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PERSONALIA

Henryk Durczak zosta≥
dyrektorem Lovato Electric
Henryk Durczak objπ≥ stanowisko dyrektora polskiej
filii firmy Lovato Electric.
Zastπpi≥ on Biagio Bisantiego, ktÛry pe≥ni≥ funkcjÍ
dyrektora przez ostatnie szeúÊ lat.
Tele-Fonika Kable
wybra≥a wiceprezesÛw
Ireneusz ReszczyÒski zosta≥ powo≥any na stanowisko wiceprezesa ds. operacyjnych w Tele-Fonice
Kable. Ireneusz ReszczyÒski ma 51 lat. UkoÒczy≥ Uniwersytet GdaÒski na kierunku ekonomika i organizacja handlu zagranicznego oraz studium podyplomowe ÑZarzπdzanie finansamiî na Akademii
Ekonomicznej we Wroc≥awiu. W latach 1996-2001 by≥ wiceprezesem
KGHM Polska Miedü. Pracowa≥ takøe
w radzie nadzorczej Polkomtela oraz
by≥ dyrektorem w KGHM Polish Copper w Londynie. W latach 2003-2005
by≥ wiceprezesem a nastÍpnie prezesem Tele-Foniki Kable. W kolejnych
latach (2006-2007) by≥ cz≥onkiem zarzπdu KGHM Polska Miedü oraz do
kwietnia 2008 r. p.o. prezesa. Od
stycznia 2009 r. do 31 maja 2010 by≥
prezesem Tele-Fonika Kable.
Jan Jerzy WieluÒski zosta≥
z kolei wiceprezesem Tele-Foniki ds. produkcji, jakoúci, technologii i rozwoju.
Jan WieluÒski ma 67 lat.
Jest absolwentem Wydzia≥u Elektroniki Politechniki GdaÒskiej. PracÍ zawodowπ rozpoczπ≥ w 1967 r. w Bydgoskiej Fabryce Kabli, w ktÛrej to w latach 1992-2000 by≥ dyrektorem naczelnym. NastÍpnie, po w≥πczeniu
BFK w strukturÍ Elektrim Kable, zosta≥ pierwszym wiceprezesem Elektrimu Kable oraz zastÍpcπ dyrektora generalnego ds. techniki i rozwoju. Po
przejÍciu Elektrimu Kable przez Tele-FonikÍ, od stycznia 2002 r. by≥ zastÍpcπ prezesa ds. produkcji i rozwoju, a w lipcu 2002 r. zosta≥ powo≥any
na stanowisko prezesa Tele-Foniki,
ktÛre sprawowa≥ do kwietnia 2003 r.
Relpol zmieni≥
radÍ nadzorczπ
NWZA Relpolu odwo≥a≥o ze sk≥adu rady nadzorczej: Artura Rawskiego, Artura £opuszkÍ, Ryszarda Gitisa oraz Alfreda Owoca. Na ich miejsce powo≥a≥o: Henryka LeszczyÒskiego, £ukasza
Jagie≥≥o, Grzegorza LeszczyÒskiego
oraz Wojciecha Grzybowskiego.
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PIGE będzie wspierać
branżę elektrotechniczną
Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki planuje w najbliøszym czasie zintensyfikowaÊ dzia≥ania szkoleniowe oraz stworzyÊ wspÛlnie
z SEP organ kontroli wypadkÛw powsta≥ych w wyniku wadliwych instalacji elektrycznych. Chce takøe braÊ czynny udzia≥ w tworzeniu
ustaw, unijnych norm technicznych czy dyrektyw.

W

lipcu Izba Gospodarcza Przemys≥u
Elektrotechnicznego przyjÍ≥a nowy statut, przenios≥a siedzibÍ z Warszawy do
Bydgoszczy oraz zmieni≥a nazwÍ na Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki (PIGE).
Jednoczeúnie w≥πczy≥a w swoje struktury Stowarzyszenie
ProducentÛw Kabli i OsprzÍtu
Elektrycznego.
Izba zrzesza obecnie ponad
50 firm. Jak podkreúlajπ w≥adze PIGE, na razie jest to ma≥o reprezentatywna grupa dla
ca≥ej branøy, ale szeregi organizacji z up≥ywem czasu majπ
siÍ systematycznie powiÍkszaÊ.
ñ Jesteúmy otwarci na ca≥e
úrodowisko przemys≥owe, handlowe i instalacyjne, nie rozrÛøniamy firm wed≥ug w≥asnoúci kapita≥u. Uwaøamy, øe we
wspÛ≥czesnym úwiecie nie moøna niczego osiπgnπÊ poprzez
stawianie barier handlowych
i budzenie nieufnoúci dla inwestycji zagranicznych. Wszystko
musi byÊ oparte na jednakowym prawie dla podmiotÛw
dzia≥ajπcych na tym samym
rynku, a to wymaga jednak
nadzoru bezstronnego i fachowego ñ podkreúla Janusz Nowastowski, sekretarz zarzπdu
Polskiej Izby Gospodarczej
Elektrotechniki.
Przedstawiciele Izby spodziewajπ siÍ, øe do koÒca
pierwszego kwarta≥u 2011 r.
liczba cz≥onkÛw PIGE moøe
wzrosnπÊ dwukrotnie i przekroczyÊ 100 firm.

