
ANETA WILMAŃSKA, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska
Fundusze europejskie w ogromnym stopniu wpływają na poprawę stanu środowiska w Pol-
sce. Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej udało się pozyskać na tel cel 9 mld euro 
w programach europejskich wdrażanych przez Ministerstwo Środowiska. Można jeszcze 
ubiegać się o środki z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) – największego z pro-
gramów operacyjnych wdrażanych w latach 2007-2013. Ostatnie konkursy na projekty 
wodno-ściekowe oraz rekultywację składowisk odpadów komunalnych zostały ogłoszone 

11 lutego br.  W ramach POIiŚ dofi nansowano dotychczas 670 projektów na łączną kwotę ponad 18 mld 
zł.  Ich efekty są już widoczne na terenie całego kraju. Ze środków Programu zostanie wybudowanych 
lub zmodernizowanych m.in. 137 oczyszczalni ścieków i ok. 12 tys. km sieci kanalizacyjnej. Dla porów-
nania – tyle wynosi odległość z Warszawy do Buenos Aires. Około 700 tys. mieszkańców zostanie obję-
tych ochroną przeciwpowodziową. Zużycie wody do procesów produkcyjnych zmniejszy się o 2,6 mln m³ 
(co jest równe pojemności 1040 basenów olimpijskich). Z pewnością bez unijnego dofi nansowania nie 
udałoby się osiągnąć tak imponujących efektów. (cz)

MAŁGORZATA SKUCHA, prezes NFOŚiGW
Ministerstwo Środowiska wyraziło na początku lutego zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczo-
wego projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap”. Dodatko-
we zadania inwestycyjne będą sfi nansowane ze środków, które pozostały po rozstrzygnięciu 
przetargów w tym przedsięwzięciu, a także w  innych projektach realizowanych w ramach 
POIiŚ. Wykorzystanie zwiększonego dofi nansowania o kwotę ok. 45 mln zł na budowę sieci 
kanalizacyjnej w dzielnicach Bojków (24,4 km sieci) i Ostropa  w Gliwicach wymaga jeszcze 

podpisania aneksu do zawartej z benefi cjentem umowy z 2010 roku. Zaproponowane przez PWiK zmiany są 
w pełni uzasadnione, ponieważ zapewniają wszystkim mieszkańcom dostęp do kanalizacji. To umożliwi miastu 
osiągnięcie wymaganego przez Unię Europejską wysokiego stopnia skanalizowania, zgodnie z wymogami 
Dyrektywy Rady nr 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Wniosek benefi cjenta spełniał 
wymagane kryteria i uzyskał pozytywną opinię NFOŚiGW. Przebieg wszystkich dotychczasowych inwestycji 
wodno-ściekowych w Gliwicach gwarantuje dobre wykorzystanie tych dodatkowych środków. Zaawansowanie 
rzeczowe prac związanych z rozbudową Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach wynosi 97 proc. Roboty 
konstrukcyjno budowlane zostały już zakończone i rozpoczęły się rozruchy i próby technologiczne ostatnich 
wykonanych obiektów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, prace przy rozbudowie kanalizacji, na 
którą przyznane zostały dodatkowe środki rozpoczną się na przełomie czerwca i lipca 2013, a w maju 2015, 
mieszkańcy do tej pory nieskanalizowanych dzielnic Gliwic uzyskają pełny dostęp do sieci kanalizacyjnej.
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Woda. Można powiedzieć – temat rzeka. Od zarania dziejów jest przedmiotem fascynacji. 
Jej znaczenie doceniali już starożytni filozofowie. Tales z Miletu pisał: „Wszystko jest z wody 
i z wody się składa”. Chociaż od czasów starożytnych życie ludzkie znacznie się zmieniło, to 
woda nadal stanowi źródło wszelkiego istnienia. Jednak wraz z rozwojem cywilizacji pojawi-
ło się wiele zagrożeń dla jej życiodajnych zasobów, dlatego ludzkość na całym świecie czyni 
starania, aby skutecznie chronić jej zasoby. 

Poddane obróbce termicznej osady, powstające w procesie 
oczyszczania ścieków komunalnych są bardzo bogatym źród-
łem fosforu. Badania nad odzyskaniem z nich niezbędnego 
do życia pierwiastka prowadzi od wielu lat Instytut Chemii 
i Technologii Nieorganicznej Politechniki Krakowskiej. W ra-
mach projektu ECOPHOS, realizowanego od kilku miesięcy 
wspólnie z Instytutem Gospodarki Surowcami Naturalnymi 
i Energią PAN, opracowana zostanie innowacyjna technolo-
gia do bezodpadowej utylizacji osadów ściekowych z jedno-
czesnym recyklingiem związków fosforowych.

