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re równowa˝à sukces biznesowy

i spo∏ecznà odpowiedzialnoÊç biz-

nesu, oba rozumiane przez danà

firm´ jako równorz´dne warunki

rozwoju. Organizatorem konkursu

jest European Independent Con-

sulting Group (E-I), sieç niezale˝-

nych konsultantów do spraw stra-

tegii i zarzàdzania. W sk∏ad jury

konkursu wchodzà przedstawiciele

Komisji Europejskiej i uznane

w swoich krajach osobistoÊci

z dziedziny polityki, biznesu i spo-

∏eczeƒstwa. Zg∏oszenie swojej

kandydatury Henkel argumentowa∏

m.in. aktywnym udzia∏em w pro-

mocji uznawania certyfikatów eko-

logicznego oleju palmowego,

dzi´ki uczestnictwu w „Okràg∏ym

stole dla ekologicznego oleju pal-

mowego”; udzia∏em w niemieckim

projekcie pilota˝owym „Product

Carbon Footprint” („Âlad w´glowy

produktu”), majàcym na celu roz-

wój niezawodnych metod uzyski-

wania przejrzystych i porównywal-

nych wyników s∏u˝àcych do usta-

lania pe∏nego zakresu emisji CO2

majàcej wp∏yw na Êrodowisko na-

turalne, itd.

DIAMENTY FORBESA – ogólno-

polski ranking przedsi´biorstw ma-

gazynu „Forbes”, tworzony we

wspó∏pracy z wywiadownià gospo-

darczà Dun&Bradstreet, zosta∏ opu-

blikowany w dodatku specjalnym

lutowego wydania miesi´cznika.

Tegoroczna edycja by∏a ju˝ czwar-

tà w historii przedsi´wzi´cia. W

rankingu znalaz∏y si´ firmy które w

latach 2005-2007 wykaza∏y si´

najbardziej dynamicznym wzro-

stem. WÊród wyró˝nionych przed-

si´biorstw nie zabrak∏o dostawców

dla przemys∏u meblowego. Na li-

stach znalaz∏y si´ m.in. firmy

Schattdecor, Interprint, Rejs, Häfe-

le, Hettich Polska, Homag Polska,

Jaroma, Teknika, Felder Group Pol-

ska, Paged Sklejka, Wiór oraz wie-

le innych.  

Celem spotkania by∏o wykreowa-

nie platformy porozumienia i wspó∏-

pracy pomi´dzy firmami i instytucja-

mi segmentu drzewnego w woj. za-

chodniopomorskim. W programie

seminarium zawarto tematy dotyczà-

ce kierunków rozwoju firm oraz

wprowadzenia ich w ˝ycie poprzez

dotacje unijne, z podzia∏em na pro-

jekty dajàce mo˝liwoÊci uruchomie-

nia w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodar-

czej, dokonanie inwestycji, realizacje

badaƒ czy projektów innowacyjnych.

Uczestnikom przedstawiono mo˝li-

woÊci otrzymania darmowego do-

radztwa w ramach przygotowania

projektów rozwoju firm i specjali-

stycznych opinii ekspertów.  Uczest-

nikami seminarium byli przedstawi-

ciele m.in. tartaków, producentów

okien, drzwi czy zak∏ady us∏ug le-

Ênych. Prowadzàcy wskazali przy-

datne adresy, rodzaje programów

unijnych czy kwoty jakich dotyczà

poszczególne rodzaje projektów. Po-

ruszono tak˝e tematyk´ przedsi´-

biorców zrzeszajàcych si´ w klastry.

Zalety zaprezentowano na przyk∏a-

dzie ju˝ istniejàcego klastra che-

micznego „Zielona Chemia”, wspó∏-

organizowanego przez Regionalne

Centrum Innowacji i Transferu

Technologii. Zalety takiej wspó∏pra-

cy to m.in., wspólne uczestnictwo

w targach, organizacja misji zagra-

nicznych, dzia∏ania promocyjne czy

tworzenie wiarygodnego wizerunku

firmy. Dodatkowo przedstawiono

terminy najbli˝szych targów bran˝y

drzewnej. Organizatorzy przewidujà

realizacj´ kolejnego seminarium b´-

dàcego odpowiedzià na sugestie

uczestników seminarium. (mj)

Seminarium dla firm bran˝y drzewnej

Firma B.M. Polska, wy∏àczny dys-

trybutor produktów malarskich mar-

ki Benjamin Moore, zorganizowa∏a

cykl dwudniowych szkoleƒ, adreso-

wanych do dystrybutorów, architek-

tów, projektantów wn´trz, wykonaw-

ców oraz pracowników firmy. 

