytwarzany przez elektrownie pracujące 
rocznie przez 1 proc. czasu jest wielokrotnie droższy niż ten 
z elektrowni pracujących nieprzerwanie. Alternatywą dla wy-
twarzania drogiej energii w  elektrowniach funkcjonujących 
tylko podczas szczytowego zapotrzebowania są elektrow-
nie wirtualne.

Transformacja branży 
energetycznej

Poprawa higieny oraz efektywności 
energetycznej krytych pływalni



Grzegorz Nowaczewski,
prezes zarządu 

Virtual Power Plant

 

Optymalizacja zużycia energii 
oraz podnoszenie warunków 
higienicznych na pływalniach

Celem wirtualnych elektrowni jest przeciwdziałanie zja-
wisku określanemu jako blackout, czyli niekontrolowanym 
przerwom w dostawach prądu. Taka elektrownia jest sys-
temem teleinformatycznym zmieniającym sposób zużywa-
nia energii przez setki, tysiące budynków. W  jaki sposób? 
Poprzez racjonalne sterowanie energochłonnymi proce-
sami, takimi jak systemy uzdatniania wody, wentylacja czy 
chłodzenie w celu optymalizacji zużycia energii przy jedno-
czesnym zapewnieniu norm higienicznych i komfortu oraz 
uwzględnieniu zróżnicowanych dobowo cen na hurtowym 
rynku energii.

Na takim pomyśle bazuje opracowywana w  firmie Virtu-
al Power Plant (VPPlant) technologia EnablerDSR oraz jej 
rozszerzenie OHT – dedykowane krytym pływalniom. Tech-
nologia ta jest innowacyjną nakładką optymalizacyjną na 
tradycyjne systemy automatyki, podnoszącą efektywność 
energetyczną budynków wielkokubaturowych. Po imple-
mentacji EnablerDSR infrastruktura poddanych optyma-
lizacji budynków może stać się składową wirtualnej elek-
trowni.

Projekt  „Inteligentny OPTYMALIZATOR HVAC w funkcji potencjału tworzenia THM na basenach krytych (OHT) – nowa metoda zarządzania energią elektryczną i ciepłem dopasowująca na 
bieżąco sterowanie wentylacją, ogrzewaniem, chłodzeniem (HVAC) do stężeń rakotwórczych chlorowcopochodnych metanu takich jak trihalometany (THM) oraz ich usuwania z basenów 
krytych”,  realizowany przez spółkę Virtual Power Plant. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1.: „Badania przemysłowe 
i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-

nalnego.  Projekt jest realizowany we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny.



PO CO I JAK 
TWORZYĆ KLASTER ENERGII?

„Gminy wiejskie czy miejsko-wiejskie mogłyby stać się obszarami atrakcyjnymi inwe-
stycyjnie pod warunkiem możliwości wpisania pewnych inwestycji w  inicjatywę klastra  
energii.” Ministerstwo Energii: Koncepcja funkcjonowania klastrów energii
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regionalnego na różnych polach, tj. nauko-
wym, biznesowym i  międzysektorowym. 
Prezentowane opracowanie, mające inter-
dyscyplinarny  charakter, powinno znaczą-

co wesprzeć planowane przez ministerstwo 
działania w obszarze klastrów energii. Biorąc 

pod uwagę aktualność poruszanej tematyki, 
aplikacyjny charakter opracowania, brak opracowań 

naukowych na temat klastrów energii oraz doświadczenie au-
torów w  koordynacji działań struktur klastrowych, jak również 
doświadczenie w  zakresie współpracy z  przedsiębiorcami, sa-
morządowcami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami 
nauki oraz mieszkańcami regionu, zespół autorski zachęca do 
zapoznania się z tą pozycją. Opracowanie w pierwszym rzędzie 
jest adresowane do przedstawicieli jednostek samorządu tery-
torialnego każdego szczebla, które powinny odegrać kluczową 
rolę animującą systemową zmianę w  obszarze bilansowania, 
stabilizowania oraz zmniejszania emisyjności lokalnej energety-
ki, a  także podnoszenia bezpieczeństwa energetycznego po-
przez tworzenie zoptymalizowanej strategii zrównoważonego 
rozwoju danej jednostki terytorialnej funkcjonującej w  ramach 
regionalnego klastra energii. Potencjalnym odbiorcą treści opra-
cowania będą też przedsiębiorcy. Lokalnie działające firmy zor-
ganizowane w formule klastra powinny odegrać znaczącą rolę 
w  procesie zmiany systemowej aktywującej i  optymalizującej 
wykorzystanie lokalnych zasobów. Ponadto książka przezna-
czona jest dla uczelni wyższych, ale także dla szkolnictwa za-
wodowego, które powinny dostarczyć interdyscyplinarną i  zo-
peracjonalizowaną wiedzę, narzędzia oraz kompetentne kadry, 
wspierające i pozwalające na skuteczne wdrażanie, optymaliza-
cję oraz walidację przyjętych planów na każdym etapie realizacji 
strategii rozwoju danego klastra energii.
Zdaniem autorów efektywna współpraca wszystkich środowisk 
oparta na klarownych zasadach partnerstwa powinna stworzyć 
warunki sprzyjające rozwojowi spójnego regionalnego ekosyste-
mu, w którym dzięki synergii będziemy obserwowali zrównoważo-
ny wzrost gospodarczy połączony ze wzrostem bezpieczeństwa 
oraz wzrostem poziomu jakości życia. Oczekiwanym prioryteto-
wym rezultatem wszechstronnych działań opisanych powyżej 
w zamiarze twórców i animatorów Podkarpackiego Klastra Ener-
gii Odnawialnej jest doprowadzenie do uruchomienia regionalne-
go ekosystemu innowacji, w którym w sposób naturalny pojawi 
się popyt i będzie zachodził proces kreowania wartości z dużym 
udziałem produktów zaawansowanych technologicznie.  

dr Grzegorz Wisz, dr inż. Małgorzata Lechwar

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej 
– cele, doświadczenie, oferta 

http://energia.rzeszow.pl/ 

Rozwój gospodarczy jest uzależnio-
ny od dostępu do energii. Progno-
zy wskazują, że w kolejnych latach 

gospodarka światowa będzie rosła średnio 
w tempie do 3 proc. PKB rocznie przy jedno-
czesnym spadku znaczenia źródeł konwencjo-
nalnych i wzroście udziału źródeł odnawialnych. 
W  tym kontekście kierunki polityki energetycznej 
obejmują poprawę efektywności energetycznej, wzrost bezpie-
czeństwa dostaw paliw i  energii, dywersyfikację struktury wy-
twarzania energii elektrycznej, rozwój wykorzystania odnawial-
nych źródeł energii (OZE), rozwój konkurencyjnych rynków paliw 
i energii, ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. 
W  rozumieniu treści dokumentu Ustawa Prawo energetyczne 
to gminy jako podstawowe jednostki terytorialne realizują zada-
nia zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe. 
Zobowiązanie sektora publicznego do odgrywania ważnej roli 
w oszczędnym gospodarowaniu energią daje podstawy do szu-
kania odpowiedzi na pytanie, czy gminy posiadają odpowiedni 
potencjał instytucjonalny do realizacji zobowiązań z  zakresu 
lokalnego gospodarowania energią. Gminy dysponują obecnie 
nowym instrumentem, tj. klastrem energii. To nowatorskie po-
dejście, które ma na celu pobudzenie lokalnych społeczności do 
współdziałania w  wykorzystywaniu potencjału OZE na lokalne 
potrzeby. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i  chcąc wesprzeć wy-
korzystanie możliwości struktur klastrowych, w  ramach Pod-
karpackiego Klastra Energii Odnawialnej oraz Uniwersytetu 
Rzeszowskiego opracowano publikację naukowo-aplikacyjną 
pt. „ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W  JEDNOSTKACH SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO wybrane modele – możliwości, ograniczenia, 
rekomendacje”. 
Pozycja została opracowana przez zespół pracowników nauko-
wych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Uniwersytetu Preszow-
skiego jako odpowiedź na nowelizację ustawy o odnawialnych 
źródłach energii (DzU z 2015 r., poz. 478 z późn. zm) wprowadza-
jącą koncepcję klastra energii, który zgodnie ze stanowiskiem 
ministra energii ma stanowić „mechanizm stabilizacji udziału od-
nawialnych źródeł energii w systemie energetycznym” pozwa-
lający na poprawę lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, 
wykorzystanie lokalnych surowców, zagospodarowanie odpa-
dów, eliminację emisji, pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości 
i  powstanie nowoczesnych, elastycznych struktur gospodar-
czych otwartych na innowacje i nowoczesne technologie. 
Jednocześnie autorzy opracowania jako zarządzający struktu-
rami Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej oraz Klastra 
Energetycznego Regionu Preszowskiego od wielu lat prowadzą 
praktyczne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju po-
przez aktywne uczestnictwo w kształtowaniu otoczenia oraz re-
alizację przedsięwzięć mających istotne znaczenie dla rozwoju 
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OZE Dobre praktyki w regionie

Argus Sp. z o.o. z Jasła zajmuje się montażem nowoczesnych pomp ciepła i systemów 

klimatyzacyjnych. Pompy ciepła są idealnym rozwiązaniem dla domów jednorodzinnych, 

jednak równie dobrze sprawdzają się jako systemy grzewcze w budynkach użyteczności 

publicznej. Potwierdza to właśnie przykład dużej inwestycji w Pałecznicy (woj. małopolskie) 

za którą firma Argus Sp. z o.o. została wyróżniona w konkursie Dobre Praktyki w Dobrych 

Rękach magazynu „Glob Energia”. Wyróżnioną inwestycją jest instalacja wykorzystująca od-

nawialne źródła energii i poszanowanie energii.

