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Cz³onkowie Izby / Kammermitglieder

Nasi nowi cz³onkowie / Es sind beigetreten
CMS Corporate
Management Services Ltd
firma prywatna oferuj¹ca us³ugi doradcze w dziedzinie rynku kapita³owego, finansów i strategicznego zarz¹dzania.
Oferta firmy skierowana jest do polskich
przedsiêbiorców jak te¿ osób i firm, które inwestuj¹ lub zamierzaj¹ inwestowaæ
w Polsce.
Zagranicznym inwestorom w Polsce oferujemy m. in.: rozpoznanie rynku i identyfikacjê mo¿liwoœci inwestycyjnych
w Polsce; obs³ugê transakcji; u³o¿enie
struktury joint venture z potencjalnymi
partnerami; organizacjê finansowania
w miêdzynarodowych i polskich bankach, pozyskanie finansowania na rozwój
firmy na warszawskiej gie³dzie.
Polskim przedsiêbiorcom proponujemy:
doprowadzenie do kontaktu z zagranicz-
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nymi partnerami; u³o¿enie struktury
i wynegocjowanie odpowiedniej umowy
joint venture; obs³ugê transakcji, koordynacje due diligence od strony finansowej,
prawnej, i operacyjnej; organizacjê
finansowania w Polsce i zagranic¹ i przygotowanie firmy do pozyskania kapita³u
na warszawskiej gie³dzie.
CMS is a privately owned consulting firm
offering capital market, financial, advisory and management services targeted
to the Polish market. CMS services are
targeted to Polish entrepreneurs and
foreign investors in Poland.
Services offered by CMS for foreign investors include: market research and
identification of strategic investment and
acquisition opportunities in Poland;
arrangement, structuring and coordination of joint ventures with local partners;
arrangement of financings from international institutions, investors and Polish
banks, assistance with raising capital
from the Warsaw Stock Exchange.
Polish entrepreneurs we offer specifically: introduction to western partners;
negotiation and structuring of joint venture and cooperation agreements; transaction support services; coordination of
due diligence, financial, legal and operational; coordination of transaction closings; arrangement of banking facilities
in Poland and abroad; companies’ preparation for a debut on the Warsaw Stock
Exchange.
CMS Corporate Management
Services Ltd
Susenbergstrasse 187
CH-8044 Zürich
Szwajcaria
T: + 41 43 343 1004
F: + 41 43 343 1003
E: b.skowronski@cms-proalfa.com
Kontakt: Boguslawa (Bogy) Cimoszko-Skowroñska

Lichtwer Consult Polska
nale¿y do grupy firm Lichtwer Consult,
dzia³aj¹cej na rynku doradztwa organizacyjnego od ponad 15 lat.
Nasz¹ specjalizacj¹ jest wyszukiwanie
i dobór kadry kierowniczej wy¿szego

i najwy¿szego szczebla oraz specjalistów
w zakresie handlu, przemys³u i us³ug metod¹ Executive Search. Potrzeby ka¿dej
firmy analizujemy indywidualnie, opieraj¹c siê na naszym doœwiadczeniu. Towarzyszymy jej na wszystkich etapach realizowanego projektu – pocz¹wszy od diagnozy potrzeb, a skoñczywszy na sprawdzeniu skutecznoœci wprowadzonego
rozwi¹zania. Proponowane przez nas
rozwi¹zania nie s¹ nigdy „jakimiœ” rozwi¹zaniami. S¹ to zawsze rozwi¹zania
trwa³e, dopasowane do ka¿dego stanowiska oraz na miarê ka¿dego Klienta.
W szczególnoœci interesuje nas poszukiwanie rozwi¹zañ dla trudnych i skomplikowanych przypadków.
Firma Lichtwer Consult Polska gehört
der internationalen Lichtwer Consult
–Unternehmensgruppe an, die auf dem
Markt der Managementberatung seit
über 15 Jahre tätig ist.
Unsere Spezialität ist die Suche und
Auswahl von obersten und oberen
Führungskräften sowie qualifizierten
Fachspezialisten für Handel, Industrie
und Dienstleistungen im Rahmen der
Executive Search – Methode.
Die Bedürfnisse jeder Firma analysieren
wir individuell. Basierend auf unserer
Erfahrung begleiten wir die Firmen in
allen Phasen der Projektentwicklung von
der Diagnose der Bedürfnisse bis zur
Überprüfung der Wirksamkeit der eingesetzten Programme.
Wir finden nicht irgendeine Lösung,
sondern die dauerhafte Lösung für jede
Position, für jeden Mandanten und nach
dessen speziellen Vorstellungen, wobei
wir besonders versiert sind bei der
Lösung kniffeliger Aufgaben.
Lichtwer Consult Polska Sp. z o. o.
ul. Œmia³a 4/18 lok. 98
01-523 Warszawa
T: +48 22 869 10 28
F: +48 22 869 10 29
E: lcp@lichtwer-consult.pl

Od Redakcji / Von der Redaktion

Ulrich Schwendimann
Dyrektor / Geschäftsführer
PSIPH

Drodzy Cz³onkowie,
Drodzy Czytelnicy,

Liebe Mitglieder,
liebe Leser,

Najwiêkszy szwajcarski inwestor w Polsce œwiêtuje swoje 10-lecie. Z zaplanowanego krótkiego materia³u jubileuszowego powsta³ w koñcu 7-stronicowy portret
firmy. Mamy nadziejê, ¿e bêdzie on dla
Pañstwa interesuj¹cy, bo mimo i¿ firma
zainwestowa³a do koñca 2003 roku 400
mln dolarów (wed³ug danych Polskiej
Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych PAIIZ) ci¹gle jest ona ma³o
znana w Polsce.
Mowa tutaj o firmie Kronopol, spó³ce –
córce szwajcarskiej grupy Krono, która
w po³o¿onych w po³udniowo-zachodniej
Polsce ¯arach wytwarza materia³y
drewnopochodne. Od pocz¹tku by³y to
pó³produkty, stosowane w bran¿y meblarskiej i w budownictwie, z pochodzenia których u¿ytkownicy koñcowi mogli
nie zdawaæ sobie sprawy. W œwiadomoœci szerszej opinii publicznej Kronopol
pewnie zaistnia³ dziêki dowcipnej kampanii reklamowej, w której plemienni
wojownicy z Afryki, dyrektor oraz
sprz¹taczka reklamuj¹ panele pod³ogowe.
Gor¹cym tematem tego wydania s¹ zamówienia publiczne w Polsce. Wprowadzenie do nowych regulacji w tym zakresie znajd¹ Pañstwo w artykule kancelarii
Salans. Dobra wiadomoœæ dla oferentów zagranicznych: dziêki dopasowaniu
do prawa unijnego zosta³y zniesione
preferencje dla polskich przedsiêbiorców. Ale czy te¿ zainteresowane firmy
z kraju unijnego outsidera – Szwajcarii –
maj¹ powód do zadowolenia? Na to
pytanie znajd¹ Pañstwo odpowiedŸ
w opracowaniu Swiss Business Hub
Polska.
Na koniec chcia³bym zwróciæ Pañstwa
uwagê na now¹ formu³ê rubryki „nowe
regulacje prawne”. Powinna ona pozwoliæ na szybk¹ orientacjê w 2-3
nowych regulacjach prawnych, które
dla Pañstwa dzia³alnoœci w Polsce mog¹
byæ istotne. Tam, gdzie jest to nieodzowne, bêdziemy oczywiœcie wskazywaæ na specyficzn¹ sytuacjê firm szwajcarskich.

Der grösste Schweizer Investor in Polen
feiert sein 10-jähriges Jubiläum. Dass
aus dem geplanten Jubiläumsmaterial
schliesslich ein Firmenpoträt von 7
Seiten wurde, hängt auch damit zusammen, dass der Investor trotz der per
Ende 2003 investierten 400 Millionen
USD (gemäss Angaben der Staatlichen
Investitions- und Informationsagentur
PAIIZ) einer breiten Öffentlichkeit nur
wenig bekannt ist.
Die Rede ist von der Firma Kronopol,
einer Tochergesellschaft der Schweizer
Krono Gruppe, die im südwestpolnischen ¯ary Holzwerkstoffe herstellt.
Lange produzierte sie Zwischenprodukte
für die Möbel- und Bauindustrie, und
damit abseits der öffentlichen Wahrnehmung. Dem Endverbraucher aufgefallen sein dürfte Kronopol jedoch
spätestens dank einem gewitzten Werbespot, in dem Stammeskrieger aus Afrika,
ein Direktor und eine Putzfrau für
Bodenpaneele werben.
Das Schwerpunktthema dieser Ausgabe
ist das Öffentliche Beschaffungswesen in
Polen. Als Einführung in das neue polnische Vergaberecht finden Sie einen Artikel der Kanzlei Salans. Die gute
Nachricht für ausländische Anbieter ist
die, dass durch die Angleichung an das
EU-Recht die Präferenzen für polnische
Unternehmer aufgehoben wurden.
Haben damit auch interessierte Firmen
aus dem EU-Aussenseiterland Schweiz
Grund zum Jubeln? Dieser Frage geht
der Beitrag des Swiss Business Hub
Poland nach.
Zu guter Letzt möchte ich Sie auf die
Neugestaltung der Rubrik „neue gesetzliche Regelungen” aufmerksam machen.
Diese soll Ihnen erlauben, sich in ein
paar Minuten mit 2-3 rechtlichen Neuerungen vertraut zu machen, die für Ihre
Geschäftstätigkeit in Polen eine grosse
Bedeutung gewinnen können. Dort
wo inhaltlich angebracht, werden wir
natürlich auch hier auf die spezielle Situation von Schweizer Firmen hinweisen.
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Wywiad
z Prezesem Zarz¹du
firmy KRONOPOL

Johann J. Bitzi, Prezes Zarz¹du
Johann J. Bitzi, Vorsitzender des Vorstandes

Ulrich Schwendimann: Panie Prezesie,
Kronopol to dzisiaj jeden z czo³owych
graczy w przemyœle drewnopochodnym
na œwiecie, posiada jeden z najnowoczeœniejszych i najwiêkszych zak³adów produkcyjnych, a przy tym liczy sobie dopiero 10 lat. Jakie by³y pocz¹tki? Od razu
wyskoczyliœcie na czo³o peletonu?
Johann J. Bitzi: Nie, wcale nie, pocz¹tki
by³y trudne. Kronopol powsta³ z po³¹czenia Pañstwowych Zak³adów P³yt

Wiórowych w ¯arach (województwo lubuskie) i szwajcarskiego holdingu Krono
Holding AG, który na pocz¹tku obj¹³
75% nowej spó³ki. Przejêty zak³ad nigdy
nie by³ dochodowy, do tego technicznie
przestarza³y. Ponadto negocjacje z lokaln¹ kadr¹ zarz¹dzaj¹c¹ oraz zwi¹zkiem
zawodowym Solidarnoœæ nie nale¿a³y do
³atwych.
U. S.: Czy wobec trudnoœci nigdy nie mia³
Pan w¹tpliwoœci, ¿e decyzja o inwestycji
by³a trafna?
J. B.: Wierzyliœmy zawsze, ¿e nasza decyzja by³a s³uszna. Oczywiœcie nasz¹ strategiê musieliœmy ca³y czas sprawdzaæ i w razie koniecznoœci korygowaæ. Cel by³ od
pocz¹tku jasno sprecyzowany. Dziœ wiemy, ¿e wiêkszoœæ decyzji by³a dobra.
U. S.: Próg rentownoœci uzyskaliœcie Pañstwo po...

