
Jakim wymogom muszą sprostać polscy 
pracownicy branży budowlanej chcący 
pracować w Szwecji?

Muszą być odporni na stres i alkoholizm 
oraz szybko odzwyczaić się od lekce-
ważenia przepisów BHP – jak to robili 
w Polsce. Naprawdę dobrze będą zarabiać 
na północy Szwecji, ale tam właśnie trze-
ba wykazać się odpornością psychiczną, 
bo kontrakty opiewają na 6 – 8 miesięcy, 
które trzeba spędzić z dala od rodzin, 
pogodzić się z prawie nieustannymi 
ciemnościami, bo dzień jest niesłychanie 
krótki, a topienie depresyjnego nastroju 
w alkoholu nie wchodzi w grę.
Podczas kolejnego spotkania członków 

Polsko-Szwedzkiej Izby Gospodarczej 
w hotelu MERA  w Sopocie 28 lutego 
br można było zdobyć wiedzę oficjal-
ną i nieoficjalną.
Spotkanie rozpoczął prezes Izby 

Tadeusz Iwanowski od zwięzłej 
charakterystyki szwedzkiej go-
spodarki, zestawiając od czasu do 

czasu tamtejsze dane z polskimi. 
Niektóre były zaskakujące: poziom 
PKB obu krajów jest podobny, 
ale w przeliczeniu na mieszkańca 

u nich wychodzi 4 razy więcej,w ich 
skalistym północnym kraju rolnictwo 

daje 2% PKB, nasze, mające dużo 
lepsze warunki naturalne 

– tylko 4%, w struktu-
rze naszego eksportu 
udział Szwecji wynosi 
raptem 2,7%, nawet 
na Ukrainę wysyłamy 
więcej towarów – 
2,8%, do Rosji – 4%, 
najwięcej do Niemiec - 
25%, niewiele lepiej jest 
z importem – tylko 4% 
towarów sprowadzamy 
ze Szwecji, z dalekich 
Chin 6% a z Rosji – 7 
%, znów na I miejscu są 
Niemcy – 24%

Jak to pogodzić z faktem, że 40% komu-
nikacji lotniczej z gdańskiego lotniska 
odbywa się w kierunku północnym? 
Wychodzi na to, że eksportujemy głównie 
siłę roboczą. Tak więc temat spotkania: 
Polsko-szwedzka współpraca gospo-
darcza był odpowiedzią na aktualne 
zapotrzebowanie. 
Najpierw jednak zebrani wysłuchali 
prelekcji na temat jak mają sobie radzić 

polskie firmy budowlane w Danii, wy-
głoszonej przez Jessa Sebbelina – dyr 
RSM Plus . Jest to szósta co do wielkości 
globalnej sieć przedsiębiorstw zajmująca 
się rachunkowością i konsultingiem. Dyr 
Sebbelin jest członkiem Zarządu Pol-
sko-Duńskiej Izby Handlowej  i kieruje 
zespołem wspierającym działalność m. 
innymi polskich firm w Danii, w tym 
wielu budowlanych.
Branży budowlanej dotyczyła także głów-
na prelekcja. Zapoznaliśmy się z ofertą 
firmy AAJ Oversatting &Konsulting 
reprezentowanej przez Annę Andresson 
Jasiulewicz i Christophera Jasiulewicza. 
Omówili oni, w ogólnych zarysach, rynek 
projektów i prac w tej branży w Szwecji. 
Przeprowadzili krótką analizę rynku, 
omówili obowiązujące ustawy, przepisy, 

Spotkanie Izby 
Polsko-szwedzkiej

Jak się poruszać na szwedzkim rynku budowlanym? 
- mówiono w hotelu MERA w Sopocie

normy, umowy zbiorowe, konieczne na 
tym rynku kwalifikacje i uprawnienia 
budowlane. Dowiedzieliśmy się jak wy-
gląda kontrola firm zagranicznych dzia-
łających na tym rynku. Firma Państwa 
Jasiulewiczów oferuje pośrednictwo 
informacyjne a także prowadzi potrzeb-
ne polskim pracownikom szkolenia, 
również w języku polskim.
Dla firm i ich pracowników znających 
tylko polski rynek, zetknięcie się ze 
szwedzkim może być szokujące. Do 
założenia firmy potrzebny jest jeden 
formularz, obowiązuje jeden wzorzec 
kontraktu. Szwecja jest jednym z naj-
bezpieczniejszych miejsc pracy, normy 
bhp są ściśle przestrzegane a kary,  
w przypadku wykrycia ich łamania, 
szokująco wręcz wysokie.
Ogólnoświatowy kryzys spowodował, 
że ludzie kupują mniej nowych miesz-
kań, natomiast wzrosło zapotrzebowa-
nie na usługi renowacyjne, ekologiczne 
biura w centrach miast oraz inwestycje 

