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Presti˝owy

Metalplast-Bielsko SA, spó∏ka zale˝na Grupy K´ty podpisa∏a
30 maja z firmà Ferrovial Agroman SA kontrakt na dostaw´
i monta˝ kompletnej elewacji dla Mi´dzynarodowego
Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie.
WartoÊç najwi´kszego w historii spó∏ki kontraktu
wynosi ok. 35 mln z∏.

Do walki o kontrakt na realizacj´ prac przy budowie Terminalu
2 Portu Lotniczego stan´∏a czo∏ówka polskich i zagranicznych
producentów i wykonawców fasad aluminiowych. MetaplastBielsko zaproponowa∏ wykonawcy (polsko-hiszpaƒskiemu konsorcjum Ferrovial Agroman, Budimex, Estudio Lamela) kompleksowà ofert´ - dostaw´ systemu i jego monta˝. Z myÊlà o tej inwestycji konstruktorzy z Metalplast-Bielsko zaprojektowali tak˝e trzy
zupe∏nie nowe systemy, które b´dà zastosowane przy budowie
terminalu.
– Naszym najwi´kszym atutem przy ocenie ofert by∏a du˝a elastycznoÊç i umiej´tnoÊç szybkiego reagowania na oczekiwania wykonawcy.
Nie wygralibyÊmy jednak przetargu gdyby nie fakt, ˝e nale˝ymy do
Grupy Kapita∏owej K´ty, która dysponuje nowoczesnà prasownià i odpowiednim potencja∏em finansowym - mówi Tomasz Grela, dyrektor operacyjny Metalplast - Bielsko. Termin realizacji umowy zosta∏ wyznaczony na koniec pierwszego pó∏rocza 2006 r., przy
czym oko∏o 70% prac zostanie wykonanych jeszcze w tym roku.
– To bardzo presti˝owy kontrakt. MyÊl´, ˝e nie tylko wp∏ynie on pozytywnie na wyniki Grupy Kapita∏owej K´ty, ale równie˝ pomo˝e nam
jeszcze bardziej wypromowaç mark´ Metalplast-Bielsko – komentuje
wydarzenie Dariusz Maƒko, prezes Grupy K´ty.

Systemy stalowe:
nowe rozwiàzania w spó∏ce
Kolejnym pomys∏em na zwi´kszenie dochodów firmy ma byç przej´cie (na razie
70% udzia∏ów) spó∏ki IMPET z Chorzowa b´dàcej dystrybutorem systemów stalowych szwajcarskiej firmy Forster. Kupno chorzowskiej spó∏ki oznacza dla Metalplast-Bielsko wejÊcie w nowy i bardzo perspektywiczny segment rynku, którego
wartoÊç szacuje si´ na 30-40 mln z∏ rocznie z tendencjà wzrostowà. Systemy stalowe u˝ywane sà coraz cz´Êciej przy realizacji budynków o podwy˝szonych wymaganiach przeciwpo˝arowych. Dotyczy to zarówno elewacji zewn´trznych, jak
i Êcian wewn´trznych. Dysponujàc nowymi rozwiàzaniami, Metalplast-Bielsko
wzbogaci swojà ofert´ i zaoferuje klientom – oprócz systemów aluminiowych –
tak˝e architektoniczne systemy stalowe.
Bielska spó∏ka szacuje, ˝e przychody spó∏ki IMPET wzrosnà w najbli˝szych 3 lat do
oko∏o 10 mln z∏. Firma z Chorzowa – oprócz dystrybucjà systemów – zajmie si´ tak˝e sprzeda˝à akcesoriów do systemów przeciwpo˝arowych.
Obecnie na rynku polskim ok. 90% sprzeda˝y systemów stalowych przypada na jeden du˝y mi´dzynarodowy koncern. Przej´cie od szwajcarskiej firmy Forster prawa do dystrybucji systemów stalowych na Polsk´ i kraje oÊcienne sprawi, ˝e
Metalplast-Bielsko b´dzie mia∏ szans´ zdobyç w ciàgu 2-3 lat przynajmniej
30-40 proc. tego rynku i rozpoczàç sprzeda˝ poprzez swoje spó∏ki zagraniczne
w krajach obj´tych umowà o wy∏àcznoÊci.
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CIEKAWOSTKA
Systemy Metalplast-Bielsko mogà s∏u˝yç do wykonania niestandardowych
projektów. Bardzo dobrym przyk∏adem jest restauracja na rzece Newie
w Petersburgu – „Letuchiy Galandiech” (Latajacy Holender) wykonana
przez rosyjskà firm´ Plastburg.
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kontrakt na Ok´cie
Tomasz Grela,

Marcin Pucha∏a,

dyrektor operacyjny Metalplast-Bielsko,
prezes zarzàdu Metalplast Stolarka

cz∏onek zarzàdu, dyrektor handlowy Metalplast-Bielsko

Do walki o kontrakt stan´∏a czo∏ówka
firm europejskich. Nie by∏o ∏atwo
przekonaç wykonawc´, aby wybra∏
nasz system i naszà firm´ do monta˝u
elewacji, ale w jednym mieliÊmy
przewag´ nad konkurencjà: byliÊmy elastyczni w dzia∏aniu. W trakcie negocjacji i spotkaƒ przekonaliÊmy wykonawc´, ˝e potrafimy naprawd´ pracowaç. Gdy pojawi∏ si´ jakiÊ problem, przywoziliÊmy na
spotkania gotowe rozwiàzania, potem dyskutowaliÊmy i wybieraliÊmy najlepszy wariant. To wszystko dzia∏o si´ z tygodnia na tydzieƒ.
˚adna inna firma nie potrafi∏a dzia∏aç w takim tempie. Mi´dzy
innymi dzi´ki temu wygraliÊmy ten przetarg.

m

Ten kontrakt stanowi prawdziwy prze∏om. Do tej pory udowadnialiÊmy, ˝e Metalplast-Bielsko produkuje systemy aluminiowe dorównujàce jakoÊcià i rozwiàzaniami technicznymi systemom zagranicznym. Wygrywajàc „Ok´cie”, pokazaliÊmy, ˝e na
rynku polskim jesteÊmy lepsi i bardziej elastyczni od czo∏owych
firm europejskich, a nasze systemy mogà byç wykorzystywane
nie tylko na drobne i Êrednie realizacje, ale tak˝e na du˝e obiekty z tzw. najwy˝szej pó∏ki.
„Ok´cie” jest tego najlepszym przyk∏adem. Spodziewamy si´, ˝e realizacja tego obiektu
umocni jeszcze bardziej pozycj´ naszej firmy i przyczyni si´ do zdobycia kolejnych presti˝owych kontraktów. Do realizacji kontraktu zaprosiliÊmy najwi´kszych naszych klientów, którzy pomogà nam w wykonawstwie terminalu. Zakres prac jest ogromny, dlatego zdecydowaliÊmy si´ po∏àczyç si∏y. Tym samym pokazaliÊmy, ˝e polskie firmy z bran˝y aluminiowej
nie muszà walczyç ze sobà, ale mogà wspó∏pracowaç i czerpaç z tego zyski. GdybyÊmy tego nie uczynili, kontrakt wygra∏aby zapewne firma zagraniczna.

Metalplast-Bielsko
coraz silniejszy
Wygranie przetargu na realizacj´ tak presti˝owej
inwestycji koƒczy pewien etap w rozwoju bielskiej
firmy nale˝àcej od 1996 roku do Grupy Kapita∏owej
K´ty. Spó∏ka mia∏a wówczas ponad 20% rynku stolarki aluminiowej, jednak jej pozycja systematycznie
si´ pogarsza∏a. W 1999 roku jej szefem zosta∏ Dariusz Maƒko. Pod jego kierownictwem firma zmieni∏a strategi´ i wycofa∏a si´ z nisko dochodowej produkcji prostej stolarki okienno-drzwiowej i skupi∏a
si´ na tworzeniu nowoczesnych systemów aluminiowych dla budownictwa oraz ich dystrybucji.
Dzi´ki tej zmianie w ciàgu zaledwie kilku lat spó∏ka
zdoby∏a pozycj´ lidera systemów aluminiowych
w Polsce z niemal 50% udzia∏em w rynku. Produkty
Metalplast-Bielsko wykorzystano m.in. przy budowie centrów handlowych Wola Park, Arkadia (oba
w Warszawie), Galeria Kazimierz (Kraków) czy te˝
Wydzia∏u Stomatologii Akademii Medycznej w Poznaniu. Obecnie w systemach bielskiej firmy realizowany jest tak˝e hotel Hilton w Warszawie.

Hotel Hilton w budowie

Sukcesy spó∏ki znalaz∏y odzwierciedlenie
w jej wynikach finansowych – jej przychody wzros∏y z 68,2 mln
z∏ w 1999 roku do
174,9 mln z∏ w 2004 roku (dane skonsolidowane).
Zgodnie z za∏o˝eniami 5-letniej strategii rozwoju Grupy K´ty przychody ze sprzeda˝y Metalplast-Bielsko
majà wzrosnàç do 300 mln z∏ w 2009 roku.
– Prognoz´ niemal 100% wzrostu sprzeda˝y
opieramy na fakcie, ˝e nasze produkty ju˝ obecnie
posiadajà silnà pozycj´ na rynku i cieszà si´ du˝à
popularnoÊcià zarówno wÊród architektów, jak
i inwestorów. Systematycznie roÊnie te˝ eksport –
podkreÊla prezes Dariusz Maƒko.
W ciàgu ostatnich pi´ciu lat wartoÊç eksportu
wzros∏a z 2 do 27 mln z∏ rocznie. W tym czasie firma
zbudowa∏a sieç sprawnie funkcjonujàcych spó∏ek zale˝nych - na W´grzech, Ukrainie, w Niemczech i Ru-

munii oraz firm partnerskich w Moskwie, Sankt Petersburgu i W∏adywostoku. W systemach bielskiej
spó∏ki wykonano zagranicà setki obiektów – centrów
handlowych, banków, biurowców, salonów samochodowych, budynków u˝ytecznoÊci publicznej.
WÊród nich sà bardzo presti˝owe realizacje: lotnisko
Boryspol w Kijowe, najwy˝szy budynek w Miƒsku czy
apartamentowiec „Olimp” w Sankt Petersburgu.
Nowym kierunkiem ekspansji Metalplast-Bielsko b´dzie w najbli˝szych latach Europa Zachodnia. W Niemczech powsta∏a spó∏ka MetalplastDeutschland, która chce w tym roku sprzedaç produkty za oko∏o 1 mln euro. Firma zaistnia∏a równie˝ na rynkach Wielkiej Brytanii i Finlandii.
W planach jest sprzeda˝ na rynki Danii i Szwecji,
a tak˝e do Bu∏garii czy Algierii.
– Naszym celem jest zdobycie pozycji lidera w Europie Ârodkowo-Wschodniej. Mamy nowoczesny
produkt, konkurencyjne ceny, dobry serwis. Chcemy
wykorzystaç te atuty - uwa˝a Dariusz Maƒko.
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Inwestycje na finiszu

Nowa jakoÊç w starych murach

Adam Miarka i Artur Dobosz koordynowali i nadzorowali inwestycje w SWW

W Segmencie Wyrobów Wyciskanych dobiegajà koƒca
trzy du˝e inwestycje warte oko∏o 70 mln z∏.
Ich realizacja - zdaniem naszych specjalistów - by∏a karko∏omnym przedsi´wzi´ciem i wymaga∏a
ogromnego zaanga˝owania i koordynacji prac.

