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Najwyższe standardy jakości

Ceniona kadra w Europie

O absolwentów Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej zabiegają
największe korporacje i najbardziej renomowane, międzynarodowe
przedsiębiorstwa. Dyplom ukończenia studiów podyplomowych MBA
(Master of Business Administration) jest gwarancją doskonałego przygotowania kadry menedżerskiej. Jako jedyna z polskich uczeni jest notowana w europejskim rankingu TOP MBA, który rekomenduje najlepszych fachowców do zarządzania nowoczesnymi firmami. Dyrektorem
Szkoły Biznesu jest prof. dr hab. Witold Orłowski (n.z.), wybitny autorytet w dziedzinie ekonomii.

– Panie profesorze, co decyduje o tej przewadze szkoły
wśród innych uczelni kształcących studentów MBA?
– Mamy bardzo jasno określoną strategię rozwoju i konsekwentnie ją realizujemy od
prawie 20 lat, czyli od czasu
powołania Szkoły Biznesu
Politechniki Warszawskiej.
Powstaliśmy dzięki współpracy
z renomowanymi europejskimi
uczelniami i ciągle nawiązujemy
kolejne niezwykle interesujące
kontakty. Korzystamy z najlepszych międzynarodowych
programów MBA i tworzymy
też własne. Dostosowujemy
je do tego, co się dzieje się w
światowej gospodarce. Mamy
międzynarodową akredytację,
która jest potwierdzeniem spełnienia przez program standardów edukacyjnych wymaganych
na globalnym rynku kształcenia
menedżerskiego, co nie jest ła-

twe do uzyskania dla innych
uczelni. Wszystkie programy
MBA są prowadzone wyłącznie
w języku angielskim i to przyciąga do nas wielu zagranicznych studentów m.in. z krajów
Unii Europejskiej, ze Stanów
Zjednoczonych, Australii czy
Indii. Zajęcia prowadzą tylko
wybitni wykładowcy z kraju i z
zagranicy. Ponadto stworzyliśmy
wewnętrzny system zapewnienia jakości programów MBA,
bazując na wzorcach EFMD
(European Foundation for
Management Development).
Szkoła ma charakter międzynarodowy i koncentruje się bardzo mocno na innowacyjności
i przedsiębiorczości.
– Dlaczego tak ważna jest
innowacyjność w programach
kształcenia?
– Z bardzo prostego powodu, żeby polska gospodarka

stała się znacznie bardziej
innowacyjna niż dotychczas.
Do tego musi mieć doskonale
wykształconych menedżerów.
Nie chodzi tylko o przygotowanie techniczne, ale o wiedzę
jak wprowadzać innowacje
i wykorzystywać najlepsze
światowe rozwiązania i jak
zarządzać innowacyjną firmą.
Bardzo mocno na to stawiamy.

Wiele programów robimy też
wspólnie z naszymi partnerami
z Politechniki Warszawskiej.
Niezależnie od ogólnych programów MBA przygotowujemy
też nowe kierunki kształcenia
również w języku angielskim,
dotyczące zaawansowanych
technologii informatycznych
i telekomunikacyjnych. Pozwoli to na dodatkowe kształcenie
ambitnych osób, które chcą
robić karierę w krajowym
i światowym biznesie.
– Jaką wartość na globalnym rynku pracy mają dyplomy MBA uzyskany w Szkole
Biznesu PW?
– Po naszych absolwentów
sięgają najlepsze firmy na europejskim rynku, ponieważ są
bardzo dobrze wykształceni.
Świadczy o tym wysoka pozycja
szkoły notowanej w rankingu
TOB MBA, jako jedynej z Polski. W ciągu roku przesunęliśmy się z 32 na 23 miejsce.
To wielki sukces, bo uczelni
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Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

kształcących menedżerów są
setki w Europie i to z bardzo
długim stażem. Natomiast
na międzynarodowym portalu Find your MBA notowani
jesteśmy na drugim miejscu i
to już po raz kolejny. Podawane
są tam dokładne informacje o
wszystkich szkołach biznesu o
zasięgu globalnym. Takie wyróżnienia bardzo nas cieszą,
ale mamy znacznie większe
ambicje. Przez 19 lat istnienia szkoły wiele osiągnęliśmy.

Dr Zbigniew Turowski, zastępca dyrektora Szkoły Biznesu i jej twórca

P

Krok po kroku pniemy się w
górę i jesteśmy zauważani na
tym międzynarodowym rynku.
Ważne jest też to, że szkoła nie
bierze ani złotówki żadnych
publicznych pieniędzy, natomiast zawsze zarabiała na siebie
i dokładała się jeszcze do funduszu nauki. Wszystko osiągnęła własnymi siłami. I to jest
właśnie potwierdzenie naszej
skuteczności i innowacyjności.
Rozmawiała
Jolanta Czudak

