
Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna uwolniła  

swój potencjał w 2022 roku

To już 30 lat! Historia 
lotów z Wrocławia 10-11
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Za nami rekordowy rok 
Kolei Dolnośląskich!  
 24-25

Zakłady w Jelczu i ambitne 
plany rozwoju  
 38-39 

Rozmowa z prezesem 
KGHM 28-30
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stała wysłana na wysokość 250 kilo-
metrów poprzez szwedzką rakietę ko-
smiczną. Nagrano film o wysokiej roz-
dzielczości, aby udowodnić spraw-
ność kamery i systemu rejestracji ob-
razu.  

- Śmiało możemy powiedzieć, że 
przygotowane przez nas urządzenia 
zrealizowały w 100 procentach celów 
jej postawionych - mówił Mikołaj Pod-
górski, członek zarządu firmy. 

Z produktów wrocławskiej firmy 
korzysta cały świat 
Spółka Scanway S.A. od lat oferuje te-
leskopy i kamery potrafiące obserwo-
wać Ziemię w dużej rozdzielczości 
i o najwyższej jakości zdjęć. Może po-
chwalić się wysyłką swoich produk-
tów do Europejskiej Agencji Kosmicz-
nej. 

W 2021 roku Scanway wszedł 
w skład konsorcjum tworzącego pro-
jekt polskiej konstelacji satelitów 
do obserwacji Ziemi. Zawiązano też 
współpracę z Niemiecką Agencją Ko-
smiczną i licznymi startupami tech-
nologicznymi (Activision Blizzard, 
Thales Alenia). ZD
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Wrocławska firma Scanway zaj-
muje się projektowaniem i wdra-
żaniem systemów wizyjnych dla 
przemysłu kosmicznego. Testom 
poddano systemy - STAR i VIBE
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Body outsourcing – elastyczne 
rozwiązanie dla nowoczesnych przedsiębiorstw
Dynamiczna 
zmienność rynkowa 
i niestabilna sytuacja 
makroekonomiczna 
na świecie sprawiły, 
że przedsiębiorstwa 
nieustannie poszukują 
sposobów zarządzania 
kosztami, który 
przyniósłby największą 
wartość dla ich działalności. 
Przy szybko zmieniającej 
się sytuacji gospodarczej, 
dobrym rozwiązaniem 
jest body outsourcing – 
kompleksowe rozwiązanie 
w zarządzaniu personelem.

Coraz więcej fi rm, aby 
zaspokoić swoje potrzeby 
biznesowe, poszukuje 
kompleksowych rozwiązań 
kadrowych. Body 
outsourcing to jedno 
z najbardziej skutecznych 
i opłacalnych narzędzi 

w czasie zaistnienia dysproporcji czy 
niedoboru personelu. Z modelu korzystają 
przede wszystkim przedsiębiorstwa, które 
chcą elastycznie kształtować strukturę 
zatrudnienia – wykluczając przy tym 
obciążenia związane z kwestiami formalnymi 
– zatrudnianiem i rozliczaniem pracowników. 
Główną zaletą tego rozwiązania jest jednak 
możliwość szybkiego uzupełnienia wakatów – 
mówi Piotr Kozłowski, VCO w Carden group.

– Od lat skutecznie 
wspieramy 
przedsiębiorstwa 
z niemal każdego 
sektora. Jako 
specjaliści w procesach 
body outsourcingu 
towarzyszymy 

pracownikowi, jak i pracodawcy 
na każdym etapie współpracy. Dzięki 
temu nasi partnerzy biznesowi mogą 
skoncentrować się na istotnych aspektach 
rozwoju swojej fi rmy, poświęcając 
mniej czasu na złożone i czasochłonne 
obowiązki administracyjne związane 
z zatrudnieniem personelu – dodaje Piotr 
Ferenc, Dyrektor ds. Sprzedaży w Carden 
group.
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