
Czas biegnie nieub³aganie... Nim zd¹¿yliœmy siê obej-
rzeæ, minê³o 5 lat od utworzenia Krajowego Forum
Ch³odnictwa Zwi¹zku Pracodawców. To piêkna okr¹-
g³a rocznica, której mo¿e nam pozazdroœciæ niejedna
organizacja.

W dniu 20 maja br. odby³o siê doroczne Walne Ze-
branie Cz³onków KFCh. To dok³adnie pó³ dekady od
pierwszego zebrania za³o¿ycielskiego, w którym uczest-
niczy³o wówczas 17 za³o¿ycieli Zwi¹zku. Dziœ Forum
skupia 64 przedsiêbiorstwa sektora ch³odniczego i kli-
matyzacyjnego z 36 miast Polski. Ca³kowite obroty
wszystkich cz³onków Forum przekraczaj¹ razem 100
mln Euro, natomiast ich ³¹czne zatrudnienie osób pra-
cuj¹cych w dzia³ach ch³odnictwa i klimatyzacji du¿ymi
krokami zbli¿a siê do 2000 osób. Cz³onkowie Zwi¹zku
s¹ w przewa¿aj¹cej mierze klasyfikowani do kategorii
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, tj. tzw. MSP. Naj-
wiêcej jest wœród nas firm instalacyjno-monta¿owych,
choæ s¹ tak¿e firmy handlowe, typowi hurtownicy oraz
producenci.

Wielokrotnie podkreœlano, ¿e Krajowe Forum Ch³od-
nictwa nale¿y postrzegaæ jako organizacjê otwart¹ dla
wszystkich profesjonalnych, rzetelnych i uczciwych firm
bran¿y ch³odniczej i klimatyzacyjnej. Wielkoœæ firmy -
kandydata, liczba pracowników, czy wartoœæ obrotów
nigdy nie by³y kryteriami stanowi¹cymi o mo¿liwoœci
udzia³u w inicjatywach Forum. Wœród cz³onków Zwi¹z-
ku s¹ zarówno ma³e, kilkuosobowe firmy, jak i œrednie
przedsiêbiorstwa zatrudniaj¹ce kilkadziesi¹t osób, a
tak¿e oddzia³y du¿ych korporacji. Jako cz³onkowie
Forum, wszystkie te firmy maj¹ to¿same prawa i obo-
wi¹zki. Natomiast wielkoœci sk³adek uzale¿nione s¹ od
obrotów firmy - cz³onka, zgodnie z zasad¹ “du¿y mo¿e
wiêcej”.

Cieszy nas, ¿e coraz wiêcej osób dostrzega korzy-
œci p³yn¹ce z dzia³alnoœci Zwi¹zku. Bardziej zaintere-
sowani mog¹ dowiedzieæ siê szczegó³ów o bie¿¹cych
przedsiêwziêciach Forum, czytaj¹c sprawozdanie Za-
rz¹du KFCh za 2004 r. Dostêpne jest ono w Biurze
Forum i mo¿e byæ przes³ane na ka¿de ¿yczenie. W tej
sprawie najlepiej kontaktowaæ siê z nami poczt¹ elek-
troniczn¹.

WALNE ZEBRANIE CZ£ONKÓW

Ci, którzy œledz¹ rozwój Zwi¹zku wiedz¹ ju¿, ¿e do-
roczne spotkania cz³onków KFCh nie ograniczaj¹ siê
do “suchych formalnoœci” polegaj¹cych na skwitowa-
niu prac jego w³adz. Wychodzimy naprzeciw oczeki-
waniom, aby przy tej okazji organizowaæ konferencje i
seminaria, podyskutowaæ wœród profesjonalistów z “gór-
nej pó³ki” o tym, co siê dzieje w bran¿y, jak równie¿
nawi¹zaæ nowe kontakty i zacieœniæ ju¿ istniej¹ce rela-
cje z klientami i/lub dostawcami. Nie jest bowiem ta-
jemnic¹, ¿e Forum zrzesza firmy, które na co dzieñ
prowadz¹ ze sob¹ tward¹ grê konkurencyjn¹ na ryn-
ku, jak równie¿ firmy, które wspó³pracuj¹ ze sob¹ jako
podwykonawcy, klienci, czy dostawcy.

