Olsztyn, 25.08.2020
Walne Zgromadzenie CCIFP
Szanowni Państwo,
chciałbym przedstawić Państwu moją kandydaturę do Rady Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.
Od 2016 roku jestem Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym Michelin Polska S.A. Jesteśmy dużą
firmą przemysłową o ugruntowanej pozycji oraz największym pracodawcą na Warmii i Mazurach.
Zatrudniamy ok. 5 tys. pracowników i produkujemy opony oraz formy do produkcji opon, kordy i mieszanki
gumowe. W tym roku obchodzimy 25-lecie przemysłowej obecności w Polsce. W ciągu tych lat fabryka w
Olsztynie stała się jedną z najnowocześniejszych i największych fabryk Michelin na świecie, a Grupa
Michelin jednym z największych inwestorów francuskich w Polsce.
Wierzę, że doświadczenie i wiedza, które zdobyłem pełniąc w ostatnich latach funkcję Prezesa Zarządu,
współpracując z przedstawicielami rządu, ministerstwami oraz władzami samorządowymi, a także
zasiadając w Zarządzie Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego, mogą zostać wykorzystane dla
dalszego rozwoju CCIFP oraz wszystkich firm francuskich inwestujących w Polsce.
Dzisiejszy świat stoi przed licznymi wyzwaniami, które wymagają wspólnego zaangażowania
i zdecydowanych działań nas wszystkich. Szczególnie ważnym problemem jest wdrożenie idei
zrównoważonego rozwoju we wszystkich sektorach działalności biznesowej. Michelin od lat realizuje
politykę racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych i konsekwentnie ogranicza wpływ swojej
działalności na środowisko naturalne.
Kolejnym kluczowym wyzwaniem biznesu jest cyfryzacja, która otwiera nowe możliwości rozwoju, a
zarazem jest źródłem niepewności oraz różnego rodzaju zagrożeń. Szansa i potencjał jaki niesie ze sobą
cyfryzacja, w sposób nieunikniony dotyka wszystkich obszarów naszej działalności, dlatego jestem
przekonany, że wymiana doświadczeń i współpraca w tym obszarze jest czynnikiem koniecznym do
przyspieszenia dalszego postępu.
Jesteśmy wieloletnim partnerem finansowym CCIFP. Uczestniczymy w wydarzeniach i akcjach
organizowanych przez Izbę, ale także lokalnie wspieramy inicjatywy związane z kulturą francuską. Poprzez
swoją działalność w Radzie chciałbym także wzmacniać i rozwijać wizerunek firm francuskich w Polsce.
Będę zaszczycony, mogąc uczestniczyć w pracach Rady w nadchodzącej kadencji.

Z wyrazami szacunku,
Jarosław Michalak
Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny

Olsztyn, le 25.08.2020

Assemblée Générale de la CCIFP
Mesdames, Messieurs,
Je souhaiterais présenter ma candidature au Conseil de la CCIFP.
Depuis 2016 je suis Président du Conseil d’Administration et Directeur Général de Michelin Polska S.A.
Nous sommes une grande entreprise industrielle avec une position établie qui est le plus grand employeur
dans la région de Warmia et Mazury. Nous employons environ 5 000 personnes. L’usine à Olsztyn produit
des pneus et des moules pour la production de pneus, des renforts textiles et des produits semi-finis. Cette
année, nous célébrons le 25ème anniversaire de la présence industrielle en Pologne. Au cours de ces années,
l'usine d'Olsztyn est devenue l'une des usines Michelin les plus grandes et les plus modernes au monde, et le
Groupe Michelin est devenu l’un des plus gros investisseurs français en Pologne.
Je suis convaincu que l'expérience et les connaissances que j'ai acquises ces dernières années en tant que
Président du Conseil d'Administration, en collaborant avec les représentants du gouvernement, les ministères
et les autorités locales; en plus de siéger au sein du Conseil d'Administration de l’Association Polonaise de
l’Industrie Pneumatique, ils peuvent être utilisés pour le développement futur de CCIFP et de toutes les
entreprises françaises investissant en Pologne.
Aujourd'hui le monde est confronté à de nombreux défis qui nécessitent l'engagement commun et des actions
résolues de nous tous. Un problème particulièrement important est la mise en œuvre de l'idée de
développement durable dans tous les secteurs d'activité des entreprises. Depuis de nombreuses années,
Michelin mène une politique d'utilisation rationnelle des ressources naturelles et limite en permanence
l'impact de ses activités sur le milieu naturel.
Un autre défi majeur du buisness est la digitalisation qui ouvre de nouvelles opportunités de développement
et entraîne en même temps de l'incertitude et divers types de menaces. La digitalisation affectent
inévitablement tous les domaines de notre activité, je suis donc convaincu que l'échange d'expériences et la
coopération dans ce domaine sont un facteur nécessaire pour accélérer les progrès futurs.
Depuis des années, nous accompagnons la CCIFP comme un partenaire financier. Nous participons à des
événements et actions organisés par la Chambre, mais aussi nous soutenons localement des initiatives liées à
la culture française. Par mon activité au Conseil, je souhaite également renforcer et développer l'image des
entreprises françaises en Pologne.
Je serai honoré de pouvoir participer aux travaux du Conseil au cours du prochain mandat.
Je vous prie de croire, chers membres, en l’assurance de ma considération chaleureuse.

Jarosław Michalak
Président du Management Board
Directeur Général