– Nigdy wczeÊniej tak du˝e inwestycje nie by∏y prowadzone równoczeÊnie. Wszystkie z nich sà realizowane w istniejàcych obiektach,
przy biegnàcej produkcji i wymaga∏y wczeÊniejszych przygotowaƒ
(przenoszenia lub wymiany szeregu kolidujàcych urzàdzeƒ, instalacji,
a nawet ca∏ego wydzia∏u produkcyjnego w nowe miejsca) – mówi
Adam Miarka, zajmujàcy si´ inwestycjami w Grupie K´ty od
prawie dziesi´ciu lat.
Zakres prac budowlanych i infrastrukturalnych by∏ olbrzymi. Prace realizowane by∏y po uzyskaniu odpowiednich – stosownych
do nowych przepisów - zezwoleƒ. Dlatego formalne procedury
uzgodnieƒ administracyjnych trwa∏y znacznie d∏u˝ej ni˝ to mia∏o miejsce przy realizacji innych inwestycji. Ponadto prace monta˝owo - rozruchowe wymaga∏y precyzyjnej koordynacji. Bardzo
cz´sto przy jednej inwestycji pracowa∏o jednoczeÊnie kilka firm.
Ka˝da z nich chcia∏a wykonaç swoje prace jak najszybciej i trzeba
by∏o godziç ich nieraz sprzeczne interesy.
Wkrótce nastàpi uruchomienie urzàdzeƒ. Jako pierwsza ruszy
prasa 2800 ton, potem druga prasa 1600 ton, a na koƒcu
uruchomiona zostanie anodownia. Inwestycje umo˝liwià m.in.
produkcj´ nowych wyrobów – kszta∏towników cienkoÊciennych
o ma∏ych gabarytach (prasa 1600 ton) czy pr´tów ze stopów
twardych wykonanych w nowej technologii (prasa 2800 ton).
Prasa 2800 ton.
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1602 - bliêniak 1600
Nowa prasa otrzyma∏a ju˝ nazw´ 1602, poniewa˝ jest
prawie bliêniaczkà prasy 1600 ton z Alupolu. Decydujàc si´ na budow´ prasy nasi specjaliÊci postanowili
wykorzystaç najlepsze rozwiàzania techniczne czo∏owych firm europejskich, przede wszystkim niemieckich. Wi´kszoÊç z nich wspó∏pracowa∏a wczeÊniej
z K´tami przy realizacji podobnych inwestycji. I tak
pras´ dostarczy∏a firma SMS Eumuco, produkujàca
jedne z najlepszych pras na Êwiecie.

Zaanga˝owani w realizacj´ inwestycji

c.d. na stronie 6

Nowa prasa przeciwbie˝na 2800 t.

Prasa przeciwbie˝na: maszyna - cacko

Jerzy Gellner

Pracownicy mówià o niej: prawdziwe cacko, maszyna na miar´ dwudziestego pierwszego
wieku. I chodzi nie tylko o pras´, ale tak˝e o urzàdzenia pomocnicze z nià wspó∏pracujàce,
m.in. robota obs∏ugujàcego pras´ w zakresie podawania i odbierania matrycy w ka˝dym
cyklu, stacj´ czyszczenia matryc czy nagrzewnic´ indukcyjnà, która nagrzewa pojedynczy
wlewek bez dotykania jego bocznych powierzchni.

- Starsi pracownicy poczàtkowo mówili: „prasa przeciwbie˝na ...mieliÊmy ju˝ takie prasy
na PC1, to nic nowego”. Potem przyznawali: Faktycznie technologia jest zupe∏nie inna.
Niby podstawowe zasady pozosta∏y bez zmian, lecz sama jakoÊç wykonania prasy i jej
precyzja sà nieporównywalne. Wszystko jakby z innej epoki – mówi Artur Dobosz,
kierownik Dzia∏ Rozwoju i Utrzymania Ruchu.
Edward Plewniak

Ryszard Kóska

Leon Kataƒski

Janina Woênicka

Robert Kuras

Zaanga˝owani w realizacj´ inwestycji

Przy realizacji tej inwestycji pracowa∏a polska firma Zamet z Tarnowskich Gór, ta sama,
która w latach 70. wykonywa∏a dla naszej firmy prasy, wybiegi, pi∏y do ci´cia wlewków.
Jej fachowcy wygrali rywalizacj´ z niemiecka firmà i wykonali - zgodnie z wymaganiami
k´ckich in˝ynierów - rozciàgark´.
Prasa przeciwbie˝na cz´Êciowo zastàpi najstarszà ze wszystkich pras znajdujàcych si´
w zak∏adzie – pras´ 3200 ton wyprodukowanà jeszcze latach 50. Nowa prasa b´dzie produkowa∏a pr´ty i kszta∏towniki ze stopów twardych.
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Nowoczesna anodownia
Dostawcà ca∏ej technologii jest w∏oska firma Monti
Enginiering, która zaprojektowa∏a, wyposa˝y∏a i uruchomi∏a kilkadziesiàt podobnych obiektów na Êwiecie. W przypadku anodowni najwa˝niejsza okaza∏a
si´ lokalizacja. D∏ugo trwa∏y poszukiwania optymalnego miejsca. Podstawowym zagadnieniem by∏o bowiem znalezienie takiej lokalizacji w istniejàcych
obiektach, aby zapewniç anodowanym kszta∏townikom optymalnà drog´ przemieszczania si´. Dlatego
nowoczesna anodownia przypomina nieco karuzel´,
bo materia∏ przesuwa si´ zawsze tylko w jednym
kierunku. – Takie rozwiàzanie gwarantuje wysokà
wydajnoÊç i unikni´cie strat czasu spowodowanych
transportem zawieszek w przeciwnych kierunkach –
mówi Artur Dobosz, nadzorujàcy inwestycj´.
Projekt anodownii przewiduje mo˝liwoÊç jej dalszej
rozbudowy i uruchamiania nowych technologii anodowania, które jeszcze nie sà popularne wÊród naszych klientów. Anodownia posiada nowoczesnà
oczyszczalni´ Êcieków, która zapewni ekologiczne
prowadzenie procesu.

Nowa anodownia: materia∏ przesuwa si´ tylko w jednym kierunku

Wybieg do prasy wyprodukowa∏a inna niemiecka
firma – Unterschutz.
Pod∏àczony do niej zosta∏ specjalny zespó∏ wentylatorów umieszczony na zewnàtrz hali, który zapewni
lepsze warunki ch∏odzenia wyciskanych profili oraz
przyczyni si´ do wi´kszego komfortu pracy.
Urzàdzenia pomocnicze – sztaplark´, desztaplark´,
automatycznà suwnic´ oraz liczne przenoÊniki rolkowe i ∏aƒcuchowe s∏u˝àce do transportu koszy
z materia∏em dostarczy∏a po raz kolejny w∏oska firma TURLA.
W przypadku pieców do starzenia skorzystaliÊmy
z oferty holenderskiej firmy Unifour, znanej ze skutecznych i niezawodnych rozwiàzaƒ, a sprawdzonych w naszych zak∏adach w Alupolu i K´tach. Nowym partnerem przy realizacji inwestycji by∏a niemiecka firma Expert, która dostarczy∏a nagrzewnic´
gazowà zawierajàcà nowatorskie rozwiàzania techniczne.
- ZdecydowaliÊmy, ˝e kupujemy urzàdzenia nie od
jednego lecz od wielu dostawców. To pozwoli∏o
nam si´gnàç po rozwiàzania techniczne wykorzystujàce najnowsze zdobycze wiedzy w zakresie
przeróbki plastycznej i galwanotechniki - mówi
Adam Miarka, specjalista ds. rozwoju.
Nowa prasa 1600 ton zastàpi stara pras´ 1250 i b´dzie produkowa∏a z du˝à wydajnoÊcià i przy niskich
kosztach specjalny asortyment kszta∏towników - profili cienkoÊciennych, wykorzystywanych m.in. na kabiny prysznicowe.
foto: Tomasz Wójcik
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1602 - bliêniak 1600 c.d.

Tomasz Kruêlak

Jerzy Zieliƒski

Jerzy Goryl
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Dynamicznie roÊnie
eksport opakowaƒ

Wspó∏praca z wielkimi mi´dzynarodowymi koncernami, jak: Nestle, Rieber Foods, Perfetti Van
Melle, czy Kraft Foods trwa ju˝ od kilku lat. Poczàtki nie by∏y ∏atwe, bo zachodnie firmy nie by∏y pewne, czy polski producent opakowaƒ sprosta ich wymaganiom dotyczàcym jakoÊci i serwisu. Koncerny
nie tylko nie zawiod∏y si´, ale wr´cz przeciwnie znalaz∏y w Grupie K´ty solidnego partnera, z którym
systematycznie rozwijajà wspó∏prac´.
– Potrzebowa∏y czasu, aby przekonaç si´, ˝e nasze opakowania nie sà wcale gorsze od zachodnich, ˝e mogà byç równie dobre i mniej kosztowaç. Stàd wzrost zamówieƒ – mówi Wojciech
Kosowski, kierownik Dzia∏u Eksportu.
Âwiadectwem zaufania jest podpisanie przez
koncerny Kraft Foods, Unilever i Perfetti Van Melle ramowych umów z SOG, które umo˝liwiajà Grupie K´ty udzia∏ w przetargach na dostaw´ opakowaƒ organizowanych przez te koncerny dla wybranych dostawców. – Musimy wykorzystaç swojà
szans´ - mo˝emy dostarczaç opakowania na ca∏à
Europ´ – t∏umaczy Zbigniew Zielonka, dyrektor
Eksportu SOG.
Póki co, k´ckie opakowania poprzez mi´dzynarodowe koncerny w´drujà do fabryk w Czechach,
na S∏owacji, W´grzech i Ukrainie, a stamtàd z gotowymi produktami trafiajà na pó∏ki sklepowe
w ca∏ej Europie. Najwi´kszymi rynkami zbytu opakowaƒ sà obecnie Czechy i Ukraina. Szczególnie
dobrze uk∏ada si´ wspó∏praca z firmami zza
wschodniej granicy.
– Bez wàtpienia pomog∏a nam „pomaraƒczowa rewolucja”. Ukraiƒcy dzi´kowali Polakom za poparcie
i okazanà pomoc. Mówili o tym nawet podczas biznesowych rozmów. Dzi´ki temu mamy teraz znacz-