owołanie Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej po transformacji ustrojowej było koniecznością. Studia podyplomowe
pozwalały na uzupełnienie wiedzy, której studenci nie zdobyli poprzednio na uczelniach. Standardem w zakresie edukacji
menedżerskiej jest program MBA, który powstał w Stanach Zjednoczonych, a później sprawdził się w Europie Zachodniej
i pomógł w skutecznej odbudowie gospodarki. Kiedy w Europie Środkowo-Wschodniej powstał nowy ład ustrojowy z gospodarką
wolnorynkową przeniesienie tych standardów było następstwem zaistniałych zmian. Sięgnęliśmy wtedy po najlepsze wzorce i bardzo starannie dobieraliśmy partnerów. Sukcesem w owym czasie było pozyskanie do współpracy 3 najbardziej prestiżowych szkół
biznesu w Europie: London Business School, HEC School of Management Paris, Norwegian School of Economics and Business
Administration z Bergen. Zachowując to samo partnerstwo z czasem udało nam się doprowadzić do rozszerzenia współpracy
z innymi uczelniami m.in. z Uniwersytetem Oksfordzkim, Cass Business School i innymi międzynarodowymi instytucjami. Szkoła
od lat jest pełnoprawnym członkiem prestiżowej organizacji European Foundation for Management Development EFMD utworzonej
przez wiodące europejskie szkoły zarządzania. W 2006 roku EFMD przyznała nam najbardziej prestiżową międzynarodową akredytację dla programów
EPAS. Akredytacja jest potwierdzeniem najwyższych, międzynarodowych standardów jakości realizacji programu MBA. Jesteśmy dumni, że w ciągu
zaledwie 19 lat nasza Szkoła Biznesu dołączyła do najlepszych w Europie.
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Od taśmy mierniczej i notesu do komputera i technologii satelitarnej

Dla dobra lasów – informacja to wiedza
Służba polskim lasom to nadrzędny cel działalności Biura
Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, które od ponad 50 lat
działa na rzecz polskiego leśnictwa. Sporządzane plany urządzania lasu są podstawą reglamentacji zasobów leśnych. To
plany urządzenia lasu wyznaczają poziom użytkowania tych
zasobów zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

B

iuro Urządzania Lasu i
Geodezji Leśnej (BULiGL)
powstało w 1956 r. jako jednostka państwowa właściwa do
planowania urządzeniowego w polskich lasach. Głównym obszarem
prac Biura jest wykonywanie 10-letnich planów urządzania lasów dla
nadleśnictw Lasów Państwowych.
– W praktyce termin „urządzanie
lasu” oznacza dział leśnictwa zajmujący się sporządzaniem dokumentacji urządzeniowej, w szczególności
planów urządzenia lasu. W planach
tych znajduje się opis lasów wraz
z projektowanymi zabiegami gospodarczymi i ochronnymi, program
ochrony przyrody oraz zadania z
zakresu hodowli i użytkowania lasu.
Opis lasu jako zasobu odnawialnego
oraz obiektywna ocena jego stanu,
dzięki naukowo opracowanym
metodom, pozwala na zaprojek-

towanie racjonalnego poziomu
użytkowania lasu. Z punktu widzenia sztuki leśnej plan urządzania
sporządzany jest zgodnie z wymogami hodowli, ochrony lasu oraz
ochrony przyrody i krajobrazu, a
także ochrony bioróżnorodności, co
zapewnia trwałość lasów i ciągłość
ich istnienia dla następnych pokoleń – wyjaśnia Janusz Dawidziuk,
dyrektor BULiGL.
BULiGL jest przedsiębiorstwem
państwowym, w skład którego
wchodzi Zarząd oraz 12 oddziałów
terenowych, w których jest zatrudnionych około 700 osób. Firma
swoje zyski od lat przeznacza na
rozwój przedsiębiorstwa i dzięki
temu utrzymuje stabilną sytuację ekonomiczną. – Realizujemy
strategiczne zadania państwowe:
sporządzamy plany urządzenia lasu,
które zatwierdza minister środowi-

ska, prowadzimy inwentaryzację
wielkoobszarową, tworzymy bank
danych o lasach wszystkich form
własności, opracowujemy materiały
do państwowej i międzynarodowej
statystyki leśnej. Należy podkreślić,
że dane urządzeniowe należą do
głównych źródeł informacji w systemie planistyczno-prognostycznym,
które – zgodnie z zapisami polityki
leśnej państwa – powinny pozostawać w gestii rządu. W konsekwencji,
nasze przedsiębiorstwo widzimy
jako jednostkę państwową podporządkowaną zapisami ustawowymi
ministrowi właściwemu do spraw
leśnictwa – ocenia dyrektor Janusz
Dawidziuk.
Polska jest jednym z krajów w
Europie o największej powierzchni
leśnej, która zajmuje obszar 9,1
mln ha. Las jest potencjałem
ekonomicznym, dzięki któremu
rozwija się produkcja drewna,
a ten przemysł daje miejsca pracy.
Szacuje się, że eksport wyrobów

przemysłu drzewnego stanowi
ok. 10 proc. krajowego eksportu.
W produkcji mebli Polska należy
do potęg światowych. – Jedne z najlepszych lasów w Europie mamy
dzięki racjonalnemu planowaniu
urządzeniowemu, które odgrywa
główną rolę w procesie powiększania zasobów leśnych, wzrostu
zasobności drzewostanów, wzrostu
średniego wieku lasów, zwiększania
bioróżnorodności, udziału gatunków liściastych itd. Profesjonalnie
wykonane plany urządzenia lasu
i prawidłowa ich realizacja przez
Lasy Państwowe są miernikiem
sukcesu i pozytywnej oceny polskiego leśnictwa na świecie – wyjaśnia
Stanisław Zajączkowski, zastępca
dyrektora BULiGL.
Ważnym zadaniem BULiGL jest
wielkoobszarowa inwentaryzacja
lasu, przeprowadzana metodą
matematyczno-statystyczną, za
pomocą losowo rozmieszczonych
powierzchni próbnych. Pozwala
Fot. Archiwum

