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Urzędnicy zmieniają się powoli
Rozmowa z Bartoszem
Świderkiem, wicepre-
zesem firmy Pol-
Inowex, która zajmuje
się przemysłowymi
przeprowadzkami

Zaczynał Pan w branży cu-
krowniczej.
Zgadza się. To był początek lat
’90 XX wieku. Razem z ojcem
przenosiliśmy zamykane cu-
krowniezbyłejNRD.Zaczynali-
śmy na bardzo wymagającym
rynku niemieckim, dopiero po-
tem pracowaliśmy w Polsce.
Zczasemzaczęliśmyrealizować
projekty w innych branżach,
m.in. energetycznej i cemento-
wej.Terazpracujemy wcałej Eu-
ropie, a w planach mamy też
inne kontynenty.

Była jużmowa oBrazylii i In-
diach. Teraz chce Pan wejść
na rynekchiński.
Podpisaliśmy umowę z partne-
rem z Indii. Do tej pory nie byli-
śmy w stanie konkurować z fir-
mamizAzjiczyAmerykiPołud-
niowej,zewzględunatamtejsze,
znacznie niższe koszty pracy.
Dzięki umowie to się zmieni.
Plan jest taki: nasi pracownicy
zajmują się demontażem w Eu-
ropie, a pracownicy naszego in-
dyjskiego partnera montują
urządzenia w Indiach, w Brazy-
lii i wszędzie tam, gdzie otrzy-
mamy zlecenie. Jeśli chodzi

o Chiny, to zdecydowaliśmy się
naotwarcietamprzedstawiciel-
stwa,ponieważ jedenznaszych
klientów,którymatamkilkaza-
kładówmotoryzacyjnychzwró-
cił się do nas z pytaniem, czy
podjęlibyśmy się przenieść je
doinnychkrajów.Zrobiliśmyro-
zeznanie. Rynek chiński jest
trudny.Abyrealizowaćtampro-
jekty trzeba być na miejscu. Nie
można tego robić z Polski. Ko-
nieczne jest otwarcie biura.

A co z konkurencją? Czy ist-
nieją tam firmy, które oferują
takieusługi jakPol-Inowex?
Właściwie w każdym kraju
mamy jakąś konkurencję. Na-
szym atutem jest to, że możemy
działaćnacałymświecie.Np.na-

szabrazylijskakonkurencjarea-
lizuje zlecenia tylko i wyłącznie
w swoim kraju.

Ile osób Pan zatrudnia? Jest
szansa na nowe miejsca
pracy?
W tej chwili zatrudniamy około
150osób,aleliczbapracowników
cały czas rośnie. Współpracu-
jemy też z kilkudziesięcioma
podwykonawcami,aledocelowo
chcemy działać tylko w oparciu
onaszychpracowników.

Jakich ludzi Panszuka?
Wydajnych,lojalnych,zdyscypli-
nowanychichętnychdopracy.

Z konkretnym wykształce-
niem iumiejętnościami?

Prawda jest taka, że na rynku
bardzo rzadko można spotkać
osoby z doświadczeniem przy
demontażu urządzeń przemy-
słowych. Dlatego szukamy pra-
cownikówzbranżpokrewnych,
a menadżerów sami sobie wy-
chowujemy.

Pojawiła się informacja, że
planuje Pan przenieść sie-
dzibę firmy.
Tak,tawktórejpracujemyobec-
nie, jestzamała.Niestety,napo-
tykamywtejsprawiesporetrud-
ności. To jest bolączka wielu
przedsiębiorców. Nasz kraj roz-
wijałby się dużo szybciej, gdyby
wszyscy przedsiębiorcy, w mo-
menciepodjęciadecyzji ,żechcą
coś zrobić i mają na to środki fi-
nansowe, mogli to zrobić
szybko. Niestety, administracja
działa w innym, znacznie wol-
niejszym tempie.

Chciałby Pan przenieść się
dostrefy ekonomicznej?
Nie. Rozglądamy się za różnymi
działkami w Lublinie. Co cie-
kawe,miasto,którezaoferowało
nam największą pomoc, to
Wrocław. Tamtejsi urzędnicy
złożyli nam bardzo korzystną
ofertę i zaproponowali pomoc
w znalezieniu nowej lokalizacji.
Jakofirmaodpoczątkuzwiązana
zLublinem,niejesteśmyzainte-
resowani przenosinami do in-
negomiasta.Widzimyjednak,że
różnica w podejściu do biznesu

wLublinie i Wrocławiu jest dość
znacząca. Trudno to zdefinio-
wać.Ogólniechodzioklimat.

