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P Z L potrzebuje 
swiezej k r w i 
^F i rma poszuka 
pracownikow 
wsrod studentow 
• Inzynierowie ss^ 
jejpotrzebni 
wlasciwie od zaraz 
E w a P a j u r o 
e.pajuro@kurierlubelski.pl 

- Chcemy doprowadzic do 
zmiany pokoleniowej w naszej 
firaiie - zapowiedzial Mieczy-
slaw Majewski, prezes zarz^du 
PZL-Swidnik. 

Wczoraj spolka nalez^ca do 
grupy AgustaWestland podpi-
salaporozumienia o wspolpracy 
z przedstawicielami p i f ciu pol-
skichuczelnitechnicznych. Do-
kument zaklada, ze najlepsi stu-
denci Politechniki Lubelskiej, 
PolitechnikiRzeszowskiej, Poli
techniki Warszawskiej, Wojsko-
wejAkademiiTechnicznejiWyz-
szej Szkoly Oficerskiej Sil Po-
wietrznych w D^blinie b f d ^ 
przyjezdzac do Swidnika na 
praktyki, platne staze, zaj^cia 
praktyczne, warsztaty i konfe-
rencje. 

Rektorzy podpisujq porozumienie z PZL-^wldnik 

Firma nie ukrywa, ze chce wy-
ksztalcic sobie mlod^ i zdoln^ 
kadr^ inzyniersk^. - Bez zmian 
personalnych, nie bfdziemy wy-
starczaj^cokonkurenqqni-thi-
maczyl Majewski. - Nie chcemy 

pozbywac si? doswiadczonych 
pracownikow. Zalezy namraczej 
na zmianie mentalnosci. To ko-
nieczne, bo przez wiele lat byli-
smy firm^ panstwowq - dodal. 

Przedstawiciele uczelni dekla-

rowali, ze ŝ  gotowi do wspol-
pracytakzeprzyrealizacjiwspol-
nych projektow badawczych. -
Dzif k i pieni^dzom z UE nasze 
uczelnie s t ^ sif na wskros no-
woczesne. Czasemmamy lepsz^ 
aparatur? niz czotowe laborato-
ria na swiecie - mowil prof. Jan 
Szmidt,rektor Politechniki War-
szawskiej.-Nasze porozumienie 
to niemal historyczne wydarze-
nie. Powoli naukowcy l^czq si?, 
by wspomagac polsk^ gospo-
dark? i jej rozwoj -dodai. 

Na wczorajszej konferencjipo-
jawili si? tez studenci zaintereso-
wani nauk^ i prac^ w PZL-
Swidnik. - Chdalabym poznac t? 
firm?wczasiepraktykistazy.Za-
lezy m i tez, zeby dowiedziec si? 
czego jeszcze powinnam si? nau-
czyc -thmiaczylaMonikaKraw-
czyk, studentka I I I roku lotni-
ctwa na Politechnice Rzeszow-
skiej. 

PZL-Swidnik zatrudniaobec-
nie okolo 3,5 tys. pracownikow. 
Z tego,450osob to inzynierowie. 
Firma odpocz^tku swojego ist-
nienia (1951 r.) wyprodukowala 
l^cznie ponad 7400 smiglowcow. 

Od 2010 r. PZL-Swidnik na-
lezy do brytyjsko-wloskiej grupy 
AgustaWestland. 


