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Czytam i polecam

JOANNA MAKOWIECKA-GACA
Wiceprezes Polimex-Mostostal
Niedawno została wyróżniona w konkursie Bizneswoman Roku w kategorii „Korporacja”. Jury konkursu
szczególną uwagę zwróciło na jej umiejętności negocjacyjne, kompetencje merytoryczne i konsekwentne działanie
w trudnym procesie restrukturyzacji Grupy Polimex-Mostostal. Dziś to holding z dwiema spółkami operacyjnymi:
Polimex Energetyka oraz Naftoremont-Naftobudowa. Grupa realizuje nie tylko kontrakty strategiczne, czyli
budowę bloków energetycznych w Opolu i Kozienicach, ale także nowe zlecenia od polskich i zagranicznych firm.
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Przyczyną największych trudności jest sukces
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44

48

52
54

59

64

70

Cenią nas poważni partnerzy

Świadczenia pozapłacowe
– czy podatkowo to się opłaca?

10

Komunikacja w sytuacjach kryzysowych

relacje inwestorskie

zarządzanie
14

Wzrost rentowności o 30% dzięki symulacji pracy robotów

Ład korporacyjny – nadciąga rewolucja
w sprawozdawczości

Czym jest coaching menedżerski

regiony i strefy
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Oprogramowanie Tecnomatix pomogło skrócić o 60% czas potrzebny na projektowanie i instalację zrobotyzowanych systemów.
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Warto być elastycznym

transport i logistyka

O sytuacji w motoryzacji, realizacji projektów pod presją czasu, a także produkcji linii, na których tworzonych jest 100 różnych wersji nadwozia,
rozmawiamy z prezes spółki Autorobot-Strefa Elwirą Dziewą i głównym technologiem firmy Bogdanem Besalą.
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Sześć sposobów na optymalizację kosztów
w Twoim magazynie

Inżynierowie powierzchni

technologie

Firma ADAL z Adamówka pod Warszawą jest czołowym producentem urządzeń i instalacji mających zastosowanie w inżynierii powierzchni,
specjalnej aparatury procesowej, systemów transportu technologicznego oraz urządzeń do montażu, zakuwania i testowania węży
wysokociśnieniowych.
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26 dolarów, które zmienią Twój świat
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Sztuczny kamień naukowców
z Wydziału Mechanicznego
Perowskity szansą polskiej nauki

Nasze silniki miażdżą światowy rynek

24

Martin Neumann – prezes zarządu ATB Tamel SA – z dumą mówi o spółce, która ma blisko 70-letnią tradycję i doświadczenie w produkcji
silników elektrycznych.
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REMZAP – strategia wzrostu poprzez inwestycje. Skorzystają klienci
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Włocławek – światowa stolica manometrów
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Solidnie wykonana uszczelka decyduje o prawidłowej pracy potężnej instalacji
Zbudować wieloletnie więzi
O ciągłym rozwoju i inwestycjach w firmę, ofercie dla przemysłu stoczniowego, offshore,
energetycznego i telekomunikacyjnego opowiada prezes spółki Base Group.

Nowa perspektywa unijna? Jesteśmy przygotowani
Promostal zakończył wiele własnych inwestycji pozwalających realizować coraz trudniejsze kontrakty o wyższych marżach.

Klienci do nas wracają i to jest dla nas najlepsza rekomendacja
Grupa Rex-Bud to świetnie radzące sobie na rynku trzy firmy zajmujące się generalnym wykonawstwem,
usługami deweloperskimi i produkcją blach trapezowych.
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Budujesz linię montażową? Pomogą konstruktorzy ze Świdnicy

Biomasa odgrywa i przez kolejne lata będzie odgrywać największą rolę w polskiej energetyce odnawialnej
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Andrzej Antoniuk w niewielkiej Świdnicy stworzył firmę AMS, która zaczynała w przysłowiowym garażu, a teraz cała branży Automotive
zabiega o to, by to właśnie zespół konstruktorów z Dolnego Śląska realizował dla nich linie montażowe.
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Manometry firmy WIKA Polska docierają do najdalszych zakątków świata.

82

Najem „urządzeń przemysłowych”
w świetle umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania

Polmo Łomianki SA jest wieloletnim dostawcą części i podzespołów dla przemysłu motoryzacyjnego. Dzięki doświadczeniu w produkcji
technologią proszków spiekanych metali i wtrysku tworzyw sztucznych spełnia wysokie wymagania stawiane przez światowe koncerny
motoryzacyjne.

REMZAP zakończył wiele procesów inwestycyjnych, które pozwalają na szybszą i bardziej elastyczną realizację zleceń. Współpraca z PROZAP
uzupełniła ofertę o realizacje projektów pod klucz.
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Droga Toyoty

W najnowszym numerze magazynu „Polski Przemysł” wiele ciekawych artykułów. Polecam poczytać o młodej zdolnej Oldze Malinkiewicz, która we Wrocławiu pracuje
nad technologią mogącą zrewolucjonizować produkcję baterii słonecznych. To nie koniec pozytywnych informacji o polskich akcentach w globalnej gospodarce. Kolejnym
jest firma Clime – dowód na to, że z czujnikami można zrobić to samo, co Apple
zrobiło z telefonem, z tą różnicą, że produkcja będzie się odbywać w Polsce. Takich
wynalazców i nowatorskich konstruktorów jest u nas bardzo wielu. Niekiedy wcale
nie wymyślają oni nowych rzeczy od podstaw, po prostu łączą coś, co już dawno istniało, w nową jakość.
Jest jeszcze jeden powód do zadowolenia z Polski za granicą. Otóż obniżyli nam stopy
procentowe o 50 punktów bazowych. To sporo, zwłaszcza że taka stopa depozytowa
obniżona została o 50%! Wcześniej w Eurolandzie obniżyć nie mogli, to wymyślili, że
poluzują. I co z tego wszystkiego będzie? Za oceanem zacierają ręce. Oto bowiem
w Polsce nie trzeba nawet optymalizować produkcji, wdrażać innowacji, tu zarabia się
więcej dzięki polityce monetarnej. Wystarczy płacić w złotówkach, wymieniając wcześniej wydrukowane dolary. Na szczęście są jeszcze tacy, co rozumieją, że produkując
pieniądze, dobrobytu nie osiągniemy. A więc produkują, ale naczepy – jak Wielton
– maszyny rolnicze – jak SIPMA – linie montażowe – jak AMS – czy konstrukcje stalowe – jak Promostal. Produkują w Polsce i sprzedają za granicą, rzecz jasna. Daj Boże
za dolary. O tym wszystkim oczywiście przeczytacie na kolejnych stronach naszego
nowatorskiego magazynu przemysłowego.
Zapraszam do lektury
Mariusz Krysiak
redaktor naczelny magazynu „Polski Przemysł”

W 2015 r. rynek budownictwa drogowego
w Polsce wzrośnie o ponad 10%
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„Do nas, do dyrekcji, należy stworzenie warunków, w których
każdy przedstawiciel załogi linii produkcyjnej będzie dbał o jakość i pracował nad usprawnieniem produkcji, nie martwiąc
się o bezpieczeństwo zatrudnienia”.
(„Droga Toyoty”, 2001)

Droga Toyoty
W pierwszej części cyklu artykułów poświęconego metodyce lean
management opowiedzieliśmy, że już na podstawie przejścia 100-metrowego
odcinka hali produkcyjnej możemy w znacznym stopniu określić relacje
panujące pomiędzy przełożonymi a podwładnymi w firmie.

Jan M. Janiszewski
project manager Langas Group

O

W wielu firmach nastawionych na zmiany (co generalnie jest pozytywne) obserwujemy niemalże zachłyśnięcie się liczbą wdrażanych jednocześnie narzędzi. Trudno jest znaleźć opracowanie, które by tego
zabraniało, ale rozsądek powinien podpowiedzieć, że próba schwytania
kilku srok za ogon może przynieść efekt w postaci garści piór w dłoni.
Najbardziej jaskrawym przypadkiem, z jakim zdarzyło nam się spotkać
w swojej pracy, była firma, która usiłowała wprowadzić naraz pięć narzędzi, których wspólną osią były pomysły pracowników. Każdy z nich,
o innej nazwie, powstawał niezależnie w różnym czasie i z inicjatywy
innej komórki decyzyjnej. Ostatecznie spowodowało to ogromny chaos,
a jak nietrudno się domyślić, w krótkim czasie także paraliż decyzyjny
i ostateczne zniechęcenie pracowników do idei wniosków racjonalizatorskich.
Kolejną kategorię zachowań nazwaliśmy „syndromem KTS”. KTS, o czym
nie każdy z czytelników wie, to rewelacyjne narzędzie odkryte w roku
2014, które pozwala firmie nie tylko na 110-proc. wzrost wydajności pracy, lecz także na wytwarzanie przy zerowym poziomie defektów. Brzmi
ciekawie? W takim razie pora na wyjaśnienie zagadki. Otóż KTS to nic
innego jak Kolejny Trzyliterowy Skrótowiec!
Użyliśmy tego haczyka, by przedstawić następną pułapkę towarzyszącą
wdrażaniu narzędzi. Wpada się w nią, jeśli nie ma się wystarczającej wiedzy
o danym narzędziu. Przypomina to sytuację szalonego stolarza, który zaraz
po odkryciu młotka, szuka czegokolwiek, żeby tylko tego narzędzia użyć.
Wali zatem, w co popadnie, nie zważając na konsekwencje czynionych
(najczęściej) szkód.
W poprzednim numerze wspomnieliśmy o systemie produkcyjnym Toyoty
(TPS – Toyota Production System) jako zdroworozsądkowym i skutecznym
podejściu do zarządzania, a teraz przybliżymy Drogę Toyoty. Droga Toyoty to oficjalna nazwa dokumentu (Toyota Way) wprowadzonego w roku
2001 przez Fujio Cho, pierwszego prezesa fabryki Toyoty w Georgetown.
Dokument ten stanowi swojego rodzaju kodyfikację kultury stworzonej
przez wspomnianego w poprzednim artykule Toyodę, a później rozwiniętej przez Taiichiego Ohno. Jest on uważany za twórcę TPS i jednego
z najlepszych menedżerów koncernu Toyota. Droga Toyoty została oparta
na pięciu podstawowych wartościach takich jak: gotowość do podejmowania wyzwań, myślenie kaizen, genchi genbutsu (idź, zobacz i dogłębnie
zrozum), praca zespołowa, szacunek.
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„Najważniejsze, że nasi liderzy z różnych części świata
przyjmują idee Drogi Toyoty i nasze sposoby realizacji celów,
prowadząc działalność w krajach różniących się zwyczajami,
tradycjami i praktykami biznesowymi”.
(Fujio Cho, z przedmowy do „Drogi Toyoty”)
„Z niespożytą energią i zapałem podejmujemy wyzwania
w duchu kreatywności i odważnie realizujemy marzenia”.
(„Droga Toyoty”, 2001)

Kamil Siemieniuk
ekspert Langas Group

czywiście nie tylko o samo przejście tego dystansu tu chodzi,
ale o wyciągnięcie głębszych wniosków z zaangażowania i motywacji pracowników firmy. A właśnie z odkryciem motywacji
oraz nastawienia na bodźce płynące od kadry zarządzającej
wiąże się nasz dzisiejszy temat – skutecznego wdrażania narzędzi lean.

reklama

lean management w produkcji

Wartości te zostały podzielone na dwa obszary – ciągłe doskonalenie oraz
szacunek dla ludzi.
Gotowość do podejmowania wyzwań wiąże się głównie z chęcią podejmowania trudnych problemów i analizowania ich tak długo, aż
zostaną rozwiązane. Właśnie w taki sposób Sakichi Toyoda podchodził do wspomnianego w poprzednim tekście krosna. Pracownicy
powinni entuzjastycznie podejmować wyzwania polegające na wprowadzaniu koniecznych usprawnień. Myślenie kaizen to – najprościej
rzecz ujmując – ciągłe doskonalenie swojej działalności. Szerzej ten

DĄŻENIE DO DOSKONAŁOŚCI WYMAGA
CZASU. ZARÓWNO DOBRE, JAK I ZŁE
MOTYWOWANIE PRZYNOSZĄ SWÓJ
EFEKT PO PEWNYM CZASIE. DLATEGO
NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE NASZE DZISIEJSZE
NASTAWIENIE TO JEDEN Z WIELU KROKÓW
DO OSIĄGNIĘCIA PRZYSZŁYCH EFEKTÓW
temat omówimy w kolejnych artykułach i powiążemy z systemami
sugestii pracowniczych, które stanowią klucz do ciągłej poprawy
działalności. Genchi genbutsu związane jest z kolei z podejmowaniem
decyzji przez liderów na podstawie faktów, a nie przeczucia czy wrażenia. Wiąże się to z zejściem do gemba – miejsca, gdzie powstaje
problem, do jego źródła. Praca zespołowa jest niewątpliwie podstawą sukcesu przedsiębiorstwa. W Toyocie panuje pogląd, że sukces
pojedynczego pracownika możliwy jest tylko w zespole, który korzysta z postępów i rozwoju poszczególnych osób. Szacunek wydaje się
najbardziej kluczową z przedstawionych wartości. Nie chodzi tutaj
tylko i wyłącznie o szacunek dla ludzi zatrudnionych w firmie, ale
również dla całej społeczności, klientów i wszystkich partnerów biznesowych. W Toyocie każdy musi brać odpowiedzialność za swoje
czyny i ich wpływ na inne osoby. Zapamiętajmy sobie dobrze przesłanie z Drogi Toyoty – ludzi traktujemy nie jako koszty, lecz jako
najcenniejsze aktywa.

Stworzenie kultury, w której pracownicy będą podążać za
swoimi liderami i uczestniczyć w procesie zmian oraz ciągłego
doskonalenia, niewątpliwie przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstwa i powodzenia we wdrażaniu narzędzi lean management. Droga Toyoty to swojego rodzaju mapa drogowa,
uniwersalne wskazówki, które są zawsze aktualne pomimo
różnic kulturowych, odmiennych zwyczajów i praktyk biznesowych.
Zawsze wiele dyskusji i różnego rodzaju wątpliwości budzi system motywacyjny, jaki należy stosować w przedsiębiorstwie nastawionym na kulturę ciągłego doskonalenia. Istnieje wiele teorii
odnoszących się do motywowania pracowników: teoria X i Y,
teoria potrzeb Maslowa, teoria oczekiwań, teoria Herzberga
i inne. Każda z nich wnosi coś ciekawego do teorii zarządzania,
ale – jak wiemy – „W teorii nie ma różnicy między teorią i praktyką. W praktyce różnica istnieje” (Yogi Berra). Aby wybrać
z każdej z nich to, co najlepsze, skupmy się na kilku, jak się wydaje,
oczywistych elementach.
Dążenie do doskonałości wymaga czasu. Zarówno dobre, jak
i złe motywowanie przynoszą swój efekt po pewnym czasie. Dlatego należy pamiętać, że nasze dzisiejsze nastawienie to jeden
z wielu kroków do osiągnięcia przyszłych efektów. Z uwagi na ten
aspekt ważna jest jeszcze inna własność motywowania, a mianowicie ciągłość. Na nic się zdadzą chwilowe zmiany nastawienia, bo
pracownicy dość szybko wyczują tę niespójność i stracą zaufanie.
Dwa powyższe założenia budują trzeci aspekt – koniecznej zgodności bodźców wysyłanych na poziomie całego zarządzania. Zapewnić to może konkretny i opisany system motywacji: znany,
akceptowany i realizowany przez całą kadrę menedżerską.
Należałoby na koniec dodać, że w motywowaniu liczy się indywidualne podejście. Rzeczywiście tak jest, lecz jednocześnie
nie wolno stracić z oczu podstawowego celu – zadania, które
mamy przed sobą. W końcowym rozrachunku to właśnie cel jest
najważniejszy. Jeśli jednostka, z którą przyszło nam grać, mimo
naszych (nawet nieidealnych) starań nie staje się zawodnikiem
pracującym na rzecz całej drużyny, nie pozostaje nam nic innego
jak odesłanie go na ławkę rezerwowych.
Każde wdrożenie narzędzia poprzedźmy gruntowną analizą procesów (tutaj najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie mapowania strumienia wartości VSM – Value Stream Mapping), a co
nawet ważniejsze – dokładną analizą bodźców ekonomicznych,
społecznych, moralnych, jakie zostaną uruchomione, i tego, jak
zadziałają na naszych pracowników. To podpowie nam także, czy
warto tego konkretnego narzędzia użyć, a jeśli zdecydujemy, że
tak, to w jaki sposób najskuteczniej je wprowadzić. Nie jest to
łatwe, ale czy zarządzanie ma być łatwe? ■
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prawo w firmie

Najem „urządzeń
przemysłowych”
w świetle umów
o unikaniu podwójnego
opodatkowania

Tomasz Strzałkowski
doradca podatkowy
w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

NAJSKUTECZNIEJSZYM SPOSOBEM
NA ZMNIEJSZENIE OBCIĄŻEŃ
PODATKOWYCH ZWIĄZANYCH
Z POBOREM PODATKU U ŹRÓDŁA
JEST UZYSKANIE OD KONTRAHENTA
CERTYFIKATU REZYDENCJI
PODATKOWEJ. TAKI DOKUMENT
POZWALA UNIKNĄĆ ZAPŁATY BĄDŹ
ZMNIEJSZYĆ KWOTĘ PODATKU DO
ZAPŁATY
Według „Wielkiego słownika języka polskiego” (<http://www.wsjp.pl>)
urządzenie to z kolei „przedmiot o złożonej konstrukcji, wykonujący lub
ułatwiający określoną pracę”.
Zgodnie z „Nowym słownikiem języka polskiego” [s. 543] przemysłowy to inaczej „związany z przemysłem, używany, stosowany w przemyśle”. Z kolei wyraz przemysł zgodnie z „Wielkim słownikiem języka
polskiego” oznacza „działalność polegającą na produkcji towarów określonego rodzaju na dużą skalę, przy użyciu maszyn”. Natomiast zgodnie
z „Nowym słownikiem języka polskiego” [s. 543] przemysł to „podstawowy dział gospodarki, obejmujący masowe wytwarzanie za pomocą
środków technicznych określonej grupy wyrobów”.
Analiza pojęcia „urządzenie przemysłowe” na podstawie jego słownikowego znaczenia prowadzi do powstania rezultatów tak szerokich i niedookreślonych, że nie rozstrzyga wszystkich wątpliwości związanych z jego
wykładnią.

Zawierając umowę najmu „urządzeń przemysłowych” z zagranicznym kontrahentem, należy pamiętać,
że przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r.
poz. 851) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r.
poz. 361) nakładają na usługobiorcę obowiązek pobrania 20% zryczałtowanego podatku dochodowego.

T

aki podatek, pobierany z wynagrodzenia należnego zagranicznemu usługodawcy, nazywany jest podatkiem u źródła.
Problem koncentruje się na kwestii prawidłowego określenia
zakresu pojęcia „urządzenie przemysłowe”. Dlatego warto
przyjrzeć się zasadom, jakie towarzyszą rozliczaniu tych transakcji. Chodzi
o wszelkiego rodzaju umowy, których istota sprowadza się do oddania
określonego urządzenia przemysłowego w odpłatne korzystanie, np. umowę najmu, użyczenia, dzierżawy.

CZYM JEST „URZĄDZENIE PRZEMYSŁOWE”?
Kluczowe dla zrozumienia istoty problemu jest ustalenie zakresu pojęcia
„urządzenie przemysłowe”. Wszystkie transakcje dotyczące urządzeń innych niż przemysłowe nie będą opodatkowane podatkiem u źródła.
Odpowiedzi na pytanie o zakres pojęcia „urządzenie przemysłowe” nie
udziela nam Modelowa Konwencja OECD w sprawie podatków od dochodu i majątku. Wynika to z tego, że od 1992 r. problematyka dotycząca
poboru podatku u źródła od należności z tytułu użytkowania urządzeń
przemysłowych nie jest już w niej uregulowana. Nie jest to potrzebne,
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gdyż większość państw OECD przychody z najmu „urządzeń przemysłowych” traktuje jak zyski przedsiębiorstw, co skutkuje opodatkowaniem
wyłącznie w kraju podmiotu uzyskującego wynagrodzenie. Wyjątek stanowią Polska, Grecja, Meksyk oraz Włochy, które zastrzegły sobie prawo
do umieszczenia w definicji określenia „należności licencyjnych” dochodu
uzyskiwanego z wynajmu urządzeń przemysłowych, handlowych, naukowych i kontenerów.
Problem w tym, że oprócz złożenia zastrzeżenia Polska nie zdecydowała
się na zdefiniowanie tego pojęcia. Definicji próżno szukać w zawartych
przez Polskę bilateralnych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz w ustawach podatkowych. Wobec powyższego w celu odkodowania tego pojęcia jesteśmy zmuszeni do posłużenia się jego słownikowym
znaczeniem.
Zgodnie z „Nowym słownikiem języka polskiego” [pod red. B. Dunaja,
s. 749] urządzenie jest to rodzaj „mechanizmu bądź zespołu mechanizmów, niekiedy bardzo skomplikowanych technicznie, służących do wykonywania określonych czynności, pełniących jakąś funkcję; przyrządu”.

W praktyce skarbowej organy podatkowe wskazują na konieczność maksymalnie szerokiego rozumienia tego pojęcia jako mieszczącego w sobie
wszelkie możliwe urządzenia stanowiące zespół elementów technicznych,
w tym m.in. maszyny produkcyjne, wózki widłowe, samochody, ciągniki,
sprzęt telekomunikacyjny, a także rusztowania czy nawet kontenery biurowe. Takie stanowisko zajął np. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 14 stycznia 2014 r. (sygn. IPTPB3/423-407/13-2/IR).
Wykładnia dokonywana przez organy podatkowe w mojej ocenie nie
znajduje oparcia w przepisach. Rozumienie tego pojęcia nie może bowiem pomijać przymiotnika „przemysłowy” – a więc dotyczący przemysłu
– i rozszerzać jego zakresu na każdy inny sektor gospodarki. Przy kwalifikowaniu danego urządzenia istotne jest, aby dokonywać tego na podstawie kryterium przeznaczenia, a nie na podstawie okoliczności, że dane
urządzenie potencjalnie mogłoby być wykorzystywane w danej dziedzinie.
Powyższa okoliczność powinna być oceniana z punktu widzenia zaklasyfikowania urządzeń do podgrupy 65 „Urządzenia przemysłowe” Klasyfikacji
Środków Trwałych.
Z praktycznego punktu widzenia zakresem tego przepisu nie powinny
być więc objęte maszyny zakwalifikowane do innych kategorii urządzeń,
np. koparki gąsienicowe, które zgodne z KST stanowią „urządzenia budowlane”. Prawidłowość takiej wykładni potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie o sygn. akt II FSK
820/12.
Warto również zwrócić uwagę na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lutego 2012 r. (sygn. II FSK 1476/10), zgodnie z któ-

rym komputer nie spełnia zadań przemysłowych, o ile nie jest powiązany
z urządzeniem ściśle przemysłowym, biorącym udział w procesie produkcji.
Zgodnie ze wskazanym wyrokiem przy kwalifikowaniu danego urządzenia
istotne jest, aby dokonywać tego na podstawie kryterium przeznaczenia.
Tak więc sprzęt IT w postaci desktopów, laptopów, drukarek, skanerów,
monitorów i stabilizatorów napięcia wykorzystywanych w pracy biurowej
oraz przy realizacji procesów serwisowych nie jest urządzeniem przemysłowym, gdyż nie jest ze swej istoty przeznaczony do procesu masowej
produkcji.
Niestety, zaprezentowana wykładnia nie zawsze znajduje potwierdzenie
w orzecznictwie administracyjnym. Część sądownictwa administracyjnego
akceptuje szerokie rozumienie pojęcia „urządzenie przemysłowe” prezentowane przez organy podatkowe. Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Szczecinie w wyroku z 3 kwietnia 2014 r. (sygn. akt I SA/Sz 950/13)
orzekł, że środkiem transportu jest walec drogowy. Z kolei Naczelny Sąd
Administracyjny w wyroku z 7 maja 2014 r. (sygn. akt II FSK 1342/12)
uznał za urządzenia przemysłowe lokomotywy i wagony kolejowe.
Jeśli nie będziemy mieli pewności, czy od wynagrodzenia należnego zagranicznemu usługodawcy pobrać podatek u źródła, bezpieczniej jest
oczywiście to zrobić, a następnie rozważyć wystąpienie z wnioskiem
o stwierdzenie nadpłaty. Musimy się jednak liczyć z tym, że pozytywne
rozstrzygnięcie zapadnie dopiero przed sądem administracyjnym.

CERTYFIKAT REZYDENCJI PODATKOWEJ
Najskuteczniejszym sposobem na zmniejszenie obciążeń podatkowych
związanych z poborem podatku u źródła jest uzyskanie od kontrahenta certyfikatu rezydencji podatkowej. Taki dokument pozwala uniknąć
zapłaty bądź zmniejszyć kwotę podatku do zapłaty. Certyfikat rezydencji podatkowej to dokument wystawiony przez organ podatkowy
państwa, w którym nasz kontrahent ma siedzibę, potwierdzający, że
jest on rezydentem podatkowym tego państwa. Gdy nasz kontrahent
wylegitymuje się takim dokumentem w miejsce polskiej ustawy o podatku dochodowym będziemy mogli zastosować umowę o unikaniu
podwójnego opodatkowania zawartą przez Polskę z krajem naszego
kontrahenta. Pozwoli to na zmniejszenie podatku do stawki wynikającej
z umowy bilateralnej bądź w ogóle niepobranie podatku. Pamiętajmy
jednak, że te preferencyjne zasady opodatkowania będziemy mogli
zastosować wyłącznie wtedy, gdy będziemy dysponowali certyfikatem
rezydencji podatkowej naszego kontrahenta. Jeżeli go nie posiadamy, to
zobowiązani jesteśmy pobrać podatek u źródła według krajowej stawki
podatku.
To, czy rozliczając transakcję z kontrahentem, obniżymy stawkę podatku
u źródła do stawki wynikającej z umowy, czy też w ogóle zaniechamy poboru tego podatku, będzie zależało od postanowień konkretnej umowy
o unikaniu podwójnego opodatkowania. W celu prawidłowego rozliczenia
transakcji należy dokonać szczegółowej analizy umowy zawartej z państwem naszego kontrahenta. Poszczególne umowy odmiennie traktują
wynajem urządzeń przemysłowych. W jednych transakcje takie są traktowane jako zysk przedsiębiorstwa (np. umowa Polska–Luksemburg), w innych zaś jako należność licencyjna (np. umowa Polska–Ukraina, umowa
Polska–Kazachstan). W pierwszej sytuacji nie musimy pobierać podatku
u źródła. W drugiej już tak.

PODSUMOWANIE
Prawidłowe rozliczenie podatku u źródła od wynajmu urządzeń przemysłowych utrudniają brak definicji urządzeń przemysłowych oraz niejednolite stanowisko sądów administracyjnych w zakresie rozumienia
tego pojęcia. Organy podatkowe od lat niezmiennie prezentują szeroką
wykładnię tego pojęcia. Sądy administracyjne coraz częściej, chociaż niejednolicie, taką wykładnię kwestionują. Taka praktyka narusza poczucie
bezpieczeństwa obywateli, którzy nie powinni byś zaskakiwani rozszerzeniem sensu przepisów prawnych, w sytuacji gdy działali w zaufaniu
do nich. W świetle istniejących wątpliwości interpretacyjnych zasadne
wydaje się uszczegółowienie przez ustawodawcę zakresu definicji urządzenia przemysłowego. ■
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finanse i księgowość

Świadczenia pozapłacowe
– czy podatkowo to się opłaca?
Atrakcyjny i rozbudowany pakiet tzw. świadczeń pozapłacowych / benefitów staje się ważnym elementem
na rynku zatrudnienia, który może przyciągnąć pracowników do firmy. Obecnie na rynku pracy dużą
popularnością cieszą się pozapłacowe świadczenia przyznawane na rzecz pracowników w postaci
ubezpieczeń na życie, pakietów medycznych, kart podarunkowych czy też popularnych ostatnio karnetów
sportowych. Jednocześnie dla pracodawcy ze względów biznesowych prowadzonej działalności istotnym
elementem może być odpowiednia strukturyzacja przyznawanych świadczeń pod kątem podatkowym.
Celem tego artykułu jest wskazanie wybranych aspektów podatkowych związanych z przyznawaniem
takich dodatkowych świadczeń pozapłacowych na rzecz pracowników.

WYDATKI PONOSZONE
NA FINANSOWANIE PRZEZ
PRACODAWCĘ DODATKOWYCH
ŚWIADCZEŃ POZAPŁACOWYCH DLA
PRACOWNIKÓW POWINNY STANOWIĆ
KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW
DLA PRACODAWCY BĘDĄCEGO
PODATNIKIEM CIT
• określenie możliwości i zasad przyznawania na rzecz pracowników korzyści materialnych polegających na uprawnieniu do zakupu po cenach
niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług
w wewnętrznych dokumentach płacowych, w szczególności w regulaminie wynagradzania.
Z uwagi na fakt, że omawiany przepis Rozporządzenia ZUS (§ 2 ust. 1
pkt 26) nie wskazuje konkretnych kryteriów przyznawania korzyści materialnych i mechanizmu nabywania/finansowania ich przez pracowników,
przed wdrożeniem omawianego rozwiązania, w celu zabezpieczenia rozliczeń pracodawcy należy rozważyć uprzednie wystąpienie z wnioskiem
o wydanie pisemnej interpretacji do właściwego Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych w tym zakresie.

Katarzyna Kunka
menedżer, Deloitte Doradztwo
Podatkowe sp. z o.o.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)
W zakresie konsekwencji PIT wartość przyznanych pracownikom nieodpłatnie świadczeń stanowi przychód ze stosunku pracy, który pracodawca
co do zasady powinien uwzględnić przy kalkulacji zaliczki na PIT od dochodu ze stosunku pracy. Także w przypadku wdrożenia modelu przyznawania określonych świadczeń w naturze (takich jak np. pakiety medyczne,
karnety sportowe) opartego na ponoszeniu częściowej odpłatności przez
pracowników wartość tego świadczenia, która została sfinansowana przez
pracodawcę, stanowi przychód ze stosunku pracy dla celów PIT. Wartość
ta z zasady podlega opodatkowaniu PIT wg zasad właściwych dla dochodów ze stosunku pracy (jeśli nie zachodzą przesłanki uprawniające do zastosowania zwolnień podatkowych określonych w art. 21 ustawy o PIT).

Łukasz Starosta
konsultant, Deloitte Doradztwo
Podatkowe sp. z o.o.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
Wartość dodatkowych świadczeń pozapłacowych przyznawanych nieodpłatnie pracownikom przez pracodawcę (finansowanych ze środków
obrotowych1) jako składnik wynagrodzenia ze stosunku pracy stanowi
przychód ze stosunku pracy i w konsekwencji jako przychód ze stosunku
pracy z zasady stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne.
Niemniej w sytuacji, w której pracodawca zdecydowałby się przyznać takie
dodatkowe świadczenia za częściową odpłatnością po stronie pracowników, pojawia się potencjalna możliwość zaoszczędzenia zarówno przez
pracodawcę, jak i przez pracowników na składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Zgodnie bowiem z § 2 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia ZUS2 podstawy
wymiaru składek nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów
zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż
detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu
z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.
Aby pracodawca mógł skorzystać ze zwolnienia z oskładkowania wartości
przekazanych świadczeń pozapłacowych na podstawie powyższej regulacji,
w praktyce konieczne jest spełnienie następujących warunków:
• poniesienie chociażby niewielkiej (nawet symbolicznej3) odpłatności
przez pracownika z tytułu otrzymania określonych świadczeń od pracodawcy,
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie
szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe (Dz. U. z 1998 r., Nr 161, poz. 1106, ze zm.).
3
Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddział
w Gdańsku nr DI/100000/451/1697/2013 „częściowa odpłatność polega w tym przypadku na
2

Odmienne konsekwencje może wywołać finansowanie określonych świadczeń na rzecz
pracowników z innych środków, w szczególności ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych. Dla celów niniejszego komentarza zostały poruszone wybrane zagadnienia
podatkowe związane z finansowaniem takich świadczeń ze środków obrotowych pracodawcy.

1
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Generalnie wydatki ponoszone na finansowanie przez pracodawcę dodatkowych świadczeń pozapłacowych dla pracowników powinny stanowić koszty uzyskania przychodów dla pracodawcy będącego podatnikiem
CIT (analogiczne wnioski co do zasady można wyciągnąć w przypadku
pracodawcy będącego podatnikiem PIT). Przy czym rozpoznanie takich
wydatków jako kosztów uzyskania przychodów możliwe będzie, jeśli wydatki te spełniają ogólne przesłanki do zaliczenia ich do kosztów uzyskania
przychodów, określone w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT4, zgodnie z którym
kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia
przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 wyżej wymienionej
ustawy (należy bowiem mieć na uwadze potencjalne ryzyko uznania, że
wybrane świadczenia mogą być traktowane przez organy podatkowe jako
przejaw działalności socjalnej pracodawcy, np. związane z finansowaniem
zajęć sportowych, przy czym taka ocena wymagałaby weryfikacji na podstawie odrębnych przepisów).
partycypowaniu pracownika (choćby symbolicznym) w pokryciu kosztów zakupu niektórych
artykułów, przedmiotów lub usług. Pracownik uzyska efekt, o którym mowa w przepisie
rozporządzenia, wówczas, gdy pracodawca dokona zakupu towarów lub udostępni korzystanie
z usług po cenie niższej od tej, do której uiszczenia pracownik zobowiązany byłby w przypadku
osobistego (uzyskanego w oderwaniu od zatrudnienia) nabycia tychże usług”.
4
Odpowiednio art. 22 ust. 1 ustawy o PIT.

Jednocześnie, jak wspomniano w części dotyczącej ubezpieczeń społecznych, istotne jest, aby istniała odpowiednia podstawa prawna do
dokonywania tego typu świadczeń na rzecz pracowników jako elementu
składowego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę na rzecz pracowników, w formie odpowiednich zapisów w regulaminie wynagradzania, umowach o pracę bądź w innych aktach wewnętrznych firmy.
Niemniej z uwagi na brak bezpośredniego uregulowania w ustawie
o CIT traktowania przez pracodawcę świadczeń pozapłacowych w celu
uniknięcia sporu z władzami podatkowymi pracodawca może rozważyć
wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w celu
potwierdzenia prawa do traktowania wydatków poniesionych na nabycie
świadczeń przekazywanych pracownikom całkiem nieodpłatnie bądź częściowo odpłatnie jako kosztów uzyskania przychodów5.

VAT
Należy stwierdzić, że przekazanie przez pracodawcę na rzecz swoich
pracowników określonych świadczeń/usług może w określonych okolicznościach stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT
jako odpłatne świadczenie usług (jednocześnie będąc opodatkowaną właściwą stawką VAT bądź potencjalnie korzystając ze zwolnienia z VAT).
Należy przy tym wskazać, że pewne wątpliwości mogą się pojawić odnośnie do ustalenia podstawy opodatkowania VAT, w wypadku gdy pracownicy nabywają omawiane świadczenia za częściową odpłatnością. Zgodnie
z art. 32 ustawy o VAT w przypadku istnienia określonych powiązań pomiędzy dostawcą a nabywcą (w tym wynikających ze stosunku pracy), organ podatkowy może oszacować podstawę opodatkowania VAT zgodnie
z wartością rynkową świadczenia, jeżeli ustalone wynagrodzenie jest niższe
od tej wartości (a na ustalenie wynagrodzenia miały wpływ te powiązania).
A zatem organy podatkowe mogą twierdzić, że jeśli chodzi o usługi świadczone na rzecz pracowników za częściową odpłatnością, niższą niż cena
rynkowa, organy podatkowe mają prawo do ustalenia podstawy opodatkowania zgodnie z ich wartością rynkową na podstawie wspomnianego
art. 32 ust. 1 ustawy o VAT6.
Jednocześnie należy wskazać, że w wypadku gdy dane świadczenie realizowane na rzecz pracownika podlega opodatkowaniu VAT na podstawie
art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnikowi (podmiotowi realizującemu takie
świadczenie) powinno przysługiwać pełne prawo do odliczenia podatku
naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie świadczeń
przekazywanych następnie pracownikom jako zakupu wykorzystywanego
do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, tj. dalszej odsprzedaży
tychże świadczeń na rzecz pracowników.
Należy przy tym zaznaczyć, że w wypadku nabywania usług zwolnionych
na podstawie odpowiednich regulacji VAT pracodawca, działając jako podatnik VAT, powinien być uprawniony do skorzystania ze zwolnienia z VAT
na przekazaniu omawianych świadczeń na rzecz pracowników.
Podstawowymi założeniami opisanymi w niniejszym artykule jest wprowadzenie częściowej odpłatności po stronie pracowników z tytułu korzystania z dodatkowych benefitów oraz dokonanie zmian w odpowiednich
wewnętrznych regulacjach prawnych firmy. Pomimo pewnego ryzyka, które jednakże może być znacznie ograniczone dzięki uzyskanym interpretacjom (zarówno na gruncie podatkowym, jak i ubezpieczeń społecznych),
warto zastanowić się nad tym rozwiązaniem, gdyż może to doprowadzić
do zwiększenia oszczędności po stronie pracodawcy i do zachowania jego
konkurencyjności na rynku pomimo przyznawania dodatkowych świadczeń. ■
5
Przy czym należy wskazać, że stanowisko, zgodnie z którym do kosztów uzyskania
przychodów zaliczeniu podlegają wydatki pracodawcy na dodatkowe świadczenia udostępniane
pracownikom, jest również potwierdzane przez organy podatkowe, np. w interpretacji
indywidualnej prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
z 11 sierpnia 2013 r. (nr IBPBI/2/423-1065/13/PC) czy też w interpretacji indywidualnej prawa
podatkowego wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 grudnia 2012 r.
(nr ILPB3/423-380/12-2/JS).
6
Tak np. pismo z 18 września 2014 r. nr PT8/033/86/539/PSG/14/RD84700, w którym
Minister Finansów z urzędu zmienił interpretację indywidualną nr ILPP2/443-183/14-4/MR
wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.
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Komunikacja
w sytuacjach kryzysowych
Warren Buffet powiedział, że „możemy sobie pozwolić na stratę pieniędzy, nawet dużych, lecz nie stać nas na
utratę reputacji – ani krzty”. Sytuacje kryzysowe przychodzą nieoczekiwanie, zagrażają wszystkim spółkom i często
poważnie nadszarpują ich wizerunek. Jak je rozpoznać? Czy można im skutecznie przeciwdziałać?

reklama

marketing i pr

WARTO MIEĆ NA UWADZE, ŻE
KOMUNIKACJA MOŻE BYĆ NIE
TYLKO RECEPTĄ NA KRYZYS, LECZ
TAKŻE JEGO ZARZEWIEM. DLATEGO
NALEŻY PRZYŁOŻYĆ DO NIEJ
SZCZEGÓLNĄ WAGĘ, ZWŁASZCZA
W DZISIEJSZYCH CZASACH,
KIEDY PRODUKOWANA JEST
CAŁA MASA INFORMACJI CZĘSTO
ANONIMOWYCH
I WYSSANYCH Z PALCA

Katarzyna Gajda
komunikaty mogą się przełożyć na spadek zaufania do informacji
przekazywanych przez firmę. Ponadto – dla zachowania spójności
przekazu – konieczna jest szybka weryfikacja nieprawdziwych informacji pojawiających się w mediach.

kierownik działu marketingu
i PR w Redwood PR

P

rzyczyn sytuacji kryzysowych może być wiele. Od pojedynczych wydarzeń o dużym znaczeniu dla spółki (m.in. przegrana
w dużym przetargu, zmiana uwarunkowań prawnych), przez
te niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością (np. upadek
Lehman Brothers), po cały zbiór wydarzeń tworzących niekorzystną
sytuację (jak np. niezrealizowanie kwartalnych planów sprzedażowych).
Bodźce wywołujące kryzys mogą mieć charakter zarówno wewnętrzny,
jak i zewnętrzny. W pierwszym wypadku źródeł niepożądanej sytuacji
możemy upatrywać m.in. w słabych wynikach finansowych, w podjęciu
przez kierownictwo istotnej decyzji mającej pozytywny lub negatywny
wpływ na działalność operacyjną (np. zamknięcie pewnego obszaru działalności, wejście na nowe rynki). Zalążkiem sytuacji kryzysowej mogą być
wszelkie konflikty interpersonalne na poziomie zarządu, akcjonariatu lub
wśród pracowników, a także wszystkie niedotrzymane obietnice oraz
prognozy, które wychodzą od spółki, a mogą się wiązać z niezadowoleniem interesariuszy. Do źródeł zewnętrznych zaliczamy z kolei wszystkie
zdarzenia zachodzące w bliższym lub dalszym otoczeniu spółki. Może to
być pojawienie się bezpośredniej konkurencji, wrogie przejęcie bądź nieetyczne zachowania na rynku. Sprzyjać kryzysom mogą zmiany uwarunkowań makroekonomicznych, a nawet wydarzenia niemające podłoża
gospodarczego – katastrofa ekologiczna bądź pojawienie się przełomowej technologii. Wymienione zdarzenia stanowią katalog otwarty, a potencjalnie niebezpiecznych dla wizerunku sytuacji w praktyce może być
znacznie więcej.
Warto więc wiedzieć, jak się przed nimi bronić. Przygotowania należy zacząć od rozważenia wszelkich możliwych scenariuszy, które mogą przydarzyć się spółce i być przyczynkiem do sytuacji kryzysowej. Należy przy tym
pamiętać, by analizując potencjalne zagrożenia, nie skupiać się wyłącznie
na bodźcach płynących z firmy, ale wziąć też pod uwagę jej otoczenie. Kolejnym krokiem jest stworzenie oraz wdrożenie odpowiednich procedur
mających zahamować rozwój kryzysu, a każda osoba z kierownictwa powinna te ustalenia uważnie przestudiować, pamiętając przy tym o ich ekonomicznych, społecznych oraz wizerunkowych konsekwencjach. W celu
weryfikacji wdrożonych procedur warto rozważyć przeprowadzenie symulacji kryzysowych, co przy odpowiednim zaangażowaniu pracowników
pozwoli odzwierciedlić potencjalny rozwój wypadków i zweryfikować, czy
założone działania są dla każdego zrozumiałe, a przede wszystkim – skuteczne.
Głównym narzędziem pozwalającym na stawienie czoła sytuacji kryzysowej jest proces komunikacji. Na nic zda się chowanie głowy w piasek i uda-
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Komunikując się w sytuacji kryzysowej, powinniśmy być konkretni i rzeczowi, a nasze stanowisko musi być czytelne dla otoczenia. Wynika to poniekąd ze specyfiki mediów, ale również
z faktu, że w przeciwnym wypadku kluczowe informacje się
rozmyją, a odbiorcom umknie to, co jest najbardziej istotne. Ponadto przygotowując komunikat, należy zawrzeć w nim nie tylko
informacje najważniejsze z punktu widzenia interesariuszy, lecz
także odpowiedzieć na potencjalne pytania, które mogą paść
w stosunku do naszego komentarza. Pozwoli to na przekazanie
pełnej informacji i zmniejszy ryzyko pojawienia się ewentualnych
niedomówień.

wanie, że nic złego się nie dzieje. Z drugiej strony nadmierna aktywność
na tym polu również nie złagodzi negatywnych dla spółki skutków. Czym
zatem powinna się charakteryzować umiejętna komunikacja?
Kluczowy może się okazać czas reakcji. Im szybciej rozpoczniemy komunikację, tym większe mamy szanse na to, że nasz komentarz zostanie
usłyszany i wzięty pod uwagę. W ten sposób zwiększamy również prawdopodobieństwo stania się głównym źródłem informacji dla grup docelowych, a także ograniczamy ryzyko chaosu informacyjnego wynikającego
z pojawienia się zbyt wielu dostawców szczątkowych informacji. Pamiętajmy, że gdy znajdziemy się w centrum wydarzeń, media i tak zwrócą się
do nas po komentarz – bądźmy więc na to przygotowani. Czas odpowiedzi na zadane pytania jest kluczowy, gdyż determinuje to, kto w procesie
komunikacji przejmie inicjatywę i będzie miał możliwość samodzielnego
kreowania przekazu.
W sytuacji kryzysowej niezwykle istotna jest również spójność komunikacji.
Rolą specjalistów ds. relacji inwestorskich (w wypadku kryzysu związanego z rynkiem kapitałowym) czy public relations jest ustalenie z zarządem
głównych treści komunikatów oraz tzw. key messages z uwzględnieniem
specyfiki poszczególnych mediów. Zarząd musi znać główny przekaz
spółki, by nie odbiegać od niego w publicznych wystąpieniach. Sprzeczne

Warto mieć na uwadze, że komunikacja może być nie tylko receptą na kryzys, lecz także jego zarzewiem. Dlatego należy przyłożyć
do niej szczególną wagę, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy
produkowana jest cała masa informacji często anonimowych i wyssanych z palca. Wiele naszych komunikatów jest przedrukowywanych czy kopiowanych na różnego rodzaju fora internetowe lub
media społecznościowe, a ustalenie ich źródła i usunięcie może
być niemożliwe. Nawet jeśli się to uda, wiele osób zdąży już zapewne wykonać zrzuty ekranu, które mogą zostać wykorzystane
w razie usunięcia danej wypowiedzi. By uniknąć przykrej konieczności walki z szumem informacyjnym, proces komunikacji należy
starannie zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem.
Jak więc przeciwdziałać sytuacjom kryzysowym? Monitorując
media i będąc aktywnym uczestnikiem forów internetowych,
jesteśmy w stanie na bieżąco określić, co jest źródłem sytuacji
konfliktowej, i szybko jej przeciwdziałać. Dobrze, jeśli spółka
wszelkie informacje, komentarze, raporty publikuje na swojej
stronie internetowej – to właśnie ona powinna być głównym
źródłem wiedzy o firmie. W związku z tym należy zadbać, by
była dobrze zarządzana. Przede wszystkim ważne jest, by nie bać
się komunikacji i szybko reagować na nieprawdziwe informacje.
Należy wychodzić do interesariuszy – organizować spotkania
oraz publikować oficjalne stanowiska, które można również rozesłać do kluczowych klientów lub inwestorów. Pamiętajmy, że
z każdej sytuacji kryzysowej można znaleźć wyjście. Warunkiem
jest sprawnie przeprowadzony proces komunikacji, uwzględniający przedstawione rady. ■

Ład korporacyjny
– nadciąga rewolucja
w sprawozdawczości

19 grudnia 2014 r. Giełda Papierów Wartościowych
rozpoczęła publiczne konsultacje nowego zbioru
„Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”. Będą
się one toczyć do końca lutego 2015 r. Dla uczestników
rynku nie jest to zaskoczeniem, gdyż informacje
o planowanych zmianach w ładzie korporacyjnym nie
były ukrywane. Od kilku tygodniu mamy już dostęp do
nowego dokumentu. Wychodząc naprzeciw potrzebom
IR-owców oraz wszystkich zainteresowanych najnowszymi
regulacjami prawnymi na rynku kapitałowym, zapraszam
do lektury omówienia najważniejszych zmian w zakresie
nowych „dobrych praktyk”.

stawia cele nowych regulacji: „Celem ładu korporacyjnego jest tworzenie
narzędzi wspierających efektywne zarządzanie, skuteczny nadzór, poszanowanie praw akcjonariuszy oraz przejrzystą komunikację spółki z rynkiem […]”.
Widać zatem, na jakie aspekty położono największy nacisk: efektywność
zarządcza, nadzór, prawa akcjonariuszy oraz przystępną komunikację (komunikaty zrozumiałe zarówno dla eksperta, jak i giełdowy laika. Zawsze
warto przypominać emitentom o używaniu prostego języka w raportach).
„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW […] są ważnym elementem budowania pozycji konkurencyjnej tych spółek i w istotny
sposób przyczyniają się do umacniania atrakcyjności polskiego rynku
kapitałowego […]. Zmiany […] zostały przeprowadzone w sposób zapewniający kontynuację zagadnień ujętych w poprzedniej wersji zbioru
[…], doprecyzowano treść wielu dotychczasowych zasad. Zwiększono
także wymogi w zakresie wybranych zagadnień, kluczowych z punktu
widzenia corporate governance”.
Regulator kładzie nacisk na rolę, jaką mają odgrywać dobre praktyki. Akcentuje rolę ładu korporacyjnego jako pozytywnego wyróżnika wśród innych
konkurencyjnych podmiotów. Przestrzeganie wszystkich (bądź większości)
zasad docelowo ma służyć budowaniu przewagi konkurencyjnej.