Przed dwoma laty spotkaliœmy siê w Jurze Krakow-
sko-Czêstochowskiej, natomiast w ubieg³ym roku – na
Mazurach. Ze wzglêdu na poszerzanie grona cz³on-
ków Forum, wci¹¿ musimy znajdowaæ obiekty przygo-
towane na przyjêcie coraz wiêkszej liczy osób. Tym
razem Walne odby³o siê blisko “serca” Polski, w ma-
lowniczym otoczeniu Sulejowskiego Parku Krajobra-
zowego nad Zalewem Sulejowskim. Szczerze mo¿emy
poleciæ tutejsze eleganckie Centrum Kongresowo-Szko-
leniowe Hotelu Magellan w miejscowoœci Bronis³awów,
w którym mieliœmy okazjê goœciæ.
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Fot. 1. Sala obrad w hotelu Magellan



Frekwencja dopisa³a, jak zwykle w Forum. Bardzo
to krzepi¹ce, bowiem potwierdza zainteresowanie
cz³onków dzia³alnoœci¹ Zwi¹zku i ich zaanga¿owanie
w ¿ycie naszej wspólnej organizacji. Na Walnym re-
prezentowanych by³o 45 cz³onków, co stanowi³o nie-
mal¿e 75% ogó³u uprawnionych firm (wówczas 61).
Niemniej jednak, w spotkaniu wziê³o udzia³ ³¹cznie a¿
ponad 80 osób, w tym równie¿ goœcie z innych organi-
zacji bran¿owych, przedstawiciele mediów, urzêdów
centralnych oraz kilku potencjalnych cz³onków Zwi¹z-
ku – jeszcze jako “obserwatorzy”.

TEMATY I PRZEBIEG SPOTKANIA

Walne Zebranie Cz³onków w Bronis³awowie poprze-
dzone by³o bardzo interesuj¹c¹ i pouczaj¹c¹ prezen-
tacj¹ Pani Inspektor Urszuli Owczarskiej z Mazowiec-
kiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Œrodowi-
ska. Pani Inspektor omówi³a obowi¹zki przedsiêbior-
ców bran¿y ch³odniczej wynikaj¹ce z legislacji z po-
granicza ch³odnictwa i ochrony œrodowiska. Zwróci³a
ona uwagê na najczêœciej wystêpuj¹ce b³êdy i zanie-
dbania firm i poradzi³a, jak zawczasu zapobiegaæ k³o-
potom, które mog³yby wyst¹piæ podczas kontroli WIOŒ.
Prezentacja ta jest dostêpna wszystkim cz³onkom Zwi¹z-
ku.

Pierwsze trzy kwadranse Walnego zajê³y formalno-
œci obejmuj¹ce obowi¹zkowe czynnoœci, typu wybór
Prezydium i Komisji Skrutacyjnej, stwierdzenie quorum,
przyjêcie porz¹dku obrad oraz rozpatrzenie sprawoz-
dañ trzech statutowych organów Zwi¹zku, tj. Zarz¹du,
Rady Nadzorczej i S¹du Dyscyplinarnego. Dochodzi-
my do wprawy w tym zakresie, gdy¿ z roku na rok te
formalne sprawunki poch³aniaj¹ coraz mniej czasu.