nie lepszy klimat do robienia interesów ni˝ wczeÊniej. Ukraiƒcy sà otwarci i chcà wspó∏pracowaç mówi Wojciech Kosowski.
Z sukcesem sprzedawane sà tak˝e k´ckie opakowania w krajach nadba∏tyckich, g∏ównie na Litwie
i ¸otwie. W tym przypadku zas∏ugà wzrostu sprzeda˝y by∏o zmiana sposobu wynagradzania przedstawicieli handlowych, którzy przeszli na system
prowizyjny. Efekt by∏ zaskakujàcy. W ciàgu szeÊciu
miesi´cy tego roku tamtejsi handlowcy sprzedali
o 150 ton wi´cej opakowaƒ ni˝ w tym samym okresie roku poprzedniego.
RoÊnie tak˝e eksport opakowaƒ do rynek rosyjski. Cz´Êç opakowaƒ trafia tam bezpoÊrednio, ale
wi´kszoÊç sprzedawana przez firmy bia∏oruskie,
które uszlachetniajà nasze laminaty (nadruk, ci´cie). Najwi´ksze jednak nadzieje na dalszy wzrost
eksportu wiàzane sà z Europà Zachodnià. – To
ogromny rynek, który jest ju˝ podzielony. Uszczknàç
z niego cokolwiek jest bardzo trudno, ale nie poddajemy si´. Obecnie prowadzimy dzia∏ania, które
powinny zaowocowaç znacznie wi´kszymi ni˝ dotychczas dostawami opakowaƒ do krajów starej
Unii – mówi Zbigniew Zielonka.

Sprzeda˝ opakowaƒ w tonach

2 300 t.

1 700 t.

I pó∏. 2004 r .

Zbigniew Zielonka

Wojciech Kosowski

Anna Jóêwicka

Rafa∏ Guzdek

Kamil Karpeta

¸ukasz Âlusarczyk

I pó∏. 2005 r .

Dzia∏ Eksportu SOG

Przez szeÊç miesi´cy tego roku
Segment Opakowaƒ Gi´tkich sprzeda∏
za granic´ o ponad 30 % wi´cej
laminatów ni˝ w roku poprzednim.
Du˝y udzia∏ we wzroÊcie eksportu majà
mi´dzynarodowe koncerny, które
zwi´kszajàc sprzeda˝ w∏asnych produktów, potrzebujà wi´cej opakowaƒ.
Coraz cz´Êciej kupujà je w K´tach.
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Segment
Opakowaƒ
Gi´tkich

U

Udane wejÊcie
w rynek opakowaƒ
flekso
W szeÊç miesi´cy od uruchomienia w
Tychach nowego zak∏adu wytwarzajàcego
opakowania metodà fleksograficznà produkcja
nabiera coraz wi´kszego tempa. RoÊnie liczba
zamówienia, powi´ksza si´ grono klientów.
Wszystko wskazuje, ˝e nowy biznes mo˝e si´
okazaç prawdziwà ˝y∏à z∏ota.
Ju˝ teraz wiadomo, ˝e inwestycja w Tychach,
która kosztowa∏a firm´ ponad 21 mln z∏, by∏a
strza∏em w „dziesiàtk´”. Nowy zak∏ad nie tylko
wzbogaci∏ - jak pierwotnie zak∏adano - ofert´ handlowà Segmentu Opakowaƒ Gi´tkich, ale pozyska∏ w bardzo krótkim okresie czasu wielu nowych
klientów.

Marcin Kijas,
handlowiec
W Polsce rynek opakowaƒ
fleksograficznych jest bardzo du˝y, ale nacechowany silnà konkurencjà.
Funkcjonuje mnóstwo ma∏ych prywatnych firm, które sà bardzo mobilne i mogà b∏yskawicznie reagowaç na potrzeby klientów. Cz´sto jednak jakoÊç oferowanych przez nie wyrobów pozostawia wiele do
˝yczenia.
Naszym najwi´kszym atutem, który z sukcesem pozwoli∏ nam wystartowaç od przys∏owiowego zera
jest znana i ceniona marka Grupy K´ty. Klienci wiedzà, ˝e mamy nowoczesne maszyny, Êwietnych technologów i drukarzy. Poza tym oferujemy kompleksowà obs∏ug´. To wszystko by∏o mocnym i przekonywujàcym argumentem do rozpocz´cia wspó∏pracy.
Dzi´ki temu weszliÊmy na trudny rynek opakowaƒ
flekso. Mamy w nim na razie niewielki udzia∏, ale
najwi´ksze sukcesy dopiero przed nami.
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Segment
Opakowaƒ
Gi´tkich

– JesteÊmy pozytywnie zaskoczeni – mówi
Rafa∏ Bartosik, cz∏onek zarzàdu Alupol - Nie
spodziewaliÊmy si´, ˝e tak szybko opanujemy
technologi´ i wystartujemy z regularnà produkcjà. Wszystko idzie po naszej myÊli: maszyny
dobrze si´ spisujà, z rynku p∏ynà kolejne zamówienia. W ich zdobyciu pomaga nam bardzo
dobra marka firmy. K´ty sà znane na rynku
i majà opini´ solidnego producenta opakowaƒ.
To sprawia, ˝e wielu klientów chce z nami
wspó∏pracowaç – dodaje Bartosik.
W czerwcu zak∏ad pracowa∏ ju˝ na trzy
zmiany. – To dobry sezon na opakowania na lody. Produkujemy ich sporo, ale mamy tak˝e coraz wi´cej zamówieƒ na inne produkty. Do tej
pory drukowaliÊmy ju˝ oko∏o 100 wzorów – mówi drukarz Wojciech Kawecki.

Cieszy si´, ˝e wspólnie z kolegami uda∏o
si´ tak szybko opanowaç technologi´ zadruku. – Na poczàtku mieliÊmy sporo problemów, ale dzi´ki doÊwiadczeniu, dobrej organizacji pracy i pomocy kolegów znajàcych si´ na
druku rotograwiurowym zdo∏aliÊmy opanowaç
technologi´ i mogliÊmy w stosunkowo krótkim
czasie przystàpiç do realizacji zamówieƒ –
mówi jeden z drukarzy. Przygotowanie
urzàdzeƒ do pe∏nej produkcji zaj´∏o zaledwie 3-4 miesiàce. To bardzo szybko, bo - jak
twierdzà drukarze - w innych firmach taki
proces trwa dwa albo trzy razy d∏u˝ej.
– Jak na razie nie mamy ˝adnych reklamacji.
Kolory wychodzà pi´knie, klienci sà zadowoleni. Oby tak dalej - mówi Wojciech Kawecki.
W zwiàzku z wdro˝eniem przez SOG syste-

HACCP
receptà na bezpieczeƒstwo i porzàdek
HACCP – z angielskiego Hazard Analysis and Critical Control Points
– po polsku Analiza Zagro˝eƒ i Krytyczne Punkty Kontroli.
HACCP jest to system zapewniajàcy bezpieczeƒstwo zdrowotne w sektorze ˝ywnoÊciowym. Dlaczego system zosta∏ wdro˝ony w∏aÊnie Segmencie Opakowaƒ
Gi´tkich? Poniewa˝ SOG uczestniczy w „∏aƒcuchu ˝ywnoÊciowym” b´dàc dostawcà opakowaƒ bezpoÊrednich dla producentów artyku∏ów spo˝ywczych, produktów
leczniczych lub wyrobów medycznych.
Celem wdro˝enia systemu HACCP jest wyeliminowanie lub zmniejszenie do akceptowalnego poziomu - poprzez zastosowanie odpowiednich procedur, a tak˝e
monitoringu – wszelkiego rodzaju zagro˝eƒ, powstajàcych w podczas ca∏ego procesu wytwarzania wyrobów (poczàwszy od dostaw surowców, poprzez produkcj´
po dostaw´ do naszego klienta) , a dotyczàcych, m.in. obecnoÊci w laminacie zanieczyszczeƒ: mechanicznych (szk∏o, metal itp.), chemicznych (obcych zapachów,
zanieczyszczeƒ zwiàzkami chemicznymi) oraz mikrobiologicznych.
SOG jest jednym z niewielu producentów opakowaƒ, który wdro˝y∏ system HACCP.
Po cz´Êci by∏o to wynikiem nacisku ze strony mi´dzynarodowych koncernów, które
szczególnà wag´ przywiàzujà do bezpieczeƒstwa swoich produktów i chcà mieç tzw.
podwójne zabezpieczenie. – Sami majà HACCP, ale chcà, aby ten system funkcjonowa∏ tak˝e u dostawców, bo to gwarantuje im wi´ksze bezpieczeƒstwo dla produktów,
które kupujemy w sklepach - mówi jeden z pracowników.

mu HACCP w hali, gdzie produkowane sà
opakowania, zarówno pracownikom, jak
i urzàdzeniom stawia si´ wysokie wymagania sanitarne. Urzàdzenia sà bardzo dok∏adnie czyszczone i dezynfekowanie zgodnie z harmonogramem. Dotyczy to równie˝ posadzki, która jest codziennie myta
i odkurzana. Nad jakoÊcià opakowaƒ czuwa zespó∏ kontrolerów, który bada czy wydrukowane kolory sà zgodne ze wzorem,
czy nie wyst´pujà przesuni´cia nadruku,
smugi lub zamazania. – Badamy wszystko,
co wp∏ywa na jakoÊç opakowania – mówià
kontrolerzy. Jednym z wa˝niejszych badaƒ
jest badanie pozosta∏oÊci rozpuszczalników
w laminatach na urzàdzeniu zwanym
chromatografem.