lutym 2011 BULiGL otrzymało certyfikat stwierdzający wdroW
żenie i stosowanie zintegrowanego systemu zarządzania,
zgodnie z wymaganiami norm EN ISO 9001:2008 oraz EN ISO
14001:2004. BULiGL jako przedsiębiorstwo wielozakładowe dąży
do utrzymania wysokich standardów jakości prac, unifikacji form
organizacyjnych oraz systemów kontaktu z klientem. Jako firma
działająca w obszarze ochrony środowiska, stosuje także system
zarządzania środowiskowego, a trwające prace nad budową banku danych o lasach wszystkich form własności, powodują, że w
planach jednostki jest wdrożenie również systemu zarządzania
bezpieczeństwa informacji ISO 27001.

Pomiary na powierzchni próbnej wielkoobszarowej inwentaryzacji
stanu lasów

„Program Rekarton” – inicjatywa, która się sprawdza

Z nadzieją w przyszłość
Dobrowolne porozumienie producentów mleka i soków zawarte w celu
stworzenia pozaustawowego systemu zagospodarowania odpadów kartonowych to przykład godny naśladowania nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach Unii Europejskiej. Z liderem „Programu Rekarton”,
Tadeuszem Pokrywką, prezesem Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł
Spożywczy”, rozmawiamy o korzyściach wynikających z porozumienia
oraz nowych wyzwaniach.

– „Program Rekarton” w tym
roku obchodzi swoje 5-lecie.
Z wyników raportu niezależnych ekspertów wynika, że ta
inicjatywa przemysłu odniosła
ogromny sukces. Jakie były okoliczności podjęcia wspólnych
działań na rzecz dobrowolnego
zbierania i odzyskiwania opakowań po żywności płynnej?
– Ustawa z 2001 r. o opłacie
produktowej i opłacie depozytowej wprowadziła kategorię
odpadów opakowaniowych,
które podlegały obligatoryjnemu zbieraniu i recyklingowi oraz opłatom za wprowadzenie do obrotu produktów
opakowanych w opakowanie
wielomateriałowe. W znowelizowanej ustawie z 2005 r. te
opakowania przestały istnieć
jako kategoria i zaczęły podlegać
rozliczeniu za tzw. materiał dominujący. Spośród 30 rodzajów
opakowań, tylko kartonowe do
żywności płynnej, nadają się do
zbierania i recyklingu. Trudno
sobie wyobrazić zbieranie np.
kapsli metalowych z wkładką
plastikową, tubek po paście czy
opakowań po gumie do żucia.
Zgodnie z ustawą producenci
kartonów muszą kupować doku-

menty potwierdzające recykling
na papier i tekturę, a de facto
sami nie wprowadzają do obrotu
tego typu opakowań. Właśnie
wtedy zrodził się pomysł zbierania i recyklingu opakowań kartonowych niejako „na własna
rękę”. Ale musieliśmy znaleźć
zainteresowanego recyklingiem
partnera, który zamknąłby ten
proces. Udało się przekonać firmę Mondi Świecie S.A. Należy
podkreślić, względy ekonomiczne nie były dominującymi, ale

głównie działania ekologiczne.
Nasz program wychodzi dalej
niż wymaga tego prawo i udaje
się go realizować.
– Kto jeszcze uczestniczy
w tym Programie?
– Porozumieliśmy się z wieloma firmami komunalnymi oraz
ze związkami międzygminnymi.
Dzisiaj w programie jest ok. 70
podmiotów. Co roku zwiększa
się liczba firm, z którymi współpracujemy, ponieważ wzrasta
poziom, do którego zobowią-

zaliśmy się zbierać opakowania. Najłatwiej rozmawia się
z firmami komunalnymi, dla
których ten system przynosi
spore oszczędności wynikające
ze zwolnienia z opłat marszałkowskich i opłat składowiskowych. To jest wielki plus.
– Program został oficjalnie
poparty przez Ministerstwo
Środowiska.
– Tak, ważną sprawą dla nas
było podpisanie porozumienia pod patronatem ministra
środowiska, co dało nam wiarygodność i pozycję na tym
rynku. Było to bardzo ważne
na początku naszej działalności, ponieważ ustawiało nas
na pozycji godnego partnera.
Dzisiaj minister może powiedzieć, że była to idea godna
poparcia.
– W jaki sposób finansowany
jest „Program Rekarton”?
– Porozumienie jest finansowane wyłącznie przez producentów mleka i soków, czyli główne
podmioty wprowadzające opakowania kartonowe do obrotu. I tak
naprawdę płacą podwójnie – raz
Fot. Archiwum

