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16 lutego 2011 roku, w Centrum Wystawowo-Konferen-
cyjnym Zamku Królewskiego na Wawelu, podczas fina-
łu regionalnego województwa małopolskiego, Aneta 
Raczek prezes zarządu Ferro SA odebrała z rąk Stani-
sława Kracika wojewody małopolskiego, prestiżowy 
certyfikat Solidna Firma 2010 przyznany spółce przez
Kapitułę Programu Gospodarczo-Konsumenckiego So-
lidna Firma.
Ferro, biorąc udział w Programie, poddało się dobro-
wolnie ocenie i przeszło trzyetapowy proces wery-
fikacji prowadzony przez ekspertów, konsumentów
i partnerów gospodarczych. Tym samym firma po raz
kolejny potwierdziła, iż jako przedsiębiorstwo jest rze-
telnym płatnikiem, dobrym pracodawcą, a także mar-
ką godną zaufania.
Firma należy do grona 400 spółek notowanych na GPW 
w Warszawie, jest liderem sprzedaży zaworów oraz dru-
gim z najważniejszych rynkowych graczy w zakresie 
sprzedaży baterii. Oferuje produkty pod markami wła-
snymi Ferro i Weberman, jest również przedstawicie-
lem na Polskę włoskich producentów Caleffi i Cimm.

Filary Polskiej Gospodarki to ranking przygotowany przez „Puls Biznesu” i agencję badawczą Pentor Research Inter-
national. Jest katalogiem dużych firm, odgrywających wiodącą rolę w poszczególnych województwach, a zwycięz-
cy zostali wskazani przez samych mieszkańców województw.
Firmy wyróżnione jako Filary Polskiej Gospodarki to firmy cechujące się stabilnością, mające znaczący udział w roz-
woju regionu, zarówno jako pracodawcy wspierający i promujący zatrudnienie, czy umożliwiając rozwój przedsiębior-
czości, jak również zaangażowani w działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Tym razem – po raz pierwszy 
– swoją opinię na temat firm, które spełniają ww. warunki przedstawiły samorządy. Właśnie samorządy terytorialne
jako organy władzy – zlokalizowane zarówno najbliżej lokalnych przedsiębiorców, jak i społeczności – poprzez swoje 
głosy zdecydowały o zwycięzcach plebiscytu w poszczególnych województwach. 
Samorządowców z każdego województwa poproszono o wytypowanie 3 firm (i przyznanie punktów) w 3 następu-
jących kryteriach:
•  jest istotnym pracodawcą dla regionu, w tym promuje zatrudnienie (staże dla studentów, zatrudnianie niepełno-

sprawnych, programy outplacement),
•  jest ważnym płatnikiem podatków lokalnych,
•  działa na rzecz społeczności lokalnej, jest gospodarczą wizytówką regionu, zaangażowana w rozwój regionu, dzia-

ła charytatywnie.
Wśród laureatów VI edycji znalazły się firmy: Clima-Produkt, Elektromet, Rockwool Polska, Sanitec Koło.

Raport Stan energetycz- 
ny budynków w Polsce za-
wiera szczegółowe infor-
macje na temat 50 tysięcy 
budynków. Wnioski wynika-
jące z analizy tych danych 
mogą stać się pomocne 
przy podejmowaniu decyzji 
dot. spełnienia obowiąz- 
ków w zakresie efektyw-
ności energetycznej, nało-
żonych na Polskę na mocy 
dyrektyw UE. 

Szereg kluczowych kwe-
stii ujętych w wytycznych 
unijnych wciąż nie jest re-
alizowany. Brak interpreta-
cji prawa krajowego dodat-
kowo powoduje ewidentne 
pomijanie wymagań Dyrek-
tywy. Tak jest w przypad-
ku zapisów dotyczących 
obowiązkowej certyfikacji
budynków rynku wtórne-
go. W Polsce wymóg ten 
w praktyce nadal nie obo-

wiązuje. Zgodnie z danymi 
z raportu, 80% z 50 tysięcy 
analizowanych budynków to 
obiekty nowe, a tylko 20% 
stanowią obiekty już istnie-
jące (w tym 10% z nich jest 
modernizowanych).
Aby rzeczywiście podno-
sić efektywność energe-
tyczną budownictwa, nale-
ży najpierw przeanalizować 
stan obecny. Co więcej, 
implementacja Dyrekty-

wy do polskiego prawo-
dawstwa wymaga dostar-
czenia analiz i weryfikacji
osiąganych celów. Raport 
przeprowadzony przez 
BuildDesk jest pierwszym 
w Polsce narzędziem 
przedstawiającym efekty 
wprowadzonych zmian 
w prawie, w zakresie 
warunków technicznych 
oraz poziomu implemen-
tacji prawa unijnego.

