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Pozyskanie wysoko wykwalifikowanych kadr do 
projektów infrastrukturalnych to wielkie wyzwa-
nie. Jak spółka sobie z tym radzi?
Czas to pieniądz, gdy poszukujemy wykwalifi-
kowanego specjalisty. Taka osoba musi spełnić 
wygórowane wymogi narzucone w danym kon- 
trakcie, musi posiadać odpowiednie doświad-
czenie zawodowe, którego inwestor oczekuje. 
Znalezienie takich osób na rynku jest dość 
trudne. Rynek inwestycji budowlanych jest na- 
sycony osobami o bardzo zróżnicowanym stop-
niu kwalifikacji. My poszukujemy najlepszych 
w branży oraz takich, które mają już doświad-
czenie. Niejednokrotnie poszukiwania okazy- 
wały się bezowocne. Uznaliśmy, że jest nam 
potrzebne narzędzie, które pozwoli szybko zna-
leźć właściwych kandydatów. Natchnieniem do 
stworzenia Niezależnej Bazy Inspektorów Nad-
zoru była sytuacja, kiedy sami poszukiwaliśmy 
specjalistów z konkretnym doświadczeniem 
potrzebnym do prowadzenia dużego kontraktu. 
Należało skupić wszystkie kontakty we własnym 
ręku i nie być zdanym na osoby trzecie przy 
rekrutacji wykwalifikowanego personelu.

Czy to jedyne takie rozwiązanie w Polsce?
Z informacji jakie posiadamy – tak, to jedyne 
rozwiązanie w kraju, gdzie w jednym miejscu 

(www.bazainspektorow.pl) łączymy inspektorów 
nadzoru z inwestorami. Dzięki platformie chcemy 
w szybszy i bardziej skuteczny sposób pozyskać  
specjalistów posiadających uprawnienia budowlane 
i połączyć z inwestorami szukającymi wysoko 
wykwalifikowanej kadry nadzoru budowlanego. 
Połączenie inspektora nadzoru posiadającego 
własną działalnością gospodarczą z inwestorem 
wymaga pewnych mechanizmów. Ten system mu-
si działać, jak dobrze naoliwiona maszyna. Jeśli 
czegoś zabraknie, to cała współpraca może runąć. 
Newralgicznym momentem jest podpisywanie 
umowy. Nawet najmniejsze niedopowiedzenia 
mogą przerodzić się w rozłam współpracy. Dzia- 
łamy na rynku mocno zamkniętym, gdzie 
ludzie się bardzo dobrze znają, nie można więc 
sobie pozwolić na takie sytuacje. Biznes bez 
ludzkiej twarzy nie ma sensu, utrzymanie dobrej 
atmosfery przy współpracy jest kluczowe, jeśli ma 
ona trwać latami.

Jak to dokładnie działa?
Załóżmy, że zgłasza się do nas jakiś zewnętrzny 
podmiot, który poszukuje inspektora nadzoru  
z uprawnieniami konstrukcyjnymi, posiadającego 
przynajmniej pięcioletnie doświadczenie m.in. w 
pełnieniu nadzoru na budowie dróg powyżej 15 
km. My, na podstawie informacji wyciągniętych 

od inwestora, przeszukujemy swoją bazę, by na 
koniec przedstawić mu kandydatów, którzy speł-
niają jego oczekiwania. Jeśli kandydat zostanie 
przyjęty, dochodzi do spotkania trójstronnego, 
gdzie ustalamy z inwestorem miesięczne wynagro- 
dzenie dla inspektora oraz dla nas. Inspektor 
jest zatrudniony przez ELPROJECT, a świadczy 
usługę dla podmiotu zlecającego. Aby znaleźć się 
w bazie, wystarczy zarejestrować się na naszej 
stronie www.bazainspektorow.pl. To nic nie kosz- 
tuje. W naszej bazie posiadamy już blisko 2 tys. 
osób. Oczywiście wszystkie dane są weryfikowane, 
by upewnić się, że spełniają standardy.  

Co było największym wyzwaniem w tym projekcie?
Zdobycie zaufania obydwu stron. Nawet z na-
szym portfolio największe wyzwanie spotkało 
nas już przy pierwszym rozruchu bazy. Mówię tu 
o dotarciu do specjalistów jakich poszukujemy, 
czyli takich, którzy posiadają samodzielną funkcję 
w budownictwie. Takie osoby często posiadają 
własne działalności, mają renomę na rynku. Nasz 
model działania jest czymś nowym na rynku, 
dlatego wielu naszych najlepszych obecnie inspek- 
torów trzymało dystans, lecz z czasem udało się 
przekonać ich, by nam zaufali. Teraz przynosi to 
owoce. Dziś po blisko 5 miesiącach od urucho-
mienia pośredniczymy w zatrudnieniu blisko 100 

osób, ale przybywa ich z miesiąca na miesiąc. 
Cały czas stoimy przed największym wyzwaniem 
– dotarciem do inwestorów.

ELPROJECT zajmuje się też elektromobilnością. 
Jak ocenia Pan ten rynek w Polsce?
Mamy tu duże pole do działania. W Niemczech 
jest ok. 13 tys. ładowarek do aut elektrycznych, 
a w Polsce mamy niecałe 300 sztuk. Prosty ra- 
chunek oraz uwarunkowania legislacyjne pokazują, 
że jest miejsce dla przynajmniej 6 tys. kolejnych. 
Mamy nadzieję że doświadczenie, jakie uzys- 
kaliśmy przy projektowaniu sieci elektroener-
getycznych i nadzorowaniu ich budowy, przełożą 
się na sukces naszej firmy w branży smart city 
i wdrażaniu postaw ProEco w miastach. Dla 
przykładu, w chwili obecnej bierzemy udział  
w kilku dialogach technicznych wraz z jednos-
tkami samorządowymi, na temat systemu łado- 
wania floty elektrycznych aut miejskich oraz 
autobusów. Jako jedni z nielicznych mamy możli-
wość przedstawić inwestorowi kompleksowe zało- 
żenie – od koncepcji, przez projekt do wykonania.
Jednocześnie chciałbym podkreślić, że to wszystko 
nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowany  
i zgrany zespół specjalistów, których zatrudniamy.

Wyzwania budowlanej hossy
Rynek budowlany kwitnie. Programy rządowe mocno napędzają ten sektor gospodarki. Do tego dochodzi 
konieczność wydania pieniędzy z funduszy unijnych na infrastrukturę. Eksperci przewidują, że do 2022 r. 
będzie miało miejsce bardzo duże spiętrzenie tych inwestycji, co spowoduje wzrost ich cen oraz zmniejszy 
dostępność specjalistów. O tym, jak najlepiej pozyskać pracownika mówi prezes zarządu  
ELPROJECT Polska Sp. z o.o., Radosław Kaczmarek.