Nastêpnie przeszliœmy do prezentacji zagadnieñ,
które zdaniem w³adz Forum s¹ wa¿ne dla bran¿y ch³od-
nictwa i klimatyzacji. Odwo³uj¹c siê do wyst¹pienia Pani
Inspektor z WIOŒ, Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej
KFCh, Pan Marek Wawryniuk podsumowa³ obowi¹z-
ki, nakazy, zakazy, ale i szanse wynikaj¹ce dla nasze-
go sektora z nowej ustawy ozonowej. Wspomnia³ tak¿e
o nowo przygotowywanej legislacji unijnej, dotycz¹cej
gazów fluorowanych (tj. m.in. czynników ch³odniczych
z grupy HFC) oraz zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i
elektronicznego. Wiceprezes KFCh, Pan Grzegorz
Michalski poinformowa³ zebranych o informacji otrzy-
manej od Stowarzyszenia AREA z Brukseli (którego
Forum jest cz³onkiem), dotycz¹cej propozycji unijnej
dyrektywy dot. wybuchowych czynników ch³odniczych
(tzw. ATEX). Ponadto, Pan Maciej Sobczyk wspomnia³
o kolejnej dyrektywie bêd¹cej w tracie wdra¿ania do
polskiego prawa, a maj¹cej implikacje dla naszej bran-
¿y – dot. charakterystyki energetycznej budynków.

Pan Marek Steindel, Dyrektor Centralnego Oœrod-
ka Ch³odnictwa w Krakowie, przedstawi³ porównanie
systemów prawnych funkcjonowania bran¿y ch³odni-
czej w Holandii i w Polsce. Wspiera³ go w tym Pan

Fot. 2 Ożywiona dyskusja w przerwie obrad; od lewej: A. Dier-
żanowski - przedstawiciel Min. Gospodarki i Pracy, M. Steindel
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Arkadiusz Dzier¿anowski z Ministerstwa Gospodarki
i Pracy, bowiem to w³aœnie ten urz¹d centralny koor-
dynuje realizacjê polsko-holenderskiego projektu ba-
dawczego, prezentowanego przez COCH. Jest to dla
nas istotne, gdy¿ warto wspomnieæ, ¿e nowa regulacja
UE w sprawie gazów fluorowanych bêdzie wzorowana
w³aœnie na rozwi¹zaniach sprawdzonych ju¿ od wielu
lat w Holandii. Z ich porównania do zapisów rodzimej
ustawy ozonowej – wynikaj¹ pewne ró¿nice, choæ ge-
neralnie oba systemy s¹ podobne. To oznacza, ¿e gdy
w 2007 r. w ca³ej Unii Europejskiej wejdzie nowe prawo
dot. czynników HFC, my w Polsce bêdziemy do tego
doskonale przygotowani, maj¹c kilkuletni¹ praktykê sto-
sowania analogicznej legislacji dot. HCFC. Trzeba pod-
kreœliæ, ¿e wiele rozwi¹zañ przyjêtych w polskiej usta-
wie o substancjach zubo¿aj¹cych warstwê ozonow¹
sprawdzi³o siê ju¿ pozytywnie w Holandii.

WSPÓ£PRACA ORGANIZACJI BRAN¯OWYCH

W toku dyskusji nad rozwi¹zaniami prawnymi po-
twierdzi³ siê ogólny pogl¹d, ¿e istnieje potrzeba stwo-
rzenia swego rodzaju ogólnokrajowej federacji polskich
organizacji dzia³aj¹cych na rzecz bran¿y ch³odnictwa
i klimatyzacji. Zal¹¿kiem takiego podmiotu niech bê-
dzie spotkanie organizacji bran¿owych w³aœnie na te-
gorocznym Walnym Zebraniu Cz³onków Forum. Obec-
ny by³ bowiem przedstawiciel Zarz¹du G³ównego SIMP
(Wies³aw Pronobis), Dyrektor COCH Kraków, Prze-
wodnicz¹cy Ogólnopolskich Rad Serwisów (Zbigniew
Janczak – jednoczeœnie Prezes jednego z cz³onków
KFCh), Szef polskiego oddzia³u ASHRAE (Maciej Sob-
czyk – tak¿e Prezes jednego z cz³onków Forum), Szef
Stowarzyszenia Serwis-Polska (Wojciech Wierzbicki)
oraz przedstawiciel ministerstwa, które zaanga¿owane
jest w dzia³alnoœæ sektora. Zainteresowanie spotkaniem
wyra¿ali przedstawiciele jeszcze dwóch organizacji –
Centralnego Laboratorium Ch³odnictwa w £odzi oraz
Unii Polskiego Przemys³u Ch³odniczego. Niestety mimo
wczeœniejszych potwierdzeñ, osoby te musia³y odwo-
³aæ swój udzia³, lecz zapowiedzia³y chêæ uczestnicze-
nia we wszelkich kolejnych spotkaniach i dyskusjach
na ten temat.