Tociekawe,zwłaszcza żewła-
dze Lublina zapewniają, że
miasto otwiera się na przed-
siębiorców.
Sytuacjaitakwyglądazkażdym
miesiącem coraz lepiej. Prezy-
dentŻukbyłmoimwykładowcą.
Bardzosięcieszę,żerządziteraz
Lublinem.Niestety,nawetjemu
ciężko zmienić mentalność
urzędników.

Boi się Pan drugiej fali kry-
zysu?
Do 2008 r., gdy prezentowałem
moją firmę inwestorom zapew-
niałem, że jesteśmy odporni
na kryzys. Tłumaczyłem, że ten
okres jest dla nas idealny. Firmy
zamykająfabryki,amymożemy
jeprzenosić.Okazałosięjednak,
że to wygląda trochę inaczej.
Do przeniesienia fabryki po-
trzebnesąpieniądze,awkryzy-
sie banki niechętnie udzielają
kredytów. Ostatnia fala kryzysu
dotknęła nas dość mocno. Dziś
już wiemy, że nie jesteśmy od-
porni, jak zresztą każdy.

Wskaźniki ekonomiczne na
całym świecie nie są optymi-
styczne.
Wpływ na naszą działalność
mają nie tylko dane ekono-
miczne. Jakiś czas temu stracili-
śmy kontrakt przez powódź

w Tajlandii. Klient z tego kraju
chciał kupić linię produkcyjną
w Szwecji, ale zrezygnował, po-
nieważ musiał zająć się innymi
problemami.Wiadomości,które
dla wielu osób są jedynie cieka-
wostkami z drugiego końca
świata, dla nas mają ogromne
znaczenie. Np. po zamachu
na Benazir Bhutto w Pakistanie,
klient z tego kraju stwierdził, że
wkrótce wybuchnie tam wojna
i wycofałsięz transakcji.

PamiętaPanswójnajtrudniej-
szyprojekt?
Problemówtechnicznychwłaś-
ciwie już nie mamy. Kłopotliwe
bywają za to strajki czy protesty
w fabrykach, które demontu-
jemy.Zdarzałosię,żeniebyliśmy
gdzieś wpuszczani albo prote-
stujący nie chcieli nas wypuścić
zzakładu.Częstojesteśmytymi,
którzyfizyczniezabierająimfa-
brykę. Pracownicy nie biorą
pod uwagę, że to ktoś inny pod-
jął decyzję o likwidacji ich za-
kładu.

Jakieśwyzwaniananajbliższą
przyszłość?
Czeka nas interesujący projekt
relokacjifabrykirurociągówsta-
lowych z Australii do Meksyku.
Wyzwaniem jest tu przede
wszystkim olbrzymia odległość
izwiązanez tymproblemylogi-
styczne.

Rozmawiała Ewa Pajuro
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Po raz piąty ruszył projekt „Kra-
jowi Liderzy Innowacji i Roz-
woju”, organizowany od 2008
roku przez Fundację Innowacji
iRozwoju.Głównąideąprojektu
jestkonkurspodtąsamąnazwą,
a kolejnym elementem tej inno-
wacyjnej układanki jest cykl se-
minariów„Innowacjebliżejnas”,
które odbędą się w 13 miastach
wojewódzkich w całym kraju.
Projektzwieńczyuroczystagala,
która odbędzie się w styczniu
przyszłego roku w Warszawie.
Podczas uroczystości poznamy
zwycięzcówkonkursu.

Konkurs cieszy się od lat nie-
słabnącym powodzeniem

– w poprzednich jego edycjach
wpłynęłoponad2,5tys.zgłoszeń
od firm, gmin czy organizacji.
Skąd takie zainteresowanie te-
matyką innowacji? Czasem na-
wetmałazmianamożeprzynieść
doskonałe efekty, a do odważ-
nych świat należy. Krzysztof
Duchnowski,prezesFundacjiIn-
nowacji i Rozwoju, podkreśla, że
częstobarierąniejestbrakfundu-
szy,alelękprzedzmianą.Dodaje
także, że właśnie w czasach kry-
zysu małe firmy coraz częściej
sięgająpoinnowacje,abyzdobyć
przewagękonkurencyjnąiutrzy-
maćsięnarynku.

