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Potentaci branży opakowań. 700 milionów pudełek z
Chełmka
Aleksander Gurgul 03.10.2016 07:20
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VG Polska w Chełmku (ŁUKASZ KRAJEWSKI)

Zobacz zdjęcia (21)

Dawne Aleje, mokradła na
Grzegórzeckiej, mosty [ZDJĘCIA]

W opakowania produkowane w niewielkim miasteczku między Chrzanowem i
Oświęcimiem pakowane są proszki do prania, płatki śniadaniowe i batoniki
globalnych korporacji. Sypie się też do nich frytki największej sieci restauracji
typu fast food.

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej
- Kupując herbatę, nie zdawałem sobie sprawę z tego, ile pracy wymaga zrobienie jej
opakowania - powiedział Jacek Krupa, marszałek województwa małopolskiego,
rozbawiając gości w fabryce VG Polska w Chełmku.
Kilka metrów od niego, na wystawie, stały pudełka innych produktów ze światowych
korporacji, których na co dzień używamy. To w pudełka z Chełmka pakowane są
proszki do prania, podpaski, płatki śniadaniowe i batoniki. Do nich sypie się też frytki
najbardziej znanej na świecie restauracji typu fast food.

Plac zabaw na Kazimierzu jak
spacerniak. I zamknięty na klucz

Historie kuchenne. Prawdziwa i
fałszywa zupa żółwiowa

Wspomnienia i mural
- Małopolska stawia na nowe technologie, innowacje i gospodarkę opartą na wiedzy.
Jest pierwszym w Polsce i jednym z kilkunastu regionów w Unii Europejskiej
wyróżnionych tytułem regionu przedsiębiorczości. VG przyczynia się do tego
sukcesu. Cieszymy się, że jesteście w Chełmku - dodał Krupa.
Fabryka VG Polska mieści się na terenie założonych w 1932 r. zakładów Bata.
Wyjeżdżające stąd buty liczono w milionach, a pracowników - w tysiącach. Po wojnie
fabrykę upaństwowiono i zmieniono nazwę na Południowe Zakłady Obuwia
"Chełmek".
Dziś po butach zostały tylko wspomnienia i mural nad jedną z klatek schodowych. Kiedyś produkowano tu upragnione przez wszystkich w PRL buty typu Podhale wspomina Bogusław Ogrodzki, który w VG odpowiada za jakość opakowań.
Statystyki, którymi operuje Ogrodzki, są imponujące. W 2008 r. maszyny VG
zadrukowały 34 mln kartonowych arkuszy, co odpowiada powierzchni 37,9 km kw. W
zeszłym roku było to już 80 mln arkuszy, czyli prawie 73 km kw. - Rocznie
produkujemy około 700 mln opakowań - podlicza Ogrodzki.
Potencjalne zagrożenie życia
W hali sztancowej VG robi się dziś pudełka z napisami w kilku językach. - Drukujemy
też pudełka na ekskluzywne marki, których jeszcze nawet nie ma w Polsce Ogrodzki wskazuje na żółty kartonik ze złoconymi ozdobnikami, a na nim logo
herbaty.
Ekspert od jakości podkreśla kwestie bezpieczeństwa w zakładzie. - Ponieważ
produkujemy kartony na żywność, wszyscy przed wejściem na halę wkładają ubranie
ochronne i dezynfekują ręce - mówi.
W hali sklejania pokazuje furkoczącą maszynerię. Co sekundę po taśmie wędruje
kartonik. - Nasi klienci traktują opakowania jako potencjalne zagrożenie życia podkreśla.
Dlatego maszyny uzbrojone są w detektory metalu, a arkusze i pudełka
przewietrzane, by usunąć drobinki papieru lub drewna. Każde pudełko musi być
dokładnie zaklejone według wzoru.
Belgia widzi silną Polskę
Okazja do świętowania w Chełmku była tym większa, że belgijska grupa Van
Genechten (właściciel VG Polska) zamierza niebawem zbudować nowy magazyn, a
od początku tego roku wdrożyła najnowsze maszyny do składania i sklejania pudełek.
Na uroczystość przyjechała Colette Taquet, ambasador Belgii w Polsce. Podkreśliła,
że Polaków i jej rodaków łączy kilka cech, w tym poświęcenie i ciężka praca. - Belgia
widzi silną Polskę w Unii Europejskiej - mówiła po tym, jak przedstawiciel Ministerstwa
Rozwoju przeczytał list gratulacyjny od wicepremiera Mateusza Morawieckiego.
Rozmowa z Robertem Kaczmarkiem, dyrektorem generalnym VG Polska
Aleksander Gurgul: Wspomniał pan, że łącznie w waszej fabryce pracują 182
osoby. Jaka jest ich średnia zarobków?
Robert Kaczmarek, dyrektor generalny VG Polska: W naszych umowach o pracę jest
zapis o nie wyjawianiu informacji o wysokości zarobków. VG Polska inwestuje w
pracowników i zapewnia im szkolenia nie tylko w zakładzie, ale też w Belgii i
Niemczech. Zależy nam na pracownikach długoterminowych, którzy rozwijają się z
nami i na długo z nami zostają.
Zatrudniacie najwięcej ludzi w Chełmku?
W strefie ekonomicznej są firmy, które zatrudniają więcej, np. Maflow (produkuje
części samochodowe) kiedyś należąca do włoskiego inwestora. Niedawno wykupił ją
Polak.
W najbliższym czasie planujecie zwiększyć zatrudnienie?
Tak, choć trudno sprecyzować o ile. Chcemy ciągle nadążać za zamówieniami dla
klientów. Konstruowanie budżetu na najbliższy rok dopiero się zaczęło. Ale zakładam,
że obsada będzie większa. Co roku zatrudniamy od kilku do kilkunastu osób. To nie
powinno się zmienić.
Zatrudniacie na umowie o pracę, czy na tzw. śmieciówkach cywilno-prawnych?
POLUB