W trzech budynkach gminy Pałecznica  zastosowano pięć ekologicznych pomp ciepła Caliane marki 
Sofath o łącznej mocy 87,3 kW. Łącznie wykonano dla nich 27 pionowych odwiertów o głębokości 30 
metrów każdy. Wybrane rozwiązania grzewcze oferowane przez markę Sofath zamiast glikolu wykorzy-
stują ekologiczny, nietoksyczny czynnik R410A. Zaletą jego stosowania jest prostsza obsługa instalacji, 
ponieważ czynnik nie starzeje się i nie zachodzi konieczność jego okresowej wymiany. 
Inwestycja w pompy ciepła miała na celu znaczne zmniejszenie rocznych kosztów eksploatacyjnych. 
W 2012 roku wydatki na ogrzewanie za pomocą miału węglowego sięgały 25 tys. złotych. Dzięki instala-
cji systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii rachunki za ogrzewanie obniżyły się  prawie 
o połowę i wynoszą około 13,5 tys. złotych w skali roku. 

Wciąż spotykana jest opinia, że aby zaizolować budynek należy stosować ocieplanie od ze-

wnątrz, jednak powoli na świecie odchodzi się od takiego trendu. Amerykanie izolują swoje 

domy w środku, Skandynawowie mają słynne budynki z drewna, które również są izolowane 

od wewnątrz, nawet Eskimosi w celu ocieplenia igloo wykorzystują skóry zwierząt pokrywa-

jące ściany od wewnątrz. 

Większość nowoczesnych projektów domów pasywnych czy niskoenergetycznych nie uwzględnia cie-
pła akumulowanego przez ściany budynku. Do skutecznego ogrzania pomieszczenia mieszkalnego 
potrzebne jest odizolowanie ciepła dostarczanego do pomieszczenia od zimnych ścian obwodowych. 
Wewnętrzna izolacja zasadniczo rozwiązuje problem zimnych ścian oraz tworzenia się na nich pleśni. 
Z materiałem CARLEX termomodernizacja obiektów zabytkowych nie stanowi większego problemu. 
Oferowane materiały bazują na technologii NASA stosowanej w barierach termicznych na promach ko-
smicznych. Stanowią alternatywę dla obecnie stosowanych materiałów termorefleksyjnych i termoizo-
lacyjnych i ich uzupełnienie w szczególności w odniesieniu do styropianu powodującego niekorzystne 
wykraplanie wilgoci powodowane małą przepuszczalnością. 

Innowacyjne rozwiązania, efektywność energetyczna, niskoemisyjna gospodarka, czyste 
technologie węglowe oraz niezależność energetyczna – tak wygląda przyszłość branży 
energetycznej. Zapraszamy do lektury,  prezentującej  najnowsze trendy dla energetyki 
konwencjonalnej, atomowej i odnawialnej oraz energetyki lokalnej – rozproszonej. 
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Fotowoltaika przyszłością 
z produktami firmy Spirvent

Fotowoltaika jest dziedziną nauki zajmującą się przetwarzaniem energii słonecznej na ener-

gię elektryczną. Cieszy się coraz większą popularnością w Polsce, co związane jest z obo-

wiązkiem osiągnięcia minimum 15 proc. udziału energii z odnawialnych źródeł w roku 2020. 

Grupa Spirvent to polska firma badawczo-produkcyjna oferująca produkty umożliwiające przetwa-
rzanie energii ze źródeł odnawialnych. Spirvent tworzy zespół młodych, doskonale wykształconych 
pasjonatów energoelektroniki, którzy nie tylko są otwarci na potrzeby rynku, stawiając na własne roz-
wiązania, ale i czują potrzebę ochrony środowiska naturalnego. Firma wprowadza nowoczesne roz-
wiązania, które znajdują zastosowanie zarówno w przemyśle, rolnictwie, instytucjach publicznych, jak 
i gospodarstwach domowych. Od ponad trzech lat na rynku dostępny jest inwerter Wolta – w całości 
polski falownik wyróżniający się szeroko rozumianą innowacyjnością. Jest systemem cyfrowym, opty-
malnym i bezpiecznym z możliwością podglądu pracy w Internecie przez 24 godziny na dobę, siedem 
dni w tygodniu dzięki centralce komunikacyjnej Flara. Miernik Watta będący częścią składową Systemu 
Wolta zdobył w 2016 roku złoty medal na targach GreenPower MTP. Najcenniejszym jednak zyskiem 
dla użytkownika jest niewątpliwie niższy rachunek za energię elektryczną, sięgający nawet 70 proc. Ar-
gument oszczędności oraz posiadania inteligentnych, zintegrowanych urządzeń powoduje, że coraz 
więcej Polaków decyduje się na współpracę z firmą Spirvent. Jednym z przykładów jest gmina Rząśnia, 
która wyposażyła swoich mieszkańców w instalacje fotowoltaiczne, korzystając z dotacji celowej. 

Systemu Wolta

Niniejszym zaświadcza się, że

Pan Jan Kowalski
reprezentujący firmę ProZeko

posiada kwalifikacje wymagane do montażu Systemu Wolta i uzyskał 
uprawnienia Autoryzowanego Instalatora urządzeń Spirvent.

Nr certyfikatu: 0101

Spirvent Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Polna 2C, 64-600 Oborniki, www.spirvent.pl, 
NIP: 6060093451, REGON: 302775032, KRS: 0000516963

Certyfikat Instalatora

Łukasz Tylkowski Marcin Lis Mikołaj Konieczka
Prezes Zarządu Wice-prezes Zarządu Prowadzący szkolenie

Poznań, dnia 8 marca 2016

ML System jest doświadczonym producentem i pionierem na polskim ryn-

ku w zakresie tworzenia i komercjalizacji nowych rozwiązań fotowoltaicz-

nych zintegrowanych z budownictwem (BIPV). Jako jedyni w Polsce pośród 

firm komercyjnych prowadzimy własne badania, tworząc prototypy ogniw 

fotowoltaicznych, badając nowe materiały, które można wykorzystywać w budownictwie. 

Efektem intensywnych prac badawczych i wdrożeniowych są liczne zgłoszenia patentowe 

chroniące wypracowane rozwiązania oraz know-how.

Produkowane przez firmę moduły PV poza maksymalnym pozyskiwaniem energii słonecznej dodatkowo 
cechują się korzyściami stanowiącymi wartość dodaną dla klientów, tj.: izolacją termiczną, energetyczną, 
akustyczną, funkcją grzania pomieszczeń, zmienną transparentnością przeszkleń, funkcją topienia śnie-
gu. Moduły ML System są nie tylko sposobem na niższe rachunki za energię elektryczną, lecz  także praw-
dziwą alternatywą dla powszechnie stosowanych materiałów budowlanych, takich jak: pokrycia dachowe, 
płyty kompozytowe, ceramika, szkło, kamień, systemy grzewcze etc.
Filozofią działania firmy jest wytyczanie nowych trendów w budownictwie oraz wprowadzanie na rynek 
produktów wykorzystujących alternatywne źródła energii, stąd też firma regularnie poszerza swoją ofertę 
produktową o nowe rozwiązania. Jednym z przykładów ostatnich wdrożeń są produkty SMART. Lampy 
oraz ławki zasilane z ogniw fotowoltaicznych mogą być stosowane w celu oświetlenia osiedli, parkingów, 
parków, dróg wewnętrznych, jako substytut tradycyjnych ławek w parkach, urzędach, na uczelniach. 
Zastosowanie fotowoltaiki w wiatach, przystankach fotowoltaicznych czy w tablicach informacyjnych 
pozwala na zagospodarowanie pobranej energii do wyświetlania m.in.: rozkładów jazdy autobusów czy 
informacji o natężeniu ruchu drogowego. Wbudowane porty USB umożliwiają doładowanie telefonu oraz 
innych urządzeń mobilnych z energii generowanej przez ogniwa PV oraz dostęp do Internetu z sieci WiFi. 
Rozwiązania te dzięki wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych pozytywnie wpływają nie tylko na 
środowisko naturalne, ale także na ograniczenie wydatków publicznych.  
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Recosolar z Rzeszowa zajmuje się produkcją nowoczesnych ławek fotowoltaicznych i gara-

żowych wiat fotowoltaicznych.

Wiata fotowoltaiczna to prefabrykowana wiata wyposażona w dach wykonany z paneli fotowoltaicz-
nych. Stanowi ona zadaszenie dla samochodu przed deszczem i śniegiem w zimie, w lecie chroni przed 
słońcem, zacieniając. Dodatkowo produkuje energię elektryczną, która może być wykorzystana na po-
trzeby własne – m.in. do obsługi wiaty, do jej oświetlenia. Wiata garażowa może być też wykorzysty-
wana przez użytkownika w domu mieszkalnym poprzez podłączenie jej do domowej sieci elektrycznej. 
Dzięki temu możliwe będzie obniżenie rachunków za energię elektryczną w gospodarstwach domo-
wych bez konieczności ingerencji w dach budynku mieszkalnego. Wiata fotowoltaiczna została wyko-
nana dla klienta w Zakopanem. Od strony południowej zainstalowane zostały moduły fotowoltaiczne, 
które podłączone są do domowej sieci elektrycznej. Dzięki takiemu rozwiązaniu inwestor produkuje  
3 MWh energii elektrycznej, co obniża mu o 1,6 tys. złotych rachunki za energię elektryczną rocznie.  

Ławka fotowoltaiczna jest to obiekt małej architektury, różniący się od standardowej ławki 

tym, że siedzące osoby mogą ładować swoje urządzenia czystą energią elektryczną ze 

słońca i jednocześnie korzystać z Internetu. 