Grupa Krono
– Szwajcarskie korzenie
Tradycja grupy Krono sięga 1897 roku,
kiedy uruchomiono tartak w Lungötz w Au−
strii. W fabryce w Salzburgu wyproduko−
wano pierwszą płytę wiórową, a w 1966
roku bracia Kaindl założyli zakład w Men−
znau, w Szwajcarii, z którego powstała
Szwajcarska Grupa Krono.
1897 – Lungötz (Austria)
1959 – M. Kaindl Holzindustrie
(Austria)
1966 – Kronospan AG (Szwajcaria)
1987 – Interspan (Węgry)
1988 – Kronofrance (Francja)
1993 – Kronotex (Niemcy)
1994 – Kronopol (Polska)
1999 – Kronotex USA
2000 – KronoLviv (Ukraina)
2002 – KronoStar (Rosja)
2003 – Krono−Osmoloda (Ukraina)

J. B.:... trzech latach. Najtrudniejsze by³y
pierwsze dwa lata, zwi¹zane z przejêciem
i reorganizacj¹ przedsiêbiorstwa w ówczesnym trudnym otoczeniu i przy z³ej
infrastrukturze. A dzisiaj, powiem Panu,
Kronopol zatrudnia tysi¹c wysoko zmotywowanych, dobrze wykszta³conych pracowników. To oni przyczynili siê w decyduj¹cej mierze do naszego rozwoju.
Zreszt¹ poprzez Polskê nawi¹zaliœmy
kontakty z Ukrain¹ i Rosj¹. Kronopol
ma spó³kê – córkê na Ukrainie, która daje nam wiele satysfakcji, i mamy tak¿e
znacz¹ce przedsiêbiorstwo w Rosji.
U. S.: Co zadecydowa³o o wyborze ¯ar?
J. B.: W pierwszej kolejnoœci bliskoœæ
granicy z Niemcami. Musieliœmy eksportowaæ, by wygospodarowaæ dewizy potrzebne do obs³ugi kredytów dewizowych; stopa procentowa w z³otych wynoZak³ad Kronopol w ¯arach (Lubuskie) / Das Kronopol-Werk in ¯ary, Woiwodschaft
Lubuskie
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Interview mit dem
Vorstandsvorsitzenden
der KRONOPOL
Gruppe
Krono – Schweizerische Würzeln
Die Tradition der Gruppe Krono reicht ins
Jahr 1897 zurück, als das Sägewerk in
Lungötz in Österreich in Betrieb gesetzt
wurde. In der Fabrik in Salzburg wurde die
erste Spanplatte hergestellt, und in 1966
gründeten Brüder Kaindl den Betrieb in
Menznau, in der Schweiz, aus dem die
Schweizerische Gruppe Krono entstanden
ist.
1897 – Lungötz (Österreich)
1959 – M.Kaindl Holzindustrie
(Österreich)
1966 – Kronospan AG (Schweiz)
1987 – Interspan (Ungarn)
1988 – Kronofrance (Frankreich)
1993 – Kronotex (Deutschland)
1994 – Kronopol (Polen)
1999 – Kronotex USA
2000 – KronoLviv (Ukraine)
2002 – KronoStar (Russland)
2003 – Krono−Osmoloda (Ukraine)

Ulrich Schwendimann: Hr. Bitzi, die
Kronopol ist heute weltweit einer der
Marktführer in der Holzwerkstoffindustrie mit einem der modernsten und
grössten Betriebe. Dabei ist sie erst
10 Jahre alt. Wie muss man sich die
Anfänge dieser Investition vorstellen?
Würde man im Sportjargon von einem
Start-Ziel-Sieg sprechen?
Johann J. Bitzi: Nein gar nicht, die
Anfänge waren schwer. Entstanden ist
die Kronopol aus der Zusammenführung des staatlichen Spanplattenwerks ¯ary (Woiwodschaft Lubuskie) mit der schweizerischen Krono
Holding AG, die zunächst 75% der
neuen Gesellschaft übernahm. Allerdings hatte das übernommene Werk nie
profitabel gewirtschaftet und war technisch veraltet, und in langwierigen Verhandlungen mit dem lokalen Manage-

Prasa ContiRoll – w ruchu 24 godziny na dobê. Kronopol jest jedynym miejscem na œwiecie, gdzie
trzy rodzaje p³yt drewnopochodnych (p. ramka) s¹ produkowane na prasach typu ContiRoll / Endlospresse ContiRoll. Kronopol ist weltweit das einzige Werk, wo die drei Typen von Holzwerkstoffen
auf ContiRoll-Pressen hergestellt werden

ment und der Gewerkschaft Solidarnoœæ
musste zuerst einmal eine Einigung
gefunden werden.
U. S.: Kamen Ihnen angesichts der
Widerstände nie Zweifel, den richtigen
Investitionsentscheid getroffen zu haben?
J. B.: Es gab kaum je Zweifel, ob unsere
Entscheidungen richtig waren. Selbstverständlich musste der eingeschlagene
Weg überprüft und wenn nötig korrigiert
werden. Das Ziel war aber immer klar
definiert. Heute wissen wir, dass die
meisten Entscheidungen richtig waren.
U. S.: Die Gewinnschwelle erreichten Sie
nach...
J. B.: ... drei Jahren. Die schwierigste
Etappe waren die ersten beiden Jahre
mit der Übernahme und der Reorganisation des Unternehmens im damals

schwierigen Umfeld und der schlechten
Infrastruktur.
Wissen Sie, Kronopol hat heute 1000
hochmotivierte, gut ausgebildete Mitarbeiter. Diese haben die ganze Entwicklung entscheidend mitgetragen, Über
Polen haben wir übrigens auch Kontakte
zur Ukraine und Russland gefunden.
Kronopol hat eine Tochtergesellschaft in
der Ukraine, die uns viel Freude macht,
und wir haben bereits ein bedeutendes
Unternehmen in Russland.
U. S.: Was sprach denn zu Beginn für
den Standort ¯ary?
J. B.: zunächst einmal die grenznahe Lage zu Deutschland, um beim Export
Devisen für die Bedienung der Devisenkredite zu erwirtschaften. Damals betrug
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System Kronopol

Płyty drewnopochodne produkowane przez
Kronopol

Budownictwo z użyciem materiałów drewnopochodnych jest bardzo
popularne w krajach skandynawskich i w Ameryce Północnej. Dzięki
swoim walorom ekologicznym i energooszczędnym technologia ta zwróci−
ła na siebie uwagę także w krajach, gdzie dominuje budownictwo trady−
cyjne.

Płyta wiórowa – jest trójwarstwowym tworzywem drzewnym
o szlifowanej powierzchni, powstałym w wyniku sprasowania
cząstek drewna (wiórów) w warunkach wysokiej temperatury
i ciśnienia, przy zastosowaniu jako spoiwa żywic mocznikowo−
−formaldehydowych.
Płyty MDF (Medium Density Fibreboard) – produkowane są
w trzech odmianach: MDF, LDF, HDF. Są to produkty drewnopo−
chodne, powstałe w wyniku sprasowania włókien drzewnych
z dodatkiem organicznych związków łączących i utwardzających,
w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury. Jest to mate−
riał o jednorodnej gęstości i składzie surowcowym w całym
przekroju, dzięki czemu posiada doskonałą obrabialność me−
chaniczną.
Zastosowanie: płyty te są półproduktem do produkcji mebli, pa−
neli, a także materiałem wykorzystywanym w aranżacji wnętrz
i budownictwie.
W wyniku ich dalszej obróbki i uszlachetnienia przez Kronopol
otrzymuje się: płyty laminowane, panele podłogowe i boazeryj−
ne oraz blaty robocze i parapety (tzw. postforming)

Zakład Kronopol w Żarach produkuje materiały drewnopochodne, sto−
sowane w budownictwie niemal na każdym etapie realizowania inwe−
stycji. W 2001 roku firma przystąpiła do opracowania spójnego syste−
mu budowy domów w konstrukcji szkieletu drewnianego. W systemie
tym zastosowanie znajdują wszystkie produkty przedsiębiorstwa: do
szalowania ścian fundamentowych używa się płyt szalunkowych FF
Special, konstrukcje stropów i ścian wykonuje się z belki dwuteowej
Kronopol, na poszycia ściany stosuje się płyty OSB. Otwarte dyfuzyjnie
płyty Kronotec MDF ocieplają i usztywniającą konstrukcję. Od 2004 ro−
ku do specjalnych celów firma oferuje także płytę Kronopol Power, któ−
rej moduł elastyczności jest porównywalny z drewnem. Do wykończe−
nia i aranżacji wnętrz stosuje się m. in. panele podłogowe i ścienne,
parapety czy płyty meblowe. System ten, który zyskał partnerów także
z poza branży materiałów drewnopochodnych, znany jest jako System
Kronopol.

Płyta OSB (Oriented Strand Board) – płyta o ukierunkowanych
wiórach płaskich. Jest produktem drzewnym, płaskoprasowaną
płytą trójwarstwową, która składa się z prostokątnych wiórów
płaskich, które pod wpływem wysokiego ciśnienia i temperatu−
ry, przy zastosowaniu jako spoiwa specjalnej wodoodpornej
żywicy formaldehydowo−fenolowo−mocznikowo−melaminowej,
sprasowywane są na płyty metodą walcowania na gorąco. Jest
to pierwsza płyta drewnopochodna opracowana specjalnie dla
budownictwa.
Zastosowanie: budownictwo, aranżacja wnętrz. Dalsze uszla−
chetnianie do płyt szalunkowych czy belek dwuteowych lub
poprzez lakierowanie do elementów ściennych i podłogowych.

Panele podlogowe i boazeryjne firmy Kronopol / Kronopol-Fussboden- und Wandpaneele

Kronopol w liczbach
100% udziałów spółki Kronopol należy dziś do szwajcarskiej Krono
Holding AG (Ernst Kaindl)

Wie¿a Eifla z p³yty Kronopol OSB na tle kamienicy wybudowanej
w technologii Systemu Kronopol – mo¿liwoœci zastosowania p³yt
drewnopochodnych / Eiffelturm aus der OSB-Platte von Kronopol
vor dem Hintergrund eines Kronopol System-Hauses – breites
Anwendungsspektrum von Holzwerkstoffen
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– sprzedaż: 1996: 32 mln EUR; 1997: 64 mln EUR; 2000: ponad 200
mln EUR
– eksport: do ponad 40 krajów, w tym do USA, Kanady, Japonii, Chin,
państw byłego ZSRR, które odgrywają w sprzedaży firmy coraz większą
rolę
– możliwości produkcyjne firmy Kronopol (dane 2003)
płyty wiórowe [m3]
615 000
płyty OSB [m3]
305 000
płyty MDF [m3]
280 000
płyty laminowane [m3]
365 000
listwy [szt.]
2 400 000
16 800 000
podłogi laminowane [m2]
panele podłogowe [m2]
25 000 000
2
panele ścienne [m ]
10 000 000
płyty Kronotec MDF [m2]
860 000
postforming [mb]
2 000 000
płyty lakierowane [m2]
720 000
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Kronopol – System
Der Einsatz von von Holzwerkstoffplatten im Häuserbau ist v. a. in den
skandinavischen Ländern und in Nordamerika sehr populär. Aufgrund
der ökologischen und energiesparenden Vorteile, die Holzhäuser
bieten können, gewinnt diese Bauweise zunehmend auch in anderen
europäischen Ländern an Popularität.
Die Holzwerkstoffe von Kronopol sind in fast jeder Bauphase ein−
setzbar. 2001 entwickelte die Firma ein zusammenhängendes System
zum Hausbau, das auf Holzrahmenkonstruktion basiert.
In diesem System finden alle Produkte der Firma Verwendung: zur
Schalung der Fundamentwände werden Kronopol FF Spezial verwendet,
bei statischer Beanspruchung im Dach−, Wand− und Deckenbereich wer−
den Kronopol – OSB 3 und 4 eingesetzt. Unterstützt werden diese Kon−
struktionen durch Kronopol Doppel−T−Träger und die Kronotec MDF, die
für eine diffusionsoffene Bauweise im Wand− und Dachbereich sorgt.
Für Spezialanwendungen ist seit 2004 die Kronopol Power einsatz−
bereit, deren E−Modul mit dem von Vollholz vergleichbar ist. Im
Innenausbau und zur Innengestaltung werden u. a. Fussbodenpaneele
und Wandpaneele, Fensterbänke oder Möbel− und Arbeitsplatten verbaut.
Dieses Bausystem, das ausserhalb der Holzwerkstoffe Produkte
weiterer Systempartner integriert, ist inzwischen als Kronopol System
bekannt geworden.

