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Z niektórymi pracuje od lat  zaczynali razem jeszcze w Niemczech,
pracuj¹c fizycznie przy uk³adaniu
kostki brukowej, przed ponad 20 laty.
Teraz relacje s³u¿bowe s¹ zupe³nie
inne, ale osobiste pozosta³y niezmienione  dalej wszyscy mówi¹ sobie
na ty, chodz¹ razem na piwo, nie
ma znaczenia, jakie stanowisko zajmuj¹ w firmie. Razem stanowi¹ wietny zespó³  sukcesy firmy to zas³uga
wszystkich cz³onków za³ogi i kadry
kierowniczej.
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Jestem szczêliwym cz³owiekiem

wierzchni biurowej), ale i wykoñczeniem. - Mo¿na byæ dumnym z tego,
co zrobi³a tu ekipa na czele z Joachimem Swierzym  mówi prezes.
Na wykupionym terenie (10 tys.

- Co ze mnie za prezes  mieje siê
Rajmund Adamietz, kiedy przenosimy siê z rozmow¹ z jednego pokoju
do drugiego, bo co raz ten, w którym
w³anie siedzimy, okazuje siê komu
niezbêdny, a szef nie ma jeszcze swojego gabinetu; z dum¹ jednak pokazuje wszystkie remontowane pomieszczenia  wra¿enie robi¹ nie tylko wielkoci¹ (1,5 tysi¹ca m kw. po-

m kw.) ju¿ stoj¹ nowe
hale  w czêci ju¿ funkcjonuj¹ nowe firmy,
drug¹ czêæ dawnej hali
56 Agrometu jeszcze
czeka gruntowny remont. Od wrzenia bêdzie tu pracowaæ ok. 220
osób.
- Co chwilê natykamy
siê na jak¹ minê  firma Krukowiak, która tu
siê mieci³a, prowadzi³a
tu gospodarkê rabunkow¹  s³yszê.  A to
otwór po maszynie zosta³ zasypany mieciami, które przykryto
cienk¹ warstw¹ ziemi, a
to metalowe schody
prowadz¹ce zosta³y
uciête tak wysoko, jak
mo¿na by³o siêgn¹æ rêk¹,
a to uciêto po³owê drabiny, któr¹ da³o
siê wyjæ na dach. - wszystko wywieziono na z³om. Co siê da³o z wnêtrza hali  wyszabrowano i rozkradziono. To grzech!  denerwuje siê. 
Tylko za wywóz mieci z dawnej hali
zap³acilimy ponad 60 tysiêcy z³otych  co chyba dobrze obrazuje skalê zniszczeñ. Nied³ugo nie bêdzie po
nich zupe³nie ladu  kolejne hale
rosn¹, koñcz¹ siê te¿ prace ziemne
przed wejciem do nowego biurowca
firmy Adamietz  o tym, ¿e fina³
ju¿ bliski wiadcz¹ ju¿ wbite tabliczki parkingowe, wyzieraj¹ce spoza
zwa³ów ziemi.
- Trudno uwierzyæ, ¿e siedem lat
temu mog³em ten teren, w dodatku o
po³owê wiêkszy, kupiæ za jedn¹ dziesi¹t¹ dzisiejszej ceny. Mylelimy o
tym d³ugo i nie zdecydowalimy siê
wtedy na taki ryzykowny krok. Zrobilimy go dopiero teraz.