Ławka fotowoltaiczna składa się z konstrukcji aluminiowej, w której zamocowany jest moduł fotowol-
taiczny zintegrowany z akumulatorem, oświetleniem LED i złączem do ładowania telefonu, tabletu 
lub laptopa. Wygląd e-ławki może być dostosowany do potrzeb klienta i podlegać modyfikacjom, 
zarówno w zakresie konstrukcji, jak i wykończenia. Dzięki temu zamawiający będzie mógł otrzy-
mać produkt współgrający z przestrzenią, w której zostanie ustawiony. Wysoka funkcjonalność 
łączy się w produkcie z walorami estetycznymi – są to istotne cechy wyróżniające to rozwiązanie.  
Ławka fotowoltaiczna została zakupiona przez Centrum Handlowe Auchan w Warszawie. Służy lu-
dziom odwiedzającym centrum jako miejsce do odpoczynku oraz miejsce, gdzie można doładować 
urządzenie przenośne darmową energią elektryczną ze słońca.
E-ławka przeznaczona jest przede wszystkim dla miast i gmin, ale również dla kompleksów hotelo-
wych, szkół, lotnisk czy galerii handlowych. Dzięki swoim możliwościom jest idealnym produktem do 
stworzenia pierwszego elementu systemu Smart City. Produkt ten może być też wykorzystany w celu 
popularyzacji wiedzy na temat nowoczesnych technologii z zakresu odnawialnych źródeł energii. 
Jeśli są Państwo zainteresowani produktem, proszę o kontakt 
+48 504 202 750 lub email: biuro.recosolar(at)gmail.com
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Forum Energetyki
Przyszłości



  
  

 

www.60mln.pl       |      www.g2aarena.pl

KONGRES
MILIONÓW

Wielkie Spotkanie Przedsiębiorców Polonijnych

BUSINESS JAKOŚĆPOLSKIE  
PRODUKTY

KONKURENCJA

Kongres 60 mln - I EDYCJA
9 - 10 luty 2018

Eden Roc Hotel, Miami Beach, Florida
46th International Polonaise Ball & Brunch

 10 - 11 luty 2018
Eden Roc Hotel, Miami Beach, Florida

Kongres 60 mln - II EDYCJA
30 - 31 sierpnia 2018

G2A Arena - w Jasionce koło Rzeszowa
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Minister rozwoju i  finansów wydał interpretację ogólną 
w sprawie zasad opodatkowania podatkiem VAT wynagro-
dzeń członków zarządów, które wypłacane są na podstawie 
umów zawartych w  ramach ustawy o  zasadach kształto-
wania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, 
czyli tzw. nowej ustawy kominowej.

We wrześniu 2016 roku w życie weszła ustawa o zasadach kształ-
towania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. 
Ustawa reguluje sposób wykonywania uprawnień przysługują-
cych Skarbowi Państwa, jednostkom samorządu terytorialnego, 
ale także państwowym i komunalnym osobom prawnym w zakre-
sie wynagrodzeń członków zarządów i  rad nadzorczych. Na jej 
podstawie spółka państwowa lub samorządowa zawiera umowę  
z członkiem zarządu o świadczenie usług zarządzania na czas 
pełnienia funkcji. To jedyna możliwa forma zatrudnienia. 

Od pierwszego momentu jej stosowania pojawił się poważny 
praktyczny problem: czy należy odprowadzić podatek VAT? Pro-
blem tym większy, że wydano szereg diametralnie różniących się 
od siebie interpretacji indywidualnych. 

Wydaje się, że sprawę ostatecznie przecina interpretacja ogól-
na ministra rozwoju i finansów. Minister wskazuje: co do zasady  
VAT-u nie ma.

Za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie 
uznaje się m.in. czynności, z których tytułu przychody zostały 
wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, jeżeli z  tytułu wykonania tych czynności oso-
by te są związane ze zlecającym prawnymi więzami tworzącymi 
stosunek prawny pomiędzy zlecającym i wykonującym zlecane 
czynności co do:

•	warunków wykonywania tych czynności 
•	wynagrodzenia 
•	 odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności 

wobec osób trzecich (art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT). 

W przypadku łącznego spełnienia ww. warunków osoba podej-
mująca czynności nie działa w charakterze podatnika VAT. Zwa-
żywszy, że wynagrodzenie członka zarządu stanowi przychód 
zaliczony do źródła określonego w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT (m.in. 
przychody osób, niezależnie od sposobu ich powoływania, wcho-
dzących w skład zarządów), kwalifikacja tych czynności będzie 
zależeć od tego, czy zarządzający jest związany ze spółką praw-
nymi więzami tworzącymi stosunek prawny, który określa: 
1. Warunki wykonywania czynności w ramach umowy – typowa 

umowa, której przedmiotem jest zarządzanie spółką przez 
osobę fizyczną, spełnia ten warunek. 

2. Wynagrodzenie – jeżeli umowa przewiduje stałe wynagro-
dzenie, nie można mówić o ponoszeniu ryzyka ekonomicz-
nego przez zarządzającego. 

3. Odpowiedzialność zlecającego wykonanie tych czynno-
ści wobec osób trzecich – warunek będzie spełniony, jeżeli 
zgodnie z  umową odpowiedzialność jest po stronie spółki, 
a nie po stronie zarządzającego, co wyklucza samodzielny 
charakter jego działalności. Warunek będzie spełniony, gdy 
umowa nie przewiduje wprost takiej odpowiedzialności. Bez 
znaczenia pozostaje odpowiedzialność zarządzającego wy-
nikająca z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, 
w  tym w szczególności odpowiedzialność zarządu wynika-
jąca z KSH. 

Podsumowując, jeżeli analiza danej umowy pomiędzy zarządza-
jącym a spółką wykaże, że spełnione są wszystkie trzy warunki, 
to członka zarządu nie można uznać za podatnika VAT. 

Kiedy menedżer nie płaci VAT?

Michał Trowski 
radca prawny 

w Kancelarii Radców Prawnych 

i Adwokatów Trowski i Wspólnicy Sp. k

Kontakt: trowski@ktiw.pl

Business in Poland?
Contact us at
contact@polishlawyers.pl
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Podkarpacki Klub Biznesu 

Podkarpacki Klub Biznesu został założony siedemna-
ście lat temu. Czy liczba jego członków jest stała, czy 
systematycznie wzrasta? 
Liczba firm przystępujących do PKB stale rośnie. Tylko w roku 
ubiegłym przystąpiło do klubu 50 nowych podmiotów gospodar-
czych, a w ciągu dziewięciu miesięcy roku bieżącego wpisało się 
na listę klubowiczów już ponad 30 nowych firm.
Od trzech lat obserwujemy tendencję wzrostu liczby członków, 
klubu – dla porównania w roku 2014 było ich o sto mniej.

Ile firm obecnie jest zrzeszonych w PKB?
Na chwilę obecną zrzeszamy 272 przedsiębiorstw. To 35 firm 
więcej w stosunku do liczby na koniec roku 2016.

Jakie warunki należy spełnić, aby przystąpić do klubu?
Do Klubu może wstąpić firma, która prowadzi działalność go-
spodarczą na terenie Podkarpacia, jakkolwiek nie zamykamy 
możliwości wstąpienia do PKB również firmom spoza naszego 
regionu. 
Warunkiem przystąpienia do naszego stowarzyszenia jest 

przestrzeganie zasad Statutu PKB oraz opłacenie składki 
członkowskiej, której wysokość nie zmieniła się od siedemna-
stu lat.

Co zapewnia członkostwo w klubie?
Członkostwo w klubie to możliwość korzystania przez zrze-
szone firmy z grup zakupowych, w ramach których negocju-
jemy dla członków PKB bardzo korzystne warunki zakupu  
m.in.: energii, paliwa, przesyłek kurierskich, ubezpieczeń oraz 
innych usług. Uczestnictwo w grupie zakupowej daje firmom 
wymierne korzyści finansowe, dlatego ta forma aktywności 
klubu jest przez nas szczególnie rozwijana i cały czas staramy 
się dążyć do poszerzania liczby grup i dbać o te już istniejące. 
Przedsiębiorcy cenią również możliwość nawiązywania no-
wych kontaktów biznesowych podczas organizowanych dla 
nich integracyjnych spotkań klubowych. Firm należących do 
klubu jest już tak dużo, że każda forma spotkań, podczas 
których można nawiązać nowe relacje i poznać się nawzajem, 
jest bardzo potrzebna i ceniona przez przedsiębiorców.
W maju tego roku odbyła się w Arłamowie kolejna integracja 

Podkarpacki Klub Biznesu jest dobrowolną organizacją przedsiębiorców zrze-
szającą 275 firm, głównie z terenu województwa podkarpackiego. Głównym ce-
lem jego działalności jest integracja podkarpackich przedsiębiorców, aktywność  
w sferze wspólnych zakupów towarów i usług oraz działalność patronacka i charytatywna.

Rozmowa z Małgorzatą Kucharską, prezesem Podkarpackiego Klubu Biznesu
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firm członkowskich, nastapiło też przedstawienie przez każdą 
z nich swojej oferty handlowej podczas targów wystawienni-
czych.
Podczas takich spotkań wiele firm nawiązuje nowe relacje 
biznesowe z potencjalnymi klientami i korzysta z doskonałej 
okazji, aby wymienić doświadczenia, uzyskać dostęp do ma-
teriałów informacyjnych i reklamowych.
Podczas wieczornego spotkania wręczyliśmy certyfikaty 
członkowskie kilkunastu nowym członkom PKB. Oczywiście 
podczas takich spotkań myślimy również o tych, którzy po-
trzebują naszej pomocy i organizujemy aukcje charytatywne. 
W latach 2002–2016 zebraliśmy 692 tys. złotych.