Rozmawiał Krzysztof Kozioł
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Położona w Tarnowie Podgórnym firma ALTER właś-
nie zakończyła podbój rynku w Kazachstanie, gdzie 
wprowadziła swoje rozwiązania. Obecnie jest jednym 
z najbardziej dynamicznie rozwijających się polskich 
producentów urządzeń do mierzenia i wykrywania ga-
zów. Jej celem jest oferowanie produktów i usług, które 
służą podniesieniu bezpieczeństwa, ochronie środowiska 
oraz zdrowia i życia. – Postęp techniczny oraz wielkie 
osiągnięcia zobowiązują nas do stawiania sobie coraz 
ambitniejszych celów, pozwalając tym samym wdrażać 
produkty zaspokajające oczekiwania nawet najbardziej 
wymagających klientów – mówi prezes zarządu spółki, 
Grzegorz Wasielewski. Siła spółki ALTER to pełne  
i kompleksowe skupienie na kliencie, staranny dobór 
rozwiązań do jego wymogów oraz nieustannie uaktu-
alniana oferta. Dowodem tego może być fakt, że minimum 
raz w roku firma wprowadza na rynek nowe urządzenie.   
 – Nasze produkty zyskują ogromne uznanie w oczach 
ekspertów, czego potwierdzeniem są liczne nagrody 
branżowe. Detektory czy mierniki, które produkujemy, 
zdobywają wiele nagród w różnych kategoriach, m.in. 
Złote Metale Międzynarodowych Targów Poznańskich. 
Dodatkowo, jesteśmy doceniani na targach branżowych 
SAWO, Wodociągowo-Kanalizacyjnych czy POL-GAZ- 
EXPO – z dumą dodaje prezes. Wykorzystanie inno-
wacyjnych technologii stosowanych w produkcji detek-
torów wysokiej jakości buduje zaufanie rzeszy klientów, 
pozwalając na dynamiczny rozwój firmy. Jednym z ostat- 
nich sukcesów wizerunkowych jest wyróżnienie pres-
tiżowym Diamentem Forbesa 2018.
Trzy dekady w branży pozwalają zaproponować szereg 
produktów oraz usług w zakresie detekcji i pomiaru 
gazów wybuchowych, toksycznych oraz tlenu, a dzięki  

prowadzeniu m.in. serwisu detektorów gazu, spółka 
udziela partnerom szerokiej pomocy w przypadku po- 
dejrzenia nieszczelności wykrywacza. Na uwagę zasługuje 
również fakt, że istotnym elementem działań spółki jest 
także kalibracja czujników. Przewagą spółki ALTER jest 
kompleksowa obsługa klientów: począwszy od pro- 
jektu i dostawy, po montaż i serwis urządzeń. – W inte-
resie naszych klientów łączymy kompetencje w wielu dzie- 
dzinach, oferując doradztwo techniczne, dobór urządzeń, 
projekt, montaż, uruchomienie, bezpłatne szkolenie  
z zakresu obsługi i eksploatacji oraz serwis gwarancyjny  
i pogwarancyjny. Pracownikom stawiamy szczególne wy-
magania, bowiem ich kwalifikacje są gwarancją sukcesu  
i zadowolenia klientów – dodaje prezes. Wiedza, doświad- 
czenie oraz ogromny potencjał techniczny gwarantują 
najwyższą jakość, funkcjonalność oraz przyjemność 
użytkowania produkowanych urządzeń. ALTER jest 
marką docenianą i akceptowaną przez klientów nie tylko 
na rynku polskim, ale także europejskim. – Mamy własne 
laboratorium pomiarowe, w którym prowadzone są 
badania nad nowymi produktami oraz serwis i kalibracja 
urządzeń eksploatowanych przez naszych klientów – 
podsumowuje G. Wasielewski. ALTER S.A. od wielu 
lat jest sponsorem klubu kolarskiego TARNOVIA z Tar- 
nowa Podgórnego. Wsparcie firmy umożliwia zawod-
nikom przygotowanie i start w najważniejszych kon-
kurencjach rangi mistrzowskiej.
W najbliższych latach spółka inwestować będzie we 
wzrost konkurencyjności na rynku przenośnych i stac-
jonarnych urządzeń do mierzenia i wykrywania gazów. 
Z tego tytułu najbardziej nowatorskim urządzeniem 
ma być detektor gazu dedykowany dla biogazowni, co 
niewątpliwie podkreśla innowacyjność i zaangażowanie 
spółki w ochronę środowiska.

„Niekończąca się informatyzacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kosztowała nas  
tyle, co wysłanie sondy na Marsa” – ile razy czytaliście Państwo takie właśnie lub 
podobne zdanie? Ile razy pojawiło się ono w tzw. kolorowej prasie, na por-
talach internetowych goniących za tanią sensacją, czy w końcu w mediach 
społecznościowych? A czy kiedyś ktoś z Państwa, w związku z takim właśnie 
komunikatem, przeanalizował głębiej jego treść i sens? Wystarczyłoby zadać sobie 
bardzo proste pytanie: czy informatyzacja – nie tylko ZUS – ma swój kres. Wszak 
dziś segment IT to najszybciej rozwijająca się branża rynku. Za wdrażanymi na 
nim zmianami muszą nadążyć wszyscy, zarówno firmy prywatne, jak i instytucje 
publiczne. Nie ma podmiotu, który pozostałby w wieku XX.
Najważniejszą kwestią w temacie kosztów ponoszonych przez instytucje publiczne 
przy okazji informatyzacji jest korzyść płynąca dla klienta. Informatyzacja 
bowiem docelowo służy nie samej administracji, ale właśnie jej klientom. Koszty 
będą zawsze i nie da się ich uniknąć, ale muszą być one równoważone przez 
efekty wdrażania nowych technologii. Co ma więc klient dzięki temu, że Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych nie pozostaje w tyle procesu informatyzacji państwa, 
ale wręcz niesie kaganek tej informatyzacji? Można odpowiedzieć pytaniem 
na pytanie: która instytucja uruchomiła pierwszy ogólnopolski e-urząd? Ależ 
tak, był nim ZUS ze swoją Platformą Usług Elektronicznych. Dziś na PUE 
ZUS zarejestrowanych jest blisko 2,5 mln klientów, w dużej mierze płatników 
składek (firm). Za pośrednictwem e-ZUSu można złożyć bez wychodzenia  
z domu kilkadziesiąt różnego rodzaju elektronicznych dokumentów. Ale co jeszcze 
ważniejsze – każdy z klientów ZUSu, dzięki PUE ma dostęp do wszystkich danych 
na swój temat zgromadzonych w Zakładzie. E-ZUS umożliwia przedsiębiorcom 
sprawne i szybkie rozliczenie się ze składek. Do ich dyspozycji, od ręki, dostępne 
jest zaświadczenie o niezaleganiu – oczywiście przy uporządkowanej sytuacji na 
koncie w ZUS.
Od stycznia wszyscy przedsiębiorcy płacą składki jednym przelewem, a nie trzema 
lub czterema, jak to było jeszcze do końca ubiegłego roku. Rozksięgowaniem 
składek zajmuje się ZUS. To też zasługa elektronizacji Zakładu. Przeciętny 
Kowalski na Platformie Usług Elektronicznych ma możliwość zweryfikowania czy 
pracodawca odprowadza za niego składki i jaka z tych składek będzie emerytura. 
To umożliwia planowanie swojej przyszłości emerytalnej. 
W grudniu obligatoryjne stają się elektroniczne zwolnienia lekarskie. I znowu 
pytanie: na którym z systemów elektronicznych naszego państwa są one oparte?  
Tak, właśnie na systemie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS przygotował całe 
oprzyrządowanie dla lekarzy i pracodawców do obsługi e-zwolnień. Dał przy tym 
lekarzom łatwiejszy i prostszy w użyciu podpis elektroniczny. Pamiętajmy też, że 
wnioskowanie o świadczenia rodzinne pokroju 500+, które nie są wypłacane przez 
ZUS, są również drogą elektroniczną przez ZUS obsługiwane. Przed nami reforma 
w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej przez pracodawców. 
Już wkrótce dokumentacja będzie przechowywana przez krótszy okres czasu  
i to w formie elektronicznej. I tę reformę również obsługuje Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych i jego system informatyczny. Właśnie jest on przystosowywany do 
gromadzenia większej liczby danych od polskich przedsiębiorców. Nowoczesny  
i sprawny system IT to wysoka jakość świadczonych usług.