Kronopol−Holzwerkstoffe
Spanplatte – Kronopol−Spanplatten sind dreischichtig auf−
gebaut. Das Holz wird geschleift und unter der Einwirkung von
hoher Temperatur und hohem Druck verpresst. Als Bindemittel
wird ein Harnstoff−Formaldehyd−Harz verwendet.
MDF (Medium Density Fibreboard) – diese Platten werden in
drei Varianten produziert: MDF, LDF, HDF. Diese Holzwerkstof−
fe entstehen als Folge des Verpressens von Holzfasern mit
dem Zusatz von organischen Binde− und Härtemitteln und unter
der Einwirkung von hoher Temperatur und hohem Druck. Dank
der dadurch erreichten homogenen Dichte und Rohstoffzusam−
mensetzung im ganzen Querschnitt hält dieser Holzwerkstoff
optimal mechanischen Belastungen stand und lässt sich
hervorragend bearbeiten.
Anwendung: Zwischenprodukt bei der Möbelherstellung, Pane−
ele, aber auch Einsatz in der Innenausstattung und im Bauwe−
sen.
Durch weitere Verarbeitung und Veredelung produziert Krono−
pol:
Laminatplatten, Fussboden− und Wandpaneele, Arbeitsplat−
ten und Fensterbänke (sog. Postformingprodukte)
OSB (Oriented Strand Board) – Platte mit schichtweise recht−
winklig zueinander verpressten Spänen. Bei der Produktion
wird das Holz entrindet und die gewonnenen langen, flachen
Spänen dreischichtig unter der Einwirkung von hoher Tempera−
tur und hohem Druck mit einem wasserfesten Formaldehyd−
−Phenolat−Harnstoff−Melamin−Harz als Bindemittel verpresst.
Die OSB−Platte ist der erste Holzwerkstoff, der speziell für das
Bauwesen entwickelt worden ist.

System Kronopol: Przyk³ad zastosowania p³yty
Kronopol OSB w nowoczesnym budownictwie
– budynek Uniwersytetu Zielonogórskiego.
/ Kronopol System: Anwendungsbeispiel
der OSB-Platte in einem Neubau – Universität
von Zielona Góra

Kronopol in Zahlen
Die Schweizer Krono Holding AG (Ernst Kaindl) hält 100% der Anteile an Kronopol
– Verkauf: 1996: 32 Mio. EUR; 1997: 64 Mio. EUR; 2000:
über 200 Mio. EUR
– Export: nach über 40 Ländern, darunter USA, Kanada, Japan, China und die
Länder der ehemaligen USSR, die bei den abgesetzten Produkten immer mehr an
Bedeutung gewinnen
– Produktionsleistungen (Angaben: 2003)
615 000
Span [m3]
305 000
OSB [m3]
280 000
MDF [m3]
365 000
Beschichtete Span [m3]
Leisten [Stk.]
2 400 000
16 800 000
Fussboden [m2]
25 000 000
Fussbodenpaneele [m2]
10 000 000
Wandpaneele s[m2]
860 000
Kronotec MDF [m2]
Postforming [lm]
2 000 000
720 000
Lackierte Platten [m2]

System Kronopol: konstrukcja z belki dwuteowej,
poszycie œciany z p³yty OSB / Kronopol System:
Konstruktion aus Doppel-T-Träger, Wandabdeckung
durch OSB-Platten
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Wywiad z Prezesem Zarz¹du
firmy KRONOPOL
Nowa inwestycja w Słubicach
Jak duży będzie obiekt? Ile osób zostanie zatrudnionych? Co będzie produkowane w nowej
fabryce?
Zakupiony teren to 35 ha powierzchni. Na początku powstanie ciąg do produkcji OSB, na
które na całym świecie jest coraz większy popyt, oraz niezbędna infrastruktura – głównie hale
magazynowe. W nowym zakładzie znajdzie pracę ok. 200 osób. W następnych latach możliwe
są kolejne inwestycje. Zależą one jednak od rozwoju rynku, dostępności surowca i ogólnego
klimatu dla inwestycji w Polsce, jak również wsparcia ze strony regionu. Następną inwestycją
byłyby linie do produkcji płyt wiórowych i MDF.
Na jakim etapie jest inwestycja? Kiedy planowane jest uruchomienie produkcji?
Inwestycja jest na etapie planowania i rozmów z dostawcami oraz załatwiania formalności
wymaganych przez nasze prawo. Planujemy rozpoczęcie inwestycji pod koniec przyszłego
roku.
Jaki jest koszt inwestycji? Z jakich źródeł zostanie sfinansowana?
Koszt inwestycji szacowany jest na 100 mln Euro. Sfinansowana będzie ona zarówno z
funduszy własnych jak i kredytów. Liczymy także, podobnie jak w innych krajach Unii
Europejskiej, na znaczące wsparcie ze strony państwa polskiego.
Jak powstanie nowej fabryki wpłynie na pozycję firmy Kronopol?
Firma Kronopol należy już dziś do potentatów w branży płyt drewnopochodnych. Wybudowanie
kolejnej fabryki płyt OSB pozwoli na dalsze ugruntowanie pozycji całego szwajcarskiego
holdingu Krono jako lidera europejskiego w produkcji OSB. Dodatkowo wzmocnimy się jako
jeden z najważniejszych pracodawców w regionie.

4
si³a wtedy 38%. Wa¿nymi czynnikami do
tej inwestycji by³a tak¿e dostêpnoœæ surowców, rosn¹cy rynek z prawie 40 mln
konsumentów i du¿ym potencja³em.
I wreszcie po³o¿enie Polski. Jako brama
na Wschód, do krajów s¹siedzkich, wydawa³a nam siê to wielce obiecuj¹ce.
U. S.: Swoje produkty Kronopol sprzedawa³ najpierw w du¿ej mierze na rynku
polskim. By³y to p³yty wiórowe – pó³produkt dla przemys³u meblarskiego. PóŸniej pojawi³y siê p³yty OSB i MDF. Równolegle do rozbudowy produkcji p³yt inwestowaliœcie w ich uszlachetnianie
(patrz ramka).
J. B.: Zgadza siê, to w³aœnie polski rynek
by³ dla nas g³ównym rynkiem. Ale z powodów dewizowych, o których wspomina³em, byliœmy zmuszeni eksportowaæ
czêœæ naszych produktów.
Rozszerzanie oferty by³o zawsze naszym
celem. Dynamiczny rozwój rynku polskiego tylko przyœpieszy³ wdro¿enie tej
strategii. A rynki eksportowe wymaga³y
szerszej, wysokowartoœciowej gamy produktów. Musieliœmy przekonaæ o szwajcarskiej jakoœci MADE IN POLAND.
Dziœ produkty Kronopolu s¹ ambasadorem Polski na ca³ym œwiecie.
U. S.: Kronopol jest te¿ jednym z najwiêkszych polskich eksporterów do
Szwajcarii.
J. B.: A nie tylko: nasze produkty wysy³amy do ponad 40 krajów na ca³ym œwiecie,
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przy 50%-owym udziale eksportu w ca³oœci sprzeda¿y. Przychody z eksportu
pomagaj¹ nam tak¿e wyrównywaæ wahania kursów z³otówki.
U. S.: Za tym gwa³townym jakoœciowym
i iloœciowym wzrostem stoj¹ potê¿ne inwestycje w urz¹dzenia produkcyjne.
J. B.: Upraszczaj¹c, zast¹piliœmy stare
urz¹dzenia now¹ technologi¹ ContiRoll,
dzia³aj¹c¹ w ruchu ci¹g³ym. Poza tym potê¿ne kot³y wêglowe zosta³y zast¹pione
nowoczesnymi, opalanymi drewnem
urz¹dzeniami do produkcji energii. PóŸniej nast¹pi³a rozbudowa linii produkcyjnych do uszlachetniania i rozszerzenie
gamy produktów o produkty wy¿szej jakoœci.
Wa¿nym etapem i tak naprawdê dzia³alnoœci¹ pioniersk¹ by³o uruchomienie
produkcji p³yt OSB w ruchu ci¹g³ym
w technologii ContiRoll. Ta p³yta dziêki
wysokiej jakoœci i elastycznoœci szybko
podbi³a rynek niemiecki i dziœ uznawana
jest za standard jakoœci OSB na ca³ym
œwiecie.
U. S.: A czy banki finansowa³y nowe projekty za ka¿dym razem „z poca³owaniem
rêki”?
J. B.: Dziœ w Polsce mamy nowoczesny
system bankowy. Jednak banki nie s¹ gotowe, tak¿e i w innych krajach zachodnich, na wspieranie inwestycji, które zawsze s¹ obarczone pewnym ryzykiem.
Warunki s¹ rzeczywiœcie trudne. Zreszt¹
szwajcarskie banki nie s¹ reprezentowane w Polsce.