Branøa
elektrotechniczna
Izba szacuje, øe firm o polskim
kapitale, bÍdπcych producentami
kabli, osprzÍtu, ≥πcznikÛw i aparatury elektrycznej, silnikÛw
i transformatorÛw, producentÛw
wiπzek kablowych i opraw
oúwietleniowych oraz zmechanizowanego sprzÍtu domowego,
jest oko≥o 500. Sπ to zarÛwno duøe spÛ≥ki takie jak Tele-Fonika
Kable (o rocznych przychodach
liczonych w miliardach z≥otych),
jak i ma≥e, kilkuosobowe przedsiÍbiorstwa. Firmy te odrÛønia
nie tylko wielkoúÊ, ale teø zrÛønicowanie technologii produkcyjnych, od najprostszych do bardzo zaawansowanych.
Waønπ czÍúÊ branøy stanowiπ firmy produkcyjne o kapitale zagranicznym, ktÛre w latach 90. przejÍ≥y prywatyzowane polskie fabryki. ZaliczyÊ naleøy do nich m.in.: ABB, Legrand, Philips Lighting, Whirlpool, Cantoni Motors, Alcatel
Lucent, ETI, Kontakt-Simon
czy NKT Cables.
ñ Oddzielnπ grupÍ w naszej
branøy stanowiπ hurtownie elektryczne. Mamy 18 duøych hurtowni sieciowych oraz grup zakupowych, a takøe duøπ liczbÍ
ma≥ych hurtowni i sklepÛw specjalistycznych, szacowanych na
ponad jeden tysiπc ñ dodaje Janusz Nowastowski.
Jeszcze innπ grupÍ przedsiÍbiorstw, ktÛrπ naleøy wymieniÊ, sπ firmy wykonawstwa sieci energetycznych oraz instalacji niskiego napiÍcia.

ñ Firmy wiÍksze majπ z regu≥y dzia≥y produkcji rozdzielni
i montaøu elementÛw konstrukcyjnych. W tej grupie sπ teø duøe przedsiÍbiorstwa, ale iloúciowo przewaøajπ ma≥e zak≥ady elektroinstalacyjne, ktÛrych
iloúÊ szacujemy na oko≥o 3 tys.
ñ podkreúla sekretarz PIGE.
Kolejnπ czÍúÊ branøy stanowiπ
handlowe spÛ≥ki-cÛrki miÍdzynarodowych koncernÛw produkcyjnych. Ich liczbÍ PIGE
szacuje na oko≥o 120. Sπ to
m.in. Arot, Bals, Bosch, Draka,
GE Lighting, Helukabel, Haupa i inne.