Czego oczy nie widzą Lider e-administracji 
jedno ma imięNieustanna ekspansja, poszukiwanie nowych obszarów biznesowych  

i rozwój w dziedzinie urządzeń do mierzenia i wykrywania gazów.  
Po 30 latach zdobywania doświadczenia spółka Alter stworzyła markę 
będącą kwintesencją doskonałych rozwiązań technicznych, najlepszej jakości 
materiałów oraz nowatorskich konstrukcji. Alter to produkty spełniające 
najostrzejsze normy oraz życzenia najbardziej wymagających klientów.

Kiedy myślimy e-administracja, e-urząd, informatyzacja 
państwa, to zapewne niewielu z nas do głowy przychodzi 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tymczasem wbrew 
pozorom i powszechnemu mniemaniu to właśnie ZUS 
jest prekursorem we wdrażaniu i rozwijaniu nowych 
technologii służących elektronicznej obsłudze klientów.

Pod jakim względem wyróżnia się Gmina Dębno?
Wójt Wiesław Kozłowski: Ważnym czynnikiem 
wyróżniającym Dębno dla potencjalnych inwes- 
torów jest nasza lokalizacja. Kolejnym – wyksz-
tałceni mieszkańcy. Istotna jest również nasza 
strategia inwestycyjna oraz tereny o powierzchni 
20 ha przeznaczone dla przemysłu oraz usług 
które są zapisane w miejscowych  planach zagos-
podarowania. Aktualnie czekamy na inwestorów, 
którzy zapewnią zatrudnienie mieszkańcom gminy 
i powiatu brzeskiego. Realizujemy inwestycje eko-
logiczne służące środowisku, wypoczynkowi i re-
kreacji. Staramy się ułatwiać życie mieszkańców 
dojeżdżających koleją do pracy w miastach. W Dęb- 
nie mieszka 14 677 mieszkańców, z czego 63,5 proc. 
jest w wieku produkcyjnym, a 20 proc. w wieku 
przedprodukcyjnym. Gmina ma dodatni przyrost 
naturalny, w latach 2002-2017 liczba mieszkań-
ców wzrosła o ponad 7 proc.
  
Jak położenie Dębna wpływa na jego atrak-
cyjność inwestycyjną?
Nasza gmina jest umiejscowiona wzdłuż drogi 
krajowej numer 94 oraz autostrady A4, prowa-
dzącej z zachodu na wschód przez południową 
Polskę. Znajduje się nieopodal Brzeska, 20 km na 
wschód od Tarnowa i 60 km od Krakowa.  Warto 
podkreślić, że blisko znajduje się lotnisko.
 

Skąd pomysł na przeznaczenie tak dużego 
obszaru pod inwestycje w Gminie Dębno?
Gospodarka Polski dynamicznie rozwija się, m.in. 
ze względu na obecną w naszym kraju wyksz-
tałconą kadrę wykwalifikowanych fachowców 
oraz położenie geograficzne. 
Jako wójt chciałem uczestniczyć 
we wdrażaniu strategii rozwoju 
inwestycji na terenie Gminy 
Dębno. Dlatego stworzyliśmy 
odpowiednie plany pod inwes- 
tycje oraz zadbaliśmy o odpo- 
wiednią infrastrukturę. Jesteśmy 
gminą przyjazną dla inwes-
torów i wsłuchujemy się w ich 
potrzeby. Naszym celem jest 
przyciągnięcie inwestycji na wy- 
sokim poziomie, w tym tech-
nologicznych. Gmina Dębno 
znajduje się bezpośrednio przy 
III Paneuropejskim Korytarzu Transportowym 
Zachód-Wschód. Mamy też tereny atrakcyjne 
ze względu na bliskie położenie miast i bardzo 
dobrą komunikację. 

Jakie inwestycje zrealizowali Państwo od 2014 
roku? Co było największym osiągnięciem?
Od 2014 roku ciągle prowadzimy nowe inwes-
tycje. W ciągu trzech i pół roku przeznaczyliśmy 
na budowę kanalizacji i rozbudowę oczyszczalni 

prawie 16 mln zł. Dzięki dofinansowaniom na 
rozbudowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji, do 
sieci przyłączane są sukcesywnie poszczególne 
sołectwa. Można powiedzieć, że gmina jest ska-
nalizowana prawie w 65 proc. Przebudowaliśmy 

drogi powiatowe i gminne oraz parkingi i chod-
niki za łączną kwotę 5,5 mln zł. Instalujemy nowe 
oświetlenie na nowoczesnych słupach, na co wy-
daliśmy prawie milion zł. Dla młodego poko-
lenia przeznaczamy środki z dofinansowania na 
dodatkowe edukacyjne zajęcia i kursy. Za te 
działania oświatowe zostaliśmy w 2016 r. uhono- 
rowani prestiżowym certyfikatem „Samorządowy 
Lider Edukacji”. Pozyskaliśmy milion zł z funduszy 
unijnych na doposażanie szkół i budowę placu za- 

baw dla dzieci. Zakończyliśmy przebudowy boisk 
przyszkolnych z dofinansowaniem 500 tys. zł. 
Przebudowujemy i remontujemy szkoły, przed-
szkola, a w planach mamy budowę żłobka. 
Prowadzimy adaptację budynku na Dzienny Dom 
Seniora+ oraz budowę i remonty remiz OSP.

