GOSPODARKA

Trudne początki
CODZIENNIE

gpcodziennie.pl
Wtorek 25 lipca 2017 www.niezalezna.pl

8

Historia \ Założone w 1917 roku Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A., a wtedy Warsztaty Kolejowe, przez pierwsze 35 lat
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swojej działalności rozwijały się dzięki związkom z transportem kolejowym. Stopniowy rozwój w dwudziestoleciu międzywojennym,
został zatrzymany w 1944 roku w skutek grabieży majątku i niemal całkowitego zniszczenia obiektów przez niemieckiego
okupanta. Dzięki wysiłkom pracowników Warsztaty Kolejowe został odbudowane i ponownie zaczęły funkcjonować.

Uzbrojenie \ Świetne wyniki polskiej spółki

Firma bez kompleksów
Zakłady Mechaniczne „Tarnów” są jednym z wiodących zakładów produkcyjnych w Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Spółka osiąga bardzo dobre
wyniki m.in. dzięki działaniom eksportowym. ZMT posiada własne Centrum Badawczo-Rozwojowe, które uczestniczy w wielu programach mających na celu dalszy rozwój oferty produktowej zakładu oraz dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań dla SZ RP.
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arnowskie zakłady
są liderem w projektowaniu i produkcji:
zdalnie sterowanych
modułów uzbrojenia, broni
wsparcia piechoty oraz broni
strzeleckiej – zespołowej i precyzyjnego rażenia.
Henryk Łabędź, prezes Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A., podkreśla, jak bardzo ważna jest współpraca.
– Współpracujemy między innymi z Zakładami Lotniczymi
w Mielcu, w Świdniku, dostarczając uzbrojenia dla śmigłowców. Z Mielcem kooperujemy od
wielu lat, logistycznie akurat dobrze to funkcjonuje. Mielec jest
oddalony od nas o około 40 km.
Głupotą byłoby nie korzystać
z doświadczenia firmy, która
przeszła trudną drogę współpracy z Amerykanami. To olbrzymi,
także dla nas, poligon doświadczalny. Czerpiemy doświadczenia z Mielca i staramy się niektóre elementy tam funkcjonujące przenieść do ZMT – mówi.
W temacie eksportu prezes
akcentuje, że Zakłady Mecha-

niczne z Tarnowa spełniają
wszystkie certyfikaty bezpieczeństwa.
– Wysyłamy nasze produkty
do krajów, które są bezpieczne. A eksportujemy bardzo
dużo. Polskich produktów, jak
i Polski nie trzeba się wstydzić. W budżecie, który tworzymy, ponad 60 proc. to wartość eksportu. Jesteśmy z tego
dumni, że rozsławiamy Polskę,
w tym jest nasz wspólny interes – podkreśla prezes zakładów.

Pewni i stabilni

Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. w rankingu jednego z dzienników ogólnopolskich zajęły 18 miejsce w Polsce wśród rentownych, wiarygodnych i stabilnych finansowo
firm. Zostały ocenione najwyżej ze spółek wchodzących
w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Ranking został opracowany na podstawie twardych
wskaźników ekonomicznych.
Setkę najlepszych pracodawców wybrano spośród 450 firm.

W rankingu ujęto firmy, które w 2017 roku zatrudniały
przynajmniej 200 osób i wykazywały przychody ze sprzedaży powyżej 70 mln zł. Musiały
one w latach 2016 i 2017 wypracować zysk netto i wykazać dodatnie kapitały. Wzięto
pod uwagę pięć wskaźników,
w tym dynamikę i wzrost zatrudnienia oraz dynamikę
średniej płacy. W czołówce
rankingu znalazły się zarówno spółki z polskim, jak i zagranicznym kapitałem, przeważają jednak krajowi pracodawcy.

Fachowcy poszukiwani

Zakłady Mechaniczne „Tarnów” chcą zatrudnić dodatkowych 30 osób. Tyle rąk do pracy brakuje w dziale produkcji,
przede wszystkim poszukiwani są ślusarze montażowi.
– Kandydatom oferujemy dobre wynagrodzenie, ale przede
wszystkim poczucie pewności i stabilizacji. Mamy wiele zamówień, a nasi klienci są
zainteresowani dość szybkim

zakupem oferowanych przez
nas produktów. Obecnie mamy ograniczone możliwości
produkcyjne. Wynika to z parku maszynowego, który ciągle
wzbogacamy i modernizujemy,
ale także z braku rąk do pracy.
Jeśli jest ktoś przygotowany zawodowo, tzn. jest mechanikiem
samochodowym, tokarzem, ślusarzem, to Zakłady Mechaniczne stoją przed nim otworem –
mówi prezes Łabędź.

Ambitny plan

W 2018 r. Zakłady Mechaniczne „Tarnów” wypracowały
więcej o 100 mln zł niż dwa lata wcześniej. Zwiększanie produkcji w tak skomplikowanym
sektorze, jakim jest produkcja
broni, nie jest wcale łatwe.
Trzeba spełnić wiele wygórowanych norm stawianych zarówno przez odbiorców wojskowych, jak też cywilnych.
Broń musi być zarówno ergonomiczna, jak też bezpieczna
w użyciu.
Zdarza się, że jest już gotowy
plan produkcji, a w czasie je-

go realizacji pojawia się problem. Wtedy kontrola wojskowa może nakazać przerwanie
produkcji np. na miesiąc, do
czasu poprawienia produktu.
W konsekwencji pojawia się
następny problem – wykonania planu w terminie.
W 2019 r. ZMT mają ambitny plan wykonania produkcji
za ponad 200 mln zł. W 2020
r. natomiast przekroczyć 300
mln zł obrotu. Nie są to pobożne życzenia, ale konkrety.
Właśnie są podpisywane poważne kontrakty z partnerami
z krajów tzw. bezpiecznych.
Zapewnią one ZMT pracę na
najbliższe lata. W grudniu natomiast spółka podpisała kontrakt z Ministerstwem Obrony Narodowej na dostawę 780
sztuk nowoczesnych, opracowanych przez zakład moździerzy LMP – 2017 dla Wojsk
Obrony Terytorialnej i Wojsk
Lądowych.
Artykuł powstał
przy współpracy z PGZ SA