Źródło wszelkiego istnienia 

Pierwiastek życia

Gliwicka woda jak mineralna

Priorytetowy surowiec

Nie inaczej jest w Gliwicach,  
Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji Sp. 

z o.o. od lat podejmuje daleko 
zakrojone działania w zakresie 
poprawy jakości wód w regionie. 
Za cel strategiczny wyznaczono 
sobie najwyższy możliwy standard 
dostarczanej mieszkańcom wody 

Zespół naukowców pod 
kierunkiem dr hab. inż. 
Zbigniewa Wzorka (nz.), 

prof. nadzw. PK, zastępcy dy-
rektora ds. nauki w 
Instytucie Chemii i 
Technologii Nieorga-
nicznej Politechniki 
Krakowskiej, pracuje 
już nad wykonaniem 
doświadczalnej insta-
lacji mikro-technicz-
nej do odzyskiwania 
fosforu ze spopielo-
nych osadów ścieko-
wych. Efekty prowa-
dzonych od wielu lat 
badań w małej skali laboratoryj-
nej są niezwykle obiecujące. Z 
poddanych termicznej obróbce 

dernizacja gospodarki ściekowej 
w Gliwicach”, dzięki któremu 
skanalizowano miasto w  97 
procentach. Inwestycja została 
zakończona w 2010 roku, a teraz 
PWiK kontynuuje swoje działania. 
W ramach kolejnego projektu  
„Modernizacja gospodarki wodno
-ściekowej w Gliwicach – II etap”, 

pitnej, jak również maksymalny 
możliwy stopień oczyszczania 
ścieków komunalnych. W 2001 
roku do użytku została oddana 
nowoczesna oczyszczalnia ście-
ków. W tym samym roku roz-
poczęła się również realizacja 
dofi nansowanego ze środków 
Unii Europejskiej projektu „Mo-

dofi nansowanego ze środków 
Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko, buduje 
sieć kanalizacyjną w rejonie ulicy 
Dolna Wieś oraz modernizuje 
Centralną Oczyszczalnię Ścieków 
(COŚ) i Stację Uzdatniania Wody 
w Łabędach (SUW). 

O ile celowość budowy sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej 
nie powinna budzić niczyich wąt-
pliwości, o tyle można zadać 
sobie pytanie, po co moder ni-
zować Centralną Oczyszczalnię 
Ścieków, obiekt nowoczesny 
i wybudowany stosunkowo nie-
dawno? Czym powodowana jest 
przebudowa Stacji Uzdatniania 
Wody, jeśli w Gliwicach woda do-
starczana mieszkańcom już jest 
bardzo wysokiej jakości? Otóż, 
realizacja obydwu przedsięwzięć 
jest całkowicie uzasadniona. 

Skład ścieków dostarcza-
nych do oczyszczalni bardzo 

się zmienił w ciągu ostatnich 
10  lat. W  wyniku realizacji 
projektu „Modernizacja go-
spodarki ściekowej w  Gliwi-
cach” i podłączaniu tysięcy 
użytkowników do nowej sieci 
kanalizacyjnej, zwiększyła się 
także ilość ścieków komunal-
nych. Aby Gliwice mogły spełnić 
niezwykle wysokie wymagania 
Unii Europejskiej w zakresie  
ich oczyszczania, konieczna 
jest przebudowa COŚ.

Podobnie w przypadku SUW 
w Łabędach. Woda w Gliwicach 
już w niczym nie ustępuje tej 
sprzedawanej w butelkach. Gli-
wiczanie piją wodę czerpaną 
bezpośrednio z podziemnych 
ujęć głębinowych, średniozmi-
neralizowaną (zawiera 5-10 proc. 
związków mineralnych) i niede-
zynfekowaną. Niewiele miast w 
regionie może pochwalić się wodą 
podobnej jakości, której skład 

jest stale monitorowany przez 
posiadające Certyfi kat Polskiego 
Centrum Akredytacji laborato-
rium PWiK. Dodatkowo, jest naj-
tańsza w regionie. Aby utrzymać 
ten wysoki standard, konieczna 
jest modernizacja, wybudowanego 
na początku XX wieku, obiektu 
Stacji Uzdatniania Wody. Zasto-
sowanie nowoczesnej technologii 
w procesie uzdatniania, na długie 
lata zapewni gliwiczanom dostawy 
wody najwyższej jakości.