Do kogo trafiają pieniądze zebrane podczas aukcji 
charytatywnej?
Zebrane środki trafiają do najuboższych dzieci i niepełno-
sprawnej młodzieży z naszego regonu. Kilka razy przeznaczy-
liśmy je również na pomoc dla osób dotkniętych przez kata-
klizmy, zorganizowaliśmy letnie kolonie dla ubogiej młodzieży, 
wsparliśmy rodziny, które ucierpiały w powodzi kilka lat temu. 
Środki zostały również przekazane kilku domom dziecka z na-
szego regionu oraz Podkarpackiemu Hospicjum dla Dzieci. 
Zakupiliśmy także sprzęt rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży, 
które są w najtrudniejszej sytuacji materialnej. 
Należy również dodać, że Podkarpacki Klub Biznesu od sze-
ściu lat funduje, ze środków własnych, stypendia naukowe 
dla najzdolniejszych licealistów z naszego województwa. Mło-
dzież pochodzi z ubogich, wielodzietnych, niepatologicznych 
rodzin. Przeznaczyliśmy na ten cel do chwili obecnej: 600 tys. 
złotych.

A jakie miała cele tegoroczna aukcja charytatywna?
Podczas majowego spotkania zebraliśmy 83 tys. zł. Część 
środków została przeznaczona na zakup 160 plecaków z wy-

Małgorzata Kucharska,
prezes Podkarpackiego 

Klubu Biznesu

posażeniem, które pod koniec sierpnia br. otrzymali uczniowie 
ze szkół podstawowych potrzebujący wsparcia materialnego. 
Plecaki trafiły m.in. do młodzieży ze Stalowej Woli, Tarnobrze-
ga, Dębicy, Ropczyc, Leżajska, Łańcuta, Ustrzyk Dolnych. Za-
kupiliśmy również sprzęt rehabilitacyjny dla młodzieży, która 
wymagała takiego wsparcia, m.in. wózek inwalidzki, podnośnik 
kąpielowy, specjalistyczne lampy do naświetlania, inhalatory. 
Kolejna część środków z aukcji została przeznaczona na orga-
nizację wakacyjnego wyjazdu dla najuboższych dzieci, które 
tym razem odpoczywały na koloniach w Wiśle.

Czy w roku bieżącym planowane jest jeszcze wspólne 
spotkanie członków PKB?
Tak, spotkamy się podczas Gali Podkarpackiego Klubu Bizne-
su, która odbędzie się w 24 listopada 2017 r. w G2A Arenie 
– Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Pod-
karpackiego w Jasionce. Będzie to już trzynaste spotkanie 
klubowiczów w tej formule. Wręczymy nagrody PKB osobom 
i firmom, które w sposób szczególny przyczyniły się do roz-
woju naszego regionu. Gala będzie miała charakter spotkania 
organizowanego nie tylko dla członków klubu, ale również firm 
współpracujących z nami oraz naszych dostawców w organi-
zowanych przez PKB grupach zakupowych. 



Ilustracja.:  F. A. Alba / Shutterstock
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O  tym, czym jest blockchain oraz czym są kryptowaluty, jak się je tworzy i  czy na 
Podkarpaciu są prawdziwe kopalnie wirtualnych pieniędzy, rozmawiamy z Edgarem  
Rokickim, współwłaścicielem BRMS.

Kopalnia pieniędzy 
w Bieszczadach

Słyszymy BRMS – i co mamy sobie pomyśleć?
BRMS to skrót od angielskiej nazwy Blockchain Revolution Mi-
ning System. Nazwa nawiązuje do technologii, w ramach której 
działa nasza firma – blockchain – oraz do „kopania” witrualnych 
walut, które szczególnie pobudza wyobraźnię.

Całość brzmi bardzo egzotycznie – skąd bierze się po-
mysł na taki biznes?
Firma powstała w bardzo ciekawych okolicznościach. Jakiś czas 
temu zainteresował nas temat kryptowalut, czyli w uproszcze-
niu wirtualnych pieniędzy. Sam Bitcoin, najbardziej znana kryp-
towaluta, był wtedy wart jakieś 200 może 300 dolarów (obecnie 
około 4,8 tys. dolarów). Całe przedsięwzięcie dojrzewało około 
roku, aż w pewnym momencie postanowiłem nasze rozmowy  
i przemyślenia przełożyć na konkretne działania, gdyż nie było 
firmy, która specjalizowała się w tej technologii. Stąd powstał 
cały projekt, który wydawał mi się najlepszym rozwiązaniem 
i pomysłem na dobry biznes.

Czym chcieliście się zająć dokładnie?
Od samego początku interesowała nas technologia blockchain 
i jej zastosowanie dla biznesu, administracji publicznej, branży 
finansowej, a także dla zwykłego użytkownika. 
Technologia blockchain opiera się na sieci peer-to-peer bez 
centralnych komputerów, systemów zarządzających i  weryfi-
kujących transakcje. Każdy komputer w sieci może brać udział 
w przesyłaniu i uwierzytelnianiu transakcji. W przypadku block-
chain będą to bloki w  ramach księgi transakcji. Księga jest 
otwarta dla wszystkich, ale w pełni zabezpieczona przed nie-
powołanym dostępem przez skomplikowane narzędzia krypto-
graficzne. Dlatego nie dość, że jest to technologia bezpieczna, 
to usprawni działanie obecnie wykorzystywanych systemów 
informatycznych i  w  prostym rozumieniu odciąży instytucje 
zaufania publicznego, gdyż sam jej zapis na chwile obecną 

jest zapisem najbezpieczniejszym i niemożliwym do podrobie-
nia przy jednoczesnym zachowaniu anonimowość i  dbałości 
o ochronę danych osobowych. 

Czyli doszliście do wniosku, że można na Podkarpaciu 
stworzyć innowacyjny i dochodowy biznes?
Tak. Zaczęło się w garażu w Bieszczadach od konstruowania 
pierwszego komputera obliczeniowego. Po podłączeniu i skon-
figurowaniu sprzętu stwierdziliśmy, że jesteśmy na dobrej dro-
dze i obieramy ten kierunek. Kluczowym wyzwaniem pozostało 
ustalenie, gdzie serwer, komputer-koparka będzie pracować, 
ponieważ zużywa on sporo energii. Nie mogliśmy znaleźć do-
brego miejsca z odpowiednim zapleczem i stosunkowo tanim 
prądem. Jednym z takich miejsc, które braliśmy pod uwagę, był 
Konin i zakład naszego przyjaciela zaraz przy elektrowni, gdzie 
prąd oscylował w granicach 29 gr za kilowat. Finalnie zdecy-
dowaliśmy się na Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny 
(PPNT) Aeropolis. To był dla nas wielki krok do przodu, dzięki 
któremu staliśmy się jedną z najlepiej prosperujących i zauwa-
żalnych firm na rynku. 

Czy dołączenie do PPNT było trudne?
Dostać się do PPNT nie było rzeczą łatwa, gdyż z założenia 
w PPNT firmy muszą wykazać swą innowacyjność i prognozy 
rozwoju. Taki wniosek weryfikuje komisja złożona ze specjali-
stów w pokrewnych dziedzinach. Jest to bardzo dobre podej-
ście, gdyż poniekąd Podkarpacie może stać się małą Doliną 
Krzemową, a  weryfikacja firm pod względem innowacyjności 
ma tu ogromne znaczenie.

Czym są innowacje w BRMS? Wasza działalność opiera 
się na międzynarodowej technologii, która ściśle pre-
cyzuje warunki działania.
W  pewnych obszarach piłka jest po naszej stronie i  tam bu-
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dujemy naszą przewagę konkurencyjną. Od samego początku 
naszej działalności optymalizowaliśmy oprogramowanie kom-
puterów obliczeniowych, aby przy jak najmniejszym poborze 
energii uzyskać jak największą moc obliczeniową, czyli zredu-
kować koszty i osiągnąć jak największe zyski. W tym obszarze 
doszliśmy do bardzo wysokiego poziomu. Tworzymy również 
projekty stricte blockchainowe kierowane do największych 
światowych koncernów – od branży energetycznej, finanso-
wej nawet po branżę odzieżową – dla których sprawność dzia-
łania systemów, weryfikacja produktów i bezpieczeństwo mają 
największe znaczenie.

Poza oprogramowaniem rozwijaliście również zaplecze 
sprzętowe?
Tak, konstruowaliśmy komputery z  coraz nowszych podze-
społów, aż do momentu gdy tzw. mining, czyli kopanie kryp-
towalut, stało się na tyle popularne, że zaczęło brakować na 
rynku kart graficznych niezbędnych do zbudowania kolejnych 
komputerów o wysokiej mocy obliczeniowej. Co ciekawe, tych 
kart graficznych używają również zapaleni gracze, którzy 
byli wściekli na popyt, jaki zapanował na zarezerwowany do-
tychczas dla nich sprzęt przez zainteresowanie nim branży 
kryptowalutowej. Obecnie chcemy podjąć się stworzenia linii 
produkcyjnej komputerów obliczeniowych opartej na dedyko-
wanych mikroprocesorach typu ASIC o specyfikacji 16 NM bądź 
nowocześniejszych. Na chwilę obecną komputery takie można 
nabyć wyłącznie w Azji, stąd pomysł na uruchomienie produkcji 
w Europie, a dokładniej w Jasionce w PPNT Aeropolis. Do tego 
planujemy stworzyć program stypendialny dla studentów pod-
karpackich uczelni. Nawiązaliśmy już współpracę z Politechniką 
Rzeszowską i chcemy spotkać się z Wyższą Szkołą Informatyki 
i  Zarządzania w  celu wyłapania utalentowanych studentów, 
których mamy na Podkarpaciu.