STRUKTURA ORAZ TEMATYKA ULEGA ZMIANIE
Obecnie obowiązujący kodeks ładu korporacyjnego składa się ze Wstępu
(Preambuły) oraz czterech części:

Grzegorz Surma
założyciel i redaktor naczelny
www.relacjeinwestorskie.org.pl

I – Rekomendacje dot. dobrych praktyk spółek giełdowych, II – Dobre
praktyki realizowane przez zarządy, III – Dobre praktyki stosowane przez
członków rad nadzorczych oraz część IV – Dobre praktyki stosowane
przez akcjonariuszy.
Nowy kodeks przebudowuje i rozszerza powyższą listę o Wstęp oraz
sześć obszernych punktów (zwanych rozdziałami). Wymieńmy je zatem:
I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

CZYM SĄ DOBRE PRAKTYKI?
Zacznijmy od najważniejszego: czym jest wspomniany ład korporacyjny? To
zespół zasad i wytycznych składających się na mechanizmy dążące do zbudowania (oraz zachowania) korporacyjnej przejrzystości. Dlaczego jest to
tak ważne? Jeżeli dobre praktyki są wdrożone i zachowane, zabezpieczają
interesy wszystkich akcjonariuszy – indywidualnych oraz instytucjonalnych.
Warto pamiętać, że ład korporacyjny nie stanowi de facto wprost obowiązujących przepisów prawa. To tzw. „miękkie regulacje” – wytyczne
charakteryzujące pożądane zachowania emitentów, sporządzone przez
giełdowego regulatora, tj. GPW. Należy również zaznaczyć, że każdy
z emitentów może na własną rękę przyjąć i stosować bardziej restrykcyjną politykę, by pozytywnie wyróżnić się transparentnością wśród innych spółek. Jak w praktyce odbywa się ta procedura? Poprzez wdrażanie
wewnętrznych kodeksów, praktyk i regulaminów przyjmowanych przez
zarząd, radę nadzorczą i walne zgromadzenie emitenta.
Nie sądzę jednak, by wielu emitentów zdecydowało się na to po przyjęciu nowego kodeksu. Jest to mianowicie dokument bardzo rozbudowany,
dający spore możliwości emitentom, którzy zdecydują się na stosowanie
każdego z nowych punktów dobrych praktyk.

REWOLUCJA, NIE EWOLUCJA
Nowe dobre praktyki są obszernym, liczącym 17 stron dokumentem
(obecnie obowiązujące przepisy regulujące ład korporacyjny zajmują niewiele ponad 11 stron). Na wstępie giełdowy regulator (w tym przypadku
Giełda, a nie Komisja Nadzoru Finansowego, pamiętajmy o tym!) przed12 | Polski Przemysł – marzec 2015

Spółka giełdowa dba o należytą komunikację z inwestorami i analitykami,
prowadząc przejrzystą i skuteczną politykę informacyjną. W tym celu
spółka korzysta z różnorodnych narzędzi komunikacji i ma na uwadze
szybkość rozpowszechniania, bezpieczeństwo i dostępność informacji.
II. Zarząd i rada nadzorcza
Spółką giełdową kieruje zarząd, jego członkowie działają w interesie spółki
i ponoszą odpowiedzialność za jej działalność. Do zarządu należy w szczególności przywództwo w spółce, zaangażowanie w wyznaczanie jej celów
strategicznych i ich realizacja oraz zapewnienie spółce efektywności i bezpieczeństwa m.in. poprzez sprawne zarządzanie podejmowanym przez
spółkę ryzykiem.
Spółka jest nadzorowana przez skuteczną i kompetentną radę nadzorczą.
Członkowie rady nadzorczej działają w interesie spółki i kierują się w swoim postępowaniu niezależnością własnych opinii i sądów.
III. Systemy i funkcje wewnętrzne
Spółka giełdowa utrzymuje skuteczny system kontroli wewnętrznej, system zarządzania ryzykiem oraz funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności.
IV. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami
Zarząd spółki giełdowej i jej rada nadzorcza powinny zachęcać akcjonariuszy do zaangażowania się w sprawy spółki, wyrażającego się przede
wszystkim aktywnym udziałem w walnym zgromadzeniu. Walne zgromadzenie powinno obradować z poszanowaniem praw akcjonariuszy i dążyć

do tego, by podejmowane uchwały nie naruszały uzasadnionych
interesów poszczególnych grup akcjonariuszy.
V. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi
Spółka powinna posiadać przejrzyste procedury zarządzania
i ujawniania konfliktu interesów oraz zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi.
VI. Wynagrodzenia
Spółka posiada politykę wynagrodzeń. Polityka wynagrodzeń
określa w szczególności formę, strukturę i poziom wynagrodzeń
członków zarządu i rady nadzorczej spółki.
Jak widać, lista jest spora i rozbudowana. Każdy z rozdziałów jest
wstępnie identyfikowany przez rzymską cyfrę (od I do VI), następnie poprzez litery (Z – „zasada”, R – „rekomendacja”) oraz cyfry
arabskie w każdym konkretnym rozdziale.
Każdy z rozdziałów rozpoczyna się od ogólnego wskazania celu,
jaki powinien osiągnąć emitent poprzez wdrożenie i stosowanie
szczegółowych postanowień, które opisano w danym rozdziale.
Wymienione na początku każdego z sześciu rozdziałów „Rekomendacje” podlegać będą wyłącznie obowiązkowi zamieszczenia
na łamach „oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego”
(wyodrębniona część raportu rocznego emitenta), informacji na
temat ich stosowania, bez konieczności podawania przyczyny takiego stanu rzeczy.
Podsumowując: na łamach oświadczenia publikowanego w raporcie rocznym każdy z emitentów będzie zobowiązany określić, czy
stosował się do wyżej wymienionych „Rekomendacji”, jednakże
jeżeli tego nie robił, nie będzie się musiał z tego zaniechania tłumaczyć. To istotna różnica, gdyż co do pozostałych przepisów wymóg szczegółowych wyjaśnień w wypadku ich niestosowania jest
bardzo akcentowany przez giełdowego regulatora.
Zasada nierozerwalnie związana z kodeksem dobrych praktyk
– comply or explain (stosuj lub wyjaśnij, dlatego tego nie robisz)
– zostanie utrzymana w mocy. Jeżeli emitent zakłada trwałe niestosowanie danej zasady lub jej incydentalne niezastosowanie,
musi o tym fakcie niezwłocznie poinformować interesariuszy rynku kapitałowego. Formę zawiadomienia ustala regulamin GPW
– obowiązek sprawozdawczy będzie zapewne realizowany za pomocą elektronicznego systemu EBI (Elektroniczna Baza Informacji
– tak jak odbywa się to do tej pory).
Nowy ład korporacyjny ma zatem docelowo funkcjonować zgodnie z zasadą „od ogółu do szczegółu”. Każdy z sześciu punktów nowego dokumentu zbudowany jest w analogiczny sposób: kwestie
ogólne – rekomendacje – zasady szczegółowe.
Najważniejszymi zmianami, które będzie regulował nowy kodeks
(m.in. fakultatywność elektronicznego walnego zgromadzenia, obowiązek prowadzenia strony internetowej w języku angielskim tylko
dla największych emitentów, likwidację obligatoryjnego modelu
elektronicznego serwisu relacji inwestorskich – <www.naszmodel.
gpw.pl>, szczegółowe kwestie związane z równością płci w zarządzie
i radzie nadzorczej i in.), zajmę się w kolejnym numerze „Polskiego
Przemysłu”. To ważny temat, warto zatem do niego wrócić. ■
Pełny tekst kodeksu „Dobrych Praktyk AD 2015”
mogą Państwo znaleźć na stronie <http://www.corp-gov.gpw.pl>.
Ewentualne pytania i wątpliwości proszę wysyłać na adres
<info@relacjeinwestorskie.org.pl>.

reklama

relacje inwestorskie

zarządzanie

Czym jest coaching
menedżerski
Coaching menedżerski jest stosunkowo nową
formą indywidualnej, specyficznej nauki opartej na
konkretnych celach i sytuacjach zawodowych. Uczący
się ma możliwość omówienia w cztery oczy aktualnych
tematów zawodowych i znalezienia różnych rozwiązań.
W razie potrzeby coach może także towarzyszyć mu
w określonych codziennych sytuacjach zawodowych (np.
podczas zebrań, negocjacji, analizy osobistego stylu pracy).

Dr hab. Włodzimierz Włodarski
wykładowca na studiach podyplomowych Coaching managerski
– wymóg leadershipu i przewagi nad konkurencją w Akademii
Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie.

C

oaching przede wszystkim opiera się na kapitale ludzkim, potrzebnym w obszarze pojawiającym się między osobą, rolą, organizacją
a otoczeniem. Przy tym pod pojęciem kapitału ludzkiego można rozumieć kadrę kierowniczą, doradców lub specjalistów, dla których
komunikacja, rozwój osobowy i relacje międzyludzkie stanowią istotną część
pracy, np. współpracowników, przedstawicieli handlowych, doradców klienta itd.
Według International Coach Federation Polska (ICF): „Coaching jest partnerską współpracą z klientami w sprzyjającym myśleniu i kreatywnym procesie, inspirującym do rozwoju osobistego i potencjału zawodowego”.
Pokażemy możliwości i sposób działania coachingu w dwóch obszarach:
myślenia biznesowego oraz cyklu zarządzania.

PULS BIZNESU
W myśleniu biznesowym połączonym z zarabianiem pieniędzy można zauważyć pewne powszechne cechy. Jeżeli się z nimi nie liczymy, możemy
napotkać na niezrozumienie i odtrącenie. Jest to swoisty zestaw wartości,
zachowań i umiejętności stanowiący niepisany kodeks, w którym można
rozpoznać profesjonalistę i amatora.
Rzeczowość
Pytania: „Czym się mamy zająć? Jakie to jest zagadnienie?”; inaczej mówiąc, jaka
treść wchodzi w danym przypadku w grę, o jaki temat chodzi, rzeczowe uzasadnienie zajęcia się daną kwestią i dlaczego jest ona ważna. Pozwala skupić
się na istocie jakiegoś problemu czy wydarzenia. Bardzo często odchodzi się
od personalnego omawiania poszczególnych osób, a uwagę poświęca analizie
ich zachowań, a nie przejawianych intencji. Innymi słowy, kieruje się uwagę na
świat zewnętrzny i obserwowalny, a nie świat wewnętrzny ludzi. W tym przypadku stosowany jest mniej lub bardziej tzw. test kamery, a więc obserwacja
jakiegoś zjawiska z punktu widzenia operatora kamery filmowej lub aparatu
fotograficznego. Pozwala to ocenić, czy mamy do czynienia z czymś rzeczywistym, odnoszącym się do faktów, czy z opiniami i wyobrażeniami ludzi.
Opłacalność
Pytanie „Czy to się opłaca?” jest podstawową kalkulacją biznesu. Nie zawsze
jesteśmy w stanie precyzyjnie wyliczyć tę opłacalność, ale nawet nieco in14 | Polski Przemysł – marzec 2015

tuicyjny rachunek kosztów/korzyści jest stale brany pod uwagę. Ważne
jest uświadomienie sobie potencjalnych i faktycznych kosztów, jakie trzeba
ponieść, realizując dane przedsięwzięcie, a które zwykle są dość łatwe do
obliczenia. Możliwe przychody powinny zrównoważyć poniesione koszty
i dać nadwyżkę w postaci zysku. W praktyce brane są też pod uwagę psychologiczne i społeczne koszty oraz efekty, np. łatwość lub trudność porozumiewania się, zaufanie, kontakty, wygląd osób, spodziewane korzyści lub
zagrożenia, które znacznie wzbogacają ten rachunek o dodatkowe elementy.

Ostatnim elementem organizacji swoich doświadczeń jest ocena wyników.
Pytanie: „Co osiągnąłem w wyniku podjętych działań?” wymaga często ustalenia wcześniej miar i kryteriów pozwalających na ocenę tego, czy uzyskuję
sukces, czy ponoszę porażkę. To bardzo ciekawy etap, który może być zarówno frustrujący, jak i zwycięski. Dobrze wykorzystany może spowodować
znaczącą różnicę w swoim uczeniu się z przeżytych doświadczeń i pozwolić
uzyskać istotny postęp w rezultatach osiąganych w przyszłości.

Cele

Pierwszym etapem jest diagnoza, czyli najprostsze pytanie: „Co się aktualnie
dzieje?”. Skupia ono naszą uwagę na bieżących wydarzeniach, z jakimi mamy
do czynienia w swoim życiu. Opis tego, co się nam lub komuś przydarza, wcale
nie jest taki prosty, jak się wydaje, ale często jest naturalny, bo obfituje w opis
zdarzeń, sytuacji, historii osobistych, które mają ważny autentyczny charakter
i zawierają bezpośrednie własne doświadczenia. Te zdarzenia, zaskakujące,
nieprzewidziane, problemowe, niezwykłe itp. mają dla nas jakieś znaczenie,
a więc jakiś istotny sens, który warto odkrywać i przeanalizować. To jest też
punkt wyjścia do przeprowadzenia ewentualnej zmiany zaistniałej sytuacji,
swoisty stan obecny.

Pytanie: „Co chcę osiągnąć?”. Rozmowy w biznesie zawsze toczą się wokół
celów do osiągnięcia. Jest to być może podstawowa cecha i zarazem zasadnicza umiejętność biznesowa, a także postawa życiowa charakteryzująca się
zorientowaniem na zadania, na wykonie założonych i ustalonych zamiarów.
Daje ona bardzo wiele wymiernych korzyści biznesowi: rozliczanie z podjętych zadań, ich wymierność, mobilizację do działania i skuteczne uczenie się
z sukcesów i porażek. Sformułuj zatem cel, a zawsze będzie się coś działo.

Drugim krokiem w tym cyklu wpływu na siebie i innych jest sformułowanie
celu. Co chcę osiągnąć w tej sytuacji? Czego pragnę? Do czego chcę dojść? Dla
wielu osób narzekających, biadolących i skamlących to może być duże przeżycie, gdy zaproponuje się im ten rodzaj ćwiczenia umysłowego. Bardzo często,
gdy sami mamy stan depresyjny, przejście do sformułowania intencji naszych
emocji może być niezmiernie pomocnym sposobem wydostania się na powierzchnię trudnych uczuć.

Niektórzy – np. B. Brown – badaczka rozwoju i autentyczności osobistej
w trudnych chwilach korzysta ze swojego systemu pozytywnego reagowania
na różne trudne sytuacje, które jej się przydarzają:

Wyniki

Trzecim etapem jest realizacja, czyli zaplanowanie sobie działań możliwych
do podjęcia. Pytamy siebie: „Co zrobię, aby zrealizować cel?". Marek Kamiński, nasz zdobywca obu biegunów, przykładał do tego etapu dużą wagę.
W swej książce „Wyprawa” pisał: „Uczyłem się też tego, żeby nie tylko marzyć, ale i robić coś, co mnie rzeczywiście do tych marzeń przybliży. Moja
wewnętrzna siła polegała nie na samych marzeniach, nie na niezależności
myślenia, tylko na zdolności budowania scenariuszy. Marząc o czymś, od razu
zastanawiałem się, jak to krok po kroku osiągnąć. A potem to realizowałem”.

• Czynnie podejmuje celowe działania.

Pytanie: „Jakich rezultatów oczekuję, a jakie uzyskuję?” – jest konkretem,
o który pytają ludzie zaangażowani w przedsięwzięcia biznesowe. Uzyskane
wyniki są dowodami na osiąganie założonych celów. Nic na wiarę. W związku
z tym rzeczowość i konkret w tej mierze są zasadniczym testem pozwalającym ocenić, czy moje dążenia pozwalają na osiąganie tych efektów, na których
mi zależy. Warto zauważyć, że pracując z ludźmi, będziemy mieć też rezultaty
społeczne i efekty psychologiczne, które będą cenne lub kłopotliwe. Podwyżka wynagrodzeń o 200 zł dla jednych będzie jak wybawienie od kłopotów,
a dla drugich nic nieznaczącą regulacją płac, być może nawet obraźliwą.
Presja czasu

Budowanie scenariuszy, check listy, planowanie działań, tworzenie sposobów i narzędzi realizacji, znajdowanie metod i sposobów osiągania celu
– to istota tego etapu zarządzania.

W praktyce można wykorzystać część tego koła zarządzania. Na przykład od
razu przejść od diagnozy do realizacji lub od celu do wyników.

• Myśli lub medytuje o swoich intencjach i zachowaniach,
• Określa nowe, inspirujące cele,

Strategia MOC-y pozwala jej za każdym razem zmienić coś bez zaciskania
zębów i karania się za nicnierobienie.

ĆWICZENIE
Zacznij oswajać się z tym modelem postępowania. Najpierw obserwuj,
co robisz: wstajesz, myjesz się, umawiasz na spotkanie. Potem przejdź do
trudniejszych swoich reakcji, takich jak nieoczekiwane dla ciebie wydarzenie, zwlekanie, smutek czy złość. Co się wtedy wydarza, jak znajdujesz się
w jednej fazie cyklu i przechodzisz do następnego kroku? Jakie możesz wyciągnąć wnioski z tych zdarzeń i obserwacji? Powodzenia. ■
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Pytanie: „Ile mam czasu?”. Czas jest zasobem – w biznesie jest on określony i zwykle krótki. Takie podejście powoduje, że – mówiąc potocznie –
trzeba się wyrabiać. Jeżeli nie jesteś w stanie zrealizować w jakimś okresie
swoich zadań, nie nadążasz, stanowi to zwykle problem dla ciebie i twoich
działań. Jest to też narzędzie do sprawdzenia terminowości, słowności zobowiązań, rozliczeń i wydajności oraz określania opóźnień lub postępu.
Transakcje
Pytanie: „Z kim się skontaktuję, by załatwić tę sprawę?”. Biznesowe relacje między ludźmi mają charakter interesowny, zadaniowy i oparty na
wzajemnych korzyściach. Dzwonię do ciebie, bo mam jakąś sprawę do
załatwienia. Coś za coś. Potrzebuję tego czy owego. Popychamy sprawy
naprzód.
Ćwiczenie
Wyżej wspomniane sześć cech zastosuj do: a) jakiegoś projektu biznesowego; b) jakiegoś wydarzenia, do którego doszło w twoim życiu; c) do
osoby Ci bliskiej; d) do samego siebie i swoich potrzeb. Prześledź uzyskany
proces. Zobacz, na czym polegają różnice przy wykonywaniu poszczególnych zadań, co działa dobrze, a co nie działa i dlaczego.

CYKL ZARZĄDZANIA I WPŁYWU
W życiu i w pracy potrzebujemy jakiejś strategii, którą możemy stosować
naturalnie, swobodnie i w dowolnym momencie, jaki się nam przytrafia.
A poza tym powtarzać ją tyle razy, ile chcemy. I żeby była prosta, ale nie
prostacka. Taki model postępowania zawiera cykl: diagnoza–cel–realizacja–wyniki. Przydaje się on do tego, żeby przyjrzeć się lepiej temu, co
się dzieje w nas i w świecie dookoła. Pozwala zyskać świadomość swoich
problemów i stworzyć nowe możliwości, które możemy wykorzystać, by
zmienić swoje działania, doznania i mieć poczucie rozwoju oraz przekraczania trudnych do pokonania granic. Może również ten cykl służyć do
zmiany swojego stanu wewnętrznego, przygotowania artykułu czy prezentacji. Ma zatem charakter uniwersalny.

Nowe rozwiązania w zakresie
połączeń śrubowych dla każdego
rodzaju przemysłu ciężkiego

Nowe urządzenia oraz narzędzia hydrauliczne i pneumatyczne
HYTORC wykonane są z myślą

o bezpieczeństwie, szybkości pracy, dokładności

i niezawodności i mogą być zastosowane we wszystkich rodzajach
połączeń śrubowych. Możliwości te zostały już potwierdzone przez
wiodące przedsiębiorstwa przemysłowe na całym świecie.
Aby uzyskać informacje na temat tego, które rozwiązanie pozwoli na
realizację Państwa zadań w sposób najlepszy z możliwych, prosimy
o kontakt z nami pod adresem info@hytorc-centraleurope.com.
Zróbmy razem wielki krok do przodu!

Interested in working for the world‘s largest and most innovative manufacturer of
hydraulic and pneumatic torque and tension tools? We‘re looking for Representatives for

the Polish market with technical expertise and knowledge of the local industry. Contact us with your company
profile and/or your personal data sheet at info@hytorc-centraleurope.com

- Made in USA
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DZIĘKI INWESTYCJI W NOWOCZESNE
POJAZDY MIASTO POSIADA
NAJMŁODSZĄ FLOTĘ AUTOBUSÓW
W POLSCE

Wschodzący
Białystok
© UM Białystok / Dawid Gromadzki

Wojciech Stepaniuk
dziennikarz
Polski Przemysł

K

Białystok jest wyraźnie mniejszy od największych polskich metropolii, nie najlepiej
rozpoznawalny, o dość przypadkowym – w gruncie rzeczy – wizerunku. Do tego
z przypiętą łatką „Polski B”. I chodź miasto jest światową stolicą języka esperanto,
wśród jego mieszkańców dominuje poczucie prowincjonalności, czasem wręcz
okraszane kompleksami, na przykład związanymi z jedną z cech gwary białostockiej,
czyli śledzikowaniem. Najdalej na wschód wysunięte miasto wojewódzkie powoli
budzi się jednak z kompleksu „miasta ze wschodniej prowincji”. Dzieje się tutaj
naprawdę dużo: rozwija się sieć dróg miejskich, powstają obwodnice, wybudowano
stadion, usprawniono komunikację miejską.

iedy w roku 2009 pierwszy raz przyjechałem do Białegostoku,
nic nie zapowiadało zmian, które miały nastąpić i które spowodowały, że miasto nie jest już takie samo jak wtedy. Przez
ostatnie pięć lat Białystok diametralnie zmienił swoje oblicze.
Znikło kilka ulic i kilka nowych powstało. Według rządowej „Koncepcji zagospodarowania kraju 2030” Białystok ma zyskać na znaczeniu, wszak leży
najbliżej wschodniej granicy Unii Europejskiej. Stolica województwa podlaskiego ma być lokomotywą, która pociągnie za sobą cały region. Z jednej strony województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie są niezwykle
istotne z uwagi na to, że stanowią granicę Unii Europejskiej, a z drugiej
16 | Polski Przemysł – marzec 2015

strony są słabo zintegrowane z resztą kraju, nie mówiąc już o Europie.
Równocześnie są to regiony najbiedniejsze. Według danych GUS dochód
na jedną osobę w gospodarstwie domowym w województwie podlaskim
wynosi 1103 zł miesięcznie. W kraju jest o 90 zł wyższy.

JAK TO ZMIENIĆ?
Niezbędny jest rozwój infrastruktury, czyli budowa i modernizacja dróg
oraz kolei. Priorytetem jest skrócenie czasu dojazdu z Białegostoku do
Warszawy. I w tej kwestii działania trwają. Modernizowana jest linia kolejowa pomiędzy Warszawą a Białymstokiem, przez co stolica Podlasia nie ma

i jeszcze przez kilka miesięcy mieć nie będzie kolejowego połączenia ze stolicą Polski. Jednak do końca 2015 r. pociągi na trasie do
Warszawy mają jeździć z maksymalną prędkością 200 km/h. Z kolei na trasie Białystok–Augustów–Suwałki–Trakiszki mają rozwijać
prędkość 100–120 km/h. Znacznie krócej do stolicy kraju miałyby
też jeździć pociągi z Ełku.
Plan zakłada również budowę drogi ekspresowej z Białegostoku
do Lublina oraz z Białegostoku do Suwałk i dalej do Budziska.
Droga S8 prowadząca do Warszawy na niektórych odcinkach
utrzymuje światowe standardy, natomiast droga krajowa nr 19
z Białegostoku do Lublina, którą pokonuję dość często, pozosta-

DROGA S8 PROWADZĄCA DO
WARSZAWY NA NIEKTÓRYCH
ODCINKACH UTRZYMUJE ŚWIATOWE
STANDARDY
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TRASA GENERALSKA
Jeszcze do niedawna ulicą Lipową, znajdującą się w ścisłym centrum
miasta, odbywał się ruch kołowy. Postanowiono to jednak zmienić i na
pewnym odcinku ulicę zamieniono na deptak, przez co Białystok zyskał
też spory rynek miejski – Rynek Kościuszki – z ratuszem. Inwestycja
ta kosztowała miasto 8 mln 200 tys. zł., a jej celem było przywrócenie
dawnego charakteru rynku miejskiego. Ale to wciąż nie wszystko. Wybudowano przedłużenie ważnej dla miasta ulicy Piastowskiej, a sztandarową inwestycją drogową ostatnich lat jest rozbudowa tak zwanej
Trasy Generalskiej, w której ramach przebudowano ulice: gen. Stanisława Maczka, gen. Władysława Andersa i gen. Franciszka Kleeberga.
Składają się na nią: ponad 12 km dwupasmowej drogi, 15 obiektów inżynierskich, 15 km dróg rowerowych oraz obustronne chodniki, drogi
serwisowe i nowoczesna infrastruktura techniczna. Trasa łączy zachód
ze wschodem miasta i łączy tranzytowe drogi krajowe prowadzące do
granic z Białorusią i Litwą. Z nowej trasy, poza mieszkańcami, skorzystają
więc także kierowcy aut ciężarowych. Inwestycja została zrealizowana
dzięki środkom z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013. Całkowita wartość inwestycji
realizowanej w latach 2009–2014 to ponad 465 mln zł, przy czym dofinansowanie z UE wyniosło prawie 354 mln zł.
Podsumowując: długość dróg wybudowanych w Białymstoku w latach
2010–2014 to 57,2 km, natomiast długość dróg przebudowanych i wyremontowanych to 83 km.

KOMUNIKACJA MIEJSKA I ROZRYWKA

© UM Białystok / Dawid Gromadzki

© UM Białystok / Dawid Gromadzki

Urszula Mirończuk
rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Białegostoku

wia wiele do życzenia, szczególnie na odcinku przebiegającym przez województwo Mazowieckie, w okolicach Łosic. Białystok nie ma połączenia
kolejowego z Lublinem, a oferta drogowego transportu publicznego jest
bardzo uboga. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że nie ma jej wcale, wszak cztery połączenia na tak znaczącej trasie są niczym w stosunku
do zapotrzebowania, o czym można się przekonać chociażby przeglądając
portale internetowe poświęcone wspólnemu podróżowaniu.

W ciągu ostatnich kilku lat Białystok znacząco się zmienił. Wpływ na to
miało przede wszystkim maksymalne wykorzystanie środków unijnych.
Zrealizowaliśmy projekty o wartości niemal 2,5 mld zł, przy czym dofinansowanie wyniosło niemal 1,5 mld zł. I te inwestycje widać w naszym
mieście: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, nowoczesne autobusy
i system zarządzania nimi, wygodne drogi dla aut i autobusów, wciąż rozrastająca się sieć dróg dla rowerów, podstrefa Suwalskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej oraz nowy Stadion Miejski.

TERENY INWESTYCYJNE
Jedną z najważniejszych inwestycji, które zmieniły Białystok w ciągu ostatnich kilku lat, jest Podstrefa Białystok Specjalnej Suwalskiej Strefy Ekonomicznej. Powstała ona w 2009 r. i zajmuje powierzchnię 30 ha. Na
początku października 2014 r. do zarządu SSSE przekazany został wniosek
dotyczący rozszerzenia Podstrefy Białystok o ponad 43 ha terenów na
Krywlanach i niemal 21 ha działek Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Wszystkie działki inwestycyjne na obecnym obszarze Podstrefy Białystok zostały sprzedane. Dotychczas zainwestowało tam dziewięć
firm. Przedsiębiorcy deklarują zrealizowanie inwestycji o wartości niemal
530 mln zł. Do tej pory zrealizowano inwestycje za prawie 250 mln zł.
Liczba nowych miejsc pracy ma wzrosnąć o ponad 900 etatów, z czego
obsadzonych jest już około 450.
Kolejna zmiana wiąże się z Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Został on zlokalizowany w południowej części miasta, na terenie,
który położony jest w granicach osiedla Dojlidy, w rejonie ulic Borsuczej, Żurawiej i Myśliwskiej. Położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie
zagospodarowanych i zabudowanych nieruchomości o funkcji usługowej
oraz terenu Podstrefy Białystok SSSE. Umożliwiło to stworzenie w południowo-wschodniej części miasta wydzielonego obszaru o charakterze
dzielnicy naukowo-przemysłowej generującej sferę badawczą oraz sektor
produkcji i usług opartych na wysoko wyspecjalizowanych technologiach
i innowacyjnych rozwiązaniach. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny stworzono za niemal 169 mln zł. Środki pozyskano z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego celem jest stworzenie i rozwój nowoczesnej infrastruktury dla przedsiębiorców opierających swoją
działalność na zaawansowanych technologiach. Wpłynie to na dynamiczne
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Dla Białegostoku i białostoczan inwestycje te mają zasadnicze znaczenie.
Pozwoliły przyciągnąć nowych inwestorów, którym stworzono dobre warunki do inwestowania i prowadzenia działalności. Dzięki nim staliśmy się miastem nowoczesnym. Wraz ze wzrostem zainteresowania Białymstokiem
zewnętrznych inwestorów coraz bardziej dynamicznie rozwijają się również
firmy lokalne. W tym kontekście liczy się też powstająca nowoczesna baza
naukowo-edukacyjna. W ten sposób dążymy w Białymstoku do rozwoju
innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy.
Miasto wspiera przedsiębiorców lokalnych, a także tych zewnętrznych
poprzez konsekwentną budowę lub modernizację infrastruktury technicznej i poprawę dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych. Miasto
sukcesywnie przygotowuje tereny przeznaczone pod inwestycje. To bezsprzecznie zwiększa konkurencyjność, atrakcyjność inwestycyjną, a przede
wszystkim wpływa na aktywizację rynku pracy.

© UM Białystok / Dawid Gromadzki

ożywienie gospodarcze i wzrost konkurencyjności miasta i całego regionu.
Ze względu na liczne uczelnie wyższe funkcjonujące w mieście oraz potencjał ich absolwentów duży nacisk będzie położony na przedsiębiorczość
akademicką.

Poprzez planowane uzbrojenie ok. 144 ha terenów inwestycyjnych zarówno
na terenie Białegostoku, jak i we współpracy w ramach Białostockiego
Obszaru Funkcjonalnego (BOF) na terenie sąsiadujących gmin powstanie
realna szansa na utworzenie nowych miejsc pracy.
Atrakcyjność inwestycyjna naszego miasta w olbrzymim stopniu zależy także od sprawnych i szybkich połączeń komunikacyjnych z innymi regionami
Polski i Europy. Jednym ze strategicznych celów jest realizacja w całości
drogi ekspresowej S8 do Warszawy oraz modernizacja przebiegu trasy
kolejowej Rail Baltica.

Przyznać trzeba, że ruch autobusów miejskich po Białymstoku jest
dobrze zaplanowany, choć niektóre dzielnice nie mają ze sobą bezpośredniego połączenia. Białostocka Komunikacja Miejska posiada obecnie
257 autobusów, których średni wiek nie przekracza sześciu lat. Dzięki
inwestycji w nowoczesne pojazdy miasto posiada najmłodszą flotę autobusów w Polsce. Komunikacja obsługuje 942 przystanki i w skali roku
przewozi 100 mln pasażerów. Białostoczanie mają jednak pewien niedosyt. Jak mówią, zdarza się, że autobusy przyjeżdżają na przystanek jeden
po drugim, a potem przez długi czas nie pojawia się żaden z nich.
Niedawno oddano też do użytku nowy stadion miejski. Jego budowa rozpoczęła się latem 2010 r. Pierwszym wykonawcą było polsko-francuskie
konsorcjum Eiffage, które miało zbudować stadion za 180 mln zł brutto.
Firma nie dotrzymała jednak terminów i miasto się z nią pożegnało. Od
roku 2012 inwestycję kończył hiszpański OHL. W sierpniu 2013 r. oddano do użytku pierwszą część obiektu, z trybunami na 7 tys. osób, salami konferencyjnymi i miejscami dla mediów. Za dokończenie pierwszego
etapu (który rozpoczęło konsorcjum Eiffage) i zbudowanie od podstaw
kolejnych trybun miasto zapłaciło 250 mln zł netto, czyli blisko 300 mln zł
brutto.
Białystok stawia również na rowerzystów. Obecnie do ich dyspozycji jest
już 100 km ścieżek rowerowych, powstały stojaki na rowery, których
rodzaj został uzgodniony z przedstawicielami środowiska rowerzystów,
i 15 wiat rowerowych przy szkołach. Opracowywana jest także koncepcja budowy odcinków dróg rowerowych, co przyczyni się do tworzenia
spójnej sieci dróg rowerowych w mieście. W 2014 r. budżet na inwestycje w infrastrukturę rowerową wyniósł 1 mln zł. Wraz z końcem maja
2014 r. ruszył system Białostockiej Komunikacji Rowerowej – BiKeR. To
300 rowerów i 30 stacji: terminali do wypożyczania i stojaków. O lokalizacji poszczególnych stacji decydowali białostoczanie. Mieszkańcy w internetowym głosowaniu wybrali także logo systemu i jego nazwę.

PODSUMOWANIE
Analizując inwestycje miejskie, śmiało można stwierdzić, że Białystok –
miasto ulokowane na wschodzie Polski, światowa stolica języka esperanto,
ogromne dziedzictwo kulturowe i tereny ważne pod względem przyrodniczym – jest jak wschodzące słońce. Pewnie dlatego hasłem promującym
miasto jest: „Wschodzący Białystok”. Cieszy fakt, że miasta takie jak Białystok się rozwijają. Pozostaje tylko czekać na poprawę jakości życia samych
białostoczan. ■
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Sześć sposobów
na optymalizację kosztów
w Twoim magazynie

reklama

transport i logistyka

Agnieszka Klejne
Anter System

Każde przedsiębiorstwo dąży do maksymalizacji zysków poprzez zwiększenie sprzedaży oraz
optymalizację kosztów. W dzisiejszych czasach każdy dział ma szukać oszczędności. Problem ten
nie omija również firm z rozbudowanymi halami magazynowymi. Magazyny są jednymi z najbardziej
kosztochłonnych działów. Wymagają drogich rozwiązań, które ułatwią zarządzanie ruchem towarów
czy wykorzystaniem przestrzeni. Jak więc zoptymalizować koszty działania magazynu?

K

ażdy magazyn ma swoją specyfikę. Oczywiście, inaczej podejdzie się do kwestii optymalizacji kosztów dla magazynu nowo
projektowanego, a inaczej dla już funkcjonującego. Jednak nie
zmienia to faktu, że niezależnie od rodzaju magazynu koszty
są ukryte w wielu miejscach i często trudno je wyodrębnić z całości oraz
przyporządkować do wybranej kategorii. A to stanowi jedną z głównych
trudności optymalizacji kosztów magazynu.
Jakie zatem są główne koszty generowane przez magazyn? Jest ich wiele,
a wymienione w artykule stanowią jedynie część wszystkich:
utrzymanie magazynu – przeglądy techniczne budynków, utrzymanie i konserwacja obiektów technicznych, dróg wewnętrznych i placów
manewrowych, zakup wyposażenia statycznego magazynu (m.in. regały,
palety, owijarki, odbojnice, słupy ochronne itp.), zakup wyposażenia ruchomego magazynu (środki transportu);
serwis – utrzymanie sprawności urządzeń ochronnych, przeglądy i naprawy regałów, serwis środków transportu, oświetlenie magazynu, odnawianie oznakowania w magazynie;
media – koszty energii pochłanianej przez środki transportu w postaci
energii elektrycznej i/lub gazu;
wymiana sprzętu – wymiana zużytego wyposażenia, zakup materiałów
eksploatacyjnych do urządzeń;
płace – pensje, podatki, ubezpieczenia;
straty – pokrycie strat finansowych w majątku trwałym i obrotowym,
nieodpowiednie wykorzystywanie urządzeń;
inne – wysoki stan zapasów, zbędne procesy logistyczne.
Kosztów jest tak wiele, że pomysł na ich obniżenie może się wydawać nierealny. Jest to jednak możliwe i to bez uszczerbku na jakości wykorzystywanych materiałów eksploatacyjnych czy zagrożenia dla bezpieczeństwa
pracy. Istnieje bowiem kilka efektywnych sposobów optymalizacji. Oto
one.

PRODUKTY POPRAWIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO I WSPIERAJĄCE UTRZYMANIE RUCHU
Przypadków zawalonych regałów z towarem jest wiele. Straty mogą być liczone nawet w milionach złotych! Jeśli chodzi o zabezpieczenie regałów, to
przepisy stanowią, że przedsiębiorcy mają obowiązek umieszczania osłon
na słupach narożnych. W Polsce, ze względu na niski koszt zakupu, wciąż
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bardzo popularne są osłony stalowe. Jednak coraz więcej dobrze zarządzanych i rozwijających się firm inwestuje w odbojnice i bariery z tworzyw
sztucznych, które są już europejskim standardem. Szefowie magazynów
często patrzą wyłącznie na cenę jednostkową. Cena samego produktu
ze stali jest zazwyczaj niższa. Jednak do niej dochodzą koszty kotew oraz
montażu. Należy wziąć również pod uwagę to, że w większości wypadków
stalowe produkty mają dużo niższą ochronę (30–40 cm wysokości) w porównaniu z tymi wykonanymi z tworzyw (40–60–80 cm wysokości). Gdy
popatrzy się na kwestię zabezpieczeń regałów w szerszym aspekcie, to
okaże się, że odbojnice z tworzyw sztucznych są rozwiązaniem znacząco
tańszym. Przede wszystkim nie niszczą tak drogiej w naprawie posadzki,
a przez swoją elastyczną konstrukcję skuteczniej i dłużej chronią w wypadku uderzenia wózkiem.
Produktów z tworzyw sztucznych poprawiających bezpieczeństwo w magazynie – jak można się przekonać, przeglądając ofertę Anter System – jest
wiele. Są wśród nich różnego rodzaju bariery, słupy czy profile ochronne,
które mają różne zastosowania, ale przede wszystkim ich zadaniem jest
ochraniać miejsca potencjalnie zagrożone wypadkiem i zderzeniem z wózkiem widłowym. Zakup profesjonalnych produktów pozwala na osiągnięcie znaczących oszczędności: od uniknięcia zawalenia się regałów aż po
zapobieżenie wypadkowi pracownika.

OPTYMALIZACJA CZASU PRACY
Planowanie zasobów ludzkich przedsiębiorstwa jest bardzo ważne. Analizę efektywności pracowników należy przeprowadzać na bieżąco. Na miejscu pracy powinna się znajdować optymalna ich liczba – niezbędna do
realizacji wszystkich zadań. Co jednak zrobić w wypadku wysokiej zmienności zamówień? Warto rozważyć, czy firma poniesie mniejsze koszty, gdy
zatrudni na stałe dodatkowego magazyniera, czy gdy wynajmie pracownika tymczasowego. W zależności od regionu oraz sezonu koszty zatrudnienia będą się zmieniać i być może stały pracownik okaże się dla danego
przedsiębiorstwa rozwiązaniem tańszym od pracownika czasowego.

OBNIŻENIE RACHUNKÓW ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
Koszty prądu w magazynach są znaczące. Wie o tym każdy kierownik.
Można je jednak obniżyć, negocjując indywidualną stawkę z dostawcą
energii. Warto rozmawiać nie tylko z dominującymi podmiotami, lecz także z mniejszymi dostawcami energii elektrycznej. Często ci mniejsi mają
konkurencyjne oferty gwarantujące np. stałą cenę prądu na kilka lat. Gwarancja taka daje pewność, że koszty energii nie wzrosną, nawet gdy dojdzie
do zmiany przepisów w prawie energetycznym.

ZARZĄDZANIE PALETAMI
Używanie przez magazyn drewnianych palet jest dla każdego przedsiębiorstwa kosztowne. Nie chodzi wyłącznie o ich zakup czy magazy-

IM WIĘKSZY MAGAZYN, TYM
TRUDNIEJSZE JEST ZNALEZIENIE
W NIM NP. MAŁYCH PARTII
PRODUKTÓW. WAŻNE JEST, BY
PRACOWNICY MAGAZYNU MIELI
MOŻLIWOŚĆ NATYCHMIASTOWEGO
NAMIERZENIA POSZCZEGÓLNYCH
PRODUKTÓW, A TAKŻE IDENTYFIKACJI
POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI

nowanie, lecz także o koszty transportu. Drewniane, ciężkie
i wysokie palety można zastąpić tekturowymi, które przez
to, że mogą być niższe, pozwalają załadować do samochodu
ciężarowego więcej towaru. Dodatkowo są one lżejsze, co
nie jest bez znaczenia dla kosztów paliwa. Koszty transportu
spadają również z jeszcze jednego powodu. Papierowe palety
są biodegradowalne i można je zostawić u klienta wraz z towarem. Zaleta tego rozwiązania jest taka, że zamiast wracać
samochodem załadowanym wyłącznie paletami bez towaru,
przed wysłaniem w drogę powrotną można go ponownie zatowarować.