Od lat gospodarka wodno-ście-
kowa w mieście systematycznie 
się poprawia i nic nie wskazuje 
na to, żeby PWiK miało zmienić 
swój sposob działania. Można 
spuentować ją słowami brazy-
lijskiego pisarza Paulo Coelho: 
„Bądź niczym bijące źródło, nie 
zaś jak staw, w którym zawsze 
stoi ta sama woda”.

 Agnieszka Batóg
Marcin Wiśniewski

osadów udało się wydzielić nawet 
96 proc. związków fosforowych. 

Badania ukierunkowane będą 
teraz na przemysłowe wytwarza-

nie z osadów ście-
kowych produktów 
komercyjnych do 
zastosowań w rolni-
ctwie i budownictwie. 
W postaci fosforanu 
amonu lub wapnia 
oraz saletry amono-
wej jako składników 
do produkcji wydaj-
nych i ekologicznych 
nawozów sztucznych, 
a z powstałych z tym 

procesie odpadów do wytwarzania 
wartościowych i tanich składni-
ków materiałów budowlanych. Ich 

wartość rynkowa będzie również 
analizowana podczas prowadzo-
nych prac badawczych.

Celem strategicznym projek-
tu ECOPHOS jest opracowanie 
innowacyjnej na skalę światową 
technologii do wytwarzania tych 
cennych dla rolnictwa i budowni-
ctwa surowców oraz do całkowi-
tego unieszkodliwiania i zagospo-
darowania osadów ściekowych.

– Osady jako uboczny produkt 
oczyszczania ścieków komunal-
nych są niezwykle uciążliwe dla 
środowiska naturalnego dr hab. 
inż. Zbigniewa Wzorka, prof. 
nadzw. PK. – Zawierają metale 
ciężkie i znaczną ilość różnych 
organizmów chorobotwórczych. 
Po odpowiedniej obróbce tracą 
szkodliwe właściwości i mogą 
być wykorzystywane do celów 
rolniczych i rekultywacyjnych, 
ale bezwzględnie najlepszym spo-
sobem na ich unieszkodliwienie 
jest spalanie. Realizacja projektu 
ECOPHOS wychodzi naprzeciw 
nierozwiązanym dotychczas coraz 
poważniejszym problemom ros-

nącej ilości wytwarzanych komu-
nalnych osadów ściekowych, ale 
także konieczności poszukiwania 
alternatywnych źródeł surowców 
fosforowych, których naturalne 
zasoby na świecie coraz bardziej 
się kurczą.

Fosfor stanowi bardzo ważny 
element struktury związków or-
ganicznych i wywiera zasadniczy 
wpływ na życie prawie wszystkich 
organizmów żywych. Nazywany 
jest  pierwiastkiem życia. Jego 
złoża mineralne są w przyro-
dzie niewielkie. Przy obecnym 
poziomie wydobycia mogą się 
wyczerpać za kilkadziesiąt lat. 
W Polsce w ogóle nie występują, 
dlatego ten niezbędny do produk-
cji nawozów sztucznych surowiec 
jest  importowany. 

Według najnowszych raportów 
Unii Europejskiej kraje człon-
kowskie powinny zapewnić sobie 
stabilny dostęp do tych surowców, 
aby w wieloletniej perspektywie 
nie zaburzyć produkcji żywności.  
Jednocześnie Europejska Agencja 
ds. Środowiska uznała fosfor za 
surowiec priorytetowy i wskazała 
główne obszary działania w rów-
noważeniu jego zużycia. Jest to 
poprawa przetwarzania i wykorzy-
stania związków fosforu, recykling 

i jego ponowne wykorzystanie 
z osadów ściekowych i bioodpa-
dów, a także ograniczanie strat 
fosforu z łańcuchu pokarmowym.  