Konsekwencjà wdro˝enia zasad systemu HACCP sta∏o si´ nie tylko opanowanie zagro˝eƒ i obj´cie specjalistycznym nadzorem zidentyfikowanych w oparciu o analiz´
zagro˝eƒ CCP (Krytycznych Punktów Kontroli), lecz tak˝e wprowadzanie ostrego re˝imu sanitarnego. Dotyczy on wszystkich elementów procesu wytwarzania opakowaƒ
(materia∏y, ludzie, pomieszczenia i wyposa˝enie), w tym szczególnie ca∏ego personelu. I tak wszyscy pracownicy zatrudnieni w zak∏adzie opakowaƒ muszà posiadaç wa˝ne badania sanitarno-epidemiologiczne. Ka˝dorazowo po wejÊciu do hali, a tak˝e po
wykonaniu ka˝dej czynnoÊci nie zwiàzanej z bezpoÊrednio produkcjà (np. sprzàtaniem
lub czyszczeniem maszyny) majà obowiàzek myç i dezynfekowaç d∏onie. Obostrzenia
dotyczà tak˝e osób postronnych, które mogà wejÊç do pomieszczeƒ produkcyjnych po
przebraniu si´ odpowiedni strój wraz nakryciem g∏owy i zdezynfekowaniu d∏oni.
Przyj´te ostre wymogi sanitarne spowodowa∏y, ˝e wszystkie maszyny i urzàdzenia znajdujàce si´ w hali produkcyjnej sà czyszczone zgodnie z wczeÊniej przygotowanym harmonogramem. Na bie˝àco myte i odka˝ane sà posadzki w obszarze
produkcyjnym i hali magazynowej.
– Pozornie mo˝e to przypominaç syzyfowà prac´, bo produkcja ma to do siebie, ˝e
brudzi. Ale tak naprawd´ system HACCP pomaga w tworzeniu dobrych nawyków,
dzi´ki którym w miejscu, gdzie odbywa si´ produkcja panuje porzàdek, jest czysto
i bezpiecznie – mówià pracownicy.
Zmiany te dostrzegajà tak˝e klienci SOG odwiedzajàcy zak∏ady opakowaƒ w K´tach
i Tychach. – Nawet Niemcy, znani z zami∏owania do porzàdku, byli pod wra˝eniem
tego, co zobaczyli w Tychach. Zwracali nie tylko uwag´ na panujàcy porzàdek, ale
na màdre ustawienie ca∏ego procesu produkcyjnego, dzi´ki czemu na hali jest
przestronnie – mówi jeden z handlowców.
W dniu 1 sierpnia 2005 roku uzyskaliÊmy od firmy KEMA Quality B.V. certyfikat
nr 2019904 potwierdzajàcy zgodnoÊç wdro˝onego systemu HACCP z wymogami.
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Wywiad

W

Wi´cej K´t
w EUROPIE
Rozmowa z Dariuszem Maƒko, prezesem zarzàdu Grupy K´ty S.A.

K´ty po trzech miesiàcach niepewnoÊci majà nareszcie
prezesa. Jak si´ pan czuje w nowej roli?
Ciesz´ si´, ˝e otrzyma∏em szans´ kierowania jednà z najlepszych firm nie tylko w regionie, ale tak˝e w kraju. To dla mnie
wielkie wyzwanie i mam nadziej´, ˝e mu podo∏am.
Jakie zmiany czekajà firm´?
Spó∏ka od wielu lat podà˝a drogà stabilnego wzrostu. Prowadzone przez nas trzy strategiczne biznesy sà przewidywalne i dobrze
zorganizowane. Âmia∏o mo˝emy powiedzieç, ˝e nasza kultura organizacyjna jest na coraz wy˝szym poziomie. StaliÊmy si´ sprawnie
i dobrze funkcjonujàcym holdingiem. Zapewniam, ˝e wraz z wyborem mojej osoby na stanowisko prezesa spó∏ki droga ta b´dzie
kontynuowana.

Nie przewiduje wi´c pan radykalnej zmiany polityki…
Uwa˝am, ˝e dla Grupy K´ty nie ma dziÊ innej alternatywy, ani potrzeby wprowadzania radykalnych zmian. Ale nie oznacza to wcale,
˝e mo˝emy siedzieç z za∏o˝onymi r´kami i przyglàdaç si´, jak wspaniale „kr´cà” si´ nasze biznesy.
Nieustannie musimy si´ unowoczeÊniaç choçby po to, by jeszcze
skuteczniej zaistnieç w Europie. Obecnie Grupa K´ty jest dobrà spó∏kà krajowà posiadajàcà znaczàce udzia∏y w rynku, renom´ i stabilnà
pozycj´ gospodarczà. Mimo to w kraju mamy jednak ograniczone
mo˝liwoÊci rozwoju, skoro rynek opakowaƒ, profili czy systemów
aluminiowych jest podzielony mi´dzy konkurentów i zwi´kszenie
sprzeda˝y wymaga∏oby walki cenowej. A tego nie chcemy. Naszà
szansà – i z tym w∏aÊnie wià˝emy przysz∏oÊç K´t - sà rynki zagraniczne. Dlatego moim g∏ównym celem jest stworzenie z Grupy K´ty silnej firmy o zasi´gu mi´dzynarodowym.
Mamy ju˝ w tej kwestii spore sukcesy. Sprzedajemy nasze
wyroby do wielu krajów w Europie. W niektórych mamy spó∏ki
zale˝ne i przedstawicielstwa. Co mo˝emy wi´cej zrobiç?
PowinniÊmy w ciàgu najbli˝szych trzech lat znaczàco wzmocniç
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naszà pozycj´ na Wschodzie, Zachodzie i Po∏udniu Europy. Wokó∏
istniejàcych ju˝ podmiotów, jak np. na Ukrainie musimy zbudowaç pr´˝nà firm´, która umo˝liwi nam zdobycie dominujàcej pozycji rynkowej, podobnej do tej, jakà Grupa K´ty posiada w Polsce. Takie „K´ty bis”.
Najwi´ksze nadzieje wià˝´ w∏aÊnie z Ukrainà, która z populacjà
znacznie wi´kszà ni˝ Polska jest bardzo perspektywicznym rynkiem. Dalszym etapem naszej ekspansji na Wschodzie powinna
byç Rosja. WczeÊniej jednak musimy zbudowaç silnà pozycj´ K´t
na Po∏udniu Europy i w Niemczech. W tych przypadkach oÊrodkami konsolidujàcymi by∏yby istniejàce ju˝ spó∏ki zale˝ne - Metalplast Deutschland, Metalplast Zalur lub Metalplast Romania.
Do zbudowania takiej mi´dzynarodowej struktury, potrzeba ludzi znajàcych j´zyki obce, majàcych doÊwiadczenie i wiedz´.
K´ty posiadajà doskona∏à kadr´. Ludzi, którzy chcà pracowaç i poszerzaç swojà wiedz´, zaanga˝owanych i uto˝samiajàcych si´ z firmà. To wielki kapita∏, z którego zarzàd z pewnoÊcià skorzysta. Nasi
pracownicy dobrze radzà sobie przecie˝ w kraju, a teraz muszà nauczyç si´ skutecznie dzia∏aç równie˝ na arenie mi´dzynarodowej.

Wywiad

Po odejÊciu Prezesa Kryjaka, 3 sierpnia 2005 roku Dariusz Maƒko
zosta∏ wybrany nowym Prezesem Spó∏ki.

Rada Nadzorcza na poczàtku roku zaakceptowa∏a strategi´ rozwoju do roku
2009.Dariusz Maƒko by∏ jednym z jej twórców i w naszej opinii jest najbardziej
kompetentnà osobà,by jà skutecznie zrealizowaç
– powiedzia∏ Krzysztof G∏ogowski,Przewodniczàcy Rady Nadzorczej Grupy K´ty.

A w nowej sytuacji, w której znajdzie si´
grupa kapita∏owa wiadomo, i˝ myÊleç trzeba ju˝ bardziej globalnie.
W Êlad za myÊleniem muszà oczywiÊcie
pójÊç czyny – wprowadzenie j´zyka angielskiego jako j´zyka korporacyjnego, szkolenia, raportowanie wed∏ug mi´dzynarodowych standardów itd. Wszystko po to, aby
nasi pracownicy mogli lepiej wype∏niaç
powierzone im zadania. Do ich realizacji
zostanà zatrudnieni tak˝e nowi pracownicy z odpowiednimi kwalifikacjami i doÊwiadczeniem.
Jak zmieni si´ zarzàdzanie firmà?
K´ty dotar∏y ju˝ do pewnego etapu rozwoju. Mamy 15 spó∏ek zale˝nych, w tym
prawie po∏ow´ stanowià spó∏ki zagraniczne. Ich prace trzeba koordynowaç. Nie da
si´ tego robiç zza biurka w K´tach.
W zwiàzku z tym tak˝e praca zarzàdu, w
tym i prezesa powinny wyglàdaç inaczej.
PowinniÊmy si´ bardziej skoncentrowaç na
wyznaczaniu celów, kreowaniu nowych
wartoÊci, a nast´pnie na koordynowaniu
i sprawdzaniu efektów takich dzia∏aƒ. Tym
celom b´dzie s∏u˝y∏a praca centrum rozu-

mianego jako zespó∏ ludzi, który b´dzie
wypracowywa∏ wizj´ rozwoju grupy kapita∏owej w kraju i za granicà w perspektywie
najbli˝szych 3-5 lat. Wszystkie dzia∏ania
operacyjne skierowane zostanà do poszczególnych segmentów.
Rozwój grupy kapita∏owej b´dzie
wymaga∏ bli˝szej wspó∏pracy pomi´dzy pracownikami poszczególnych
spó∏ek, segmentów, komórek organizacyjnych.
RzeczywiÊcie wspó∏praca musi byç bliska i to w ka˝dym aspekcie. Poczàwszy od
komunikacji, przez plany inwestycyjne,
a skoƒczywszy na robieniu interesów.
Musimy pami´taç, ˝e wszyscy pracujemy
w jednej dru˝ynie i jej sukces b´dzie zale˝a∏ od tego, jak dobrze potrafimy wspó∏pracowaç. Nie powinny zdarzaç si´ nieporozumienia pomi´dzy segmentami, bo
to szkodzi ca∏ej grupie. PowinniÊmy zrobiç wszystko, aby nasze wspólne dzia∏ania przynios∏y jak najwi´cej korzyÊci.

Dariusz Maƒko
ukoƒczy∏ Akademi´ Rolniczà w Poznaniu,
Podyplomowe Studia Zarzàdzania
Finansami Przedsi´biorstw na Akademii
Ekonomicznej w Katowicach oraz wiele
specjalistycznych szkoleƒ krajowych
i zagranicznych w zakresie zarzàdzania,
marketingu i ekonomii. W latach 19931996 pracowa∏ w firmie SAPA POLAND
nale˝àcej do szwedzkiego koncernu SAPA,
poczàtkowo jako przedstawiciel
handlowy, a nast´pnie jako kierownik
marketingu i rozwoju. Od 1996 roku
zwiàzany jest zawodowo z K´tami.
W latach 1996-1999 by∏ dyrektorem
Zak∏adu Prasowni ZML K´ty SA.
Od stycznia 1999 roku jest Prezesem
Zarzàdu i Dyrektorem Generalnym
Metalplast-Bielsko SA. Od wrzeÊnia 2000
roku do sierpnia 2005 roku by∏ Cz∏onkiem
Zarzàdu Grupy K¢TY SA.