Realizatorzy Programu Rekarton w trakcie zapoznawania się z technologią recyklingu kartonów po mleku
i sokach. W tle najnowsza maszyna papiernicza produkująca papier z makulatury, w tym z kartonów

ona, na obszarze całego kraju,
w krótkim czasie, określić stan lasu.
Wielkoobszarowa inwentaryzacja,
przeprowadzana w 5-letnim cyklu,
dostarcza wielu ważnych informacji
o stanie lasów wszystkich form
własności, które – razem z danymi
z planów urządzenia lasu – należeć
będą do podstawowych informacji w budowanym obecnie przez
BULiGL banku danych o lasach.
Przepisy Prawa ochrony środowiska, powołujące sieć Natura
2000, wiążą się m.in. z potrzebą
opracowania planów zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów Natura 2000. Znaczną część
tych planów realizuje BULiGL,
w tym także dla Puszczy Białowieskiej.
Biuro wykonuje także opracowania glebowosiedliskowe w lasach państwowych, wdrażając
ekosystemowe podejście do gospodarki leśnej, w odróżnieniu
od modelu surowcowego, które
miało miejsce w latach minionych.
W ekosystemie rozpoznaje się
siedliska na podstawie warunków
glebowych, cech drzewostanu oraz
zróżnicowania roślinności runa z
wykorzystaniem laboratoryjnych
analiz fizycznych i chemicznych
właściwości gleb.
Zmiany prawne w ochronie
środowiska i leśnictwie oraz
rozwój informatyki, a szczególnie
wdrożenie w Lasach Państwowych
Systemu Informatycznego Lasów
Państwowych były motywacją do
budowy Banku Danych o Lasach,
w którym znajdą się aktualne
informacje o lasach wszystkich

za zbieranie papieru i tektury, co
jest obowiązkiem ustawowym,
a dwa - opodatkowują się dobrowolnie na rzecz Programu, czyli
na zbieranie odpadów opakowaniowych po mleku i sokach.
Robią to wyłącznie dla środowiska. Tak naprawdę jesteśmy
chlubnym wyjątkiem i możemy
się pochwalić, że właściwie z
niczego stworzyliśmy system
na skalę przemysłową.
– To postawa godna podziwu.
Ale czy uda się stworzyć podstawy prawne do kontynuowania
tej działalności?
– Dobrowolne porozumienie
na rzecz budowy krajowego systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych, aby
miało ramy prawne, musi zostać
usankcjonowane ustawowo. Aktywnie promujemy koncepcje
wprowadzenia nowego zapisu w
projekcie ustawy o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, który przewiduje
możliwość zawarcia dobrowolnego porozumienia pomiędzy ministrem środowiska, a podmiotami
wprowadzającymi produkty w
opakowaniach. Prace legislacyjne nad projektem ustawy wciąż
trwają. Mamy nadzieję, że szybko wejdą w życie nowe regulacje
pozwalające na dalszy rozwój
systemu zbierania i recyklingu
kartonów do płynnej żywności.
Warto podkreślić, że produkcja
mleka i soków to ważny sektor
przemysłu spożywczego w naszym kraju, głownie produktów
najmniej przetworzonych.
– W programach edukacyjno
-promocyjnych, realizowanych
w gminach i szkołach, „Rekarton” stawia na wyrabianie
nawyków segregacji odpadów.
Jednak mało kto wie, że kartony
należy wyrzucać do pojemników
z plastikiem lub metalem.

form własności. Ten system będzie zapleczem dla administracji
centralnej w wyznaczaniu strategii rozwoju sektora leśnego oraz
monitorowania kierunków zmian.
– Planujemy także udostępnienie
danych społeczeństwu na interaktywnym portalu internetowym. Na
portalu znajdą się dane mapowe
i opisowe, które będą dostępne dla
wszystkich zainteresowanych – informuje Andrzej Talarczyk, główny
informatyk w BULiGL. – Leśnictwo jest gospodarką przestrzenną,
dlatego nasza technologia opiera
się na analizach przestrzennych,
opracowaniach geograficznych przy
zastosowaniu systemów GIS. Za
projekty informatyczne otrzymaliśmy wiele nagród, m.in. za eLMapa
Lasy Niepaństwowe na Targach
Leśnych w Świebodzinie w 2010 r.
Ten program pozwala wizualizować
i korzystać z map numerycznych
tworzonych dla wszystkich lasów
– dodaje Andrzej Talarczyk.
BULiGL jest firmą wykorzystującą nowe technologie i tworzącą
innowacyjne rozwiązania dla leśnictwa. Dysponuje nowoczesnym
sprzętem pomiarowym, stosuje
najnowsze rozwiązania technologii
mobilnych, teledetekcji, skanowania laserowego terenu (LIDAR)
oraz technologii informatycznych.
– Sporządzamy także mapy na
potrzeby wojska. Są to duże projekty, realizowane w ramach programów NATO, obejmujące wykonanie
map wektorowych, topograficznych
według określonych metod. Takie
zadania są dużym wyzwaniem, ale
dzięki nim możemy zaprezentować
nasze umiejętności i wykazać się
wiedzą technologiczną i ekspercką – dodaje dyrektor Janusz
Dawidziuk. (kar)

– Właśnie, i uświadomienie prawidłowych zachowań,
głównie wśród dzieci i młodych
ludzi, ale także dorosłych, jest
podstawowym celem naszych
akcji społecznych. Program
angażuje się w organizację
festynów i konkursów, jest
obecny na wszystkich ważnych
imprezach ekologicznych, np.
na Dniu Ziemi, Dniach Recyklingu, Targach Ekologicznych
POLEKO itd. Włączyliśmy się
w organizację akcji „Zamień
odpady na kulturalne wypady”,
w ramach której mieszkańcy
Warszawy, Wrocławia, Krakowa,
Gdańska, Łodzi mogli otrzymać
bilety do muzeów, teatrów, kin
w zamian za przyniesienie surowców wtórnych.
– Jakie są plany „Programu
Rekarton”?
– W ustawie o utrzymani czystości i porządku w gminach,
która wejdzie w życie 1 stycznia
2012 r. wymienia sie rodzaje
odpadów opakowaniowych, które podlegają obligatoryjnemu
selektywnemu zbieraniu. Nakłada to na gminę obowiązek
zorganizowania warunków do
selektywnego zbierania papieru, metalu, plastiku, szkła i opakowań wielomateriałowych. To
stanie się obowiązkiem wszystkich. Upatrujemy w tym duże
możliwości rozwoju naszego
Programu. Chcielibyśmy także
doprowadzić do zorganizowania
recyklingu polietylenu i aluminium – składników opakowań
kartonowych.
Rozmawiała
Katarzyna Karpińska
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Fot. Archiwum

Już w przyszłym roku będzie można dolecieć samolotem do Lublina.
Wizualizacja portu lotniczego.