Jednak z dobrym planem biznesowym,
jasn¹ strategi¹ i rzeteln¹ dokumentacj¹
przy wystarczaj¹cym kapitale w³asnym
uda³o nam siê znaleŸæ finansowanie naszego gwa³townego rozwoju. Do tego
dysponujemy du¿ym doœwiadczeniem,
zdobytym w innych krajach, mamy Know
How, który przywieŸliœmy do Polski z naszego szwajcarskiego Engineering Kronotec. S³owem: dzisiaj w bankach cieszymy siê dobr¹ renom¹.
U. S.: Jakie znaczenie ma innowacyjnoœæ
produkcji w bran¿y drewnopochodnej?
Dok¹d zmierza bran¿a?
J. B.: Na d³u¿sz¹ metê bez innowacji nie
da siê utrzymaæ na szczycie na globalnym
rynku, zagra¿a³oby to przedsiêbiorstwu
i miejscom pracy. Regularnie wprowadzamy na rynek nowe pomys³y; trend
zmierza w kierunku ekologicznych produktów drewnopochodnych, daj¹cych siê
³atwo stosowaæ, a to tak¿e w kierunku
produkcji ekologicznej.
U. S.: A propos ekologii: Kronopol wyznaje zasadê zrównowa¿onego rozwoju,
co zosta³o potwierdzone m. in. certyfikatem FSC (Forest Stewardship Council).
Jakie ma ono znaczenie?
J. B.: Pomys³odawcami FSC-Labels s¹
Greenpeace i WWF. To instrument kontroli, zainicjowany przede wszystkim
z powodu zagro¿enia lasów równikowych. Las, nasz dostawca surowca, jest
kontrolowany i certyfikowany, tak jak
nasz ca³y ³añcuch produkcyjny a¿ do konsumenta.
U. S.: O Polskich Lasach Pañstwowych
niedawno by³o g³oœno w mediach, bo nie
zaspokajaj¹ popytu, choæ podwy¿szono
wyr¹b. Czy Pana zdaniem ta nadwy¿ka
popytu jest zjawiskiem przejœciowym czy
problemem przysz³oœci? Jak Pañstwa firma rozwi¹zuje problem dostêpnoœci zasobów? Myœlê w³aœnie o Pañstwa nowej
inwestycji w S³ubicach (patrz ramka).
J. B.: Zaopatrzenie w surowce dla naszego zak³adu w S³ubicach jest zapewnione.
To jest za³o¿enie przy takim planie inwestycyjnym.
W Polsce, tak jak i w innych krajach UE
drewna jest wiêcej ni¿ potrzeba. Roczne
przyrosty s¹ znacznie wiêksze ni¿ wykorzystanie, i du¿y potencja³ nie zosta³ zupe³nie wyczerpany. Informacje prasowe
o braku drewna s¹ niewywa¿one. Nadwy¿ka popytu jest krótkotrwa³ym zjawiskiem, tak¿e dlatego, ¿e Lasy Pañstwowe
planuj¹ i myœl¹ w perspektywie d³ugofalowej, przez co potrzebuj¹ wiele czasu,
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der Zinssatz in Zloty 38%. Wichtige Faktoren waren aber auch die vorhandenen
Rohstoffe, ein wachsender Markt mit
fast 40 Mio. Konsumenten und grossem
Potenzial. Schliesslich schien uns die
Lage Polens als Tor zu den östlichen
Nachbarländern vielversprechend.
U. S.: Der Absatz der Kronopol-Produkte konzentrierte sich ja zunächst auf
den polnischen Markt, verkauft wurden
hauptsächlich Spanplatten – Zwischenprodukte für die Möbelindustrie.
Anschliessend folgten OSB und MDF.
Parallel zum Aufbau der Plattenproduktion wurden Veredelungskapazitäten
eingerichtet (s. Kasten).
J. B.: Das ist richtig, der Hauptmarkt für
unsere Produkte war primär der Heimmarkt Polen. Aus Devisengründen
waren wir anfänglich gezwungen, einen
Teil unserer Produkte zu exportieren.
Was das Sortiment betrifft, so war der
Aufbau eines breiten Sortiments immer
ein strategisches Ziel. Die dynamische
Entwicklung des polnischen Marktes hat
jedoch die Umsetzung dieser Strategie
beschleunigt. Auch die Exportmärkte
verlangten nach einer breiteren,
hochwertigen Produktepalette. Diese
mussten wir aber zuerst von der Schweizer Qualität MADE IN POLAND überzeugen. Heute sind Kronopol-Produkte
weltweit Botschafter der Republik Polen.
U. S.: Mit Erfolg: Kronopol ist einer der
grössten polnischen Exporteure in die
Schweiz.
J. B.: Und nicht nur: Wir exportieren in
über 40 Länder weltweit, bei einem
Exportanteil von 50%. Diese Exporteinnahmen helfen uns auch, die
Währungsschwankungen in polnischen
Zloty auszugleichen.
U. S.: Hinter dem rasanten qualitativen
und quantitativen Wachstum stehen
gewaltige Investitionen in Produktionsanlagen.
J. B.: Vereinfacht gesprochen, haben wir
die alten Produktionsanlagen durch die
neue ContiRoll-Endlosspresstechnologie ersetzt. Erwähnenswert ist auch der
Ersatz der riesigen Kohlekessel durch
moderne, holzbefeuerte Energieanlagen. Dann kamen der Ausbau der Veredelungskapazitäten und Verbreiterung
der Produktepalette durch Produkte mit
höherer Wertschöpfung.
Eine wichtige Etappe und eine Pioniertat
waren der Bau einer OSB-Anlage mit der

Neue Investition in Słubice
Wie gross wird das Werk? Wie viele Personen werden eingestellt? Was wird in der neuen
Fabrik hergestellt?
Die erworbene Parzelle ist 35 ha gross. Zuerst entstehen eine Produktionslinie für OSB−Pla−
tten, deren Nachfrage weltweit steigt, sowie unentbehrliche Infrastruktur – hauptsächlich La−
gerhallen. Im neuen Betrieb werden ungefähr 200 Personen eingestellt. Weitere Investitio−
nen in den folgenden Jahren sind möglich. Ihre Realisierung hängt jedoch von Faktoren wie
der Entwicklung des Marktes, der Zugänglichkeit von Rohstoffen sowie dem allgemeinen In−
vestitionsklima in Polen und der Förderung seitens der Region ab. Bei einem Ausbau des We−
rks Słubice würden Produktionslinien für Span− und MDF−Platten entstehen.
Wie weit ist der Investitionsprozess? Auf wann ist die Produktionsaufnahme geplant?
Die Investition ist in der Planungsetappe: Im Gange sind Gespräche mit Lieferanten; die Er−
ledigung aller vom polnischen Recht vorgeschriebenen Formalitäten ist in Angriff genommen.
Gegen Ende nächsten Jahres planen wir den Beginn der Investition.
Wie hoch sind die Investitionskosten? Aus welchen Quellen werden diese finanziert?
Das gesamte Investitionsvolumen wird auf 100 Mio. Euro geschätzt. Finanziert wird sie aus
eigenen Mitteln und Krediten. Wir zählen auch auf Investitionsbeihilfen des polnischen Sta−
ates, wie es in anderen Ländern der Europäischen Union üblich ist.
Wie wird sich die neue Fabrik auf die Marktposition der Firma Kronopol auswirken?
Kronopol gehört schon heute zu den Potentaten der Holzwerkstoffindustrie. Der Bau einer
weiteren OSB−Platten−Fabrik wird die Position der Schweizer Krono−Gruppe als europäischem
Marktleader bei der OSB−Herstellung weiter untermauern. Zudem stärken wir unsere Position
als einer der wichtigsten Arbeitsgeber in der Region.

Conti-Technologie. Diese Platte hatte
dank der hohen Qualität und der Formatflexibilität rasch den deutschen
Markt erobert und gilt heute weltweit
als Qualitätsstandard in der OSB-Produktion.
U. S.: Und die Banken haben die neuen
Projekte jeweils mit Handkuss finanziert?
J. B.: Es gibt heute in Polen ein modernes Bankensystem. Die Banken sind
aber, wie auch in den anderen westlichen
Industrieländern, kaum bereit, Risikokapital zur Verfügung zu stellen. Die Bedingungen sind recht schwierig. Die
Schweizer Banken sind übrigens in Polen
nicht vertreten.
Mit einem guten Business-Plan, einer
klaren Stategie, fundierten Unterlagen
und einer genügenden Eigenkapitalbasis
konnten wir unsere rasante Expansion
finanzieren. Zudem verfügen wir über
breite Erfahrung in mehreren Ländern,
haben viel Know How, das wir von unserer Schweizer Engineering Kronotec mit
nach Polen eingebracht haben. Fazit:
Wir haben heute auch bei den Banken
einen guten Namen.
U. S.: Welches ist die Bedeutung der Produkteinnovation in der Holzwerkstoffindustrie? Wohin geht die Entwicklung?
J. B.: Langfristig lässt sich ohne Innovationen auf den globalen Märkten ein

Platz an der Spitze nicht halten, was das
Unternehmen und die Arbeitsplätze
gefährdet. Wir bringen regelmässig Neuentwicklungen auf den Markt; der Trend
geht in Richtung umweltfreundlicher
Holzwerkstoffe mit einfacher Anwendungstechnik, und dies aus umweltfreundlicher Produktion.
U. S.: A propos Umweltfreundlichkeit:
Kronopol folgt dem Prinzip der nachhaltigen Entwicklung, was unter anderem
durch das Zertifikat FSC (Forest Stewardship Council) bestätigt wurde. Was
ist die Bedeutung dieses Labels?
J. B.: Shareholder des FSC-Labels sind
Greenpeace und der WWF. Das Kontrollinstrument wurde vor allem durch
den Vandalismus in den Tropenwäldern
initiiert. Der Forst, unser Rohstofflieferant, ist kontrolliert und zertifiziert,
ebenso unsere gesamte Produktionskette bis zum Verbraucher.
U. S.: Der Polnische Staatsforst kam
kürzlich in die Schlagzeilen, weil er trotz
erhöhter Schlagmengen die Nachfrage
nicht befriedigen kann. Ist Ihrer
Einschätzung nach dieser NachfrageÜberhang eine Übergangserscheinung
oder ein Problem der Zukunft? Wie
lösen Sie die Ressourcenfrage? Ich denke
gerade an Ihre neue Investition in S³ubice (s. Kasten).
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by przystosowaæ iloœæ wyrêbu i logistykê
oraz ca³¹ infrastrukturê do zmiany popytu. W lasach w Polsce s¹ du¿e rezerwy
i du¿y potencja³.

U. S.: Od 10 lat kieruje Pan firm¹ Kronopol. Co siê zmieni³o w Polsce najbardziej,
od czasu gdy Pan podpisa³ akt za³o¿enia
dla szwajcarskiego udzia³owca?
J. B.: Polska w ci¹gu 10 lat zmieni³a siê
w kraj gospodarczo rozwiniêty; choæ potencja³ rozwojowy jest ci¹gle ogromny.

To co zosta³o zrobione w Polsce w tym
czasie i takimi skromnymi œrodkami, jest
godne naœladowania i wspania³e.
U. S.: O obecnoœci szwajcarskich inwestorów w Polsce mo¿na powiedzieæ, ¿e
ci¹gle jeszcze jest mniejsza ni¿ mog³aby
byæ i ¿e nie sprosta³a jeszcze potencja³owi Polski. Przez to traci siê szanse. Kronopol natomiast to historia sukcesu, któr¹ Pan – w pewnym sensie jako ambasador Polski – przybli¿a przy okazji ró¿nych spotkañ szwajcarskiemu œwiatu gospodarczemu. Jak¹ da³by Pan wskazówkê potencjalnemu inwestorowi? Jakie s¹
najwiêksze plusy Polski?
J. B.: Nie mogê mówiæ oczywiœcie o innych bran¿ach, które znam gorzej. Ale
wydaje mi siê, ¿e szwajcarscy inwestorzy
musz¹ myœleæ d³ugofalowo. I wiêcej ryzykowaæ.
W Polsce znajd¹ dobrze wykszta³conych,
wydajnych pracowników. Jest to prawdopodobnie jeden z najwiêkszych plusów
polskiej gospodarki.
Wszyscy ¿yczymy Polsce, by dalej siê tak
rozwija³a, a dobrobyt wzrasta³. Warunki
ku temu s¹.

Prasowanie wstêpne – jeden z etapów wytwarzania p³yt wiórowych / Vorpressen – einer der Etap-

pen bei der Produktion von Spanplatten

Interview mit dem
Vorstandsvorsitzenden
der KRONOPOL
gleichen. Im Forst in Polen gibt es grosse
Reserven und ein grosses Potenzial.