– Te argumenty w pełni uza-
sadniają dlaczego na Politechnice 
Krakowskiej zajmujemy się od 
lat takimi badaniami – wyjaśnia 
dr inż. Katarzyna Gorazda (nz.) 
z  Instytutu Chemii 
i  Technologii Nieor-
ganicznej. – Niektórzy 
naukowcy są zadania, 
że fosfor jest jednym 
z tych pierwiastków, 
którego zabraknie 
nam najszybciej i woj-
ny o wodę poprzedzą 
wojny o fosfor. Ta bio-
genna substancja jest 
źródłem pokarmu dla 
roślin i podstawową 
materią do budowy ludzkich 
i zwierzęcych kości. Wchodzi 
w strukturę DNA i jest nośnikiem 
energii. Jednocześnie na skutek 
naszej fi zjologii fosfor uwalniany 
jest do środowiska. Nagromadzony 
w zbyt dużych ilościach przynosi 
poważne szkody. Aby nie spływał 
rzekami do Bałtyku i zanieczysz-
czał środowiska zamierzamy go 
efektywnie wykorzystać i zawrócić 
fosfor do systemu. Jako składnik 

ekologicznych nawozów znacznie 
poprawi żyzność gleb i wartość 
odżywczą produktów roślinnych. 
W ciągu 3 lat będziemy mieć goto-
wą technologię i produkt handlowy 
z certyfi katami.

W Polsce odzyskiwanie fosfo-
ru z osadów ściekowych znajduje 
się jeszcze na etapie  badań na-

ukowych, ale opraco-
wanie innowacyjnej 
technologii do ich 
bezodpadowej utyli-
zacji z jednoczesnym 
recyklingiem związ-
ków fosforowych do 
środowiska natural-
nego może dokonać 
światowego przeło-
mu w tej dziedzinie. 
Technologia jest już 
opatentowana przez 

Politechnikę Krakowską. Mimo, 
że realizacja projektu ECOPHOS 
potrwa trzy lata, to już teraz 
wiadomo, że otrzymany przez 
naukowców produkt zawiera mniej 
metali ciężkich niż naturalne su-
perfosfaty, czyli najpopularniejsze 
nawozy stosowane w rolnictwie. 
Na razie przemysł nie wykazuje 
jeszcze tym wielkiego zaintere-
sowania, ale jest to z pewnością 
tylko kwestia czasu. (jol)

Stacja Uzdatniania Wody w Gliwicach.

Dr inż. TADEUSZ RZEPECKI, prezes Tarnowskich Wodociągów oraz Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”
Na efekty badań Politechniki Krakowskiej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne będą oczekiwały z niecierpliwością. Każda 
instalacja, która poprawia efektywność działania fi rm będzie przedmiotem wnikliwych analiz ekonomicznych i ekologicznych. Czasami 
bywa, że bardzo obiecujące technologie na etapie badań naukowych nie zdają później egzaminu w praktyce. Doświadczyłem tego, 
jako inżynier z wieloletnim stażem pracując poprzednio w zakładach chemicznych. Mam jednak nadzieję, że Politechnice Krakowskiej 
się powiedzie i będziemy światowym liderem w produkcji nowatorskiej technologii do odzysku fosforu z osadów ściekowych. Moja 
praca doktorska, która opierała się także na opracowaniu pewnych wstępnych założeń dla takich rozwiązań, jest potwierdzeniem, 

że uczelnia zmierza w dobrym kierunku. Zespół którym kieruje prof. dr hab. inż. Zbigniew Wzorek jest bardzo skuteczny w swoich badaniach i jestem 
przekonany, że to zaowocuje dobrą technologią, która będzie stosowana w przedsiębiorstwach wodociągowych i w przemyśle chemicznym. 
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Łączeniem zaawansowanych technologii w produkcji i zdo-
bieniu tub polietylenowych zajmuje się na świecie niewie-
le firm. Liderem innowacji w tym elitarnym gronie jest bez 
wątpienia Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Wito-
plast S.J. z Rudna na Mazowszu. Tylko ta polska firma, jako 
jedyna na świecie, posiada bowiem hybrydowe urządzenie 
do drukowania na tubach polietylenowych wszystkimi sto-
sowanymi dotychczas technikami poligraficznymi. O wizjo-
nerskiej działalności rodzinnej firmy rozmawiamy z Micha-
łem Kisieliński  współwłaścicielem Witoplastu.

Liczy się innowacja Odpady po nowemu
WITOPLAST lider wśród producentów tub polietylenowych

– Skąd wziął się pomysł na 
skonstruowanie tak niezwykłego 
urządzenia?