Cele PIGE
PIGE przyjÍ≥a, øe jej dzia≥alnoúÊ bÍdzie siÍ opieraÊ na trzech
p≥aszczyznach: miÍdzynarodowej, szkoleniowej i lobbingowej.
W ramach dzia≥alnoúci miÍdzynarodowej Izba zamierza braÊ
udzia≥ w tworzeniu i wp≥ywaÊ
na kszta≥t ustaw, unijnych norm
technicznych oraz dyrektyw.
ñ Naleøy walczyÊ o polskie
interesy, choÊ w sprawach rozwiπzaÒ technicznych, norm
i dyrektyw mamy zapewne wiele kompleksÛw i uwaøamy, øe
karty sπ zawsze rozdane poza nami, a nam pozostaje potulnie wykonywaÊ decyzje Ñstarej Europyî. Chcemy, aby firmy
w ramach PIGE potrafi≥y zdefiniowaÊ nasze interesy, a wtedy
moøe siÍ okazaÊ, øe mamy wielu mniejszych sojusznikÛw gotowych razem z nami broniÊ siÍ
przed dyktatem europejskich
koncernÛw tworzπcych normy
listopad 2010
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i dyrektywy wygodne tylko dla
najsilniejszych ñ wyjaúnia Janusz Nowastowski.
Izba zamierza takøe pomagaÊ spÛ≥kom zrzeszonym w PIGE w promowaniu ich produktÛw na rynkach zagranicznych.
ñ W zakresie kontaktÛw handlowych dobrπ, wypraktykowanπ drogπ jest nawiπzanie sta≥ych
relacji z Wydzia≥ami Promocji
Handlu i Inwestycji Ambasad
Polskich. Wydzia≥y te podlegajπ
Ministerstwu Gospodarki i majπ
úrodki na udzia≥ w targach branøowych w danym kraju. Podejmujπ one chÍtnie wspÛ≥dzia≥anie
z Izbami Gospodarczymi dla
stworzenia wspÛlnych stoisk targowych i eksponowania polskich producentÛw. Takie wsparcie znacznie obniøa koszty obecnoúci na targach, a mniejszym
firmom pozwala prze≥amaÊ barierÍ wejúcia z w≥asnπ ekspozycjπ na rynki zagraniczne ñ podkreúla sekretarz Izby.

Szkolenia
W ramach dzia≥aÒ szkoleniowych PIGE zamierza orga-
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nizowaÊ cykliczne spotkania
kadr kierowniczych na temat
bieøπcych problemÛw oraz
szkolenia dla technologÛw
przygotowywane przez cz≥onkÛw Izby.
ñ Nikt za nas nie przygotuje
szkoleÒ np. z przetwÛrstwa tworzyw sztucznych dla potrzeb
przemys≥u elektrotechnicznego.
Zdajemy sobie sprawÍ, øe w tej
czy innych dziedzinach postÍp
technologiczny jest bardzo szybki i czÍsto rozwiπzania, ktÛre pojawiajπ siÍ na rynku, za kilka
miesiÍcy stajπ siÍ nieaktualne,
bo ich miejsce zajmujπ nowe
technologie. Stπd teø istnieje potrzeba organizacji takich szkoleÒ, by ca≥y czas byÊ na bieøπco
z wciπø nastÍpujπcymi zmianami. Dotychczasowe doúwiadczenia pokazujπ nam teø, jak wielkie pole wspÛ≥pracy i kooperacji otwierajπ bezpoúrednie rozmowy kierownictw firm, ktÛre
dotychczas widzia≥y w sobie wy≥πcznie konkurenta. Ta integracyjna rola Izby jest olbrzymia,
a poczπtkowo z regu≥y nie brana w ogÛle pod uwagÍ ñ oznajmia Janusz Nowastowski.
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WspÛ≥praca z SEP
W ramach dzia≥alnoúci lobbingowej PIGE zamierza wspÛ≥dzia≥aÊ z wieloma urzÍdami i organizacjami. W planach jest m.in.
wspÛ≥praca z SEP w celu powo≥ania organu kontroli wypadkÛw
spowodowanych przez wadliwie
wykonane instalacje elektryczne.
ñ Powinniúmy takøe oficjalnie
zabiegaÊ o zmiany w prawie budowlanym, jeúli uznamy, øe modernizacje instalacji elektrycznych
w budynkach komunalnych i prywatnych powinny byÊ przyúpieszone. Musimy teø aktywnie dzia≥aÊ wspÛlnie z UrzÍdem Ochrony
Konkurencji i KonsumentÛw oraz
laboratoriami badawczym, jeúli
chcemy eliminowaÊ z rynku importowane towary niebezpieczne,
nieprawnie oznakowane symbolem CE. Moøna przytaczaÊ wiele
zadaÒ pomocnych dla dalszego
istnienia polskiego przemys≥u
i rynku elektrotechnicznego, ktÛre
mogπ zrealizowaÊ jedynie doskonale zorientowani fachowcy tej
branøy dzia≥ajπcy w samorzπdzie
gospodarczym ñ podsumowuje
sekretarz PIGE.