Fot. Archiwum

Lubelska podstrefa ekonomiczna zajmuje 118 ha. Widok z lotu ptaka.

Postawili na postęp

Lublin – miasto z przyszłością
Potencjał intelektualny lublinian jest wielki. Ponad 20 proc. mieszkańców ma wyższe wykształcenie. Na lubelskich uczelniach kształci się ok. 90 tysięcy studentów. Każdego roku 20
tysięcy absolwentów gotowych jest do rozpoczęcia kariery zawodowej. To istotny czynnik
rozwoju lokalnego biznesu. Niższe są tu koszty pracy i prowadzenia działalności gospodarczej. O atutach miasta rozmawiamy z Krzysztofem Żukiem, prezydentem Lublina.
Fot. Archiwum

Krzysztof Żuk, prezydent Lublina

– Lublin jest atrakcyjnym
miejscem dla biznesu. Które
walory wyjątkowo sprzyjają
inwestorom?
– Stosujemy system ulg
i zachęt inwestycyjnych. Od
2007 działa podstrefa LUBLIN
jako część Specjalnej Strefy
Ekonomicznej EURO-PARK
MIELEC, która oferuje prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych
warunkach: zwolnienia z podatku dochodowego do 2020
roku i trzyletnie zwolnienie
z podatku od nieruchomości.
– Jakie działania są podejmowane w celu wzmacniania
pozycji gospodarczej miasta?
– Przede wszystkim budowa nowych układów komunikacyjnych i infrastruktury
drogowo-technicznej. Trwają
prace przy budowie portu lotniczego, 10 km od centrum
Lublina – w Świdniku. Zajmie

on powierzchnię 250 ha, a długość pasa startowego wyniesie
2520 m. W przyszłym roku
o tej porze lotnisko będzie już
gotowe do obsługi samolotów.
Realizujemy również drogi dojazdowe do nowo powstającej
obwodnicy miasta, stanowiącej
część drogi ekspresowej S17.
– Lublin aktywnie korzysta
ze środków UE. Czy poza projektami infrastrukturalnymi
realizowane są projekty pozainwestycyjne, wspierające
potencjał gospodarczy miasta?
– Tak, oczywiście. W celu
wzmocnienia tego potencjału,
promocji inwestycyjnej oraz
stworzenia marki gospodarczej Lublina wdrażamy kilka
projektów.
„Uwarunkowania rozwoju
gospodarczego województwa
lubelskiego na przykładzie
gminy Lublin”, w którym przeprowadzone zostaną analizy

dotyczące obecnej sytuacji
miasta w zakresie m.in. innowacyjności oraz stopnia
powiązań i współpracy między
przedsiębiorcami w regionie.
Wyniki analiz wskażą branże podstawowe i wspierające
rozwój miasta oraz umożliwią
wyselekcjonowanie inwestorów, którzy będą mogli tutaj
lokować swoje firmy.
„Promocja Inwestycyjna
Lublina” dotyczy kreowania przyjaznego klimatu dla
bezpośrednich inwestycji zagranicznych i rozwoju przedsiębiorczości. W ramach tego
projektu Lublin promował się
na Międzynarodowych Targach
Inwestycji i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL 2011,
które odbywały się na początku
października w Monachium.
Realizacja projektu zakłada
także organizację spotkań
biznesowych w ramach dwóch
edycji Forum Inwestycyjno-

Gospodarczego LUB INVEST,
opracowanie analizy oferty
edukacyjnej lubelskich uczelni
pod względem możliwości jej
dostosowania do aktualnych
potrzeb rynku pracy, publikację
materiałów promocyjnych oraz
organizację dwudniowej konferencji nt. lubelskich atutów
gospodarczych.
„EkoLublin”, dofinansowany z RPO WL polega na
wykorzystaniu specyficznych
uwarunkowań regionalnych
i lokalnych dla rozwoju gospodarki ekologicznej oraz
proekologicznych postaw
społeczności.
W przygotowywanej obecnie
strategii „Lublin 2020” traktuje się priorytetowo kilka
sektorów, m.in. przemysł
spożywczy, IT, BPO, motoryzacyjny, farmaceutyczny,
biotechnologiczny.
– Dlaczego właśnie te
branże?
– Lublin jest znanym ośrodkiem przemysłu rolno-spożywczego. Posiadamy także długoletnie tradycje przemysłu samochodowego i maszynowego, które
są obecnie odbudowywane. Na
terenie dawnych zakładów Daewoo Motor Polska działa szereg
firm, produkujących komponenty na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. Lublin to także
doskonałe miejsce do lokalizacji
biznesów usługowych, z uwagi
na ogromny potencjał akademicki. W raportach jesteśmy
wymieniani jako jeden z najbardziej atrakcyjnych (i jedyny
z Polski Wschodniej) ośrodków
pod inwestycje SSC. W mieście
działają innowacyjne biznesy
ICT. Mamy wielu dostawców
nowoczesnego oprogramowania dla globalnych podmiotów,
jak chociażby firma e-Leader,
którą w 2006 roku założyli studenci Politechniki Lubelskiej.
Obecnie firma zatrudnia ok. 115
osób i jest światowym liderem
w produkcji i sprzedaży oprogramowania do bankowości
mobilnej. Za swoje osiągnięcia
w 2011 r. firma otrzymała Nagrodę Gospodarczą Prezydenta
Miasta Lublin w kategorii Firma
Innowacyjna.