– Nowatorskie pomysły, to efekt 
wieloletnich doświadczeń właści-
cieli spółki i kreatywnej załogi. 
Co jakiś czas zaskakujemy nimi 
konkurencję. W ciągu dwudzie-
stu paru lat istnienia, Witoplast 
wprowadził wiele innowacyjnych 
rozwiązań w produkcji i zdobieniu 
opakowań z tworzyw sztucznych 
dla branży kosmetycznej, chemicz-
nej, spożywczej i farmaceutycznej. 
Zawsze priorytetem była dla nas 
najwyższa jakość i atrakcyjność 
tych wyrobów. Przy instalowaniu 
coraz bardziej zaawansowanych 
technologicznie urządzeń osią-
gamy jeszcze lepsze rezultaty i 
poprawiamy jednocześnie efek-
tywność procesów produkcyjnych. 
Współpracowaliśmy z naszym 
szwajcarskim partnerem firmą Po-
lytype, przy opracowaniu założeń 
do budowy prototypu hybrydowego 
urządzenia, a następnie podczas 
jego konstruowania konsultowane 
z nami były rozwiązania technicz-
ne. Nowo powstała maszyna łączy 
wszystkie stosowane dotychczas 
techniki zdobienia tub polietyle-

– Można już ocenić efekty pracy 
hybrydowej linii do nadruku i 
zdobienia tub polietylenowych?

– Przez prawie rok od czasu 
zainstalowania w zakładzie tej 
prototypowej maszyny trwały 
próbne testy związane z jej roz-
ruchem i rozpoczęciem użytkowa-
nia. Sprawdzane były wszystkie 
funkcje w tym zaawansowanym 
technologicznie urządzeniu. To 
wymagało czasu i dokonania pew-
nych korekt, które ujawniły się 
dopiero w trakcie prowadzonych 
testów. Przy konstruowaniu tak 
precyzyjnych maszyn, naszpiko-
wanych elektroniką, z automa-
tycznym sterowaniem każdego 
procesu, nie da się wszystkiego 
przewidzieć i uniknąć drobnych 
pomyłek. To musiało być zwery-
fikowane zarówno przez produ-
centa jak i przez inżynierów i ope-
ratorów z Witoplastu. Wszystkie 
nasze uwagi zostały uwzględnione 
i pomyślnie zakończyliśmy już 
trwające kilka miesięcy próby. 
W chwili obecnej wykorzystuje-
my tę hybrydową linię na skalę 
przemysłową. To jest kolejny, 
wielki przełom w  działalności 
naszej firmy.

– Czy zamierzają państwo roz-
szerzać jeszcze wykorzystanie tej 
technologii? 

– Tak, ze Szwajcarii do zakła-
du w Rudnie sprowadzimy za 
cztery miesiące kolejną taką 
linię. Do tego czasu zakończą 
się już wszystkie próby prowa-
dzone jeszcze u producenta. To 
zadanie jest znacznie łatwiejsze, 
ponieważ uwzględniono wszyst-

nowych. Metoda flexograficzna 
pozwala na drukowanie wyrobów 
w technice CMYK, sitodruk na 
znacznie skuteczniejsze pokrywa-
nie farbą powierzchni barwionych 
i transparentnych, a nadruk w 
technice hot i cold stamping daje 
możliwość zadrukowania na dowol-
ny kolor, dzięki czemu powstaje 
bardzo ładny metaliczny efekt. 
Jesteśmy jedyną firmą na świecie, 
która te wszystkie metody stosuje 
na jednej linii produkcyjnej. 

– Wykonała ją szwajcarska 
firma?

– W Polsce nie ma specjalistów 
w tej branży, dlatego tę  linię wyko-
nała szwajcarska firma  Polytype.  
Z jej usług korzystamy od wielu 
lat. Jest to jeden z najlepszych na 
świecie, o ile nie najlepszy pro-
ducent urządzeń do drukowania 
opakowań z tworzyw sztucznych. 
Wszystkie zamówienia  składamy 
u tego producenta. Koszty reali-
zacji prototypowych urządzeń są 
wysokie i amortyzują się dopiero 
po wielu latach, ale na zakupie 
tak specjalistycznego sprzętu 
nie można oszczędzać. Od tego 
zależy bowiem jakość i estetyka 
naszych wyrobów. 