Zdecydowana większość ma etaty, ale w przypadku sezonowo zwiększonej produkcji,
dodatkowych pracowników (do 12 proc.) zatrudniamy przez agencje pracy
tymczasowej.
Na czym polega sezonowość w produkowaniu opakowań?
Wtedy kiedy zimą pije pan np. więcej herbaty, a my produkujemy do niej
opakowania. Ale to tylko jeden z takich produktów. W naszym portfolio jest ponad 40
klientów. Dla jednego robimy 353 rodzaje opakowań, a dla innego tylko trzy rodzaje.
Większość załogi stanowią mężczyźni, czy kobiety?
Mniej więcej po połowie. Choć może na tle całej grupy Van Ganechten Packaging
jesteśmy wyjątkiem i kobiet jest nieco więcej. Średnia wieku jest poniżej 40 lat.
W poniedziałek w całej Polsce kobiety wyjdą na ulice miast. Będą protestować
przeciwko projektowi zaostrzającemu ustawę aborcyjną, nad którym pracuje
właśnie sejm. Wielu pracodawców zadeklarowało, że da swoim pracownicom
wolne w tym dniu. Pan też?
Na przerwę w pracy nie pozwalają nam klienci. Ale paniom nie zabronię uczestnictwa
w proteście. Zobaczymy jak będzie wyglądała sytuacja w poniedziałek. Jeśli zajdzie
taka potrzeba, to zredukujemy nasze moce produkcyjne na tyle na ile nas stać.
Słyszał pan już takie głosy w zakładzie? Chełmek to jednak małe miasteczko.
Ludzie mówią o tym, jak najbardziej. My jako firma nie angażujemy się w protest ani
negatywnie, ani pozytywnie. Zobaczymy, jak potoczą się sprawy.
Policzyliście, do ilu krajów wysyłacie kartony?
Prawie połowę opakowań sprzedajemy w Polsce, pozostałe za granicę. Do
dziesięciu, może dwunastu krajów. Głównie Europa zachodnia i południowa. Na
wschód wysyłamy do Rosji, Białorusi i Ukrainy.
Jak duża jest powierzchnia zakładu?
20 tys. m kw.
Obok stoi druga hala dawnych zakładów obuwniczych, którą próbowaliście
kupić w 2010 roku. Wtedy nie udało się, bo nie zgodził się jeden z czterech
właścicieli. Teraz plan wraca?
Burmistrzowi Chełmka Andrzejowi Saternusowi bardzo zależy na rozwoju biznesu w
mieście i regionie. Wykup wspomnianej hali nie jest jedynym rozwiązaniem, które
rozważamy. W pobliżu upadło w międzyczasie kilka firm. Są po nich działki do
kupienia w sąsiedztwie.
Dziś VG Polska osiąga roczny obrót w wysokości ponad 31 mln euro.
Na rynku działamy już od prawie 20 lat. Kiedy przyszedłem w 2007 roku obrót
wynosił około 7-8 mln euro.
Co pana ściągnęło z Łodzi do małego Chełmka?
Pracowałem w podobnej branży, w drukarni. Dojrzałem jednak do tego, by się
przenieść. To była szansa zrobienia czegoś dużego po swojemu. Spakowałem
rodzinę i przyjechaliśmy. Dla żony to był lekki szok [śmiech]. Ale znalazła pracę i
podołała bez wsparcia dziadków. Nasze dzieci miały wtedy 3 i 6 lat.