Jakie mają Państwo plany na przyszłość? 
Pozyskaliśmy środki finansowe z dostępnych do- 
tacji w wysokości 4 mln zł na budowę hali 
sportowej. Powstają ścieżki rowerowe dla chcą- 
cych odpoczywać aktywnie, na które również 
pozyskano środki unijne. Już teraz prowadzimy 
selektywny odbiór odpadów wielkogabarytowych, 
a w najbliższej przyszłości zostanie wybudowany 
za środki unijne tzw. PSZOK. Ponadto w celu 
przeciwdziałania dzikim wysypiskom w lasach, 
prowadzimy dla uczniów konkurs „Miej zasady 
segreguj odpady”. Podnosimy w ten sposób świa- 
domość ekologiczną uczniów i rodziców, połą-
czoną ze zbiórką odpadów. W celu usprawnienia 
transportu mieszkańcom gminy, w planach jest 
budowa przy dworcu kolejowym parkingu „Park 
& Ride” dla samochodów osobowych. Chcemy 
też rozszerzyć wykorzystanie energii odnawialnej 
i na ten cel gmina pozyskała prawie milion zł. 
Podobnie jest z wymianą starych pieców, która 
jest możliwa dzięki funduszom pozyskanym  
z Urzędu Marszałkowskiego w wys. 2,2 mln zł.
Zapraszamy wszystkich do zwiedzenia gminy  
i XIV-wiecznego zamku w Dębnie, który jest 
miejscem licznych wydarzeń kulturalnych i orga- 
nizowanego co roku historycznego widowiska oraz 
międzynarodowego turnieju rycerskiego o Złoty 
Warkocz Tarłówny, uhonorowanego I miejscem 
w konkursie „Wielkie Odkrywanie Małopolski”.

Dębno nieustannie inwestuje
Małopolska gmina Dębno ze względu na szeroko zakrojone działania staje się coraz bardziej atrakcyjna, 
nie tylko terytorialnie. Wójt Wiesław Kozłowski, który piastuje urząd od 2014 roku realizuje nowe 
inwestycje na terenie gminy, owocnie współpracując z mieszkańcami.

Rozmawiała Katarzyna Woźniak

Atutem Gminy Dębno jest nie tylko korzystne położenie, ale również walory turystyczne

Wojciech Andrusiewicz
rzecznik prasowy ZUS
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To właśnie jej pracownicy stanowią główny mo- 
tor napędowy. Ventor od początku stawiał na 
zaangażowanie w partnerskie podejście do pra-
cowników. W wyniku efektywnej, kompetentnej 
i innowacyjnej pracy całej kadry, klienci widzą 
w Ventorze rzetelnego i uczciwego partnera. 

Czas pokazał, że tylko takie nastawienie daje 
szansę na sukces, rozwój i biznesową stabilizację, 
szczególnie na rynku skandynawskim. Właściwe 
podejście pracowników do codziennych obo-
wiązków stanowi o tym, że spółka konsekwentnie 
się rozwija, zdobywając coraz to lepszą pozycję 
na rynku.
Na to pozytywne nastawienie do wykonywanych 
zadań składa się wiele elementów. Jednym  
z ważniejszych jest lojalność w stosunku do pra- 
codawcy i pełne identyfikowanie się z nim. 
Stawia się na szacunek i rodzinne podejście do 
pracownika. – Jednym z przykładów jest dwuty-
godniowy system pracy, który pozwala na częstsze 

widywanie się z rodzinami, a co najlepsze, zna- 
cząco poprawia jakość wykonywanych obo-
wiązków. Po latach wiem, że wypracowany sza- 
cunek i zwykłe „dziękuję” z ust pracownika 
jest dla mnie najlepszą zapłatą – mówi Janusz 
Urbanik, założyciel i prezes Grupy Ventor.

Podkreśla też, że trzeba mocno stawiać na szkol- 
nictwo zawodowe i szkolenia. Mimo systemo-
wych trudności, Ventor jest liderem w realizacji 
tego typu zagadnień. – Nauka podstawowych 
wartości zaczyna się już od najmłodszych lat. 
Tylko ingerując już w latach szkolnych we właś-
ciwe kształcenie i dbałość o rozwój młodych 
ludzi jesteśmy w stanie wypracować w nich tak 
fundamentalne cechy jak zaangażowanie, praco-
witość, sumienność, uczciwość i umiejętność 
pracy w zespole – podkreśla Janusz Urbanik.
Odpowiednio wykształcona młodzież łatwiej 
znajdzie zatrudnienie w swoim miejscu zamiesz-
kania. – Dlatego od kilku lat współpracujemy 

m.in. z Zespołem Szkół Zawodowych nr 1  
w Dębicy, skupiając się na profilach zgodnych  
z ofertą pracy w naszym przedsiębiorstwie, takich 
jak blacharz czy monter izolacji przemysłowych. 
Działamy w specyficznej branży, w której wciąż 
brakuje specjalistów. Decyzja o rozpoczęciu 
współpracy ze szkołami zawodowymi była więc 
naturalna. Oczywiście kluczową rolę odgrywa 
administracja państwowa i lokalny samorząd. 
To oni powinny w sposób szczególny dbać  
o edukację, a przedsiębiorcy jedynie im w tym 
wspomagać – dodaje Janusz Urbanik.
Do pełnego sukcesu konieczne jest wsparcie pań- 
stwa dobrymi regulacjami prawnymi i syste-
mowymi. Niestety wciąż niejednokrotnie jesteśmy 
obserwatorami spraw gdzie przedsiębiorcy toczą 
nierówne spory z administracją. – Wielokrotnie 
obserwuję sytuację, gdy przedsiębiorca, zamiast 
zająć się biznesem, musi wikłać się w długie po- 
stępowania, by bronić swych interesów oraz 
miejsc pracy. Traci na tym nie tylko państwo 
i przedsiębiorca, ale przede wszystkim społe-
czeństwo. Naszym największym kapitałem są pra- 
cownicy, którzy bezpośrednio wpływają na 
pozycję rynkową firmy. Rolą pracodawcy jest 
zatem takie kształtowanie środowiska pracy, by 
było ono maksymalnie przyjazne. Do tego jednak 
potrzebna jest administracja państwowa, która 
stymuluje te procesy, zwłaszcza w odniesieniu do 
polityki fiskalnej. Przedsiębiorca musi poświę-
cać zbyt wiele energii i czasu na borykanie się 
z przeciwnościami natury administracyjnej, fis-
kalnej i prawnej – zaznacza prezes.
Niestety coraz częściej jest tak, że z powodu róż- 
nych interpretacji tych samych przepisów przez 
poszczególne organy, przerzuca się odpowie-
dzialność na podatników. – Sprowadza się to do 
tego, że to przedsiębiorcę obarcza się winą za 
zastosowanie się do przepisu tak, jak pow-
szechnie jest on rozumiany, a nie jak widzi go 