SYSTEM IDENTYFIKACJI POZYCJI MAGAZYNOWEJ
Im większy magazyn, tym trudniejsze jest znalezienie w nim np.
małych partii produktów. Ważne jest, by pracownicy magazynu
mieli możliwość natychmiastowego namierzenia poszczególnych produktów, a także identyfikacji poszczególnych pozycji. System automatycznej identyfikacji pozycji ułatwia pracę,
jednak jest również wymagający – należy pamiętać o dokładnym wprowadzeniu produktu do systemu przy jego przyjęciu
oraz o informowaniu o każdym jego późniejszym ruchu. Za
pomocą tego systemu można w pełni automatycznie optymalizować alokację obiektów na regałach, co powoduje znaczące oszczędności w wykorzystaniu powierzchni magazynowej,
a także czasu.

2015

FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY

ANNUAL CONFERENCE
OF AUTOMOTIVE INDUSTRY
IN POLAND

23th-25th June 2015, Zawiercie, Poland

AutoEvent offers above all:
• a unique opportunity for B2B talks,
• an industry-specific exhibition,
• business contacts and contracts,
• a SWOT analysis of the automotive sector,
• a meeting of industry professionals from
the sector from Poland and abroad,
• the latest strategies and trends,
• and a gala dinner at which the winners of two
automotive industry contests, the Investment
of the Year and the Manager of the Year,
are announced.

since 1994 we have been integrating the automotive industry

NOWOCZESNY SYSTEM IT
Każdy nieplanowany przestój linii produkcyjnej generuje ogromne straty dla przedsiębiorstwa. Kosztochłonne są również zbyt
wysokie stany zapasów (znaczące koszty magazynowania) oraz
braki w magazynie. Dbanie o stany magazynowe jest ważne,
gdyż umowy z kontrahentami obejmują wysokie kary za nieterminowe dostawy towarów. Można jednak nad tym zapanować,
zlecając specjalistycznej firmie IT stworzenie dedykowanego systemu informatycznego, który będzie informował szefów działów
(np. magazynu, zaopatrzenia) o brakach lub o stanach magazynowych. System taki może w znaczący sposób usprawnić pracę
całego przedsiębiorstwa.
Praktyka pokazuje, że w zarządzaniu magazynem można zastosować koncepcję lean management. Bez wątpienia jednak ograniczenie kosztów magazynu zależne jest od kierownika magazynu.
Może on dbać o poziom kosztów generowanych przez magazyn
lub przeciwnie. Niezależnie od jakości systemów wykorzystywanych w magazynie najwięcej błędów popełnianych jest właśnie
przez człowieka. ■
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technologie

26 dolarów, które zmienią Twój świat
Wyobraź sobie czujnik zapakowany w stylową plastikową (PVC) obudowę wielkości gumki do ścierania
ołówka. Instalujesz to coś, gdzie chcesz. Działa półtora roku na jednej baterii. Wysyła dane dotyczące
np. temperatury czy nasłonecznienia wprost na Twój smartfon, a odczytujesz je za pomocą dedykowanej
bezpłatnej aplikacji mobilnej. To jeden z tych projektów, o których Steve Jobs mógłby powiedzieć, że jest
połączeniem technologii i sztuki. W dodatku pochodzi z Polski.

Sztuczny kamień
naukowców z Wydziału
Mechanicznego

Mariusz Krysiak
redaktor naczelny
Polski Przemysł

Zespół naukowców z Politechniki Krakowskiej (PK)
opracował nowy typ supertrwałych materiałów
o unikatowych właściwościach. Wynalezione tworzywo
geopolimerowe (tzw. sztuczny kamień) można
wykorzystać m.in. w budownictwie, konserwacji zabytków,
produkcji odpornych na korozję rur, a także w motoryzacji
czy przemyśle lotniczym. Do produkcji geopolimeru
posłużył tuf wulkaniczny występujący w okolicach
Krakowa.

Mariusz Krysiak
redaktor naczelny
Polski Przemysł

Z

realizować pomysł o czujniku i aplikacji na smartfon postanowiło trzech Polaków: Bartłomiej Zimny, Andrzej Pawlikowski
i Wojciech Bąk. Jak mówią, chcą, by wymyślony przez nich produkt stał się prostym, nowoczesnym, a przede wszystkim przydatnym rozwiązaniem dla wszystkich. W tym celu założyli w USA spółkę
Clime Inc., a samo urządzenie nazwali po prostu clime.

DO CZEGO TO WŁAŚCIWIE SŁUŻY?
Najprościej byłoby odpowiedzieć, że do wszystkiego, do czego tylko
chcesz. Clime wprowadza znaną z wielu hal przemysłowych automatykę
do naszych domów. Czujnik może mierzyć temperaturę, wilgoć, nasłonecznienie, wskazywać położenie i powiadamiać o tym, że został poruszony. Jest użyteczny dzięki połączeniu czujnika ze smartfonem, którym
dysponuje już niemal każdy. To na jego ekranie za pomocą specjalnej
aplikacji zobaczymy wykres zmieniającej się temperatury na przestrzeni
ustawionego przedziału czasowego, to smartfon zaalarmuje nas, gdy wilgotność spadnie poniżej zadanej wartości. Twórcy na swojej stronie podają
kilka prostych przykładów praktycznych zastosowań, takich jak informowanie o tym, kiedy trzeba podlać kwiaty. Wystarczy włożyć sensor do
doniczki i kiedy poziom wilgotności spadnie, w telefonie włącza się alarm.
Clime dzięki swoim niewielkim rozmiarom może być używany praktycznie
wszędzie. Bartłomiej Zimny chce, by: „Clime stał się prostym, przydatnym,
a także nowoczesnym rozwiązaniem dla wszystkich. Korzystanie z dobrodziejstw technologii nie wymaga jej znajomości. Właśnie z takiego założenia wyszliśmy, projektując nasze urządzenie”.
Trzeba dodać, że urządzenie nie jest drogie. Za pojedynczy czujnik trzeba
zapłacić 26 dol. i koszty wysyłki. Z kolei 10 czujników to wydatek 235 dol.
i koszty wysyłki. Tak niska cena jest możliwa między innymi dlatego, że
konstruktorzy nie zapakowali do jednej kostki wszystkich czujników. Clime
będzie dostępny w czterech wersjach. Model podstawowy jest wyposażony w czujnik ruchu, który może służyć również jako akcelerometr. Każdy kolejny model z pozostałych trzech zawierać będzie jeden dodatkowy
czujnik – temperatury, wilgotności lub światła. Ponadto w ofercie firmy
znajduje się Clime Hub, urządzenie zwiększające zasięg sygnału sensora.
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Zdjęcia pochodzą ze strony <http://www.climesense.com>

Użytkownik może dzięki niemu dostawać informacje o temperaturze
w swoim domu bez względu na to, jak daleko znajduje się od sensora.

CO W PRZYSZŁOŚCI?
Już teraz wszyscy chętni do zakupu clime’a mogą go zamówić na stronie
<http://www.climesense.com> w przedsprzedaży. Twórcy chcą z produktem
trafić przede wszystkim do domów amerykańskich. To stamtąd pochodzi
70% klientów firmy. Sam czujnik powstaje w Polsce – w Krakowie i okolicach.
Kolejnym pomysłem, jaki chcą wdrożyć twórcy marki Clime, jest automatyzacja procesów. W tej chwili to czujnik wysyła informacje do smartfona,
który alarmuje człowieka, by ten odpowiednio zareagował. W przyszłości
clime zyska możliwość wysyłania informacji bezpośrednio do urządzeń wykonawczych i do podjęcia akcji człowiek nie będzie już potrzebny. Nietrudno sobie wyobrazić czujnik pod pojemnikiem z cukrem czy w lodówce,
który będzie automatycznie robił zamówienie w sklepie spożywczym. Już
dziś takie rzeczy są możliwe. Pozostaje kwestia odpowiedniego wykonania
takiego urządzenia, aby było proste w obsłudze, tanie i użyteczne. A może
ktoś w przyszłości wpadnie na jeszcze inny pomysł? ■

Zalety clime'a
Przepiękny design
Kostka wielkości gumki do ścierania ołówka wygląda naprawdę
atrakcyjnie. Wykonana jest w różnych kolorach. Całość została
naszpikowana nowoczesną technologią. Małe rozmiary pozwalają
zainstalować clime'a dosłownie wszędzie.
Możliwość integracji
Aplikacja Clime daje możliwość obserwacji wielu czujników za
pomocą jednego smartfona.
Trwałe wykonanie
Kostka clime wykonana jest z pianki PVC. Dzięki temu sensor jest
odporny na działanie wielu czynników zewnętrznych.

„Do

końca roku, jeśli wszystko dobrze pójdzie,
powinniśmy ruszyć z seryjną produkcją na
skalę przemysłową” – mówi nam dr hab.
inż. Janusz Mikuła, prof. PK. To właśnie on
razem z mgr. inż. Michałem Łachem z Wydziału Mechanicznego PK opracowali nowatorski sposób otrzymywania tworzyw lub spoiw o strukturze polimeru nieorganicznego – geopolimeru. Surowcem zastosowanym
w wynalazku jest tuf wulkaniczny z okolic podkrakowskich Filipowic, który
dzięki korzystnym parametrom (łatwość w obróbce, dobre właściwości
termoizolacyjne) był dawniej chętnie stosowany w budownictwie jako kamień budowlany. Obecnie podkrakowskie złoża tufu nie są eksploatowane.
„Geopolimery na bazie tufu wulkanicznego mają bardzo wiele zalet, m.in.:
wysoką wytrzymałość mechaniczną, szybszy początek wiązania, podwyższoną kwasoodporność i odporność na chlorki i siarczany, bardzo wysoką
odporność termiczną, bardzo wysoką odporność na niską temperaturę,
bardzo wysoką odporność na ścieranie, brak korozji stali w kontakcie
z geopolimerem, dostępność surowców” – wyjaśnia prof. Janusz Mikuła.
Koszt produkcji nowego materiału jest porównywalny z kosztami
produkcji betonów tradycyjnych, z jedną znaczącą przewagą – niską
szkodliwością dla środowiska. Synteza geopolimerów jest procesem
dwukrotnie mniej energochłonnym niż produkcja cementu portlandzkiego oraz powoduje wydzielanie od 4 do 8 razy mniej dwutlenku węgla.
Na bazie wynalazku naukowców z PK można produkować m.in. okładziny budynków, materiały izolacyjne, pokrycia antykorozyjne, materiały ognioodporne, kompozyty do zaawansowanych zastosowań,
formy odlewnicze czy wiele materiałów wykończeniowych w budownictwie. Możliwe jest wytwarzanie powłok geopolimerowych na powierzchniach takich materiałów jak beton, stal, ceramika czy drewno.
Powłoki geopolimerowe na bazie tufu wulkanicznego mogą być też stosowane w produkcji rur stalowych lub żeliwnych do przesyłu wody lub
ścieków.
„Taka powłoka naniesiona na ścianę w pomieszczeniu mieszkalnym to kilkumilimetrowa warstwa syntetycznego kamienia, której struktura może
być zaprojektowana tak, by regulowała wilgotność w pomieszczeniu i wiązała nieprzyjemne zapachy” – dodaje prof. Mikuła.

Otrzymywanie geopolimerów z materiału takiego jak metakaolin czy popiół lotny jest szeroko opisywane w literaturze światowej, natomiast nie
ma doniesień o rozwiązaniu proponowanym przez naukowców z PK, czyli zastosowaniu do wytwarzania geopolimerów tufów porfirowych. Ten
sposób wytwarzania geopolimeru, który powstaje dzięki fizycznej i chemicznej obróbce tufu filipowickiego, jest unikatowym rozwiązaniem opracowanym przez naukowców z PK.
Geopolimery są materiałami glinokrzemianowymi, które powstają poprzez reakcję proszku glinokrzemianu w alkalicznym roztworze, w temperaturze poniżej 100°C (możliwe jest także otrzymywanie geopolimerów
w temperaturze otoczenia). Ich struktura jest bardzo zbliżona do naturalnych kamieni występujących w przyrodzie, dlatego geopolimery nazywane
są często „sztucznymi kamieniami”. Składają się one z długich łańcuchów
cząsteczek – kopolimerów tlenków krzemu i glinu – i stabilizujących je kationów metali, najczęściej sodu, potasu oraz związanej wody. Wiązanie zachodzi w mocno alkalicznych roztworach wodnych, w których reaktywne
glinokrzemiany ulegają roztworzeniu, a następnie łączą się z sobą, tworząc
amorficzne lub subkrystaliczne przestrzenne struktury glinokrzemianowe.
Struktura geopolimerów wytwarzanych sztucznie na bazie tufu wulkanicznego jest zbliżona do budowy klatkowej podobnej jak w wypadku naturalnych materiałów powstających w wyniku procesów geologicznych. Główna
różnica polega na braku uporządkowania dalekiego zasięgu, a tego typu
struktura decyduje o wyjątkowych właściwościach nowego materiału. Spoiwa geopolimerowe na bazie tufu filipowickiego charakteryzują się wysoką
wytrzymałością na ściskanie (rzędu 40–50 MPa) oraz żaroodpornością do
temperatur rzędu 1000°C. Po ekspozycji w temperaturze 900°C wytrzymałość na ściskanie wytworzonych spoiw wynosi mniej więcej 50 MPa.
Twórcy rozwiązania podkreślają, że ma ono bardzo duży potencjał, jeśli
chodzi o wprowadzenie do produkcji. Złoża tufu są duże, proces wytwarzania geopolimerów nie jest skomplikowany. W większości etapów procesu produkcyjnego możliwe jest wykorzystanie urządzeń stosowanych
w produkcji popularnych betonów na bazie cementu portlandzkiego.
Wstępne próby technologiczne potwierdziły możliwość wytwarzania tego
rodzaju produktów w zakładach funkcjonujących na rynku.
Wynalazkiem zainteresowanych jest szereg podmiotów krajowych i zagranicznych. „Mieszkam w Polsce, tu też się urodziłem, dlatego produkcję na
skalę przemysłową w pierwszej kolejności chciałbym rozpocząć z partnerem krajowym. Dopiero gdy to się nie uda, będziemy myśleć, czy nie skorzystać z zagranicznych ofert współpracy, których mamy naprawdę wiele”
– podsumowuje prof. Mikuła. ■
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Perowskity szansą
polskiej nauki
ogniwa, dwutlenek tytanu, uzyskiwano w temperaturze 500°C. W dodatku powstałe warstwy miały dużo defektów. „Warstwa perowskitów była
bardzo brzydka, miała nie najlepsze własności. Dlatego trzeba było na nią
położyć grubą warstwę innej, bardzo drogiej polimerowej substancji”.

Wojciech Stepaniuk
dziennikarz
Polski Przemysł

Olga Malinkiewicz, młoda badaczka z Wrocławia, jako
pierwsza na świecie opracowała metodę wykorzystania
perowskitu w produkcji baterii słonecznych. Wynalazkiem
31-letniej wrocławianki zainteresowany jest cały świat.
Ona sama chciałaby, żeby to właśnie polskie wynalazki
wiodły prym w światowej nauce. „To jest szansa, którą
musimy wykorzystać. Moja najbliższa przyszłość należy do
perowskitu” – mówi Olga Malinkiewicz. Czy jej się uda?
Na pewno trzeba trzymać za nią kciuki.

P

erowskity to grupa nieorganicznych związków chemicznych,
które znane są już od XIX w. Swoją osobliwą nazwę zawdzięczają rosyjskiemu mineralogowi Lwu Perowskiemu. Jednak dopiero
kilka lat temu odkryto, że stanowią one wymarzony materiał do
produkcji ogniw słonecznych. Perowskity występują w przyrodzie – np.
w skałach – ale można je wytworzyć również w laboratorium. Badaczka
zapewnia, że każdy chętny może je wytworzyć w domowej kuchni.

REWOLUCJA W FOTOWOLTAICE?
Na razie w ogniwach słonecznych fotowoltaicznych stosowany jest przede
wszystkim krzem, który nie jest materiałem bez wad. Przy produkcji
krzemowych ogniw fotowoltaicznych potrzebne są wysokie temperatury
(ok. 1000°C), a ogniw krzemowych nie można bezpośrednio nanosić na
materiały elastyczne takie jak tekstylia czy plastik.
Perowskity – podobnie jak krzem – pochłaniają światło widzialne (o długości
300–800 nm) w taki sposób, że można z nich odzyskiwać energię elektryczną.
Do tego świetnie rozpuszczają się w rozpuszczalnikach, dzięki czemu można je będzie nanieść sprayem na dowolne powierzchnie. Poza tym do ich
wytwarzania nie są potrzebne wysokie temperatury. Substancję można więc
będzie nanosić na dowolny materiał: odzież, plastik czy nawet papier. Ponadto
warstwa tego materiału może być nawet 10 razy cieńsza niż warstwa krzemu.
Olga Malinkiewicz uważa, że możliwości wykorzystania ogniw słonecznych z perowskitami są niemal nieograniczone. W przyszłości można by było np. pokrywać
nimi powierzchnie domów, ubrań czy urządzeń elektronicznych, które ładowałyby się dzięki energii słonecznej. Z perowskitów da się tworzyć nawet warstwy
półprzezroczyste: „Wyobraźmy sobie, że energię elektryczną będzie mogła produkować np. naklejka przyklejona na szybę” – podaje przykład Olga Malinkiewicz.

Olga Malinkiewicz opracowała technikę wytwarzania cienkiego filmu z perowskitów. Jej materiał był ciągły, pozbawiony defektów i gładki jak stół.
Niepotrzebne było pokrywanie go grubym polimerem czy wytwarzanie
go na specyficznych podłożach. „Materiał wytwarzać można w drukarkach
przypominających te domowe – mówi doktorantka. – Myślimy już nad
otworzeniem linii produkcyjnej, gdzie można by produkować kilometry
taśmy pokrytej perowskitem” – dodaje.

NISKA CENA TO PODSTAWA
Perowskity mogą odnieść wielki sukces ze względu na cenę. „Do ich wytworzenia nie potrzeba wysokich temperatur i przede wszystkim nie jest
wymagane ogromne zaplecze sprzętowe” – mówi wrocławianka.
Cena to jedna z zalet. Kolejne to możliwość wytwarzania materiału w różnych kolorach. „Takie ogniwo można położyć sobie na dachu w kolorze
dachówki. Ponadto jest całkowicie elastyczne, zatem bez problemu przylgnie do każdej powierzchni”.
Zdaniem badaczki na perowskitach powinny być oparte technologie budowy domów. Pozwoli to zaoszczędzić koszty energii: „Energia słoneczna
jest cichutka i zupełnie czysta”. Ponadto Olga Malinkiewicz uważa, że największą rolę wymyślony przez nią materiał ma do odegrania w dużych
miastach, bo przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska,
gdyż budowane w miastach ogromne budynki mogłyby same wytwarzać dla siebie energię. Badaczka widzi zastosowanie swojego wynalazku
również w żeglarstwie, bo wymyślonym przez nią materiałem można na
przykład pokrywać żagle jachtów, co pozwoli na wykorzystywanie generowanej energii do napędzania silników łodzi w bezwietrzne dni. Ładowanie
telefonu komórkowego? Czemu nie?! Ładowarką mogłaby być jego obudowa pokryta perowskitem.

BADANIA TRWAJĄ
Odkrycie było całkiem przypadkowe. Olga Malinkiewicz dostała zadanie,
by wyprodukować perowskity w postaci gazowej. Użyła tego, co miała pod
ręką. Akurat w jej zasięgu znalazły się materiały przydatne w stosowaniu diod. Okazało się, że materiały te były strzałem w dziesiątkę. Reszta potoczyła się błyskawicznie. Wyniki jej badań ukazały się w listopadzie
2013 r. w czasopiśmie „Nature Photonics”. Jej indywidualne badania pod
koniec marca 2014 r. zostały nagrodzone podczas konferencji Photonics21
w Brukseli. Badaczka odebrała wtedy z rąk wiceprzewodniczącej Komisji
Europejskiej główną nagrodę.

Perowskity są też w porównaniu z krzemem całkiem wydajnym źródłem
energii. W ciągu ostatnich paru lat udało się kilkakrotnie poprawić wydajność perowskitów tak, że jest już ona większa niż tzw. krzemu amorficznego, stosowanego w tańszych ogniwach krzemowych.

Zdaniem Olgi Malinkiewicz ten wynalazek to wielka szansa dla polskiej
nauki. Wrocławianka uważa, że naukowcy powinni w tym temacie zewrzeć
siły i działać razem: „Jest to szansa, by to właśnie Polska narzucała rytm
światowej nauce” – dodaje. Przyznaje również, że na wymyśloną przez
nią technologię chrapkę ma wiele podmiotów naukowych z całego świata.
Ona jednak chce postawić na Polskę. „Pochodzę z Polski, tutaj mieszka
moja rodzina i chcę, żeby to się odbyło w Polsce” – mówi.

Olga Malinkiewicz opowiada, że kiedy zaczynała pracę nad perowskitami, sposób produkowania ogniw był bardzo skomplikowany – wytwarzać
można je było tylko na grubym szkle, gdyż jeden z kluczowych elementów

Między wierszami można jednak wyczuć, że młoda doktorantka jest gotowa wyjechać za granicę, jeżeli polska nauka nie wykorzysta szansy, która
tkwi w wynalazku. ■
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ITM Polska:

powierzchnia pokryta najnowszą technologią
Przemysł metalowy jest w wysokim stopniu uzależniony od zmiennych warunków rynkowych. Producenci czują
nieustanną presję, by optymalizować procesy, podnosić wydajność, poprawiać jakość i sprawność przemysłową.
Szukaniu nowych możliwości i inspiracji do zmian sprzyjają spotkania branży, zwłaszcza te, na które przybywają jej
liderzy oraz najbardziej doświadczeni specjaliści i stratedzy. Od tegorocznej edycji targów ITM Polska (9–12 czerwca
2015 r.) dzieli nas jeszcze kilka miesięcy, a już wiadomo, że skala wydarzenia i jego rozmach zadowolą najbardziej
wymagających profesjonalistów z branż związanych z obróbką metalu.

W

szyscy, którzy odwiedzą targi ITM Polska 2015, będą mogli nie tylko zobaczyć najnowsze zdobycze technologiczne
i zapoznać się z nowoczesną myślą inżynieryjną, lecz także
wziąć udział w licznych konferencjach, wykładach i wydarzeniach towarzyszących.

SPOTKANIE WSZYSTKICH GAŁĘZI PRZEMYSŁU
METALOWEGO
Ekspozycja podzielona będzie na salony tematyczne: Salon hydrauliki, pneumatyki i napędów HAPE; Salon obrabiarek i narzędzi MACH-TOOL; Salon metalurgii, hutnictwa, odlewnictwa i przemysłu metalowego METALFORUM; Salon technologii obróbki powierzchni SURFEX; Salon
WELDING oraz organizowany w cyklu dwuletnim Salon bezpieczeństwo
pracy w przemyśle BHP. Swoją ofertę przedstawią także wybitne jednostki
naukowe zgromadzone wokół Salonu nauka dla gospodarki.
Efekt synergii, wywołany oddziaływaniem na siebie pokrewnych branż, dodatkowo spotęgowany zostanie przez organizowane w tym samym czasie
Targi Kooperacji Przemysłowej Subcontracting oraz towarzyszące im spotkania matchmakingowe Subcontracting ITM Meetings.

Również w ramach salonu Surfex zorganizowany zostanie Poligon
Umiejętności, którego przygotowaniem – wzorem lat ubiegłych –
wspólnie z MTP zajmuje się redakcja czasopisma „Lakiernictwo Przemysłowe”. Ta wyjątkowa inicjatywa pozwala na stworzenie platformy
kontaktu technologów i dostawców najnowszych aplikacji z ich odbiorcami, czyli zakładami oferującymi lakierowanie bądź innego rodzaju obróbkę powierzchni. Jest to także forum przepływu wiedzy
i informacji o najnowszych osiągnięciach w dziedzinie obróbki powierzchni.
Na przetestowanie prezentowanych na targach maszyn i narzędzi pozwoli
także przestrzeń interaktywna zorganizowana w ramach Salonu Welding
– Akademia Spawania, na którą zapraszamy wszystkich zainteresowanych
nowoczesnymi technologiami do cięcia i spajania metali. Będzie tu można zobaczyć najnowsze urządzenia do cięcia, lutowania, spawania oraz
metalizacji natryskowej. Na gości będą czekać także roboty przemysłowe i automaty, materiały spawalnicze, oprogramowanie oraz stanowiska
specjalistyczne.

KOMPETENCJE SIŁĄ NAPĘDOWĄ INNOWACJI

Ważnym punktem na mapie wydarzeń targowych będą również warsztaty projektowania dla profesjonalistów, które odbędą się w ramach Salonu
CAD/CAM. Ich organizatorem będzie firma Procad.

Targom ITM Polska będą towarzyszyć seminaria, konferencje i pokazy
przygotowane wspólnie z organizacjami i redakcjami branżowymi.

OPTYMALIZACJA PRODUKCJI KLUCZEM DO ROZWOJU

Wydawca magazynu „Nowa Stal” zorganizuje konferencję „Aluminium
2015: biznes, trendy, technologie”. Będzie to pierwsze wydarzenie poświęcone rodzimej branży aluminium. Konferencja ma na celu wskazanie
obowiązujących trendów oraz potencjalnych kierunków rozwoju jednego
z najbardziej innowacyjnych sektorów polskiej gospodarki.
MTP i Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT po raz kolejny połączą swoje siły podczas organizacji XIII Forum Inżynierskiego, które
odbędzie się pierwszego dnia targów. Tematem przewodnim będzie innowacyjna technika w medycynie.
Z kolei dzięki pracy Stowarzyszenia Stal Nierdzewna goście targów ITM
Polska będą mogli wziąć udział w seminarium „Stal nierdzewna w konstrukcjach stalowych”.
Z punktu widzenia branży obróbki powierzchni, zgromadzonej wokół
salonu Surfex, wyjątkową okazją do poszerzenia wiedzy i kompetencji
będzie seminarium przygotowane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej.
Temat tegorocznego spotkania brzmi następująco: „Tradycyjne oraz innowacyjne obróbki powierzchniowe a konstytuowane właściwości warstw
wierzchnich części maszyn”.

Magnesem przyciągającym profesjonalistów z branży będzie – jak co
roku – prezentacja dużej liczby nowości, które wyróżniają się zaawansowaniem technologicznym i innowacyjnością. To one wpływają na
konkurencyjność przedsiębiorstw, zwłaszcza w branżach, które nie
mogą sobie pozwolić na zastój, a takimi niewątpliwie są branże związane z obróbką metalu. To technologia, innowacje i wiedza, w jaki sposób je wykorzystać, pozwalają na podniesienie sprawności biznesowej,
a kiedy jest to pożądane – także na przemodelowanie procesów produkcyjnych w sposób pozwalający na bardziej wydajne i zadowalające
z ekonomicznego punktu widzenia wykorzystywanie potencjału przedsiębiorstwa.

BUDOWANIE SUKCESU ZACZYNA SIĘ W POZNANIU
Pomiędzy 9 a 12 czerwca 2015 r. technologiczne serce Europy będzie biło
w Poznaniu w rytm najbardziej nowoczesnych urządzeń i maszyn, w rytm
profesjonalizmu i najnowszej myśli inżynieryjnej. Właśnie tutaj przybędą
wszyscy, którzy widzą związek pomiędzy stosowaniem innowacyjnych
technologii oraz korzystaniem z doświadczenia specjalistów i tych, którzy
przed nimi przeszli trudną drogę do sukcesu, a własną przewagą rynkową
nad konkurencją.
Szczegółowe informacje o targach ITM Polska: <www.itm-polska.pl>. ■
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W 2015 r. rynek
budownictwa drogowego
w Polsce wzrośnie
o ponad 10%

Bartłomiej Sosna
główny analityk rynku budowlanego

Dzięki intensywnej akcji przetargowej z lat 2013–2014, od roku 2015 rynek budownictwa drogowego
powróci do dwucyfrowych wzrostów. Jednakże, z uwagi na bardziej równomierne rozłożenie inwestycji
drogowych w czasie, średnioroczna wartość rynku w okresie 2015–2020 nie zbliży się do rekordowego
poziomu z roku 2011. Spokojniejsze tempo budowy dróg może natomiast uchronić branżę drogową przed
powtórką niekorzystnego dla wykonawców scenariusza z lat 2012–2013.

W

edług najnowszego raportu firmy badawczej PMR
zatytułowanego „Budownictwo drogowe w Polsce
2015–2020: inwestycje – firmy – statystyki – prognozy
– ceny” po trzyletnim okresie spadków w roku 2015
rynek drogowy wzrośnie o co najmniej 10%. Rok bieżący będzie jednak
dopiero wstępem do większych wzrostów drogownictwa w roku 2016.
Jak zauważają autorzy raportu, z analizy rządowego Programu Budowy
Dróg Krajowych wynika, że do największej kumulacji prac na drogach po-

winno dojść w latach 2016–2018. „Biorąc jednak pod uwagę doświadczenia z lat ubiegłych oraz brak sztywnego celu, jakim przed kilkoma laty było
Euro 2012, niewykluczone jest bardziej równomierne rozłożenie inwestycji drogowych w najbliższych pięciu latach, w wyniku czego nastąpiłoby
przesunięcie szczytu robót na lata 2018–2019. Scenariusz taki byłby dla
branży budowlanej dużo korzystniejszy i ochroniłby rynek przez kolejną
poważną destabilizacją” – uważa Bartłomiej Sosna, główny analityk rynku
budowlanego w PMR oraz autor raportu, i dodaje: – Z uwagi na większy
udział planowanych dróg betonowych oraz spadek cen ropy naftowej nie

NIŻSZE CENY PALIW BĘDĄ SWOISTYM
BUFOREM DLA WYKONAWCÓW,
CHRONIĄCYM RENTOWNOŚĆ
KONTRAKTÓW, NAWET W WYPADKU
PEWNEGO WZROSTU CEN
PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH TAKICH
JAK CEMENT CZY BETON
należy oczekiwać ponownych silnych wzrostów cen asfaltów, jakie
obserwowano w latach 2011–2012. Co więcej, obecne obniżki
na rynku paliwowym powinny od 2015 r. pozytywnie wpływać na
rentowność kontraktów pozyskanych w roku 2014. Niższe ceny
paliw będą swoistym buforem dla wykonawców, chroniącym rentowność kontraktów, nawet w wypadku pewnego wzrostu cen
podstawowych materiałów budowlanych takich jak cement czy
beton”.
Jak twierdzi autor raportu, w momencie największej kumulacji robót wartość rynku budownictwa drogowego, skalkulowana jako produkcja drogowa i mostowa wszystkich firm
wykonawczych, wyniesie mniej więcej 33 mld zł rocznie. Będzie to wynik o 5 mld zł niższy w porównaniu z rekordowym
rokiem 2011.
Z przeprowadzonej na potrzeby raportu analizy znaczących
postępowań przetargowych procedowanych w 2014 r. przez
GDDKiA wynika, że na rynku aktywnych było ok. 90 dużych firm
wykonawczych. Najczęściej pojawiającym się w przetargach wykonawcą jest Budimex. Wziął on udział w 40 przetargach z 43
poddanych analizie. Na kolejnych miejscach uplasowały się firmy
Strabag, Dragados, Mota-Engil oraz Astaldi. Firmy najbardziej
aktywne utrzymują średni poziom skuteczności na poziomie ok.
20%. Na uwagę zasługuje wynik firmy Budimex, która zwyciężyła
w aż 12 przetargach, wykazując się skutecznością przetargową na
poziomie blisko 30%.
Pod względem akcji przetargowej najbardziej aktywne jest obecnie województwo zachodniopomorskie, głównie dzięki przetargom na trasę S6. Region ten odpowiada za 16% długości tras
będących na etapie przetargu. Dwucyfrowe udziały (po mniej
więcej 13%) notują także województwa kujawsko-pomorskie
(dzięki trasie S5) i dolnośląskie (S3). Dwucyfrowy udział ma jeszcze województwo mazowieckie (ok. 100 km tras w przetargach).
Poza województwem zachodniopomorskim w dłuższym terminie
najlepsze perspektywy dla budownictwa drogowego występują
we wschodniej części kraju (Podlasie, Lubelszczyzna i Podkarpacie). Trasy w tych województwach odpowiadają za mniej więcej
50% długości wszystkich planowanych dróg szybkiego ruchu. Pełne sfinansowanie dróg szybkiego ruchu w tych regionach nie będzie jednak możliwe w ramach rozpoczynającej się perspektywy
unijnej, a termin ich pełnej realizacji jest jeszcze dość odległy. ■
Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie
danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR, pt. „Budownictwo drogowe w Polsce 2015–2020: inwestycje – firmy – statystyki
– prognozy – ceny”.
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Wojciech Stepaniuk

Tworzymy świat
transportu

Mielec – miasto znane z wielkiego przemysłu – jest siedzibą wielu zakładów,
które przetrwały przemiany ustrojowe w Polsce i całkiem nieźle radzą sobie
na rynku. Do takich przedsiębiorstw należy Tworzywa Sztuczne PZL Mielec.
Dawniej firma nosiła nazwę Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PZL
Mielec sp. z o.o. Od początku specjalizuje się w produkcji części i zespołów
kompozytowych, tworzywowych i klejonych dla lotnictwa, kolejnictwa
i wyrobów specjalnych. O firmie rozmawiamy z Ireną Carey,
kierownikiem działu marketingu firmy.
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Ponad 20 lat na rynku to już kawał czasu. Co udało się wam
osiągnąć, a co jeszcze przed wami?
Pracuję w tej firmie dopiero dwunasty rok, ale i w tym stosunkowo krótkim czasie byłam świadkiem dynamicznego rozwoju firmy. Dotyczy to
przede wszystkim zakupu unikatowych urządzeń i maszyn światowej klasy,
a także błyskawicznego rozwoju kooperacji zagranicznej. Gdy rozpoczęłam
pracę w spółce, uczestniczyłam w procesach zatwierdzających potentata lotniczego BAE Systems. Było to dla nas bardzo ważne doświadczenie.
Kolejne lata przyniosły nowych klientów (CAV Aerospace, Airbus SAS,
AgustaWestland z branży lotniczej i Bombardier Transportation – z kolejowej), a w ślad za tym poszły inwestycje w park maszynowy i rozwój
systemów jakości i zarządzania.

Można powiedzieć, że firma Tworzywa Sztuczne PZL Mielec – jeśli
chodzi o adresatów usług – prowadzi działalność na bardzo szerokim polu. Proszę więc scharakteryzować zakres działalności firmy.
Firma specjalizuje się w produkcji części i zespołów kompozytowych, tworzywowych i klejonych dla lotnictwa, kolejnictwa i wyrobów specjalnych. Oczywiście, stosowane technologie wykorzystywane są też w innych gałęziach
przemysłu, gdyż wyroby z tworzyw towarzyszą nam dosłownie wszędzie. Największą grupę wyrobów stanowią części lotnicze, gdyż historia naszej firmy
jest związana właśnie z lotnictwem. Na początku lat 90. byliśmy jednym z wydziałów największych zakładów lotniczych w Polsce, a w roku 1994 – korzystając z majątku, kadry i kilkudziesięcioletniego doświadczenia Wydziału Tworzyw
Sztucznych Zakładu Lotniczego WSK PZL Mielec – staliśmy się odrębną firmą.

Z RACJI POWIĄZAŃ Z PAŃSTWOWYMI ZAKŁADAMI
LOTNICZYMI JESTEŚMY NADAL NAJWIĘKSZYM
DOSTAWCĄ ELEMENTÓW KOMPOZYTOWYCH
I TWORZYWOWYCH DO SAMOLOTÓW
PRODUKCJI POLSKIEJ, TJ. M28 SKYTRUCK I BRYZA
PRODUKOWANYCH W MIELCU
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Produkcja dla branży lotniczej, motoryzacyjnej i kolejnictwa
– można śmiało powiedzieć, że wasza domena to transport.
Tak można powiedzieć. Jak wspomniałam, historia firmy jest związana
z produkcją lotniczą, ale w ramach dywersyfikacji produkcji spowodowanej
załamaniem się ryku lotniczego w latach 90. (zerwanie zamówień z byłego Związku Radzieckiego) oraz kolejnym kryzysem w tej branży w roku
2000 (brak zamówień na polskie samoloty M28 czy iryda) zarządzający
firmą wraz z całą kadrą kierowniczą zaczęli szukać możliwości zagospodarowania zdolności produkcyjnych w branży kolejowej i motoryzacyjnej. Działania te zostały zakończone sukcesem. Rozpoczęto współpracę
z Zakładem Naprawy Taboru Kolejowego Nowy Sącz i Mińsk Mazowiecki
i z producentem autobusów Autosan z Sanoka. Produkowane były także
elementy nadbudów do bardzo wówczas popularnych polonezów – do
wersji użytkowej i do karetki.
Skupmy się zatem teraz na produkcji dla lotnictwa. Jaki
konkretnie jest wasz wkład w przemysł lotniczy?
Wkład jest znaczący. Z racji powiązań z Państwowymi Zakładami Lotniczymi jesteśmy nadal największym dostawcą elementów kompozytowych
i tworzywowych do samolotów produkcji polskiej, tj. M28 skytruck i bryza
produkowanych w Mielcu. Asortyment dostarczanych części jest ogromny, począwszy od skomplikowanych zespołów kompozytowych z wypełniaczami ulowymi, aż do drobnych elementów plastikowych czy gumowych.
Można powiedzieć, że dostarczamy do tych samolotów wszystko, co nie
jest wykonane z metalu. Ale kleimy też pokrycia metal–metal. Jesteśmy
również dostawcą dla innych zakładów w Polsce.
A co pani powie o kondycji przemysłu lotniczego w Polsce?
W wyniku zmian ustrojowych i przekształceń polski przemysł lotniczy
opiera się w głównej mierze na globalnych firmach czy konsorcjach lotniczych. Przykładem tego jest mielecka firma PZL zarządzana przez firmę
lotniczą Sikorsky Aircraft, która wchodzi w skład korporacji UTC. Innym
przykładem jest firma PZL Świdnik, związana z AgustaWestland, oraz zakłady w Warszawie należące do Airbus Military. Ze wszystkimi wymienionymi firmami współpracujemy. Wykonujemy części do kilku typów
włoskich śmigłowców i do rodzimych samolotów szkolno-treningowych
orlik oraz lekkich samolotów AT-3.
Pozostała nam do omówienia produkcja dla kolejnictwa
i motoryzacji.
Musimy się cofnąć do początków działalności. Współpraca z wymienionymi wcześniej firmami krajowymi pozwoliła nabrać doświadczenia, które
umożliwiło rozpoczęcie współpracy z tak znanym klientem zagranicznym
jak Bombardier Transportation. Oczywiście, nie było to proste, wymagało

TECHNOLOGIE STOSOWANE W PRZEMYŚLE
MOTORYZACYJNYM CZY KOLEJOWYM NIE
SĄ ZBYT WYMAGAJĄCE, MOŻNA SIĘ OBEJŚĆ
BEZ SPECJALNEGO PARKU MASZYNOWEGO
CZY WDROŻONYCH SYSTEMÓW
JAKOŚCIOWYCH. DLATEGO TEŻ STRATEGIA
ROZWOJU FIRMY UKIERUNKOWANA
JEST GŁÓWNIE NA OBSZAR PRODUKCJI
LOTNICZEJ, GDZIE MOŻEMY WYKORZYSTAĆ
POSIADANY UNIKATOWY PARK
MASZYNOWY I TECHNOLOGIE
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około 1,5 roku międzynarodowych audytów zatwierdzających, ale się udało.
Od roku 2006 produkujemy dla oddziału we Włoszech, od roku 2008 dla
oddziału niemieckiego i od roku 2010 dla oddziału angielskiego. Tak więc
nasze wyroby można zobaczyć w pociągach jeżdżących po różnych krajach
Europy. Wykonujemy wszelkiego rodzaju wyłożenia wnętrz w pociągach pasażerskich, kabin WC, kabin oraz pulpitów maszynisty. W Polsce w zakresie
tej produkcji współpracujemy z największymi zakładami PESA Bydgoszcz.
Jeżeli chodzi o motoryzację, to naszym głównym odbiorcą był Autosan, ale
dostarczamy też komponenty laminatowe do tzw. kamperów cieszących
się coraz większym zainteresowaniem, szczególnie w Niemczech.
Ale to nie wszystko. Okazuje się, że wasze wyroby można
zobaczyć na przykład w gabinetach dentystycznych oraz na
pojazdach opancerzonych.
Stosowane technologie mogą być również wykorzystane do produkcji
części tworzywowych w zasadzie do wszystkich zastosowań, dlatego też
szukamy odbiorców wszędzie. Chciałabym tutaj omówić bardzo ważną produkcję specjalną, wykorzystująca technologie lotnicze i specjalne
balistyczne materiały aramidowe, tzw. kevlar lub twaron. Osłonami balistycznymi zajmujemy się już od lat 90. – wykonujemy osłony balistyczne do wozów opancerzonych. Bardzo blisko współpracujemy z polskim
przemysłem telekomunikacyjnym (obecnie PIT Radwar), dla którego wykonujemy wszelkiego rodzaju kompozytowe osłony radarów. Nie można
też zapomnieć o elementach kompozytowych do elektrowni wiatrowych.
Tak więc przekrój jest ogromny, ale im większy zakres produkcji, tym lepiej,
bo już niejednokrotnie doświadczyliśmy załamania runku czy kryzysu w jakiejś dziedzinie. Różnorodność produkcji daje margines bezpieczeństwa.
Można odnieść wrażenie, że produkcja dla transportu
publicznego w Polsce ma się całkiem nieźle. Mamy kilka znaczących w świecie fabryk, zarówno autobusów, jak i pociągów czy tramwajów. To cieszy?
Oczywiście, że to cieszy. Pesa, Newag, Solaris to marki znane na całym
świecie, jednak w tej branży istnieje duża konkurencja, chociażby w Chinach. Technologie stosowane w przemyśle motoryzacyjnym czy kolejowym nie są zbyt wymagające, można się obejść bez specjalnego parku
maszynowego czy wdrożonych systemów jakościowych. Dlatego też strategia rozwoju firmy ukierunkowana jest głównie na obszar produkcji lotniczej, gdzie możemy wykorzystać posiadany unikatowy park maszynowy
i technologie.
Nie wydaje się pani dziwne, że na świecie rośnie liczba aut,
a jednocześnie wzrasta zapotrzebowanie na transport publiczny? Z czego to według pani wynika?
Kiedyś samochód był luksusem, na który było stać tylko nielicznych albo
szczęściarzy, którym udało się zdobyć przydział na malucha. Teraz zakup
samochodu, szczególnie używanego, nie stanowi problemu. Ale jednocześnie duża liczba samochodów i niedostosowane do takiego ruchu drogi,
korki w miastach oraz problemy z miejscami parkingowymi, szczególnie
w dużych aglomeracjach, powodują wzrost popularności transportu publicznego.
Pomówmy o technologiach, które wykorzystujecie w produkcji.
W skrócie można powiedzieć, że wykorzystujemy autoklawowe procesy utwardzania kompozytów z prepregów szklanych, aramidowych i węglowych, autoklawowe procesy klejenia metal–metal z wykorzystaniem
klejów błonkowych, wykonanie zespołów o konstrukcji przekładkowej
(np. z rdzeniem „honeycomb”), laminowanie ręczne kompozytów
wykonywanych w temperaturze otoczenia, wtrysk tworzyw termoplastycznych, prasowanie tworzyw termoutwardzalnych, wulkanizacja
części gumowych, termoformowanie próżniowe tworzyw i malowanie
natryskowe tworzyw.
Warto pochwalić się parkiem maszynowym i wyposażeniem.
Na czym pracujecie?
Zgodnie ze strategią rozwoju firmy inwestycje skierowane są głównie
w unikatowy park maszynowy – autoklaw firmy Scholz (drugi w trakcie za-

kupu), zespół czystych pomieszczeń Clean Room, ploter frezujący CNC,
maszyna do rozkroju CNC – kater, nowoczesna malarnia itd.
Do projektowania technologicznego i obsługi produkcji wykorzystywane
jest najnowocześniejsze oprogramowanie: CATIA V6 2013R20; CAD/
CAM, SOLID WORKS 2014; AutoCAD; EdgeCAM; OPTITEX.
Do zarządzania produkcją oraz rejestrowania zdarzeń biznesowych w firmie używany jest system informatyczny klasy ERP.
Czy w historii firmy zdarzyło się wyzwanie, z którym mieliście spore problemy?
Lata 90. i rok 2000 przyniosły dwie fale kryzysu i utrzymanie się na
rynku było bardzo trudne. Poprzez zabiegi marketingowe, trud kadry zarządzającej oraz ciężką pracę załogi udało się pozyskać nową
produkcję i przetrwać najtrudniejszy okres. Dogodną okolicznością
była przynależność do Mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co
pozwoliło na przeznaczenie części z zysków na inwestycje. O wielkości poniesionego trudu może świadczyć prosty fakt, że ze wszystkich
spółek, które powstały w wyniku przekształcenia dawnych wydziałów
produkcyjnych WSK PZL w odrębne spółki, przetrwały do dzisiaj tylko
nasza spółka i Melex. Pozostałe zakłady nie wytrzymały presji rynku
i konkurencji.
Proszę powiedzieć coś więcej na temat zatrudnianej przez
państwa kadry.
Kadra jest bardzo wysoko wykwalifikowana. Składa się na to zarówno
zdobyte wykształcenie, wieloletnie doświadczenia, jak i ciągłe szkolenia. Inżynierowie z wykształceniem wyższym technicznym pracują
oczywiście nie tylko w dziale technicznym, lecz także w handlu, marketingu, planowaniu, jakości. Prowadzimy też nabór młodych inżynierów.
Kiedy stajecie przed wyzwaniem zaprojektowania, wytworzenia, montażu i testu danego projektu, to jak ten proces
wygląda w praktyce? Proszę go opisać.