Ustalono, ¿e w najbli¿szym czasie – w lipcu 2005 r.
– odbêdzie siê kolejne spotkanie grupy inicjatywnej,
która wypracuje ramy instytucjonalne i zastanowi siê
na ramami formalno - prawnymi takiej ogólnopolskiej
organizacji bran¿owej ch³odnictwa i klimatyzacji.

Kolejnym tematem by³y szkolenia realizowane pod
patronatem Krajowego Forum Ch³odnictwa. Aktualnie
funkcjonuj¹ dwa Centra Szkoleñ i Certyfikacji KFCh –
w Gdañsku i Poznaniu. Z uwagi na potrzeby rynku,
czasowo zawieszono realizacjê modu³owego systemu
szkoleñ i od wejœcia w ¿ycie nowej ustawy ozonowej
oba oœrodki koncentruj¹ siê na kursach na tzw. Œwia-
dectwa Kwalifikacji. W tym zakresie przeszkolono ju¿
oko³o 400 osób. W trakcie organizacji jest kilka kolej-
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nych Centrów Szkoleñ i Certyfikacji KFCh. Najbardziej
zaawansowane s¹ przygotowania takiej placówki w
Katowicach.

Zwrócono uwagê na pojawiaj¹ce siê patologie zwi¹-
zane ze œwiadectwami kwalifikacji. Z jednej strony, zda-
rzy³ siê przypadek chyba nazbyt restrykcyjnego po-
dejœcia, gdzie 95% osób uczestnicz¹cych w kursie nie
zda³o egzaminu. Z drugiej strony, niestety pojawiaj¹
siê informacje o “handlu œwiadectwami”, czyli o wyda-
waniu “papieru” praktycznie bez egzaminu i bez rze-
telnego sprawdzenia wiedzy. Takie praktyki, jeœli fak-
tycznie maj¹ miejsce, szkodz¹ ca³ej bran¿y ch³odni-
czej, nara¿aj¹ inwestorów na straty oraz zagra¿aj¹ œro-
dowisku naturalnemu. Dlatego uwa¿amy, ¿e tego typu
przypadki powinny byæ bezwzglêdnie zg³aszane sto-
sownym w³adzom.

Wiceprezes Forum – Pan Grzegorz Michalski –
podsumowa³ nasz¹ wspó³pracê ze stowarzyszeniem
AREA z Brukseli (Air-Conditioning and Refrigeration
European Association). AREA zrzesza takie organiza-
cje jak KFCh prawie ze wszystkich krajów Unii Euro-
pejskiej. Ostatnio powiêkszy³a siê o trzech nowych
cz³onków – z W³och i Czech oraz o drug¹ organizacjê
z Niemiec. Forum nale¿y do tej federacji ju¿ od kilku
lat. AREA lobbuje interesy bran¿y ch³odniczej na po-
ziomie Parlamentu Europejskiego i Komisji Europej-
skiej. Ostatnio, szczególna uwaga poœwiêcana jest nowo
tworzonej Regulacji dot. gazów fluorowanych, kulmi-
nacji opracowania ogólnoeuropejskich standardów kwa-
lifikacyjnych dla firm instalacyjnych i serwisowych oraz
próbom regulacji warunków gwarancyjnych w ca³ej
Europie. AREA wypowiada³a siê w imieniu bran¿y tak-
¿e w sprawie unijnych dyrektyw dotycz¹cych charak-
terystyki energetycznej budynków oraz zu¿ytego sprzê-
tu elektrycznego i elektronicznego.