Pierwszy w Polsce 
raport dot. stanu energetycznego budynków

Ferro – Solidna Firma Clima-Produkt, Elektromet, Rockwool Polska, 
Sanitec Koło – laureaci konkursu Filary Polskiej Gospodarki
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Firma KLIMA-THERM, której założenie datowane jest na rok 1996, w roku 2011 obchodzi 15-le-
cie istnienia na rynku w Polsce. 
Z tej okazji w dniu 4 marca br. w hotelu Ossa Congress&SPA w Rawie Mazowieckiej odbyła się 
Gala Jubileuszowa Klima-Therm. Na uroczystości obecni byli partnerzy handlowi firmy, przed-
stawiciele dostawców z Polski oraz wszyscy pracownicy spółek z grupy. Uroczystość zaszczycili 
także swoją obecnością przedstawiciele zarządu koncernów Fujitsu General oraz Orion Electric.
Daniel Jaśkiewicz – prezes zarządu wspólnie z prowadzącym Galę Olivierem Janiakiem powi-
tali wszystkich licznie zgromadzonych gości. W części oficjalnej, w swoim wystąpieniu prezes
przypomniał początki firmy, jej rozwój i sukcesy, a także podziękował pracownikom i partnerom
handlowym za lojalność i zaangażowanie. Padło wiele ciepłych słów, szczególnie pod adresem 
osób, pracowników i firm, które od wielu lat uczestniczą w rozwoju firmy.
Po oficjalnych przemowach przyszedł czas na wyróżnienia, nagrody, gratulacje i życzenia. Pre-
zes Jaśkiewicz, Andrzej Walendowicz, dyrektor handlowy oraz Przemysław Kukowski zastęp-
ca dyrektora handlowego wspólnie podziękowali Partnerom, którzy od początku są związani 
z Klima-Therm. Z tej okazji za długoletnią i aktywną współpracę zostało wyróżnionych 15 firm.
Podziękowania skierowane zostały także w kierunku firm, które osiągnęły najwyższe wyniki
sprzedaży w 2010 roku. Za najwyższą sprzedaż urządzeń klimatyzacyjnych typu split w 2010 
nagrodzonych zostało 12 firm, których przedstawiciele będą mieli możliwość zobaczyć fabry-
kę Fujitsu w Tajlandii. Właścicielom 6 firm za najwyższą sprzedaż urządzeń z całej oferty Klima-
-Therm w 2010 wręczone zostały telewizory Orion LCD 32 cale full HD z Blu-Ray.
Kolejnym punktem jubileuszowej nocy była kolacja, urodzinowy tort i gromkie „Sto lat” odśpie-
wane dla założyciela firmy Daniela Jaśkiewicza. W części artystycznej miał miejsce pokaz pol-
skiego iluzjonisty, laureata wielu międzynarodowych festiwali sztuki iluzji – Macieja Pola. Od 1 kwietnia infrastruktura przekazywana nieodpłatnie gminom przez de-

weloperów będzie obłożona 23% VAT. Takie zmiany przewiduje nowela usta-
wy o VAT, która tego dnia wchodzi w życie.
Dotąd deweloperzy, którzy budowali drogi dojazdowe np. do swoich osiedli, 
aby potem przekazać je gminom, mogli uniknąć płacenia podatku. Wkrót-
ce będą musieli dołożyć do inwestycji dodatkowo jeszcze 23% podatku. 
Eksperci zwracają uwagę, że w zależności od projektu, koszt infrastruktury 
przekazywanej gminie już teraz stanowi od 10 do nawet 30% łącznych wy-
datków na budowę. Obłożenie VAT oddawanych gminom dróg, chodników 
i infrastruktury na osiedlach spowoduje wzrost kosztów inwestycji. Dewe-
loperzy twierdzą, że nie są w stanie wziąć na siebie dodatkowych wydat-
ków w sytuacji, gdy już kolejny rok popyt na mieszkania jest mniejszy niż 
podaż. Za opodatkowanie dróg osiedlowych będą więc musieli zapłacić ku-
pujący mieszkania.
Źródło: Rzeczpospolita