Podejmujemy się projektowania technologicznego wraz z zaplanowaniem
niezbędnych inwestycji i określeniem warunków uruchomienia produkcji. W naszej produkcji jest dużo procesów specjalnych, podlegających
kwalifikacji i zatwierdzeniu. Są to np. procesy autoklawowe. Procedurze
kwalifikacji podlegają procesy technologiczne, zasoby produkcyjne i zasoby
ludzkie. Wynika to z wymagań jakościowych, prawnych oraz tego, czego
sobie życzą nasi klienci.
Proszę opowiedzieć o planach na przyszłość.
Według mojej oceny firma ma jasną strategię rozwoju i śledzi zachowania konkurencji oraz trendy rozwojowe, dlatego przygotowywane co roku plany uwzględniają te analizy. W chwili obecnej jesteśmy
w trakcie zakupu kolejnego autoklawu. Otrzymaliśmy certyfikat IRIS
w zakresie wytwarzania elementów wnętrz pojazdów szynowych
oraz innych elementów tworzywowych, potwierdzając tym samym
wysoką jakość swoich wyrobów oraz procesów projektowania technologicznego i wytwarzania. Zdobywając najbardziej restrykcyjny
certyfikat, potwierdzamy spełnienie bardzo rygorystycznych norm
w produkcji artykułów dla przemysłu kolejowego i transportowego.
Chciałabym też przy tej okazji wspomnieć o uzyskanych wcześniej
certyfikatach i zatwierdzeniach, tj. certyfikacie ISO 9001, uzyskanym
w roku 1998, lotniczym certyfikacie EASA part 21 oraz licznym
zatwierdzeniom naszych klientów, pozyskiwanym na etapie podejmowania dla nich produkcji: BAE Systems, CAV Aerospace, Spirit
Aerosystems, Airbus SAS, AgustaWestland, Bombardier Transportation.
Plany na ten rok są bardzo ambitne, bo zamierzamy zdobyć kolejne certyfikaty, tj. AS 9100, wymagany w lotnictwie przez takie firmy jak Airbus
i Boeing, oraz Koncesję MSW na produkcję części dla wojska.
Działania firmy nie ograniczają się tylko do tych certyfikatów. Rozpatrujemy wdrożenie nowej technologii RTM oraz badań nieniszczących NDT.
Mam nadzieję, że wszystko się uda, a to otworzy nam drogę do dalszego
rozwoju i umocnienia się firmy na rynku czołowych producentów. ■
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rych musimy nadłożyć drogi nawet dwukrotnie lub czekać godzinami na
zezwolenie na przejazd. Przez to musimy dodatkowo zapłacić maszynistom za znacznie dłuższy czas pracy, nie wspominając o spalonym w tym
czasie paliwie – lokomotywy nie można wyłączyć od tak i po pięciu minach
włączyć ponownie – oraz zawiłe kwestie prawne, takie jak m.in.: procedury przy dopuszczaniu pojazdów kolejowych, niejasne przepisy prawne
oraz ich niejednorodna interpretacja” – tłumaczy Artur Pękala ze spółki
Tabor Dębica, zajmującej się produkcją i naprawą taboru kolejowego. Nie
zmienia to faktu, że polskie firmy stale się rozwijają. W podsumowaniu
ubiegłego roku Fundacja ProKolej napisała: „Oferowane w 2014 r. czasy
przejazdu, jakość taboru, marketing sytuują ją (kolej – przyp. red.) gdzieś
głęboko w latach 80. ubiegłego wieku”. To, być może paradoksalnie, jest
szansą dla firm zajmujących się produkcją i modernizacją taboru kolejowego. Bo – powiedzmy sobie szczerze – przewoźnicy na razie jeszcze nie
mogą sobie pozwolić na wymianę całego taboru od ręki. Muszą go unowocześniać sukcesywnie.
„Nasze obserwacje zachowań klientów na rynku wskazują na to, że polscy
klienci preferują zakup staroużytecznych wagonów po odbudowie, niestety niewiele firm stawia na zakup nowych pojazdów. Trend w branży to
różnego pokroju modernizacje” – mówi Artur Pękala.

CIĄGŁY ROZWÓJ

Urszula Światłowska

Wyprzedzić
konkurencję
Tabor Dębica stawia na rozwój, poszerzanie oferty i ekspansję zagraniczną.

J

ak wynika z opublikowanego we wrześniu ubiegłego roku opracowania
Roland Berger Strategy Consultants, wykonanego na zlecenie Stowarzyszenia Europejskiego Przemysłu Kolejowego (UNIFE), wartość światowego rynku w najbliższych latach będzie rosnąć o mniej więcej 2,7%
rocznie. Według szacunków wartość globalnego rynku w latach 2017–
–2019 wyniesie ok. 176 mld euro rocznie. I choć przewidywany wzrost
dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej ma wynieść 1%, to Philippe
Citroën, dyrektor generalny UNIFE, komentując opracowanie, podkreślił,
że przemysł europejski jest nadal dominującym graczem na światowym
rynku dostaw kolejowych: „Spodziewamy się, że tendencja ta się utrzyma, gdyż przemysł europejski nadal będzie inwestować w innowacje.
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Jestem przekonany, że wiele inicjatyw opracowywanych na szczeblu UE –
Shift2Rail, Łącząc Europę – i przyjęcie czwartego pakietu kolejowego będzie dodatkowym impulsem dla rynku kolejowego w najbliższej przyszłości” – dodał. Warto też wspomnieć, że poprawa infrastruktury kolejowej
oraz rozwój branży jest jednym z priorytetów ministerstwa. Jak na razie
rzeczywistość nie wygląda jeszcze różowo.
„Polski rynek kolejowy rozwija się bardzo powoli. Najważniejsze bariery
to zły stan infrastruktury kolejowej, która jest obecnie naprawiana, a precyzyjniej mówiąc: głównie rewitalizowana. To powoduje częste zamknięcia
i wyłączenia w ruchu, niejednokrotnie doprowadzając do sytuacji, w któ-

Przez 20 lat swojej działalności spółka zyskała doświadczenie i zdobyła
renomę, o czym świadczą dobre referencje, liczne certyfikaty i sam fakt,
że jako jedna z pierwszych w Polsce uzyskała certyfikat ECM na wszystkich poziomach utrzymania, a także certyfikat potwierdzający możliwość
wykonania napraw okresowych zgodnie z normami niemieckimi, czyli
VPI. Wszystko dzięki temu, że nie próżnowała i starała się wykorzystywać
nadarzające się okazje, jednocześnie inwestując i szukając nowych klientów. Przez te lata sukcesywnie udawało się zwiększać zakres oferowanych
usług. Teraz – oprócz wspomnianego wcześniej głównego profilu działalności – Tabor Dębica oferuje również naprawę i modernizację wagonów
cystern i cystern drogowych do transportu towarów niebezpiecznych,
kontenerów cystern do transportu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych, urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego
betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych, urządzeń transportu
bliskiego, specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego (m.in. żurawi,
dźwigów, suwnic, wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego lub z kabiny), montaż urządzeń automatycznego hamowania lokomotywy SHP, systemy monitoringu (GPS, kamery, główne parametry
lokomotywy: zużycie i stan paliwa), montaż klimatyzacji, montaż sterowania bezprzewodowego typu Simplex i Duplex, system kontroli poślizgu zestawów kołowych, system sterowania wielokrotnego lokomotyw
elektrycznych.
To sprawiło, że klientów z roku na rok przybywało, i to nie tylko wśród
przewoźników, lecz także wśród zakładów przemysłowych, hut, kopalni,
elektrowni, elektrociepłowni, cementowni i firm logistycznych. Jak podkreśla Artur Pękala, firma sukcesywnie dąży do zwiększenia swojej pozycji i osiągnięcia coraz wyższej jakości świadczonych usług. Z roku na rok
zwiększa się liczba oferowanych autorskich rozwiązań i produktów, takich
jak np. modernizacja taboru szynowego, odlewanie panewek do silników
lokomotyw SM42, budowa zbiorników ciśnieniowych oraz produkcja

wagonów typu 455Va, 451Z, 451Za, 452Z,453Z,402Rc, 441Sa, 455Zc
i 438Wa.
Ponieważ wciąż wśród polskich firm modernizacja urządzeń jest najpopularniejszą formą unowocześniania posiadanego taboru kolejowego i sprzętu, spółka cały czas prowadzi badania i testy mające na celu rozszerzenie
swojej oferty modernizacji taboru szynowego ściśle dostosowane do
oczekiwań klientów. „Niejednokrotnie wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rynku, a nawet je wyprzedzamy – podkreśla Artur Pękala i dodaje:
– Obecnie pracujemy nad modernizacją lokomotyw rosyjskich i polskich.
Jesteśmy w trakcie projektowania nowych wagonów przystosowanych
do kilku funkcji przewozowych. Mamy ponad 20-letnie doświadczenie
i wiemy, czego oczekują klienci. Analizujemy potrzeby, by tworzyć bardziej
efektywne rozwiązania. Oferujemy pełen zakres usług, opracowujemy odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne” – wymienia Artur Pękala.

NOWY ROZDZIAŁ

MAMY PONAD 20-LETNIE DOŚWIADCZENIE
I WIEMY, CZEGO OCZEKUJĄ KLIENCI.
ANALIZUJEMY POTRZEBY, BY TWORZYĆ
BARDZIEJ EFEKTYWNE ROZWIĄZANIA

W 2013 r. powstałe 20 lat wcześniej Zakłady Produkcyjno-Naprawcze
Taboru Maszyn i Urządzeń „Tabor” M. Dybowski sp. j. wyodrębniły działalność przewozową. W związku z przekształceniami powstały dwie spółki: Zakłady Produkcyjno-Naprawcze Taboru Maszyn i Urządzeń „Tabor”
M. Dybowski sp. j. oraz Tabor Dębica sp. z o.o. Jak tłumaczy Artur Pękala
ze spółki Tabor Dębica, dzięki zmianom uzyskano lepszą sprawność działania w sektorze przewozowym oraz zwiększono jakość oferowanych usług.
Spółka Zakłady Produkcyjno-Naprawcze Taboru Maszyn i Urządzeń
„Tabor” M. Dybowski jest jednym z 67 przewoźników towarowych
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W NAJBLIŻSZYM CZASIE PLANUJEMY
BUDOWĘ NOWYCH HAL
ORAZ ZNACZNE ZWIĘKSZENIE
OFEROWANYCH ZAKRESÓW
MODERNIZACJI
LOKOMOTYW I WAGONÓW
spełniających wysokie normy oraz uprawnienia do wykonywania napraw
i modernizacji taboru kolejowego. Dzięki temu mamy możliwość naprawy
pojazdów kolejowych dla zagranicznych przewoźników, niejednokrotnie
wymagających przedmiotowych uprawnień. Wprowadzając nowe rozwiązania, możemy zagwarantować dłuższą sprawność naprawianego pojazdu
i wyeliminować kilka potencjalnych przyczyn reklamacji, których z roku na
rok mamy coraz mniej” – zachwala Artur Pękala.

działających na podstawie licencji WPR wydanej przez Prezesa Urzędu
Transportu Kolejowego. Jak widać – w tym segmencie rynku też panuje
duża konkurencja. Zwłaszcza, że rynek przewozów towarowych w Polsce jest zdominowany przez spółkę PKP Cargo, która – jak wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego – przewiozła ponad 50% towarów
transportowanych na rynku kolejowych przewozów towarowych. Wyodrębnienie tej działalności pozwoliło też Taborowi Dębica współpracować
z konkurentem siostrzanej spółki – wspomnianym wcześniej PKP Cargo
(Tabor Dębica Spółka może się pochwalić świadectwem uznanego przez
PKP Cargo – największego gracza na rynku przewozów towarowych
w Polsce – wykonawcy usług w zakresie napraw wagonów towarowych
oraz lokomotyw serii SM03, SM30, SM42, SM48, ST43, ST44, EU07,
ET21, ET22). Obecnie spółka pracuje także m.in. dla spółek: Lubelski Węgiel Bogdanka SA, KGHM Polska Miedź SA, firm z grupy PGE i Tauron, PKP
CARGO, PKP PLK, PKP Energetyka, ArcelorMittal, a także przewoźników
kolejowych takich jak np. CTL Logistics, DB Schenker i PKP LHS.

LEPSZA KOLEJ
Wszyscy przewoźnicy i decydenci podkreślają, że obecnie jednym z ważniejszych zagadnień interesujących tę branżę jest bezpieczeństwo ruchu
w transporcie kolejowym. To przekłada się na zwiększenie wymagań wobec producentów i dostawców. „W pierwszych zamówieniach o wyborze
oferty decydowała cena, obecnie zamawiający zaczęli zwracać większą
uwagę na okres gwarancji oraz czas realizacji zamówienia. Ważnym ele-
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Czy wiesz, że...

Czy wiesz, że...

Wartość segmentów światowego rynku kolejowego w roku 2013:

Wartość rynku kolejowego w roku 2013 w krajach Europy
Zachodniej – 41,6 mld euro.

taboru – ok. 100 mld euro,
infrastruktury – 48 mld euro,
systemów sterowania i pozostałych – 15 mld euro.
Źródło: PAP, SCI

mentem są również przygotowanie techniczne zakładu do realizacji usług
oraz posiadane uprawnienia. Jednak największe znaczenie ma wpływ
poszczególnych elementów konstrukcji pojazdu na bezpieczeństwo.
Przewoźnicy oczekują dobrej jakości oraz długich okresów międzynaprawczych. „Ważne również są czas realizacji dostawy oraz uniwersalność
produktu” – zaznacza Artur Pękala i podkreśla wagę innowacji i konieczność wprowadzania nowych rozwiązań. By nie być gołosłownym, podajmy
przykład. W ofercie spółki Tabor Dębica są wagony typu 451Z i 451Za,
które dzięki temu, że pozwalają na przewóz kontenerów o łącznej długości
do 80 stóp, posiadają jedynie dwa wózki, czyli cztery zestawy kołowe, i stanowią bardzo ekonomiczne, uniwersalne rozwiązanie dla przewoźników.
Firmy konkurencyjne oferują tego typu wagony na trzech wózkach, czyli na
sześciu zestawach kołowych, co po pierwsze, znacznie zwiększa wartość
wagonu, a po drugie, przekłada się na o ponad połowę większe koszty eksploatacyjne, a to z uwagi na konieczność wykonywania regularnych rewizji
i przeglądów. „Nasze wagony charakteryzują się intermodalną budową
pozwalającą na zmianę charakterystyki wagonu do przewozu kontenerów

Wartość rynku kolejowego w roku 2013 w krajach Europy
Środkowej i Wschodniej – 10,9 mld euro.
Źródło: PAP, SCI

na przewóz dłużycy, a nawet długich profili, takich jak np. szyny. W tym celu
skonstruowaliśmy specjalistyczne suporty montowane w miejsce kontenera. Wśród naszych ofert znajdują się także wagony samowyładowcze
455V z nowoczesną pneumatyką, a także wagon «termos» do przewozu
gorących kęsów stalowych, pozwalający na przewóz materiałów o temperaturze do 950°C. Przeprowadzone badania przedmiotowego wagonu
potwierdziły jego niezwykle wysoką sprawność i skuteczność zastosowanych rozwiązań pozwalających na znaczne obniżenie kosztów transportu
materiałów o bardzo wysokich temperaturach. Podczas przeprowadzonych testów w styczniu 2014 r. uzyskaliśmy ubytek cieplny przewożonego
elementu na poziomie zaledwie 25°C w 10 godzin od załadunku” – wymienia innowacyjne propozycje dębickiej spółki Artur Pękala.

SZERSZE SPOJRZENIE
Wyjście ze swoimi usługami i produktami poza lokalny rynek to dla firm
z branży kolejowej konieczność. Dlatego po ugruntowaniu swojej pozycji
w kraju naturalnym etapem rozwoju przedsiębiorstwa jest poszukanie
nowych kierunków. Tym torem ruszyła też spółka Tabor Dębica. Jeszcze
jako Zakłady Produkcyjno-Naprawcze Taboru Maszyn i Urządzeń „Tabor”
M. Dybowski sp. j. poszukała swojej szansy na uchodzącym za trudny rynku
niemieckim. W roku 2012 spółka przystąpiła do Zrzeszenia Niemieckich
Przewoźników Kolejowych, a rok później uzyskała certyfikat niemieckiego stowarzyszenia VPI (Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli Wagonów). Ta inwestycja się opłaciła. Jak podkreśla Artur Pękala, to właśnie
modernizacje maszyn torowych dla klientów zagranicznych z uzyskaniem
świadectw dopuszczenia były kluczowe dla rozwoju firmy. „Zyskaliśmy
wszystkie świadectwa dopuszczenia do wykonywania robót spawalniczych

Obecnie Tabor Dębica wykonuje zlecenia także dla firm z Europy Zachodniej, m.in. właśnie dla spółek niemieckich, a udział eksportu w przychodach wynosi 7–12%. Zagwarantowanie klientom wysokiej jakości usług
w połączeniu z niższymi kosztami wytworzenia produktu oraz tańszej siły
roboczej niż w Europie Zachodniej pozwalają z powodzeniem konkurować z przedsiębiorstwami zagranicznymi. Na razie na Zachodzie, ale
– jak zapowiada Artur Pękala – firma planuje ekspansję na rynki Europy Wschodniej oraz Bliskiego Wschodu. Te, ze względu na perspektywy
rozwoju, wyglądają obiecująco. Jak twierdzą analitycy niemieckiej firmy
konsultingowej SCI Verkehr, to właśnie w Afryce, na Bliskim Wschodzie
i w Azji mają w najbliższych latach nastąpić najbardziej znaczące inwestycje
związane z przewozami pasażerskimi. Tam też spodziewany jest najwyższy
wzrost przewozów towarowych.

PLANY ROZWOJOWE
Kluczem do sukcesu, choć może się wydawać, że to truizm, jest ciągłe
poszukiwanie nowych, innowacyjnych rozwiązań. Firma, która chce się
rozwijać – i to dotyczy każdej branży – nie może spocząć na laurach. Do
ostatnich inwestycji spółki należą: rozbudowa hali napraw lokomotyw,
budowa hali badania nacisków oraz modernizacja opornika wodnego.
Te działania mają zwiększyć moce przerobowe i poprawić komfort pracy. „W najbliższym czasie planujemy budowę nowych hal oraz znaczne
zwiększenie oferowanych zakresów modernizacji lokomotyw i wagonów”
– zdradza Artur Pękala.
Ale na tym nie koniec. Dębicka spółka udowadnia, że infrastruktura to nie
wszystko. Siłą firmy są przede wszystkim jej pracownicy. Dlatego zarząd
spółki stawia na szkolenia (m.in. dla spawaczy i w zakresie badań nieniszczących). W ubiegłym roku spółka podpisała też umowę o współpracy
z Zespołem Szkół Zawodowych w Dębicy. „Szkoła zobowiązała się do
utworzenia klasy patronackiej o profilu elektromechanik pojazdów samochodowych i taboru kolejowego. W latach następnych nabór do tych klas
będzie kontynuowany. Uczniowie kierunków objętych patronatem będą
uczestniczyli w zajęciach praktycznych w firmie Tabor, zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez zakład patronacki” – zapewnia Artur Pękala.
Co wcale nie mniej ważne, Tabor Dębica wyznaje zasadę biznesu odpowiedzialnego społecznie. Dwa lata temu Marian Dybowski – dyrektor
Zakładów Produkcyjno-Naprawczych Taboru Maszyn i Urządzeń „Tabor”
M. Dybowski sp. j. – zaproponował poszerzenie grona beneficjentów firmy i utworzenie fundacji TABOR Dzieciom, wspierającej dzieci i młodzież
z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz dzieci
chorych i niepełnosprawnych. Sukces – jak twierdzi Marian Dybowski –
smakuje lepiej, gdy można się nim podzielić. ■
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alnego podejścia – wyjaśnia Jarosław Andrzej Szczepek. – Stąd nasze działania przede wszystkim w segmencie konstrukcyjnym. Jest to około 70%
wszystkich projektów, podczas gdy transportowe stanowią jedynie 30%
całości. Tworzymy w szczególności sprzęt dla firm budowlanych oraz tzw.
sprzęt agro, np. wywrotki o większych gabarytach, o dużej ładowności.
W kraju te proporcje wyglądają inaczej”. Dla Wieltonu wschodnie rynki są
bardzo ważnym kierunkiem sprzedaży, dlatego firma ma na tym obszarze
spółki handlowe oraz zatrudnia tam pracowników, którzy walczą o nowe
zamówienia na miejscu. „Nie jest to w obecnej sytuacji gospodarczo-politycznej proste zadanie, ale wierzymy, że nasi wschodni sąsiedzi mają duży
potencjał i ogromny odłożony popyt. Staramy się dostosować naszą ofertę
do wymagań klientów, a jednocześnie szukamy rozwiązań pozwalających
obniżyć finalną ceny dla końcowego klienta” – wyjaśnia prezes zarządu.
Wydawałoby się, że mając tak silną pozycję na rynkach wschodnich, firma
nie musi już zabiegać o sukces w innych częściach Europy. A jednak Wielton
stale się rozwija. Potencjał – zarówno produkcyjny, jak i technologiczny – pozwala firmie wejść na rynki, na których dotychczas jej obecność była raczej
incydentalna. Jak twierdzi prezes Szczepek, firma posiada kompetencje pozwalające spełniać coraz większe wymagania swoich klientów oraz proponować nowe rozwiązania produktowe i usługowe. W związku z tym ostatnio
Wielton zwiększył swoje zainteresowanie rynkami Europy Zachodniej, czego wynikiem jest utworzenie spółki Wielton Italia. Dlaczego firma zdecydowała się na taki krok? Jak wyjaśnia jej prezes: „Wielton jest rozpoznawalnym
i cenionym producentem w Polsce i na wschodzie Europy. Logicznym etapem rozwoju jest wzmocnienie naszej pozycji na zachodzie i południu Europy. Stajemy się globalną firmą, stąd poszerzanie naszych wpływów. Włochy
to pierwszy kierunek, tym bardziej że udało nam się pozyskać korzystny
kontrakt, który właśnie realizujemy. To zachęciło nas do kolejnych działań”.

Anna Strożek

Jakości
nie da się
podrobić
Na europejskim rynku producentów naczep i przyczep działa ponad 100 firm, a wśród nich
istotnym graczem jest przedsiębiorstwo z Wielunia. Wielton zajmuje na tej liście szóste
miejsce i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach, jeśli dalej będzie umacniać
swoją pozycję w branży, w europejskim rankingu ma szansę wspiąć się jeszcze wyżej.

W

ielton to także największy polski producent naczep, przyczep i zabudów na samochody ciężarowe z ponad 18-proc.
udziałem w rynku. Z czego wynika ogromny sukces firmy? Jak
twierdzi Jarosław Andrzej Szczepek, prezes zarządu Wielton SA: „Mamy
bardzo dobre produkty, które mogą śmiało konkurować z najlepszymi pojazdami czołowych producentów. Jeśli dodać do tego fakt, że Wielton ma
18 lat, a najwięksi gracze na europejskim rynku – ponad 100, to nasze
produkty o porównywalnej jakości pokazują naszą siłę jako producenta.
Jakości nie da się podrobić – stąd nasz ciągły rozwój i inwestycje w nowoczesne technologie”.

POLSKA MARKA DUŻYM GRACZEM NA RYNKACH
EUROPEJSKICH
Odbiorcami pojazdów transportowych Wieltonu są krajowe firmy transportowe, budowlane, produkcyjne i dystrybucyjne, a także zagraniczni
dealerzy pojazdów ciężarowych i naczep, szczególnie firmy z Rosji, Ukrainy,
Białorusi, Norwegii, Węgier, Litwy, Łotwy, Czech, Bułgarii, Rumunii, Estonii,
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SYMBOL
JAKOŚCI
Jeśli chcesz, by Twój produkt był mocny,
wytrzymały i efektywny kosztowo, warto zwrócić
się do producenta Hardox in My Body.
To Twoja gwarancja, że otrzymasz oryginalny
produkt Hardox, który będzie ważył mniej, działał
lepiej i dłużej, oferował większą ładowność i
mniejsze zużycie paliwa.

www.hardoxinmybody.com

Rynek włoski to nie jedyny kierunek, w jakim obecnie zmierza Wielton.
Firma prowadzi negocjacje w sprawie przejęcia francuskiej spółki Fruehauf.
Jest to dla niej ważny projekt, a jego zakończenie planuje się na pierwszy
kwartał 2015 r. „To proces, który wymaga czasu. Chcemy mieć konkretny
plan i pewność, że ta inwestycja się powiedzie. Wiele przejęć się nie udaje,
bo są źle przygotowane, my chcemy tego błędu uniknąć. A to wymaga czasu – spokój jest tu najlepszym doradcą” – mówi Jarosław Andrzej Szczepek.
Wielton chce osiągnąć kilka konkretnych rodzajów synergii. Pierwszy to
synergia sprzedażowa – na bazie francuskiej spółki polska firma zamierza
silnie rozwinąć eksport w Europie Zachodniej. Drugi element to synergia
produkcyjna – Wielton zyskałby drugie centrum produkcyjne, dzięki czemu mógłby dokonać pewnych optymalizacji, na przykład kosztowych. Dwa
mocne centra produkcyjne – po jednym w Polsce i Francji – z pewnością
wzmocnią pozycję firmy. Trzecia kwestia to synergia zakupowa. Większy
obszar działania da Wieltonowi nie tylko silniejszą pozycję przetargową,
lecz także możliwość unifikacji i standaryzacji, które przełożą się na realne
oszczędności. Obecnie firma analizuje, czy wymienione synergie rzeczywiście będą funkcjonowały tak, jak to zakłada zarząd.

KILKADZIESIĄT TYPÓW POJAZDÓW
TRANSPORTOWYCH DO WYBORU
Niemiec, Austrii, Francji, Holandii, Serbii oraz ze Słowacji i Słowenii. Pierwsze kroki na rynkach eksportowych Wielton stawiał już w roku 2002, ale
były to działania nieregularne. Historia działu eksportu firmy Wielton
zaczęła się rok później, wtedy bowiem pojawił się pierwszy zagraniczny
przedstawiciel na Łotwie, potem kolejni – na Litwie i Ukrainie. Obecnie
firma ma swoich ambasadorów w prawie 20 państwach. Wielton stosuje
kilka różnych schematów dystrybucji swoich produktów na rynkach zagranicznych. W zależności od wymagań rynku, oczekiwań klientów i specyfiki
lokalnych uwarunkowań działa za pośrednictwem własnych spółek handlowych, przedstawicieli handlowych lub dealerów. Wielton ma już wyrobioną pozycję u naszych rosyjskich, ukraińskich i białoruskich sąsiadów,
głównie dzięki temu, że dobrze dopasował swoje produkty do potrzeb
tamtejszych klientów. Nie można jednak zapominać, że wschodni rynek to
również spora konkurencja. Prezes firmy z Wielunia ma tego świadomość
i zaznacza, że jej zarząd nie chce spoczywać na laurach, tylko stale dostosowuje ofertę firmy do wymagań wschodnich odbiorców: „Wschodnie
rynki mają nieco inną specyfikę niż np. rynek polski, wymagają indywidu-

Według przedstawicieli Wieltonu firma ma najbogatszą w Polsce ofertę
pojazdów transportowych – ponad 60 typów. Wśród nich są różnego rodzaju naczepy (skrzyniowe, kurtynowe, furgonowe, chłodnie, wywrotki,
podkontenerowe, specjalistyczne), zabudowy i przyczepy wywrotki, zestawy przestrzenne oraz przyczepy pod kontenery rolkowe. Oferta ta cały
czas ulega ulepszeniu, gdyż Wielton chętnie inwestuje w nowe technologie, czego przykładem jest wprowadzenie nowej linii produktów – między innymi naczep intermodalnych, tzw. huckepacków, za które Wielton
otrzymał nominację do nagrody Innowator Wprost. Firma przystosowuje
swoje naczepy do transportu intermodalnego, poszerzając tym samym
funkcjonalność wciąż rozrastającej się grupy swoich produktów. Funkcjonalność ta pozwala na bezpieczny transport naczep samochodami, koleją
oraz promami morskimi, bez ryzyka uszkodzenia naczep oraz przewożonych nimi ładunków. Stwarza to również możliwość dotarcia naczep
w niedostępne do tej pory miejsca. Bezpieczeństwo konstrukcji naczep
Wieltonu zostało potwierdzone przez niezależne instytucje certyfikujące, co gwarantuje wysoką jakość oferowanych produktów. Produkty te
Polski Przemysł – marzec 2015 | 37

Andrzej Szczepek
prezes zarządu Wielton SA

cechują się również wysokim poziomem kastomizacji, co pozwala na zaspokajanie wciąż zmieniających się wymagań klientów oraz ułatwia pracę
kierowcom. Do tej pory w ofercie firmy znalazło się pięć typów naczep
intermodalnych. Nowością w katalogu produktów są także wywrotki z serii Master, stworzone przez jej najlepszych konstruktorów. Są to jedne
z najlżejszych dostępnych na rynku wywrotek. Odbiorca ma możliwość
wyboru 130 wariantów: sam, z dostępnych modułów, projektuje produkt,
który jest najbardziej dopasowany do jego potrzeb, a przy dokonywaniu
wyboru pomaga mu wirtualny konfigurator dostępny na stronie producenta. Klient decyduje więc o ostatecznym wyglądzie produktu: kubaturze,
kształcie, rodzaju zamknięcia, grubości ścian i podłóg. W ofercie znalazły się wywrotki aluminiowe weight master o pojemności od 23 m3 do
64 m3 i masie własnej odpowiednio 4680–6500 kg, a także wywrotka
do przewozu złomu scrap master ze skrzynią ze stali o wadze 7800 kg
i pojemności 51 m3. Nowością są także wywrotki o zmiennym przekroju skrzyni: stalowe strong master 26–34 m3 (o masach własnych 5530–
–5890 kg) oraz aluminiowe 24–43 m3 (o masach własnych 4550–5480 kg).
Zastosowane materiały (trudno ścieralne aluminium, wysoko wytrzymała
stal) oraz podzespoły renomowanych producentów gwarantują wysoką
jakość oferowanych naczep. Niewątpliwym atutem jest możliwość konfigurowania wyposażenia wywrotek, by dostosować je do potrzeb klienta
z uwzględnieniem pożądanej masy własnej naczepy oraz przeznaczenia.
„Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom – zwłaszcza zastosowaniu wytrzymałych i lżejszych materiałów – przewoźnik oszczędza czas i pieniądze. To także
wartość dodana dla nas wszystkich – mniej zużytego paliwa to mniej spalin
w powietrzu” – podsumowuje wprowadzenie innowacji prezes Wieltonu.
Istotną działalnością spółki jest również Wielton Agro – segment zajmujący się
produkcją i sprzedażą maszyn rolniczych, w którym firma również radzi sobie
dobrze, o czym świadczy czwarte miejsce w Polsce pod względem rejestracji
nowych przyczep, z udziałem rynkowym na poziomie 10%. Sprzedaż zagraniczna w segmencie agro systematycznie rośnie – Wielton obecnie sprzedaje swoje
produkty regularnie w 10 krajach europejskich, a incydentalnie – w 15 krajach.

www.koenigstahl.pl
sprzedaz@koenigstahl.pl
Kontakt z nami:
(22) 5496 110
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NA POCZĄTKU TEGO ROKU FIRMA
UZYSKAŁA OD MINISTRA GOSPODARKI
STATUS CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO. TO WIĄŻE SIĘ Z DUŻYM
PRESTIŻEM, GDYŻ PODOBNYM TYTUŁEM
MOGĄ SIĘ POCHWALIĆ ZALEDWIE
34 FIRMY W KRAJU
Firma stale inwestuje w nowe technologie i ulepszanie procesu produkcyjnego. Według prezesa zarządu Wielton może się pochwalić najnowocześniejszą
fabryką w Polsce w swojej branży, bazującą na takich rozwiązaniach jak automatyczny magazyn oraz system podawania materiału bezpośrednio na linię
produkcyjną. Proces spawania konstrukcji nośnych naczep odbywa się za pośrednictwem zrobotyzowanych ciągów spawalniczych, a produkty malowane
są na nowoczesnej, zautomatyzowanej linii lakierniczej. Aby móc zapewnić najwyższą jakość produktów, firma dysponuje nowoczesną stacją diagnostyczną,
co pozwala jej przekazywać na rynek produkt wysokiej klasy. Korzysta także ze
sprawdzonych dostawców, wśród których znajduje się firma SSAB, która od
początku istnienia Wieltonu dostarcza producentowi stal o wysokiej wytrzymałości – głównie domex – ale także docol i hardox. Warto wspomnieć, że Wielton jest certyfikowanym partnerem programu SSAB – Hardox in My Body.

POSZUKIWANIE SPOSOBÓW NA POPRAWĘ JAKOŚCI
PRODUKTÓW
Oprócz stałego unowocześniania technologii Wielton pracuje również nad
długofalowymi rozwiązaniami pozwalającymi na sprostanie wciąż zmieniającym się potrzebom swoich klientów. Na początku tego roku firma uzyskała
od ministra gospodarki status Centrum Badawczo-Rozwojowego. To wiąże
się z dużym prestiżem, gdyż podobnym tytułem mogą się pochwalić zaledwie 34 firmy w kraju. Dzięki temu Wielton może działać jako jednostka naukowa. Już dziś z inicjatywy firmy budowane jest Centrum Badawczo-Rozwojowe, które będzie wyposażone w nowoczesne urządzenia, pozwalające
między innymi symulować przejechanie przez naczepę miliona kilometrów,
a ponadto będzie miejscem rozwoju myśli technologicznej, gdyż skupi kreatywnych, wykształconych ludzi, którzy będą potrafili rozwiązywać określone problemy. Centrum umożliwi firmie na przykład badanie wytrzymałości
poszczególnych materiałów i funkcjonalności różnych rozwiązań konstrukcyjnych, a także będzie stanowiło dobry punkt wyjściowy do głębszej współpracy z uczelniami i dostawcami. Jak dowiadujemy się w firmie, „wszystko to
przełoży się na jakość. To jest główna przewaga konkurencyjna, którą dzięki
centrum chcemy uzyskać: jakość najtrudniej podrobić. Oczywiście, przez ja-

Rury i profile
zamknięte
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kość rozumiemy nie tylko solidność wykonania samego produktu, lecz także
koncept. Zauważyliśmy, że klient w coraz większym stopniu poszukuje nie
tyle samej naczepy, ile pewnego rozwiązania. Zależy mu przykładowo na
dopasowaniu produktu do konkretnej trasy, czyli do bardzo realnych potrzeb. Centrum umożliwi nam sprostanie tym oczekiwaniom. Należy jednak
pamiętać, że takie centrum musi być dobrze przemyślane, aby napędzało
biznes, a nie generowało koszty. Dlatego też korzystamy z pomocy między
innymi firmy SAF, niemieckiego producenta osi, który podobny koncept ma
u siebie. Z racji większego doświadczenia przy tego typu projektach mogą
oni nam znacząco pomóc przy szybszym dojściu do wprowadzenia tych
rozwiązań”. Centrum stanowi więc dla Wieltonu ogromną szansę rozwojową i jest sposobem na poprawę zaawansowania technologicznego oraz
bezpieczeństwa produkowanych pojazdów. Zostaną w nim utworzone
wyspecjalizowane stanowiska pomiarowe wyposażone w sprzęt do badań
symulacyjnych, materiałowych, diagnostyki układów hamulcowych i hydraulicznych oraz konstrukcji pojazdów. Do zespołu specjalistów będą sukcesywnie dołączać kolejni pracownicy, Wielton bowiem cały czas poszukuje
wysokiej klasy ekspertów, a także kreatywnych i zdolnych młodych inżynierów zainteresowanych zdobywaniem doświadczenia w nowoczesnym
przedsiębiorstwie.

INWESTOWANIE W PRACOWNIKÓW – OBECNYCH
I PRZYSZŁYCH
Kadra to czynnik, który znacząco przyczynił się do wypracowania obecnej pozycji firmy. Gdy wiceprezes firmy – Mariusz Golec – odbierał
w ubiegłym roku nagrodę Innowator Wprost, przyznawaną najbardziej
innowacyjnym i najlepiej rozwijającym się przedsiębiorcom, powiedział,
że firma nie odniosłaby takiego sukcesu bez swojego młodego i dynamicznego zespołu. W czasach, kiedy w mniejszych miastach nagminnym
zjawiskiem jest odpływ wykwalifikowanej kadry do dużych miast, Wielton nie ma problemu ze znalezieniem pracowników. Jak przyznaje prezes
firmy, „owszem, wielu młodych konstruktorów woli duże miasta od miasteczek, jednak radzimy sobie z tym problemem. Przykładowo planujemy

otwarcie w TechnoParku w Gliwicach biura konstrukcyjnego, w którym
zatrudnieni będą studenci i absolwenci Politechniki Śląskiej. Grupa młodych konstruktorów ma pracować tuż obok campusu PŚ, będą więc
działać dla nas, znajdując się w swojej macierzystej uczelni. Oprócz tego
otworzymy profilowany kierunek na Wydziale Mechanicznym Technologicznym PŚ. Właśnie przygotowujemy jego program i mamy nadzieję,
że ruszy jeszcze w tym roku. Ponadto przedstawiliśmy na uczelni 30
propozycji prac dyplomowych, z czego część jest już realizowana. Dodatkowo z racji otwarcia drogi S8 znacząco poprawił się dojazd na przykład do Wrocławia, co powoduje, że naprawdę jesteśmy optymistami,
jeśli chodzi o pozyskiwanie kadry”. Łącząc biznes z nauką, w ubiegłym
roku Wielton zainicjował powstanie klasy patronackiej w zawodzie mechanik monter maszyn i urządzeń w Zespole Szkół Zawodowych nr 2
w Wieluniu. W ten sposób zarząd spółki będzie mógł zbudować sobie
wykwalifikowane zaplecze kadrowe już na etapie kształcenia zawodowego. Obecnie Wielton zatrudnia ponad 1110 osób, co czyni go jednym
z największych pracodawców w regionie. Firmie zależy na posiadaniu
wysoko wykwalifikowanej kadry, dlatego systematycznie wspiera rozwój
zawodowy swoich pracowników, zapewniając im szkolenia i kursy językowe, a także wyjazdy na międzynarodowe konferencje, sympozja i targi
branżowe. Ponadto dzięki rozwiniętej współpracy Wieltonu z instytucjami naukowymi i uczelniami nieustannie poszerzana jest wiedza kadry
z zakresu innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych, nowoczesnych materiałów czy badań homologacyjnych. „Będąc w grupie firm zlokalizowanych w mniejszym mieście, musimy podejmować aktywne działania,
które zachęcą młodych ludzi do pracy u nas. Dlatego kładziemy nacisk na
popularyzację nowych technologii w przemyśle ciężkim, jakim jest produkcja naczep. Nasi inżynierowie wykonują dokumentację konstrukcyjną
za pomocą wysokiej jakości programów komputerowych i baz danych.
Poprzez popularyzację nowoczesnych technologii na etapie konstruowania czy produkcji chcemy zainteresować młodych ludzi pracą, która jest
ciekawa. Spróbujemy zachęcić ich do jej podjęcia, a także do tego, by
i oni zachęcali do niej swoich rówieśników” – mówi prezes Szczepek. ■

Wojciech Stepaniuk

Przyczyną największych
trudności jest sukces
Firma SIPMA działa na rynku blisko 25 lat i specjalizuje się w produkcji maszyn rolniczych.
Magazyn „Polski Przemysł” postanowił odwiedzić tę lubelską firmę i porozmawiać z jej
prezesem Leszkiem Kępą o działalności firmy, jej sukcesach, a także o tym, co może sprawiać
trudność przedsiębiorstwu z tej branży.

J

ak mówi prezes Leszek Kępa, niepowodzenia są częścią sukcesu.
„Nasza pozycja na rynku i szeroka oferta produktowa – obejmująca
nie tylko maszyny rolnicze, lecz także propozycje dla gospodarki
komunalnej oraz maszyny potrzebne w produkcji energii ze źródeł odnawialnych – najlepiej obrazują rozwój firmy. Uzyskany efekt jest pochodną
wyboru strategicznego. Konsekwencja przynosi zadowalające wyniki”.

MASZYNY ROLNICZE TO NIE WSZYSTKO
W przypadku SIPMY produkcja maszyn rolniczych to bardzo ogólne stwierdzenie. Tak zwanym core business jest linia zielonkowa, którą
w szczególności stanowią prasy i owijarki. Firma stara się zapewnić rolnikom kompletny asortyment maszyn wykorzystywanych do rozmaitych
czynności – od pokosu trawy, aż do samego transportu owiniętych bel
do gospodarstwa. „Szczególny nacisk kładziemy na rozwój pras i owijarek.
W swojej ofercie posiadamy prasy łańcuchowe i łańcuchowo-walcowe
oraz zmiennokomorowe – mówi Leszek Kępa. – Dzięki tak bogatej gamie
produktów możemy zaspokoić potrzeby szerokiej grupy rolników. Nasze
nowe prasy typu FASTER, wyposażone w nowoczesny podbieracz, pozwalają osiągnąć dużą prędkość zbioru przy niewielkiej mocy ciągnika. Nie
jest to cecha powszechna w prasach. Nowoczesne produkty zachodnie
często wymagają dużej mocy ciągnika, co w konsekwencji przekłada się na
większe zużycie paliwa. Gdy się doda do tego bardzo drogie części zamienne, opłacalność zakupu zachodniej maszyny staje pod znakiem zapytania”.
W zakresie owijarek firma proponuje klientowi szeroki wachlarz modeli, począwszy od najprostszych urządzeń zawieszanych na TUZ ciągnika, do owijarek samozaładowczych sterowanych elektronicznie, pracujących w cyklu automatycznym. Kluczowy produkt – MAJA – przeszedł w tym roku gruntowną modernizację, dzięki której najnowszy
model osiąga prędkość owinięcia beli rzędu 50–60 sekund (w zależności od mocy ciągnika), co zapewnia firmie pozycję jednego z liderów na
międzynarodowym rynku producentów owijarek bel. W pełni zautomatyzowane sterowanie elektroniczne stawia Sipmę w światowej czołówce producentów owijarek. Należy podkreślić, że owijarki MAJA
można zagregować z prasą SIPMA, co pozwala na zbiór i owinięcie beli
40 | Polski Przemysł – marzec 2015

w jednym przejeździe. Przekłada się to na oszczędność czasu i pieniędzy.
Sipma SA to także największy krajowy producent wałów przegubowo-teleskopowych, które produkuje w zakresie od 200 do 1700 NM. Od dwóch
lat firma z powodzeniem wytwarza również wały szerokokątne. Wszystkie
produkty wyposażone są w wały przegubowo-teleskopowe. „Dynamiczny
rozwój naszego ośrodka badawczo-rozwojowego przełożył się na uzupełnienie pozostałej gamy maszyn i urządzeń. W 2014 r. rozpoczęliśmy sprzedaż zgrabiarek, przyczep rolniczych oraz rozrzutników obornika. Nowe
modele cieszyły się dużym uznaniem nabywców” – mówi Leszek Kępa.
Dla większych gospodarstw firma przygotowała modułowy system nadwozi wymiennych, które można agregować z uniwersalnym podwoziem
wymiennym o dopuszczalnej masie całkowitej 24 t. W ramach tego systemu rolnik może zakupić przyczepę rolniczą, przyczepę objętościową, rozrzutnik oraz platformę do przewozu bel. Dodatkowo SIPMA poszerzyła
swoją ofertę o gamę maszyn uprawowych – agregatów i pługów. Co więcej zapewnia, że na tym nie koniec. „Przed nami liczne projekty, których
realizacja znacząco wpłynie na naszą pozycję” – cieszy się Leszek Kępa.
Firma ma w swojej ofercie również maszyny przeznaczone dla branży komunalnej, w tym wozy asenizacyjne o pojemności od 4000 l do 12000 l.
Trzeba pamiętać, że zapotrzebowanie na maszyny takie jak prasy czy owijarki charakteryzuje się dużą sezonowością. Mając to na uwadze, firma
szuka nowych rynków zbytu.