Rozmawia∏ Zbigniew Paruch
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Ludzie

P

Po˝egnanie z Prezesem

Jan Bronis∏aw Kryjak
By∏ najd∏u˝ej urz´dujàcym prezesem K´t w ponad 50-letniej
historii firmy. Kierowa∏ spó∏kà przez 12 lat. W swojej
karierze zawodowej zdoby∏ dwa tytu∏y Mened˝era Roku,
a dla firmy m.in. Z∏otà Statuetk´ Lidera Polskiego Biznesu
i 5 diamentów do tej˝e statuetki za utrzymanie wysokiej
pozycji rynkowej. Zbudowa∏ – jak mawia∏ - drugie K´ty.
Pod jego kierownictwem spó∏ka przej´∏a Metalplast-Bielsko, a nast´pnie firm´ Interbell z Lublina. Uruchomi∏a lini´
do produkcji wlewków aluminiowych i zmodernizowa∏a lini´ do walcowania folii aluminiowej. Wybudowa∏a dwa
zak∏ady na terenie spó∏ki Alupol w Tychach oraz zmodernizowa∏a praktycznie wszystkie wydzia∏y produkcyjne.
Na inwestycje K´ty kierowane przez Jana Kryjaka wyda∏y
blisko 700 mln z∏. Stworzy∏ grup´ kapita∏owà o zasi´gu
mi´dzynarodowym. Nale˝y do niej 15 spó∏ek zale˝nych,
w tym 5 zagranicznych.
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W dniu 29 kwietnia 2005 roku
pracownicy zak∏adu oficjalnie
˝egnali prezesa Kryjaka w sali,
gdzie w 1994 roku wyg∏osi∏
swój program restrukturyzacji firmy.
Wtedy by∏a zupe∏nie inna atmosfera.

Ludzie

Cudzoziemcy w Grupie K´ty
Wzrost eksportu oraz silna pozycja spó∏ki
na rynku europejskim sprawi∏y, ˝e K´ty,
chcàc dalej rozwijaç sprzeda˝ zagranicznà,
zacz´∏y zatrudniaç cudzoziemców. Na wyniki
grupy kapita∏owej pracujà wi´c ju˝ nie tylko
Polacy, ale tak˝e Ukraiƒcy, W´grzy, W∏osi,
Rosjanie, Rumuni a nawet Niemcy.
Aktualnie K´ty zatrudniajà kilkudziesi´ciu
obcokrajowców.
Dotychczas najwi´cej cudzoziemców zosta∏o zatrudnionych w spó∏kach zale˝nych Metalplast-Bielsko. Najstarsza z nich – Metalplast Ukraina, która powsta∏a 1998
roku, zatrudnia∏a na poczàtku 4 osoby - dyrektora, ksi´gowà, przedstawiciela handlowego i kierownika magazynu.
Obecnie za∏oga spó∏ki z Kijowa liczy ju˝ ponad 20 pracowników. WÊród nich sà trzej ekonomiÊci, pi´ciu konstruktorów oraz magazynierzy, pakowacze i sprzàtaczki. Spó∏ka
ma tak˝e trzech przedstawicieli handlowych obs∏ugujàcych Lwów, Odess´ oraz Symferopol.
W ciàgu kilku lat obroty ukraiƒskiej spó∏ki wzros∏y ponad
10-krotnie. W 1998 r. wynosi∏y one zaledwie 200 tys. z∏, by
w 2004 r. osiàgnàç poziom 2 mln z∏. Na d∏ugiej liÊcie presti˝owych obiektów, jakie uda∏o si´ zrealizowaç pracownikom
Metalplast Ukraina sà m.in. port lotniczy „Boryspol” oraz
dworzec kolejowy w Kijowie. Oprócz nich dziesiàtki mniejszych obiektów - salonów samochodowych, biurowców, budynków u˝ytecznoÊci publicznej.

Polak – W´gier dwa bratanki
Silnym ogniwem zagranicznej sprzeda˝y MetalplastBielsko jest jej spó∏ka w Budapeszcie, dzia∏ajàca na rynku w´gierskim od 1999 roku.
- Na poczàtku nie by∏o ∏atwo. Produkt Metalplast-Bielsko by∏ zupe∏nie nieznany na rynku w´gierskim i ci´˝ko
by∏o do niego przekonaç inwestorów i architektów. Dzisiaj bielskie systemy majà swojà mark´ i sà traktowane - pod wzgl´dem rozwiàzaƒ i jakoÊci – na równi z systemami wiodàcych firm europejskich. Konkurencja jest du˝a,
a decydujàcym kryterium wyboru tego a nie innego systemu sà jego cena i warunki p∏atnoÊci – mówi Isztvan Zachar, dyrektor zarzàdzajàcy i by∏y wspó∏w∏aÊciciel spó∏ki.
Wspólnie ze swoimi pracownikami odwiedzili swojego
pracodawc´. Przyjechali do Bielska-Bia∏ej, gdzie na miejscu mogli zobaczyç, w jaki sposób funkcjonuje firma, zapoznaç si´ z jej produktami, logistykà.

Jak cudzoziemcy przyjmujà do wiadomoÊci fakt, ˝e pracujà dla polskiej firmy?
- Bardzo dobrze – odpowiada tak˝e w swoim imieniu Isztvan Zachar - Majà wi´ksze zaufanie do polskiej firmy ni˝
w stosunku do zachodnich. Czujà si´ pewniej i Êwietnie
rozumiejà si´ z polskimi kolegami – dodaje Isztvan, przypominajàc przys∏owiowà ju˝ przyjaêƒ mi´dzy dwoma paƒstwami.
W ubieg∏ym roku powsta∏y – w ramach budowania
mi´dzynarodowej grupy Metalplast-Bielsko – dwie nowe
spó∏ki: w Niemczech i Rumunii. Spó∏ka w Hambergen ju˝
wspó∏pracuje na sta∏e z siedmioma niemieckimi handlowcami, z kolei firma z Rumunii zatrudni do koƒca roku
dwóch nowych pracowników.
Znalezienie za granicà odpowiednich kandydatów do
pracy nie jest ∏atwe. Chodzi o to, aby przyjàç ludzi, którzy
nie tylko znajà perfekcyjnie j´zyk i rynek, ale sà odpowiednio zmotywowani do pracy, czyli muszà byç godziwie
wynagradzani. Dlatego najcz´Êciej stosuje si´ systemy
prowizyjne od wykonanej sprzeda˝y – ta forma zap∏aty
zdaje najlepiej egzamin. Szybciej roÊnie sprzeda˝, bo handlowcy majà odpowiednià motywacj´. Udowodni∏ to mi´dzy innymi agent we W∏oszech, który po przejÊciu na system prowizyjny za∏o˝y∏ w∏asnà firm´, zatrudni∏ ˝on´
i wspólnie reprezentujà na miejscu interesy Grupy K´ty.

Bliskie kontakty
Sprzeda˝à na rynku europejskim zajmujà si´ tak˝e handlowcy Grupy K´ty, pracujàcy w dzia∏ach eksportu. Starajà si´ nawiàzywaç bezpoÊrednie kontakty z producentami
w Niemczech, Anglii czy Skandynawii.
– Niemcy postrzegajà nas jako kraj rozwijajàcy si´, o niskich kosztach pracy. Na naszà korzyÊç przemawia tak˝e po∏o˝enie geograficzne, skoro dzieli nas od nich zaledwie jedna granica. Sà Niemcy, którzy sà do nas pozytywnie nastawieni, ale generalnie w relacjach dominujà uprzedzenia.
Trzeba daç im czas, aby si´ przekonali, ˝e z Polakami mo˝na robiç niez∏e interesy –– mówi Kamil Karpeta z Dzia∏u
Eksportu Segmentu Opakowaƒ Gi´tkich. Jego zdaniem najwa˝niejszà rzeczà w nawiàzywaniu kontaktów jest prze∏amywanie stereotypów.
- Niemcy po wizytach w naszych zak∏adach zmieniajà zdanie o Polakach i nabierajà wi´kszego zaufania. Widzà, ˝e
nie jesteÊmy przestarza∏ym zak∏adem, ale pouk∏adanà firmà, która funkcjonuje w oparciu o europejskie standardy dodaje Karpeta, który mieszka∏ w Niemczech przez 8 lat.
Tam ukoƒczy∏ gimnazjum i studia we Frankfurcie nad Odrà.
- Niemcy sà s∏owni i rzetelni. Tego samego oczekujà od drugiej strony. MyÊl´, ˝e eksport naszych opakowaƒ na rynek
niemiecki b´dzie si´ systematycznie zwi´ksza∏ - dodaje.

Awansowali
Maciej Màka, lat 32
z kierownika Dzia∏u Kontrolingu SOG na prezesa zarzàdu spó∏ki
RUN-PAK w Toruniu.

Rafa∏ Bartosik, lat 32
z kierownika Zak∏adu Opakowaƒ na cz∏onka zarzàdu Alupol
w Tychach. Odpowiedzialny za rozwój spó∏ki w zakresie
produkcji opakowaƒ oraz profili aluminiowych.

Wojciech Parys, lat 29
z kierownika Dzia∏u Sprzeda˝y na dyrektora handlowego
SWW. Odpowiada za sprzeda˝ krajowà i eksportowà Zak∏adu
Stopów Mi´kkich. Do jego obowiàzków nale˝à kontakty z klientami
i kreowanie polityki handlowej.

Marek Bucki, lat 40
z kierownika Zak∏adu Opakowaƒ w K´tach na kierownika Zak∏adu
Opakowaƒ wTychach, gdzie odpowiedzialny b´dzie za ca∏y proces
produkcji laminatów.