dany urzędnik. Jeżeli służby administracyjne nie 
mogą, lub co gorsza nie chcą pomóc przed-
siębiorcy, to niech przynajmniej nie traktują go 
jak przeciwnika, którego należy zniszczyć. Jest 
to ewidentne zaprzeczenie służebnej roli państwa 
wobec swojego obywatela i działanie na nieko-
rzyść kraju, ponieważ osłabiając gospodarkę, 
osłabia się polską konkurencyjność na rynku 
światowym. Ludzie powinni żyć w zaufaniu 
do działań państwa, ale niestety trudno to 
osiągnąć w sytuacji, gdy administracja sama 
sobie nie ufa i jeden organ dąży do podważenia 
ustaleń innego. Postępowania w tym zakresie 
są z jednej strony nadal nierzetelnie i pobieżnie 
prowadzone, a z drugiej, w razie jakichkolwiek 
wątpliwości, rozstrzygane na niekorzyść przed-
siębiorcy. Nadal mam przekonanie, że to my 
jesteśmy dla przepisów, a nie odwrotnie, jak 
to się dzieje w krajach o rozwiniętej i silnej 
gospodarce. Dla mnie jako przedstawiciela świata 
biznesu, takie działania nie mają nic wspólnego  
z przyjaznym państwem, do którego dążymy 
i w którym wszyscy chcemy żyć. Bardzo często 
postępowania takie nie dają szans przedsiębiorcy 
na satysfakcję z doczekania się sprawiedliwości 
przed sądem, ponieważ wcześniej nałożone kary 
finansowe, doprowadzają firmę do upadłości, 
gdyż aparat państwowy pozostaje niewzruszony 
na odwołania od tych decyzji. W taki sposób 
buduje się niestety dwa obce sobie państwa  
– administracyjne i obywatelskie. Dlatego z na-
dzieją patrzę na zapowiadaną poprawę relacji na 
linii administracja publiczna – przedsiębiorca. 
Oby na hucznych zapowiedziach i tym razem się 
nie skończyło – dodaje J. Urbanik.

Dążenie do standardów Zachodu
Spółka Ventor powstała w 1992 r. i od samego początku stawiała na jakość, solidność i szacunek do pracownika.  
Zajmuje się szeroko pojętym serwisem budownictwa przemysłowego, jest producentem systemów 
wentylacyjnych oraz wykonawcą projektów EPC. Dodatkowym aspektem działalności jest leasing pracowniczy 
dla prac kontraktowych w sektorze budowlanym. Grupę wyróżnia bogato wyposażone zaplecze warsztatowe  
i produkcyjne oraz wyspecjalizowana załoga, która stale podnosi swoje kwalifikacje.

Gdy czyta się projekt noweli kpc z 27 czerwca 
br. (dostępny na stronach Rządowego Centrum 
Legislacji) nie sposób nie zauważyć, że dla zwięk- 
szenia sprawności orzeczniczej sądów poświęcono 
wartość nadrzędną – sprawowanie wymiaru spra-
wiedliwości. Nie po raz pierwszy. Przedsiębiorcy 
doskonale pamiętają tzw. prekluzję sądową. 
Nieważne kto miał rację, ważne kto tę rację  
w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie 
przedstawił. Okazało się jednak, że procesy wcale 
nie przyspieszyły, a tam, gdzie wyrok zapadał 
szybko, często był niesprawiedliwy.

Dziś proponuje się wprowadzenie instytucji 
posiedzeń przygotowawczych, na których sąd 
będzie planował przebieg rozprawy. Udział 
powoda co do zasady ma być obowiązkowy, 
nawet jeśli ustanowił pełnomocnika, a jego nie-
usprawiedliwiona nieobecność ma skutkować 
umorzeniem postępowania. Inny przykład to 
proponowany art. 191(1) kpc. Gdy sąd uzna 

pozew za oczywiście bezzasadny, ma prawo 
oddalić powództwo nie przeprowadzając żad-
nych czynności procesowych, nie wzywając do 
uzupełnienia braków formalnych, nie doręczając 
nawet jego odpisu pozwanemu. Jeśli w takim 
kształcie nowelizacja zostanie przyjęta, można 
będzie wygrać sprawę nie wiedząc nawet, że się 
było pozwanym. 
Szalenie groźna dla obywateli toczących spory 
jawi się instytucja nadużycia prawa procesowego. 
Sąd, jeśli uzna, że strona dla obrony swoich praw 
wykorzystała instytucje procesowe niezgodnie 
z celem dla jakich zostały one ustanowione, 
będzie mógł nałożyć na nią grzywnę lub obciążyć 
kosztami postępowania.
Wątpliwości budzi też instytucja zażaleń 
poziomych. Po nowelizacji dużą część zażaleń 
rozpoznawać ma ten sam sąd w innym składzie. 
Czyli sędzia z tego samego sądu rozpoznawać 
będzie prawidłowość pracy swojego kolegi, sie-
dzącego przy sąsiednim biurku. Skuteczność ta- 
kiego rozwiązania pozostawia wiele do życzenia. 
Szkodliwych projektów jest więcej. Jeden z nich 
został już uchwalony. Miał służyć przedsiębiorcom,  
a tylko utrudnił im życie: od tego roku składanie 
sprawozdań finansowych możliwe jest jedynie 
elektronicznie za pośrednictwem specjalnego por- 
talu. W tym specyficznym postępowaniu cy- 
wilnym, w którym powinno stosować się wszys-
tkie zasady kodeksu postępowania cywilnego, 
strony pozbawiono elementarnych praw, w tym 
prawa do reprezentowania przez pełnomocnika. 
Nie dość, że system nie ma odpowiedniej prze-
pustowości i przestał przyjmować dane, to jeszcze 
nie ma innej prawnej możliwości, by złożyć do są- 
du sprawozdanie finansowe. Niezłożenie go obar- 
czone jest sankcją karną. Co gorsza, członkowie 
zarządu, którzy są cudzoziemcami i nie posiadają 
numeru PESEL, nie uzyskają odpowiednich cer- 
tyfikatów, umożliwiających złożenie sprawozdania.
Toczy się walka o kształt wymiaru sprawiedliwości, 
a w niej ścierają się dwie koncepcje: czy sąd ma 
być dla ludzi, czy ludzie mają być dla sądu.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodnio-
pomorskiego nie próżnuje. Właśnie rozpoczęła się 
kampania o zachęcającym tytule „Pomorze Za-
chodnie. Biznes w dobrym położeniu”, w ramach 
której prowadzony jest konkurs „Twój biznes pod 
banderą sukcesu”. Tymi projektami urzędnicy chcą 
promować region i zachęcić przedsiębiorców do 
aktywnego pokazywania swoich działań na szer-
szym polu. Oba działania realizowane są w ra- 
mach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020, 
Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowo- 
czesne Technologie, Działanie 1.14 Wzmocnienie 
pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze kra- 
jowym i międzynarodowym. Nadrzędnym celem 
projektów są działania wizerunkowe mające na 
celu pokazanie Pomorza Zachodniego jako regionu 
nowatorskiego, nietuzinkowego, wspierającego 
nowe technologie oraz przedsiębiorców czy 
potencjalnych inwestorów. – Pomorze Zachodnie 
to marka z ogromnym potencjałem. Tworzą ją 
przede wszystkim ludzie. To oni stoją za inspi-