JEST CIĘŻKO
Produkcja sprzętu rolniczego to bardzo specyficzna dziedzina przemysłu.
Zapytaliśmy prezesa Leszka Kępę, czy trudno prowadzić firmę w tym obszarze działalności. „Każda dziedzina czy branża ma swoją specyfikę. Maszyny rolnicze to sprzęt, który pracuje w najtrudniejszych warunkach i musi
spełniać oczekiwania rolnika. Drugą cechą tego rynku jest fakt, że są to dobra inwestycyjne, a nie konsumpcyjne. Rolnik decydujący się na zakup maszyny kieruje się również rachunkiem ekonomicznym. Tymczasem cechą
charakterystyczną tej grupy społecznej jest niestabilność poziomu dochodów, a więc chłonność tego rynku jest zmienna” – odpowiada Leszek Kępa.
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Mówi się, że polskie rolnictwo, mimo że rolnicy w Polsce potrafią sięgać po środki unijne, nie jest w najlepszej kondycji. Jednak prezes firmy
SIPMA mówi wprost, że to media kreują taką atmosferę, podczas gdy
rzeczywistość jest zupełnie inna. „Bardzo często słyszę takie opinie. Myślę jednak, że więcej w tym emocji medialnych niż racjonalnych przesłanek. Chciałoby się, żeby kondycja polskiego rolnictwa była lepsza. Proszę
jednak spojrzeć na rozwój tej branży gospodarki w ostatnich 25 latach,
a w szczególności po wejściu Polski do struktur Unii Europejskiej. To już
jest przecież inne rolnictwo, rolnictwo europejskie! – mówi Leszek Kępa
i dodaje: – SIPMA SA jest firmą europejską, funkcjonuje na rynku globalnym. Jestem dumny, że udało mi się zbudować ten sukces właśnie tu,
ponieważ tu mieszkam”.

TECHNOLOGIE
SIPMA jako wiodący producent maszyn rolniczych, by utrzymać pozycję
lidera w tej branży, nieustannie inwestuje w rozwój nowych technologii
wytwarzania oraz nowoczesny park maszynowy. W procesie wytwarzania maszyn rolniczych wykorzystywany jest szeroki zakres technologii stosowanych w przemyśle maszynowym, w tym między innymi
technologie wycinania laserowego blach i profili kształtowych, gięcia na
sterowanych numerycznie prasach krawędziowych, obróbki skrawaniem
na obrabiarkach CNC, obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, spawania i zgrzewania, malowania i montażu oraz produkcji części z tworzyw
sztucznych. W zakresie kompleksowej obróbki blach wykorzystywane są
trzy wycinarki laserowe 2D firmy TRUMPF z rezonatorami 3 kW, 4 kW
i 5 kW, umożliwiającymi wycinanie blach ze stali węglowych o grubości
do 25 mm, nierdzewnych do 20 mm i aluminium do 12 mm w arkuszach 2000×6000 mm. Do obróbki prętów, rur i kształtowników wykorzystuje przecinarki taśmowe BEHRINGER oraz urządzenie laserowe
FG300 firmy MAZAK. Laser ten wyposażony w głowicę tnącą 3D i głowicę gwintującą umożliwia obróbkę rur i kształtowników o długości 12 m
i średnicy 30–267 mm. Wycięte na wycinarkach laserowych przygotówki
poddawane są operacjom gięcia na krawędziarkach CNC. SIPMA dysponuje trzema sterowanymi numerycznie krawędziarkami o nacisku 1750,
2200 i 3200 kN umożliwiającymi gięcie części o długości do 6000 mm.
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SIPMA posiada bogaty park maszynowy umożliwiający wykonywanie wielu
operacji obróbki skrawaniem, w tym tokarki CNC renomowanych producentów MAZAK i DMG, centra frezarskie pionowe i poziome OKUMA, AXA, DMG, SPINNER, HAAS i CHIRON, przeciągarki pionowe
i poziome, frezarki obwiedniowe i inne obrabiarki. Nowoczesne obrabiarki w połączeniu z narzędziami nowej generacji gwarantują uzyskiwanie
dużych dokładności i wydajności obróbki. W procesie spawania wykorzystuje się kilka zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych firmy CLOOS,
z których dwa wyposażone są w oś obrotową. Spawanie na robotach spawalniczych zapewnia wysoką jakość i powtarzalność połączeń spawanych.
Obróbka cieplna objętościowa wykonywana jest w nowoczesnej linii
obejmującej swoim zakresem piec komorowy do pracy z atmosferą regulowaną do nawęglania i węgloazotowania, myjkę natryskową, trzy piece komorowe do wysokiego i niskiego odpuszczania obsługiwane urządzeniem
załadowczo-wyładowczym oraz generator atmosfery endotermicznej. Do
hartowania indukcyjnego wykorzystywane jest urządzenie z generatorem
200 kW firmy GHE umożliwiające obróbkę powierzchniową części o wymiarach Dmax=385×Lmax=2050 mm. W procesach malowania wykorzystywana jest linia do zanurzeniowego gruntowania anaforetycznego
(ATL). Pogruntowane części poddawane są malowaniu natryskowemu
farbami dwuskładnikowymi i malowaniu proszkowemu w nowo uruchomionej malarni proszkowej.

ROZWÓJ KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO BYŁ
GŁÓWNĄ I PIERWSZĄ ZASADĄ STRATEGII
ROZWOJU FIRMY. DZIĘKI TEMU SIPMA MA
W POLSCE TAK MOCNĄ POZYCJĘ

SIPMA TO POTĘGA
Rozwój kapitału intelektualnego był główną i pierwszą zasadą strategii rozwoju firmy. Dzięki temu SIPMA ma w Polsce tak mocną
pozycję. „Staramy się, aby nasze produkty znalazły uznanie także
na rynkach zagranicznych, dlatego też powołaliśmy trzy spółki handlowe: na Węgrzech, w Czechach i w Rosji, które realizują naszą politykę handlową na tamtejszych rynkach – mówi prezes SIPMY Leszek Kępa. – Obecnie prowadzimy sprzedaż do naszych partnerów
na Wschodzie. Rosja i Ukraina to wciąż duży udział eksportu. Od
wielu lat jesteśmy obecni również na Południu: w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, w Bułgarii czy Rumunii. Obecnie duży nacisk
kładziemy na rynki Europy Zachodniej oraz Ameryki Północnej,
gdzie nasze wyroby, pomimo hermetyczności tych rynków, także
znajdują wielu nabywców. Rozpoczęliśmy także sprzedaż do Afryki”.
SIPMA tworzy grupę kilku spółek. „Ważną pozycję w Grupie SIPMA
zajmuje firma produkująca na bazie naszej dokumentacji i na nasze
potrzeby wydzieloną grupę produktów. Ta firma jest zlokalizowana
w Zamościu. Mamy też firmę przewozową, która zapewnia nam bezpieczny, pewny i terminowy transport naszych produktów do klientów
zarówno w kraju, jak i w całej Europie. Z kolei w ramach outsourcingu specjalistycznego usługi informatyczne, socjalne i gastronomiczne
świadczą dla nas zewnętrzne firmy specjalizujące się w tych obszarach
działalności. Ta profesjonalizacja daje bardzo dobre wyniki i pozwala
nam skupić się na podstawowej działalności” – wyjaśnia prezes Kępa.
Cechą charakterystyczną, która wyróżnia firmę spośród innych producentów maszyn rolniczych, jest podejście do klienta. „Sprzedajemy nie
tylko produkt, lecz także kompletną usługę. Co to oznacza? Oznacza
to, że klient ma zapewniony profesjonalny serwis maszyny – pomoc
przy pierwszym uruchomieniu oraz szybki dostęp do oryginalnych części zamiennych. Posiadamy szeroką sieć dystrybucyjną części zamiennych, prowadzimy sprzedaż internetową. I najważniejsze – nigdy nie
zostawiamy klienta z problemami – dodaje Leszek Kępa. – Co więcej,
w okresie wytężonych prac polowych nasze sklepy firmowe również
wydłużają czas swojej pracy, serwisanci zaś cały czas pozostają do dyspozycji klientów”.

Mówiąc o różnicach, nie sposób pominąć faktu, że SIPMA realizuje
sprzedaż poprzez system Finansowanie SIPMA. Minimum formalności
i zerowe oprocentowanie rat kredytowych pozwalają na zakup maszyny rolnikom, którzy w danym momencie nie posiadają wystarczających
zasobów finansowych. System rat jest dostosowywany do możliwości
klienta, który może je spłacać nawet przez pięć lat. „Dbamy o bezpieczeństwo rolników, gdyż ich praca jest szczególnie niebezpieczna. Zagrożenie powodują zwłaszcza elementy pracujące, które są nieosłonięte. Co
roku wspólnie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizujemy wymianę osłon w wałach przegubowo-teleskopowych” – dodaje
prezes firmy Sipma.

ROLNICTWO SIĘ ZMIENIA
Województwo lubelskie słynęło niegdyś z upraw buraka cukrowego
i był to rejon, gdzie działała duża liczba cukrowni. Większość z nich
została jednak wygaszona i zlikwidowana. Przestały istnieć cukrownie w Lublinie i w Wożuczynie, natomiast Cukrownia Strzyżów pod
Hrubieszowem przeszła w ręce spółki niemieckiej. „Częściowa likwidacja upraw buraka cukrowego znacznie zmieniła charakter rolnictwa
w regionie. Obecnie nasz region wyróżnia sadownictwo i uprawa
warzyw takich jak ziemniaki. Rolnictwo w województwie lubelskim
charakteryzuje się dość dużym rozdrobnieniem. Małe areały upraw
zbóż determinują inne zapotrzebowanie na maszyny niż to się dzieje w województwach podlaskim czy zachodniopomorskim, gdzie gospodarstwa są znacznie większe. Nasze sklepy firmowe w Lublinie
i w Zamościu oraz gęsta sieć dealerska pozwalają na dotarcie z ofertą
firmy do klientów w całym województwie. Co roku rolników z regionu zapraszamy również do siedziby naszej firmy. Dni Otwarte SIPMA
to doskonała okazja do spotkań z rolnikami. Przeznaczamy ten czas
na bezpośrednią rozmowę, wysłuchanie ich uwag, a następnie – po
weryfikacji – wdrożenie ich jako nowych pomysłów w modernizowanych produktach. W ogóle staramy się być blisko naszych klientów. Ich
uwagi są dla nas cennym źródłem informacji o zmieniającym się rynku
oraz o walorach eksploatacyjnych naszych maszyn” – zapewnia prezes
Leszek Kępa. ■
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Wojciech Stepaniuk

Cenią nas
poważni partnerzy
Polmo Łomianki SA jest wieloletnim dostawcą części i podzespołów dla przemysłu
motoryzacyjnego. Dzięki doświadczeniu w produkcji technologią proszków spiekanych metali
i wtrysku tworzyw sztucznych spełnia wysokie wymagania stawiane przez światowe koncerny
motoryzacyjne. Ukierunkowany procesowo system zintegrowanego zarządzania zapewnia ciągłe
doskonalenie wszystkich procesów, zarówno produkcyjnych, jak i organizacyjnych. Obecnie Polmo
Łomianki SA produkuje wyroby dla wiodących korporacji w Polsce, Czechach, Hiszpanii, Belgii,
Niemczech, Japonii, we Francji, na Białorusi oraz innych globalnych odbiorców w krajach takich jak
Tajlandia, Indonezja czy RPA.

T

rasa wylotowa E77 z Warszawy do Gdańska. Mijam granicę stolicy i wjeżdżam do Łomianek, małego miasta na przedmieściach
Warszawy. Jeszcze do niedawna (Łomianki uzyskały prawa miejskie
w roku 1989) miejscowości znanej głównie z prężnej inicjatywy prywatnej
i zaradności mieszkańców. Takie małe miejscowości jak ta są często siedzibami firm, które na fali przemian lat 90. osiągnęły duży sukces na rynku
gospodarczym. Do dziś ciężko i systematycznie pracują na swój sukces
i odgrywają znaczącą rolę wśród lokalnych społeczności.
Historia Polmo Łomianki SA sięga jeszcze czasów przedwojennych. Wtedy to, dokładnie w roku 1938 w Łomiankach pod Warszawą powstała
firma Dołęgowski i Jezierski, specjalizująca się w produkcji tak zwanych
resorów piórowych i innych drobnych wyrobów dla motoryzacji.
Później nastały chwile tragiczne, ale i pełne zapału w okresie odbudowy
z ruin tuż po wojnie. Mieszkańcy Łomianek i okolic stanowili ważną część
historii zakładu. Ich wkład pozostaje nie do przeceniania i teraz, ponieważ
stanowią oni mniej więcej 70% załogi spółki.
W roku 1949 fabryka została znacjonalizowana, ale nie przerwano zaangażowania w produkcję dla motoryzacji. Rok 1965 był datą rozpoczęcia
produkcji pierwszych detali wykonanych technologią proszków spiekanych. Technologię tę firma rozwija do dziś; dzięki niej Polmo Łomianki
SA jest obecnie największym i najnowocześniejszym zakładem w Polsce
posługującym się tym sposobem wytwarzania.

ROCZNIE WYTWARZAMY OKOŁO 30 MLN
SZTUK DETALI PRODUKOWANYCH
TECHNOLOGIĄ PROSZKÓW SPIEKANYCH.
DOSTARCZAMY NASZE WYROBY NIE TYLKO
DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ, LECZ TAKŻE
NA RYNKI WSCHODNIE, NP. NA BIAŁORUŚ
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ABY STAĆ SIĘ SPRAWDZONYM DOSTAWCĄ
FIRM JAPOŃSKICH, PRZESZLIŚMY
NAPRAWDĘ DŁUGĄ DROGĘ. ZDOBYCIE
ZAUFANIA TYCH FIRM, PROSZĘ MI
WIERZYĆ, TO NIE LADA WYZWANIE.
PROCES WPROWADZENIA PIERWSZYCH
WYROBÓW DO PRODUKCJI TRWAŁ
PONAD 5 LAT. SPEŁNIENIE EKSTREMALNIE
WYSOKICH WYMAGAŃ KLIENTA TO NIE
TYLKO KWESTIE TECHNICZNE, LECZ TAKŻE
ZMIANA MENTALNOŚCI PRACOWNIKÓW,
ORGANIZACJI PRACY, DOKUMENTACJI
PRODUKCYJNEJ, PRZYJĘCIA PEWNEJ
FILOZOFII
rzyw sztucznych. Oba procesy są zabezpieczane przez własną, doskonale
wyposażoną narzędziownię, świadczącą również usługi dla klientów zewnętrznych.

W latach 70. ubiegłego wieku zakład rozszerzył swoją działalność o produkcję z tworzyw sztucznych, również na potrzeby rozwijającej się
wówczas polskiej motoryzacji. „Wtedy to zaczęliśmy produkować przełączniki do samochodów i traktorów powstających w Polsce. Obecnie
produkcja tego typu wyrobów została zakończona, jednakże z wcześniej zdobytym doświadczeniem kontynuujemy wytwarzanie innych elementów z tworzyw sztucznych, również dla firm japońskich. Przemysł
motoryzacyjny jest branżą o ekstremalnie wysokich wymaganiach jakościowych. Współczesne samochody są coraz lepsze, a nasze oczekiwania rosną z roku na rok” – mówi nam wiceprezes firmy mgr inż. Izabela
Kulszewicz, będąca równocześnie dyrektorem marketingu i rozwoju
spółki.

ze swej konkurencyjności cenowej. W motoryzacji cena to nie wszystko,
równie ważna jest jakość i zaufanie do kompetencji dostawcy”.

O to, co jest obecnie głównym przedmiotem produkcji spółki, pytam
prezesa firmy – inż. Władysława Osienickiego: „Spółka specjalizuje się
w produkcji elementów do amortyzatorów. Naszymi odbiorcami są firmy
z pierwszej trójki światowych potentatów w tej branży. Rocznie wytwarzamy około 30 mln sztuk detali produkowanych technologią proszków
spiekanych. Dostarczamy nasze wyroby nie tylko do krajów Unii Europejskiej, lecz także na rynki wschodnie, np. na Białoruś. Nasze produkty są
eksportowane także do odległych rejonów globu. Jeszcze niedawno nie
wyobrażaliśmy sobie ekspansji na rynki tak odległe jak RPA, Tajlandia czy
Indonezja” – odpowiada prezes Osienicki.

MIMO ŻE MAMY DOŚWIADCZENIE
BAZUJĄCE NA LATACH PRODUKCJI, ZMIANY
WYMIAROWE W PROCESIE SĄ BARDZO
CZĘSTO TRUDNE DO PRZEWIDZENIA,
A WYMAGANIA KLIENTÓW – LICZONE
W MIKRONACH

Prezes Kulszewicz dodaje: „Każdy z tych odbiorców ma różne wymagania,
których spełnienie jest niezbędne dla rozpoczęcia współpracy. Nie zapominajmy o produkcji elementów do układów kierowniczych. Wykonujemy
również elementy do układów wentylacyjnych i klimatyzacji samochodów.
W tym wypadku wachlarz odbiorców jest również bardzo szeroki. Są to
firmy praktycznie z całego świata”.
Zapytana o współpracę z rynkiem chińskim pani prezes odpowiada: „Często mówi się, że rynek chiński jest nie do podbicia, to nie zawsze okazuje się
prawdą. Polmo wprowadza swoje produkty również na ten obszar, znany
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Na pytanie dotyczące szczegółów produkcji technologią proszków spiekanych prezes Osienicki odpowiada: „Posłużę się analogią do robienia
babek z piasku na plaży. Jakkolwiek powaga obu technologii jest zasadniczo odmienna, naprawdę widzę w tym dużo podobieństw – uśmiecha

się i kontynuuje: – Surowcem bazowym w procesie metalurgii proszków
spiekanych jest proszek żelaza. Trafia tam jeszcze kilka innych składników,
które tworzą odpowiednią mieszankę gotową do produkcji, w zależności
od tego, jakie parametry wyrobu końcowego chcemy uzyskać. Mieszanka
ta jest prasowana za pomocą pras w specjalnych, precyzyjnych formach do
tzw. stanu zielonego. Jest to sformułowanie popularne wśród specjalistów,
określające półprodukt przeznaczony do spiekania. Wracając do przywołanej na początku zabawy z piaskiem – kontynuuje prezes Osienicki
– musimy pamiętać o zasadzie «babka musi wyjść z formy», co wyklucza

wszelkie zmiany na powierzchni zewnętrznej detalu. Korekty te można
wykonać dopiero podczas procesów dodatkowych. Otrzymany element
poddawany jest spiekaniu w specjalnych warunkach w piecach w temperaturze ok. 1100°C, co powoduje integrację sprasowanego elementu
proszkowego w jednolitą strukturę metaliczną, tworząc element gotowy
do dalszej obróbki”.
Technologia przedstawiona w ten obrazowy sposób przez prezesa spółki
tylko pozornie jest tak prosta. Prezes Kulszewicz mówi: „Wrażenie dotyczące łatwości procesu ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Wynika
ono z powierzchownej obserwacji czynionej przez odwiedzających firmę,
również przez grupy studentów uczelni wyższych, z którymi utrzymujemy
bliski kontakt, ceniony przez obie strony. Mimo że mamy doświadczenie
bazujące na latach produkcji, zmiany wymiarowe w procesie są bardzo
często trudne do przewidzenia, a wymagania klientów – liczone w mikronach. W zależności od wymagań odbiorcy możemy zastosować kolejne
fazy procesu, takie jak usuwanie gradów metodą wibrowania bądź śrutownia, kalibrowanie czy też utlenianie w przegrzanej parze wodnej. Nie
wspomnę już o innych obróbkach mechanicznych czy termicznych takich
jak tradycyjne toczenie, wiercenie czy hartowanie. Proces jest wielostopniowy i na każdym etapie nasze zaangażowanie w kontrolę procesu i jego
nadzorowanie jest bardzo ważne. Sprawne funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania pomaga efektywnie działać w tym zakresie.
Szeroka wiedza i doświadczenie nabyte z latami produkcji przez naszych
specjalistów jest kluczem do sukcesu, jaki udało się nam osiągnąć”.
Na pytanie, czy jest w tym nieco wiedzy tajemnej, prezes Osienicki odpowiada: „Może zabrzmi to trochę archaicznie, ale istotnie – przypomina to
pracę alchemików. Nie bez kozery zakłady posługujące się tą technologią
stanowią elitę wśród firm metalurgicznych. Grupa firm liczących się na
tym rynku jest bardzo ograniczona”.
W Polmo Łomianki SA oprócz produkcji technologią proszków spiekanych wytwarzane są również wyroby na wydziale przetwórstwa two-

„Przetwórstwo tworzyw jest elementem strategii naszej spółki. Zabezpiecza nasz zrównoważony rozwój. Jakkolwiek rozpoczynaliśmy naszą
drogę od motoryzacji i nadal nią kroczymy, przetwórstwo tworzyw to
technologia pozwalającą na znaczną elastyczność w zakresie wyboru rynku docelowego. Zabezpieczamy się w ten sposób przed zmianami w cyklu
koniunkturalnym w motoryzacji. Dla przykładu część naszej produkcji tworzywowej jest skierowana na rynek spożywczy – wykonujemy zamknięcia
do przypraw dla światowego koncernu spożywczego. Stąd też nasz certyfikat ISO 22000, który potwierdza kompetencje spółki w tym zakresie.
Jednakże naszym głównym rynkiem docelowym jest motoryzacja i z tą
branżą łączymy naszą przyszłość. Posiadamy certyfikaty ISO/TS 16949,
ISO 14001, ISO 9001 i ISO 18001, które są przepustką do elity dostawców dla motoryzacji” – mówi prezes Osienicki.
Wśród odbiorców produktów Polmo są również firmy japońskie znane
z bardzo wysokich wymagań jakościowych. „Aby stać się sprawdzonym
dostawcą firm japońskich, przeszliśmy naprawdę długą drogę. Zdobycie
zaufania tych firm, proszę mi wierzyć, to nie lada wyzwanie. Proces wprowadzenia pierwszych wyrobów do produkcji trwał ponad 5 lat. Spełnienie
ekstremalnie wysokich wymagań klienta to nie tylko kwestie techniczne,
lecz także zmiana mentalności pracowników, organizacji pracy, dokumentacji
produkcyjnej, przyjęcia pewnej filozofii. Nie bez znaczenia były też kontakty
bezpośrednie, wzajemne wizyty budujące fundament obecnej współpracy.
Kosztowało to nas wiele pracy, ale z pewnością wysiłek się opłacił. W tym
roku wprowadzamy do produkcji kolejne wyroby, które zostaną użyte w nowych modelach japońskich samochodów” – kończy prezes Kulszewicz.
Polmo Łomianki SA na dobre ugruntowała swą wysoką pozycję wśród dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego. W ciągu wieloletniej współpracy
ze światowymi koncernami spółka wyrobiła sobie dobrą markę i zdobyła
ich zaufanie. Strategia zarządu ukierunkowuje firmę na stały rozwój z wykorzystaniem szans wynikających z obserwacji otoczenia gospodarczego
i trendów w motoryzacji. Baza produkcyjna jest ciągle unowocześniana
z wykorzystaniem funduszy unijnych. Spółka nie zapomina również o załodze, która jest kluczowym elementem rozwoju i sukcesu. Zdobywając nowych klientów i uruchamiając kolejne projekty, zarząd Polmo Łomianki SA
z optymizmem patrzy w przyszłość. ■
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Budujesz linię
montażową?
Pomogą
konstruktorzy
ze Świdnicy
Andrzej Antoniuk w niewielkiej Świdnicy stworzył
firmę AMS, która zaczynała w przysłowiowym garażu,
a teraz cała branży Automotive zabiega o to,
by to właśnie zespół konstruktorów z Dolnego Śląska
realizował dla nich linie montażowe.

O firmie

Mariusz Krysiak
Poproszę o kilka słów wstępu…
Jesteśmy firmą, która zajmuje się konstrukcją urządzeń montażowych
i kontrolnych pod nowe uruchomienia, głównie w branży Automotive. Są
to urządzenia o bardzo dużym stopniu zaawansowania technologicznego
i konstrukcyjnego, na światowym poziomie. Dzięki temu, że działamy na
tym rynku od 22 lat, jesteśmy w stanie realizować najtrudniejsze projekty. Zaczynaliśmy od przysłowiowego garażu, w którym pracowały dwie
osoby. Dzisiaj zatrudniamy ponad 60 osób. Mamy własne biuro konstrukcyjne, w którym zespół doświadczonych konstruktorów mechaników
i automatyków wspólnie z klientami rozwiązuje problemy montażu przemysłowego. Wykonujemy kompletne projekty urządzeń i linii. Pracujemy
za pomocą programów AutoCAD, Mechanical Desktop i Inventor. Dzięki
temu, że dysponujemy bogatą biblioteką części standardowych, jesteśmy
w stanie realizować projekty w bardzo krótkim czasie. Posiadamy również własną narzędziownię. Maszyny budujemy, korzystając z rozwiązań
światowych liderów z zakresu automatyki przemysłowej na indywidualne
zamówienie klienta. Jesteśmy dystrybutorem wielu elementów służących
do wspomnianych konstrukcji.
A które zlecenie było tym kluczowym i zapoczątkowało tak
dynamiczny rozwój?
Kontakty zdobywaliśmy jeszcze w Zakładach Elektroniki Motoryzacyjnej
Elmot w Świdnicy. Ich restrukturyzacja spowodowała, że trzeba było zmienić pomysł na życie. Byłem szefem działu budowy maszyn, zacząłem więc
szukać zleceń. Znaleźliśmy projekt, który wymagał od nas zastosowania
systemu montażowego. Rozwiązaniem okazał się system, który znajdował
się w ofercie firmy Bosch. Zadzwoniliśmy do nich, a oni bez chwili wahania
powiedzieli, że przyjadą i go zademonstrują. To był początek lat 90. Byliśmy
w strachu, że nic z tego nie wyjdzie, a za ich przyjazd będziemy musieli
zapłacić. Szybko zrozumieliśmy, że przyjadą i pokażą wszystko niezobowiązująco i bezpłatnie. Gdy się pojawili, zapytali, czy nie chciałbym otworzyć
własnej firmy, która będzie reprezentowała Boscha w Polsce w dziedzinie
systemów montażowych. Długo się nie zastanawiałem. Byliśmy pierwszą
firmą w Polsce, która reprezentowała firmę Bosch w tym zakresie.
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Przedsiębiorstwo AMS sp. z o.o. powstało w roku 1993 w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na maszyny i urządzenia
specjalne. Doświadczenie konstruktorów oraz praktyczna wiedza
pracowników warsztatu umożliwiają rozwiązywanie problemów
dotyczących zarówno montażu ręcznego, jak i automatycznego
w produkcji jednostkowej i wielkoseryjnej oraz kontroli poprawności wykonywanych operacji.
Wiedzę dotyczącą budowy maszyn oraz procesów technologicznych zachodzących w różnych gałęziach przemysłu firma wykorzystuje także do sprzedaży komponentów wyposażenia produkcji.
W 2002 r. przedsiębiorstwo AMS zawarło długoterminową
umowę ramową z firmą Bosch. Dwa lata później została także
wyłącznym przedstawicielem na Polskę produktów firmy Schmidt
Technology®. Z kolei od roku 2005 jest dystrybutorem na terenie
kraju produktów CDS Bettinelli, a od roku 2013 – systemów
smarowania firmy Walther Systemtechnik.
Fachowa wiedza, mobilność, a także możliwość współpracy online
pomagają szybko i sprawnie rozwiązywać problemy klientów
z wielu branż: motoryzacyjnej, elektromaszynowej, AGD itp.
Firma AMS systematycznie zwiększa udział w rynku nowoczesnej
techniki montażu i automatyzacji, stawiając na jakość świadczonych usług. Firma działa zgodnie z normami ISO 9001:2008.

GDZIE BRANŻA AUTOMOTIVE, TAM I MY.
DZIAŁAMY ZARÓWNO W AMERYCE
POŁUDNIOWEJ, EUROPIE, JAK I CHINACH.
TERAZ WŁAŚCIWIE JEŹDZIMY PO POLSCE,
EUROPIE I ŚWIECIE I PREZENTUJEMY FIRMĘ
ORAZ NASZE ROZWIĄZANIA
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Czyli ten jeden projekt zadecydował, że zaczęto polecać was
kolejnym firmom?
Dokładnie. Gdzie branża Automotive, tam i my. Działamy zarówno
w Ameryce Południowej, Europie, jak i Chinach. Teraz właściwie jeździmy
po Polsce, Europie i świecie i prezentujemy firmę oraz nasze rozwiązania.
Powoli przekazuję pałeczkę synowi, bo to firma rodzinna. Syn to spina
operacyjnie, ja nadzoruję.
Macie klientów spoza branży Automotive?
Tak. Na przykład realizujemy urządzenia pomiarowe i testujące dla branży
elektrotechnicznej.
A jak wyglądały pierwsze systemy montażowe, które wdrażaliście we współpracy z Boschem?
To były systemy wykorzystujące profile aluminiowe, przenośniki walcowe,
systemy pneumatyki, roboty i manipulatory.
A za co odpowiadacie, jeśli chodzi o wykonanie takiej linii?
Prawdę mówiąc, za wszystko. Musimy ją całą skonstruować, wykonać i uruchomić. Oczywiście, są jeszcze etapy poprzedzające. Trzeba przedstawić
ofertę, wynegocjować cenę, wykonać dokumentację mechaniczną, elektryczną, pneumatyczną oraz zaplanować sterowanie z oprogramowaniem.
Następnie wykonuje się linię z różnych części w metalu i składa w całość.
Potem następuje etap okablowania, uruchomienia oprogramowania i testów. Wówczas zapraszamy klienta na wstępne uruchomienie. Po zatwierdzeniu tego wszystkiego u nas, linie pakujemy na ciężarówki i wieziemy do
klienta. Tam ją montujemy i pracujemy nad jej dalszą optymalizacją.
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I te projekty się powtarzają?
Co do zasady tak, natomiast każdy to unikatowa konstrukcja złożona
z wielu elementów. Innymi słowy – nie jest to produkcja seryjna, ale szyta
na miarę. Przeważnie jest tak, że przychodzi zlecenie, by zrobić linię na
zupełnie nowy produkt. To dopiero wyzwanie, wymaga ono ogromnego doświadczenia, elastycznego podejścia i reagowania w taki sposób, by
stworzyć bezpiecznie działającą linię produkcyjną. A gdy ma się do czynienia z produkcją, której tak naprawdę nikt nie widział, to wtedy okazuje
się, czy jesteśmy dobrą firmą, czy nie. Właśnie dzięki takiemu projektowi
udało nam się zaistnieć. Wykonaliśmy linię do produkcji układów hamulcowych. Poradziliśmy sobie z projektem zarówno jeśli chodzi o jakość, jak
i czas. To efekt wielu konsultacji, przemyśleń konstruktorów i pomocy
firm, które dostarczają systemy montażowe, ale to również zasługa naszego wieloletniego doświadczenia, które zespół nabywał jeszcze w okresie
pracy w Elmocie. I tak się zaczęło.

A jak by pan ocenił kondycję branży Automotive na rynku?
Generalnie nie mamy się czego wstydzić. W Polsce jest parę kluczowych
firm, które ciągną to wszystko. Ich jakość jest na światowym poziomie,
one swobodnie konkurują z firmami zachodnimi. Mamy również sporo
przedsiębiorstw, które produkują elementy do konstrukcji samochodów.
Powiedziałbym nawet, że jesteśmy zagłębiem, gdzie produkuje się części
do samochodów z całego świata. Powiem więcej. Wciąż powstają nowe

firmy, a w już istniejących rozbudowuje się linie. Wyraźne ożywienie dobrze wróży na przyszłość.
Czyli na brak zamówień nie narzekacie?
W żadnym wypadku. Do końca roku mamy co robić. Staramy się również mierzyć siły na zamiary. Odmawiamy zleceń, których nie będziemy
w stanie zrealizować w terminie. To bardzo ważne, bo mimo początkowego zdziwienia czy nawet pretensji potencjalnego klienta, wciąż dzięki
temu jesteśmy kojarzeni z jakością. To w branży Automotive bardzo
ważne. Jeśli zaś chodzi o dystrybucję – bo, jak wspomniałem, firma ma
dział konstrukcyjny, ale jest również dystrybutorem światowych potentatów w zakresie systemów montażowych – zajmujemy się zwykłą
działalnością handlową, więc problemu z odmawianiem realizacji zamówień nie ma. Oczywiście, sami do konstrukcji wykorzystujemy urządzenia i elementy, których jesteśmy dystrybutorem. Natomiast nie są to
wszystkie komponenty używane przez nas do konstrukcji linii. Mamy
biuro konstrukcyjne i sami projektujemy wiele autorskich rozwiązań,
które potem obrabiamy za pomocą urządzeń znajdujących się w naszym
parku maszynowym. ■
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reklama

projektowania wspomaganego komputerowo (CAD). Oprócz
ułatwienia pracy projektantów (dzięki możliwości importu danych CAD z systemów klienta) kompatybilność otwiera firmie
drogę do ekspansji na nowe rynki.
Otwarta architektura i znakomita reputacja oprogramowania
Robcad z portfolio Tecnomatix® Siemens PLM Software były wystarczającą rekomendacją dla AKE Robotics. „Głównymi przesłankami przemawiającymi za wdrożeniem oprogramowania Robcad
była możliwość nawiązania współpracy z prestiżowymi markami
motoryzacyjnymi oraz kompatybilność z naszym rodzimym zakładem z Niemiec, który także korzysta z Robcad” – tłumaczy
Bartłomiej Siuda, dyrektor zarządzający AKE Robotics. „Dzięki
wdrożeniu możemy też uczestniczyć w rynku mniejszych realizacji, które do tej pory były dla nas nierentowne – dodaje. –
Wszyscy projektanci zatrudnieni w firmie mieli już do czynienia
z Robcad w poprzednich miejscach pracy, dlatego proces wdrażania przebiegał błyskawicznie”.

WYDAJNOŚĆ I OPTYMALIZACJA
POTWIERDZONA LICZBAMI
Wprowadzenie Robcad przyczyniło się do natychmiastowego
zwiększenia wydajność pracowników AKE Robotics. Projektanci nie tracą już czasu na przeróbki elementów istniejących
zrobotyzowanych systemów. Dzięki Robcad mogą oni także tworzyć systemy niewymagające wprowadzania zmian po
instalacji. Ze względu na wcześniej występujące błędy montażowo-procesowe inżynierowie często zmuszeni byli do
długookresowego nadzorowania realizacji u klientów w całej
Europie. Obniżało to rentowność projektu i nie pozwalało
poszczególnym pracownikom angażować się w nowe zadania.
W Robcad programowanie robotów może odbywać się także offline (poza zakładem klienta). Symulacja pracy robotów
umożliwia zdecydowane ograniczenie błędów ujawniających
się na etapie instalacji.
„Wykonywanie prac w obiektach klienta jest bardzo kosztowne
– mówi Siuda. – Dzięki Robcad wstępne fazy projektu możemy
realizować zdalnie, a ewentualne kolizje wykrywamy i eliminujemy
na wczesnym etapie”.

Wzrost rentowności o 30%
dzięki symulacji pracy robotów
Oprogramowanie Tecnomatix pomogło skrócić o 60% czas potrzebny
na projektowanie i instalację zrobotyzowanych systemów.
PRECYZJA W KAŻDYM CALU
AKE Robotics sp. z o.o. (AKE Robotics) jest spółką córką niemieckiego
przedsiębiorstwa AKE-Systemtechnik GmbH. Firma macierzysta projektuje
i buduje szeroką gamę systemów, począwszy od rozwiązań transportowych,
po zrobotyzowane gniazda produkcyjne. AKE Robotics z siedzibą w Polsce
zajmuje się konfigurowaniem i programowaniem wszelkiego rodzaju robotów przemysłowych wykorzystywanych w produkcji, montażu i logistyce.

alizacji. W wielu sytuacjach AKE Robotics musi dostosować się do ograniczeń czasowych i przestrzennych, które nie mogą uniemożliwić ani nawet
utrudnić pracy robotów. Niestaranna instalacja generowałaby kosztowne
przestoje produkcyjne oraz wymagała znacznych nakładów związanych
z korektą usterki. Dodatkowo w przypadku wystąpienia błędów wszystkie naprawy musiałyby zostać wykonane bezpośrednio w miejscu instalacji
oprzyrządowania, co miałoby bardzo negatywny wpływ na rentowność
całego przedsięwzięcia.

Eksploatując najnowsze osiągnięcia robotyki przemysłowej, AKE Robotics
współpracuje z najbardziej wymagającymi klientami takimi jak Volkswagen,
Volvo Gent, Mercedes, Audi i Seat.

KOMPATYBILNOŚĆ PODSTAWOWYM KRYTERIUM
WYBORU OPROGRAMOWANIA

Dostarczanie robotów na globalne rynki wymaga utrzymywania najwyższych standardów jakości. Konfiguracja newralgicznych przestrzeni
produkcyjnych warunkuje wysoki poziom odpowiedzialności w każdej re-

AKE Robotics zdecydowała się na wdrożenie rozwiązania w zakresie
programowania i symulacji pracy robotów w celu poprawy jakości
i ograniczenia ryzyka w realizacji projektów. Jednym z kryteriów wyboru oprogramowania była kompatybilność z czołowymi systemami
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Firmie udało się też ograniczyć o 25% koszty delegacji służbowych
i zaoszczędzić 120 tys. zł rocznie. Bartłomiej Siuda szacuje, że
zwiększenie wydajności dzięki Robcad przełożyło się na poprawę
rentowności każdego projektu o mniej więcej 30%.
Kolejną ważną korzyścią z zastosowania Robcad jest skrócenie o 60%
czasu projektowania i instalacji nowego zrobotyzowanego systemu.
Wynika to głównie z możliwości wykrycia błędów w trakcie symulacji
na wczesnym etapie realizacji projektu. „Możliwość przeprowadzania symulacji eliminuje występowanie błędów konstrukcyjnych i wad
oprzyrządowania, a także błędów w elementach instalacji – wyjaśnia
Bartłomiej Siuda i dodaje: – Dzięki dokładności projektowej oraz
narzędziu do wykrywania kolizji pozbyliśmy się ponad 90% sytuacji,
w których wcześniej odnotowywaliśmy niezgodności. Teraz możemy je eliminować jeszcze przed dostarczeniem urządzeń do klienta”.
Rozwiązanie Siemens PLM Software do programowania robotów offline odegrało ważną rolę w spektakularnym sukcesie
AKE Robotics. „Dzięki Robcad nawiązaliśmy trwałą współpracę
z Volkswagenem, który także korzysta z oprogramowania firmy
Siemens” – podkreśla Siuda.

„NIE JESTEŚMY JUŻ TYLKO PODWYKONAWCĄ”
„Robcad pozwolił nam wkroczyć na wyższy poziom świadczenia
usług. Obecnie, w odróżnieniu od wielu innych firm, jesteśmy
partnerem uczestniczącym w rozwoju projektu, a nie tylko zwykłym podwykonawcą” – podsumowuje Bartłomiej Siuda. ■
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Czy głównym obszarem działalności spółki Autorobot-Strefa
jest motoryzacja?
E.D.: Specjalizujemy się w wykonywaniu kompletnych linii do zgrzewania
karoserii samochodowych pod klucz: od etapu projektowania, przez wykonawstwo, aż do uruchomienia w fabryce klienta. Uczestniczymy w całym cyklu projektu, wymieniając się z klientem wiedzą i doświadczeniem.
Naszym największym odbiorcą jest grupa Fiat. To partner, z którym
utrzymujemy długofalową współpracę. We wspólne projekty zaangażowani jesteśmy na bardzo wczesnym etapie ich rozwoju. Bierzemy udział
w studium wykonalności i doradzamy w sprawach rozmieszczenia punktów zgrzewania czy ich podziału pomiędzy kolejne operacje. Dzięki temu
możemy przygotować ofertę bardziej dostosowaną do ich potrzeb.
Inny klient – francuskie Actemium – systematycznie zleca nam prace przy
wykonawstwie projektów dla francuskich marek Renault, Peugeot oraz
dla lotniczego potentata, jakim jest Airbus. To właśnie z nimi współpracowaliśmy podczas dużej realizacji wyposażenia hali montażowej poszycia
kabiny dla airbusa A350. Oprócz tego prowadzimy bezpośrednie prace
o mniejszej skali dla takich klientów jak GM, VW czy Audi.
B.B.: To zawsze współpraca, której celem jest poszukiwanie optymalnego
rozwiązania zarówno dla klienta, jak i dla nas. Dlatego też wspólnie wykorzystujemy wszystkie nadarzające się okazje i pomysły, aby nasz produkt
nadążał za ciągłym rozwojem, jaki w motoryzacji jest normą.
Rozwijamy się razem z naszymi klientami i tam, gdzie oni inwestują, jesteśmy i my z naszymi wdrożeniami. U Fiata widać obecnie tendencję do
wzrostu w segmencie samochodów droższych. Tam właśnie rośnie sprzedaż i potrzeba nowych inwestycji. Aktywnie więc w nich uczestniczymy.
Z powodzeniem uruchamiamy także we włoskich fabrykach linie produkujące nowe modele Maserati.
Współpraca z Fiatem zaowocowała przyznaniem przez
grupę Fiat Chrysler Automobiles tytułu Capital Equipment
Supplier of the Year.
ED: Nagroda dla najlepszego dostawcy 2014 r., którą otrzymał Autorobot, jest jednym z efektów naszej współpracy. W uzasadnieniu podkreślono zapewnienie najlepszego w swojej klasie poziomu usług, uwzględniając
wyjątkową jakość i niezawodność dostarczanych systemów. Podkreślono,
że nasza firma od zawsze wspiera technikę efektywnymi rozwiązaniami,
zapewniając najwyższy standard procesów produkcyjnych dla pokrywy komory silnika i tylnej klapy. Dla pracowników to nie tylko powód do dumy,
lecz także zobowiązanie.

Adam Sieroń

Warto być
elastycznym
O sytuacji w motoryzacji, realizacji projektów pod presją czasu,
a także produkcji linii, na których tworzonych jest 100 różnych
wersji nadwozia, rozmawiamy z prezes spółki Autorobot-Strefa
Elwirą Dziewą i głównym technologiem firmy Bogdanem Besalą.