Rząd przedstawił w Sejmie dokument w sprawie głównych problemów, ce-
lów i kierunków programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego 
do 2020 r. Proponuje w nim sporo zmian w przepisach. Chce m.in. wskrze-
sić budownictwo pod wynajem. Mają je budować Towarzystwa Budownic-
twa Społecznego, spółdzielnie oraz deweloperzy. Lokal pod wynajem bę-
dzie można wykupić. Rząd zamierza też zrezygnować od 2012 r. z kredytów 
udzielanych w programie „Rodzina na swoim”. Chce także poprawić stan 
techniczny obecnego zasobu mieszkaniowego. W celu ograniczenia zużycia 
energii zamierza utrzymać możliwość zaciągania kredytu z premią termo-
modernizacyjną, a także z premią remontową. Chce także utrzymać obniżo-
ną stawkę VAT w budownictwie mieszkaniowym. Proponuje również zwięk-
szenie dotacji na budowę lokali socjalnych dzięki czemu powstałoby 7,5 tys. 
tego typu lokali oraz 400 miejsc w noclegowniach (od 2015 r.).
Źródło: Rzeczpospolita

Jubileusz 15-lecia KLIMA-THERM Program rozwoju 
budownictwa mieszkaniowego

Wzrosną koszty 
inwestycji deweloperskich
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10 lutego 2011 roku podczas uroczystej Gali Pomorza oraz Warmii i Mazur, w Sali Herbowej 
Gdańskiego Urzędu Wojewódzkiego wręczono certyfikaty Solidna Firma 2010. Wśród nagro-
dzonych po raz szósty z rzędu znalazła się firma VBW Engineering. Pozytywna trzyetapowa
weryfikacja dokonana przez ekspertów zaowocowała przyznaniem nagrody za terminowe re-
gulowanie wszelkich zobowiązań, poszanowanie ekologii i praw konsumenta oraz za produkty 
najwyższej jakości.
Program Gospodarczo-Konsumencki Solidna Firma, działający pod patronatem przedstawiciel-
stwa Komisji Europejskiej i marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka to przed-
sięwzięcie powołane do życia w roku 2002. Jego celem jest tworzenie ruchu skupiającego 
przedsiębiorców, mających osiągnięcia na polu promowania zasad uczciwości i odpowiedzial-
ności, jak również rozwoju rodzimego regionu. Dzięki programowi powstała baza godnych za-
ufania przedsiębiorstw. Są to zarówno firmy małe, jak i duże, działające na całym świecie oraz
funkcjonujące wyłącznie w jednym regionie.

8 marca 2011 r. weszło w życie rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 18 lute-
go 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy do-
kumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budow-
lanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (DzU Nr 42, poz. 217). 
Obowiązku złożenia oświadczenia zamawiającego stwierdzającego jego prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane określonego w § 19 pkt 2 nowe-
lizowanego rozporządzenia, nie stosuje się również do zamówień publicznych na ro-
boty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie:
–  linii kolejowych o znaczeniu państwowym realizowanych na podstawie ustawy 

o transporcie kolejowym,
–  budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy o szczegól-

nych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciw-
powodziowych.

22 lutego br., w siedzibie 
Ferro w Skawinie, miała miej-
sce uroczystość wręczenia 
firmie certyfikatu AEO. An-
drzej Nowak dyrektor Kra-
kowskiej Izby Celnej przeka-
zał dokument na ręce Anety 
Raczek prezes zarządu Fer-
ro w obecności przewodni-
czącego Rady Nadzorczej 
firmy – Andrzeja Hołója,
a także znakomitych gości – 
Adama Najdera burmistrza 
miasta i gminy Skawina 
i Zbigniewa Putaja sekreta-
rza Loży Małopolskiej BCC.
Uzyskanie statusu przedsię-
biorstwa AEO ma ogrom-

ne znaczenie dla firm eks-
portujących, zwłaszcza do 
krajów spoza Unii Europej-
skiej. Posiadając ten cer-
tyfikat przedsiębiorca,
w zakresie kontroli celnej 
dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony, podlega mniej-
szej niż w przypadku innych 
podmiotów liczbie kontro-
li fizycznych i kontroli do-
kumentów, a w przypadku 
wytypowania jego przesył-
ki do sprawdzenia, kontro-
la taka przeprowadzana jest 
w sposób priorytetowy.
Certyfikat AEO otrzymu-
ją przedsiębiorcy wiarygod-

ni i wypłacalni, których or-
ganizacja, infrastruktura 
i stosowane zabezpiecze- 
nia systemów informatycz-
nych oraz miejsc składo- 
wania towarów, czy środ-
ków transportu, zapewnia-
ją bezpieczeństwo miejsc 
i towarów oraz chronią 
przed nieuprawnionym do-
stępem. Status AEO po-
zwala na korzystanie z uła-
twień odnoszących się do 
kontroli celnej dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony 
oraz z uproszczeń przewi-
dzianych w ramach przepi-
sów celnych.