Co zrobiliście, by dalej zwiększać swoje możliwości?
Następnym naszym projektem jest projekt mobilnego kontene-
ra o mocy 50–100kW, który jest wyposażony w data center ser-
werów obliczeniowych i z założenia może zostać przetranspor-
towany w dowolne miejsce na świecie, gdzie możemy uzyskać 
niską cenę energii, a warunki klimatyczne sprzyjają chłodzeniu 
serwerów. Taki kontener może zostać dodatkowo wykorzysta-
ny do ogrzewania hal przemysłowych, pomieszczeń biurowych 
czy mieszkalnych ciepłem wygenerowanym przez serwery 
-koparki.

Zajmujecie się dość nowym obszarem biznesowym. 
W  jaki sposób tłumaczycie swoje cele i  pozyskujecie 
partnerstwa?
Niezastąpiony wciąż pozostaje kontakt osobisty. Mieliśmy 
szczęście, że po sąsiedzku z PPNT działa G2A Arena Centrum 
Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego,  
z  którym rozpoczęliśmy współpracę. Dzięki uczestnictwu 
w Kongresie Business Without Limits udało nam się nawiązać 
liczne kontakty. Udało nam się poznać wielu menedżerów i roz-
poczęliśmy współpracę na nowych nieznanych nam obecnie 
obszarach. To bardzo inspirujące wydarzenie i generalnie po-
lecam je wszystkim startapowcom oraz firmom poszukującym 
nowych kontaktów.

Jakie cele stawiacie sobie teraz?
Obecnie BRMS pracuje nad tworzeniem projektów opartych 
stricte na technologii blockchain i sprzedaje wytworzoną moc 
obliczeniową firmom na całym świecie. W ostatnim czasie za-
częliśmy tworzyć projekt, w  którym każdy, kto będzie chciał 
zacząć przygodę z  miningiem, będzie mógł za naszym po-
średnictwem zdalnie nabyć komputer obliczeniowy lub część 
jego mocy obliczeniowej. Dzięki temu klient, nie zabierając 
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sprzętu do domu, nie przejmując się wysoką ceną energii elek-
trycznej, hałasem i wydzielanym ciepłem, otrzymuje wszystkie 
narzędzia niezbędne do jego obsługi. W komplecie oferujemy 
obsługę techniczną i pomoc prawną w sprzedaży mocy obli-
czeniowej, zapewnianą przez kancelarię adwokacką Borcz 
i Partnerzy, w której zagadnieniami prawnymi w obszarze tech-
nologii blockchain i kryptowalut zajmuje się adwokat Grzegorz 
Gawrzewski, posiadający stosowną wiedzę w  tej dziedzinie. 
Jest on jedną z  niewielu osób w  kraju, które specjalizują się 
w tym zakresie.

Możecie rozwinąć, na czym polega blockchain?
Technologia blockchain to system łączący komputery, w  któ-
rym informacje o  transakcjach są zapisywane w  formie kolej-
nych bloków. W  łańcuchu, średnio co kilka kilkanaście minut 
jest tworzony kolejny blok, w którym zapisane są informacje, 
np. o transakcjach handlowych, wytworzeniu energii elektrycz-
nej, kupnie lub sprzedaży walut. Następnie każdy podłączony 
do sieci dostaje taki sam blok. Zapłatą za udział w technologii 
blockchain, głównie na porycie kosztów energii wytwarzanej 
przez komputery, jak również na dodatkowe wynagrodzenie, 
jest tzw. kryptowaluta. Najpopularniejszą i  najbardziej rozpo-
znawalną kryptowalutą jest Bitcoin, który obecnie jest uzna-
wany za pełnoprawny środek płatniczy w wysoko rozwiniętych 
krajach, takich jak Japonia.

Czy taka technologia jest bezpieczna? Gdzie miejsce 
na prywatność poszczególnych uczestników rynku?
Na ten moment można powiedzieć, że nikt nie wymyślił nicze-
go lepszego. Po pierwsze: każdy komputer w sieci dysponuje 
zapisem wszystkich transakcji, wszystkich użytkowników, rów-
nież historycznych. Nie jest więc możliwe dokonanie fałszywe-
go wpisu, nawet wstecznie, bo nie będzie się on zgadzał z po-
zostałymi zapisami w sieci i  fałszerstwo zostanie odkryte. Po 
drugie: odczytać można tylko zapis transakcji własnych i pu-
blicznych – pozostałe są bardzo silnie zaszyfrowane. Do zła-
mania tych szyfrów potrzeba by zasobów połowy komputerów 
podłączonych do Internetu, bądź komputerów kwantowych, 
jest więc to teoretycznie niemożliwe.

Technologia jest dość trudna do zrozumienia dla osób 
spoza branży IT. Czy nie jest to przeszkodą dla jej upo-
wszechnienia?
To prawda, początkowa trudność w  zrozumieniu blockchain 
utrudnia upowszechnienie, ale ta technologia stanowi przy-
szłość wielu kluczowych dziedzin. Już teraz jest wykorzysty-
wana w wielu branżach, np. finansowej, ubezpieczeniowej, czy 
energetycznej. Blockchain zainteresowało się również Mini-
sterstwo Cyfryzacji w opracowaniu „Od papierowej do cyfrowej 
wersji Polski”. Jesteśmy pewni, że przed firmami, które wyko-

  
  

 

rzystają blockchain, stoi duża szansa. Wspólnie z  G2A Are-
na Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Województwa 
Podkarpackiego, planujemy przygotować kongres, na którym 
wprowadzimy firmy z Podkarpacia w  tę technologię. Chcemy 
pokazać szanse, jakie daje blockchain – dla „górników”, którzy 
chcą mieć swoją „koparkę” pieniędzy i dla przedsiębiorstw, któ-
rym zależy na poufności i bezpieczeństwie informacji.

Czyli przed BRMS i blockchain świetlana przyszłość?
Jesteśmy na początku rozwoju technologii, która w przyszło-
ści ma szansę zostać jedną z największych i najbardziej inno-
wacyjnych i jest to wydarzenie na miarę powstania Internetu. 
Obecnie dostaliśmy propozycję od jednego z większych fun-
duszy inwestycyjnych, który chciał nas wspomóc. Na chwilę 
obecną nie wiemy, czy chcemy wpuścić obcy kapitał do naszej 
firmy. Jeśli własnymi siłami będziemy w  stanie reinwestować 
zyski i pozyskamy unijne środki, które wpisują się w cały pro-
jekt, a będzie to szło w dobrym kierunku, to zdecydowanie zo-
staniemy w stu procentach polską firmą, która swój początek 
miała w Bieszczadach. 
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Innowacje i technologie 

przełamywanie schematów mogą być odebrane jako banał, ale 
dla eventowców to wyzwanie, przed którym stają każdego dnia. 
Kreatywne podejście do projektu, rozmowy, szukanie kompromi-
sów i rozwiązań dopasowanych do potrzeb i możliwości każdej 
ze stron staje się kluczowe, kiedy dochodzi do wyboru producen-
ta wydarzenia. Innowacja nie zawsze musi oznaczać wykorzy-
stanie zupełnie nowej technologii, często dzięki doświadczeniu 
i wiedzy można wykreować nowy efekt, stosując dobrze znane 
rozwiązania, i zaskoczyć odbiorców.  

Nowe technologie już na dobre zagościły zarówno w naszym życiu prywatnym, jak 
i  w  branży eventowej. Event managerowie każdego dnia, oferując swoim klientom 
nieszablonowe koncepcje i kreacje, muszą umiejętnie łączyć szybko zmieniające się 
technologie z ich oczekiwaniami i budżetami. Producenci, wsłuchując się w potrzeby 
branży, dostarczają nowe produkty, rozwiązania, systemy, które mają wpływ na cały 
proces przygotowania i realizacji eventów już od etapu ich kreacji. 

Innowacja się opłaca
Rozwój techniki sprawia, że zmienia się myślenie o produkcjach 
eventowych i przygotowaniu  oprawy multimedialno-oświetlenio-
wej wydarzeń.  Możliwości, jakie dają nam technologie, sprawiają, 
że agencje eventowe stoją przed nie lada wyzwaniem, jakim jest 
zachowanie równowagi pomiędzy zastosowaniem zaawansowa-
nych technologii a  zdroworozsądkowym umiarem i  wyczuciem 
estetyki mającym na celu dopasowanie do specyfiki grupy od-
biorców. Kreacja, umiejętność wychodzenia poza konwencje oraz 
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Stań na wysokości wysokich 
rozdzielczości
Ostatnie lata to ciągły wyścig producentów ekranów diodowych 
na „rozdzielczości”. Jeszcze kilka lat temu większość ekranów 
diodowych była przystosowana do rozdzielczość HD lub Full HD 
obecnie standardem staje się rozdzielczość 4K. Każda innowacja 
niesie z sobą również kolejne zmiany, nie inaczej jest w przypad-
ku urządzeń przystosowanych do rozdzielczości 4K. Decydując 
się na event w wysokich rozdzielczościach, należy pamiętać, aby 
zabezpieczyć odpowiedni system realizacji, który będzie wystar-
czająco „mocny”, by płynnie przetwarzać pliki 4K i  wyższe, ale 
przede wszystkim w odpowiednim formacie przygotować grafiki.