BB: Grupa Fiat powierza nam wykonanie coraz większych części wyposażenia spawalni dla nowych modeli. Do fabryki w Serbii dostarczyliśmy
ostatnio 24 linie do produkcji fiata 500L. Była to duża budowa, wykonywana – jak to zwykle bywa – pod presją czasu. Wszystko zostało uru-

AUTOROBOT PROWADZI OBECNIE DLA
FIATA PROJEKTY NA WYKONANIE CZĘŚCI
LINII DO CZTERECH NOWYCH MODELI,
KTÓRYCH URUCHOMIENIE PRODUKCJI
PLANOWANE JEST W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH
DWÓCH LAT W FABRYKACH W TURECKIM
TOFAS, BRAZYLIJSKIM BETIM, A TAKŻE
WŁOSKICH CASSINO I MIRAFIORI

Najważniejsze momenty w historii Autorobot
1993 r.
Założenie spółki Autorobot.
1998 r.
Wejście firmy Autorobot-Strefa sp. z o.o. w skład Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W tym czasie Autorobot otrzymał
pierwsze bezpośrednie zlecenie od Fiata, będącego obecnie głównym klientem firmy.
2009 r.
Pierwszy poważny projekt dla lotnictwa, który pozwolił na dywersyfikację dochodów i uniezależnienie się od cyklicznych kryzysów
w motoryzacji.
2014 r.
Zakup kolejnej działki w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej; powstanie firmy A2, która ma pozwolić na rozszerzenie
profilu produkcji.

chomione na czas, fabryka pracuje, a samochody nieźle się sprzedają. Ze
względu na konieczność użycia dużych zasobów w krótkim czasie było
to wyzwanie zarówno dla logistyków, jak i dla projektantów, jednak pod
względem technologicznym i produkcyjnym była to praca dla nas typowa.
Gdzie teraz inwestują państwa klienci?
BB: Autorobot prowadzi obecnie dla Fiata projekty na wykonanie części
linii do czterech nowych modeli, których uruchomienie produkcji planowane jest w ciągu najbliższych dwóch lat w fabrykach w tureckim Tofas,
brazylijskim Betim, a także włoskich Cassino i Mirafiori. Tę ostatnią realizację otrzymaliśmy jako naturalną kontynuację wdrożonych z sukcesem dwa
lata temu linii dla Maserati Quattroporte. Tamte rozwiązania doskonale się
sprawdziły, więc pracujemy dalej.
ED: Generalnie rzecz ujmując, sytuacja w Europie jest stabilna i w kolejnych latach nie będzie to najszybciej rosnący rynek w skali globu. Do
ciekawych inwestycji dochodzi w Turcji, Brazylii oraz na rynku azjatyckim.
Tam sprzedaje się coraz więcej samochodów popularnych, w czym chcemy uczestniczyć.
W Polsce nie sprzedajemy jak dotąd zbyt wielu linii. Inwestycje firm motoryzacyjnych w nowe modele są ograniczone, jednak planujemy wzrost
sprzedaży skierowanej do mniejszych firm – dostawców dla motoryzacji,
których w Polsce wciąż przybywa i którzy mają pewien potencjał. Oceniamy, że krajowy rynek powoli rośnie. Mamy inwestycje Opla, VW, ciekawi
jesteśmy, jak ostatecznie ukształtuje się sytuacja z oczekiwaną inwestycją
Fiata w Tychach. Najbliższy rok może wiele wyjaśnić.
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ISTOTNĄ CECHĄ OBECNIE
PRODUKOWANYCH LINII JEST ICH
ELASTYCZNOŚĆ, PRZEZNACZENIE DLA
KILKU MODELI I SPRAWNE PRZEZBRAJANIE,
TAK ABY ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ
PRODUKCJI. WYKORZYSTANIE ROBOTÓW
NA LINII JEST JAK NAJWIĘKSZE PO TO, BY NIE
STAŁY BEZCZYNNIE

Podkreślają państwo stabilną sytuację na rynku. Jak Autorobot poradził sobie z kryzysem?
ED: W roku 2009 branża motoryzacyjna na pewien czas wstrzymała inwestycje. My również to odczuliśmy, dlatego w naszej działalności pojawiło się lotnictwo. Postanowiliśmy skorzystać z możliwości, jakie dawała
ta perspektywiczna branża, i od tej pory zrealizowaliśmy kilka ciekawych
projektów w tym zakresie. W kooperacji z Actemium wyposażyliśmy halę
Airbusa m.in. w przyrządy montażowe i transportowe dla poszycia kabiny
A350, wykonaliśmy oprzyrządowanie do montażu wlotu powietrza do silnika oraz łączników silnika ze skrzydłem. Jest to inna skala oprzyrządowania
– przestrzenne, kilkupiętrowe stacje, których precyzja musi być nie mniejsza niż przyrządów dla motoryzacji. To bardzo ciekawe doświadczenie,
liczymy, że zaprocentuje ono w przyszłości.
W jaki sposób tworzone są przez was linie do zgrzewania
karoserii?
ED: W każdej fabryce samochód produkowany jest w kilku etapach
stanowiących pewien zamknięty cykl technologiczny. Zawsze mówimy
o tłoczni, spawalni, lakierni i montażu końcowym. Naszą domeną jest
spawalnia. Produkcja jest tu zorganizowana w linie, na których powstają
poszczególne zespoły łączone następnie w bryłę karoserii. I tak mamy linie
do produkcji podwozia, boków, dachu, drzwi itd. Bardzo ważne są linie, na

Czy wiesz, że...
Kolejne linie tworzone przez Autorobot realizowane są w podobny sposób, choć zawierają wiele zmiennych. W fazie koncepcyjnej i projektowania na podstawie wstępnego projektu karoserii
samochodu wspólnie z producentem samochodów tworzone są
optymalne rozwiązania, które mają zapewnić osiągnięcie zakładanej wielkości produkcji w przeznaczonym do tego celu fragmencie
hali. Te ustalenia bardzo często się zmieniają. Również bryła samochodu ewoluuje w czasie trwania projektu. Dlatego też w pracę
gliwickiej firmy wpisany jest ciągły proces modyfikacji.
„Kiedy faza projektowania jest zatwierdzona, rozpoczyna się produkcja. Linie zorganizowane są w kilka, kilkanaście stacji, na których kolejno dodaje się elementy składające się na całość karoserii.
Wykonanie linii zaczynamy od elementów standardowych, jeszcze
zanim zakończy się projektowanie. Aby stacja powstała, wszystkie
jej elementy przechodzą przez spawalnię, obróbkę mechaniczną,
lakiernię, montaż mechaniczny, montaż automatyki, kontrolę.
Gotowe stacje w ustalonej kolejności wyjeżdżają do fabryki klienta
i tam ustawiamy je w linie, programujemy roboty, prowadzimy
próby, uruchomienie i wstępną produkcję” – mówi Bogdan Besala
– główny technolog firmy.
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których poszczególne zespoły łączą się w całość tworzącą geometrię samochodu. Od jakości takiego szkieletu zależy to, jak wszystkie części będą
z sobą współpracować.
Cały cykl wykonania linii odbywa się w porozumieniu z klientem. Od niego
dostajemy założenia takie jak: wielkość produkcji, stopień zrobotyzowania, automatyzacji linii, layout, czyli miejsce na hali do zagospodarowania.
Wszystkie te założenia należy spełnić, aby zmieścić się w budżecie i narzuconych terminach. Nigdy nie jest łatwo, zawsze trzeba działać sprawnie, ze
świadomością, jakie konsekwencje przyjęte rozwiązania mają dla tempa,
jakości oraz kosztów przyszłej produkcji.
BB: Proces ten jest skomplikowany, wymaga niemałego doświadczenia.
Trzeba rzeczowo podchodzić do założeń klienta, bo osiągnięcie pewnych
zadanych parametrów może spowodować komplikacje w późniejszych fazach projektu. Dlatego wstępne etapy koncepcyjne wymagają, aby brali
w nich udział najwyższej klasy specjaliści, ludzie z otwartą głową na nowe
rozwiązania, które często trzeba sprawdzać w testach praktycznych, nie
tylko teoretycznych.
Trzeba więc za każdym razem wziąć pod uwagę dużą liczbę
skomplikowanych elementów?
ED: Istotną cechą obecnie produkowanych linii jest ich elastyczność,
przeznaczenie dla kilku modeli i sprawne przezbrajanie, tak aby zachować
ciągłość produkcji. Wykorzystanie robotów na linii jest jak największe po
to, by nie stały bezczynnie. Dokonuje się przezbrajania i raz służą do transportu, przemieszczania między kolejnymi operacjami, a raz do zgrzewania
lub dokładnego pozycjonowania. Ich oprogramowanie służy do sterowania
pracą nie tylko samego robota, lecz także całego gniazda roboczego, gdzie
z robotami współgrają przemieszczające się wymienne fragmenty stacji.
We współczesnych fabrykach produkujących samochody nowe modele
wprowadzane są co kilka lat, a jednocześnie tworzy się wiele wersji tego
samego auta. Dlatego ważną cechą linii produkcyjnej jest jej elastyczność
rozumiana jako zdolność do szybkiej zmiany modelu, który jest produkowany. W praktyce, gdy spojrzeć na linię w czasie produkcji, widać na niej
cały przekrój sprzedawanych modeli: sąsiadują z sobą kolejno samochody w różnych wersjach, a linia dopasowuje się do ich produkcji, oprzyrządowanie zmienia się w trakcie cyklu produkcyjnego, nad wszystkim
czuwa automatyka zapewniająca wykonanie zaprogramowanego planu
produkcyjnego. Mamy w tym zakresie swoje autorskie rozwiązania i je
rozwijamy.
BB: Jednym z najciekawszych projektów w ostatnich latach był projekt
nowego samochodu dostawczego dla IVECO. Ze względu na wielkości
stacji i stopień skomplikowania stanowił on dla nas prawdziwe wyzwanie. Stacje miały ponad 10 m długości, a nadwozie samochodu – ponad
100 wersji, do których musiały być przygotowane linie. Spowodowało
to konieczność zaprojektowania wielu wymiennych, przesuwnych elementów wykorzystywanych w zależności od wersji. Linie były zroboPolski Przemysł – marzec 2015 | 57

PRZYKŁADEM NOWEGO PODEJŚCIA
ORGANIZACYJNEGO JEST SYMULACJA
U SIEBIE LAYOUTU DOCELOWEJ HALI
PRODUKCYJNEJ, W KTÓREJ BĘDZIE
PRACOWAĆ LINIA
sowaniu, kosztach projektów i biznesowej, kadrowo-finansowej sytuacji
firmy. To pozwala reagować natychmiast i mieć firmę pod kontrolą.

Czy wiesz, że...
Ważnym elementem działalności spółki jest proponowanie
nowych rozwiązań technologicznych. „Jest kilka rozwiązań, które
zostały uznane przez Fiata za standard, tzn. wymagany do zastosowania na nowych liniach, m.in. nasze urządzenia do zagniatania
obrzeża pokrywy silnika, bagażnika czy stacje do usuwania z linii
elementów do kontroli okresowej. Bardzo dobrze sprawdza się
również nasza centralna stacja do monogeometrii, czyli miejsce,
w którym podłoga samochodu łączy się z bokami i dachem, tworząc bryłę karoserii – mówi Elwira Dziewa, prezes zarządu firmy
Autorobot, i dodaje: – Jesteśmy w trakcie wdrażania programu
innowacyjnego, który zaangażuje do prac rozwojowych wszystkich pracowników. Idea jest taka, żeby pomysły pracowników
na każdym stanowisku tworzyły wartość firmy. Należy je zbierać
i wdrażać – dla dobra firmy oraz ich autorów.

tyzowane, w pełni kontrolowane przez automatykę. Do tego doszła
konieczność wykorzystania istniejącego już w fabryce klienta oprzyrządowania z poprzednich projektów, co zawsze niesie ryzyko niezgrania
wszystkich elementów. Próbne uruchomienie wykonywaliśmy u siebie.
Po drodze napotkaliśmy sporo problemów logistycznych, ale ostatecznie
linie zostały sprawnie przeniesione do klienta i ponownie uruchomione.
To zapewniło u niego najkrótsze możliwe zatrzymanie produkcji, a nam
uświadomiło, że potrzebujemy jeszcze większej powierzchni do tego
typu projektów. Nowa hala już stoi, jesteśmy z niej dumni i oczekujemy
kolejnego projektu tego typu.
W trakcie tworzenia linii zrealizowany musi zostać szereg
etapów produkcji?
BB: Nasze linie składają się z setek mniejszych elementów, z których część
jest wykonywana u nas, a część kupujemy jako elementy handlowe. U siebie mamy większość potrzebnych procesów technologicznych, poczynając
od cięcia blachy za pomocą programowanej wypalarki gaz/plazma oraz
wycinarki strumieniem wody, przez spawanie, obróbkę mechaniczną na
typowych obrabiarkach (największa wytaczarka mieści przedmioty o gabarycie 9×3,5 m), malowanie, montaż mechaniczny, montaż automatyki,
kontrolę 3D.
Niemal całość procesu produkcji prowadzimy u siebie i to ma duże znaczenie ze względu na doświadczenie, jakie pozostaje u nas. Możemy też
łatwiej nadzorować zaawansowanie produkcji. Na zewnątrz, do kooperantów wysyłamy tylko duże konstrukcje spawane, specjalistyczną obróbkę
cieplno-chemiczną.
Nad całością produkcji czuwa zintegrowany system ERP do zarządzania
firmą. Wszystkie procesy w firmie przechodzą przez ten system, dane są
wprowadzane na bieżąco, na bieżąco otrzymujemy też raporty o zaawan58 | Polski Przemysł – marzec 2015

Znaczenie w tym przypadku ma biuro projektowe. Na czym
koncentruje się jego działalność?
BB: Nasze biuro projektowe ściśle współpracuje z włoską firmą O.L.C.I.
Engineering, która zatrudnia specjalistów z wieloletnim doświadczeniem
w naszej branży. Projektuje layout hali, rozplanowanie linii, konstrukcje
mechaniczne 3D i rysunki 2D, instalacje oraz automatykę. Prowadzi też
symulacje działania robotów. Jest wyposażona w niezbędne do tego celu
oprogramowanie będące standardem w motoryzacji, czyli systemy Catia,
Robcad, Process Simulate.
W Gliwicach projektujemy mniejsze konstrukcje, dokonujemy modyfikacji oraz programowania obrabiarek CAD/CAM. Obecnie jesteśmy też
w trakcie organizacji biura projektowego instalacji. Będą tu powstawać
projekty instalacji do wszystkich wykonywanych przez nas linii, w tym instalacji automatyki, elektryczne i pneumatyczne.
ED: Oprócz spełniania wszystkich standardów motoryzacyjnych i ekologicznych, aby być obecnym na rynku, trzeba proponować coś więcej niż
konkurencja. Nasze biuro konstrukcyjne stale przeznacza pewną część budżetu na działania badawcze, rozwojowe. Mamy w ofercie opatentowane,
sprawdzające się rozwiązania, które wyprzedzają konkurencję pod względem niezawodności, ceny i elastyczności.
Jakie rozwiązania techniczne obecnie wprowadzają państwo
do swojej oferty?
BB: W jednym z bieżących projektów będziemy wykorzystywać technologię opracowaną dla aluminiowej pokrywy bagażnika. Wymaga to użycia
specjalnych powłok na części robocze przyrządów, gdyż aluminium to specyficzny metal – lżejszy, mniej wytrzymały od stali, ale klei się do narzędzi
i powoduje ich szybsze zużycie.
ED: Przykładem nowego podejścia organizacyjnego jest symulacja u siebie
layoutu docelowej hali produkcyjnej, w której będzie pracować linia. Jest
to sposób na oszczędność czasu uruchomienia u klienta, które często odbywa się pod presją bieżącej produkcji, a dostęp do linii możliwy jest tylko
w okresie przerwy remontowej czy weekendu.

Wojciech Stepaniuk

Inżynierowie
powierzchni

Z tych względów firma z optymizmem może patrzeć
w przyszłość?
ED: Nasze umiejscowienie w Polsce, w kontekście rynku europejskiego,
jest optymalne – mamy wysoką jakość i średnie ceny. Linie i przyrządy
przez nas wykonane pracują w fabrykach samochodów w niemal wszystkich krajach europejskich.

Firma ADAL z Adamówka pod Warszawą jest czołowym producentem urządzeń i instalacji mających
zastosowanie w inżynierii powierzchni, specjalnej aparatury procesowej, systemów transportu technologicznego oraz urządzeń do montażu, zakuwania i testowania węży wysokociśnieniowych. Realizuje też projekty automatyzacji linii produkcyjnych z wykorzystaniem najnowocześniejszej techniki.
O firmie rozmawiamy z członkiem zarządu firmy – Wojciechem Chodkowskim.

Żeby zaistnieć na rynku, trzeba się sprawdzić najpierw w mniejszych
projektach. Zawsze trzeba sprzedać pomysł dający przewagę, bo myśl
techniczna jest najważniejsza. Oczywiście, liczą się cena i czas realizacji. Doświadczenie jest bezcenne, bo pozwala optymalnie korzystać ze
sprawdzonych rozwiązań, pracować sprawnie i niedrogo. Gdy skutecznie
rozwiązuje się problemy klienta, zawsze można liczyć na to, że będzie się
branym pod uwagę przy kolejnych projektach, bo klient wie, czego może
się spodziewać, ceni sobie spokój i pewność. ■

Zacznijmy może od tego, w czym się specjalizuje firma
ADAL.
ADAL powstał w 1981 r. w Warszawie. Rozpoczęliśmy działalność od
wytwarzania drobnych części dla motoryzacji. Od tego czasu, ustawicznie rozwijając firmę, doszliśmy do etapu, na którym dostarczamy najwyższej jakości urządzenia i całe linie technologiczne do chemicznego
przygotowania powierzchni, malowania farbami ciekłymi i proszkowymi,
suszenia i utwardzania powłok malarskich dla wszystkich gałęzi przemysłu.

Dzięki stałemu rozwijaniu techniki i technologii oraz konsekwentnemu
dostosowywaniu firmy do wymagań rynku oraz coraz wyższych norm
technicznych i jakościowych gwarantujemy standard produktów i usług na
poziomie światowym.
Zamysłem inżynierskim było utworzenie polskiej firmy bez udziału kapitału zagranicznego. Udaje się to nam już od lat. Firma zajmuje się projektowaniem, montażem i uruchamianiem instalacji do nakładania powłok
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BYŁ OKRES W HISTORII FIRMY, KIEDY
TO INTENSYWNIE STARALIŚMY SIĘ
NAWIĄZAĆ WSPÓŁPRACĘ Z KRAJAMI
ROSYJSKOJĘZYCZNYMI. TA WSPÓŁPRACA
SIĘ UDAŁA. WYBUDOWALIŚMY WIELE
INSTALACJI DLA NASZYCH KLIENTÓW
Z TEGO OBSZARU. OBECNIE TAMTEN
RYNEK Z PEWNYCH PRZYCZYN SIĘ
ZMNIEJSZYŁ, CO NIE OZNACZA, ŻE NIE
PROWADZIMY TAM INTERESÓW

malarskich. Wykonujemy projekty na zamówienia naszych klientów, dostosowując je do ich specjalnych wymagań. Dodatkowo ostatnimi czasy
pojawiła się konieczność tak zwanej asysty produkcji. Po uruchomieniu instalacji, próbach i szkoleniu personelu przez kilka bądź kilkanaście dni nasi
pracownicy nadzorują operatorów obsługujących instalację.
Dla kogo produkujecie, kto jest waszym odbiorcą?
Odbiorcami produktów jest wiele renomowanych firm zarówno polskich,
jak i zagranicznych z różnych branż. Obecnie naszymi największymi kontrahentami zagranicznymi są Niemcy i kraje skandynawskie.
Był okres w historii firmy, kiedy to intensywnie staraliśmy się nawiązać
współpracę z krajami rosyjskojęzycznymi. Ta współpraca się udała. Wybudowaliśmy wiele instalacji dla naszych klientów z tego obszaru. Obecnie
tamten rynek z pewnych przyczyn się zmniejszył, co nie oznacza, że nie
prowadzimy tam interesów. Ogólnie jesteśmy otwarci na wszystkie światowe rynki, jednak ze względów logistycznych skupiamy się głównie na
rynkach europejskich.
Funkcjonujecie od 1981 r. To przeszło trzy dekady historii
i doświadczenia. Warto było? Jak pan ocenia firmę przez te
wszystkie lata?
Żartobliwie odpowiem, że gdybym kiedyś wiedział, co mnie będzie czekało w obecnych czasach, jeśli chodzi o utrzymanie na rynku – a wpływ na
to ma fakt, że Europa w naszej branży obecnie bardzo się wyrównała pod
względem technicznym – to nie ryzykowałbym założenia firmy. Produkcja jest
skomplikowana, a w naszej działalności mamy do czynienia z wieloma specjalnościami technologicznymi: od elektroniki, automatyki, termodynamiki, mechaniki płynów, informatyki, poprzez pisanie programów dedykowanych pod
daną instalację i wiele, wiele innych. Projektując i budując instalacje, musimy
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to wszystko spiąć i sprawić, by działało. Często mamy do czynienia z różnymi technikami, które nie przystają do siebie, a trzeba sprawić, by wszystko
chodziło jak w szwajcarskim zegarku. Dlatego stajemy przed ogromnymi wyzwaniami.
Jak firma rozwijała się na przestrzeni lat? Czy trudno było
działać w tej branży?
Początki były bardzo obiecujące, ponieważ weszliśmy w obszar zaspokajania rynku w agregaty do malowania hydrodynamicznego. Ani w Polsce, ani
w krajach ościennych nie było tego typu produktów. Stworzyliśmy i opatentowaliśmy silniki pneumatyczne napędzające pompy nurnikowe i spiętrzające farbę. Agregaty te były wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu
– od ciężkiego, poprzez motoryzacyjny, aż do meblarskiego. Ten okres
sprzyjał dynamicznemu rozwojowi firmy. Przenieśliśmy się z niewielkich
pomieszczeń w Warszawie do nowo powstałego, dużego i nowoczesnego
zakładu w Adamówku. Ten manewr pozwolił nam realizować trudniejsze
technicznie zadania. Z małej firmy zatrudniającej kilku, a potem kilkunastu
pracowników zmieniliśmy się w zakład średniej wielkości z załogą liczącą
ponad sto osób, w którym sam dział konstruktorski to mniej więcej 25
inżynierów.
Jedna ze specjalizacji firmy to urządzenia do malowania.
Jaka jest wasza oferta w tym zakresie?
Jak już wspomniałem, wszystko zaczęło się od produkcji agregatów. Służą
one do malowania farbami ciekłymi pod dużym ciśnieniem bez udziału
powietrza. Rozpylenie farby następuje w dyszy wykonanej z węglików
spiekanych. Farba w postaci obłoku kierowana jest w stronę malowanego
przedmiotu. Dziś produkujemy urządzenia do malowania farbami ciekłymi
i proszkowymi. Za ich pomocą można precyzyjnie pokrywać detale farbami nowej generacji, zapewniając im doskonałe właściwości zarówno użyt-

w środowisku wodnym, który oparty jest na reakcjach chemicznych. Proces ten
został po raz pierwszy zastosowany w warunkach przemysłowych w roku 1975.
Obecnie wiele instalacji działa w przemyśle samochodowym i metalowym. Autoforeza to system malowania zanurzeniowego, gdzie cząsteczki farby są przyciągane do zanurzonych części bez pomocy zewnętrznego pola elektrycznego.
W procesie malowania autoforetycznego używa się łagodnego kwasu do trawienia powierzchni metalu i uwalniania jonów żelaza do roztworu. Cząstki farby
winylowej wiążą się z jonami żelaza i są przyciągane do powierzchni metalu.
Elektroforeza zaś polega na nakładaniu roztworu wodnego farby na
detal z wykorzystaniem prądu elektrycznego. W procesie malowania
elektroforetycznego wykorzystanie farby osiąga poziom 95–99%. Obsługa malarni elektroforetycznej, w porównaniu z innymi metodami
malowania, jest dużo mniej skomplikowana – zwykle taką linię technologiczną może obsługiwać jedna osoba. Dużo mniej czasu i kosztów
poświęca się też na czyszczenie i obsługę urządzeń. W porównaniu
z malowaniem mokrym i proszkowym malowanie elektroforetyczne
daje możliwość lepszej kontroli grubości i pozwala osiągać równomierności powłoki 2–5 µm. Malowanie elektroforetyczne jest procesem
w pełni automatycznym, co pozwala na eliminację braków spowodowanych błędami ludzkimi. Możliwość „gęstego” zawieszania detali do
malowania przy pewności, że naniesiona zostanie bardzo równomierna powłoka na wszystkie, nawet trudno dostępne miejsca, daje bardzo
dużą wydajność instalacji.

kowe, jak i dekoracyjne. Mam tu na myśli meble, artykuły gospodarstwa
domowego, artykuły sportowe, motoryzacyjne i wiele innych.
Skoro można wybrać pomiędzy dwoma rodzajami malowania – proszkowym i ciekłym – powstaje dylemat, na który
z nich postawić. Od czego to zależy?
Obecnie ADAL jest dostawcą całych instalacji do malowania farbami proszkowymi i ciekłymi, poczynając od urządzeń do przygotowania powierzchni (mycia)
w celu utworzenia powłoki konwersyjnej, poprzez suszenie, nakładanie powłoki
farby ciekłej lub proszkowej, aż do poddania procesowi polimeryzacji, czyli wysuszenia farby w piecach. W czasie całego procesu detal przenoszony jest przez instalację za pomocą przenośników technologicznych, które również dostarczamy.
Od czego to zależy? Głównie od rodzaju farby, którą chcemy pokryć detal. Wybór technologii zależy od przeznaczenia przedmiotu i wymagań
co do jego żywotności, a także wielkości. Farby ciekłe stosuje się przy
malowaniu detali wielkogabarytowych, często kilkunastometrowych
czy kilkusetmetrowych, na przykład mostu, wagonów kolejowych czy
cystern. Farby ciekłe podzielić można na wodorozcieńczalne i rozpusz-
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czalnikowe. Ze względu na ochronę środowiska obecnie wymaga się od
producentów, by zawartość rozpuszczalnika organicznego w farbie była
jak najmniejsza. Malowanie proszkowe stosuje się do malowania mniejszych elementów. Daje ono zdecydowanie lepszą i trwalszą powłokę.
Ze względu na brak oparów rozpuszczalników technologia ta jest ekologiczna. Wybór rodzaju farby zależy więc od potrzeb klienta i tego, jaki
element chce pomalować.
Specjalizujecie się również w zakuwaniu węży. Macie dość
szeroką ofertę w tym zakresie.
Jesteśmy jednocześnie producentem urządzeń do zakuwania, cięcia węży,
budujemy stanowiska kontrolne węży po zakuciu. Zaczęło się to wiele lat
temu podczas współpracy z pewną niemiecką firmą i tak dział tej produkcji
funkcjonuje do dzisiaj.
Elektrokataforeza, kataforeza – pojęcia dość trudne do wymówienia. Co to jest?
Są to nowoczesne i bardzo ekonomiczne metody pokrywania powierzchni.
Autoforeza, zwana również samoosadzaniem lub A-coat, to proces malowania

Kataforeza natomiast (jedna z metod elektroforezy) jest procesem malowania opartym na technologii elektrochemicznej. Polega na katodowym lakierowaniu powierzchni metalowych w zanurzeniu w specjalnym roztworze
przy jednoczesnym podłączeniu napięcia. Malowane przedmioty zanurzane
są w wannie, w której znajduje się roztwór wody (około 75% objętości),
części stałych – żywic, pigmentu (około 20%) – oraz innych składników
(około 5%), i przykłada się do nich napięcie prądu stałego. Malowane detale
stanowią katodę, natomiast plus połączony jest do elektrod zanurzonych
po bokach wanny. Wzajemne przyciąganie przeciwnie naładowanych cząsteczek powoduje silne i dokładne pokrycie całej powierzchni elementów.
Powstała powłoka podlega najpierw płukaniu, a później suszeniu.
Zapytam o systemy odzysku ciepła: warto je instalować?
Wszyscy inwestorzy dążą do obniżenia kosztów produkcji. Poprzez
montaż takich systemów możemy uzyskać wymierne korzyści ekonomiczne. Ciepło da się odzyskiwać z dwóch punktów instalacji do
nakładania powłok malarskich. Pierwsze to miejsce, w którym detale,
nagrzane do wysokiej temperatury, wychodzą z pieca. Detale te mają
sporą pojemność cieplną i z powodzeniem mogą służyć jako źródło
ciepła. Energia ta może być następnie wykorzystywana chociażby do
ogrzewania budynku lub hal magazynowych. W odpowiednim miejscu wystarczy zastosować urządzenia do odzyskiwania ciepła i potem
rozprowadzić to ciepło w miejsca nas interesujące. Drugim sposobem
jest pozyskiwanie ciepła w miejscu, gdzie dochodzi do spalania rozpuszczalników.

Jednym słowem odzysk ciepła to oszczędność. Ponadto ten sposób ogrzewania jest ekologiczny. Chciałbym przy tym zaznaczyć, że te projekty wymagają opracowania pełnej technologii. W wypadku systemów inżynierii
powierzchni nie ma standardowych urządzeń do odzyskiwania ciepła.
Trzeba je wybudować indywidualnie pod każdą instalację według opracowanego projektu.
ADAL specjalizuje się w automatyzacji określonych procesów. Jakich?
Automatyzacja jest już w zasadzie standardem w firmach, które chcą uzyskać lepsze wyniki ekonomiczne. To konieczność w procesach produkcyjnych, które ze względu na swoją specyfikę muszą zostać zautomatyzowane.
Umiemy zautomatyzować każdy proces według potrzeb klienta. Budowa
całej instalacji trwa – w zależności od specyfiki – od 4 do nawet 12 miesięcy.
Przy czym pierwszy rozruch takiej instalacji odbywa się w naszym zakładzie.
Tutaj wykonujemy próby techniczne z udziałem inżynierów klienta. Potem
to wszystko rozmontowujemy, przewozimy do klienta i tam montujemy ponownie. Następnie uruchamiamy i prowadzimy nadzór rozruchowy.
Warto dodać, że firmy bardzo chętnie inwestują w procesy automatyzacji. Taka linia zapewnia bezbłędną powtarzalność produkcyjną, co nie jest
już tak oczywiste w wypadku człowieka wykonującego tę samą czynność.
Człowiek traci koncentrację przy procesach powtarzalnych, co może skutkować błędem. Maszyna myli się rzadko.
Warto pochwalić się kadrą.
Jestem dumny, że w firmie ADAL pracują polscy inżynierowie. Zamiast wyjechać za granicę, postanowili związać swoją przyszłość z naszą firmą, chcą
się rozwijać tutaj. To cieszy. Część kadry to wieloletni pracownicy. Na rynku
utarło się powiedzenie, że ADAL to kuźnia talentów. I tak jest w rzeczywistości, bo uczymy inżynierii na wysokim poziomie. Niestety, oferta polskich
uczelni technicznych pozostawia wiele do życzenia, bo tak naprawdę zawodu
człowiek uczy się w praktyce. I często zdarza się, że absolwent uczelni technicznej dopiero w pracy nabywa umiejętności, które powinien już posiadać.
Porozmawiajmy jeszcze o planach na przyszłość.
W dalszym ciągu rozwijamy firmę. Szkolimy kadrę i wdrażamy coraz nowocześniejsze technologie. Wieloletnie doświadczenie naszych pracowników produkcyjnych w połączeniu z nowoczesnym zapleczem technicznym
i młodą, ciągle rozwijającą się kadrą inżynierską pozwala nam na oferowanie klientom najwyższej jakości produktów. Muszę się pochwalić, że ADAL
jest jednym z nielicznych przedsiębiorstw, które całe swoje archiwum
projektowe od początku istnienia firmy ma zapisane w formie cyfrowej.
Jest to niewątpliwą zaletą, bo daje nam możliwość odtworzenia detalu czy
konstrukcji, których już dawno nie wykonujemy, jeśli tylko by się okazało,
że są one pilnie potrzebne naszemu dawnemu klientowi. Chcemy to archiwum dalej rozwijać.
Firma musi dostosowywać się do potrzeb rynku i robi to. Mam nadzieję, że
widoczne ożywienie gospodarcze przyniesie dalszy rozwój naszej branży. ■
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Nasze silniki

miażdżą
światowy rynek

Wojciech Stepaniuk

Martin Neumann – prezes zarządu ATB Tamel
SA – z dumą mówi o spółce, która ma blisko
70-letnią tradycję i doświadczenie w produkcji silników elektrycznych. Firma mająca
siedzibę w Tarnowie wysyła swoje produkty
do odbiorców praktycznie na całym świecie.
Oferuje ponad 13 tys. rozwiązań konstrukcyjnych dostępnych od ręki, spełni więc każdy
kaprys klienta. Potrafi też łamać stereotypy
i konkurować z tanimi producentami Państwa Środka na ich własnym terenie.

Produkcja silników elektrycznych – czy to się opłaca?
Opłaca się. Robimy to od prawie 66 lat. Rynek silników elektrycznych
stawia jednak duże wymagania. W wypadku silników standardowych
konkurencja jest ogromna. Nasz zakład koncentruje się w szczególności
na produkcji tych dostosowanych do indywidualnych wymagań poszczególnych klientów. Wytwarzamy również silniki do stref zagrożonych wybuchem, ognioszczelne, nieiskrzące EXNA, FUMEX, wielobiegowe. Taka
dywersyfikacja produktów pomaga nam w utrzymaniu się na rynku oraz
pozyskiwaniu nowych klientów.
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Na stronie internetowej piszecie o Chińskiej Etykiecie Energetycznej, która pozwala sprostać ATB Tamel chińskim wymogom formalnym. Szereg polskich producentów narzeka
na tanie produkty z Chin, a ATB Tamel stara się o względy
tamtejszych klientów. O co tu chodzi?
Staramy się wybiegać w przyszłość i nie ograniczać naszego zasięgu ze względu na
stereotypy. Musimy być otwarci na wszystkie możliwe rynki, nie wyłączając chińskiego. Tym bardziej że trudno go dzisiaj lekceważyć. Aby móc legalnie sprzedawać
silniki w Chinach, konieczne było sprostanie wymogom sprawnościowym określonym przez Chiński Instytut Normalizacyjny. Tak naprawdę nie była to dla nas jakaś
szczególna inicjatywa, a raczej kolejny oczywisty krok po zakończeniu certyfikacji na
rynki USA, Kanady oraz Australii i Nowej Zelandii. Poza tym, właścicielem grupy
ATB, którą nasz zakład współtworzy, jest chińska firma Wolong Holding Group. To
daje nam możliwość ścisłej współpracy z podmiotami Państwa Środka.
Z nowym rokiem weszły w życie kolejne wymogi dotyczące wprowadzania na rynek silników elektrycznych, które
obligują ich dostawców do sprzedaży wersji o wyższej niż
dotychczas sprawności energetycznej. Jak te zmiany wpłyną
na sytuację na rynku? Co to oznacza dla firmy i klientów?
Do tych zmian przygotowywaliśmy się od dawna. Trend do bycia przyjaznym środowisku powstał kilka lat wcześniej, zanim jeszcze zaczęły
obowiązywać przepisy z tym związane. W latach 2007–2008 działał
Polski Program Efektywnego Wykorzystania Energii w Napędach
Elektrycznych (PEMP). Już wtedy ATB Tamel miał w ofercie silniki wysokosprawne. Dzięki determinacji w dążeniu do uzyskania możliwie
najlepszej sprawności fabryka ATB Tamel w roku 2013 zaprezentowała
silnik w klasie IE4 (Super Premium) na targach w Hanowerze. Podążanie za przepisami jest obowiązkiem każdego producenta, jednak rynek
sterowany jest wymaganiami klienta, a te ostatnie nierzadko nie chodzą w parze z dyrektywami. Głównym powodem takiego stanu rzeczy
są koszty zakupu silników wysokosprawnych. Mamy jednak nadzieję, że
Silniki elektryczne dzieli się na kilka grup. Pomówmy o tych,
które wy produkujecie.
W ofercie mamy ponad 13 tys. indywidualnych rozwiązań konstrukcyjnych. Nasze produkty można poddać różnym klasyfikacjom. Mówiąc
ogólnie, produkujemy niskonapięciowe silniki elektryczne do 1100 V. Są
to silniki jedno- i trójfazowe, o różnych klasach sprawności (IE2, IE3, IE4,
Nema Premium, MEPS). Klientom poszukującym lekkich i ekonomicznych
rozwiązań konstrukcyjnych proponujemy silniki w obudowie aluminiowej,
dostępne w wielkościach mechanicznych 63–180. Produkty w obudowie żeliwnej polecamy natomiast tam, gdzie kluczowe są takie czynniki
jak masywność oraz wytrzymałość. Silniki w obudowie żeliwnej oferujemy w wielkościach 80–355. Oprócz produktów ogólnego przeznaczenia
oferujemy także silniki o specjalnych zastosowaniach lub przeznaczone do
pracy w szczególnych warunkach. Należą do nich silniki do stref zagrożonych wybuchem o wzmocnionej konstrukcji EXD/DE oraz EXE, jak również silniki nieiskrzące, stosowane przy wysokim stężeniu gazów. Naszym
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KAŻDY KLIENT OCZEKUJE INNEGO
STANDARDU ODNOŚNIE DO
MOCOWANIA, WYPOSAŻENIA CZY
KOLORU. NASZA KONSTRUKCJA DAJE
OGROMNE MOŻLIWOŚCI MODYFIKACJI
ZGODNIE Z POTRZEBAMI KLIENTÓW.
W OFERCIE MAMY JUŻ KILKANAŚCIE TYSIĘCY
WARIACJI, WIĘC JESTEŚMY W STANIE SZYBKO
ZAREAGOWAĆ NA TE POTRZEBY
świadomość zalet wynikających ze stosowania silników wysokosprawnych IE3 przekona klientów do ich nabywania.
Pomówmy o technologiach stosowanych przez waszą firmę.
Budujecie silniki tradycyjnym sposobem czy też stosujecie
jakieś innowacje? A jeśli tak, to jakie?
Najnowszą wprowadzoną przez nas technologią jest malowanie według standardu NORSOK z użyciem cynku. Ten skomplikowany system malowania dla przemysłu przybrzeżnego wymagał przejścia przez
trudny proces certyfikacji. Oprócz tego innowacyjnej technologii i produkcji pod specjalnym nadzorem wymagają silniki nuklearne stosowane
w przemyśle atomowym. To samo dotyczy wspomnianych już silników

absolutnie wyjątkowym produktem jest FUMEX, silnik do ekstrakcji dymu
w razie pożaru, znajdujący zastosowanie w tunelach, metrze czy garażach
podziemnych. Ponadto konstrukcja naszego silnika pozwala na wiele modyfikacji montażowych.
W jakich dziedzinach przemysłu mają zastosowanie wasze
silniki? Kto może liczyć na waszą pomoc, gdy potrzebuje
silnika?
Nasze silniki są stosowane w naprawdę wielu dziedzinach – od przemysłu naftowego i gazowniczego, przez kolejowy, chemiczny i maszynowy, aż
po branżę spożywczą. Wentylacje, klimatyzacje, pompy, kompresory – to
właśnie te urządzenia są napędzane przez silniki wyprodukowane w ATB
Tamel. Nasze silniki można znaleźć w kopalniach przy przenośnikach,
w piekarniach przy piecach, na statkach przy agregatach chłodzących, które zapobiegają psuciu się żywności, na platformach wiertniczych czy też
przy wymiennikach ciepła. Nasze produkty są właściwie wszędzie.
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PRAWIE KAŻDY ELEMENT SILNIKA
PRODUKUJEMY SAMODZIELNIE, DZIĘKI
CZEMU SPRAWUJEMY PEŁNĄ KONTROLĘ
JAKOŚCIOWĄ NAD PRODUKTEM
więc jesteśmy w stanie szybko zareagować na te potrzeby. Poza tym ATB
Tamel jest częścią grupy ATB, w której skład wchodzi 12 różnych podmiotów. Nawet jeśli my nie jesteśmy w stanie dostarczyć klientowi jakiegoś
produktu, znajdzie on wsparcie u jednej z siostrzanych fabryk z Niemiec,
Austrii, Serbii czy Wielkiej Brytanii.
FUMEX, które w zależności od specyfikacji muszą pracować nieprzerwanie do 3 godzin w temperaturze nawet 400 stopni. Nasz zespół ds.
rozwoju cały czas pracuje nad udoskonaleniami konstrukcyjnymi i technologicznymi, które w dużej mierze dyktują sam rynek oraz zmieniające się przepisy.
Pomówmy o rynkach zbytu.
Silniki dostarczamy na sześć kontynentów. Większość naszej sprzedaży koncentruje się na kontynencie europejskim, część produktów trafia
do Stanów Zjednoczonych i Kanady, trzeci ważny dla nas rynek to Azja,
następnie Nowa Zelandia i Australia. Rynki mają swoją specyfikę i uwarunkowania, do których staramy się jak najlepiej dostosować. Każdy klient
oczekuje innego standardu odnośnie do mocowania, wyposażenia czy
koloru. Nasza konstrukcja daje ogromne możliwości modyfikacji zgodnie
z potrzebami klientów. W ofercie mamy już kilkanaście tysięcy wariacji,

Początki Fabryki Silników Elektrycznych Tamel sięgają roku
1949. To już 66 lat. Warto było?
Oczywiście. ATB Tamel jest fabryką głęboko zakorzenioną w świadomości
tarnowian. Powstał kilka lat po wojnie, w zupełnie innych realiach, jako
Południowe Zakłady Wytwórcze Silników Elektrycznych M-7. Przeobrażenia systemu polityczno-ekonomicznego oraz zmiana właściciela wyszły zakładowi ATB Tamel na dobre. Konieczne były zmiany
organizacyjne, ale to dzięki nim udało się nie tylko przetrwać, lecz
także stać się wiodącą fabryką grupy ATB, której głównym udziałowcem jest chiński Wolong. Dziś, poprzez te powiązania kapitałowe,
jesteśmy częścią wielkiej organizacji o globalnym zasięgu i stabilnej
pozycji na rynku. Już nie polskim, europejskim, ale właśnie światowym. Dajemy pracę prawie 900 osobom w Tarnowie. Działamy
lokalnie i globalnie. Daje nam to wielką satysfakcję i motywację do
dalszego rozwoju.

ATB TAMEL W CIĄGU OSTATNICH TRZECH
LAT STOPNIOWO UMACNIAŁ SWOJĄ
POZYCJĘ, ABY W REZULTACIE STAĆ SIĘ
KLUCZOWĄ JEDNOSTKĄ GRUPY ATB
LOW VOLTAGE, CZYLI CZĘŚCI GRUPY
ATB SPECJALIZUJĄCEJ SIĘ W SILNIKACH
NISKONAPIĘCIOWYCH
Czym wyróżnia się dobry silnik elektryczny? Na co powinien
zwracać uwagę laik przy ich zakupie?
Tak jak w przypadku większości produktów na początku trzeba
dokonać oceny wizualnej. Jeśli żeberka kadłuba są krzywe, lakier
odpada, to z dużym prawdopodobieństwem ogólna jakość wykonania jest niska. Bardzo istotne jest zapoznanie się z parametrami
elektrycznymi na tabliczce znamionowej, ponieważ producenci są
związani normami dotyczącymi sprawności. Warto samodzielnie
zweryfikować zgodność danych na tabliczce z przepisami. Ważne
jest także zwrócenie uwagi na okres gwarancji, na wyposażenie
zawarte w standardzie oraz na lokalizację serwisu czy dostępność
części zamiennych.
Pochwalcie się waszą kadrą.
W naszym zespole są zarówno pracownicy z wieloletnim doświadczeniem, jak i świeżo upieczeni absolwenci uczelni. W ATB Tamel pracują specjaliści w zakresie odlewów żeliwnych i aluminiowych, uzwajania,
68 | Polski Przemysł – marzec 2015

montażu, tłoczenia blachy, malowania i impregnacji silników. Prawie każdy element silnika produkujemy samodzielnie, dzięki czemu sprawujemy
pełną kontrolę jakościową nad produktem. Nasi specjaliści mają szeroką
wiedzę o poszczególnych etapach wytwarzania silnika. Niezwykle ważni
w ATB Tamel są konstruktorzy odpowiedzialni za aspekt elektryczny
i mechaniczny pracy produktu. To oni również dostosowują naszą konstrukcję do zmieniających się wymogów sprawnościowych. Organizacja
produkcji i jej aspekt logistyczny z wdrożonym systemem kanban także
wymagają profesjonalnie działającego zespołu.
Zapytam jeszcze o plany na przyszłość.
ATB Tamel w ciągu ostatnich trzech lat stopniowo umacniał swoją pozycję, aby w rezultacie stać się kluczową jednostką grupy ATB Low Voltage,
czyli części grupy ATB specjalizującej się w silnikach niskonapięciowych.
Od 2012 r. zainwestowaliśmy w modernizację zakładu 10 mln euro. Zamierzamy konsekwentnie utrzymywać ten kierunek rozwoju. Będziemy
nadal zwracać się ku klientom i pozostawać na bieżąco z wymaganiami
rynku. Bardzo dobre rezultaty w zarządzaniu przyniosło nam wdrożenie
lean management, więc tej ścieżki będziemy się trzymać w następnych
latach. Oczywiście, stawiamy też na rozwój technologiczny i jakościowy.
Cały czas testujemy prototypy w ramach nowych projektów. Nie tylko spełniamy bieżące oczekiwania naszych klientów, lecz także, poprzez
pilną obserwację rynku, przewidujemy przyszłe wymagania. ATB Tamel
przez lata zbudował swoją pozycję dzięki dobremu produktowi. Mimo
zmieniających się okoliczności recepta na sukces pozostaje niezmienna.
Nowoczesny produkt wysokiej jakości w konkurencyjnej cenie zawsze
znajdzie nabywcę. ■
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artykuł sponsorowany

REMZAP

„W listopadzie 2014 r. otrzymaliśmy Złotą Kielnię 2013 za budowę Budynku Obsługi Klienta Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”, przyznaną
w konkursie organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników
Budownictwa Oddział w Lublinie. Realizowana inwestycja prowadzona
była od projektu w formule „pod klucz” i zajęła I miejsce w kategorii Budownictwo Biurowe” – mówi prezes Wiśniewski.

– strategia wzrostu poprzez
inwestycje. Skorzystają klienci
REMZAP zakończył wiele procesów inwestycyjnych, które
pozwalają na szybszą i bardziej elastyczną realizację
zleceń. Współpraca z PROZAP uzupełniła ofertę
o realizacje projektów pod klucz.