Innym przykładem lubelskiej innowacyjności jest CSF
Polska, która stworzyła platformę informatyczną „one4all”,
integrującą podstawowe procesy biznesowe. Rozwiązanie
to uzyskało pozytywną opinię
Instytutu Technologicznych
Systemów Informacyjnych.
Pozycję lidera na rynku
krajowym zajmuje również
Grupa Inżynierów SIM, której
głównym obszarem działania
jest produkcja systemów rejestracji rozmów. Dotychczas
spółka wyprodukowała ponad
6 000 tych urządzeń. Chciałbym również podkreślić obecność w Lublinie firmy Compu
Group Medical Polska Sp. z o.o.
(dawniej UHC Sp. z o.o.), która
powstała w 1995 r. z inicjatywy
lubelskiej Akademii Medycznej oraz amerykańskiej firmy
Care LLC, zajmującej się restrukturyzacją szpitali w USA.
Firma ta jest producentem
oprogramowania dla sektora
opieki zdrowotnej. Obecnie
z usług i rozwiązań firmy korzystają największe prywatne
sieci medyczne oraz ponad 150
szpitali w kraju i za granicą.
Ze względu na duży zasób
firm informatycznych, podjęliśmy działania mające na celu
utworzenie klastra IT, który być
może w przyszłości zamieni
się w prawdziwy ekosystem IT.
Zgodnie z założeniami Strategii
„Lublin 2020”, w mieście i regionie ma powstać Lubelska
Wyżyna IT (Lublin IT Upland).
Unowocześniamy również
inne branże. Takim przykładem jest powstały w Lublinie
e-sąd, czyli elektroniczne postępowanie upominawcze. To
jedyna tego typu jednostka w
kraju. Dzięki powołaniu tej
wirtualnej instytucji nie trzeba
osobiście stawiać się w sądzie
albo wysyłać dokumentów pocztą. Wszystko odbywa się za
pomocą poczty elektronicznej
i mamy pewność, że wniosek
został wypełniony prawidłowo, bo jeżeli system zauważy
braki, to dokument nie trafi
do obiegu. Taka organizacja
skraca czas załatwiania sprawy.
– Jak kształtuje się w Lublinie współpraca biznesu
z nauką?
– Tak jak w wielu miastach
Polski brakuje u nas transferu
nowych technologii do przemysłu. Na całym świecie firmy
współpracują z uczelniami.
W tej dziedzinie istnieją bardzo
duże możliwości i wzajemne
korzyści. W czerwcu br. został
oficjalnie podpisany list inten-

cyjny dotyczący współpracy
pomiędzy Gminą Lublin, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej oraz Uniwersytetem
Nowego Jorku (NYU). Jest on
pierwszym etapem do podpisania porozumień związanych
z ustanowieniem wspólnych zespołów doradczych w dziedzinie
innowacji, przedsiębiorczości
i transferu technologii oraz
z tworzeniem wspólnych programów edukacyjnych UMCS
i NYU, które mają obejmować
również wymiany studentów
oraz pracowników naukowych.
– Jakie konkretne działania prowadzi miasto na rzecz
innowacyjności, kształtowania ducha przedsiębiorczości
wśród mieszkańców?
– Wymagania pracodawców
wobec absolwentów rosną
z roku na rok. Potrzebni są
specjaliści z różnych dziedzin,
z dodatkowmi kwalifikacjami.
Wychodząc naprzeciw tym
oczekiwaniom Urząd Miasta
Lublin, we współpracy z uczelniami wyższymi, uruchomił
projekt promocyjny „Study
in Lublin”, którego celem jest
zwiększenie liczby studentów
cudzoziemców kształcących
się na lubelskich uczelniach
wyższych. Dla rozwoju miasta
niezwykle istotne jest utrzymanie ośrodka akademickiego
o bogatym kapitale intelektualnym.
Konieczna jest też potrzeba
kształtowania kultury przedsiębiorczości. Propozycją jest
nasz projekt „Zacznij biznes
w Lublinie”. W jego założeniach odwołujemy się do zaleceń Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno – Społecznego,
dotyczących wsparcia i propagowania rozwoju MŚP. Dlatego
zachęcamy do zakładania własnej działalności gospodarczej
w naszym mieście. Szczególną uwagą otaczamy przede
wszystkim ludzi młodych,
studentów i absolwentów
lubelskich szkół wyższych.
– Gdzie Lublin chce znaleźć
się za 10 lat?
– Miasto otwarte, przedsiębiorcze i przyjazne, stanowiące silny ośrodek akademicki,
z elastyczną i zdywersyfikowaną gospodarką opartą na
nowoczesnych usługach i innowacyjnym przemyśle – tak według obecnie opracowywanej
strategii ma wyglądać Lublin
w 2020 roku.
Rozmawiała
Małgorzata Potiopa
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JSW S.A. została uznana przez samorządowców za jedną
z najważniejszych firm w województwie śląskim