rującymi biznesami stanowiącymi wizytówkę na- 
szego regionu. Dlatego chcemy prezentować i wy-
różniać przedsiębiorców budujących swój sukces 
na Pomorzu Zachodnim, będących jednocześnie 
inspiracją dla tych, którzy szukają tu jeszcze swojej 
szansy – mówi Olgierd Geblewicz, Marszałek 
Województwa Zachodniopomorskiego.
O wyborze laureatów w dużej mierze będzie de- 
cydowała kapituła, w skład której wchodzą przed- 
stawiciele największych firm z Pomorza Zacho-
dniego, tj.: Laura Hołowacz, prezes zarządu i współ-
założycielka CSL Internationale Spedition Sp. z o.o., 
regionalnego lidera branży TSL, Zbigniew Nagay, 
prezes zarządu i współzałożyciel firmy Radex Sp. j., 
specjalizującej się w zarządzaniu higieną w za-
kładach przemysłu spożywczego oraz Sławomir 
Czumak, członek zarządu firmy Backer OBR  
Sp. z o.o. – światowej klasy producenta elek-
trycznych elementów grzejnych, rezystorów i pa- 
neli sterujących do pomp ciepła. – Chcemy poka-
zać naszych przedsiębiorczych mieszkańców, ich 
pomysły na firmę i produkt. Wykorzystując narrację 
storytellingową oraz media elektroniczne, chcemy 
ich wypromować i pokazać jak robią biznes, bo 
tak wygląda biznes na Pomorzu Zachodnim. Ich 
opowieści i historie mogą być drogowskazem do 
sukcesu dla innych małych i średnich firm – mówi 
dyrektor gabinetu marszałka Krzysztof Barczyk.

Partnerami kampanii zostały firmy i instytucje, 
które tworzą regionalne zaplecze naukowe oraz 
reprezentują interesy firm i wspierają rozwój 
przedsiębiorczości. 

Sąd dla ludzi, czy ludzie dla sądu? Z biznesem na szerokie wody
O sprawności działania sądów zadecydują przepisy proceduralne, 
szczególnie przepisy kodeksu postępowania cywilnego (kpc). 
Obecnie procedowanych jest równolegle kilka jego nowelizacji. 

Wykorzystując nowoczesne kanały promocyjne urzędnicy chcą pokazać 
Województwo Zachodniopomorskie jako idealną przystań dla biznesu. 
Głównym zadaniem konkursu jest trafić do mikro, małych  
i średnich przedsiębiorstw, a kluczowym elementem konkursu będzie 
głosowanie na zwycięzców, w którym będą mogli uczestniczyć wszyscy 
mieszkańcy województwa. To już ostatnia szansa, aby wziąć udział  
w tym prestiżowym konkursie.

Wojciech Grabarczyk

Adw. Rafał Dębowski

Adwokat Rafał Dębowski

Marszałek Olgierd Geblewicz

Grupa Ventor od lat wspiera uczniów w przyszłym życiu zawodowym

Wojciech Grabarczyk
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Przeciętny Polak w ciągu roku zjada i wypija  
około 200 litrów mleka i produktów pochodnych. 
Czy ciężko zaspokoić takie potrzeby?
Absolutnie nie. Przytoczona tu liczba, nawet jeśli 
weźmiemy pod uwagę całą populację Polski, jest 
mniejsza niż możliwości produkcyjne sektora 
mleczarskiego w naszym kraju. Ten paradoks 
determinuje potrzebę szukania klienta na ryn-
kach zagranicznych. To właśnie jest głównym 
celem, jaki postawił sobie na najbliższe lata zarząd 
naszej spółdzielni. Mamy już małe sukcesy na 
tym polu. W zeszłym roku sprzedaliśmy za gra- 
nicę prawie 85 mln produktów. Mamy na ce-
lowniku kilka ciekawych rynków. Wymagają 
one od nas przystosowania naszej oferty pod 
kulturę gastronomiczną danych krajów. Ważnym 
celem w naszej strategii są rynki poza Europą. 
Obecnie działamy już w kierunku wejścia na 
rynek kanadyjski. Prowadzimy tam rozmowy  
z potencjalnym kontrahentem. Dodatkowo, do-
pinamy formalności związane z pojawieniem się 
na rynku izraelskim. Jest to dla nas gigantyczna 

szansa, ponieważ tamtejsza ziemia uprawna jest 
kiepska i panują tam wysokie temperatury. Na-
wiasem mówiąc, od dwóch tygodni przekraczają 
40 stopni. Trudne warunki sprawiają, że lokalni 
producenci nie są w stanie zaspokoić wszystkich 
potrzeb mieszkańców. A to stwarza niszę dla 
naszych produktów.