Trzeba co zostawiæ po sobie
- Wierzê, ¿e córki przejm¹ kiedy
firmê. Co po sobie zostawiê.
To co to prê¿ne firmy  w Polsce
i w Niemczech. Dzi pracuje w nich
180 osób.
Wszystko zaczê³o siê jeszcze w
Niemczech. Tam powsta³a pierwsza
firma zwi¹zana z bran¿¹ budowlan¹
 obudowy budowlane i pokrycia dachowe hal przemys³owych. W ci¹gu
jednego roku Rajmund Adamietz za³o¿y³ drug¹  i zatrudni³ o 12 osób
wiêcej. Dzia³alnoæ w Polsce zacz¹³
w 1996 roku. Przez te 12 lat wszystko sz³o na inwestycje. Dzi s¹ tego
efekty. Profil dzia³alnoci siê nie zmieni³, a firma Adamietz zyska³a renomê, prowadzi budowy tak¿e za
granic¹, m.in. w Algierii, ale budowa³a te¿ dla Porsche, Forda  ¿eby wymieniæ te najbardziej presti¿owe nazwy. Zarabia siê tu rednio  przyznaje prezes - ale za to atmosfera jest
bardzo dobra, i to doceniaj¹ pracownicy. Ma nadziejê, ¿e doceni¹ to tak¿e ci, którzy teraz pracuj¹ za granic¹,
ale zechc¹ pomyleæ o powrocie.
Wszystkich przyjmie z otwartymi
rêkami: wprawdzie zarobi¹ mniej, ale
nie bêd¹ tak jak on kiedy zje¿d¿aæ
do domu raz na kilka tygodni. To nie
jest ³atwe ani dla pracownika, ani dla
jego rodziny.
- Zadowolony jestem z tego, co
mam. Cel osi¹gam, id¹c coraz dalej 
mówi.
Wspólna praca nie taka z³a
Z ¿on¹ poznali siê w lutym 1995
roku na weselu wspólnej znajomej.
Od razu co zaiskrzy³o miêdzy nimi.
Jedenacie lat temu wziêli lub. Dzi
maj¹ trzy córki: 5-, 7- i 9-letni¹. Razem przeszli sporo  ma³ych i wiêk-

Maria Adamietz
szych sukcesów, ale i trudnych chwil,
zwi¹zanych z najciê¿szymi chorobami  zarówno w rodzinie, jak i bliskich wspó³pracowników.
Pani Maria Adamietz jest dzi wiceprezesem firmy. Pó³tora roku trwa³o
przekonywanie, by w ogóle do niej
przysz³a. W koñcu podda³a siê namowom.
- I tak kontrahentów m¹¿ zawsze
przywozi³ do domu; mimo woli
¿y³am jego wszystkimi sprawami zawodowymi. I po przemyleniu dosz³am do wniosku, ¿e to nie jest takie
z³e, ¿ebymy zaczêli razem pracowaæ.
Z wykszta³cenia jest germanistk¹.
Pracowa³a w szkole w Kad³ubie i
myla³a o powrocie do nauczania po
urlopach wychowawczych. Ale po
d³ugiej przerwie nie jest to ³atwe.
- Gdy m¹¿ zaproponowa³ mi
przyjcie do firmy, broni³am siê przed
tym rêkami i nogami. Nie nadajê siê
do zarz¹dzania, nie mam cech przywódcy, nie umiem szybko podejmowaæ decyzji.
Ale w ka¿dym razie zawsze jestem na miejscu, podczas gdy prezesa i pozosta³ych wiceprezesów trudno zastaæ  dodaje  bo ci¹gle s¹ w
rozjazdach.
Marta Górka

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi: Kupujesz przez Internet? Sprawd sklep: UOKiK ma
zastrze¿enia do 89 ze 126 sklepów!

Internetowy zawrót g³owy

Coraz wiêcej konsumentów kupuje towary przez Internet, nie jest
to czasoch³onne, ceny s¹ korzystne,
istnieje mo¿liwoæ zwrotu towaru.
Jednak by zakupy by³y udane,
sprawdzajmy dok³adnie sprzedawców i ustalajmy warunki zakupów.
Brak podstawowych informacji
zwi¹zanych z transakcj¹ to najwa¿niejszy zarzut dotycz¹cy sklepów internetowych. Kontrolê dzia³aj¹cych
w sieci przedsiêbiorców przeprowadzi³a Inspekcja Handlowa na zlecenie UOKiK. Zastrze¿enia dotycz¹ a¿
89 ze 126 sklepów

Zanim podpiszemy umowê, powinnimy uwa¿nie zapoznaæ siê z
zasadami i warunkami, na jakich transakcja zostanie zrealizowana. Warto
sprawdzaæ wszystkie dostêpne informacje o produkcie oraz dodatkowe koszty, jakie bêdziemy musieli
ponieæ w zwi¹zku z zakupem. Mo¿e
to dotyczyæ np. op³aty za pakowanie czy dostarczenie przesy³ki. Konieczne jest tak¿e ustalenie, w jakim
czasie oraz w jaki sposób zostanie
nam dorêczona.
Tymczasem, jak wynika z raportu opracowanego przez Inspekcjê