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. jest największym producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej

Węgiel wydobywany w JSW S.A. wykorzystywany jest głównie
do produkcji koksu, podstawowego składnika do wytopu stali

Węgiel jest podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski

nek obrotu uprawnieniami, na
którym w moim przekonaniu
ekologia wcale nie zyska, za
to na pewno stracą przedsiębiorcy. Na skutek dodatkowych
obciążeń wyhamują tylko rozwój inwestycji. Nie wiadomo
na co przeznaczone zostaną
pieniądze ze sprzedaży uprawnień i jaki procent pójdzie na
obsługę całego procesu, a jaki
na inwestycje. Jak do tej pory
najlepiej sprawdził się krajowy
system opłat za korzystanie
ze środowiska i wydatkowanie
tych środków przez NFOŚiGW
i wojewódzkie fundusze. Z tych
pieniędzy w całym kraju powstało tysiące ekologicznych
przedsięwzięć. W przypadku
handlu uprawnieniami do emisji takiej pewności nie mamy,
a już widzimy że dobrze z tego
będzie żył cały rynek pośredników. To trzeba zmienić, bo
konsekwencje dla gospodarki
będą nieodwracalne.

Najwyższy czas na refleksję
Utrzymanie silnej pozycji lidera w produkcji i eksporcie
najwyższej jakości węgla koksowego i koksu metalurgicznego w Unii Europejskiej jest podstawowym celem
działania Grupy Kapitałowej Jastrzębska Spółka Węglowa SA. Wymaga to wielomilionowych nakładów na inwestycje, odtworzenie mocy produkcyjnych, udostępnienie
i zagospodarowanie nowych złóż oraz budowę kolejnych
poziomów wydobywczych. W realizacji zamierzeń ma pomóc także planowana samowystarczalność energetyczna
grupy. Jak sprostać tym wszystkim wyzwaniom, pytamy
Jarosława Zagórowskiego, prezesa zarządu Jastrzębskiej
Spółki Węglowej SA.

– Zalecana w Unii Europejskiej dekarbonizacja nie zakłóci tych ambitnych planów?
– Jeśli dopuścimy do wyhamowania rozwoju technologicznego wydobycia węgla,
udostępniania nowych złóż
i budowy elektrowni konwencjonalnych to skutki dla
gospodarki będą katastrofalne.
Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej nie
może rujnować krajowego przemysłu. Węgiel jest podstawą
bezpieczeństwa energetycznego
Polski i nie zastąpią go szyszki,
wiatr czy słońce. Warunki klimatyczne wykluczają możliwość
wykorzystania odnawialnych
źródeł energii na większą skalę.
Mogą być tylko uzupełnieniem
w systemie elektroenergetycznym, a nie jego fundamentem.
Przy stosowaniu nowoczesnych
technologii wydobycia i przetwarzania węgla, środowisko nie
odczuje negatywnych skutków
emisji gazów cieplarnianych.

– Jak można temu skutecznie przeciwdziałać?
– Jest wiele sposobów na
wprowadzanie niskoemisyjnych
metod wydobycia i przetwarzania węgla. Wymaga to jednak
sporych nakładów finansowych.
Przedsiębiorstwa są w stanie
ten ciężar udźwignąć, ale mają
problemy z dostępem do kapitału. Banki uchylają się od
udzielania kredytów na takie
inwestycje dopóki ostatecznie
nie rozwiążemy wszystkich
zawiłości związanych z handlem emisjami. Unia dąży
do tego, żeby od 2013 roku
polska energetyka kupowała
100 proc. uprawnień do emisji
CO2 na aukcjach. Oznacza to
znaczący wzrost cen energii,
kosztów produkcji, spadek
konkurencyjności i atrakcyjności Polski, wycofywanie się
inwestorów i kolejną likwidację
krajowego przemysłu. Umowa
z Kioto degraduje Europę na
rzecz Chin i USA. Jeśli prze-

Z okazji Barbórki pragniemy złożyć wszystkim Górnikom,
pracownikom kopalń i ich Rodzinom
życzenia wszelkiej pomyślności.
Niech Święta Barbara nieustannie otacza Was i Wasze
Rodziny ochronnymi ramionami, zapewniając poczucie
bezpieczeństwa i pewności dnia jutrzejszego.
Wszystkim Górnikom Szczęść Boże!
Zarząd oraz Rada Nadzorcza
Jastrzębskiej Spółki Węglowej

staniemy w Polsce inwestować
w rozwój przemysłu to skutki
mogą być opłakane. Nie możemy dopuścić do kolejnej katastrofy, dlatego nasza grupa
włączyła się aktywnie w obronę
polskich interesów w Brukseli.
– Na czym ta obrona polega?
– Powołaliśmy półtora
roku temu z grupą polskich
firm z branży energetycznej
i paliwowej stowarzyszenie
w Brukseli – Central Europe
Energy Partners (CEEP), które ma pomagać w integracji
sektora i zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego w