Mówi Pan o zdobywaniu nowych rynków, a co 
z tymi, na których już są Państwo obecni. Czy 
pozycja spółdzielni może tam ulec poprawie?
Polska należy w tym sektorze rolnictwa do świa-
towej czołówki, więc na plecach czujemy oddech 
konkurencji. Zarówno jeśli mówimy o państwach 
z nowocześniejszym rolnictwem, takich jak 
Niemcy albo Holandia, jak i o państwach silnie 
się w tym sektorze rozwijających, mówię tu
o Białorusi. My z konkurencją spotykamy się 
głównie na rynku środkowoeuropejskim i bał-
kańskim. Na targach czy w centrach handlowych 
Węgier, Czech, Słowacji czy Ukrainy można 
spotkać nasze wyroby. Najbardziej zależy nam na 

rynku rumuńskim, ponieważ to państwo spro- 
wadza aż 50 proc. produktów rolnych z za-
granicy. Produkcja dla Europy Zachodniej też 
jest istotna. Zwłaszcza dwa kraje są stałymi 
odbiorcami naszych produktów. Co tydzień do 
Paryża wysyłamy przynajmniej dwa duże tran-
sporty naszego sera w plastrach. Po drugiej 
stronie kanału La Manche, w Wielkiej Brytanii 
mamy jeszcze więcej fanów naszych produktów. 
Można powiedzieć, że angielska Polonia zabrała 
z kraju swój smak ze sobą. 

Na chwilę obecną jesteście Państwo jednym  
z największych producentów serów i nabiału  
w Polsce. Czy zwiększenie mocy produkcyjnych 
nie będzie stanowić problemu?
Na pewno nie będziemy mieli problemu  
z obsłużeniem dużego popytu na nasze produkty. 
Odnosimy na tym polu duże sukcesy. Obecnie, 
jeśli chodzi o liczbę wyprodukowanych wy- 
robów, to jest ona prawie pięciokrotnie 
większa niż dziesięć lat temu. W zeszłym 
roku przerobiliśmy 210 mln litrów mleka.  
W tym roku liczymy, że przynajmniej powtórzymy 
ten wynik. Choć panująca susza stawia to pod 
znakiem zapytania. Początek dynamicznego roz-
woju naszej firmy zaczął się w latach 90. Wtedy 
dzięki pierwszym modernizacjom zakładów wpro- 
wadziliśmy nasze sztandarowe produkty, takie 
jak serek wiejski w plastrach. W momencie 
powstania zakładu w 1975 roku byliśmy w stanie 
przerobić 100 tysięcy litrów mleka dziennie. Dziś, 
nowa serownia oddana do użytku w 2016 r. ma 
moce przerobowe do 500 tys. litrów mleka na 
dobę. To daje 50-60 ton żółtego sera dziennie. 
Obecnie popyt na nasze produkty jest tak duży, że 
wykorzystujemy jej możliwości w stu procentach. 

Z nowszych tematów mogę się pochwalić, że 
trzy tygodnie temu uruchomiliśmy nową linię 
produkcyjną i magazyn w naszym oddziale 
w Pawłowicach, który produkuje twaróg. Te 
inwestycje to dopiero początek. Przygotowujemy 
się do modernizacji naszych zakładów – jej celem 
jest podniesienie mocy przerobowych do miliona 
litrów na dzień. 

Spółdzielnia ma za sobą 82 lata obecności na 
rynku. To staż godny pozazdroszczenia. Gdzie 
leży klucz do takiego sukcesu?
W ludziach. Każdy z tysięcy hodowców, których 
pozyskaliśmy do współpracy i z którymi obecnie 
współpracujemy przyczynił się do tego, że nasze 
sery są jednymi z najlepiej rozpoznawalnych ma- 
rek w Polsce. Tak samo ważni są ludzie, którzy 
dbają o linię produkcyjną i o to, żeby skoor-
dynować dostawy do naszych zakładów z całego 
południa Polski. Nieocenione są również zasługi 
poprzedniego prezesa OSM Włoszczowa Stanis- 
ława Skóry, który przez kilkadziesiąt lat prowadził 
zakład w trudnych warunkach i dbał o najwyższą 
jakość naszych produktów. Obecnie jest już na 
emeryturze, ale zadbamy o to, żeby był z nas 
dumny.

Polski smak zdobywa 
stoły całego świata
Co roku w Polsce pojawia się kilkaset tysięcy nowych konsumentów dla 
firm produkujących żywność – na całym świecie to w sumie  
ok. 80 mln nowych klientów. Jednak wcale nie oznacza to, że starczy  
ich dla wszystkich oraz, że rynek spożywczy nie jest wymagający.  
O tym, jak osiągnąć na nim sukces mówi prezes Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej we Włoszczowej – Ryszard Pizior. 

Rozmawiał Krzysztof Kozioł

Co Gmina Świlcza oferuje inwestorom?
Oferujemy przede wszystkim dobrą lokalizację 
– to podstawa oczekiwań inwestorów. Właśnie 
uzbrajamy Strefę Aktywności Gospodarczej – dla 
mniejszego biznesu z zakresu usług i produkcji, 
który współpracuje z dużymi przedsiębiorcami.
Położenie w sąsiedztwie aglomeracji rzeszowskiej 
gwarantuje możliwości rozwoju. Co roku na ry- 
nek pracy trafia wielu absolwentów uczelni wyż- 
szych Rzeszowa. Dla biznesu będzie to gotowa 
fachowa kadra. Uczelnie i szkoły techniczne 
przygotowane są na edukowanie pod kątem wyz-
wań rynkowych. W działalności samorządowej 
priorytetem  są środki  na edukację młodzieży i dok- 
ształcanie nauczycieli. Podstawowe funkcje szkoły: 
edukacja, wychowanie, opieka i administracja 
muszą spełniać najwyższe standardy oświatowe. 
Unowocześniamy zaplecza szkół, przedszkoli  
i infrastrukturę społeczną. Wszystkie szkoły infor-
matyzujemy. Odbywa się to w formie partnerstwa 
publiczno-prywatnego.

Gmina Świlcza to nie tylko miejsce dla inwestorów,  
ale także dla mieszkańców.
Przedsiębiorcy dla swych inwestycji wymagają za-
równo dobrej lokalizacji, jak i kadr. Dlatego zależy 
nam na przygotowaniu jak najlepszych warunków 
do inwestowania i zamieszkania w gminie Świlcza.  
Walory przyrodnicze i krajobrazowe, pełne wypo- 
sażenie infrastrukturalne m.in. przyłącza  wodocią-
gowe, pełne uzbrojenie terenu itp. uczyniły gminę 
liderem w tym zakresie na Podkarpaciu. Widoczny 
i znaczący jest proces migracji ludności z ośrodków 
miejskich na nasze tereny wiejskie. Z najdalej wy-
suniętego krańca gminy do centrum Rzeszowa 
jedzie się autobusem zaledwie dwadzieścia minut.
Poza wspomnianą już troską o wysoki poziom 
szkolnictwa uwzględniamy nasze rzeszowskie tra-
dycje regionalne i imponujący dorobek kulturowy, 
co jest domeną GCKSiR. Budujemy kolejny ośro- 
dek sportu, tory rowerowe, wielofunkcyjne boiska, 
siłownie zewnętrzne, inwestujemy w ścieżki pieszo- 
rowerowe. Funkcjonuje pole golfowe „Dwa Stawy”. 