Trójkąty, kwadraty i inne kształty…

Mówiąc o ekranach diodowych, przed oczami mamy najczęściej 
sceny z  regularnymi kwadratowymi czy też prostokątnymi po-
wierzchniami lub skomplikowane scenografie, których głównym 
zadaniem jest wysłonięcie ekranów diodowych tak, aby możliwe 
było uzyskanie ciekawych kształtów diody. Nowym elementem 
na eventowych scenach są ekrany diodowe w modułach o niere-
gularnych kształtach. Dzięki nietypowym modułom możliwe jest 
realizowanie nowych form, kształtów powierzchni diodowych bez 
konieczności stosowania dodatkowych wysłon czy też budowa-
nia specjalnych konstrukcji scenograficznych. Ekrany diodowe 

w nieregularnych modułach zmieniają myślenie o projektowaniu 
całych scenografii, przestrzeni eventowych, w które w łatwiejszy 
sposób można wkomponować multimedia. Doskonałym tego 
przykładem była tegoroczna prezentacja jesiennej ramówki TVN. 
Z okazji 20-lecia stacji, pośrodku wybiegu stanęła multimedialna 
„20” zbudowana z nieregularnych modułów. 

Nowe światło na bankietową 
przestrzeń eventową…
Życie nie znosi próżni –  dziś, na dotychczas niezagospodarowa-
ną technologicznie przestrzeń stołów bankietowych pada nowe 
światło.  Bezprzewodowe lampy TABLED zostały zaprojektowane 
specjalnie z myślą o oświetleniu bankietowym. Dzięki zasilaniu 
poprzez wbudowaną baterię montaż nie wymaga okablowania. 
Zarządzanie poprzez bezprzewodowy DMX umożliwia integra-
cję oświetlenia z otoczeniem. Lampy TABLED są rozwiązaniem 
przeznaczonym na wydarzenia, podczas których organizatorzy 
planują wykorzystać okrągłe stoły i zależy im zarazem na pełnej 
oprawie oświetleniowej przestrzeni. Wspomniana wbudowana 
litowo-jonowa bateria zapewnia ośmiogodzinny czas pracy (do 
20 godzin w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania ener-
getycznego) lamp ledowych i rozświetlenie przestrzeni w pełnej 
palecie kolorów bez zbędnego okablowania i dodatkowych kon-
strukcji.
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Grafiki w ciągłym ruchu 
Rozwoju techniki eventowej nie należy ograniczać jedynie do 
nowych ekranów diodowych. Innowacje w branży eventowej się-
gają dużo dalej. Obecnie duże zmiany zachodzą na eventowych 
zapleczach, w sercu produkcji eventowych – w reżyserce. Coraz 
mocniejsze media serwery, z rozbudowanymi funkcjonalnościami 
zupełnie zmieniły myślenie o produkcji wydarzeń,  optymalizując 
i  usprawniając zarządzanie całymi systemami multimedialnymi. 
Ich duża moc obliczeniowa pozwala połączyć rozwiązania i tech-
nologie eventowe  (projekcję, ekrany diodowe, systemy śledzenia 
ruchu) z automatyką sceny, przez co coraz częściej mają możli-
wość zarządzania poprzez jeden media serwer, wprawiając całą 
scenografię w ruch i nadając wydarzeniom niebywałej dynamiki. 

Renderowanie grafik w czasie rzeczy-
wistym – przełamanie bariery czasu
Zdecydowanie najważniejszą zmianą ostatnich miesięcy jest 
„odczarowanie” znienawidzonego przez event managerów sło-
wa „renderowanie”. To co jeszcze do niedawana było jedynie 
marzeniem, dziś jest realnym rozwiązaniem, które powoli wkra-
cza również do Polski. Dzięki połączeniu mocy obliczeniowej naj-
nowszego media serwera d3 technologies gx 2 ze specjalnym 
oprogramowaniem Notch realizatorzy są w  stanie renderować 
grafiki i efekty specjalne w czasie rzeczywistym. System może 
być używany do przetwarzania sygnału z  kamer, jak również 
do obróbki grafik „na żywo”. Efekty, jakie można osiągnąć dzięki 
połączeniu gx 2 z Notchem i sposób, w jaki system przełamuje 
stereotypy myślenia o kontencie, było widać podczas tegorocz-
nej trasy Męskiego Grania w Warszawie oraz podczas wielkiego 
finału w Żywcu. 
Rozwój technologii pozwala na kreowanie rozwiązań dotychczas 
niemożliwych. Coraz częściej scenografia eventowa nie ograni-
cza się jedynie do sceny, ale rozpościera się na całej przestrze-
ni, w której zgromadzeni są widzowie, otaczając ich z każdej ze 
stron. Za widocznymi dla uczestników eventów zmianami tech-
nologicznymi w branży eventowej, jakimi są m.in. projekcje 360, 
mappingi 3D na ogromnej przestrzeni, czy też projekcje realizo-
wane na ruchomych, dynamicznych obiektach, stoją urządzenia 
– media serwery, które posiadają największe firmy branży event 
engineering. Rozwój media serwerów ułatwił i  zoptymalizował 
pracę realizatorów, a co ważniejsze, umożliwił realizację projek-
tów, które jeszcze niedawno były poza zasięgiem możliwości 
i najśmielszych marzeń ekip produkcyjnych. Możliwość prezen-
tacji efektów finalnych jeszcze przed realizacją eventu stanowi 
istotny element procesu kreacji w przypadku złożonych i  trud-
nych technologicznie eventów. Jednak kluczem w rozwoju tech-
nologii w branży eventowej są LUDZIE, którzy dzięki doświadcze-
niu i otwartości potrafią w pełni wykorzystać ich potencjał. 

Iwona Czarnata

VES to firma, która od ponad 20 lat działa na rynku techniki eventowej 
w  Polsce. Obok wiedzy technologicznej i  wieloletniego doświadczenia 
posiada pokłady kreatywności i pomysłów, dzięki którym jej realizacje za-
dziwiają i wytyczają nowe trendy branży. Spółka wykorzystuje najnowsze 
technologie pozwalające na tworzenie niepowtarzalnych efektów wizual-
nych i najbardziej złożonych wydarzeń.

www.arche.pl

P EW N Y  PA RTN ER W BIZNESIE

Arche Catering Rzeszów – to nowy podmiot i nowy pomysł Grupy Arche. 
Głównym jego celem jest partnerstwo w zakresie świadczenia usług jako operator 
gastronomiczny obiektów w zakresie organizacji bankietów oraz cateringu 
dla biznesu. Obecnie Arche Catering Rzeszów jest stałym partnerem G2A ARENA 
– nowopowstałego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego w Jasionce 
podpod Rzeszowem. „Obsługa międzynarodowych wydarzeń tj. Aerospace & Defense 
Meeting czy Kongres 590 jest dla nas przyjemnym wyzwaniem” – mówi Prezes 
Grupy Arche Władysław Grochowski.

Grupa Arche posiada 8 hoteli w: Warszawie, Łodzi, Janowie Podlaskim, Siedlcach, 
Łochowie, Częstochowie, Sieniawie. W budowie kolejne obiekty w takich 
miastach jak Lublin, Gdańsk, Wrocław.

www.archerzeszow.pl 
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Ponad 30 uznanych artystów i tylko trzy dni na to, by obejrzeć ich prace. Centrum Wy-
stawienniczo-Kongresowe w Rzeszowie - Jasionce zmieniło się w czerwcu 2017 roku 
w galerię znakomitych dzieł sztuki współczesnej. Wśród nich można było obejrzeć te, 
które wyszły spod pędzla jednego z najbardziej znanych Hiszpanów - samego Salva-
dora Dali.

Uwagę publiczności przyciągnął jednak nie tylko znakomity sur-
realista. Polska sztuka współczesna była reprezentowana przez 
takich klasyków, jak Henryk Stażewski, Franciszek Starowieyski, 
Edward Krasiński czy Wojciech Fangor. Ten ostatni wzbudził 
szczególne zainteresowanie publiczności, jako że wystawa za-
hacza o rozmaite zjawiska ze sztuki XX wieku. Biało-niebieska 
krowa, sygnowana przez Wojciecha Fangora, przywołuje plene-
rową wystawę sztuki współczesnej – „Cow Parade”, gdy to nie 
koneser sztuki musiał jej szukać w galeriach, ale sztuka (w tym 
przypadku w postaci identycznych modeli krów, ale poddanych 
dowolnej fantazji zaproszonych twórców) wyszła na ulice. 
Ekspozycja w G2A Arena zgromadziła też prace takich arty-
stów, jak: Stanisław Młodożeniec, Andrzej Kreutz-Majewski, Jan  

W dniach 2–4 czerwca 2017 roku odbyły się Międzynarodowe 
Targi Art United Fair. Nieprzypadkowo wybór organizatorów padł 
na województwo podkarpackie i nowoczesny obiekt w Rzeszo-
wie-Jasionce. Z jednej strony spełnia on wszelkie normy bezpie-
czeństwa, a z drugiej powierzchnia ponad 4,8 mkw. pozwala na 
odpowiednią ekspozycję nawet dużej liczby dzieł sztuki. 
Głównym magnesem, a zaraz przemyślanym zabiegiem Funda-
cji Art United Hunters, która przygotowała wystawę, była pre-
zentacja prac Salvadora Dali. Wśród dzieł katalońskiego twórcy 
oglądać można było głównie akwaforty i litografie, prezentujące 
motywy, które stale powracały w jego twórczości. Pojawiły się 
więc odniesienia do mitologii i popkultury, do tajemnic ukrytych w 
podświadomości, a także przedstawienia Gali – jego żony i muzy 
zarazem. 