Status przedsiębiorstwa 
AEO dla FERRO

Nowelizacja rozporządzenia
w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego

VBW laureatem godła Solidna Firma
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1 marca 2011 r. Ozzone staruje z nową akcją dla swoich 
klientów. „Nagrody dla Aktywnych” to szansa na wy-
granie co miesiąc telewizorów, kamer i aparatów cyfro-
wych. Każdy klient ma szansę na otrzymanie nagrody, 
ponieważ warunkiem jest zakup urządzeń w Ozzone. 
Za zamówienie powyżej 10 000 zł netto każdy klient 
otrzyma dodatkowo aparat cyfrowy, za zamówienie 
powyżej 20 000 zł netto – kamerę cyfrową, a w przy-
padku zamówienia przekraczającego 30 000 zł netto 
– telewizor LCD. Szczegóły akcji dostępne są na stro-
nie internetowej www.ozzone.pl oraz w siedzibie firmy.
Akcja będzie trwała do 30 czerwca 2011 r.

Firma Thermaflex, oferująca nowoczesne rozwiązania systemów izolacyj-
nych, uruchomiła firmowy sklep internetowy www.thermasklep.pl.
Nowo otwarty sklep internetowy oferuje bogaty asortyment produktów fir-
my Thermaflex. Sklep internetowy pozwala, bez wychodzenia z domu, za-
mówić maty termoizolacyjne, otuliny izolacyjne czy kable grzewcze zapo-
biegające zamarzaniu wody w rurach. 
Sklep internetowy to rozwiązanie, które umożliwia złożenie zamówie-
nia 24 godziny na dobę, szybką dostawę, a także nieograniczoną dostęp-
ność do produktów oferowanych przez firmę. Warto zaznaczyć, że witryna 
www.thermasklep.pl jest idealnym miejscem zakupów dla inwestorów 
indywidualnych, poszukujących wartościowych rozwiązań w dziedzinie sys-
temów izolacji.
Pełny regulamin i zasady korzystania ze sklepu dostępne są na stronie  
www.thermasklep.pl

W ubiegłym roku pracodawcy 
z branży budowlanej i nierucho-
mościowej opublikowali o 52% 
więcej ofert pracy niż w 2009 
roku – wynika z analizy serwisu          
Pracuj.pl. 
Umieszczenie na portalu prawie 
29 tys. ofert pracy dało temu sek-
torowi 3. pozycję w zestawieniu 
firm najczęściej poszukujących
pracowników. W styczniu br. ofert 
z działów technologicznych (bu-
downictwo, inżynieria, konstruk-
cje, geodezja) było w portalu Pra-
cuj.pl o 63% więcej niż rok temu 
w analogicznym okresie. Najwię-
cej ofert dotyczyło kierowników 
robót i budów, inżynierów budów, 
majstrów budowy i inspektorów 
nadzoru. W branży budownictwo 
i nieruchomości bardzo dużo ofert 
adresowanych było do handlow-
ców (w tym doradców ds. nieru-
chomości/pośredników). Poszu-
kiwani byli również pracownicy 
fizyczni. Aktualne oferty w serwi-
sie skierowane są także do takich 
specjalistów, jak: projekt mene-
dżerowie ds. inwestycji, kierow-
nicy kontraktu (w tym kontraktów 
drogowych) czy zarządcy. Potrzeb-
ni są również kierownicy budów 
farm wiatrowych.
www.abc.com.pl

Ministerstwo Infrastruk-
tury chce, by wszyscy de-
weloperzy, a także inne fir-
my budowlane, stosowały 
jedną normę liczenia po-
wierzchni lokalu. W tym 
celu przygotowało projekt 
zmian do „Prawa budowla-
nego”. Obecnie nie ma jed-
nej obowiązkowej zasady 
dotyczącej mierzenia po-
wierzchni użytkowej miesz-
kań. Można stosować jed-
ną z dwóch polskich norm: 
PN-70/B-02365 oraz PN-
-ISO 9836-1997. Powodu-
je to, że deweloperzy róż-
nie, nie zawsze korzystnie 

dla kupującego, liczą po-
wierzchnie lokali. W konse-
kwencji różnice w metrażu 
planowanym i rzeczywi-
stym bywają spore. Mini-
sterstwo Infrastruktury pro-
ponuje, by obowiązkowo 
w nowych budynkach sto-
sować tylko normę PN-ISO 
9836. Według niej byłyby 
przygotowywane projek-
ty oraz stawiane budynki.    
Do mierzenia powierzchni 
budynków wybudowa- 
nych do dnia wejścia w ży-
cie tej zmiany stosowa-
ne byłyby dotychczasowe 
zasady.

Jak liczyć 
powierzchnię mieszkań

Program 
lojalnościowy Ozzone

Przybyło 
ofert pracy 
w budownictwie

Thermaflex 
– nowy kanał dystrybucji

http://www.abc.com.pl/
http://www.thermasklep.pl/