9
J. B.: Die Rohstoffversorgung für unser
neues Werk in Slubice ist gesichert. Das
ist eine Voraussetzung bei diesem Investitionsvorhaben.
Es gibt in Polen wie auch in den meisten
EU-Ländern mehr als genug Holz. Die
jährlichen Zuwächse sind bedeutend
grösser als die Nutzung und das grosse
Potenzial wird überhaupt nicht ausgeschöpft. Die Pressemitteilungen zur
Holzknappheit sind unausgewogen. Der
Nachfrageüberhang ist eine kurzfristige
Erscheinung, nicht zuletzt weil der
Forst langfristig plant und denkt und bei
veränderter Nachfrage viel Zeit
benötigt, um die Schlag- und Transportkapazitäten und die Infrastruktur anzu-
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U. S.: Sie leiten seit 10 Jahren die Geschicke der Kronopol. Was hat sich in
Polen am meisten verändert, seit Sie die
Gründungsurkunde für den Schweizer
Anteilseigner unterschrieben haben?
J. B.: Polen hat sich innert 10 Jahren zu
einem wirtschaftlich fortschrittlichen
Land entwickelt; das weitere Potenzial
ist enorm. Was sich in Polen mit bescheidenen finanziellen Mitteln in dieser
Zeit getan hat, ist beispielhaft und grossartig.
U. S.: Herr Bitzi, über die Präsenz
Schweizer Investoren in Polen kann man
denke ich getrost sagen, dass sie unter
den Möglichkeiten liegt und sicher auch

dem Potential Polens nicht gerecht wird.
Dadurch werden Chancen vergeben.
Kronopol hingegen ist eine Erfolgsgeschichte, die Sie – gewissermassen als
Botschafter Polens – der Schweizer
Geschäftswelt schon zu verschiedenen
Anlässen mit Erfahrungsberichten
nähergebracht haben. Was ist Ihr wichtigster Ratschlag an Investoren? Wo
sehen Sie den grössten Pluspunkt in
Polen?
J. B.: Ich kann natürlich nicht für andere
Branchen sprechen, die ich weniger gut
kenne. Aber es scheint mir schon, dass
Schweizer Investoren langfristiger denken müssten. Und mehr Risikofreude
zeigen.
In Polen finden Sie gut ausgebildete,
leistungsfähige Mitarbeiter. Das ist
wahrscheinlich einer der grössten Pluspunkte in der polnischen Wirtschaft..
Wir alle wünschen den Polen, dass die
Entwicklung mit den entsprechenden
Zuwachsraten und dem wachsenden
Wohlstand so weiter geht. Die Voraussetzungen dazu sind gegeben.
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Zamówienia Publiczne w Polsce
2 marca 2004 roku wesz³o w ¿ycie Prawo
zamówieñ publicznych uchwalone 29
stycznia b. r. (,,Ustawa’’). Jednym z g³ównych celów uchwalenia nowej ustawy by³o
pe³ne dostosowanie polskiego prawa o zamówieniach publicznych do wymogów
Unii Europejskiej oraz zapewnienie spójnej, przejrzystej i precyzyjnej regulacji mechanizmów udzielania zamówieñ publicznych. W zwi¹zku z przyst¹pieniem Polski
do Unii Europejskiej zniesiono tzw. preferencje krajowe dla przedsiêbiorców polskich w pozyskiwaniu zamówieñ publicznych w Polsce.
1. Zakres przedmiotowy Ustawy
Zgodnie z now¹ definicj¹ wprowadzon¹
Ustaw¹ zamówieniami publicznymi s¹
umowy odp³atne zawierane miêdzy zamawiaj¹cym a wykonawc¹, których
przedmiotem s¹ dostawy, us³ugi lub roboty budowlane.
W definicji tej podkreœlono odp³atny
charakter umowy. Element odp³atnoœci
nie musi byæ bezpoœrednio zwi¹zany ze
œwiadczeniem pieniê¿nym, ale mo¿e
mieæ postaæ kredytowania przedsiêwziêcia przez wykonawcê, a zap³ata mo¿e siê
wi¹zaæ z przekazaniem obiektu do eksploatacji b¹dŸ polegaæ na innych jeszcze
œwiadczeniach (koncesje na roboty budowlane).
Zamówienia realizowane na innej podstawie ni¿ odp³atna umowa, np. na podstawie statutu spó³ki czy umowy darowizny, nie podlegaj¹ zatem Ustawie.
2. Zakres podmiotowy Ustawy
Uleg³ zmianie katalog podmiotów zobowi¹zanych do stosowania Ustawy. Now¹
grup¹ tych podmiotów s¹ nie bêd¹ce jednostkami sektora finansów publicznych
pañstwowe jednostki organizacyjne nie
posiadaj¹ce osobowoœci prawnej. Podmioty sektorowe, tj. prowadz¹ce dzia³alnoœæ w sektorach gospodarki wodnej,
energetyki, transportu i telekomunikacji
bêd¹ stosowaæ Ustawê w przypadkach,
gdy ich dzia³alnoœæ wykonywana jest na
podstawie praw szczególnych lub wy³¹cznych albo gdy bêd¹ bezpoœrednio lub poœrednio podlegaæ dominuj¹cemu wp³ywowi jednostek sektora finansów publicznych.
Now¹ kategori¹ podmiotów zobowi¹zanych do stosowania ustawy s¹ podmioty,
którym zosta³a udzielona tzw. koncesja
na roboty budowlane, uregulowana
w Ustawie. Koncesja jest zamówieniem
na roboty budowlane, gdzie wynagrodzeniem jest prawo do eksploatacji obiektu
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budowlanego lub takie prawo wraz z zap³at¹.
3. Wy³¹czenia stosowania przepisów
Ustawy
Nie podlegaj¹ Ustawie zamówienia poni¿ej 6.000 euro oraz zamówienia szczególne wymienione w przepisach Ustawy.
I tak ze stosowania Ustawy zwolnione s¹
m. in. zamówienia udzielane na podstawie procedury organizacji miêdzynarodowej lub miêdzynarodowej instytucji finansowej, je¿eli zamówienie ma byæ finansowane z udzia³em œrodków, których
przyznanie jest uzale¿nione od zastosowania procedur odmiennych ni¿ w Ustawie.
Zamówienia udzielane przez podmioty
sektorowe (tzw. zamówienia sektorowe)
co do zasady nie wymagaj¹ zastosowania
procedur przewidzianych w Ustawie, je¿eli ich wartoœæ nie przekracza 400.000
euro dla dostaw i us³ug oraz 5.000.000
euro dla robót budowlanych.
4. Katalog procedur
Podstawowym trybem udzielania zamówieñ jest, obok przetargu nieograniczonego, przetarg ograniczony. Procedurami dodatkowymi s¹ tryby: negocjacji
z og³oszeniem, negocjacji bez og³oszenia,
zamówienia z wolnej rêki, zapytania
o cenê albo aukcji elektronicznej. Zamówienie mo¿e byæ udzielone w tych trybach, o ile spe³nione s¹ przes³anki szczegó³owo okreœlone w Ustawie.
Nowoœci¹ jest aukcja elektroniczna, która ze wzglêdu na swoj¹ przejrzystoœæ
i prostotê prawdopodobnie wyeliminuje
z czasem tryb zapytania o cenê. Tryb ten
zamawiaj¹cy bêdzie móg³ zastosowaæ,
gdy przedmiotem zamówienia bêd¹ dostawy powszechnie dostêpne, a wartoœæ
zamówienia nie przekroczy kwoty 60.000
euro. Oferty sk³adane s¹ tylko w postaci
elektronicznej z podpisem bezpiecznym
elektronicznie.
5. Opis przedmiotu zamówienia
Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje siê oznaczenia i kody ze Wspólnotowego S³ownika Zamówieñ, a jego wartoœæ
oblicza siê bior¹c pod uwagê ca³kowite
szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy,
bez podatku od towarów i us³ug, ustalone przez zamawiaj¹cego z nale¿yt¹ starannoœci¹.
Ustawa wprowadza zakaz okreœlania
przedmiotu zamówienia przez wskazanie
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (jest to mo¿liwe o ile wynika

to ze specyfiki zamówienia lub zamawiaj¹cy nie mo¿e opisaæ zamówienia w inny
sposób).
6. Kryteria oceny ofert
Ustawa podaje przyk³adowe, poza cen¹,
kryteria oceny ofert, takie jak m. in.: jakoœæ, funkcjonalnoœæ, parametry techniczne, serwis, termin wykonania zamówienia. Zakazane jest ustalenie kryteriów oceny ofert odnosz¹cych siê do w³aœciwoœci wykonawcy, w szczególnoœci do
jego wiarygodnoœci ekonomicznej, technicznej lub finansowej.
7. Zamówienia sektorowe
Podstawowymi trybami udzielania zamówieñ sektorowych (dotyczy to sektorów
gospodarki wodnej, wydobywczego,
energetyki, transportu i telekomunikacji) s¹: przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony oraz negocjacje z og³oszeniem. Ustawa przewiduje mo¿liwoœæ zawierania tzw. umowy ramowej (tj. umowy ustalaj¹cej warunki zamówieñ, które
mog¹ byæ udzielone w danym okresie,
w szczególnoœci cen oraz przewidywanych iloœci) oraz przewiduje szereg
innych udogodnieñ proceduralnych,
u³atwiaj¹cych udzielanie takich zamówieñ.
8. Œrodki ochrony prawnej
W przypadku, gdy zamawiaj¹cy przy
udzielaniu zamówienia publicznego naruszy³ przepisy Ustawy, oferenci, których
interes prawny w uzyskaniu zamówienia w wyniku tego naruszenia dozna³
uszczerbku, mog¹ skorzystaæ z przys³uguj¹cych im œrodków ochrony prawnej. S¹
nimi: protest sk³adany do zamawiaj¹cego,
odwo³anie do arbitra¿u przy Urzêdzie Zamówieñ Publicznych oraz skarga do s¹du
powszechnego. Obecnie ze œrodków tych
mo¿na skorzystaæ niezale¿nie od wartoœci
szacunkowej zamówienia. Warunkiem
skorzystanie z danego œrodka jest wyczerpanie œrodka poprzedniego.
9. Umowy w sprawach zamówieñ
Umowy dotycz¹ce zamówienia publicznego mo¿na zawieraæ na czas oznaczony.
Umowy na czas nieoznaczony mog¹ byæ
zawierane jedynie z podmiotami dzia³aj¹cymi w ramach tzw. monopoli naturalnych (dostawa wody, energii, gazu, ciep³a). Je¿eli jednak przedmiotem umowy
s¹ œwiadczenia okresowe lub ci¹g³e, zawarcie jej na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata wymaga uprzedniej zgody Prezesa Urzêdu
Zamówieñ Publicznych.

Gor¹cy temat – zamówienia publiczne / Current Issue – Public procurement

Public Procurement in Poland
The Public Procurement Law, enacted on
January 29, 2004 (the „Law”), came into
force on March 2, 2004. The main objectives of the new Law were to harmonize the
Polish law on public procurement with EU
requirements and to ensure coherent,
transparent and precise regulation of mechanisms for awarding public contracts.
Following accession to the European
Union, preferential treatment for Polish
companies in public contracts awards was
abolished.