Tomasz Bartnicki, lat 29
z samodzielnego technologa na kierownika Zak∏adu Druku wTychach. B´dzie koordynowa∏ i nadzorowa∏ ca∏y proces druku opakowaƒ metodà fleksograficznà.
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Cyfry mogà pasjonowaç
Rozmowa z Andrzejem Stempakiem,
finalistà VI edycji ogólnopolskiego konkursu Ksi´gowy Roku
W konkursie startowa∏o ponad 6000 uczestników. W pó∏finale
regionalnym w Krakowie obejmujàcym województwa ma∏opolskie, Êlàskie, podkarpackie oraz Êwi´tokrzyskie zajà∏eÊ pierwsze
miejsce, natomiast w Êcis∏ym finale by∏eÊ czwarty. Czy spodziewa∏eÊ si´ takiego sukcesu?
Absolutnie nie. O konkursie dowiedzia∏em si´ z internetu. W tym
czasie zdawa∏em egzamin na doradc´ podatkowego. By∏em na bie˝àco
z przepisami, wi´c pomyÊla∏em, co mi szkodzi wystartowaç. Nie tylko
zda∏em egzamin na doradc´, ale dosta∏em si´ do fina∏u konkursu. Mo˝na powiedzieç, ˝e upiek∏em dwie pieczenie na jednym ogniu.
Czy pytania by∏y trudne?
Zale˝y jak dla kogo. Mniej na przyk∏ad najwi´cej k∏opotów sprawi∏y pytania z rysunkami. Polega∏y na tym, ˝e do satyrycznego obrazka
w stylu Andrzeja Mleczko trzeba by∏o wymyÊliç jakieÊ adekwatne wydarzenie ekonomiczne. Straci∏em troch´ punktów.
Rozumiem, ˝e by∏y te˝ inne pytania. Czego one dotyczy∏y?
Dobrej znajomoÊci wiedzy na tematy ksi´gowo-ekonomiczne i podatkowe. Uczestnicy konkursy musieli wykazaç si´, ˝e sà na bie˝àco ze

Andrzej Stempak

wszystkimi przepisami, ˝e znajà si´ na podatkach i stosujà w praktyce mi´dzynarostudiowa∏ na Wydziale Zarzàdzanie Finansami Akadedowe standardy rachunkowoÊci. MusieliÊmy interpretowaç przepisy i przedstawiaç mii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukoƒczy∏ te˝ Podykonkretne rozwiàzania. Tak wi´c wa˝ne plomowe studia na Akademii Ekonomicznej w Krakoby∏y zarówno teoria jak i praktyka.
wie o specjalnoÊci rachunkowoÊç. Posiada certyfikat z o∏ówkiem i kalkulatorem w r´ku. Tà cz´Êç najbarZwykle ksi´gowoÊç kojarzy si´ z obdziej ˝mudnej pracy wykonuje za cz∏owieka sysksi´gowy oraz tytu∏ doradcy podatkowego.
liczeniami, mnóstwem cyfr i ˝mudnà
tem. Rolà ksi´gowego jest odpowiednie zakwalifiW Grupie K´ty pracuje do 1997 roku. Obecnie jest dy- kowanie i uj´cie zdarzeƒ gospodarczych w systepracà. Co o tym sàdzisz?
Powiem, ˝e ksi´gowoÊç mo˝e byç pa- rektorem nadzoru ksi´gowego spó∏ek w „Dekret Cen- mie. Chodzi o to, aby by∏y one kwalifikowane prasjonujàca. Wymaga bowiem ciàg∏ego trum rachunkowe”, spó∏ki zale˝nej od Grupy K´ty.
wid∏owo zarówno pod kàtem rachunkowym, jak
uczenia i doskonalenia. W tym zawodzie
i podatkowym, tak aby spó∏ka nie ponosi∏a w przynigdy nie mo˝na powiedzieç, ˝e si´ wszystko wie i spoczàç na „lau- sz∏oÊci – w przypadku b∏´dnej kwalifikacji zdarzeƒ – negatywnych
rach”. Zmieniajà si´ przepisy, pojawiajà nowe zjawiska gospodarcze konsekwencji finansowych.
i zadaniem ksi´gowoÊci jest ich opisanie - przeniesienie na j´zyk raOrganizatorzy konkursu podobno hojnie nagrodzili laureatów.
chunkowoÊci i finansów. I to mo˝e byç pasjonujàce i ciekawe. PoZwyci´zca dosta∏ 25 tys. z∏ i wiele nagród dodatkowych. Mnie
dam przyk∏ad. Firma zawiera umow´ leasingowà, której przedmio- przypad∏a nagroda w postaci wycieczki w dowolne wybrane przeze
tem sà maszyny. Od strony prawnej jest oczywiste, ˝e urzàdzenia nie mnie miejsce na Êwiecie o wartoÊci 8 tys. z∏. Wybra∏em Majork´,
sà w∏asnoÊcià firmy, ale w sprawozdawczoÊci mo˝na je wykazaç ja- pojedziemy tam we wrzeÊniu wspólnie ˝ ˝onà i dzieckiem. Oprócz
ko sk∏adnik aktywów, nad którym spó∏ka sprawuje kontrol´.
tego dosta∏em kilka upominków i prenumerat´ specjalistycznych
Kim jest dzisiaj ksi´gowy?
czasopism z zakresu rachunkowoÊci i podatków .
Obecnie ca∏a ksi´gowoÊç oparta jest na systemach informatyczRozmawia∏ Zbigniew Paruch
nych. Do lamusa odszed∏ ju˝ obraz ksi´gowego sumujàcego cyfry
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O˝ywienie w gospodarce
pomaga wynikom

Od poczàtku roku Grupa K´ty sprzeda∏a wyroby za 337
mln z∏ i wypracowa∏a 45,3 mln z∏ zysku netto. Stanowi to odpowiednio 40 i 44 proc. rocznego planu. Na wyniki, które sà
s∏absze od ubieg∏orocznych, niekorzystnie wp∏yn´∏y wysoka
cena aluminium oraz mocny z∏oty. To one obni˝y∏y rentownoÊç eksportu i jednoczeÊnie poprawi∏y kondycj´ konkurentów-importerów, którzy mieli wi´ksze mo˝liwoÊci dzia∏ania
na polskim rynku. Mimo to Grupa K´ty zdo∏a∏a wypracowaç
w drugim kwartale dobre wyniki. Przychody ze sprzeda˝y
wynios∏y 177 mln z∏ i by∏y o 7 mln z∏ wi´ksze od podanej
w czerwcu br. prognozy.
SpoÊród trzech strategicznych biznesów najlepiej zaprezentowa∏ si´ Segment Opakowaƒ Gi´tkich, który odnotowa∏
w drugim kwartale 20-procentowy wzrost sprzeda˝y. By∏o to
mo˝liwe m.in. za sprawà dynamicznego eksportu opakowaƒ. Handlowcy SOG sprzedali za granicà o 31 proc. wi´cej
laminatów ni˝ w analogicznym okresie ub. r. Od poczàtku roku eksport wyniós∏ prawie 30 mln z∏ i stanowi ju˝ blisko jednà trzecià ogólnej sprzeda˝y. Ta pozytywna tendencja powinna si´ utrzymywaç, gdy˝ SOG planuje zwi´kszenie eksportu do krajów starej Unii, g∏ównie na rynek niemiecki.
Jeszcze wi´kszà dynamikà eksportu mo˝e pochwaliç si´
Segment Systemów Aluminiowych. Metalplast-Bielsko
sprzeda∏ w drugim kwartale systemy za prawie 6 mln z∏, czyli o 56 proc. wi´cej ni˝ w analogicznym okresie 2004 r. G∏ówne kierunki sprzeda˝y eksportowej to Rosja, Ukraina, W´gry,

Poprawa koniunktury w gospodarce pozytywnie wp∏yn´∏a na
wyniki drugiego kwarta∏u. Grupa K´ty zarobi∏a w tym okresie
prawie 28 mln z∏. Zarzàd spó∏ki podtrzyma∏ tegorocznà
prognoz´, która zak∏ada wypracowanie 102 mln z∏ zysku
netto i 841 mln z∏ przychodów ze sprzeda˝y.
Czechy i Litwa. W kraju sprzeda˝ ju˝ nie sz∏a tak dobrze. SSA
zanotowa∏ w drugim kwartale 34 mln z∏ przychodów ze
sprzeda˝y, to jest praktycznie tyle samo co w roku ubieg∏ym.
Jest jednak nadzieja na znaczàcà popraw´ wyników, gdy˝
Metalplast-Bielsko rozpoczà∏ w∏aÊnie realizacj´ kontraktu
na dostaw´ i monta˝ kompletnej elewacji dla lotniska Warszawa Ok´cie. WartoÊç tego kontraktu to oko∏o 35 mln z∏,
a ok. 70 proc. prac zostanie zrealizowanych w 2005 r.
Sytuacja w gospodarce najbardziej niekorzystnie odbi∏a si´ na wynikach Segmentu Wyrobów Wyciskanych
wypracowujàcego - spoÊród trzech biznesów - najwi´ksze przychody i zyski. W drugim kwartale SWW sprzeda∏
wyroby za 85 mln z∏ (109 mln rok wczeÊniej), z czego 22
mln z∏ stanowi∏y przychody z eksportu. Na razie eksport
nie rekompensuje ni˝szej sprzeda˝y na rynku krajowym,
ale systematycznie roÊnie. SWW wyeksportowa∏ w drugim kwartale iloÊciowo o 7 proc. wi´cej swoich wyrobów ni˝ w tym samym okresie ub. r. Dalszemu rozwojowi eksportu sprzyjaç b´d´ zakoƒczone inwestycje (uruchomienie dwóch pras i anodowni), które umo˝liwià produkcj´ nowych wyrobów o wysokiej jakoÊci. Z tego mi´dzy innymi powodu drugie pó∏rocze powinno byç dla
SWW znacznie lepsze. Ju˝ w czerwcu wzros∏y znaczàco
zamówienia - podobna sytuacja mia∏a miejsce w lipcu
i sierpniu. Pozytywnie tak˝e nastraja o˝ywienie w budownictwie, które jest najwi´kszym odbiorcà wyrobów
wyciskanych.

Awansowali
Wojciech Kosowski, lat 31
ze specjalisty ds. eksportu na kierownika Dzia∏u Eksportu SOG.
Odpowiada za sprzeda˝ i pozyskiwanie nowych klientów.

Marcin Zembroƒ, lat 32
ze specjalisty ds. zakupów na kierownika Dzia∏u Zakupów
SOG. Odpowiada za koordynowanie i nadzorowanie procesu zakupu
strategicznych surowców do produkcji, zawieranie umów handlowych,
planowanie strategii zakupowej oraz analiz´ rynku dostawców.

Tomasz Janik, lat 29
ze specjalisty ds. kontrolingu na kierownika Dzia∏u Kontrolingu SOG.
Odpowiedzialny jest za finanse SOG oraz efektywnoÊç gospodarowania we wszystkich obszarach jego funkcjonowania.
Sprawuje kontrol´ i nadzór nad sprawozdawczoÊcià, kosztami,
bud˝etem, inwestycjami, windykacjà oraz strategià rozwoju segmentu.