Handlow¹ na zlecenie
UOKiK, kupuj¹cy w sieci
nie otrzymuj¹ od sprzedawców podstawowych
informacji dotycz¹cych
transakcji. wiadczy o tym
m.in. brak danych kontaktowych przedsiêbiorcy,
informacji o kosztach i terminie dostawy czy dotycz¹cych miejsca i sposobu
sk³adania reklamacji. Takie
praktyki zakwestionowano a¿ w przypadku 62
proc. skontrolowanych
sklepów. Inspekcja Handlowa przeanalizowa³a
równie¿ wzorce umowne.
Wród postanowieñ budz¹cych w¹tpliwoci znalaz³y siê m.in. takie, w których przedsiêbiorcy zastrzegaj¹ sobie prawo np.
do odmówienia realizacji zamówienia
bez podania konkretnej przyczyny
b¹d wprowadzenia zmian w ofercie
bez powiadomienia o tym klienta.
Jak ustali³a Inspekcja, konsumentom ograniczano prawo do wymiany
towaru b¹d zwrotu poniesionych
przez niego kosztów: w przypadku
towarów wadliwych, b¹d uszkodzonych fabrycznie, gwarantujemy
ich wymianê na towar wolny od wad
lub zwrot kosztów, pod warunkiem
zg³oszenia uszkodzenia w terminie 5
dni roboczych od daty otrzymania
przesy³ki. Takie dzia³anie przedsiê-

biorcy jest niezgodne z prawem.
Pamiêtajmy: konsument nabywaj¹cy dobra i us³ugi w wirtualnym sklepie mo¿e reklamowaæ
niepe³nowartociowy towar w ci¹gu dwóch lat od daty zakupu b¹d
w ci¹gu dwóch lat od podpisania
umowy w przypadku wiadczenia
us³ug.
Dodatkowym uprawnieniem
przys³uguj¹cym klientom sklepów
internetowych jest w przeciwieñstwie do zakupów w tradycyjnym
sklepie prawo zwrotu zakupionego towaru w ci¹gu 10 dni od otrzymania przesy³ki bez podawania
przyczyny. Tymczasem konsumenci
albo nie s¹ informowani o takim przywileju albo jest on im ograniczany.
Przyk³adem nadu¿ycia ze strony
przedsiêbiorców jest stosowanie w
umowach klauzuli, w której zastrzegaj¹ sobie prawo do odst¹pienia od
realizacji kolejnych zamówieñ z³o¿onych przez klienta, który zwraca zamówiony towar bez podania przyczyny.
Warto pamiêtaæ, ¿e jeli sprzedawca nie poinformuje nas o mo¿liwoci zwrotu towaru w okrelonym
przez prawo terminie, wyd³u¿a siê
on do trzech miesiêcy. Zwracaæ jednak nie mo¿emy np. rozpakowanych:
p³yt CD i DVD, kaset video i oprogramowania komputerowego. Zarówno w przypadku rezygnacji z towaru
b¹d jego reklamacji niezbêdne jest
przed³o¿enie sprzedawcy potwier-

dzenia dokonania transakcji w danym
sklepie. Nale¿y zachowywaæ rachunki, paragony. Warto równie¿ wydrukowaæ zamówienie oraz warunki
sprzeda¿y, jako potwierdzenie swoich racji w przypadku sporu z przedsiêbiorc¹. Decyduj¹c siê na zakupy
przez Internet, kupuj¹cy powinni
rozs¹dnie podejmowaæ decyzjê o
wyborze kontrahenta. Na stronie
sklepu internetowego powinien znaleæ siê szereg istotnych z punktu
widzenia konsumenta danych:
* imiê i nazwisko przedsiêbiorcy
(nazwa sklepu),
* adres stacjonarny firmy,
* cena towaru i zasady zap³aty za
niego,
* koszt, termin oraz sposób dostawy,
* informacja o prawie do odst¹pienia od umowy w ci¹gu 10 dni,
miejscu i sposobie sk³adania reklamacji oraz prawie do wypowiedzenia umowy.
W przypadku problemów z kontrahentem konsumenci mog¹ liczyæ na
pomoc rzeczników konsumentów
oraz organizacji pozarz¹dowych Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Bezp³atne porady udzielane s¹ równie¿
pod numerem telefonu 0 800 800 008.
W tekcie wykorzystano informacjê Urzêdu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów.
Ma³gorzata P³aszczyk