1. Subject matter covered by the Law
Under the new definition introduced by
the Law, public contracts are referred to
as agreements for a consideration, concluded between principal and contractor,
whose purpose includes services, supplies or construction work.
The fact that such contracts are for
a consideration is stressed in this definition. The consideration does not have to
be in the form of cash; it may take the
form of a credit granted to the undertaking by the contractor where the payment is connected with the commissioning of the facility or it may consist in
other forms of performances (concessions for construction work).
Therefore, the law does not apply to
public contracts resulting from any basis
other than a contract for a consideration, e. g., pursuant to the corporate
charter of the company or donation
agreement.
2. Group of entities covered by the Law
The list of entities covered by the Law
has changed. The Law specifies a new
group of entities composed of unincorporated state-owned organizational entities from the public finance sector. Entities from specific sectors, i. e. those
which carry on business in such sectors as
water management, power industry,
transportation and telecommunications
will observe the Law if they carry on business on the basis of special or exclusive
rights or if they are subordinate, directly
or indirectly, to dominant entities from
the public finance sector.
The Law also covers a new category of
entities, i. e. entities that have been granted a construction work concession, as
regulated in the Law. The license is
a contract for construction works, with
the right to operate the object of construction or the right to use such object
with payment serving as remuneration.

3. Exclusions from application of the
Law
Contracts worth less than 6,000 euros
and the specific contracts enumerated in
the Law are not subject to the Law. Consequently, the Law does not apply to, e.
g., contracts awarded pursuant to the
procedure of an international organization or international financial institution
if the contract is to be financed using
funds allocated under procedures other
than those provided for by the Law.
Large contracts within specific sectors
need to be awarded using procedures set
forth in the law. Exemptions apply and
the qualifying thresholds are 400,000 euros for supplies and services and 500,000
euros for construction works.
4. List of procedures
The basic procedures for awarding contracts are by open and limited tender.
The following constitute additional procedures: negotiations following information notice, negotiations without information notice, contracts awarded after
negotiations with a preferred contractor
('z wolnej rêki'). A contract may be awarded as described above, provided that
the requirements specified in detail under the Law have been satisfied.
Electronic auction is a new public procurement procedure which, due to its
transparency and simplicity, will probably supersede the request for quote in
the future. The principal may use this
procedure where generally available supplies constitute the subject of a contract
and where the contract value does not
exceed 60,000 euros. Bids will be submitted only in electronic form, along with
a secure e-signature.
5. Description of the subject of a contract
Markings and codes from the EU Procurement Dictionary apply to the description of the subject of a contract, while the
value is calculated with consideration given to the total estimated consideration
for the contracts, excluding VAT, as established by the principal with due diligence.
The Law introduces a prohibition on
specifying the subject of a contract by
identifying trademarks, patents or origin
(this is possible if it originates from the
specific nature of the contract or the
principal cannot describe the contract in
any other manner).
6. Offer evaluation criteria
The Law provides exemplary criteria for

Aldona Kowalczyk, radca prawny w warszawskim biurze kancelarii prawniczej SALANS.
Aldona Kowlaczyk, senior associate at the Warsaw office of SALANS.

evaluating offers, such as quality, functionality, technical parameters, maintenance, contract completion date, among
other things. It is forbidden to establish
offer evaluation criteria that would refer
to the characteristics of the contractor,
particularly to its business, technical or
financial credibility.
7. Contracts within specific sectors
The basic procedures under which contracts are awarded within specific sectors
(this relates to water management sector,
mining industry, power industry, transportation and telecommunications),
include: open tender, limited tender and
negotiations following information notice. The Law provides for the possibility
of concluding framework agreements (i.
e., agreements specifying the terms and
conditions of contracts to be awarded in
a given period, particularly, prices and
the envisaged amounts), and for a series
of other procedural improvements that
facilitate the awarding of such contracts.
8. Legal protection means
If the principal has breached the Law
when awarding a public contract, the
bidders whose legal interest suffered as
a result of such a breach may avail themselves of the legal means available to
them. Such means include: protest filed
with the principal, appeal to arbitration
at the Public Procurement Office and
complaint filed with a common court.
Currently, such means may be used regardless of the estimated value of a given
contract. To be able to use a given remedy, one has to first exhaust the preceding
one.
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Dwustronna umowa
dotycz¹ca pewnych aspektów
zamówieñ publicznych
Celem dwustronnej Umowy dotycz¹cej
pewnych aspektów zamówieñ publicznych jest zapewnienie zgodnoœci miêdzy
zasadami dotycz¹cymi zamówieñ stosowanymi na obszarze Wspólnoty Europejskiej (WE) oraz Szwajcarii, a tak¿e dalsze otwarcie rynków zamówieñ publicznych obu stron Umowy. Umowa o zamówieniach publicznych nie dotyczy jedynie
w³adz rz¹dowych, kantonów i spó³ek sektora publicznego z bran¿y wodno-kanalizacyjnej, transportowej i energetycznej,
tak jak w przypadku umowy o zamówieniach publicznych Œwiatowej Organizacji Handlu (WTO). Jej zakres obejmuje
tak¿e w³adze lokalne w zakresie telekomunikacji i transportu kolejowego oraz
spó³ki sektora prywatnego dzia³aj¹ce na
podstawie koncesji lub specjalnego, b¹dŸ
te¿ wy³¹cznego prawa.
Podstawowe informacje dotycz¹ce miêdzynarodowej struktury prawnej
Umowa o zamówieniach publicznych
(GPA) to wielostronne porozumienie
podpisane dnia 15 kwietnia 1994 r. w ramach Œwiatowej Organizacji Handlu.
Umowa ta obowi¹zuje od 1 stycznia
1996 r. i da³a podstawê dwustronnej
Umowie o Zamówieniach Publicznych
zawartej pomiêdzy Uni¹ Europejsk¹
a Szwajcari¹. GPA ustanawia ustalony
zakres praw i obowi¹zków stron, który
uwzglêdnia prawa, przepisy, procedury
i praktyki dotycz¹ce zamówieñ publicznych, stosowane w poszczególnych krajach.
Przepisy Œwiatowej Organizacji Handlu
oparte s¹ na nastêpuj¹cych trzech zasadach:
1. jednakowe traktowanie wszystkich
oferentów (brak dyskryminacji)
2. przejrzyste procedury
3. prawo do prawomocnego odwo³ania
siê od decyzji dotycz¹cych z³o¿onych
ofert i przyznania kontraktu (powy¿ej
okreœlonych wartoœci granicznych).
Rz¹d Federalny Szwajcarii, kantony
i spó³ki publiczne dzia³aj¹ce w sektorze
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wodno-kanalizacyjnym, transportowym
i energetycznym musz¹ przestrzegaæ
przepisów Œwiatowej Organizacji Handlu dotycz¹cych udzia³u w przetargach
i zawierania kontraktów na dostawê towarów, us³ug oraz kontraktów budowlanych, je¿eli kontrakty przekraczaj¹ ustalone wartoœci graniczne. Zamawiaj¹cy
jest zobowi¹zany do wybrania oferty najtañszej lub najbardziej korzystnej. Oznacza to, ¿e mo¿liwe jest wziêcie pod uwagê równie¿ takich czynników jak terminy,
jakoœæ i oddzia³ywanie na œrodowisko naturalne. Mo¿liwe jest tak¿e wymaganie
spe³nienia okreœlonych warunków w odniesieniu do projektu, takich jak przestrzeganie poziomu p³ac w danym regionie i/lub danym sektorze, a tak¿e brak
dyskryminacji p³ci. Kryteria takie powinny mieæ charakter niedyskryminuj¹cy
i musz¹ zostaæ okreœlone z góry.
Zakres umowy Œwiatowej Organizacji
Handlu obejmuje nastêpuj¹ce podmioty:
q rz¹d federalny
q kantony
q przedsiêbiorstwa u¿ytecznoœci publicznej rz¹du federalnego, kantony i gminy
w sektorze wodno-kanalizacyjnym, energetycznym i transportowym.

Na poziomie krajowym, umowa o zamówieniach publicznych zosta³a wdro¿ona
poprzez ustawê federaln¹ o zamówieniach publicznych z dnia 16 grudnia
1994 r., rozporz¹dzenie federalne o zamówieniach publicznych z dnia 11 grudnia 1995 r. i zarz¹dzenie federalnego
departamentu ekonomii z 21 listopada
1997 r. dotycz¹ce dostosowania wartoœci
granicznych w zamówieniach publicznych. Zawarto porozumienie miêdzy
kantonami w celu wdro¿enia umowy
o zamówieniach publicznych na poziomie kantonów.
Konkretne wyniki Umowy miêdzy Szwajcari¹ a WE
Umowa o zamówieniach publicznych
miêdzy Szwajcari¹ a WE wymaga, aby
dwie strony poszerzy³y zakres stosowania
modelu Œwiatowej Organizacji Handlu.
W momencie zawarcia GPA, Szwajcaria
nie by³a gotowa na poddanie tej umowie
publicznych zamówieñ prowadzonych
przez w³adze lokalne. Dwustronna umowa o zamówieniach publicznych zamyka
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Zakres zastosowania Umowy Œwiatowej Organizacji Handlu
(od 1 stycznia 1996 r.)
Sektory

Wartoœci graniczne

Rz¹d federalny

Towary i us³ugi
Kontrakty budowlane

248.950 CHF
9.575.000 CHF

Kantony

Towary i us³ugi
Kontrakty budowlane

383.000 CHF
9.575.000 CHF

W³adze lokalne

Tylko sektor wodno-kanalizacyjny, energetyczny i transportowy
podlega porozumieniu WTO (wartoœci graniczne, patrz: nag³ówek poni¿ej, zamawiaj¹cy przy projektach publicznych)

Pañstwowe spó³ki organizuj¹ce przetarg na Towary i us³ugi
projekty publiczne i spó³ki na wszystkich Kontrakty budowlane
poziomach z sektora wodno-kanalizacyjnego, energetycznego i transportowego

766.000 CHF
9.575.000 CHF
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Bilateral agreement
on certain aspects of public
procurement
The bilateral Agreement on certain
aspects of public procurement aims at
ensuring harmony between the procurement regime of the European Community (EC) and Switzerland and at further
opening the public procurement markets of the two parties. The agreement
on public procurement does not only apply to the federal government, the cantons and public sector companies active
in the water, transport and energy sectors as does the World Trade Organization (WTO) agreement. Its scope further
extends to local authorities in the area of
telecommunications and rail transportation, as well as to private sector companies operating on the basis of concessions or of a special or exclusive right.
International Legal Background
The Government Procurement Act
(GPA) is a plurilateral agreement, which
was signed on 15 April 1994 within the
system of the World Trade Organization
(WTO). It has been in force since January 1, 1996 and served as basis for the
bilateral Agreement on Public Procurement between the European Union
(EU) and Switzerland. The GPA establishes an agreed framework of rights and
obligations among its parties with
respect to their national laws, regulations, procedures and practices in the
area of government procurement.
The WTO rules are based on the following three principles:
1. equality of treatment of all who submit
bids (non-discrimination)
2. transparency of procedures
3. right of legal appeal against decisions
concerning offers and the award of
contracts (beginning with certain thresholds)
The Swiss federal government, the cantons and public law companies active in
the water, transport and energy sectors
must comply with the WTO rules on tendering and the signing of contracts for

goods, services and construction, if these
go beyond certain thresholds. The project contractor must accept the cheapest
or most advantageous bid. This means
that such criteria as deadlines, quality
and environmental impact may also have
to be taken into account. It is also possible that certain conditions will be imposed on the project, including respect for
local and/or branch-specific wage levels,
and equality of treatment between the
sexes. Such criteria must be of a non-discriminatory nature and must be
determined in advance.
The following entities fall within the
scope of the WTO agreement:
q Federal government
q Cantons
q Utilities of the federal government,
cantons and communities in the sectors of water, energy and transportation
On the national level, the GPA was put
into operation through the federal law
on government procurement of December 16, 1994, the federal ordinance on
government procurement of December
11, 1995 and the ordinance of the federal

department of economics of November
21, 1997 on the adjustment of thresholds
value in public procurement. For the
implementation of the GPA at cantonal
level, an intercantonal treaty was concluded.
Concrete Outcomes of the Swiss-EC
Agreement
The agreement on public procurement
between Switzerland and the EU calls
for the two parties to extend the field of
application beyond that of the WTO model. When concluding the GPA, Switzerland was not ready to subordinate the
public procurement of local authorities
to the GPA. The bilateral public procurement agreement closes this „liberalization gap” in relation to bidders from EU
member states whenever the set threshold is exceeded. In exchange the EC will
eliminate the restrictions applying to
Swiss suppliers bidding for contracts in
EC municipalities. In addition, all types
of entities not covered by the GPA but
nevertheless covered by the Community
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Application Fields of the WTO Agreement
(as of 1 January 1996)
Sectors