Wojciech Ociepka, lat 25
z samodzielnego referenta na kierownika Dzia∏u Rozwoju
i Utrzymania Ruchu w SOG. Do szczególnych obowiàzków b´dzie
nale˝a∏o przygotowanie inwestycji - opracowanie i aktualizowanie
planu inwestycyjnego, organizowanie przetargów, uzyskiwanie
pozwoleƒ na budow´ i uzgodnieƒ. Odpowiada tak˝e za organizowanie,
planowanie, nadzór, koordynacj´ i sterowanie funkcjami
pomocniczymi niezb´dnymi do zagwarantowania pe∏nej zdolnoÊci
produkcyjnej przedsi´biorstwa.
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Nowe spó∏ki w grupie

RUN-PAK
Firma zajmuje si´ produkcjà opakowaƒ metodà fleksograficznà. Znana jest równie˝ jako producent laminatów na
bazie aluminium i folii oraz dystrybutor opakowaƒ z tworzyw sztucznych. Odbiorcami jej wyrobów sà zak∏ady mleczarskie, t∏uszczowe, mi´sne, producenci przypraw, lodów,
produktów sypkich. WÊród najwi´kszych klientów sà takie
firmy, jak: Star Foods, Cykoria S.A., Zak∏ady T∏uszczowe
Kruszwica S.A, Elmilk, Kilargo, Zielona Budka, Pollena
Ostrzeszów, Emix.
Sztandarowym produktem firmy sà opakowania na lody
ro˝ki, które od poczàtku do koƒca (produkcja laminatu, nadruk, wycinanie, sklejanie) wykonuje si´ w Toruniu. RUNPAK jest jednym z trzech z producentów tego typu laminatów w Polsce. Ich produkcja jest bardzo dochodowa, dlatego firma planuje w tej dziedzinie du˝e inwestycje, a jej celem jest zdobycie pozycji wiodàcego producenta owijek do
lodów ro˝ków na rynku polskim.
RUN-PAK istnieje od 1997 roku. Spó∏ka zaczyna∏a od produkcji laminatów do pakowania mas∏a, margaryny i smalcu
z nadrukiem na czterokolorowej fleksograficznej maszynie
drukujàcej. W miar´ up∏ywu czasu przedsi´biorstwo poczyni∏o nowe inwestycje poprzez rozbudow´ obiektów produkcyjnych oraz powi´kszanie parku maszynowego. Obecnie dysponuje dwoma drukarkami fleskograficznymi oraz urzàdzenia do
bobinowania, lakierowania i laminowania wyrobów. W wydzielonej cz´Êci zak∏adu znajduje si´ linia technologiczna do
produkcji owijek do lodów ro˝ków.
Firma zatrudnia ponad 50 pracowników i posiada w∏asnà
flot´ samochodów dostawczych i osobowych. Grupa K´ty posiada w spó∏ce 99% udzia∏ów. Mimo i˝ od zawarcia transakcji kupna min´∏o pó∏ roku, spó∏ka RUN-PAK zdà˝y∏a przyjàç
podobny jak w Grupie K´ty model organizacyjno-produkcyjny,
m.in. wdro˝y∏a u siebie zintegrowany system zarzàdzania
BAAN IV, przyj´∏a podobne zasady sprawozdawczoÊci. Efektem tych dzia∏aƒ sà coraz lepsze wyniki. Za drugi kwarta∏
spó∏ka odnotowa∏a pozytywny wynik finansowy.
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Metalplast Deutschland GmbH
Spó∏ka powsta∏a pod koniec 2004 roku w Düsseldorfie. W maju 2005 spó∏ka zosta∏a przeniesiona do Hambergen obok Bremen, ze wzgl´du na bliskoÊç siedziby przedstawicielstwa handlowego. Obecnie Metalplast Deutschland zajmuje si´ akwizycjà nowych klientów systemowych, wspó∏pracà z firmami w realizacji obiektów i serwisem technicznym.
Spó∏ka wspó∏pracuje z kilkoma przedstawicielami handlowym dzia∏ajàcymi na terenie
Niemiec. W najbli˝szym czasie – ze wzgl´du na rosnàce obroty – firma planuje otworzenie magazynu. Szefem niemieckiej spó∏ki jest Rafa∏ Altheim, by∏y pracownik Metalplast-Bielsko.

IMPET Sp. z o.o.
Spó∏ka IMPET jest oficjalnym dystrybutorem systemów stalowych szwajcarskiej firmy
Forster, nale˝àcej do koncernu AFG Arbonia-Forster-Group, którego roczne obroty
przekraczajà 1 mld franków szwajcarskich. Spó∏ka IMPET dzia∏a w bran˝y od dwóch
lat, a jej ubieg∏oroczne przychody ze sprzeda˝y i uzyskanych prowizji handlowych wynios∏y 1, 5 mln z∏.
W dniu 2 czerwca 2005 r. Metalplast-Bielsko podpisa∏ umow´ nabycia 70% udzia∏ów
w spó∏ce z Chorzowa. Zgodnie z umowà mo˝e on zwi´kszyç udzia∏y do 100% w ciàgu
najbli˝szych 3 lat.

Metalplast Romania
Spó∏ka zale˝na w 100% od Metalplast-Bielsko. Powsta∏a w 2005 roku.
Koncentruje swojà dzia∏alnoÊç na obs∏udze rynku prywatnego i cz´Êciowo rynku publicznego, obejmujàcego banki, szko∏y, szpitale. Firma chce poprzez nawiàzanie bliskiej wspó∏pracy ze Êrodowiskiem architektów wypromowaç systemy z BielskaBia∏ej i staç znaczàcym ich dystrybutorem na rynku rumuƒskim.

Firma

Awansowali
Tomasz Chmiel, lat 29
z walcownika folii na samodzielnego planist´. B´dzie
odpowiedzialny za planowanie produkcji
w Zak∏adzie Folii w K´tach.

Pawe∏ Jasiaczek, lat 27
GRUPA KAPITA¸OWA
SEGMENT WYROBÓW WYCISKANYCH

SEGMENT OPAKOWA¡ GI¢TKICH

SEGMENT SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH

K¢TY

K¢TY

METALPLAST - BIELSKO

ALUPOL

ALUPOL

METALPLAST STOLARKA

ALUPOL UKRAINA

RUN-PAK

ZRE METALPLAST - BIELSKO

z samodzielnego elektronika na mistrza w Dziale Rozwoju
i Utrzymania SOG. Jego g∏ównym zadaniem jest utrzymanie w
sprawnoÊci urzàdzeƒ elektrycznych i elektronicznych w Dziale
Utrzymania Ruchu.

METALPLAST UKRAINA
METALPLAST ZALUR
METALPLAST DEUTSCHLAND
METALPLAST ROMANIA
ALUTECH

IMPET

DEKRET – CENTRUM RACHUNKOWE

MERTZ

Mertz
Mertz - to sieç salonów sprzeda˝y stolarki otworowej,
przedsi´wzi´cie realizowane przez Metalplast-Stolarka.
Pierwszy salon powsta∏ Bielsku-Bia∏ej w 2003 roku. Od tego czasu sieç powi´kszy∏a si´ o nowe placówki w ˚ywcu,
OÊwi´cimiu, Tychach, Gliwicach i Katowicach. W przysz∏oÊci planuje si´ dalszy rozwój w kraju oraz ekspansj´
na rynki zagraniczne. W maju 2005 r. otwarty zosta∏ pierwszy zagraniczny salon – w czeskiej Ostrawie.
W bogatej ofercie handlowej znajduje si´ szeroka gama
produktów wykonanych przez ró˝nych producentów,

w ró˝nych technologiach zró˝nicowanych cenowo. Sà to
mi´dzy innymi: okna drewniane, aluminiowe oraz z PCV,
drzwi zewn´trzne i wewn´trzne, bramy gara˝owe, parapety, systemy fasadowe oraz akcesoria do stolarki okienno-drzwiowej.

Piotr Ledwoƒ, lat 27
z brygadzisty na mistrza produkcji w Zak∏adzie Wlewków.
Odpowiedzialny za nadzór i kordynacj´ procesu produkcyjnego
podczas zmiany, w tym za jakoÊç i sk∏ad chemiczny wytopów.

Pawe∏ Matyszkowicz, lat 30
z operatora mieszalni na mistrza w Zak∏adzie Opakowaƒ w K´tach.

Mertz stawia na profesjonalnà obs∏ug´, czyli kompleksowe i fachowe doradztwo w procesie zakupu oraz profesjonalny serwis. Firma prowadzi szkolenia dla swoich pracowników zajmujàcych si´ zarówno bezpoÊrednià sprzeda˝à, jak równie˝ tych wykonujàcych us∏ugi pomiaru
i monta˝u. Dzi´ki temu mo˝e zaoferowaç klientom us∏ugi
wykonywane kompetentnie, solidnie i szybko.
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Firma

Alkohol i kradzie˝e
sposób na utrat´ pracy
Gro˝à za to surowe konsekwencje.Mimo to wcià˝ zdarzajà si´ przypadki picia alkoholu w miejscu pracy, a nawet kradzie˝y. Jeden z pracowników próbowa∏ wynieÊç z zak∏adu 30 metrów
kabla, inny chcia∏ przemyciç palet´ drewna odpadowego, jeszcze inny – pod wp∏ywem
alkoholu – staranowa∏ wózkiem bram´ wjazdowà. Mieli zaledwie kilka lat do emerytury.
Wszyscy stracili prac´.
Gdy s∏yszy si´ takie historie, wydawa∏oby si´, ˝e pochodzà raczej z poprzedniej
epoki. Kto bowiem normalnie myÊlàcy - w czasach, gdy wszystko jest na sklepowych pó∏kach i staç go na kupno znacznie cenniejszych rzeczy - majàc ÊwiadomoÊç gro˝àcych mu konsekwencji, a jednoczeÊnie beznadziejnej sytuacji na rynku
pracy – si´ga po zak∏adowe mienie? Dlaczego? Na takie pytania próbujà dziÊ odpowiadaç nie tylko stró˝e prawa, ale nawet psycholodzy.
- Racjonalnie nie da si´ tego wyt∏umaczyç. Cz∏owiek robi coÊ i nie do koƒca ma
ÊwiadomoÊç swego czynu. Przyczynami takiego niedojrza∏ego post´powania mogà byç zarówno nasze z∏e nawyki z przesz∏oÊci, jak równie˝ wewn´trzna potrzeba
kontroli polegajàca na tym, ˝e cz∏owiek – wbrew obowiàzujàcym zasadom – próbuje pokazaç, ˝e to on kontroluje sytuacj´, a wi´c decyduje, a nie stworzony przez
pracodawc´ system - t∏umaczy psycholog Mariusz Drozd.