Innowacyjność to najlepsza
droga rozwoju i wzrostu konku-
rencyjności dla polskiej gospo-

AnnaNagel

Szukamyliderówinnowacji

Mecenas konkursu

Organizator konkursu

Partnerzy
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a Kategorie: Innowacyjna
firma, Innowacyjny produkt,
Innowacyjna usługa,
Innowacyjna gmina,
Innowacyjna organizacja,
Innowacyjny projekt unijny,
Dynamicznie rozwijająca się
firma.Nowa kategoria: Inspi-
rująca firma, dla branży
telco/IT.
a Partnerzy i patroni kon-
kursu: Organizator: Fundacja
Innowacji i Rozwoju.Mecenas
konkursu: Orange. Partnerzy
technologiczni: Intel Techno-

logy Poland,SonyMobile
Communications. Partner
merytoryczny: Dom Inwesty-
cyjny „Investors”. Partner
wspierający: BIG InfoMonitor.
Patroni tom.in.: Biuro Komisji
Europejskiej, Giełda Papierów
Wartościowych,Związek Ban-
kówPolskich,Urząd Patentowy
RP.
a Zgłoszenia przyjmowane są
do 15 października br. Ankieta
konkursowa oraz regulamin
zamieszczone są na stronie
www.liderzyinnowacji.pl.

darki, dlatego też coraz więcej
firmstawianainnowacje.Przed-
siębiorcy chcą poszerzyć swoją
działalnośćoinnowacyjnedzia-
łaniazwiązanezbadaniamiiroz-
wojem, wdrażają nowoczesne
technologie czy produkty, chcą
stosować nowe technologie in-
formacyjneikomunikacyjne.

Innowacyjne firmy zacieś-
niają współpracę z instytucjami
naukowymi i badawczymi, in-
westująwspecjalistycznysprzęt
czy laboratoria badawcze na te-
renie swojego zakładu.

Innowacje można jednak
także wprowadzać na poziomie
marketingu, zarządzania per-
sonelem czy administrowania
firmą. Pomysłów nausprawnie-
nie i zwiększenie wydajności
pracy może być tyle, ilu krea-
tywnych i otwartych na zmiany
ludzi zarządza firmami, gmi-
nami, instytucjami czy organi-
zacjami. Bo innowacje to nie
tylko domena przedsiębiorców
czy naukowców. Pamiętali też
o tym organizatorzy konkursu,
tworząc kategorie konkursowe
dla gmin czy

organizacji pozarządowych.
O innowacjach jednak nadal

mówi się zbyt mało. Potrzeba
także odpowiednich mechani-
zmów wspierających zarówno
samowdrażanieinnowacyjnych
rozwiązań,jakipromocjętejidei.
Przedsiębiorcy czy przedstawi-
ciele samorządów lub instytucje
wkraczający na innowacyjną
ścieżkę rozwoju finansują ko-
nieczne inwestycje z własnych
środków albo korzystają ze
wsparcia,np.funduszyunijnych
przeznaczonych właśnie na in-
nowacje. – Mimo że brak jest sy-
stemowych rozwiązań z za-
kresu innowacyjności, firmy
w ciężkich czasach starają się
na miarę swych możliwości rea-
lizować innowacyjne projekty
– dodajeDuchnowski.

Projekty takie jak konkurs
„Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju” pomagają nagłośnić
sukces tych, którym się udało.
Dzięki temu laureaci konkursu
iichprojektymogąodnieśćsuk-
ces marketingowy, a także stać
się źródłem inspiracji dla kolej-

nych uczestników.

Firma Pronar Sp. z o.o. w Narwi poszukuje kandydatów na stanowiska

SPECJALISTA DS. HANDLU ZAGRANICZNEGO

EXPORT MANAGER

Wymagania:

Wykształcenie wyższe, mile widziane techniczne, bardzo dobra znajomość

przynajmniej jednego języka obcego: niemieckiego, rosyjskiego lub angiel-

skiego, doświadczenie zawodowe w handlu lub exporcie, prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

Pracę w największej na Podlasiu, dynamicznie rozwijającej się firmie o zasię-

gu międzynarodowym, atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia, możliwość

rozwoju i awansu zawodowego.

Osoby zainteresowane ofertą pracy proszę o przesłanie swojego CV

wraz z podaniem numeru referencyjnego na adres: kadry@pronar.pl
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