„I

nwestycje ostatnio przeprowadzone w firmie dały nam możliwość skrócenia czasu realizacji wielu zleceń. Jesteśmy również dużo bardziej elastyczni niż wcześniej. Dzięki temu klienci
otrzymują atrakcyjniejsze – jeśli chodzi o czas i koszty – wyceny realizacji swoich projektów. Wśród nich są zarówno prace remontowe,
modernizacyjne, jak i inwestycje pod klucz” – mówi Jerzy Wiśniewski, prezes zarządu należącej do grupy Puławy spółki REMZAP.
Chcąc zwiększyć swoją konkurencyjność, zarząd firmy REMZAP podjął
decyzję o przeprowadzeniu szeregu procesów inwestycyjnych. Jak mówi
nam prezes spółki, z jednej strony to niezbędne minimum, a z drugiej strony planowe kroki rozwoju firmy.
„Inwestowanie w wielu firmach bywa odkładane na nieokreśloną przyszłość. Firmy skupiają się na zaspokajaniu bieżących potrzeb i oczekiwań
klientów, własny rozwój zaś realizują w miarę potrzeby czy wręcz konieczności, zmotywowani jakimś ważnym bieżącym zleceniem” – tłumaczy prezes Wiśniewski. Często okazuje się, że posiadane zasoby są co
najmniej niewystarczające i nie wytrzymują starcia z konkurencją rynko-

NOWE INWESTYCJE – NOWE MOŻLIWOŚCI – NOWA
OFERTA M.IN. DLA KOPALNI
Prezes Wiśniewski wylicza, że REMZAP wymienił praktycznie cały
tabor jezdny, czyli około 20 samochodów brygadowych, transportowych i osobowych. Zakupiono nowy sprzęt do pracy na wysokościach, w tym żuraw 140 t i podnośniki koszowe, a także urządzenia
transportu bliskiego. „Może nie są to narzędzia, które bezpośrednio
kształtują naszą ofertę, ale stanowią istotny wkład w możliwość wykonywania prac specjalistycznych czy też realizacji zleceń dla klientów
oddalonych od naszej siedziby o wiele kilometrów” – wyjaśnia prezes
Wiśniewski.
Kolejne inwestycje firmy REMZAP to infrastruktura warsztatowa. Jej unowocześnianie powoduje, że praca na miejscu jest bardziej wydajna i efektywna, a późniejsze montaże u klienta można przeprowadzać sprawniej
i precyzyjniej.
„W zeszłym roku zakupiliśmy ploter CNC do robót izolerskich. To znacznie zwiększyło nasze możliwości w zakresie wykonywania izolacji, instalacji
technologicznych i innych elementów wymagających projektowania i wykonywania elementów z blach” – tłumaczy prezes. Lada chwila ukończona zostanie certyfikacja zmodernizowanego warsztatu remontu silników
pracujących w atmosferze EX. Certyfikację przeprowadza jednostka notyfikowana. Poszerzy to ofertę firmy o usługi dla kopalni czy obiektów
petrochemicznych, np. stacji benzynowych.

NOWA MALARNIA
„W roku 2014 oddaliśmy do użytku zmodernizowaną malarnię maszyn
elektrycznych” – wylicza kolejne inwestycje prezes Wiśniewski. Modernizacja miała na celu przede wszystkim usprawnienia w zakresie BHP, ale
również poprawienie wydajności i efektywności malowania remontowanych
urządzeń. Ponadto od roku 2014 w firmie funkcjonuje Zespół Budowy Rozdzielnic, który już wykazuje doskonałe wyniki sprzedażowe. Ciągle rozwijana
jest oferta AKPiA, a w tej dziedzinie istnieje konieczność ciągłego doskonalenia i nadążania za błyskawicznie zmieniającymi się technologiami.

Jerzy Wiśniewski
prezes zarządu REMZAP sp. z o.o.

wą. Wtedy też pojawia się konieczność szybkiego wprowadzenia zmian.
Goniące terminy powodują, że nakłady, jakie trzeba ponieść, by dogonić
konkurencję, są bardzo duże. „Bieżące planowanie inwestycji pozwala
nam na ich realizację w sposób bardziej efektywny oraz lepiej dostosowany do realiów rynkowych. I tak staramy się działać. Nie odkładamy
inwestycji na przyszłość” – mówi prezes Wiśniewski. Dzięki temu firma
może zaoferować klientom coraz bardziej konkurencyjne stawki realizacji zleceń. Wynika to zarówno ze skrócenia czasu realizacji zleceń, jak
i optymalizacji samych procesów.
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Ponadto zmodernizowano halę dla usług budowlanych oraz warsztat usług
izolerskich. Reorganizowane są i modernizowane również pomieszczenia
magazynowe. W planach na rok 2015 jest realizacja dwóch kolejnych
większych inwestycji: modernizacji ciągu antykorozyjnego, w tym zakupu
i instalacji śrutowni oraz budowy komory malarskiej, a także modernizacja
hali warsztatowej usług montażowych. „Ponadto inwestujemy w to, co jest
największą wartością firmy, czyli w ludzi. I to zarówno w zakresie uprawnień, jak i ogólnej wiedzy specjalistycznej i menedżerskiej” – podsumowuje
prezes Wiśniewski.

KOMFORT PRACY TO WYŻSZA JAKOŚĆ
Kolejnym aspektem są kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy, obszaru
niezwykle dla firmy istotnego. „Nasza oferta to głównie świadczone przez

pracowników usługi specjalistyczne, najczęściej realizowane w obszarach
o wysokich zagrożeniach. Inwestycje w sprzęt, maszyny, urządzenia czy
infrastrukturę są dyktowane i koniecznością, i chęcią podnoszenia standardów bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Pośrednio przekłada się to na
koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Ograniczanie wypadków
wiąże się ze zmniejszaniem składki wypadkowej, zatem kalkulacja w tej
kwestii jest prosta. Zamiast wydać środki na składkę wypadkową, wydajemy je na inwestycje i podnoszenie standardów w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy” – wyjaśnia prezes.
Komfort pracy pozytywnie wpływa na samych pracowników i bezpośrednio
przekłada się na jakość realizowanych przez nich zadań. Dlaczego? „Możliwość pracy w dobrych warunkach, korzystania z nowoczesnych narzędzi
sprawia, że pracownicy po prostu chętniej pracują. Bardziej skupiają się na
zadaniu niż na warunkach pracy. Innymi słowy – możliwość sprawnego wykonania zadania w oczywisty sposób zwiększa wydajność i produktywność
każdego pracownika” – obrazuje prezes Wiśniewski.
Takie podejście z kolei pozwala postrzegać samą firmę jako nowoczesną
i przyjazną środowisku, która wymaga od pracownika, ale również o niego
dba. To bardzo ważne nie tylko przy realizacji kontraktów z międzynarodowymi partnerami. Coraz częściej również krajowi partnerzy zwracają
uwagę na spełnianie odpowiednich norm.

W roku 2014 REMZAP ukończył rozbudowę instalacji technologicznej zwiększającej moce produkcyjne z 350 t/dobę do 600 t/dobę dla firmy Indorama Ventures mieszczącej się we Włocławku. Jest to międzynarodowa firma
wytwarzająca w Polsce półprodukty do butelek PET. Zakres i harmonogram
robót były niezwykle napięte. „Prace prowadziliśmy 24 godz. przez 7 dni w tygodniu, koordynując działania własne z corocznym remontem prowadzonym
na odstawionej instalacji. W dosyć krótkim czasie udało nam się zamontować
lub zmodernizować ponad 60 aparatów oraz ponad 250 rurociągów. Współpracę z firmą Indorama Ventures kontynuujemy i w roku bieżącym będziemy
realizowali dla nich kolejne prace” – mówi nam prezes Wiśniewski.
W zeszłym roku, podczas trwającego w Puławach Kongresu Polska Chemia, zarząd firmy REMZAP podpisał umowę o współpracy z siostrzaną
spółką PROZAP. To uzupełniło ofertę o usługi projektowe i możliwość
swobodnego podejmowania się realizacji inwestycji w formule pod klucz.
„Obecnie skupiamy się na wejściu na ten rynek. Nasza szeroka oferta
i współpraca z Biurem Projektowym PROZAP pozwala na realizację inwestycji o skali małej lub średniej. Przy większych zakresach robót podejmujemy współpracę z partnerami biznesowymi, czy to na zasadach
podwykonawstwa, czy też tworząc konsorcja. Skoncentrowanie na tym
obszarze w najbliższym okresie nie oznacza oczywiście rezygnacji z dotychczas realizowanych robót remontowych czy modernizacyjnych. Mam
nadzieję, że w kolejnej naszej rozmowie będziemy mogli pochwalić się
przykładami konkretnych inwestycji zrealizowanych dla naszych klientów”
– podsumowuje prezes Wiśniewski. ■

BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE
Pracownicy firmy REMZAP w większości realizują usługi polegające na
pracy na terenie zakładów przemysłowych – bezpośrednio u klienta. Są to
prace przy instalacjach z mediami niebezpiecznymi – żrącymi albo wybuchowymi. Już dawno polityka nakazowo-zakazowa odeszła do lamusa. Dzisiaj świadomość pracowników związaną z ich własnym bezpieczeństwem
kształtuje się inaczej. „Przede wszystkim kładziemy nacisk na kształtowanie
odpowiedniej świadomości pracowników i ich postaw, uświadamianie, jaki
wpływ ich praca ma na zdrowie i życie zarówno własne, jak i kolegów.
Wpływ ten również istnieje w odniesieniu do bezpieczeństwa instalacji,
na których pracują” – mówi prezes Wiśniewski. Tak więc odpowiednie
standardy bezpieczeństwa to nie tylko zestaw reguł i niewidocznych dla
pracownika zabezpieczeń. To także odpowiednia motywacja do tego, że
bezpieczeństwo jest najważniejsze.
„W grudniu 2014 r. przeprowadziliśmy szkolenia z zakresu odpowiedzialności osób kierujących pracownikami w zakresie BHP. Chodziło nam
w szczególności o uświadomienie menedżerom niższego szczebla, że
mogą być bezpośrednio odpowiedzialni za wszelkie zaniedbania w tym zakresie i w razie wypadku mogą ponosić odpowiedzialność nie tylko moralną, lecz także prawną. Kształtowanie standardów BHP w firmie REMZAP
to kształtowanie świadomości i postaw pracowników, którzy są naszymi
ambasadorami na rynku” – podsumowuje prezes firmy.

A JAK WYGLĄDAJĄ WYNIKI?
Już kolejny rok z rzędu spółka notuje dodatnią dynamikę przychodów. Za
rok 2013 otrzymała Gazelę Biznesu, przyznawaną przez „Puls Biznesu”
firmom, które odnotowały wzrost przychodów co najmniej przez trzy
ostatnie lata. REMZAP ciągle zdobywa nowych klientów, a realizowane
przez firmę projekty są nagradzane w konkursach.
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Grupa WIKA w liczbach

Anna Strożek

Włocławek

– światowa stolica manometrów
Manometry firmy WIKA Polska docierają do najdalszych zakątków świata.
Bogata oferta urządzeń pomiarowych jest doceniana w kraju i za granicą,
a tradycja przedsiębiorstwa sięga już prawie 100 lat. Początkowo niewielka
firma z Włocławka stała się dużym graczem na świecie i liderem w rozbudowanej
międzynarodowej Grupie WIKA.
OD WŁOCŁAWSKIEJ FIRMY PO MIĘDZYNARODOWĄ MARKĘ
Kiedy Kujawska Fabryka Manometrów KFM SA weszła w roku 2000
w struktury Grupy Wika, konieczne stało się wprowadzenie wielu zmian
w zakresie jej działalności i organizacji pracy. Jak dowiadujemy się od dyrektor ds. marketingu i sprzedaży Tatiany Perczak-Szanowskiej: „od tego roku
rozpoczął się proces inwestycyjny mający na celu zwiększenie możliwości
produkcyjnych i zmianę organizacji pracy zgodnie z zasadami Lean Sigma”.
Ze względu na bardzo wysokie wymagania jakościowe co do oferowanych produktów zmiany organizacji pracy po wejściu polskiej firmy w skład
grupy były ukierunkowane w głównej mierze właśnie na ten cel. Wprowadzono więc system zarządzania jakością i produkcją na podstawie metodologii Kaizen i Six Sigma. W kolejnych latach na tej samej powierzchni
produkcyjnej liczba produkowanych rocznie sztuk manometrów wzrosła
z 800 tys. do 30 mln, a obrót firmy zwiększył się z 10 do 350 mln zł. WIKA
Polska zatrudniła wówczas 400 osób, a dziś w obu jej fabrykach pracuje
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czenia KFM w struktury międzynarodowego koncernu wiele zmieniło się
na korzyść w kwestii jakości oferowanych produktów i obsługi klientów.
WIKA Polska obniżyła wskaźnik PPM (parts per milion – liczby wad na
milion) z 13 tys. w roku 2003 do zaledwie 540 w roku 2014. Wskaźnik terminowości dostaw sięga 98%, co świadczy o dużej wiarygodności
i niezawodności. „Grupa WIKA ma na najbliższe lata jasno sprecyzowane
cele i strategie. Cele są oczywiście ambitne, ale i realne. Firma stawia na
rozwój, a to daje ogromną motywację. Cieszymy się, że jesteśmy częścią
success story całej Grupy WIKA” – mówi Tatiana Perczak-Szanowska. Na
tle Grupy WIKA Polska może się pochwalić najwyższymi wskaźnikami
związanymi z jakością, terminowością dostaw, zyskownością. Za polską
fabryką przemawiają konkretne liczby: czterokrotny wzrost zatrudnienia
i piętnastokrotny wzrost wolumenu produkcji. Dowodem na sukces firmy
WIKA Polska jest również uznanie w postaci nagród i wyróżnień. W roku
2010 minister gospodarki przyznał jej nagrodę Dobry Wzór dla przełącznika ciśnienia PSD-30, dwa lata później polski oddział WIKA został jednym
z najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw spośród 2 tys. polskich firm
według badania przeprowadzonego przez „Rzeczpospolitą”, otrzymując
tym samym tytuł „Dobra Firma 2012”. W 2013 r. jego rozwój docenił
„Forbes”, przyznając tytuł „Diament Forbesa”.

ponad 1600 osób. Obecnie firma jest drugim co do wielkości zakładem
produkcyjnym w całej Grupie WIKA.
Dzięki temu, że włocławska firma stała się oficjalnym polskim oddziałem
grupy, pojawiła się możliwość wprowadzenia szerokiego portfolio produktów Grupy WIKA do naszego kraju. „Otworzyło nam to drzwi do przemysłu, którego wymagania aplikacyjne nie pozwalały na obsługę produktami
KFM” – mówi Tatiana Perczak-Szanowska. Dlaczego WIKA zainteresowała
się włocławską firmą? „Główna przyczyna zainteresowania KFM to ogromne doświadczenie firmy w produkcji manometrów i termometrów – warto wspomnieć, że KFM została założona w roku 1916, a WIKA w roku
1948, nasza firma miała więc ogromną przewagę. Kolejnym istotnym elementem była lokalizacja. Bliskie sąsiedztwo Niemiec, położenie w centrum
Europy przekładają się na niższe koszty logistyczne i krótki czas wysyłek.
Nie bez znaczenia były też z pewnością koszty pracy”. Od momentu włą-

FIRMA WIKA POLSKA KOJARZONA JEST
GŁÓWNIE Z MANOMETRAMI, ALE JAKO
GLOBALNY DOSTAWCA KOMPLEKSOWYCH
ROZWIĄZAŃ SKUPIAMY SIĘ NA ROZWOJU
PRODUKTÓW ELEKTRONICZNYCH

Liczba pracowników na całym świecie: 8500
Filie: w ponad 40 krajach
Sprzedaż o wartości: 800 mln euro
Produkcja roczna: 50 mln sztuk na cały świat
Produkcja dzienna: 200 tys. sztuk
Wielkość partii: 1 do 10 tys. sztuk i więcej
Około 600 mln urządzeń pomiarowych WIKA w użyciu na całym świecie

OBSZERNY KATALOG PRODUKTÓW I USŁUG
WIKA Polska to kompleksowy dostawca rozwiązań w zakresie elektronicznych, mechatronicznych i mechanicznych urządzeń do pomiaru
ciśnienia i temperatury, separatorów membranowych i osłon termometrycznych. Firma posiada szeroki asortyment przyrządów do pomiaru poziomu oraz kalibracji dla fizycznych wartości ciśnienia oraz temperatury
i dla wartości mierzonych elektrycznie. W jej ofercie znajdują się również wszelkie akcesoria konieczne do montażu i eksploatacji oferowanych
produktów. Ostatnio katalog produktów firmy został poszerzony o urządzenia do pomiaru poziomu i przepływu. „Firma WIKA Polska kojarzona
jest głównie z manometrami, ale jako globalny dostawca kompleksowych
rozwiązań skupiamy się na rozwoju produktów elektronicznych. Inwestujemy w rozwój nowych technologii, tak aby nadążać za zmieniającymi
się trendami – wyjaśnia Tatiana Perczak-Szanowska. – Obszerna oferta
naszych produktów powstała w wyniku prowadzonych badań oraz ciągłego rozwoju. Ponadto stale opracowujemy nowe produkty. Wytwarzane
w Polsce urządzenia spełniają najwyższe standardy jakościowe, produkujemy szybko i efektywnie. Dziś żaden klient nie ma najmniejszych wątpliwości co do faktu, że produkcja w Polsce to synonim najwyższej jakości”.
Te słowa potwierdza fakt, że w ostatnich latach sukcesywnie przenosi się
linie produkcyjne z Niemiec do Polski. Włocławek stał się wręcz światową stolicą manometrów. „W niedalekiej przyszłości co drugi manometr
używany w Europie będzie pochodził właśnie z Włocławka” – zapewnia
Tatiana Perczak-Szanowska.
Produkty firmy znajdują zastosowanie wszędzie, gdzie konieczne są pomiary ciśnienia, temperatury, poziomu czy przepływu, czyli praktycznie
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W POLSCE – Z UWAGI NA 100-LETNIĄ
TRADYCJĘ – JESTEŚMY NAJWIĘKSZYM
DOSTAWCĄ MANOMETRÓW
I TERMOMETRÓW. KLIENCI
W KRAJU DOSKONALE ZNAJĄ JAKOŚĆ
I NIEZAWODNOŚĆ NASZYCH
PRODUKTÓW
sad Kaizen i Lean Management oraz przez 25 maszyn produkcji własnej
wyposażonych w stoły indeksacyjne. Urządzenia te ze względu na duże
przebiegi i wiek są modernizowane w ramach ustalonego planu remontowego. Zastosowanie mają tu nowoczesne i innowacyjne rozwiązania techniczne z zakresu pneumatyki, techniki lutowania indukcyjnego, napędów
obrotowych, robotyki czy przemysłowych systemów wizyjnych. Dzięki
remontom zwiększana jest dostępność urządzeń, a zmniejszane są koszty serwisu i eksploatacji. Stale podnosi się jest stopień zautomatyzowania
procesów produkcyjnych.

Historia firmy WIKA Polska w skrócie
Początek firmie dała w roku 1916 prywatna Fabryka Manometrów i Termometrów, która po ponad 30 latach stała się przedsiębiorstwem państwowym i przyjęła nazwę Kujawska Fabryka
Manometrów. Firma coraz prężniej się rozwijała, zwiększała swoje
zdolności produkcyjne oraz sprzedaż, aż stała się czołowym eksporterem Włocławka. Stopniowo, między innymi dzięki wzrostowi
popytu na wysokiej jakości przyrządy pomiarowe, przedsiębiorstwo zdobyło dominującą pozycję na polskim rynku. W 1994 r. firma została sprywatyzowana i zmieniła nazwę na Kujawska Fabryka
Manometrów KFM SA, a w roku 2000 weszła w struktury Grupy
WIKA. Kilka lat później oficjalnie przyjęła nazwę WIKA Polska SA.

miaru przepływu pojawiły się w ofercie grupy dzięki firmie Euromisure.
Bardzo ciekawym projektem jest również ostatni zakup – amerykańska
firma Gayesco, która specjalizuje się w produkcji rozwiązań do pomiaru
temperatury w reaktorach oraz piecach stosowanych w rafineriach. Jak
dowiedzieliśmy się od przedstawicieli firmy WIKA Polska, te kroki poczynione przez grupę znacząco wzmocniły pozycję także polskiego oddziału
na rynku i z pewnością nie są ostatnimi działaniami tego typu.

CORAZ WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI
w każdej gałęzi przemysłu. Dlatego właśnie urządzenia firmy WIKA Polska
są wykorzystywane w branżach: chemicznej, petrochemicznej, spożywczej, farmaceutycznej, energetyce, Oil&Gas, ciepłownictwie, budownictwie maszyn i wielu innych. „Jesteśmy partnerem zarówno dla firm OEM,
projektowo-wykonawczych, jak i produkcyjnych” – dowiedzieliśmy się
w firmie. Oferta WIKA Polska wychodzi poza produkcję, gdyż obejmuje
również doradztwo, serwis, rozwiązania indywidualne, kalibrację urządzeń
z zakresu pomiaru ciśnienia i temperatury, montaż separatorów membranowych oraz czujników temperatury. Produkty firmy WIKA Polska są integralnymi elementami procesów biznesowych klientów. Właśnie dlatego
firma uważa się nie tylko za dostawcę urządzeń pomiarowych, ale przede
wszystkim za kompetentnego partnera, który w ścisłej współpracy z klientem projektuje rozwiązania dostosowane do jego indywidualnych potrzeb.
Oferta WIKA Polska rozwija się również dzięki temu, że grupa w ostatnich latach kupiła kilka firm, poszerzając tym samym swoje portfolio, co
dało zarówno całej grupie, jak i polskiemu oddziałowi możliwość obsługiwania klientów w szerszym zakresie. Przede wszystkim wzbogacono
ofertę z zakresu technologii kalibracji. W Grupie WIKA pojawiły się takie
firmy jak Mensor, DH-Budenberg, Scandura, ASL. Pozwoliło na udostępnienie kompleksowej oferty w zakresie kalibracji ciśnienia i temperatury
oraz wartości mierzonych elektrycznie. Grupa na tym jednak nie poprzestała, poszerzając ofertę z zakresu pomiaru poziomu i kupując firmę
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Ciągły rozwój firmy i dążenie do zwiększania udziałów w rynku spowodowało, że konieczne okazało się wybudowanie drugiej fabryki we Włocławku. Jest to największa inwestycja w grupie w ostatnich latach, a jej wartość
przekracza 20 mln euro. Na terenie o powierzchni 12 ha, zlokalizowanym
we Włocławskiej Strefie Ekonomicznej będącej częścią Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zostały wybudowane dwie hale produkcyjne
(w których powstają manometry kwasoodporne oraz króćce manometryczne i sprężyny), budynek administracyjny, w którym mieszczą się biura działu personalnego, jakości, logistyki, księgowości, oraz pomieszczenia
socjalne wydziałów produkcyjnych, a także budynek techniczny, z którego
tunelem doprowadzane są do hal media niezbędne w procesie produkcji,
na przykład argon, azot, tlen, gliceryna. W obiektach zastosowano najnowocześniejsze techniki inteligentnego sterowania budynkami. W nowej
fabryce SGF (Super Gauge Factory) już pracuje 180 osób, a docelowo
zatrudnienie znajdzie w niej ponad 300 pracowników.
Firma stale inwestuje w unowocześnianie procesu produkcyjnego. Posiada
bogato wyposażony park maszynowy dopasowany do profilu produkcji. Na
potrzeby masowej produkcji przyłączy manometrycznych z prętów mosiężnych WIKA Polska zainwestowała w 2009 r. w dziewięć nowoczesnych
centrów obróbczych firmy Pfiffner®, wyposażonych w stoły indeksacyjne.
Atutami tego typu centrów obróbczych są: krótki czas cyklu obróbki, wysoka wartość wskaźnika OEE oraz wysoki stopień zautomatyzowania procesu obróbki. Ponadto centra są podłączone do informatycznego systemu
zarządzania maszynami w czasie rzeczywistym Wonderware®, który po-

zwala monitorować parametry procesów obróbczych oraz prawidłowość
ich przebiegu. Uzupełnienie centrów obróbczych stanowi mniej więcej
20 frezarek i tokarek ze sterowaniem CNC, na których są wykonywane
złącza o skomplikowanej geometrii oraz zlecenia o mniejszej liczbie detali.
Sercem każdego manometru lub termometru jest element pomiarowy
– tzw. rurka Bourdona. Do produkcji rurek ze stopów miedzi używanych
jest około 15 zwijarek – urządzeń wykonanych całkowicie na terenie firmy bądź w kooperacji z dostawcami. WIKA Polska może się poszczycić
również bardzo bogato wyposażonym i w pełni profesjonalnym działem
narzędziowni z 30 specjalistycznymi urządzeniami takimi jak: tokarki firmy Weiler®, frezarki, centra obróbcze DMG Mori Seiki®, elektro-drążarki Charmilles®, szlifierki Omicron®, szlifierki płaszczyznowe, wiertarki
koordynacyjne oraz szlifierka obwiedniowa Deckel Maho®. Na terenie
narzędziowni znajduje się również hartownia z piecami dwusystemowymi. Centra obróbcze wyposażone są w system Edgecam® komunikujący
z programami CAD. Dzięki temu firma ma możliwość przesyłania projektów 3D skomplikowanych części bezpośrednio do centrów obróbczych.
Jak mówi Tatiana Perczak-Szanowska: „dzięki tak rozwiniętej narzędziowni
jesteśmy w stanie zarówno utrzymać stan techniczny urządzeń produkcyjnych firmy na prawidłowym poziomie, jak i systematycznie modernizować
je w celu zwiększenia kontroli nad parametrami krytycznych procesów
produkcyjnych, takich jak lutowanie, kalibracja czy połączenia śrubowe”.
Manometry i termometry w WIKA Polska są wytwarzane obecnie na 55
różnych liniach produkcyjno-montażowych zorganizowanych według za-

W procesie produkcji manometrów i termometrów ważną rolę odgrywa
dział poligrafii, na którego wyposażeniu znajduje się około 20 maszyn typu:
offset, tamponiarki, termotransfer oraz nowoczesne drukarki atramentowe
UV. Utrzymanie tak rozbudowanego parku maszynowego oraz wysokiej jakości produkcji wymaga wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Jak wyjaśnia
dyrektor ds. marketingu i sprzedaży: „firma realizuje ten cel, zatrudniając
głównie pracowników z wykształceniem technicznym (mechanika, mechatronika, automatyka, inżynieria procesu, inżynieria jakości). W ramach podniesienia kwalifikacji personelu pracowniczego prowadzimy w WIKA Polska cykl
szkoleń wewnętrznych pod nazwą «Akademia Wika Polska». Tematy prowadzonych szkoleń dostosowane są do bieżących potrzeb. Obecnie to: szkolenia
Kaizen, szkolenia z zakresu jakości, procesów produkcyjnych, szkolenia Excel.
Na terenie firmy został również utworzony «Warsztat szkoleniowy» – jest
to 18-miesięczny kompleksowy program szkoleniowy dla absolwentów szkół
technicznych i zawodowych. W warsztacie młodzi ludzie uczą się zawodu
w ramach zajęć teoretycznych oraz praktycznych pod okiem trenera zawodu.
Po zakończeniu programu szkoleniowego uczniowie otrzymują propozycję
pracy w WIKA Polska na stanowiskach mechanika, mechatronika lub ustawiacza, stając się realnym wsparciem dla działów technicznych i montażowych
zarówno w ich codziennej pracy, jak i przy realizacji projektów”.

UZNANIE W KRAJU I ZA GRANICĄ
Pozycja polskiego oddziału Grupy WIKA na świecie jest bardzo mocna.
Produkowane we Włocławku manometry są dostarczane do krajów na
niemal wszystkich kontynentach. Najwięcej tych urządzeń jest sprzedawanych do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch i oczywiście Polski. Lata
doświadczeń pozwoliły firmie na objęcie pozycji lidera rynku w zakresie
pomiarów mechanicznych. „W Polsce – z uwagi na 100-letnią tradycję
– jesteśmy największym dostawcą manometrów i termometrów. Klienci
w kraju doskonale znają jakość i niezawodność naszych produktów. Największa konkurencja jest na rynku elektrycznego pomiaru temperatury.
Tu spotykamy się nie tylko z konkurencją globalną, ale również lokalną.
W tym obszarze naszą przewagą konkurencyjną są: technologia, możliwość oferowania niestandardowych, zaawansowanych rozwiązań, a także
kompleksowość oferty – mówi Tatiana Perczak-Szanowska i dodaje: –
Oczywiście, konkurujemy z wieloma lokalnymi i globalnymi producentami,
ale siatka konkurencji jest inna w zależności od grupy produktowej czy
segmentu, w którym działamy. Na sukces, jak wiemy, ma wpływ konkurencyjność, a my zapewniamy ją m.in. przez: uczciwość, profesjonalizm,
osobiste zaangażowanie i jakość, bo konkurencyjność to nie tylko cena.
Nie ma na świecie firmy, której oferta w 100% pokrywałaby się z ofertą
firmy WIKA Polska”. ■
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Anna Strożek

Biomasa odgrywa
i przez kolejne lata będzie
odgrywać największą rolę
w polskiej energetyce
odnawialnej
Biowęgiel marki Fluid to jedyne na świecie tego typu odnawialne paliwo, znajdujące
wiele zastosowań w różnych dziedzinach, m.in. w energetyce, rolnictwie,
farmaceutyce czy kosmetologii. Jest to opatentowana technologia firmy Fluid SA
z Sędziszowa, która budzi coraz większe zainteresowanie zarówno w kraju, jak i za
granicą. Nie mniejsze wrażenie robi innowacyjna linia technologiczna odzysku energii
z wszelkiego rodzaju biomas, zamontowana w Zakładzie Odzysku Energii
w Sędziszowie, którego budowę spółka powoli finalizuje.
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ZNACZĄCA PRZEWAGA NAD INNYMI PALIWAMI
Nazwa Biowęgiel marki Fluid SA jest handlowym znakiem towarowym
paliwa sklasyfikowanego pod symbolem CN 4402 90 00. Na czym polega
jego wyjątkowość? Przede wszystkim jest to paliwo odnawialne oraz czyste ekologicznie. W jego składzie są śladowe ilości siarki, chloru (poniżej
0,09%) i rtęci (poniżej 0,01%), co zdecydowanie zwiększa ekologiczność
produktu, a zarazem czystość ekologiczną energii produkowanej przez zakłady energetyczne, które spalają biowęgiel wraz z tradycyjnym węglem
kamiennym, zawierającym dla porównania powyżej 0,4% siarki oraz 0,24%
azotu. Jego kolejną zaletą jest niska zawartość popiołu w biowęglu (mniej
niż 9%), podczas gdy w węglu kamiennym jest go prawie trzy razy więcej.
Bardzo duża jest z kolei w biowęglu zawartość węgla pierwiastkowego
(ponad 70%, podczas gdy w węglu kamiennym – średnio 50%, a w biomasie – do 25%), co pozwala zwiększyć sprawność wytwarzania energii przy
jednoczesnym obniżeniu emisji zanieczyszczeń. Ilość CO2 emitowanego
do atmosfery podczas spalania biowęgla jest równa ilości CO2 pobranej
z powietrza i zużytej przez rośliny podczas ich wzrostu. Biowęgiel ma również dużą wartość opałową i jest to ponad 24 MJ/kg, a w wypadku wielu
rodzajów biomas może ona przekraczać 30 MJ/kg, co umożliwia odbiorcom bardziej efektywną produkcję energii – z 1 kg biowęgla powstaje
ponad dwa razy więcej energii niż z 1 kg biomasy. Dodatkowo niska temperatura zapłonu biowęgla (poniżej 230°C), jego niska wilgotność (10%)
oraz niska zawartość części lotnych (ok. 17%) zwiększają sprawność procesu spalania oraz obniżają koszty produkcji.

BIOWĘGIEL WYTWARZA SIĘ W ZALEDWIE
KILKA MINUT, DLA PORÓWNANIA WĘGIEL
KAMIENNY POWSTAWAŁ MILIONY LAT,
A WĘGIEL DRZEWNY
PRODUKOWANY JEST KILKA DNI
uwęglania. Spółka otrzymała Certyfikat SGS Institut Fresenius przyznany
jej technologii czystej odnawialnej poliprodukcji energii z biomas roślinnych, w tym powstałemu biowęglowi, na stałe paliwo spełniające wszystkie
wymogi określone dla paliw odnawialnych.

INNOWACYJNA NA SKALĘ ŚWIATOWĄ LINIA
TECHNOLOGICZNA
Kolejnym opatentowanym przez Fluid rozwiązaniem jest linia technologiczna odzysku energii z wszelkiego rodzaju biomas. Pierwowzór technologii powstał na zasadach opisanych w pierwotnie zgłoszonym patencie,
jednak dalsze badania oraz kolejne modyfikacje doprowadziły do nowego innowacyjnego rozwiązania technologicznego ponownie zgłoszonego
do ochrony Urzędu Patentowego RP w Warszawie. Rozwiązanie to jest
wdrażane w pierwszym pełnowymiarowym przemysłowym Zakładzie
Odzysku Energii, którego budowę firma prowadzi w Sędziszowie.

Potencjał unikalnego biowęgla marki Fluid jest ogromny, paliwo ma bowiem wiele rozmaitych zastosowań. Od marca zeszłego roku w siedzibie firmy Fluid w Sędziszowie pracuje dział badawczo-rozwojowy, który
zajmuje się analizowaniem zastosowań biowęgla w różnych dziedzinach
przemysłu oraz gospodarki w kraju i za granicą. A sposobów wykorzystania tego produktu jest naprawdę wiele. Biowęgla można bowiem użyć do
spalania i współspalania w piecach domowych, kominkach, jako paliwo do
grilla czy sziszy, paliwo w elektrowniach oraz elektrociepłowniach. „Atutem uszlachetnionych biomas jest przeprowadzenie obróbki termicznej
w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu zachować sprawność termodynamiczną procesu spalania czy współspalania z węglem w kotłach
energetycznych, przy jednoczesnym uniknięciu negatywnych aspektów
związanych ze współspalaniem” – wyjaśnia Jan Gładki, prezes firmy Fluid, a zarazem twórca innowacyjnej technologii opatentowanej pod marką spółki. Ponadto biowęgiel w postaci pelletu, który jest przeznaczony
dla odbiorców indywidualnych, może być stosowany w przydomowych
piecach centralnego ogrzewania oraz domowych kominkach. Biowęgiel
marki Fluid może być wykorzystywany również w rolnictwie. Ponieważ
jest on organicznym, wzbogaconym w węgiel produktem z odnawialnych
pozostałości roślinnych, znajduje zastosowanie jako zrównoważony i trwały użyźniacz gleby, znacząco zwiększając plony. Poprawia on żyzność gleby,
ponieważ stymuluje aktywność biologiczną, zwiększając zawartość składników odżywczych w glebie, retencję wody oraz udział części organicznych.
Dodatkowo węgiel znajdujący się w biowęglu zostaje uwięziony w glebie, usuwając dwutlenek węgla z atmosfery. Jak zapewnia prezes firmy,
wielorakie zalety biowęgla marki Fluid jako uzdatniacza do gleby zostały
potwierdzone w wyniku badań przeprowadzonych w Instytucie Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Firma nawiązała również współpracę z Instytutem Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, który
bada na poletkach doświadczalnych wszelkie cechy gleby nawożonej biowęglem oraz skuteczność wzrostową roślin.

NAJWIĘKSZA INWESTYCJA FIRMY
– ZOE W SĘDZISZOWIE

Surowcem do produkcji biowęgla może być każdego rodzaju biomasa roślinna zawierająca w składzie pierwiastek węgiel. W związku z tym do jego
produkcji wykorzystywane są pozostałości biomasowe, takie jak trociny
z obróbki drewna, masa pozostała po wytłoczeniu oleju, pozostałości po
wycince drzew czy też wyciskaniu soku z owoców i warzyw. Dzięki temu
unika się uwęglania dobrej jakości drewna. Bardzo dobrym materiałem
do produkcji biowęgla są również rośliny energetyczne, na przykład miskant. Firma w ramach badań nad 70 różnymi rodzajami biomas wysłała
ich próbki oraz powstałe z nich biowęgle do Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, ICHPW w Zabrzu, SGS Institut Fresenius w Berlinie,
a te instytucje potwierdziły skuteczność opracowanej przez Fluid metody

Oferta spółki obejmuje również budowę „pod klucz” i sprzedaż w kraju
oraz za granicą zakładów odzysku energii (ZOE) wraz z przekazaniem licencji na wytwarzanie biowęgla marki FLUID. Obecną realizacją tego typu
jest zakład w Sędziszowie, który znajduje się już na ostatnim etapie budowy
oraz montażu. Oddanie go do eksploatacji planowane jest na drugą połowę
2015 r. Instalacja będzie produkować w poliprodukcji (skojarzeniu) około 2 t biowęgla na godzinę oraz wynikowo „zieloną” energię elektryczną
o mocy około 0,38 MWEl, a także odnawialne ciepło / odnawialny chłód
o mocy łącznej około 1,0 MWterm. Budowa Zakładu Odzysku Energii w Sędziszowie to inwestycja innowacyjna, dlatego spółka otrzymała na nią dofinansowanie od Unii Europejskiej, pochodzące z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

Jak dowiadujemy się od prezesa firmy – Jana Gładkiego – „technologia jest
innowacyjnym na skalę światową rozwiązaniem, chronionym patentem
oraz zgłoszeniem nowego patentu. Innowacyjność, a co za tym idzie konkurencyjność technologii, polega między innymi na tym, że proces autotermicznej waloryzacji, uszlachetniania biomasy następuje w beztlenowej
atmosferze podczas prażenia biomasy w temperaturze poniżej 300°C”.
Podczas procesu uszlachetniania można dowolnie sterować parametrami produktu końcowego, tzn. uwęglenia biomasy do określonej wartości
(np. 24 MJ/kg, 26 MJ/kg itp.), w zależności od wymagań klienta. Instalacja
pracuje nieprzerwanie przez 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu. Równie
ważnymi zaletami tej innowacyjnej technologii są ciągłość i autotermiczność procesu, dzięki którym w każdej sekundzie dostarczana jest świeża
biomasa oraz wyprowadzany zostaje produkt końcowy – biowęgiel – bez
konieczności dostarczania dodatkowej energii z zewnątrz, np. w postaci
oleju opałowego czy też gazu. „Biowęgiel wytwarza się w zaledwie kilka
minut, dla porównania węgiel kamienny powstawał miliony lat, a węgiel
drzewny produkowany jest kilka dni” – mówi prezes firmy Fluid. Temperatura uwęglania, która nie przekracza 300°C, pozwala na zachowanie
w biowęglu wszelkich cech ekologicznych biomasy, nie następują żadne
pirolityczne przemiany, co oznacza, że powstały produkt jest paliwem odnawialnym spełniającym wymogi określone przez UNFCCC CDM (Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz
mechanizmu czystego rozwoju) według klasyfikacji odpowiedniej dla small
scale methodology.
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NASZA TECHNOLOGIA POZWALA NA JEGO
CIĄGŁĄ PRODUKCJĘ – W KAŻDEJ SEKUNDZIE
DOSTARCZONA JEST ŚWIEŻA BIOMASA
I W TEJ SAMEJ SEKUNDZIE WYCHODZI
Z PROCESU GOTOWY
PRODUKT – BIOWĘGIEL

Gospodarka 2007–2013. Kwota dofinansowania wynosi prawie 16 mln zł,
co odpowiada mniej więcej 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych
i niekwalifikowanych wybudowania zakładu. Według prezesa Jana Gładkiego
Zakład Odzysku Energii oparty na technologii Fluid może powstać w każdym miejscu w kraju i za granicą, w którym zapewniony jest stały dostęp
do biomasy, to znaczy do około 6 t biomasy na godzinę dla podstawowego
modułu ZOE, w którego skład wchodzą cztery reaktory. Uwęglana może
być każdego rodzaju biomasa roślinna oraz pozostałości biomasowe o wartości kalorycznej powyżej 9 MJ/kg oraz wilgotności 40–50%.
Zakład Odzysku Energii w Sędziszowie jest zakładem poliprodukcyjnym,
w którym można wyprodukować jednocześnie cztery, trzy lub dwa różne
rodzaje energii powstałe ze źródeł odnawialnej energii, a więc podlegające
„zielonym” oraz „białym” certyfikatom zgodnie z Ustawą OZE. W Sędziszowie będą produkowane cztery energie odnawialne:
• energia skumulowana w biowęglu o mocy 14 MWterm.;
• energia elektryczna o mocy 0,38 MWEl (około 1,2 MWterm.);
• ciepło o mocy około 0,8 MWterm.;
• chłód o mocy 0,25 MWterm.
„Do procesu w postaci mokrej (50%) biomasy wkładamy energię o mocy
17,6 MWterm. Na procesy technologiczne zużywamy energię o mocy około 1,1 MWterm.” – wyjaśnia Jan Gładki.
Zarówno „zielona” energia elektryczna o mocy około 0,38 MWEl, jak i odnawialna energia cieplna o mocy około 0,8 MWterm zostaną przeznaczone na
sprzedaż do sieci energetycznej PGE oraz sieci ciepłowniczej miasta Sędziszowa. Ponadto część energii cieplnej będzie wykorzystywana na cele użytkowe
Zakładu Odzysku Energii, np. do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń socjalnych i biurowych czy też do chłodzenia napędów. Jak zapewnia Jan Gładki:
„łącznie zostanie wyprodukowana energia w ilości 60,5 GJ na godzinę. Według
oceny i wyliczeń firmy certyfikującej SGS Institut Fresenius w naszej technologii przy użyciu biomasy ze zrębki drzew iglastych efektywny potencjał redukcji
emisji to netto 95,5 kg CO2 na 1 GJ wyprodukowanej energii. W związku
z tym nasz zakład będzie w ciągu godziny przyczyniał się do redukcji 5,8 t CO2,
czyli w skali roku redukcja CO2 z tego typu zakładu wyniesie 46,5 tys. t. Z kolei
gdy wyprodukowany biowegiel zostanie zużyty w rolnictwie do uzdatniania
gleby, to redukcja z tej wielkości zakładu będzie wynosiła 10,3 t CO2 na godzinę pracy zakładu, czyli 83 tys. t CO2 w skali roku”.
Do ważnych zalet Zakładu Odzysku Energii, w którym produktem końcowym jest biowęgiel, należy to, że nie są w nim wytwarzane jakiekolwiek
odpady, a w zakładzie, w którym przewiduje się spopielanie biowęgla,
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„odpadem” powstającym podczas spalania biowęgla jest popiół, a więc
zmineralizowana pozostałość po biomasie, stanowiąca naturalny dodatek
do biowęgla używanego do uzdatniania gleby. W trakcie procesu technologicznego emitowane gazy wylotowe nie przekraczają dopuszczalnych norm emisji spalin. Zakład w Sędziszowie wyposażony jest w system
oczyszczania i schładzania spalin. Zanim zostaną one odprowadzone do
atmosfery, są oczyszczane w filtrach tkaninowych, a emisja pyłu wynosi
1 mg/Nm3 spalin, podczas gdy dopuszczalna norma to 100 mg/Nm3 spalin.