ADAM BUDYTA – wójt gminy Kołbiel
Gmina Kołbiel, kiedyś rolnicza, powoli traci swój pierwotny charakter. Coraz więcej mieszkańców utrzymuje się teraz 
z pracy w istniejących tu firmach. Na terenie gminy działają przedsiębiorstwa z branży spożywczej, tworzyw sztucznych, 
materiałów budowlanych i transportowej. Większość z nich to są małe kilkuosobowe firmy. Do potentatów należą 
natomiast Witoplast, Semmelrock i Oskroba. Witoplast  zajmujący  się przetwórstwem tworzyw sztucznych jest w tym 
gronie przedsiębiorstwem wyjątkowym. Niewiele światowych firm z tej branży może mu dorównać innowacyjnością 
i technologicznym zaawansowaniem procesów produkcyjnych. Do tego zakładu przyjeżdżają stale zagraniczni 
kontrahenci, a przy okazji odwiedzają też naszą gminę Kołbiel. To nas motywuje do różnych działań związanych 
z rozwojem infrastruktury i poprawą standardu życia mieszkańców. Dzięki podatkom jakie wpływają do gminnego 

budżetu z działalności Witoplastu i pozostałych firm możemy część tych środków przeznaczać na rozwój infrastruktury komunalnej, 
budowę dróg, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wszędzie tam gdzie jej dotychczas nie wykonano. W tym roku rozpoczynamy 
budowę kanalizacji m.in. w miejscowości Rudno. To sołectwo bardzo się rozwinęło od kiedy funkcjonuje tam Zakład Przetwórstwa 
Tworzyw Sztucznych Witoplast. Prawie 40 osób z tej wioski pracuje w tym zakładzie nie licząc ponad 200 z okolicznych miejscowości. 
Dzięki prężnie działającym firmom bezrobocie w naszej gminie jest na bardzo niskim poziomie i nie przekracza 4 procent. Jak ludzie 
mają zapewnioną dobrą pracę na miejscu to zostają tu na stałe. Zakładają rodziny, budują domy, rozwijają drobne biznesy. W gminie 
Kołbiel od pewnego czasu przybywa nam mieszkańców, dlatego  cieszę się z każdej nowej inicjatywy. Wiem, że Witoplast zamierza 
rozbudować swój zakład. Żałuję tylko, że my nie mamy terenów pod takie inwestycje, bo znaczna część gminy to są obszary chronio-
ne, albo objęte siecią Natura 2000. Na pewno jednak znajdzie się sposób, aby ta niezwykle prężna firma  mogła zrealizować tu swoje 
inwestycyjne plany. Wszystkim nam na tym bardzo zależy.

Witoplast specjalizuje się W produkcji  
opakoWań z tWorzyW sztucznych takich jak:
• tuby polietylenowe;
• tuby laminatowe;
• pojemniki i butelki;
• pudełka i pojemniki na pastę do butów;
• nakrętki i zamknięcia do tub, butelek i pojemników
 
Witoplast dysponuje własną narzędziownią, przygotowalnią  
i samochodami ciężarowymi, które oprócz usług świadczonych 
na potrzeby firmy świadczą również usługi innym klientom.
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kie uwagi, które pojawiły się przy 
testowaniu linii prototypowej. Po 
zainstalowaniu tego urządzenia 
w zakładzie będzie można szyb-
ko przystąpić  do jego urucho-
mienia i rozpoczęcia produkcji. 
Witoplast od razu zamówił dwie 
hybrydowe linie i były one pro-
dukowane równolegle. Pierwszą 
sprowadziliśmy przed rokiem, 
żeby ocenić jej funkcjonowanie 
w przedsiębiorstwie, a drugą już 
całkowicie przygotowaną do wdro-
żenia zainstalujemy w czerwcu 
tego roku. To dla zarządu i załogi 
będzie wyjątkowe wydarzenie. Na 
sfinalizowanie całego projektu 
czekaliśmy aż 4 lata. Tyle czasu 
zajęły bowiem prace badawczo-roz-
wojowe i konstrukcyjne związane 
z przygotowaniem obu hybrydo-
wych linii. Jesteśmy naprawdę 
szczęśliwi, bo podjęte ryzyko się 
opłaciło. Teraz  możemy jeszcze 

bardziej wyprzedzić konkurencję 
na europejskim rynku. 

– Jak załoga jest przygotowa-
na do obsługi tak nietypowych 
urządzeń?