Tadeusz 
Iwanowski

Prezes PSIG 

Wspólne badania w zakresie implantologii

Współpraca będzie zaczątkiem do prowadzenia wspólnych 
prac badawczych w oparciu o innowacyjne technologie w za-
kresie doskonalenia metod zabiegowych z zastosowaniem 
biomateriałów, komórek macierzystych oraz czynników wzro-
stu. Umowa docelowo przewiduje także wypracowanie cał-
kowicie nowych produktów, które charakteryzować będzie 
trwałość, estetyka oraz niskie koszty wytworzenia. Poddanie 
ich badaniom naukowym w obszarze laboratoryjnym i kli-
nicznym będzie stanowić szansę na wdrożenie do praktyki 
medycznej i uruchomienie produkcji na skalę przemysłową.  
Połączenie sił nauki i biznesu i ich wykorzystanie w praktyce ma 
przynieść wymierne korzyści społeczne, wśród których wymienić 
należy zwiększenie dostępności do leczenia implantologicznego 
oraz jego upowszechnienie, szczególnie wśród osób w wieku 
okołoemerytalnym.Umowa stanowić będzie pierwszy tego typu 
projekt nawiązania szerokiej współpracy między światem nauki 
i biznesu – współpracy promowanej przez Pracodawców Pomorza. 
-Z najnowszych badań wynika, że wartość rynku usług sto-
matologicznych w ciągu tego roku wzrośnie o 10% a w im-
plantologii nawet o 30%. Oznacza to, że zainteresowanie 
usługami dentystycznymi jest coraz większe. Jest również 
nadzieja, że sukcesywnie będzie poprawiał się stan jamy 
ustnej Polaków, bo rośnie świadomość dotycząca dbało-
ści o zęby w dobie tak promowanego kultu piękna - zazna-
cza dr Violetta Szycik, prezes zarządu Vivadental Sp. z o.o. 
Aby osiągnięcia naukowe mogły mieć zastosowanie w prakty-
ce, celowa jest szeroka i interdyscyplinarna płaszczyzna współ-
działania. Do takiej współpracy doszło dzięki połączeniu sił 
naukowców z Politechniki Gdańskiej i ekspertów Instytutu 
Vivadental, który pozyskał partnera strategicznego dysponu-

Politechnika Gdańskai European Dental Implant Institute 
Vivadental podpisały umowę o współpracy w dziedzinie 
badań naukowych w zakresie implantologii. Porozumie-
nie podpisano 17 w siedzibie Pracodawców Pomorza

Dla firm i ich pracowników 
znających tylko polski 

rynek, zetknięcie się 
ze szwedzkim może być 
szokujące. Do założenia 

firmy potrzebny jest 
jeden formularz, 

obowiązuje jeden 
wzorzec kontraktu.

Umowę podpisali prof. Henryk Krawczyk, rektor 
Politechniki Gdańskiej (z lewej) i dr n. med. Vio-
letta Szycik, dyrektor naukowy EDII Vivadental

infrastrukturalne (drogi, mosty, kole-
je). W ostatniej dziedzinie wiodącym 
przedsiębiorstwem od lat jest SKAN-
SKA, ale od niedawna na szwedzki 
rynek wszedł STRABAG, co dla nas 
istotne, ponieważ chętnie zatrudnia 
podwykonawców z Polski.
Prezes PSIG Tadeusz Iwanowski złożył 

tez sprawozdanie z działalności Izby 
w roku 2013 i nakreślił plany na rok 
2014. PSIG zaproszono do uczestnic-
twa w targach budowlanych Nordbygg 
w Sztokholmie w dn. 1 - 4 kwietnia br., 
oraz na jesienna edycję targów dla pod-
dostawców Elmia Subcontractor w Jon-
kopingu.                   Anna Kłos

jącego niezbędnym potencjałem technologicznym do realizacji 
tych zadań.  Mowa tutaj o Laboratorium Biomateriałów Centrum 
Zaawansowanych Technologii POMORZE na Wydziale Mecha-
nicznym Politechniki Gdańskiej. W laboratorium prowadzone są 
badania nad m.in. bioaktywnymi endoprotezami, implantami per-
sonalizowanymi, implantami kompozytowymi na elementy kost-
ne, jak też samosmarowną endoprotezą stawu kolanowego.Te cen-
ne doświadczenia będą wykorzystane w prowadzonych wspólnie 
projektach naukowo-badawczych w zakresie implantów zębowych.  
- Wspólnie wychodzimy naprzeciw wyzwaniom stawianym przez 
społeczne zapotrzebowanie wyznaczając ambitne cele badawcze 
w zakresie doskonalenia metod zabiegowych w oparciu o inno-
wacyjne technologie z zastosowaniem biomateriałów, komórek 
macierzystych oraz czynników wzrostu. W oparciu o wiedzę, do-
świadczenia i badania, które prowadzimy, chcemy razem rozwijać 
całkowicie nowe produkty, które charakteryzować będzie trwałość, 
estetyka oraz niskie koszty wytworzenia – zaznacza prof. dr hab. 
inż. Andrzej Zieliński, były profesor zwyczajny na Wydziale Me-
chanicznym Politechniki Gdańskiej, lider Zespołu Biomateriałów, 
Prezydent Węzła Innowacyjnych Technologii Politechniki Gdań-
skiej.                Oprac (GB)

Na zdjęciu (od lewej) Jess Sebbelin, dyrektor RSM Plus(Dania) i Anna Andersson 
Jasiulewicz oraz Christopher Jasiulewicz z firmy doradczej AAJ Översätting & 
Konsulting, (Szwecja)
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