Wszystkie nasze artykuły znajdziesz na Twitterze, jesteśmy
także na Facebooku. Dołącz do nas, dyskutuj i dziel się
opiniami. Listy: redakcja@krakow.agora.pl

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej

Zimowe -50% na Wyborcza.pl. Czytasz dobre teksty nie tylko od
święta
Wybierz swoją prenumeratę cyfrową, a codziennie
zyskasz dostęp do kilkuset nowych tekstów Wyborczej
Nasi prenumeratorzy codziennie
dostają ekskluzywne teksty - m.in. z "Dużego
Formatu", "Wysokich Obcasów",
"Magazynu Świątecznego" czy "Ale Historii".
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Agregaty
serwerowni
pracują, sąsiedzi
skarżą się na hałas

Drony na targach w
Krakowie. Pokażą
m.in. Superdrona

Debiutancki sezon
grzewczy dla
ekospalarni.
Ogrzeje 10 tys.
mieszkań

Szwedzka firma
otwiera centrum badawczo
rozwojowe w
Krakowie
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najnowsze popularne
szlag_mnie_trafi 3 miesiące temu

Kiedyś buty - teraz pudełka. Oto miara postępu Polski.
A przecież ludzi jest więcej i wciąż muszą w czymś chodzić,
więc to nie jest tak, że klientów brakło.
Odpowiedz

budujesie.pl_forum_krakow 3 miesiące temu

Wspaniale, że te opakowania robią, ale tylko dlatego u nas, że można mało płacić ludziom i jeszcze
pewnie dostali zwolnienia podatkowe... A to wszystko po to, żeby można było więcej kasy wywieźć
do Belgii :) Taki świat...
=========================================
facebook.com/BudujeSie - Co nowego buduje się w Krakowie => Polub!
Odpowiedz

wb73 3 miesiące temu

Czy sa ekologiczne?
Odpowiedz

funglu.pot 3 miesiące temu

Cudownie, świetnie, że ktoś ma pracę tylko, po co promujecie nie polską firmę?
Odpowiedz

SERWISY SPECJALNE

Akcja specjalna: Oddychać po ludzku

Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016

Historia, archiwalia, stare zdjęcia

Łóżko? Tylko wtedy, jak sama będziesz
gotowa. Komplementy? Banałów nie
było. Przystojny? Wcale. Kim jest Adam
Tomczak?

Galina uciekła z Krymu, w Szczecinie
znalazła dom. Dlaczego nie może
zostać w Polsce?
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Kaczyński: Nikt tutaj nie fałszował.
Naprawdę? Sprawdzamy, jak liczono
głosy w Sali Kolumnowej
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