Forum otrzymuje poczt¹ elektroniczn¹ od AREA
miesiêczne biuletyny. S¹ to doœæ obszerne dokumen-
ty, szczegó³owo przedstawiaj¹ce bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ
stowarzyszenia. Poniewa¿ czêsto ciê¿ko przebrn¹æ
przez 30-40 stronicowy biuletyn, od niedawna wpro-
wadzono zwyczaj zamieszczania tak¿e krótkich stresz-
czeñ. Streszczenia te bêd¹ t³umaczone na jêzyk polski
i udostêpniane cz³onkom KFCh. Ponadto, pe³na treœæ
tych biuletynów dostêpna jest w serwisie internetowym
AERA, po podaniu has³a otrzymanego przez cz³onków
Forum od biura KFCh.

Relatywnie niedawno powsta³ polski oddzia³ ASH-
RAE. Dzia³alnoœæ tego miêdzynarodowego stowarzy-
szenia przedstawi³ jego szef na Polskê – Pan Maciej
Sobczyk. ASHRAE zrzesza osoby fizyczne – in¿ynie-
rów bran¿owych. Do tej inicjatywy przy³¹czy³o siê w
Polsce ju¿ 60 osób. Organizuj¹ one cykliczne spotka-
nia i konferencje techniczne. Najbli¿sze bêdzie poœwiê-
cone ch³odnictwu amoniakalnemu. Wiêcej informacji
mo¿na uzyskaæ na www.poland.ashraechapters.com.

W dyskusji zabra³ g³os tak¿e przedstawiciel Zarz¹-
du G³ównego SIMP kol. Wies³aw Pronobis, dobrze
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znany wielu ch³odniarzom w Polsce. Przypomnia³ hi-
storiê i pocz¹tki Sekcji Ch³odnictwa i Klimatyzacji SIMP
w Polsce. Stwierdzi³, ¿e bran¿a musi dzia³aæ razem
oraz ¿e cieszy siê z tego pierwszego i z kolejnych
planowanych wspólnych spotkañ instytucji dzia³aj¹cych
na rzecz ch³odnictwa i klimatyzacji. Bowiem – tu cytat:
“tylko kole¿eñsko dzia³aj¹ca grupa mo¿e z powodze-

niem reprezentowaæ bran¿ê i œrodowisko”. M¹dre s³o-
wa, nie wymagaj¹ komentarza...

O dotychczasowej i przysz³ej wspó³pracy KFCh z
Miêdzynarodowymi Targami Poznañskimi opowiedzia³
Prezes Zwi¹zku Pan Wojciech ¯migrodzki. Przypo-
mnia³ pokrótce I Forum Ch³odnictwa na Polagra Food
2004. Wyjaœni³ tak¿e, ¿e przyczyn¹ zmiany kalenda-
rza wystaw ch³odniczych na Polagrze jest koniecznoœæ
dostosowania harmonogramu do analogicznej impre-
zy odbywaj¹cej siê w Niemczech – w³aœnie w latach
parzystych.  II Forum Ch³odnictwa odbêdzie siê wiêc
we wrzeœniu 2005 r. – w wydaniu “okresu przejœciowe-
go”, a nastêpnie bêdziemy obecni na Polagrze w ka¿-
dym kolejnym nieparzystym roku – w wersji z pe³nym
rozmachem.

Niezwykle wa¿nym punktem zebrania okaza³o siê
przypomnienie ustanowionego przez nas “Bran¿owe-
go kodeksu etycznego przedsiêbiorstw bran¿y ch³od-
niczej”. Tego zadania podj¹³ siê Pan Wac³aw Maniaw-
ski, Cz³onek Rady Nadzorczej KFCh. Zagadnienie etyki
jest zawsze bardzo delikatne. Zgodzono siê, ¿e nasz
Kodeks jest znakomicie uporz¹dkowanym zbiorem
wartoœci powszechnie uznanych za najwa¿niejsze. Ide-
alnie by³oby – choæ to marzenie chyba nieco utopijne
– gdyby wszystkie firmy naszej bran¿y zechcia³y go
przestrzegaæ. ¯ycie jednak pokazuje, ¿e tak nie jest.
Dlatego stwierdzono, ¿e do S¹du Dyscyplinarnego
KFCh powinien byæ zg³aszany ka¿dy zauwa¿ony przez
Cz³onków Forum przypadek nieetycznego dzia³ania
naszych klientów, dostawców, firm z bran¿y. Dla dobra
nas wszystkich, na rynku powinny pozostaæ jedynie
uczciwe i rzetelne podmioty.