Szkolenia odby∏y si´ w warszaw-

skiej siedzibie firmy przy ul. Po∏czyƒ-

skiej. Szkolenia dla architektów od-

by∏y si´ 13 lutego, a dla wykonawców

20 lutego br. Wzi´∏o w nich udzia∏

30 uczestników. Celem spotkaƒ by∏o

podniesienie poziomu wiedzy na te-

mat produktów oferowanych przez

B.M. Polska oraz poruszenie zagad-

nieƒ dotyczàcych technologii mate-

ria∏ów malarskich i aran˝acji wn´trz.

Poruszono kwestie dotyczàce m.in.

technologii farb, lakierów, mo˝liwych

zniszczeƒ pow∏ok malarskich, obs∏ugi

klienta czy podstaw etyki biznesowej.

Dodatkowo uczestnicy zostali wy-

szkoleni w zakresie wykonywania de-

koracji Êciennych oferowanych przez

marki: Candis, Rival czy Textureline.

Firma B.M. Polska zapowiada kon-

tynuowanie szkoleƒ dla architektów

i wykonawców, jednak dok∏adniejsze

daty dotyczàce szkoleƒ nie sà jeszcze

znane. W planach firm B.M. Polska

jest cykl szkoleƒ majàcy objàç progra-

mem wyselekcjonowane szko∏y

i uczelnie o profilu artystycznym

i aran˝acji wn´trz. Rok temu firma

przeprowadzi∏a pilota˝owe szkolenie

w jednej ze szkó∏ w Kaliszu. (mj)

Otrzymany status niezale˝nego ob-

serwatora dotyczy produkcji tworzyw

drzewnych i drewnopochodnych w za-

kresie emisji formaldehydu o numerze

TPC-19. Z chwilà uzyskania certyfikatu

i przyznania numeru kontrolera, Insty-

tut Technologii Drewna mo˝e prowa-

dziç nadzór wÊród producentów two-

rzyw drzewnych i wykonywaç badania

emisji formaldehydu zgodnie z Califor-

nia Code of Regulations wed∏ug norm

ASTM E 1333 i D 6007. 

Status niezale˝nego kontrolera

w praktyce oznacza m.in. mo˝liwoÊç

Êwiadczenia us∏ug komercyjnych

w zakresie kontroli emisji Lotnych

Zwiàzków Organicznych. Instytut

prowadzi∏ badania nie tylko wÊród

krajowych producentów, ale te˝ dla

firm z Rosji, Ukrainy, Bia∏orusi i Bu∏-

garii. Otrzymanie certyfikatu poprze-

dzi∏a kilkumiesi´czna, drobiazgowa

kontrola wymaganych dokumentów.

Instytut Technologii Drewna jest, jak

dotàd, jedynà placówkà w Polsce

posiadajàcà podobne uprawnienia. 

Kalifornijska Rada ds. Zasobów

Powietrza, powsta∏a w 1967 r., jest

jednà z najstarszych i najbardziej ce-

nionych instytucji zajmujàcych si´

kontrolà jakoÊci powietrza atmosfe-

rycznego. (ag)

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny wraz z Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii i firma
szkoleniowa Salomon, zorganizowa∏y 24 lutego br. seminarium „Rozwój firm segmentu drzewnego w woj. zachodniopo-
morskim – mo˝liwoÊci, analizy”.

Certyfikat dla ITD
Kalifornijska Rada ds. Zasobów Powietrza (California Air Resources Board –
CARB) przyzna∏a w dniu 21 stycznia br. Instytutowi Technologii Drewna status
niezale˝nego kontrolera (tzw. Third Party Certifer – TPC).

Szkolenia 
B.M. Polska