– Osoby, które obsługują te urzą-
dzenia przeszły wielomiesięczną 
praktykę i szkolenia w Szwajca-
rii a także w naszym zakładzie w 
Rudnie. Doświadczonym pracow-
nikom Witoplastu zajęło to około 
pół roku. Przez ten czas zgłębiali 
specjalistyczną wiedzę z zakresu  
obsługi i sterowania procesami 
maszyny. Dla osób, które nigdy nie 
miały do czynienia z podobnymi 
zagadnieniami nauka trwa znacz-
nie dłużej. Jest tu potrzebna nie 
tylko wiedza z zakresu informatyki 
i mechaniki, ale również dotycząca 
poligrafii i przetwórstwa tworzyw 
sztucznych.  Specjalistów, którzy 
posiadaliby te wszystkie umiejęt-
ności w Polsce brakuje, dlatego 
sami musimy ich przygotowywać 
do pracy w naszej firmie. Oprócz 
operatorów linii technologicznych 
do produkcji i nadruku opakowań 
potrzebujemy też mechaników, 
frezerów, szlifierzy, ślusarzy i ślu-
sarzy narzędziowych jak również 
inżynierów wielu specjalności 
i technologów. Posiadamy również 
własną narzędziownię w której 
wykonujemy narzędzia niezbędne 
do produkcji oraz części zamienne 
i elementy maszyn niezbędne do 
utrzymania ich w ruchu. Jesteśmy 

specjalistami w tej dziedzinie, ale 
nie możemy wszystkich szkolić, 
chociaż często nie mamy innego 
wyjścia. Po zlikwidowaniu szkol-
nictwa zawodowego wykształci-
liśmy w Polsce samych humani-
stów, finansistów i bankowców, 
a moim zdaniem potrzebujemy 
innego rodzaju specjalistów, tech-
ników i inżynierów do realizacji 
produkcji oraz nadzoru i obsługi 
urządzeń. W ramach wspierania 
społeczności lokalnej preferujemy 
zatrudnianie w naszym zakładzie 
osób z Rudna, a także z najbliż-
szych miejscowości gminy Kołbiel. 
Bardzo często bierzemy więc na 
siebie wysiłek przygotowania ich 
do pracy w różnych zawodach, ale 
nie powinniśmy w tym wyręczać 
państwa. W wielu europejskich 
krajach ucząca się młodzież 
odbywa praktyki zawodowe 
w firmach, a państwo pokrywa 
związane z tym koszty. Podobny 
system finansowego wsparcia  
dla przedsiębiorstw, należałoby 
wprowadzić również w Polsce, 
jeśli naprawdę chcemy rozwijać 
innowacyjne firmy i gospodarkę. 
Witoplast ma przed sobą bardzo 
dobre perspektywy, ponieważ eks-
port  naszych produktów stale 
rośnie i z każdym rokiem przybywa 
nam zadowolonych klientów, ale 
bez dobrze wykształconej kadry,  
trudno nam będzie te zamierzenia 
zrealizować. 

Wzrost eksportu i produkcji opakowań z tworzyw sztucznych 
o kilkanaście procent,  rosnące zatrudnienie, większe obro-
ty i zyski to efekt działalności firmy Witoplast w minionym 
roku. Dobrej kondycji finansowej spółki i jej dynamiczne-
go rozwoju nie osłabiło nawet spowolnienie gospodarcze 
na europejskim rynku ani wysokie nakłady poniesione na 
wdrażanie nowatorskich technologii.

Jakość i estetyka 
W interesie firmy i załogi

– Od lat konsekwentnie rea-
lizujemy przyjętą strategię i to 
przynosi nam wymierne korzyści 
– podkreśla Witold Kisieliński, 
założyciel i prezes Zakładu Prze-
twórstwa Tworzyw Sztucznych 
Witoplast. – W ubiegłym roku, 
pomimo trudnej sytuacji na ryn-
ku, obroty spółki znacząco się 
zwiększyły. Zyskaliśmy nowe ryn-
ki zbytu, przybyło nam krajowych 
i zagranicznych kontrahentów. 
Zwiększyliśmy też o prawie 11 
proc. wielkość produkcji opa-
kowań z tworzyw sztucznych. 
Ponad 70 proc. naszych wyro-
bów trafiło na europejski rynek, 
głównie do Szwajcarii, Francji, 
Włoch i Niemiec. 

Swoje produkty Witoplast eks-
portuje do wszystkich krajów 
Unii Europejskiej, a także do  
Rosji, Białorusi, na Ukrainę. 