Poniewa¿ nasz Kodeks jest niejako kwintesencj¹
etyki – zgodzono siê, ¿e szefowie firm bêd¹cych cz³on-
kami Forum powinni dopilnowaæ, aby wszyscy ich pra-
cownicy zapoznali siê z postanowieniami Kodeksu, je-
œli jeszcze tego nie zrobili. Dowoln¹ liczbê broszurek
zawieraj¹cych Kodeks w formie drukowanej mo¿na
zamówiæ w Biurze Forum. Zgodzono siê tak¿e, ¿e Ko-
deks powinni przeczytaæ wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy cz³onków Zwi¹zku. To doskona³y sposób,
aby od samego pocz¹tku pielêgnowaæ te wartoœci, które
uznaliœmy za najwa¿niejsze i z których jesteœmy dum-
ni.

Poniewa¿ Krajowe Forum Ch³odnictwa jest kojarzo-
ne w bran¿y jako ostoja profesjonalizmu i rzetelnoœci
biznesowej, jednog³oœnie zdecydowano, ¿e cz³onkowie
Zwi¹zku maj¹ prawo do umieszczenia logo KFCh na
swych papierach firmowych oraz w korespondencji
elektronicznej i w serwisach internetowych (z adno-

tacj¹ o cz³onkostwie w Zwi¹zku). Ponadto, wszyscy
cz³onkowie Forum zostan¹ wyposa¿eni w eleganckie
emblematy z logo KFCh, które umieszcz¹ we wszyst-
kich swych placówkach i oddzia³ach w ca³ej Polsce.
W trakcie niezwykle o¿ywionej dyskusji stwierdzono,
¿e dzia³anie takie przysporzy cz³onkom Zwi¹zku pre-
sti¿u i “blasku”, jak równie¿ rozpropaguje rozpozna-
walnoœæ Krajowego Forum Ch³odnictwa na rynku oraz
wœród samych prawie 2000 osób zatrudnionych przez
naszych cz³onków.

Fot. 12 Wystąpienie p. Wiesława Maniawskie-
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etyki zawodowej

Fot. 11 Do zgodnej współpracy całego środowiska chłodnicze-
go zachęcał w swym krótkim wystąpieniu przedstawiciel
Zarzadu Głównego SIMP, p. Wiesław Pronobis



Naturalnym rozszerzeniem tematu etyki by³a spra-
wa uczciwoœci p³atniczej. Przewodnicz¹cy Rady Nad-
zorczej KFCh, Pan Marek Wawryniuk przypomnia³
podjête przez nas przed kilkoma laty próby stworzenia
“czarnej listy”. Ze wzglêdu na niedoskona³oœci praw-
ne, zmuszeni byliœmy zawiesiæ tamten projekt i znaleŸ-
liœmy alternatywne rozwi¹zanie zabezpieczaj¹ce cz³on-
ków Forum przed nierzetelnymi kontrahentami. Zawar-
liœmy bowiem porozumienie z wywiadowni¹ gospo-
darcz¹ Creditreform, w której mo¿emy on-line spraw-
dziæ potencjalnego klienta w bazie internetowej i to za
cenê o ok. 80% ni¿sz¹ ni¿ standardowe stawki rynko-
we. Wielu cz³onków Forum korzysta z tych mo¿liwo-
œci.