Thresholds

Federal government

Goods and services
Construction contracts

CHF 248‘950
CHF 9‘575‘000

Cantons

Goods and services
Construction contracts

CHF 383‘000
CHF 9‘575‘000

Local authorities

Only the water, energy and transport sectors are subject to the
WTO agreement (thresholds, cf. Heading below, public project
contractors)

State-controlled public project contractors Goods and services
and companies at all levels in the water, Construction contracts
energy and transport sectors

CHF 766‘000
CHF 9‘575‘000

Biuletyn nr 3/2004
1/2003

15

Gor¹cy temat – zamówienia publiczne / Current Issue – Public procurement

Dwustronna umowa
dotycz¹ca pewnych aspektów
zamówieñ publicznych
14
tê „lukê liberalizacyjn¹” wzglêdem oferentów z krajów cz³onkowskich Unii
w momencie przekroczenia wartoœci granicznej. W zamian za to, Wspólnota Europejska zniesie ograniczenia dotycz¹ce
dostawców szwajcarskich uczestnicz¹cych w przetargach na kontrakty w miastach WE. Oprócz tego, wszystkie rodzaje podmiotów nie okreœlone w GPA,
a wci¹¿ uwzglêdnione w Dyrektywach
Wspólnoty bêd¹ podlega³y dwustronnej
umowie. Dotyczy to spó³ek publicznych
i prywatnych w nastêpuj¹cych sektorach:
q telekomunikacja i transport kolejowy
q ca³y sektor energetyczny (nie tylko
energia elektryczna, ale tak¿e gaz, olej,
wêgiel, itp.)
q inni zamawiaj¹cy w sektorze transportowym (stoki narciarskie).
Wartoœci graniczne, powy¿ej których nastêpuje zmiana traktowania na szczeblu
krajowym, to wartoœci wyszczególnione
w Dyrektywach WE. Poni¿ej wartoœci
granicznych zastosowanie ma zasada
podejmowania wszystkich mo¿liwych
dzia³añ w celu zapobiegania dyskryminacji miêdzy obywatelami obu stron:
zgodnie z umow¹, konieczna jest kontrola tego aspektu po up³ywie piêciu lat
od daty rozpoczêcia obowi¹zywania tej
umowy
Oprócz tradycyjnych mo¿liwoœci odwo³ania siê od przyznania kontraktu za pomoc¹ procedury s¹dowej, obie strony
uzgadniaj¹ ustanowienie niezale¿nego
organu, je¿eli taki ju¿ nie istnieje, który
bêdzie móg³ niezale¿nie wnosiæ sprawy
przed odpowiedni trybuna³ sprawiedliwoœci.
Kontrakty zamówieñ publicznych nale¿y
publikowaæ w Szwajcarii na szczeblu krajowym oraz w UE na szczeblu europejskim za pomoc¹ elektronicznego systemu og³aszania przetargów. Przetargi
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szwajcarskie o wartoœci przekraczaj¹cej
wartoœci graniczne ustalone przez Œwiatow¹ Organizacjê Handlu s¹ publikowane w TED (Tenders Electronic Daily).
W³adze szwajcarskie, które og³aszaj¹
przetargi powy¿ej wartoœci granicznych
dla UE-Szwajcarii s¹ zobowi¹zane do
publikacji przetargu w systemie online.
Oznacza to, ¿e przetarg nale¿y opublikowaæ w Oficjalnym Dzienniku Szwajcarskim (Swiss Official Journa) lub w dzienniku kantonu (jeœli taki dziennik jest dostêpny w systemie online). Poniewa¿ nie
ma jednego wspólnego Ÿród³a informacji
o przetargach przetargów, opracowano
projekt SIMAP. CH (www.simap.ch).
Dziedziny zastosowania dwustronnej
umowy o rynkach zamówieñ publicznych
Zawarcie umowy dwustronnej bêdzie
tak¿e s³u¿y³o otwarciu poni¿szych sektorów dla obu stron, pod warunkiem spe³-

Sektor
W³adze okrêgowe i lokalne

nienia przepisów Œwiatowej Organizacji
Handlu, poza sektorami, które zosta³y
ju¿ wymienione w tabeli poprzedniej.
Uczestnictwo w przetargach finansowanych z Funduszy Strukturalnych oraz
Funduszy Spójnoœci UE
Po akcesji Polski do Unii Europejskiej,
przedakcesyjne programy dotacji zosta³y
zakoñczone i zast¹pione tymi samymi
programami dotacji, z których korzystaj¹
pozostali cz³onkowie UE, tj. Funduszem
Strukturalnym i Funduszem Spójnoœci.
W przeciwieñstwie do funduszy przedakcesyjnych, takich jak Ispa, Phare i Sapard, spó³ki dzia³aj¹ce w Szwajcarii, które chc¹ uczestniczyæ w projektach finansowanych przez UE nie bêd¹ ju¿ wy³¹czone z procesów przetargowych. Wiêcej
informacji na ten temat oferuje Swiss
Business Hub Poland
(sbhpoland@var.rep.admin.ch).

Wartoœæ graniczna

Nowa sytuacja

Towary i us³ugi
Kontrakty budowlane

383.000 CHF Rozszerzenie do wszystkich ad9.575.000 CHF ministracji miejskich

Spó³ki z sektora prywatnego Towary i us³ugi
dzia³aj¹ce na podstawie spec- Kontrakty budowlane
jalnych lub wy³¹cznych praw w
sektorze wodnokanalizacyjnym,
energetycznym i transportowym,
a tak¿e w³adze pañstwowe na
wszystkich szczeblach oraz przedsiêbiorstwa prywatne i publiczne
w sektorze gazowym i ciep³owniczym

766.000 CHF Rozszerzenie do wszystkich firm
9.575.000 CHF sektora prywatnego ze specjalnymi lub wy³¹cznymi prawami,
a tak¿e do instalacji kablowych,
kolejowych i zjazdów narciarskich. Rozszerzenie do firm oferuj¹cych dostawê gazu i energii
cieplnej (w³adze pañstwowe,
spó³ki publiczne i prywatne)

Spó³ki publiczne lub prywatne Towary i us³ugi,
w sektorze kolejowym
ok. 640.000 CHF
Kontrakty budowlane,
ok. 8.000.000 CHF

Spó³ki publiczne lub prywatne Towary i us³ugi
w sektorze telekomunikacji
ok. 960.000 CHF
Kontrakty budowlane,
ok. 8.000.000 CHF

Rozszerzenie do tego zakresu.
Zastosowanie maj¹ wartoœci graniczne ustalone przez UE. Stosowane równie¿ wobec spó³ek
prywatnych, które dzia³aj¹ na
podstawie specjalnego lub wy³¹cznego prawa
Rozszerzenie do tego zakresu.
Zastosowanie maj¹ wartoœci
graniczne ustalone przez UE.
Zastosowanie tak¿e wzglêdem
spó³ek prywatnych, które dzia³aj¹ na podstawie specjalnego
lub wy³¹cznego prawa

Gor¹cy temat – zamówienia publiczne / Current Issue – Public procurement

Bilateral agreement
on certain aspects of public
procurement
15
Directives will be submitted to the bilateral agreement. This includes public
and private sector companies in the following sectors:
q Telecommunications and railways
q The entire energy sector (not just electricity, but gas, oil, coal, etc.)
q Other project contractors in the transport sector (transportation on ski slopes)
As regards the thresholds above which
the national treatment is exchanged,
they will be those of the EC Directives.
Below the thresholds, there exists a best
effort provision to avoid discrimination
between nationals of both parties: the
agreement provides for a review of this
aspect that shall take place five years
after entry into force of the agreement.
In addition to the traditional possibilities
of challenging the award of contracts
through a judicial procedure, both parties agree to establish an independent
authority, if it does not already exist, able
to bring forward cases independently before the relevant judicial jurisdiction.
Public procurement contracts must be published in Switzerland at the national level and in the EU at the European level
by means of an electronic invitation to the
tender system. Swiss tenders above the
WTO thresholds are published in TED
(Tenders Electronic Daily). Swiss authorities issuing tenders above the EU-Swiss
thresholds have the obligation to publish
the tender online. This means that it may
be published either in the Swiss Official
Journal or in a cantonal journal (if availabel online). Since there exists no single
source for such tenders, the SIMAP. CH
project has been set up (www.simap.ch).
Application fields for the bilateral agreement on public procurement markets
As a result of the bilateral agreement,
the following sectors will also be opened

to both parties, subject to the rules of the
WTO, above and beyond the sectors already listed in the previous chart:
Participation in Tenders financed by
EU Structural and Cohesion Funds
With Poland’s accession to the EU, the
pre-accession grant programs were terminated and replaced by the same grant

Sector
District and local authorities

programs that the other EU members
enjoy, namely the Structural and Cohesion Fund. Contrary to the pre-accession
funds Ispa, Phare and Sapard, Swiss-based companies who wish to participate
in EU-funded projects will no longer be
excluded from the bidding process. For
further information on this topic, please
contact the Swiss Business Hub Poland
(sbhpoland@var. rep. admin. ch).

Threshold

New situation

Goods and Services
CHF 383’000 Extension to all municipal admiConstruction contracts CHF 9’575’000 nistrations

Private
sector
companies
Goods and Services
CHF 766’000
operating on the basis of special
Construction contracts CHF 9‘575‘000
or exclusive rights in the water,
power and transportation supply
industries as well as state
authorities at all levels and
public and private enterprises in
the gas and heat supply
industries
Public or private sector compa- Goods and services,
nies in the railway sector
approx. CHF 640‘000

Extension to all private sector
companies with special or
exclusive rights as well as to
cable and railways and ski slope
installations. Extension to gas
and heat supply companies
(state authorities, public and
private companies)

Construction contracts,
approx. CHF 8‘000‘000

Extension to this area. The EU
threshold values apply. Also applicable to private companies
which operate on the basis of
a special or exclusive law

Public or private sector compa- Goods and services,
nies in the telecommunica- approx. CHF 960‘000
tions sector
Construction contracts,
approx. CHF 8‘000‘000

Extension to this area. The EU
threshold values apply. Also applicable to private companies
which operate on the basis of
a special or exclusive law
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Public Procurement
in Poland

9. Agreements relating to public
contracts
Agreements regarding public contracts
may be concluded for a fixed term. Agreements for an indefinite term may only
be concluded with entities operating as

part of a natural monopoly (water, power,
gas, heat supply). However, conclusion of
agreements for periodic or continuous
performance for a term exceeding 3 years
requires a prior consent of the President
of the Public Procurement Office.