WZroST ZaTrudnienia
Większa produkcja w 2012 

roku wpłynęła też na kilku-
procentowy wzrost zatrudnie-
nia. W spółce pracują obecnie 
274 osoby. W trakcie realizacji 
każdej nowej inwestycji do za-
kładu przyjmowani są kolejni 
pracownicy. Dobrze wyszkolona 
i profesjonalna załoga jest pod-
stawą sukcesów biznesowych 
firmy. Opracowanie strategii i 

pliny. Trzeźwość i porządek jest 
w firmie podstawą. Pracownicy 
przestrzegają ustalonych zasad, 
norm i procedur oraz mają sza-
cunek do pracy, a także chętnie 
podnoszą swoje kwalifikacje 
zawodowe. Solidnie wykonują 
obowiązki dlatego mamy co-
raz lepsze efekty. Staramy się 
ich za to dobrze wynagradzać. 
Każdy rok w firmie zaczynamy 
od kilkuprocentowej podwyżki 
zarobków. Otrzymują ją wszyscy 
bez wyjątku, proporcjonalnie do 
zaangażowania i nakładu pracy. 

Zarząd  nie robi z tego żadnej 
tajemnicy i wszystko odbywa 
się przy otwartej kurtynie. Taka 
transparentność dobrze służy 
interesom firmy i załogi. 

Plany na PrZySZłość
Witoplast ma jeszcze bardzo 

ambitne plany rozwojowe. Jeśli 
uda się rozbudować zakład zgod-
nie z zamierzeniami właścicie-
li przed mieszkańcami Rudna 
i okolic pojawi się dodatkowa 
szansa na zatrudnienie i ciekawą 
pracę. Problemem jest tylko zna-

wyznaczenie kierunków rozwoju 
należy do właścicieli Witoplastu, 
ale wykonanie tych zadań zależy 
już od właściwego przygotowania 
pracowników.

– Do tego niezbędni są dobrze 
wyszkoleni ludzie  – kontynuuje 
Witold Kisieliński. – Bez nich 
nic byśmy nie zrobili. Przez kil-
kanaście lat dobieraliśmy sobie 
załogę, która rekrutuje się głów-
nie ze środowiska wiejskiego z 
Rudna i okolicznych miejscowo-
ści. Ludzie nauczyli się dyscy-

Michał Kisieliński, współwłaści-
ciel Witoplastu, prezentuje jeden 
z patentów przyznanych firmie.

lezienie odpowiedniego miejsca 
w pobliżu zakładu. W gminie Koł-
biel brakuje wolnych terenów, 
które spełniałyby oczekiwania 
inwestora. 

– Rozbudowa zakładu jest ko-
nieczna, bo będziemy rozszerzać 
naszą działalność – informuje 

Witold Kisieliński. – Pracujemy 
już nad kolejnym innowacyjnym 
rozwiązaniem w skali świato-
wej. Nie chcę jeszcze zdradzać 
szczegółów, ale mamy pewien 
pomysł na połączenie kilku 
innowaycyjnych technologii. 
Jest to już w tej chwili przez 

nas opatentowane. Prowadzimy 
teraz rozmowy z dwoma poten-
cjalnymi dostawcami urządzeń. 
Negocjacje są bardzo zaawanso-
wane. Przekonaliśmy naszych 
partnerów do rozpoczęcia prac 
badawczo-rozwojowych i wyko-
nanie prototypowych urządzeń. 
Jeśli ten pomysł się powiedzie 
znów będziemy o krok przed 
konkurencją.  

W dobie ostrej rywalizacji 
o rynki zbytu i o nowych klien-
tów firma Witoplast skutecznie 
konkuruje z najpotężniejszymi 
producentami opakowań z two-
rzyw sztucznych. Podbija euro-
pejski rynek jakością i estetyką 
oferowanych produktów. Nowe 
technologie dają firmie znacznie 
większe możliwości dostosowa-
nia opakowań z tworzyw sztucz-
nych do stale zmieniającym się 
trendów i coraz bardziej wygó-
rowanych oczekiwań klientów 
i potrzeb rynku.

Materiał przygotowała  
Jolanta Czudak

Witold Kisieliński, założyciel i współwłaściciel Witoplastu. W tle najnowszy nabytek zakładu – LINEARIS 
nr 01 – maszyna hybrydowa do drukowania i zdobienia opakowań z tworzyw sztucznych.
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