Rekultywacji poddano zdegradowane przyrodniczo 
tereny. Służą obecnie turystyce, rekreacji i edu-
kacji dzieci i dorosłych. Mieszkańcy obserwują  
zmiany, widzą ich sens i angażują się w życie 
lokalnej społeczności. Od trzech lat prowadzimy 
z Rzeszowem projekt polegający na odciążeniu 
lokalnej oczyszczalni ścieków, która powoli 
staje się niewydolna. Mamy także bardzo dobrą 
wodę ze źródeł głębinowych. Na placówkach 
oświatowych, ale także u mieszkańców, monto-
wane są panele fotowoltaiczne.

Który z projektów jest dla Państwa najważniejszy?
Szczególnie dumny jestem z pilotażowego pro-
jektu społecznego LOWE (Lokalne Ośrodki 
Wiedzy i Edukacji). Skierowany on jest do osób  
w kategorii wiekowej 45+, które nie są aktywne 
społecznie czy zawodowo. W dzisiejszym otwartym 
rynku pracy mamy coraz więcej możliwości wy- 
boru elastycznych form pracy. Dzięki temu 
projektowi mieszkańcy sołectwa Rudna Wielka 
zaczęli realizować swoje pasje poprzez kursy językowe, 
ale też naukę tańca czy rękodzieła artystycznego. 
Miało to na celu nie tylko rozwinięcie umie-
jętności, ale też aktywne spędzanie czasu w grupie. 
Zacieśnianie więzi wspólnotowych i utożsamianie 
się z lokalnym środowiskiem to jeden z najważ-
niejszych osiągniętych celów LOWE.

Jak wyglądały początki działalności? 
VetExpert to – po 10 latach – dobrze znana wśród 
lekarzy marka, również preparatów do pielęgnacji 
i specjalistycznych diet weterynaryjnych. Początki 
były trudne. Grzegorz Laska, założyciel, postawił 
wszystko na jedną kartę. Inwestował agresywnie 
w ludzi z doświadczeniem i właściwym rodzajem 
ambicji. Pierwsze sukcesy i uznanie wśród lekarzy 
weterynarii w Polsce umożliwiły rozpoczęcie 
ekspansji zagranicznej. Dziś jesteśmy firmą, której 
produkty dostępne są w ponad 20 krajach.

Państwa firma w tym roku obchodzi dziesiąte 
urodziny. To dobra okazja do podsumowań. Co 
zmieniło się w VetPlanet na przestrzeni lat? 
Ważnym momentem jest przejście między „roman- 
tycznym” etapem start-up, gdzie w pewnym sensie 
wszyscy robią wszystko, a etapem scale-up, gdzie 
procesy i silniejsza kultura organizacyjna zaczy- 
nają odgrywać większą rolę. Początkowe sku-
pienie na Polsce wymaga z czasem szerszego spoj- 
rzenia i profesjonalizacji obsługi coraz liczniej- 
szych klientów. Zarząd firmy wnosi dużo między-
narodowego doświadczenia ze świata korporacji. 
Dzięki temu udaje się unikać eksperymentów  
i skupiać na kliencie, skuteczności produktów  
i silnej, unikalnej kulturze organizacyjnej.

Jakie innowacyjne rozwiązania na przestrzeni lat 
opracowała firma VetPlanet? 
Jako pierwsza firma na świecie zaadaptowaliśmy 
technologię miękkich kapsułek Twist Off do we- 
terynarii. Stworzyliśmy produkt blokujący wydzie-
lanie prolaktyny w mózgu, w oparciu o całkowicie 
naturalne substancje, przeznaczony dla suk z ciążą 
urojoną. Jako jedyna polska firma oraz jako jedyna 
firma nie będąca wydawnictwem naukowym, 
wydajemy regularnie (dwa razy w roku) niezależny 
magazyn naukowy dla weterynarzy „Veterinary 
Life”, posiadający własny numer ISSN. Pierwsi 
na świecie wprowadziliśmy chelator fosforu dla 
psów z przewlekłą niewydolnością nerek, który 

jednocześnie zawiera aktywną witaminę D, a także 
jako pierwsza polska firma stworzyliśmy własne 
diety weterynaryjne dla psów i kotów, oferowane 
na rynku polskim i za granicą. W rezultacie w 2016 
roku zostaliśmy liderem zaufania wśród lekarzy 
weternarii w Polsce (badanie TNS, suplementy).

Jak trudny jest rynek suplementów i leków dla 
zwierząt? 
To rynek, który kusi producentów ludzkich 
suplementów, firmy znane z imponującej infra-
struktury. Sukces zależy jednak nie od mocy pro- 
dukcyjnych, których jest wszędzie nadmiar. 
Kluczem jest zaufanie lekarzy, którzy wymagają 
wielu lat surowych ocen skuteczności i własnych 
doświadczeń. Tylko produkt doskonały jest wys-
tarczająco dobry. Tylko rzeczywista innowacja ma 
szansę na przebicie. Patrząc na liczbę graczy – to 
rynek bardziej konkurencyjny niż wiele rynków 
Europy Zachodniej.

Jakie są plany na najbliższe lata? 
Kluczowe są kolejne, bardzo ciekawe innowacje 
produktowe, międzynarodowa ekspansja i digi- 
talizacja. Niezmienna pozostaje „obsesja” tworzenia 
produktów opartych o badania naukowe i spraw-
dzonej skuteczności. Coraz częściej zgłaszają się 
do nas młodzi innowatorzy. Stanowimy „paliwo 
rakietowe” dla śmiałych pomysłów polskich nau-
kowców. Jeśli innowacja może pomóc lekarzom, 
opiekunom i zwierzętom – chętnie inwestujemy 
pieniądze, zasoby i skalę, by komercjalizować 
polskie projekty. Zapraszamy do współpracy.

Zielona wyspa PodkarpaciaKluczem jest zaufanie
Gmina Świlcza, położona w centrum Podkarpacia, jest dobrym 
miejscem do zamieszkania, ale też do inwestowania.  
O  planach dalszego rozwoju gminy Świlcza mówi wójt Adam Dziedzic. 

VetPlanet to szybko rozwijająca się firma, która jest właścicielem 
marki VetExpert – wiodącej na rynku diagnostyki i suplementacji dla 
weterynarii. O sukcesach polskiej firmy na międzynarodowym rynku 
mówi dyrektor marketingu i transformacji cyfrowej Marcin Bruś.

Rozmawiała Paulina Jaworska

Rozmawiała Marta Radaj

Adam Dziedzic - wójt Gminy Świlcza
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