Biuletyn nr 3/2004

Nowoœci prawne / Legal Issues – Neue Gesetzliche Regelungen

Nabywanie nieruchomości w Polsce
przez szwajcarskich inwestorów
Acquisition of real estate in Poland
by swiss investors

From 1 May 2004, it was supposed to be easier for foreign

Od 1 maja 2004 r. nabywanie nieruchomości przez zagranicz−

nych inwestorów miało być łatwiejsze. W pierwszych miesią−
cach po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej powstały jed−
nak liczne wątpliwości co do zakresu stosowania nowych regu−
lacji ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Najważniejsze dla inwestorów miało być zwolnienie z obowiąz−
ku uzyskiwania zezwoleń Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi−
nistracji (MSWiA) cudzoziemców będących obywatelami lub
przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obsza−
ru Gospodarczego (EOG). Zwolnienie dotyczy nabywania nieru−
chomości (z wyjątkiem nieruchomości rolnych i leśnych, przez
okres 12 lat oraz nabycia drugiego domu, przez okres 5 lat od
przystąpienia Polski do UE) i udziałów lub akcji w spółkach
z siedzibą w Polsce, będących właścicielami lub użytkownikami
wieczystymi nieruchomości położonych na terytorium Polski.
Przedsiębiorca EOG to każda spółka z siedzibą w jednym
z państw członkowskich EOG. Stąd również każda spółka z sie−
dzibą w Polsce miała być objęta zwolnieniem – niezależnie od
tego, czy jest kontrolowana przez inwestora z państwa należą−
cego do EOG, czy też spoza EOG.
Po 1 maja 2004 r. powstały jednak wątpliwości spowodowane
opóźnieniem w ratyfikacji przez Polskę porozumienia w sprawie
uczestnictwa nowych państw członkowskich UE w EOG. Dysku−
sja na łamach prasy dotyczyła nie tylko tego, czy spółka z sie−
dzibą w Polsce, kontrolowana przez inwestora spoza EOG, np.
ze Szwajcarii, może nabyć nieruchomość bez zezwolenia, ale
również, czy ze zwolnienia korzysta taka sama spółka kontrolo−
wana przez inwestora z jednego z państw UE. Wątpliwości roz−
wiała praktyka MSWiA. Ministerstwo konsekwentnie prezentuje
stanowisko, iż wszystkie spółki z siedzibą w Polsce są zwolnio−
ne z obowiązku uzyskiwania zezwoleń. A zatem spółka z siedzi−
bą w Polsce utworzona przez inwestora szwajcarskiego może
nabywać bez zezwolenia nieruchomości, z wyjątkiem nierucho−
mości rolnych i leśnych oraz udziały lub akcje w innej spółce bę−
dącej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomo−
ści (nawet w spółce, która jest właścicielem nieruchomości rol−
nych lub leśnych). W dniu 20 września 2004 r. Prezydent raty−
fikował porozumienie w sprawie uczestnictwa nowych państw
członkowskich UE w EOG, co jest kolejnym krokiem na drodze
do wejścia w życie tego porozumienia w stosunku do Polski.
Obywatele Szwajcarii (nie mający jednocześnie obywatelstwa
UE), osoby prawne z siedzibą w Szwajcarii oraz nie posiadające
osobowości prawnej spółki osób będących cudzoziemcami, ma−
jące siedzibę w Szwajcarii i utworzone zgodnie z prawem szwaj−
carskim, nadal muszą uzyskiwać zezwolenia MSWiA. Zezwole−
nia wymaga nabycie nieruchomości położonej w Polsce (z wyjąt−
kami określonymi w ustawie), nabycie lub objęcie udziałów lub
akcji (z wyjątkiem dopuszczonych do publicznego obrotu)
w spółce handlowej z siedzibą w Polsce, oraz co jest nowością,
każda inna czynność prawna (np. umorzenie udziałów) dotyczą−
ca udziałów lub akcji, w wyniku której polska spółka będąca
właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości sta−
nie się spółką kontrolowaną przez cudzoziemców.
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investors to acquire real estate in Poland. But in the early
months after Poland joined the European Union, a number of
issues arose concerning how the new provisions of the Act on
Acquisition of Real Estate by Foreigners should be applied.
The most important change for investors was to be the exemp−
tion from the Interior Ministry permit requirement for foreigners
who are citizens or companies from member states of the
European Economic Area (EEA). The exemption concerns all
permits to acquire both real estate (except for agricultural and
forest land for up to 12 years and second homes for up to
5 years after Poland joined the EU) and shares in Polish com−
panies which hold real estate in Poland as owners or in perpe−
tual usufruct. An EEA company includes any company with its
seat in one of the EEA member states. Thus any company with
its seat in Poland was supposed to enjoy this exemption,
regardless of whether it is controlled by investors from the EEA
or from outside the EEA.
Questions arose after May 1st as a result of delay in Poland’s
ratification of the treaty under which new EU member states be−
came members of the EEA. There was a public debate concer−
ning whether a company based in Poland but controlled by in−
vestors from outside the EEA (e. g. from Switzerland) could
acquire real estate in Poland without a permit, or even in the
case of a Polish company controlled by investors from within
the EU. The Interior Ministry resolved this issue by its practical
interpretation, consistently taking the position that all commer−
cial companies based in Poland are exempt from the permit
requirement. Thus a company in Poland owned by a Swiss
investor may acquire real estate without a permit, except for
agricultural and forest land, and may also acquire shares in
another company which is the owner or perpetual usufructor of
real estate (even agricultural or forest land). On September 20th,
the President ratified the treaty on accession to EEA, which is a next
step toward entry into force of the treaty with respect to Poland.
An Interior Ministry permit is still required for Swiss citizens
(not holding citizenship in an EU country), legal persons based
in Switzerland and Swiss entities without legal personality
made up of foreigners. The permit requirement applies to acqui−
sition of real estate in Poland (with exceptions set forth in the
Act), acquisition of shares in Polish commercial companies or
– a new requirement – other share transactions (such as
redemption of shares) which result in a Polish company holding
real estate in Poland becoming controlled by foreigners.
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Łaszczuk & Wspólnicy
Plac Piłsudskiego 2
00−073 Warszawa
tel. (+48 22) 351 00 67
fax (+48 22) 351 00 68
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Pośrednictwo handlowe a VAT
Handelsvermittlung
und Mehrwertsteuer
Od 1 maja 2004, wskutek przystąpienia Polski do UE całko−
witej zmianie uległy zasady opodatkowania podatkiem VAT do−
stawy towarów z Polski do nabywców z krajów UE. Dostawy te
podlegają zasadniczo VAT w Polsce według stawki 0%, więc
kontrahent z UE nie ponosi ciężaru polskiego VAT.
Szwajcaria nie jest członkiem UE, jednak dostawy towarów
z Polski do nabywców ze Szwajcarii podlegają również stawce
VAT 0%. Podstawą do zastosowania stawki 0% jest wówczas
eksport towarów, czyli wywóz poza obszar UE.
Problem pojawia się jednak w sytuacji, kiedy firma ze Szwajca−
rii kupuje towar w Polsce, ale zleca jego transport bezpośred−
nio do ostatecznego odbiorcy z innego kraju UE. Polski dostaw−
ca nie ma wówczas prawa do zastosowania stawki VAT 0%. Do−
stawa nie jest bowiem dostawą wewnątrzwspólnotową (towar
nabywa firma szwajcarska) ani eksportem (towar nie jest wywo−
żony poza obszar UE). Dostawca polski musi zatem naliczyć
VAT, zwykle według stawki 22%. Konieczność naliczania VAT
przy takich transakcjach potwierdziło ostatnio Ministerstwo Fi−
nansów.
Konieczność zapłaty polskiego VAT podnosi koszty transakcji
dla nabywcy ze Szwajcarii. Przepisy polskie umożliwiają co
prawda wystąpienie przez podmiot zagraniczny o zwrot VAT za−
płaconego w Polsce (na zasadzie wzajemności), jednak okres
zwrotu wynosi przynajmniej kilka miesięcy. Jeżeli zatem firma
szwajcarska nie chce ponosić ciężaru polskiego VAT, może roz−
ważyć taki wariant transakcji, przy którym towary będą sprowa−
dzane do Szwajcarii, a dopiero potem wywożone dalej. Takie
rozwiązanie spowoduje jednak zwrot kosztów transportu towa−
rów. Innym rozwiązaniem jest dokonanie rejestracji na VAT
w Polsce. Wówczas firma szwajcarska może odliczyć VAT nali−
czony przez polskiego dostawcę, na takich zasadach jak każdy
polski podatnik VAT.
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Ab dem 1. Mai 2004 sind die Regelungen für die Besteuer−
ung mit Mehrwertsteuer der Warenlieferungen aus Polen an ge−
meinschaftliche Empfänger grundlegend verändert worden.
Diese Lieferungen unterliegen grundsätzlich dem Steuersatz
von 0%. Daher sind gemeinschaftliche Kontrahenten nicht mit
der polnischen Mehrwertsteuer belastet.
Die Schweiz gehört zwar nicht zu der EU, aber die Warenliefe−
rungen aus Polen an Schweizer Erwerber unterliegen ebenfalls
dem Mehrwertsteuersatz von 0%. Die Grundlage für die Anwen−
dung des 0%−Steuersatzes ist in diesem Fall der Export von
Waren, also ihre Beförderung über das Gebiet der Gemein−
schaft hinaus.
Ein Problem entsteht aber, wenn ein Schweizer Unternehmen
Waren in Polen erwirbt, die aus Polen direkt an einen gemein−
schaftlichen Empfänger befördert werden. Dem polnischen
Lieferanten steht in diesem Fall nicht das Recht zu, den Steuer−
satz von 0% anzuwenden. Eine solche Lieferung ist nämlich
weder eine innergemeinschaftliche Warenlieferung (die Waren
werden durch ein Schweizer Unternehmen erworben) noch
Export (die Waren werden nicht über das Gebiet der Gemein−
schaft hinaus befördert). Der polnische Lieferant muss daher
die Mehrwertsteuer – normalerweise den Grundsatz von 22%
– aufschlagen. Das Finanzministerium hat neulich bestätigt,
dass die Mehrwertsteuer bei solchen Transaktionen aufzu−
schlagen ist.
Der erforderliche Mehrwertsteueraufschlag steigert die Transa−
ktionskosten für den Schweizer Erwerber. Die polnischen
Vorschriften lassen es zwar zu, die Rückerstattung der polni−
schen Mehrwertsteuer durch ein ausländisches Unternehmen
(nach dem Gegenseitigkeitsprinzip) zu beantragen, die Rücker−
stattungsfrist beträgt aber mindestens einige Monate. Will das
Schweizer Unternehmen die Last der polnischen Mehrwert−
steuer nicht tragen, kann es die Option in Erwägung ziehen, die
Transaktion dermaßen abzuwickeln, dass die Waren durch den
Veräußerer erst in die Schweiz befördert und im Anschluß an
den Erwerber weiterbefördert werden. Diese Lösung hat aber
den Anstieg der Transportkosten zur Folge. Eine andere Lösung
ist, sich in Polen als Mehrwertsteuerpflichtiger registrieren zu
lassen. In diesem Fall kann das Schweizer Unternehmen die
Vorsteuer, die durch den polnischen Lieferanten aufgeschlagen
wird, nach denselben Prinzipien abziehen, die für alle polni−
schen Mehrwertsteuerpflichtigen gelten.
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