Opa∏ i z∏omiarze
Jeden z pracowników zak∏adu prasowni w K´tach koƒczy∏ nocnà zmian´. OpuÊci∏ zak∏ad kilka minut przed szóstà, a kart´ zegarowà przekaza∏ do odbicia kole˝ance. Przygotowany wczeÊniej kabel przerzuci∏ przez zak∏adowy p∏ot. Po przekroczeniu bramy wjazdowej skierowa∏ kroki w stron´ „zawiniàtka”. Gdy si´gnà∏ po
nie, zatrzymali go ludzie z ochrony. Potrzebowa∏ - jak si´ póêniej t∏umaczy∏ - troch´ kabla do kosiarki. To by∏ – jak si´ okaza∏o – najdro˝szy kabel w jego ˝yciu.
Pracownik Alupolu, obs∏ugujàcy jednà z suwnic postanowi∏ zadbaç o … opa∏
na zim´. Zaczà∏ wi´c demontowaç zu˝yte palety i odk∏ada∏ w ustronne miejsce
kawa∏ki drewna. Zapobiegliwy suwnicowy u∏o˝y∏ drewno na palecie, opakowa∏ je
tekturà i czeka∏ na dogodny moment na wywiezienie ich z zak∏adu. Dogada∏ si´
z kierowcà, który wozi∏ wlewki z K´t do Alupolu. Zapakowali palet´ drewna na
samochód, majàc nadziej´, ˝e ochrona nie b´dzie sprawdza∏a „pustego” samochodu. Przeliczyli si´. Obaj stracili prac´. WartoÊç wywo˝onego drewna oceniono
na kilkanaÊcie z∏otych.

Z pomocà Unii Milion

na szkolenia

Zarzàd Grupy K´ty chce przeznaczyç milion z∏otych na szkolenia swoich pracowników.
Oko∏o 60% tej kwoty pochodziç b´dzie z funduszy Unii Europejskiej. Program ma
szans´ ruszyç jeszcze w tym roku.
Pomys∏ szkolenia pracowników na tak du˝à skal´ pojawi∏ si´ w ubieg∏ym roku, po naszym wejÊciu do Unii Europejskiej. Okaza∏o si´, ˝e pracodawcy mogà ubiegaç si´ o Êrodki na taki cel z Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego.
- OpracowaliÊmy kompleksowy program, którego celem jest doskonalenie umiej´tnoÊci
i kwalifikacji zarówno kadry kierowniczej, jak i pozosta∏ych pracowników operacyjne realizujàcych g∏ówne zadania Spó∏ki. Sformu∏owaliÊmy oko∏o 120 tematów szkoleƒ, które
zosta∏y zatwierdzone przez zarzàd i kadr´ kierowniczà. Teraz czekamy na akceptacj´ programu - mówi Wojciech Gelner, kierownik Dzia∏ Zarzàdzania Kadrami i Organizacji. Jego
zdaniem jest szansa, ˝e program wystartuje po wakacjach, o ile nasza firma otrzyma pisemnà akceptacj´ projektu przez GórnoÊlàskà Agencj´ Rozwoju Regionalnego oraz Polskà Agencj´ Rozwoju Przedsi´biorczoÊci.
Szkolenia poprowadzi konsorcjum kilku firm szkolàcych, które podzielà si´ mi´dzy sobà tematami i wyznaczà do ich prowadzenia swoich najlepszych fachowców. Cz´Êç
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Nagminne kradzie˝e, zw∏aszcza z∏omu aluminiowego zacz´∏y si´ jednak z chwilà rozpocz´cia – jesienià zesz∏ego roku – inwestycji w Segmencie Wyrobów Wyciskanych. Na teren zak∏adu wkroczyli wtedy pracownicy firm zewn´trznych wykonujàcy prace budowlano-monta˝owe. Szybko zorientowali si´, ˝e aluminium to
cenny metal i na jego sprzeda˝y mo˝na coÊ „dorobiç”. Niektórzy zorganizowali si´
w ma∏e grupy przest´pcze i samochodami próbowali wywieêç z terenu zak∏adu kilkaset kilogramów z∏omu. Komunikowali si´ za pomocà telefonów komórkowych.
Podczas jednej takiej akcji ochrona zatrzyma∏a 17 osób, które do dwóch aut zapakowa∏y pod… siedzenia, a nawet za tapicerk´ ponad 200 kg z∏omu.
- To by∏a, jak im si´ wydawa∏o, znakomicie przygotowana akcja. Za pomocà komórek przekazywali sobie informacje, gdzie sà nasi ludzie, co dzieje si´ wokó∏ zak∏adu, analizowali je i szybko podejmowali decyzje o natychmiastowym wywozie. Dlatego – mimo wpadki z∏odziei - wcià˝ musimy byç wyjàtkowo czujni - mówi Tomasz
C´piel, w∏aÊciciel firmy Ochrona Osób i Mienia, pilnujàcej obiekty Grupy K´ty.

Pijani na zmianie
Kary sà zawsze surowe. Organa Êcigania kierujà sprawy do sàdu. Ale w dzisiejszych trudnych czasach, gdy na rynku tak ci´˝ko o nowy etat, boleÊniejsze dla pracowników sà zwykle „dyscyplinarki”. Nie unika si´ ich tak˝e za picie w pracy alkoholu, a i takie przypadki wcià˝ si´ zdarzajà.
W Tychach jeden z pracowników obs∏ugujàcych pras´... wsiad∏ za kierownic´
wózka wid∏owego, rozp´dzi∏ pojazd i wjecha∏ w Êcian´ oraz bram´ wjazdowà.
Uderzenie okaza∏o si´ tak silne, ˝e cz´Êciowo naruszona zosta∏a konstrukcja hali.
Pijany pracownik mia∏ - jak wykaza∏o badanie - 1,2 promila alkoholu we krwi.
WczeÊniej nie widziano go kierujàcego „wid∏akiem”.
- WÊród naszej za∏ogi, która jest na ogó∏ bardzo zdyscyplinowana, to sporadyczne
przypadki. Osoby przy∏apane na takim uczynku nie mogà liczyç na pob∏a˝liwoÊç –
zapewnia szef ochrony.
Tym bardziej na wyrozumia∏oÊç nie mogli liczyç pracownicy firm zewn´trznych, którym „wpadki z alkoholem” zdarza∏y si´ nader cz´sto. Rekordzista, przy∏apany przez pracowników ochrony mia∏ o godz. 7.30 rano… 3,63 promila alkoholu we krwi (!).
- Cz´sto wy∏apujemy pijanych delikwentów przy bramie. W takich sytuacjach nie
wpuszczamy ich na teren zak∏adu i informujemy o zajÊciu kierownictwo firmy –
podsumowuje Tomasz C´piel.
W 2004 roku ochrona udaremni∏a pi´tnaÊcie przypadków kradzie˝y (wi´kszoÊç
dotyczy∏a pracowników firm obcych), zatrzyma∏a ∏àcznie dwadzieÊcia jeden osób.
Od poczàtku tego roku zatrzymano kolejnych 25 osób (ponad 90 % to znowu pracownicy firm zewn´trznych).
- Prowadzimy ochron´ obiektów w K´tach, Tychach, Bielsku-Bia∏ej oraz Toruniu.
Wsz´dzie wprowadzamy standardy, które wypracowaliÊmy w ciàgu wielu lat, gdy
chroniliÊmy obiekty w K´tach. Sà one wprowadzane zgodnie z regulaminem spó∏ki Grupy K´ty. Sà rygorystyczne i przez to nie zawsze wszystkim si´ podobajà wyjaÊnia Tadeusz C´piel, szef wyszkolenia zak∏adowej ochrony.

szkoleƒ odb´dzie si´ jeszcze w tym roku, reszta w nast´pnym. Swym zasi´giem obejmà
praktycznie wszystkich pracowników Grupy K´ty i cz´Êç pracowników spó∏ek zale˝nych.
Szkolenia zosta∏y podzielone na cztery bloki tematyczne i dotyczà zagadnieƒ z zakresu informatyki, technologii wytwarzania produktów Spó∏ki, wiedzy ogólnej (np. techniki
negocjacji czy kursy j´zykowe) oraz umiej´tnoÊci mened˝erskich.
- ChcielibyÊmy, aby nasi pracownicy lepiej wykorzystywali narz´dzia informatyczne,
sprawniej si´ pos∏ugiwali programami komputerowymi oraz umieli w wi´kszym ni˝ dotychczas stopniu korzystaç z zintegrowanego systemu Baan. To samo dotyczy rozumienia
procesów technologicznych. Wiemy , ˝e sà grupy pracowników, którzy pracujà na swoich stanowiskach, nie wiedzàc do koƒca, jak ich praca jest wa˝nym elementem ogniwa
w ca∏ym procesie technologicznym. Chcemy wreszcie zmieniç model pracy na bardziej
zespo∏owy, by kierownicy razem ze swoimi pracownikami tworzyli zespo∏y, które potrafià wyznaczyç sobie cele i wiedzà jak je zrealizowaç. To g∏ówne nasze za∏o˝enia, ale przewidujemy równie˝ cykl szkoleƒ tzw. mi´kkich, które pozwolà naszym pracownikom rozwinàç wiedz´ z zakresu kontaktów z klientem, profesjonalnej jego obs∏ugi, negocjacji,
techniki i psychologii sprzeda˝y itp. – mówi Wojciech Gelner.
Ostatni raz szkolenia na tak szerokà skal´ prowadzone by∏y podczas prywatyzacji firmy w 1995 roku. Póêniej na prze∏omie lat 1999-2000 szkoli∏o si´ przy okazji wdro˝enia
zintegrowanego systemu Baan 60-100 osób. Teraz za podobnà kwot´ - dzi´ki dofinansowaniu z EFS – majà szans´ byç przeszkoleni wszyscy pracownicy Grupy K´ty.

Po godzinach

Trzeci w historii "Comber" odby∏ si´ 3 czerwca 2005 roku w Bielanach. Na imprezie organizowanej
przez STIMN bawi∏o ponad 60 paƒ. Jak widaç na zdj´ciach zabawa by∏a udana i pe∏na atrakcji.

By∏o super ... i niech facetom b´dzie ˝al

Dziewczyny wybiera∏y spoÊród siebie „Bab´ z jajami”.

Konkurs na wymyÊlonà postaç przeszed∏ wszelkie oczekiwania i potwierdzi∏,
˝e kobieta zmiennà jest....

Magda i Magda pokaza∏y, ˝e majà fantazj´

Ale te dwie przesz∏y same siebie....i
zafundowa∏y kole˝ankom ma∏y teatr

Zakr´cony
comber

Comberka Grupy K´ty...
bawi∏a si´ przednio, podziwia∏a
i obieca∏a byç znowu
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Po godzinach

Letni festyn
30 lipca kilka tysi´cy pracowników wraz rodzinami bawi∏o si´ na letnim festynie na stadionie Hejna∏u w K´tach. Spotkanie zorganizowa∏y zwiàzki zawodowe. Sponsorami imprezy by∏a
Grupa K´ty i Alutech, a obs∏ugà gastronomicznà zaj´∏a si´ spó∏ka Hutnik.

Piknik na trawie: koncert + rozmowy + darmowa kie∏baska i piwko = dobry humor

Dzieciaki mia∏y du˝o radoÊci ze zje˝d˝alni

Ch´tnie te˝ taƒczy∏y

Wieczorem za ich przyk∏adem poszli doroÊli. Do taƒca przygrywa∏ zespó∏ „Nie ma sprawy” z Andrychowa
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