Art United Fair

Róża Kordos
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Wyżykowski, Joanna Kirstein, Szymon Urbański, Maciej Wie-
czerzak, Róża Kordos, Marta Tomczyk, Andrzej Cisowski, Agata 
Kleczkowska, Agnieszka Sandomierz, Anna Szprynger, Jakub 
Słomkowski, Janusz Kotlewski, Kajetan Sosnowski, Ula Niemirska, 
Szymon Ziarek. 
Tak skonstruowana wystawa to ukłon w stronę publiczności. Za-
równo szerokie spektrum poruszanych tematów, wybór miejsca 
łączącego kulturę z biznesem, jak i zgromadzenie prac artystów 
rozpoznawalnych i tych, którzy budują swoje nazwiska okazały 
się pomysłem, który trafił w gusta miłośników sztuki. 
Jedna z odwiedzających wystawę mówi: – Gdy dowiedziałam się 
z radia, że będę mogła niedaleko swojego domu zobaczyć prace 
Salvadora Dali, myślałam, że się przesłyszałam. Poszłam na wy-
stawę dla niego. Jednak gdy zobaczyłam inne obrazy i rzeźby, 
zostałam dłużej. Poznałam nazwiska kilku ciekawych artystów, 
których rozwój będę śledzić. 
Ci, którzy nie zdążyli odwiedzić wystawy, nie mają się czym mar-
twić. Fundacja już planuje nowe realizacje. Wkrótce czeka nas 
kolejna odsłona targów.
* Bezpłatne dla zwiedzających Międzynarodowe Targi Art United 
Fair odbywały się w dniach 2–4 czerwca 2017 roku w Centrum 
Wystawienniczo Kongresowym w Rzeszowie-Jasionce. 

Marta Tomczyk

Stanisław Młodożeniec
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Działający przy lecznicy weterynaryjnej „Ada” Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronio-
nych w Przemyślu, jako jedyna taka placówka na terenie Polski południowo-wschod-
niej, niesie pomoc chorym, poszkodowanym w wypadkach, osieroconym dzikim zwie-
rzętom. Trafiają tu m.in. wymagające pomocy bociany, orły, myszołowy, bieliki, sowy, 
łabędzie, sarny, lisy, wilki i przedstawiciele wielu innych gatunków. Obecnie w ośrodku 
rezyduje lub przechodzi kurację około stu zwierząt. Te, które będą potrafiły samodziel-
nie żyć, po zakończeniu leczenia wrócą na wolność. Część pozostanie rezydentami 
w ośrodku lub trafi do miejsc, w których będą miały zapewniony komfort życia. 

Nowatorskim pomysłem przemyskiego ośrodka było uru-
chomienie  „Pogotowia dla rysi”, którego idea zrodziła 
się po tym, jak do ośrodka trafiło kilka osobników tego 

rzadkiego, pięknego, chronionego i wymagającego pomocy ga-
tunku. Dziś, dzięki pomocy sponsorów i staraniom pracowników 
ośrodka, w przemyskiej placówce zostały utworzone warunki, 
które pozwalają na przyjęcie chorego rysia z każdego zakątka 
Polski. Po kuracji te majestatyczne dzikie koty wracają do swo-
jego naturalnego środowiska. Pomoc rysiom jest szczególnie 
cenna, bo w Polsce mamy już bardzo mało przedstawicieli tego 
wspaniałego gatunku.
Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych to dzieło lekarzy 
weterynarii: Andrzeja Fedaczyńskiego, jego syna Radosława 
Fedaczyńskiego będącego jednocześnie prezesem placówki 
oraz członka rodziny Jakuba Kotowicza pełniącego w nim funk-
cję wiceprezesa. Twórcy stale i dynamicznie rozwijają ośrodek. 
Obecnie realizowany jest projekt „Pogotowie dla niedźwiedzi”,  

wzorowane na inicjatywie pomagającej rysiom. Na przestrzeni 
ostatnich kilku lat do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronio-
nych w Przemyślu trafiały także wymagające potrzeby osob-
niki króla polskich lasów. W ubiegłym roku cała Polska śledzi-
ła losy małej niedźwiedzicy Cisnej, która została znaleziona 
w  Bieszczadach i  w  przemyskim ośrodku otrzymała pomoc. 
W  pierwszej kolejności ma powstać budynek z  infrastrukturą 
potrzebną do krótkotrwałej hospitalizacji i  rehabilitacji, a póź-
niej wybieg, dzięki któremu można będzie przygotować niedź-
wiedzie do powrotu do natury. To wszystko wymaga jednak 
sporych nakładów finansowych. 
Do przemyskiego ośrodka  trafiają także nierzadko zwierzęta 
egzotyczne. Gościły tu m.in. węże boa i  anakonda, legwany, 
a zdarzały się nawet małpki. 
Nie sposób nie wspomnieć także o Centrum Adopcyjnym Lecz-
nicy „Ada”. Ta inicjatywa Radosława Fedaczyńskiego i Jakuba 
Kotowicza ma z kolei na celu pomoc opuszczonym, skrzywdzo-

Ośrodek z sercem
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nym przez człowieka zwierzętom domowym, zwłaszcza psom 
i  kotom, ale też królikom czy świnkom morskim. Opracowany 
nowatorski system przygotowania zwierzęcia i  przyszłego 
właściciela do adopcji owocuje znakomitymi rezultatami i  jest 
już wzorem dla innych placówek, nie tylko w Polsce. Lekarze 
z  „Ady” podejmują się leczenia najtrudniejszych przypadków. 
Działają tam, gdzie inni tylko rozkładają ręce. W  centrum 
adopcyjnym ogromną metamorfozę przeszły zwierzęta 
bardzo chore, oszpecone, postrzelone, skazane przez bez-
dusznych właścicieli na samotną śmierć. Pracownicy „Ady” 
nie wahają się jechać na interwencję, zabierać wycieńczo-
ne zwierzęta z przydrożnych lasów, uwalniać z postronków. 
Wiele z tych zwierząt w „Adzie” staje na nogi. Dziś czworo-
nogi, które miały szczęście tu trafić, cieszą się szczęśliwym 
życiem w  nowych domach pod opieką kochających ludzi. 
Pośrednictwo w  znajdowaniu dla zwierzaków lepszego ży-
cia to jedna z misji, która realizowana jest w tym niezwykłym 
ośrodku w Przemyślu.
Przemyski ośrodek działa jako fundacja. Jego funkcjonowa-
nie jest możliwe wyłącznie dzięki wsparciu prywatnych dar-
czyńców i sponsorów. Od 2008 roku posiada również status 
Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), dzięki czemu jego 
działalność wspierać można corocznym odliczeniem w  wy-
sokości 1 proc. podatku. 
 

Ośrodek można wesprzeć za pośrednictwem wpłaty bezpo-
średniej na konto o numerze:
 
Bank Zachodni WBK – 27 1500 1634 1216 3005 4390 0000 
 
Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych
ul. Zamoyskiego 15
37-700 Przemyśl
 
W przypadku darowizny 1 proc. podatku pod nr KRS 0000313847 
 

Fot.: Archiwum Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych
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II Kongres  
Przedsiębiorczości i Piękna

Miasto Kobiet
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II Kongres  
Przedsiębiorczości i Piękna

Miasto Kobiet
14 października w G2A Arena przedsiębior-
cze i piękne kobiety stworzyły Miasto Ko-
biet – za nami wyjątkowy kongres. To już 
druga edycja wydarzenia, które podczas 
tej odsłony zyskało wymiar ogólnopolski. 

 Zarówno w tej, jak i pierwszej edycji wzięło udział  ponad 
600 osób, nie tylko pań. Dumnym partnerem meryto-
rycznym kongresu zostało Google Internetowe Rewo-

lucje  (więcej o projekcie na str. 26 wydania) , które wyznaczyło 
prelegenta – Macieja Westerowskiego. Przedstawiciel najpo-
pularniejszej platformy internetowej świata wygłosił prelekcję 
dotycząca cyfryzacji Polski i  roli marketingu internetowego 
w prowadzeniu biznes u .
Spotkanie stało się dla uczestniczek źródłem inspiracji i  mo-
tywacji do działania. Kongresowi przyświecała idea wsparcia 
kobiet w ich dążeniu do wyznacz a nych celów, ale też stworze-
nie przestrzeni do wymiany doświadczeń i kontaktów. Projekt 
skierowany był do tych pań, które chcą lub potrzebują zmiany, 
myślą o własnym biznesie, albo już go prowadzą i po prostu 
miały potrzebę spotkania się w większym gronie.
Podczas kongresu networking poprowadziła Dorota Mastalska 
z  Areny Biznesu, nadając wydarzeniu wymiar gali wymiany 
kontaktów.
 Wśród tematów licznych prelekcji, promujących przedsiębior-
czość, psychologię sukcesu, sprzedaż przez relacje, znalazły 
się  również te związane z pięknem , jak: wzmacnianie pewno-
ści siebie. Swoją ofertę zaprezentował Instytut Piękna IP Cliniq 
otwarty w Centrum Medycznym Medyk. 
Na zakończenie kongresu jego uczestnicy mieli okazję zapo-
znać się z  propozycjami kolekcji projektantów Krakowskich 
Szkół Artystycznych, które wypuściły spod swoich skrzydeł 
m.in. taką markę, jak BohoBoco. O makijaże uczestników oraz 
modelek pokazu mody zadbała światowej sławy marka Inglot.

Zapraszamy na kolejne inicjatywy pro-kobiece w G2A Arenie. 

Ewa Mackiewicz
Fot.: Kamil Zieliński, Wojciech Bardian
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Bieszczadzkie kadry
Podczas I edycji Targów Łowiectwa i Leśnictwa „Carpathia Hunting & Forestry” w G2A 
Arena w  Jasionce miłośnicy bieszczadzkiej przyrody i  fotografii przyrodniczej mieli 
możliwość zobaczenia dwóch wystaw fotografii autorstwa rzeszowianina Tadeusza 
Budzińskiego – światowej sławy artysty fotografika, który swoją twórczość związał 
z Bieszczadami i Podkarpaciem.