TIM zarobił
dwa razy więcej

S

w porÛwnaniu z analogicznym
okresem roku 2009 oznacza
wzrost o 3,2%. To najlepszy wynik firmy pod wzglÍdem obrotÛw od 24 miesiÍcy.
Dobre rezultaty finansowe wypracowane w trzecim kwartale to
m.in. efekt inwestycji, ktÛre ruszy≥y po stagnacji spowodowanej
trudnymi warunkami atmosferycznymi (ostra zima, poZYSK NETTO TIMU (w mln z≥)
wÛdü). Ostatni kwarta≥
zdaniem prezesa spÛ≥ki,
Krzysztofa Folty, bÍdzie
taki sam jak trzeci a nawet
lepszy. Ca≥y rok TIM powinien zamknπÊ przychodami na poziomie 320325 mln z≥ i zyskiem netto

ieÊ hurtowni elektrotechnicznych TIM z podwroc≥awskich Siechnic w trzecim kwartale zanotowa≥a znaczπcy wzrost zysku netto. SpÛ≥ka
zarobi≥a w tym czasie 3,1 mln z≥
i by≥o to aø o 134% wiÍcej niø rok
wczeúniej. Przychody w okresie
lipiec-wrzesieÒ 2010 zamknÍ≥y
siÍ na poziomie 90,4 mln z≥, co

w wysokoúci 9,5-10 mln z≥. Narastajπco po trzech kwarta≥ach
TIM mia≥ 230,8 mln z≥ obrotÛw
i 6,8 mln z≥ czystego zarobku.
Rok wczeúniej by≥o to odpowiednio 249,4 mln z≥ i 5,9 mln z≥
Szef TIM-u dostrzega poprawÍ sytuacji na rynku, jednak
o perspektywach na przysz≥y
rok na razie nie chce mÛwiÊ.
Pierwszy kwarta≥ 2011 r. zdaniem Folty powinien byÊ lepszy
niø ten z bieøπcego roku, ktÛry
by≥ wyjπtkowo s≥aby (sroga zima). Dopiero wyniki drugiego
kwarta≥u 2011 bÍdπ w stanie pokazaÊ, w jakiej kondycji jest rynek hurtowej dystrybucji elektrotechniki.

P R Z E TA R G I

PAØP zbuduje przy≥πcze
elektroenergetyczne
Polska Agencja Øeglugi Powietrznej
w Warszawie wy≥oni w ramach przetargu firmÍ, ktÛra zbuduje przy≥πcze
elektroenergetyczne oraz budynek
techniczny, do ktÛrego zostanie ono
doprowadzone. Zg≥oszenia w tej
sprawie naleøy nadsy≥aÊ do 30 listopada. Termin realizacji zadania ustalono na 30 czerwca 2011 r.
Elektrownia Kozienice
wymieni elektrofiltr
Elektrownia Kozienice og≥osi≥a przetarg na wymianÍ elektrofiltru bloku
nr 4. Termin sk≥adania ofert up≥ywa
2 grudnia. Na prace przewidziano
czas do 26 paüdziernika 2011 r.
GDDKiA zleci
konserwacjÍ oúwietlenia
Generalna Dyrekcja DrÛg Krajowych
i Autostrad Oddzia≥ w GdaÒsku poszukuje firmy, ktÛra bÍdzie odpowiedzialna za wykonywanie czynnoúci eksploatacyjnych, konserwacyjnych i prowadzenie ruchu urzπdzeÒ oúwietlenia.
Termin sk≥adania ofert w tej sprawie
ustalono na 3 grudnia. ZwyciÍzca
przetargu bÍdzie úwiadczyÊ powyøsze us≥ugi przez okres trzech lat.
Enion poszukuje
dostawcy s≥upÛw
Enion Oddzia≥ w Bielsku-Bia≥ej rozpisa≥ przetarg, ktÛrego przedmiotem
jest dostawa s≥upÛw energetycznych øelbetonowych, øerdzi energetycznych strunobetonowych wirowanych oraz elementÛw ustojÛw. Na
oferty w tej sprawie spÛ≥ka oczekuje do 9 grudnia. Na dostawy przewidziano dziewiÍÊ miesiÍcy.
ToruÒ u≥oøy
sieÊ szerokopasmowπ
Gmina Miasta ToruÒ zleci w ramach
procedur przetargowych wykonanie
projektu budowlano-wykonawczego
i realizacjÍ inwestycji pod nazwπ ÑNowoczesna sieÊ szerokopasmowaî.
Termin nadsy≥ana zg≥oszeÒ up≥ywa 10 stycznia 2011 r. Na wykonanie zadania przewidziano czas do
30 wrzeúnia 2013 r.
Energa-Operator
kupi kable i przewody
Energa-Operator Oddzia≥ w Kaliszu
og≥osi≥a przetarg na dostawÍ kabli
i przewodÛw elektroenergetycznych.
Firmy zainteresowane zamÛwieniem
na sk≥adanie ofert majπ czas do
14 grudnia. ZwyciÍzca konkursu bÍdzie realizowa≥ dostawy przez rok.
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