Niemniej jednak, na pocz¹tku maja 2005 r. spotkali-
œmy siê z kierownictwem Polskiej Unii Dystrybutorów
Stali (PUDS), organizacji podobnej do naszej, zrze-
szaj¹cej firmy handluj¹ce metalami. Bol¹czki naszej
bran¿y nie s¹ odosobnione. Cz³onkowie PUDS bory-
kaj¹ siê z takimi samymi problemami p³atniczymi. Utwo-
rzyli wiêc tzw. “Rejestr Nierzetelnych P³atników”. Nie
jest on publicznie dostêpny; maj¹ do niego wgl¹d wy-
³¹cznie cz³onkowie PUDS. To w³aœnie oni zg³aszaj¹
danego nierzetelnego p³atnika do rejestru i to oni po-
nosz¹ pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za prawid³owoœæ zg³a-
szanych danych oraz za fakt umieszczenia ich nie-
rzetelnego klienta w rejestrze. Informacja o zamiarze
wpisania do Rejestru Nierzetelnych P³atników przeka-
zywana jest do firmy - d³u¿nika. Bardzo czêsto ju¿ na
tym etapie d³u¿nik decyduje siê uregulowaæ zaleg³o-
œci, wiêc efekt jest natychmiastowy. Jeœli tak siê jed-
nak nie dzieje, to korzyœæ dla pozosta³ych cz³onków
PUDS jest taka, ¿e maj¹ œwiadomoœæ którym z poten-
cjalnych klientów nie nale¿y sprzedawaæ na kredyt.

Rejestr PUDS dzia³a efektywnie ju¿ kilka lat, prak-
tycznie bez ¿adnych konsekwencji prawnych. Wed³ug
radców prawnych, prowadzenia takich rejestrów jest
ca³kowicie legalne. Dlatego, w najbli¿szym czasie Kra-
jowe Forum Ch³odnictwa stworzy analogiczny system
dla swoich cz³onków.

Po zakoñczeniu oficjalnej czêœci Walnego, jak co
roku wszyscy spotkali siê na uroczystej kolacji w re-
stauracji Hotelu Magellan. Kuchnia by³a doskona³a.
Wino te¿... To znów bardzo cenna okazja do zacie-
œnienia kontaktów i nawi¹zania nowych, porozmawia-
nia o biznesie i o ¿yciu, do po¿artowania i w ogóle –
do zaprzyjaŸnienia siê... Kilkunastu najbardziej wytrwa-
³ych “gawêdziarzy” wytrzyma³o nie wiem jak d³ugo jesz-
cze po godzinie 2 rano, kiedy to ja uda³em siê na za-
s³u¿ony odpoczynek...

A kolejnego dnia, w sobotê rano, po œniadaniu –
mieliœmy kulminacjê naszego Walnego. Znów spotkali-
œmy siê w kilkadziesi¹t osób na sali konferencyjnej.
Warto by³o, bowiem Agencja J&J z Gdyni (www.agen-
cjajj.pl) przeprowadzi³a prezentacjê na temat pozyska-
nia funduszy unijnych na finansowanie przedsiêwziêæ
bran¿y ch³odniczej i klimatyzacyjnej. Zwrócono uwagê
na najczêstsze b³êdy pope³niane przez wnioskodaw-
ców. Przekazano cenne wskazówki i wyjaœnienia – ja-
kie przedsiêwziêcia maj¹ szansê na wsparcie, jakie na
pewno nie, do jakich programów aplikowaæ, kiedy sk³a-
daæ wnioski, itp. itd. D³ugo by pisaæ. Najlepiej by³o po
prostu osobiœcie wys³uchaæ. Ci cz³onkowie Forum, któ-
rzy nie mogli tego uczyniæ – otrzymali poczt¹ elektro-
niczn¹ pisemne materia³y z tej konferencji.

Dyskusje na ka¿dy z tematów poruszanych na Wal-
nym Zebraniu by³y bardzo ¿ywe. Nie sposób wymieniæ
wszystkich osób wyra¿aj¹cych swoje opinie, przedsta-
wiaj¹cych propozycje, czy zadaj¹cych rzeczowe py-
tania. To wszystko nas cieszy. Widaæ, ¿e nasza orga-
nizacja ¿yje i jest potrzebna œrodowisku ch³odnicze-
mu. Zwi¹zek chce s³u¿yæ ca³ej bran¿y ch³odniczej.
Sukcesy Forum mog¹ byæ te¿ Twoim udzia³em. Przy-
³¹cz siê do nas!
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