Europie Środkowej, w ramach
wspólnej polityki. Członkami
są m.in. Grupa LOTOS S.A,
Polskie Forum AkademickoGospodarcze, ENERGA S.A,
Kulczyk Investments oraz
partnerzy międzynarodowi.
Reprezentacja jest bardzo
silna. CEEP przygotowuje
profesjonalną analizę dla
decydentów w UE, która
powinna urealnić politykę
klimatyczno-energetyczną w
skali globalnej, żeby Europa
nie traciła swojej przewagi
konkurencyjnej i pozycji światowego lidera w rozwoju gospodarczym. Mamy nadzieję,
że argumenty przedstawione
w tym dokumencie pozwolą
KE trzeźwo ocenić sytuację,
żebyśmy nie zabrnęli w ślepy
zaułek. Już czas żeby skończyć z mrzonkami i zająć się
efektywnością gospodarczą.
Na proponowanych przez KE
rozwiązaniach najlepsze interesy robią firmy konsultingowe
i pośrednicy. Już próbują nam
sprzedawać opcje na prawa do
emisji CO2. Widać, że zaczyna
się rozkręcać spekulacyjny ry-

– Czy grupa kapitałowa już
te skutki odczuwa?
– Problemy emisyjne nie
dotyczą bezpośrednio górnictwa, tylko naszych odbiorców. Najdotkliwiej odczuje
to energetyka i hutnictwo,
a my jesteśmy dostawcą
surowców dla tego sektora.
W konsekwencji odbije się to
bardzo na naszej działalności. Nie możemy dopuścić do
utraty silnej pozycji lidera w

produkcji i eksporcie najwyższej jakości węgla koksowego i
koksu metalurgicznego w Unii
Europejskiej. Podstawą każdego działania jest rachunek
ekonomiczny oraz wyważone
proporcje między interesem
społecznym i ochroną środowiska. Ludzie muszą mieć
miejsca pracy, zarabiać pieniądze i utrzymać swoje rodziny.
Zniszczyć strategiczny sektor
polskiej gospodarki można
bardzo łatwo, ale znacznie
trudniej będzie go odbudować.
My wiemy ile czasu potrzeba
na przygotowanie i realizację
inwestycji związanych z budową poziomów wydobywczych
w kopalniach, udostępnieniem i zagospodarowaniem
nowych złóż. Od koncepcji
do wykonania projektu mija
kilka, a nawet kilkanaście lat.
Podobnie jest z budową elektrowni węglowych i jądrowych.
Jeśli teraz nie podejmiemy
tych strategicznych decyzji, to
pewnego dnia w Polsce zgaśnie
światło, bo szyszek nie starczy
na zaspokojenie wszystkich potrzeb energetycznych w kraju.
Nasza grupa zamierza przeznaczyć w ciągu najbliższych
lat ponad miliard złotych na
inwestycje, ale chcemy mieć
pewność stabilnej sytuacji na
europejskim rynku.
Rozmawiała
Jolanta Czudak
Fot. Archiwum

Jarosław Parma, Prezes Spółki Energetycznej Jastrzębie SA (Grupa JSW)

– Szacunkowe nakłady inwestycyjne do 2015 roku na projekty energetyczne znacząco przekroczą 1 miliard
złotych. W perspektywie krótkoterminowej misją SEJ jest poprawa efektywności GK JSW poprzez minimalizację
kosztów energii wykorzystywanej przez zakłady głównego obszaru działania GK tzn. kopalnie i koksownie. SEJ
dostarcza do kopalń JSW energię elektryczną, ciepło, chłód oraz sprężone powietrze.
Obecnie energetyka Grupy pokrywa ok. 75 proc. zużywanej przez zakłady GK energii. Do końca 2015 roku
GK JSW będzie samowystarczalna energetycznie, a nadwyżki energii elektrycznej i ciepła lokowała będzie na
rynku zewnętrznym. Głównymi paliwami wykorzystywanymi przez GK JSW do produkcji energii będą paliwa
towarzyszące i odpadowe powstające w procesach wydobycia węgla oraz produkcji koksu (metan z odmetanowania kopalń, gaz koksowniczy oraz paliwa niskokaloryczne powstające w procesie uzdatniania węgla).
Po 2015 roku GK JSW dysponowała będzie mocami wytwórczymi około 300 MWe.
W dalszej perspektywie, GK rozważa scenariusz, w którym obszar energetyki w Grupie może być znaczącym
źródłem przychodów oraz pełnić rolę stabilizatora w okresach dekoniunktury na rynku węgla koksowego. Cel ten zostanie osiągnięty
poprzez budowę dużych jednostek (400 – 800 MWe) opalanych węglem energetycznym wydobywanym przez kopalnie Grupy.
Do głównych projektów energetycznych Grupy, realizowanych przez spółkę można zaliczyć budowę bloku fluidalnego CFB
70MWe w EC Zofiówka. Realizacja tego projektu jest rozwiązaniem, które umożliwi stopniowe wycofywanie wyeksploatowanych
jednostek w Elektrociepłowni Zofiówka, jak również dające możliwość produkcji przez kolejne 30 lat ciepła i energii elektrycznej od
2016 roku. Produkcja będzie prowadzona w pełnej zgodność z wymaganiami Dyrektywy IED, z większą sprawnością wytwarzania oraz
przy pełnym zaspokojeniu planowanego na te lata zapotrzebowania Spółki i odbiorców zewnętrznych na ciepło i energię elektryczną.
Ponadto pozwoli na zagospodarowanie niskokalorycznych paliw produkowanych przez Spółkę. 
Ż.Jaworska
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