Pierwszą z nich była odwołująca się do świadomości eko-
logicznej ekspozycja „Ocalmy Ziemię 1972”. Druga – zaty-
tułowana „Bieszczady z obiektywem i ze strzelbą. 1970–

1980” – obrazowała piękno i  naturalną surowość najdzikszych 
polskich gór.
Choć od premiery pierwszej z  nich minęło blisko pół wieku, to 
w pewnej mierze dopiero dzisiaj jej przesłanie ma szansę trafić na 
podatny grunt. Teraz dbałość o środowisko naturalne jest w do-

brym tonie – można powiedzieć, że ekologia i wszystko co z nią 
związane jest modne. Ale wtedy nikt się nie przejmował tym, że 
na skutek emisji przemysłowych ze słowackich fabryk zamierają 
bieszczadzkie jodły. To był początek lat 70. XX wieku. Rozwój prze-
mysłowy państw socjalistycznych miał priorytetowe znaczenie, 
a o ochronie przyrody nikt jeszcze nie mówił – ba! nawet nie my-
ślał.  I wówczas przyrodnik, fotograf i myśliwy Tadeusz Budziński, 
obserwując to, co się dzieje w Bieszczadach, wpadł na pomysł, 

Fot.: Jarek Dubrownik
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aby swoimi fotografiami zburzyć dobre samopoczucie proletariu-
szy miast i wsi. Tak powstała aktualna do dziś seria fotografii od-
wołujących się do naszej wyobraźni i niosących w sobie przesła-
nie, że wszystko zło, które uczynimy przyrodzie, w konsekwencji 
obróci się przeciwko nam. 
Dla osób interesujących się fotografią ciekawostką będzie to, że 
surrealistyczne kadry powstały w  czasach, kiedy nie było Pho-
toshopa, i  część  prezentowanych obrazów to wynik swoistego 
fotomontażu. Najbardziej skomplikowane prace powstały z kilku 
odpowiednio skomponowanych negatywów, które najpierw trze-
ba było ręcznie wycinać, a potem precyzyjnie skleić w celu osią-
gnięcia pożądanego efektu. Czarno-biała konwencja podkreśla 
postapokaliptyczny klimat fotografii i zdecydowanie wzmacnia ich 
emocjonalne oddziaływanie.
Autor nie przygotowywał tych kompozycji z zamiarem stworzenia 
fotografii dokumentacyjnej, ale rozbudzenia wyobraźni i zwróce-
nia uwagi na problemy związane z ochroną środowiska natural-
nego. Co ciekawe, Tadeusz Budziński był już wtedy aktywnym 
myśliwym. Świadczy to o tym, że dbałość o środowisko naturalne 
– wbrew lansowanym obecnie stereotypom – stanowi immanent-
ną cechę przyrodników praktykujących, do których niewątpliwie 
można zaliczyć zdecydowaną większość leśników i myśliwych.

Tematem drugiej ekspozycji była bieszczadzka przyroda z jej 
głównymi symbolami, jakimi są żubry, jelenie i wilki. Tadeusza 
Budzińskiego zafascynowały szczególnie te ostatnie, jako 
drapieżniki szczytowe. Ta fascynacja zrodziła się w  latach 
50. ubiegłego wieku, kiedy po raz pierwszy przemierzał biesz-
czadzkie połoniny. Stał się wtedy świadkiem pierwotnej wilczej 
pasji łowieckiej. W czasie wędrówki spotkał załamanego paste-
rza, któremu poprzedniej nocy wilki zabiły ponad dwadzieścia 
owiec. Obraz dwudziestu kilku kudłatych wełnianych podu-
szek przesiąkniętych krwią rozrzuconych bezładnie po zielo-
nym stoku do dzisiaj stoi mu przed oczami.
Odtąd tropienie wilków i rejestrowanie ich naturalnych zacho-
wań stało się życiową pasją artysty. We wstępie do jednego 
z jego albumów poświęconych wilkom czytamy: „Czujemy sil-
niej, słyszymy i  widzimy lepiej niż wy. Nasz świat zapachów 
ziemi, wody i ognia jest dla was niedostępny. Mamy mocniej-
sze zęby, a  słabsze wyrzuty sumienia. Posłuszniej niż wy 
spełniamy przykazania Matki Natury. Jesteśmy świadectwem 
wielości, różnorodności i  bogactwa form życia darowanego 
nam przez Jedynego. Ale jesteśmy bliżsi sobie, niż wam się 
wydaje. Mamy czerwoną, gorącą krew. Kochamy. Lękamy się 
śmierci. Jesteśmy wierni i solidarni. Mamy swoje małe ojczyzny 
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i  bronimy ich granic. Krainą naszą – gąszcz leśny wykrotów 
pełen, przestrzenie, daleki horyzont, stepowe bezkresy, bez-
droża, skalne rumowiska, wąwozy mroczne, tajemne krynice 
i  wodopoje, mokradła grząskie, lodowiska kruche, trawy wy-
sokie, śniegi głębokie, zawieje na Gromniczną i ponowy, noce 
księżycowe i mroźna cisza, którą wypełnia nasz hymn miłości 
i zwycięstwa”. 
I to właśnie wszędzie tam przenosi nas zbiór fotografii „Biesz-
czady z obiektywem i ze strzelbą. 1970–1980”. Pozwala nam 
znaleźć się w samym środku dzikiej bieszczadzkiej przyrody 
i prześledzić jej całoroczny cykl z wilkiem w roli głównej. Można 

by powiedzieć, że to właśnie jego oczami, zwanymi w języku ło-
wieckim lampami, poznajemy ten świat. Towarzyszymy wilkom 
tuż po zmroku, kiedy sprawnie osaczają swoje ofiary, a o świ-
cie znajdujemy to, co po nich pozostało. Fotografie zostały tak 
dobrane, aby ukazać zarówno dramatyzm bezlitosnych zimo-
wych łowów zakończonych krwawą ucztą, jak i wiosenną bez-
troskę młodych wilczych szczeniąt poznających otaczający je 
świat. Prezentowane zdjęcia to najwyższej klasy fotografia 
przyrodnicza. Fotografie zostały wykonane bez najmniejszej 
ingerencji w otoczenie, a ich kunszt doceni każdy, kto choć raz 
spróbował fotografować  z bliska dzikie zwierzęta. 
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Fot.: Jarek Dubrownik
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W  dobie wszechobecnych aparatów-telefonów-kamer warto 
było poświęcić kilka chwil, aby podpatrzyć warsztat mistrza wi-
doczny zarówno w kompozycji poszczególnych fotografii, jak 
i ich doskonałym doborze na potrzeby narracji całej wystawy.
Miejmy nadzieję, że obie ekspozycje będzie można jeszcze 
kiedyś zobaczyć. Ładunek emocjonalny, jaki z sobą niosą, oraz 
kunszt artystyczny ich twórcy zasługują na to, aby mogły być 
dostępne dla większej rzeszy odbiorców zainteresowanych 
z  jednej strony przyrodą i  ochroną środowiska, a  z  drugiej 
warsztatem wybitnego artysty fotografika, jakim bez wątpienia 
jest Tadeusz Budziński. 
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CZYTAJ
ZA DARMO
W INTERNECIE

SEZON HUNTING

NOWA 
STRONA 
ŁOWIECKIEJ PASJI

TESTY 
PRZEGLADY
PORADY  
SPECJALISTÓW
POLOWANIA W POLSCE
I NA ŚWIECIE

www.sezonhunting.pl
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  Najważniejsze wydarzenia 
16-17. 11. 2017   Kongres 590       

24. 11. 2017   Gala Podkarpackiego Klubu Biznesu              

29-30.11.2017  III Kongres „Business Without Limits"    

29-30. 11. 2017  Kongres Energetyczny – Future Energy Forum   

29-30. 11. 2017  Targi Usług i Produktów Premium „Made in Podkarpackie”

5. 12. 2017   Konferencja "Trzej Muszkieterowie Sprzedaży"       

7. 12. 2017   Konferencja teambuildingowa dla kadry menedżerskiej, RARR, TSL

8-9. 12. 2017       Ekogala 

11. 12. 2017  II Konferencja „Prawo i Podatki”    

15. 12. 2017         Śniadania Biznesowe z G2A Areną (III edycja)

29-30.01.2018  Forum Europa – Ukraina 

17.02.2018   II Podkarpacki Dzień Zdrowia

17. 02.2018   Targi Organizacji Pożytku Publicznego

10-11.03.2018   Targi Ogrodnicze Garden Show

16-17.03.2018   Medycyna Pracy – konferencja Centrum Medycznego MEDYK

13-14. 04. 2018  Targi Sprzętu i Maszyn Budowlanych 

21.-22. 06.2018  IV Kongres Business Without Limits

30-31.08.2018  Kongres 60 milionów

6-7.10.2018   II Targi Carpathia Hunting

7-8.12.2018   Ekogala 

   ZAPRASZAMY 
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Projektowanie i instalacja 
systemów teletechnicznych 

oraz stałych instalacji 
audiowizualnych

GRUPA TRIAS

Techniczna obsługa obiektów 
oraz serwis urządzeń 

audiowizualnych

Kompleksowe zarządzanie 
obiektem G2A Arena  

w Jasionce

Technika eventowa oraz 
kompleksowe zarządzanie 

obiektami

Produkcja koncertów, targów 
i wystaw czasowych

www.trias.pl

www.digiservice.pl

www.g2aarena.pl

www.ves.pl

www.imprestor.pl

 www.grupa.trias.pl biuro@trias.pl



NAJNOWOCZEŚNIEJSZY OBIEKT 

NA PODKARPACIU
WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWY

www.g2aarena.pl