Solidnie wykonana
uszczelka decyduje
o prawidłowej pracy
potężnej instalacji
Wojciech Stepaniuk

AMBITNE DZIAŁANIA I ODWAŻNE PLANY ROZWOJOWE
Obecnie priorytetem dla firmy jest ukończenie budowy Zakładu Odzysku Energii w Sędziszowie, działa ona jednak również na innych polach, na
przykład realizując wraz z Politechniką Świętokrzyską oraz pracownikami
naukowymi pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Bisa z Politechniki Częstochowskiej projekt „Innowacyjny układ do rozproszonego
przetwarzania odnawialnej energii”. Ponadto spółka przygotowuje się do
udziału w programie strategicznym „Biostrateg – środowisko naturalne,
rolnictwo i leśnictwo” ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju. „Głównym celem projektu, w którym będziemy brali udział, jest
szerokie zastosowanie biowęgla w gospodarce. Dla firmy Fluid współpraca
z naukowcami z instytucji naukowych to szybka droga rozpowszechnienia
wiedzy o zaletach biowęgla oraz uzyskania certyfikatów potwierdzających
jego jakość. Biomasa odgrywa i przez kolejne lata będzie odgrywać największą rolę w polskiej energetyce odnawialnej. Potencjał biowęgla jest
ogromny, w związku czym będziemy dążyć do wdrażania nowych pomysłów bazujących na technologii Fluid” – powiedział nam Jan Gładki.
W tym roku spółka zamierza rozpocząć procesy inwestycyjne w województwach: dolnośląskim, podkarpackim oraz zachodniopomorskim, jednak jej plany wykraczają daleko poza granice naszego kraju. Jak zapewnia
prezes firmy: „linię pilotażową w Sędziszowie w ciągu ostatnich kilku lat
odwiedziły delegacje z różnych zakątków świata, między innymi z Indonezji, Malezji, Wietnamu, Kanady, Niemiec, Maroka, Rosji, co świadczy
o ogromnym zainteresowaniu zarówno technologią Fluid, jak i biowęglem.
Wydaje się, że pierwszą inwestycją na bazie technologii z Sędziszowa poza
granicami Polski będzie budowa elektrowni o mocy 6 MWEl w Indonezji”.
Nad technologią produkcji biowęgla pracują również firmy między innymi
z Holandii, Belgii, Szwecji, Hiszpanii, USA czy Kanady, jednak według prezesa
Fluid nie stanowią one na razie konkurencji dla jego firmy, gdyż „opatentowana
przez Fluid technologia odznacza się najnowocześniejszą metodą uszlachetnienia biomasy, którą się nie spala, której nie poddaje się procesowi pyroloizy ani
termolizy, tylko prażeniu w beztlenowej atmosferze. Dzięki temu otrzymuje
się paliwo o lepszych parametrach energetycznych niż biomasa bądź też uzyskuje się naturalny nawóz, który charakteryzuje się lepszymi właściwościami niż
nawóz sztuczny. Technologie większości konkurentów światowych przewidują
wytwarzanie paliwa «okresowo» w cyklach: podgrzewanie, leżakowanie, studzenie. Nasza technologia pozwala na jego ciągłą produkcję – w każdej sekundzie dostarczona jest świeża biomasa i w tej samej sekundzie wychodzi
z procesu gotowy produkt – biowęgiel – o dowolnie zaprogramowanych właściwościach energetycznych i nawozowych, zgodnych z potrzebami i oczekiwaniami użytkowników. W związku z powyższym na dzień dzisiejszy technologia
Fluid nie ma odpowiednika ani w kraju, ani poza jego granicami”. ■

Praktycznie w każdej gałęzi przemysłu trzeba
coś uszczelnić lub zaizolować. Zarówno wyciek,
jak i ucieczka ciepła są szkodliwe dla środowiska. Na straży sprawnego funkcjonowania
instalacji oraz czystości środowiska od ponad
50 lat stoją wyroby Gambitu. Firma Gambit
Lubawka powstała w roku 1962 i obecnie jest
wiodącym polskim producentem uszczelnień
i termoizolacji. Pozycja firmy wynika nie tylko
z produkcji doskonałych materiałów uszczelniających i termoizolacyjnych, lecz także z szerokiego programu obsługi klienta oraz wysoce
doświadczonego konsultingu. O firmie z dumą
mówi Józef Piotrowski, prezes zarządu Gambit
Lubawka sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce.

G

ambit, wykorzystując własne technologie, produkuje uszczelnienia
przemysłowe oraz termoizolacje wysokotemperaturowe. Wyroby Gambitu sprawdzają się w temperaturach osiąganych zarówno
przez skroplone gazy, jak i stopioną stal. Pracują od wysokiej próżni do
setek atmosfer, w najbardziej agresywnych środowiskach oraz instalacjach
wody pitnej. Jednym słowem, każdy zainteresowany kontrahent znajdzie
tutaj coś dla siebie. Można śmiało powiedzieć, że firma zadowoli nawet
najbardziej rozkapryszonego klienta.
Tym, co wyróżnia firmę Gambit spośród konkurencji, jest własne laboratorium. Umożliwia ono i sprawdzanie jakości swych produktów, i prowadzenie prac badawczych w celu doskonalenia starej i rozwijania nowej
technologii. Najnowocześniejsze stanowisko badawcze do symulowania
różnych warunków pracy uszczelnień kołnierzowych i pomiaru ich wycieku pozwala zmierzyć wyciek 1 g helu w okresie 16 tys. lat.
Firma posiada bardzo rozbudowany park maszynowy i stale wzbogaca go
o kolejne nabytki. Ostatnio zakupiony został ploter firmy ATOM, który
jest najnowocześniejszym i najszybszym urządzeniem do wycinania uszczePolski Przemysł – marzec 2015 | 79
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lek o dowolnych kształtach. Nowy nabytek posiada stół roboczy o wymiarach 1500×3000 mm. Zaawansowane techniki projekcyjne tego plotera
pozwalają na optymalne wykorzystanie materiału i skrócenie czasu pracy.
„Szczególną pozycję w naszym asortymencie zajmują płyty uszczelkarskie
aramidowo-kauczukowe. Są one wysokojakościowym kompozytem, tym
różniącym się od popularnych materiałów kompozytowych, że potrafią
zachować elastyczność w szerokim zakresie temperatur i obciążeń mechanicznych. Z tych płyt wykrawamy na sterowanych numerycznie maszynach uszczelki. W razie potrzeby uszczelki te mogą być wzmocnione
metalem. Produkujemy szeroką gamę uszczelek będących kombinacją
różnych gatunków metali i elastycznych materiałów niemetalowych, takich
jak uszczelki spiralne, uszczelki wielokrawędziowe i uszczelki metaloplastyczne w otoczce metalowej” – mówi Józef Piotrowski, prezes Gambitu.
Bezazbestowe płyty uszczelkarskie serii GAMBIT AF są nowoczesnymi
materiałami przeznaczonymi do wykonywania uszczelnień technicznych
(na szeroki zakres ciśnień i temperatur) oraz kontaktu z wieloma różnorodnymi mediami technicznymi. Są one kompozytem najwyższej jakości
włókien aramidowych, specjalnie komponowanych włókien i wypełniaczy
nieorganicznych, a także odpowiednich dla założonych warunków pracy
elastomerów. Wysoko wyspecjalizowany i prowadzony z zachowaniem
wymogów normy ISO-9001 proces kalandrowania arkuszy gwarantuje
stabilne i utrzymane na najwyższym poziomie parametry techniczne. Płyty
GAMBIT AF są płytami, których parametry techniczne spełniają wymagania dla większości zastosowań. Gdy szczególne warunki pracy nie pozwalają na użycie płyt GAMBIT AF, firma proponuje płyty na bazie grafitu
ekspandowanego, wermikulitu ekspandowanego lub PTFE. Wyroby te
reprezentują najwyższą jakość i niezawodność.
W celu rozwiązywania bieżących problemów klientów oraz rozwoju
nowych technologii Gambit ściśle współpracuje z Laboratorium Techniki Uszczelniania Maszyn i Urządzeń Politechniki Wrocławskiej, z Instytutem Technologii Polimerów i Barwników Politechniki Łódzkiej, Instytutem
Przemysłu Gumowego czy Instytutem Włókiennictwa w Łodzi. Jest producentem standardowych uszczelnień przemysłowych, ale też – korzystając z wieloletniego doświadczenia – projektuje i wykonuje nietypowe
uszczelnienia potrzebne w różnych gałęziach gospodarki. W najbardziej
złożonych problemach firma prosi o pomoc naukowców – np. prof. Ludomira Ślusarskiego czy prof. Marka Gawlińskiego. „Pracując od wielu lat na
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Gambit Lubawka sp. z o.o. jest producentem szerokiej gamy
uszczelnień i innych wyrobów gumowych i gumowo-metalowych. Są one produkowane z własnych mieszanek gumowych
opartych na kauczukach NR, NBR, SBR, EPDM ich kompozycji
oraz mieszanek zakupionych FKM i VMQ. Mieszanki gumowe
o parametrach standardowych, a także wykonywanych na życzenie
klienta mogą być konfekcjonowane zgodnie z uzgodnionymi
z klientem kształtem i gramaturą. Rodzaje mieszanek określa
norma PN-82/C-94153 lub zamówienie odbiorcy. Wieloletnie
doświadczenie w dziedzinie wytwarzania i stosowania mieszanek
gumowych oraz produkcji gotowych elementów pozwala dobrać
odpowiednią mieszankę do sprecyzowanych wymagań klienta.
Z mieszanek gumowych produkuje się szeroką gamę wyrobów
wulkanizowanych na prasach lub wtryskarkach. Są to: uszczelki tłoczysk amortyzatorów motoryzacyjnych, uszczelnienia do
armatury przemysłowej, pierścienie uszczelniające o przekroju
kołowym typu O-ring, uszczelki i podkładki gumowe o przekroju
prostokątnym, bieżniki gumowe do maszyn wyciągowych, tarcze
gumowe do przenośników taśmowych, membrany i przepony, tulejki, zderzaki, amortyzatory gumowo-metalowe, silentblocki itp.,
fartuchy przeciwbłotne i inne wyroby według rysunków i uzgodnień z odbiorcą.
Opracowana dla potrzeb górnictwa specjalna antystatyczna
i samogasnąca mieszanka gumowa pozwoliła uruchomić gamę
wyrobów adresowanych dla tej gałęzi przemysłu. Na specjalną
uwagę zasługują bieżniki gumowe do prowadnic tocznych naczyń
wyciągowych. Firma zdobyła prawo do oznaczania ich znakiem
bezpieczeństwa „B” oraz wydane przez prezesa Wyższego Urzędu
Górniczego dopuszczenie do stosowania w podziemnych zakładach górniczych.
Poza wyrobami wykonywanymi standardowo firma stawia na
nowe uruchomienia. Własne biuro konstrukcyjne i nowoczesna
narzędziownia pozwalają zaprojektować i stworzyć oprzyrządowania niezbędne do wykonania wyrobu zgodnego z wymaganiami
klienta i w technologii zoptymalizowanej kosztowo do długości
zamówionej serii. W odróżnieniu od wielu nastawionych wielkoseryjnie gumowni firma zadowoli każdego klienta.

złożonym rynku, wiemy, że najważniejszy jest bezpośredni kontakt z użytkownikiem, poznanie jego potrzeb i uwarunkowań, a także dostarczenie
mu wiedzy z zakresu działania uszczelnień. W roku 2014 zorganizowaliśmy
dwie konferencje międzynarodowe z udziałem profesorów z Politechniki
Wrocławskiej, Technische Hochschule w Münster i Uniwersytetu im. Łomonosowa z Moskwy” – mówi Józef Piotrowski.

Czy wiesz, że...
Płyta uszczelkarska GAMBIT MAGNUM® została stworzona ze
specjalnie dobranych unikalnych włókien, wypełniaczy oraz kauczuku. Wysokowydajne włókna aramidowe, mineralne wraz z zastosowanymi nanowypełniaczami i wyjątkową kompozycją kauczuku,
który tworzy fazę nieciągłą, a także specyficzny sposób sieciowania
nadają całej strukturze charakter odmienny od standardowych płyt
włóknisto-elastomerowych. Uszczelnienia wykonane z tej płyty
zachowują większą elastyczność w podwyższonych temperaturach
oraz zwiększoną odporność na media od standardowych płyt
uszczelkarskich, dzięki czemu ich żywotność jest znacznie dłuższa.
Płyta uszczelkarska GAMBIT MAGNUM charakteryzuje się zwiększoną elastycznością w wyższych temperaturach oraz zwiększoną
odpornością na media. Polecana jest między innymi do wody, pary
wodnej, nafty, paliw, olejów, roztworów soli, słabych kwasów
i zasad, gazu ziemnego, propanu-butanu.

Od ponad 50 lat firma nieustannie dopracowuje technologię produkcji
uszczelnień. Ważnym elementem rozwoju technologicznego jest jednoczesna dbałość o stan środowiska naturalnego. „Postęp nie może odbywać się kosztem jakości naszego otoczenia i właśnie dlatego od roku 1998
wprowadziliśmy produkcję wyrobów całkowicie pozbawionych azbestu,
stwarzając tym samym bezpieczne warunki pracy zarówno dla naszych
pracowników, jak i użytkowników uszczelnień. Odzysk surowców wykorzystywanych do produkcji oraz świadoma gospodarka odpadami jest nieodzowną częścią naszego sytemu produkcji. Dzięki temu nasza firma od
wielu lat stosuje system zarządzania środowiskowego w zakresie produkcji
i sprzedaży uszczelnień” – wyjaśnia Józef Piotrowski, prezes Gambitu.
Na obecnym otwartym rynku niekiedy nie wiadomo, skąd i jakimi drogami
towar dociera do użytkownika i czy gwarantuje poprawną pracę instalacji.
Gambit, jako producent i jednocześnie dystrybutor, daje klientom pewność, że dostarczony produkt spełni deklarowane wymagania techniczno-jakościowe. Jest to ważne zwłaszcza dziś, gdy na rynku pojawiają się
produkty niespełniające wymagań czy zawierające rakotwórczy azbest.
„Realizowana w firmie filozofia odpowiedzialnego biznesu wynika ze świadomości skutków wprowadzenia na rynek wyrobu niespełniającego deklarowanych własności. Każda awaria jest droższa niż najdroższa uszczelka.
Nieodpowiedzialne podejście do tematu uszczelnień przemysłowych
może grozić katastrofą ekologiczną czy ofiarami w ludziach” – wyjaśnia
prezes Józef Piotrowski.

WIEMY, ŻE NASZE USZCZELKI PRACUJĄ
W INSTALACJACH GAZPROMU W MROŹNEJ
JAKUCJI I W ODBUDOWANEJ ELEKTROWNI
ATOMOWEJ W FUKUSHIMIE
Firma eksportuje ponad 50% swoich wyrobów do wymagających klientów
z Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii, ale również Australii, Japonii czy Rosji.
„Wiemy, że nasze uszczelki pracują w instalacjach Gazpromu w mroźnej
Jakucji i w odbudowanej Elektrowni Atomowej w Fukushimie” – dodaje
Piotrowski.
Gambit realizuje wiele ciekawych projektów. Obecnie trwają prace nad
demontowalną izolacją termiczną do mobilnej elektrowni. Kolejny projekt
to opracowanie uszczelnienia kielich–kolano w baterii koksowniczej, gdzie
połączenie agresywnego wpływu węglopochodnych z wysoką temperaturą niszczyły szybko każde uszczelnienia. Gambit prowadzi też prace nad
izolacją komór baterii koksowniczych.
Jak każde przedsiębiorstwo Gambit boryka się z wieloma problemami.
Jednym z nich jest realizowana przez wiele firm w Polsce praktyka zakupu
najtańszego towaru. „Liczymy, że prędzej czy później decydenci w tych
firmach zrozumieją, że «tani zakup» jest zwykle najdroższą z możliwości.
Koszt awarii, związanego z nią postoju, a nawet tylko wymiany uszczelki
najczęściej wielokrotnie przekracza koszt zakupu uszczelki «markowej».
Mówi się, że łańcuch jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo. Często
takim najsłabszym punktem instalacji jest uszczelka i to jakość stosunkowo
taniej uszczelki decyduje o prawidłowej pracy i niezawodności olbrzymiej
instalacji” – wyjaśnia Józef Piotrowski, prezes Gambitu. ■
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częto poszukiwać nowych partnerów biznesowych, aby zdywersyfikować
portfolio klientów. W roku 2011 podjęto decyzję o przeniesieniu działu
reklamy materialnej do nowo utworzonej spółki Base Promotion Services
i zmianie nazwy spółki metalowej na Base Group. Efektem tych działań,
a także przyjęcia partnerów do spółki reklamowej był wzrost obrotów
firmy w reklamie o prawie 300%. Umożliwiło to również wysłanie jasnego
przekazu marketingowego dla klientów Base Group.

NA DZIEŃ DZISIEJSZY WIDZIMY, ŻE POPYT
ZE STRONY FIRM Z EUROPY ZACHODNIEJ
NA PODWYKONAWSTWO OBRÓBKI
METALOWEJ JEST SPORY. NIE ŁUDŹMY SIĘ
JEDNAK, ŻE TAKI STAN
BĘDZIE TRWAŁ WIECZNIE
Adam Sieroń

Zbudować
wieloletnie więzi
Podstawą strategii pomorskiej Firmy jest rozwój współpracy
z kluczowymi klientami – od pojedynczego kontraktu do ścisłych
relacji partnerskich
Specjalizująca się w konstrukcjach spawanych spółka swoją siedzibę zbudowała
w byłym PGR-ze. Producent posiada dzięki temu bardzo dobrą lokalizację – 800 m od południowej
obwodnicy Gdańska – ułatwiającą firmie dostęp do portów w Gdańsku i Gdyni oraz lotniska. Dzięki
temu – a przede wszystkim z uwagi na doświadczoną kadrę pracowników – firma jest w stanie wygrywać ze swoją konkurencją nie tylko jakością wyrobów, lecz także terminami realizacji kontraktów na
podstawowe produkty (pięć dni od rysunku do dostawy) oraz elastycznością produkcji.

ROZWÓJ W CZASIE KRYZYSU
„Rozpoczynaliśmy świadczenie usług, korzystając ze spawarek wirowych
i transformatorowych, tnąc materiał na piłach tarczowych i gilotynach. Było
to pracochłonne i kosztowne, nie pozwalało na realizowanie wzrastającego zapotrzebowania naszych klientów. Dzisiaj mamy spawarki inwertorowe z programami umożliwiającymi spawanie różnych materiałów, roboty
spawalnicze, precyzyjne piły taśmowe, cięcie laserowe, cięcie wodą, obrabiarki CNC, śrutownię, zmieniającą się infrastrukturę – mówi Barbara
Sergot-Golędzinowska, prezes Base Group, i dodaje: – Zmiany przez nas
odczuwane to nieporównywalna poprawa jakości oferowanych produktów i skrócony czas realizacji”.
Firma powstała w roku 1990 jako jednoosobowa działalność gospodarcza.
Początkowo specjalizowała się w dostawie reklamy materialnej dla firm
z sektora finansowego, pragnących zaistnieć na rynku w raczkującej w Polsce gospodarce kapitalistycznej. Założycielka firmy, Barbara Sergot-Golędzinowska, nadała jej nazwę od pierwszych liter imienia i nazwiska BASE
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Promotion Service. W 1994 r. zatrudnieni zostali pierwsi pracownicy.
Ważnym momentem w historii firmy był rok 1997, kiedy to jej działalność
przeniesiona została z domu i okolicznych garaży do biura i magazynów
wynajmowanych od miasta Gdańsk przy ul. Elbląskiej 66.
Szybki rozwój Base Promotion Service i osiągnięcie pozycji jednego
z głównych importerów i dystrybutorów gadżetów reklamowych wiązały
się z potrzebą stałego dostępu do euro. Aby uniezależnić się od jego kursu, właścicielka postanowiła rozwinąć eksport. Kupiła część firmy metalowej i rozszerzyła działalność o produkcję drobnych elementów spawanych
ze stali czarnej, nierdzewnej i aluminium, która trafiała przede wszystkim
do Skandynawii. Poziom produkcji wynosił wówczas do 20 t miesięcznie.
Obecnie spółka produkuje dla tego samego klienta do 140 t miesięcznie
i zatrudnia ponad 200 osób.
W związku ze stałym zwiększaniem produkcji, a także po to, by nadążyć
za potrzebami klienta, właścicielka postanowiła zmienić siedzibę firmy:

95% W EKSPORCIE

Czy wiesz, że...
Firma mająca swoją siedzibę w Koszwałach była
wielokrotnie nagradzana. W grudniu 2014 r. prezes
Base Group Barbara Sergot-Golędzinowska została
uhonorowana Medalem Pracodawców Pomorza
w kategorii biznes, które przyznawane są osobom
wymiernie przyczyniającym się do rozwoju współpracy pomiędzy pracodawcami a organizacją „Pracodawcy Pomorza”. Oprócz tego w ostatnich latach
firma i jej zarząd otrzymali m.in. Gryf Gospodarczy,
Kogę Gdańską, Grand Prix Firma z Przyszłością,
a także tytuł Lidera Exportu.

„Główny mechanik, nieżyjący już Zdzisław Steckiewicz, zaproponował kiedyś
zakup od Agencji Nieruchomości Rolnych 9-hektarowej działki ze zrujnowanymi zabudowaniami po byłej pegeerowskiej hodowli w Koszwałach pod
Gdańskiem. Adaptacja hal prowadzona była stopniowo – opowiada Barbara
Sergot-Golędzinowska. – W pierwszym etapie, w roku 2007, przeniesiono
produkcję. Biura i dział reklamy przeniesiono w roku 2009. Obecnie dysponujemy ponad 5 tys. m2 powierzchni produkcyjnej i magazynowej oraz 500 m2
powierzchni biurowej. W tym roku powinna zostać zakończona budowa nowej hali, która zwiększy powierzchnię produkcyjną do poziomu 7 tys. m2”.
Inwestycja została uznana za najlepszą na terenach wiejskich w powiecie
gdańskim. Jednocześnie nowe powierzchnie znacząco zwiększyły możliwości produkcyjne, co z kolei pozwoliło firmie przetrwać czas największego
kryzysu w roku 2009.
Na tym etapie działalności zarząd Base Group zdał sobie sprawę, że konieczna jest budowa własnego działu marketingu i rozwoju. Dlatego też za-

Base Group specjalizuje się w spawaniu małych i średniej wielkości konstrukcji metalowych dla przemysłu stoczniowego, offshore, energetycznego i telekomunikacyjnego. Firma spawa stal zwykłą i o podwyższonej
wytrzymałości, stal nierdzewną, konstrukcyjną oraz stopy aluminiowe przy
produkcji m.in. elementów ramowych. Seryjna produkcja z płaskowników
posiada ponad 3 tys. wzorów. Spółka wykonuje także konstrukcje specjalne – przemysłowe – w tym elementy wież wiertniczych i wyposażenie
dźwignicowe. Realizuje także projekty związane z produkcją zbiorników,
kadzi i innych urządzeń instalowanych na statkach, takich jak zgniatarki do
śmieci czy kruszarki do szkła, oraz akcesoriów do systemów kominkowych
oraz modyfikacji systemów kominowych.
Wśród znanych na krajowym rynku realizacji producenta znajduje się m.in.
budynek Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, do którego firma Base
Group wykonała w całości nowe balustrady schodów i tarasu, konstrukcję
schodów ewakuacyjnych, a także dwa zadaszenia – nad wejściem głównym
i ewakuacyjnym. Dla sopockiego hotelu Sheraton firma wyprodukowała
szereg elementów Domu Zdrojowego, wśród których znalazły się m.in.:
pochwyty nierdzewne zejść do basenu, balustrada nad salą bankietową
czy też schody wewnętrzne. W tym wypadku szczególnie interesująca jest
balustrada nad salą bankietową wykonana różnymi technikami obróbki
stali nierdzewnej. Część elementów została wypolerowana, a część wyszkiełkowana. To połączenie dało elegancki i niepowtarzalny wygląd. Innym oryginalnym elementem są schody wewnętrzne, których konstrukcja
została wykonana ze stali czarnej malowanej, obłożona od spodu blachą
nierdzewną i wykończona od góry kamieniem. Całość wieńczy nierdzewna balustrada z „falujących” prętów zakończona drewnianym pochwytem.
Jednocześnie zdecydowaną większość produkcji firmy – 95% – wysyła się
na eksport. Jest to związane w głównej mierze z faktem, że Base Group
jest największym dostawcą części metalowych dla światowego potentata
w dziedzinie szczelnych przejść kablowych. „Na dzień dzisiejszy widzimy,
że popyt ze strony firm z Europy Zachodniej na podwykonawstwo obróbki metalowej jest spory. Nie łudźmy się jednak, że taki stan będzie
trwał wiecznie. Nikt oczywiście nie wie, kiedy będzie nam ciężej zdobywać
nowe zlecenia, ale do tego czasu trzeba się przygotować jak najlepiej” –
podkreśla prezes firmy.

STRATEGICZNY PARTNER
Na początku tego roku Base Group utworzyła spółkę Wartmann Base
(WB), która powstała we współpracy ze szwajcarską spółką Wartmann
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Technologie AG (WTAG). WB ma w ofercie prefabrykację (cięcie, gięcie,
obróbkę mechaniczną, spawanie, obróbkę chemiczną), a także montaż
konstrukcji aluminiowych przeznaczonych dla szerokiego grona klientów
z takich gałęzi gospodarki jak sektor energetyczny, kolejowy, lotniczy, morski, offshore i telekomunikacyjny.
Szwajcarska firma jest światowym liderem w produkcji konstrukcji ze stali
nierdzewnej i aluminium. WTAG posiada ponad 60-letnie doświadczenie
w realizacji wymagających technologicznie projektów dla największych
koncernów przemysłowych na świecie. Koncern ma unikalny know-how
związany z produkcją konstrukcji aluminiowych dla sektora energetycznego
i kolejowego. Współpraca z WTAG ma dla Base Group charakter strategiczny. „Stawiamy na klientów, z którymi możemy budować długoterminową
współpracę. Najczęściej zaczynamy od realizacji pojedynczych projektów. Po
pewnym czasie, w którym obie strony mogą się zapoznać, zazwyczaj przechodzimy do regularnych projektów. Staramy się dołożyć wszelkich starań,
żeby klientom zaoferować wysoki poziom jakości przy rozsądnych cenach”
– argumentuje Jakub Kaszuba, prezes Wartmann Base.
Zacieśnienie współpracy z WTAG ma pomóc pomorskiej firmie w wejściu
w nowe obszary działalności związane z obróbką aluminium. Do wspólnego przedsięwzięcia Base Group wnosi bogate doświadczenie w obróbce
stali czarnej, nierdzewnej oraz aluminium. Wybór przez szwajcarski koncern polskiego producenta jest wynikiem wysokiego poziomu oferowanych usług oraz elastycznego podejścia do klienta. „Wierzymy w rozwój
produkcji konstrukcji aluminiowych, w tej dziedzinie posiadamy niezbędną
wiedzę i doświadczenie. Ten kierunek jest spójny z obecnym światowym
trendem zwiększonego zapotrzebowania na aluminium. Wynika to z coraz bardziej wymagających norm ekologicznych oraz nacisku na poprawę
efektywności produktów i usług sektora przemysłowego – mówi Jakub
Kaszuba i dodaje: – Naszą dewizą jest dopasowanie się do ulegających
ciągłym zmianom warunków rynkowych i wykorzystywanie nowości pojawiających się na świecie”.

TECHNOLOGIE Z KOSZWAŁ
Istotnym elementem na stałe wpisanym w strategię Base Group jest
podnoszenie kwalifikacji pracowników, a także wprowadzanie nowych
technologii obróbki metali. W tym zakresie firma pracuje obecnie nad
wdrożeniem innowacyjnego procesu spawania aluminium dla branży kolejowej i lotniczej.
Spółka monitoruje i modyfikuje swoje procesy, m.in. poprzez testowanie
i stosowanie nowych rozwiązań technologicznych oferowanych przez rynek spawalniczy. Base Group współpracuje w tym zakresie z takimi firmami
jak: Figel sp. z o.o., Fronius Polska sp. z o.o., Technika Spawalnicza sp. z o.o.,
Spawstal, co pozwala na bieżąco śledzić i stosować nowości rynkowe.

Czy wiesz, że...
Aby realizować wiele projektów, w tym również tych niestandardowych, a także rozwiązywać problemy dotyczące krótkich
terminów kontraktów, Base Group odnowił ISO 9001 zintegrowany z ISO 14001 przy udziale jednostki certyfikującej PRS.
Jednocześnie firma stara się zdobywać nowe normy jakościowe,
wymagane do sprostania kolejnym wyzwaniom technologicznym.
W ubiegłym roku spółka otrzymała certyfikaty ISO EN 15085-2
level CL-2, EXC3 EN1090-2, DIN EN ISO 3834-2 przy udziale
jednostki certyfikującej TUV NORD.
To ważne, ponieważ jednym z problemów, z którymi musi sobie
radzić pomorski producent, jest niepełna dokumentacja rysunkowa. Zdarza się, że klienci nie podają np. wymagań spawalniczych,
biorąc pod uwagę nowe przepisy norm ISO1090. Z tego względu
właściwe funkcjonowanie wszystkich procedur w Base Group jest
dla firmy priorytetem.
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Czy wiesz, że...
W najbliższym czasie Base Group planuje dalszą ekspansję na rynkach europejskich. „Rozbudowa mocy przerobowych zakładu jest
nieunikniona z uwagi na duże zainteresowanie naszą ofertą. Już
w tym roku planujemy rozpoczęcie produkcji konstrukcji aluminiowych w nowej hali, która zwiększy powierzchnię produkcyjną do
7 tys. m2. Poza tym widzimy potrzebę prowadzenia badań i rozwijania nowych technologii łączenia metali. Co do geograficznych
kierunków ekspansji, to obecnie skupiamy się na pozyskiwaniu
klientów w Polsce, we Włoszech, we Francji oraz w Wielkiej Brytanii” – mówi Barbara Sergot-Golędzinowska, prezes Base Group.

W ostatnim czasie producentowi z Pomorza udało się usprawnić proces
cięcia laserem i wodą. Jednocześnie wprowadzenie do głównego procesu
technologicznego robotów spawalniczych umożliwiło wykonanie precyzyjnego przetopu, który wyeliminował konieczność stosowania długotrwałej
obróbki mechanicznej.
W celu wprowadzenia nowych rozwiązań, rozszerzania oferty rynko
wej
i dostosowania jej do potrzeb klienta Base Group cały czas inwestuje w park
maszynowy. W roku 2014 firma rozpoczęła eksploatację systemu do cięcia laserowego marki Bystronic Bysprint 3015 Pro z rezonatorem Bylaser
o mocy 4400 W, z automatycznym zmieniaczem stołów wraz z urządzeniem
załadowczym Byloader. Producent zainwestował także w pionowe centrum
obróbcze marki Hartford Sumo VMC 2100 A, znacznie zwiększając możliwości obróbki mechanicznej. Oprócz tego rozpoczął eksploatację tokarki CNC
Okuma, a także prasy krawędziowej marki SafanDarley, umożliwiającej gięcie
elementów o maksymalnej długości 3 100 mm, przy maksymalnej sile nacisku
1500 kN. Część inwestycji otrzyma dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego.

Wprowadzenie nowego systemu IT oraz rozszerzenie parku maszynowego umożliwić ma realizację nietypowych zamówień. Często o wyborze
wykonawcy decyduje czas wykonania wysokiej jakości produktu. Krótki
czas realizacji zamówień jest jednym z atutów pomorskiego producenta.
„Dosyć niespodziewane i trudne było dla nas zlecenie na wykonanie linii do
produkcji taśm klejących. Był to temat dla nas zupełnie nowy. Termin wykonania mijał za trzy miesiące, a my nie mieliśmy rysunków wykonawczych.
W perspektywie było dużo montażu, do wykonania elementy z odpornością do 600°C, a także lakierowanie proszkowe. Żeby to lepiej zobrazować, powiem, że całe zlecenie pomieściło się w 11 TIR-ach. Wykonaliśmy
je od konstrukcji nośnej polegającej na obróbce 6-metrowych hebów, do
prawie filigranowych elementów wentylacji z dyszami nadmuchowymi ze
stali nierdzewnej o specjalnym pokryciu zapobiegającym przyklejaniu się
taśmy – mówi Barbara Sergot-Golędzinowska i dodaje: – Najbardziej zdziwiło naszego klienta to, że zmieściliśmy się w czasie”.

DOŚWIADCZENI WE WSPÓŁPRACY
Podstawą rozwoju Base Group jest długofalowa współpraca, a także budowa ścisłych biznesowych więzi z kluczowymi partnerami firmy. Często
nowi klienci stają się wieloletnimi partnerami spółki. Tak pewnie będzie
również w wypadku włoskiej firmy, dla której spółka ponownie realizuje
duży kontrakt. Tym razem Base Group jest jedynym wykonawcą stalowych konstrukcji pod linie produkcyjną o wymiarach: 43 m długości, 6 m
szerokości, 8 m wysokości. Jest to dla spółki ciekawy projekt z uwagi na
jego złożoność i krótki jak na tego typu projekty czas realizacji wynoszący trzy miesiące. „Z naszym największym klientem pracujemy od 1992 r.,
wzajemnie wspierając się w rozwoju poprzez modyfikowanie produktów
i poszerzanie ich portfolio. Tak zwani jednorazowi klienci stają się najczęściej stałymi klientami, jak klient z Włoch zlecający linie do produkcji taśmy samoprzylepnej. Generalnie szukamy partnerów do stałej współpracy
i staramy się zaistnieć szerzej na rynkach polskim, skandynawskim i niemieckojęzycznym” – podkreśla Barbara Sergot-Golędzinowska.

Czy wiesz, że...
Jednym z elementów prorozwojowych działań, które podejmuje w swojej działalności Base Group, jest robotyzacja procesu
spawania. Dzięki temu nie tylko zapewniona zostaje niezawodność i powtarzalność produkcji oraz zwiększenie kontroli procesu
spawania, lecz także sam proces, który często określany bywa
mianem 3D – Dirty, Dusty, Dangerous (brudny, zapylony, niebezpieczny), staje się znaczenie bardziej kontrolowany i przyjazny
środowisku.
Najbardziej perspektywicznymi branżami dla Base Group są obecnie
branże: kolejowa, lotnicza oraz energetyczna, a także obróbka aluminium.
Aktualnie pomorska firma realizuje projekty dla przemysłu kolejowego,
które wymagają odpowiedniego procesu spawania zgodnego z normami
15085 i 3834. Stara się również o kontrakt od jednej z największych firm
przemysłowych świata na prefabrykacje i montaż średniej wielkości konstrukcji aluminiowych przeznaczonych dla sektora energetycznego.
Również w tych przypadkach planuje zbudować wieloletnie więzi oparte
na właściwym dopasowaniu się do oczekiwań klientów. „Naszych odbiorców najczęściej interesuje terminowa realizacja zleceń i wysoka jakość wyrobu końcowego. Żeby spełnić te oczekiwania, opieramy się na bogatym
doświadczeniu pracowników oraz ustawieniu organizacji pod klienta. Każdy z naszych klientów ma do swojej dyspozycji menedżera projektu w zależności od potrzeb odpowiednio dobierającego składniki oferty, których
podstawowymi elementami są duże doświadczenie, technologia, a także
proponowanie nowych technologii – podsumowuje prezes Base Group
i dodaje: – W naszej branży wygrywa się zdobytym doświadczeniem, dostępnym parkiem maszynowym, wykształconą kadrą oraz wpasowaniem
się w oczekiwania klienta”. ■

Rozwój przedsiębiorstwa nie może się dokonywać z pominięciem sfery
IT. Pełna kontrola nad procesami produkcyjnymi oraz sprzedażowymi to
priorytety wdrożenia nowego rozwiązania klasy B2B/ERP. Wybrany system Impuls EVO, oferowany przez BPSC, ma usprawnić również zarządzanie produkcją, umożliwić podniesienie efektywności i jakości współpracy
z kontrahentami poprzez automatyczną wymianę dokumentów handlowych i technicznych, a także zapewnić dostęp do bieżącej informacji na
temat realizacji zamówień i koordynacji poszczególnych etapów produkcyjnych. Rozpoczynające się wdrożenie obok funkcjonalności zarządzania
produkcją obejmie także rozwiązania wspierające sferę bussines-to-bussines, takie jak m.in.: dystrybucja, CRM, e-Faktura Portal Aukcyjny czy Elektroniczna Akceptacja Faktur. Implementacja systemu ERP w Base Group
to jedno z najszerszych funkcjonalnie wdrożeń, jakie w tym roku rozpoczynają eksperci BPSC SA. „W odpowiedzi na wzrost zamówień w ostatnich
latach znacząco zwiększyliśmy zatrudnienie, inwestujemy także w park
maszynowy. W związku z rozwojem spółki niezbędne stało się wprowadzenie innowacyjnego systemu informatycznego klasy B2B. Zapoznaliśmy
się z możliwościami różnych systemów B2B dostępnych na rynku i zaprezentowane funkcjonalności systemu IMPULS EVO najbardziej odpowiadają naszym potrzebom” – wyjaśnia prezes Base Group.

WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU
IT ORAZ ROZSZERZENIE PARKU
MASZYNOWEGO UMOŻLIWIĆ MA
REALIZACJĘ NIETYPOWYCH ZAMÓWIEŃ
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Mariusz Krysiak

Nowa perspektywa
unijna? Jesteśmy
przygotowani
Promostal zakończył wiele własnych inwestycji
pozwalających realizować coraz trudniejsze
kontrakty o wyższych marżach.

„Niedawno zakończyliśmy duży proces inwestycyjny. Zbudowaliśmy wyposażoną w nowoczesne technologie malarnię, uruchomiliśmy wydział konstrukcji ciężkich, planujemy
budowę laboratorium, nabyliśmy ponad 4 ha terenów przemysłowych z myślą o dalszym rozwoju spółki. Dzięki inwestycjom jesteśmy w stanie nie tylko realizować coraz
więcej zamówień, lecz także stwarzać pracownikom o wiele bardziej komfortowe warunki pracy. To z kolei przekłada się na jakość wytwarzanych konstrukcji” – mówią nam
Agnieszka Stanisławczyk, prezes, i Jerzy Kiersnowski, wiceprezes zarządu Promostalu
– firmy z Czarnej Białostockiej, która w Polsce znana jest między innymi z konstrukcji
stalowej stadionu w Białymstoku. Zapraszamy do lektury wywiadu z zarządem spółki.

BEZ ZASTANOWIENIA
ODPOWIEDZIAŁABYM, ŻE JESTEŚMY
EKSPERTAMI OD KONSTRUKCJI STALOWYCH,
A DO TEGO CECHUJE NAS BARDZO
WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ PRZY REALIZACJI
TRUDNYCH KONTRAKTÓW
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Nazwa projektu: Spalarnia Białystok
Inwestor: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne Lech sp. z o.o.
Wielkość kontaktu: 5 mln zł
Ilość stali: 500 t
Opis: Spalarnia odpadów komunalnych na terenie regionu i miasta Białystok.
Projektowanie węzłów, dokumentacja warsztatowa. Produkcja dostawa i montaż.
Konstrukcja maszynowni, kotła i części technologicznej.

To na początek trudne zadanie. Spotykacie potencjalnego
klienta. Daje Wam 30 sekund na opowiedzenie, czym się
zajmujecie…
A.S.: Bez zastanowienia odpowiedziałabym, że jesteśmy ekspertami od
konstrukcji stalowych, a do tego cechuje nas bardzo wysoka elastyczność
przy realizacji trudnych kontraktów.
J.K.: Dodałbym, że pracujemy przede wszystkim z klientami, którzy
wiedzą, czego chcą. W znakomitej większości są to inwestorzy lub firmy obsługujące inwestorów doskonale poruszające się w swojej branży.
A branża stalowa jest dosyć wąska. Tym, co nas w niej wyróżnia, jest to,
że możemy skupić się na rzeczach trudniejszych, na konstrukcjach rzadziej
spotykanych. Dużo pracujemy z klientami ze Skandynawii. Tam nie można osiągnąć sukcesu, budując byle jak, czyli tanio. Trzeba to robić dobrze,
z zachowaniem należytej jakości, a dodatkowo – tak jak mówi Agnieszka
– być elastycznym i spełniać wszelkie wymagania nałożone przepisami lokalnego ustawodawstwa. Dzięki temu na tamtejszym rynku zbudowaliśmy
sobie dosyć mocną pozycję. Realizujemy zamówienia związane z budownictwem przemysłowym, infrastrukturą kolejowo-drogową, np. mosty czy
kładki dla pieszych, oraz budownictwem kubaturowym.
Które z dotychczasowych przedsięwzięć było najciekawsze?
J.K.: Bez wątpienia ostatnią inwestycją należącą do kategorii ciekawych
była budowa stadionu w Białymstoku, na którym swoje mecze rozgrywa Jagiellonia. Jest to konstrukcja unikatowa, bo stadionów nie buduje się
w sposób powtarzalny. Oczywiście, istnieje pewien kanon wzornictwa, ale
tak naprawdę każdy większy stadion to indywidualny projekt odzwierciedlający potrzeby kibiców i grającego na nim klubu. Historia tej realizacji zaczęła się w roku 2009. Jak to bywa w Polsce, firma wybrana na generalnego wykonawcę nie była w stanie zrealizować zamówionej konstrukcji na
czas. Inwestor wypowiedział umowę, a budowę przejęła hiszpańska firma
OHL. To oni musieli zdecydować, kto dokończy stalową konstrukcję stadionu. Nie wybrali nas od razu, ale dość szybko zareagowali na widoczne
opóźnienia i otrzymaliśmy zadanie dokończenie wykonanej w 40% kon88 | Polski Przemysł – marzec 2015

strukcji. Mimo to przedsięwzięcie było spore. W sumie około 3 tys. t stali.
Największym wymaganiem było sprostanie terminom, co stało się możliwe dzięki przyjęciu właściwej koncepcji montażu. Chociaż pierwszy raz
braliśmy udział w budowie stadionu, możemy śmiało powiedzieć, że było
to sukces i inżynierski, i finansowy.

Czy wiesz, że...
Spółka Promostal została utworzona w roku 2008 przez doświadczoną w branży konstrukcji stalowych kadrę zarządzającą oraz
inżynieryjną. Wykonuje obiekty przemysłowe, handlowe i biurowe
o konstrukcji stalowej, a także konstrukcje stalowe pod technologie. Posiada wytwórnię konstrukcji stalowych oraz własne biuro
projektowe korzystające z oprogramowania TEKLA Structures.
Firma pozytywnie przeszła audyt przez Skandynawską AF Kontrol
pod kątem możliwości produkcyjnych oraz montażowych konstrukcji stalowych w Szwecji. Posiada dopuszczenia technologii
spawania WPQR. Wdrożyła System Zarządzania Jakością w ramach pełnych wymagań jakości dotyczących spawania materiałów
metalowych według normy PN-EN ISO 3834-2.

Zdecydowali się na wasze usługi, mimo że nigdy nie budowaliście stadionu?
J.K.: Dla OHL i innych dużych firm z branży Promostal to już znana marka. Nie współpracują z nami ot tak, przez przypadek. Już wtedy w naszym
portfolio mieliśmy szereg podobnej wielkości inwestycji na rynku skandynawskim. A tam albo jesteś dobry, albo wypadasz z gry. My działamy
na tym rynku bardzo długo, mamy znakomite referencje, szczególnie jeśli
chodzi o trudne wyzwania i skomplikowane konstrukcje. Dodatkowym
atutem było to, że byliśmy firmą z regionu. Kluczem do sukcesu okazało
się dobre zaplanowanie przedsięwzięcia. Wykonaliśmy trochę korekt na

budowie, po to by połączyć już istniejącą konstrukcję z naszą. Potem wykorzystaliśmy sprawdzone w Norwegii rozwiązania prefabrykacji, montażu
próbnego i docelowego. Dzięki temu wygraliśmy z czasem.
A.S.: Dodam, że bardzo ważna była bezpośrednia komunikacja z inwestorem. Kolejną wartą podkreślenia sprawą, choć może to zabrzmi
dziwnie, jest to, że stadion został ukończony, a my otrzymaliśmy zapłatę.
W naszym kraju – szczególnie jeśli chodzi o budowę stadionów – nie
jest to wcale takie pewne. To dlatego tak mocno weszliśmy w rynek
skandynawski. Tam kontrahenci są wiarygodni, bardziej przewidywalni
i zorganizowani.
J.K.: Po prostu lepiej się z nimi pracuje. Gdy trzeba pracować po nocach,
to pracujemy, a oni to doceniają. Kiedy zabrakło prądu, to uruchomiliśmy
agregat, jak nie było narzędzi, to sami się o nie postaraliśmy i dokończyliśmy inwestycję przed czasem. Dzięki temu nasi skandynawscy partnerzy

Komisja Kwalifikacyjna Zakładów Wykonujących Stalowe Konstrukcje Mostowe przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
zakwalifikowała Promostal do wykonywania oraz do remontu
i montażu stalowych konstrukcji mostowych. W roku 2012 firma
uzyskała Certyfikat UDT potwierdzający stosowane specyfikacje
techniczne PN-EN 1090-1+A1:2012, PN-EN1090-2:2009.
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Hiszpanie polecają

jest bardziej stabilny i przewidywalny. Dlatego to tam głównie realizujemy
kontrakty i dzięki temu, że robimy to dobrze, trafiliśmy na duże budowy
w Polsce.

mają mniej na głowie, niż gdyby współpracowali z innymi firmami, i to im
odpowiada.
A co do kwestii wiarygodności, płatności itd… To wynika nie tylko z mentalności, lecz także z konstrukcji tamtejszego prawa budowlanego, które
nie stwarza tylu pokus co w Polsce. Istnieją wspaniałe europejskie wzorce,
jeśli chodzi o kształtowanie współpracy na rynku budowlanym, a z nich
nie korzystamy. Za to mamy tendencję do komplikowania wielu prostych
rzeczy. Na papierze wszystko się zgadza, tylko że firmy bankrutują, budowy się nie kończą, a podwykonawcy latami czekają na zapłatę. Innymi
słowy: rynek skandynawski nie tylko pozwala więcej zarobić, lecz także

ZAPOTRZEBOWANIE NA KONSTRUKCJE
STALOWE NA PEWNO WZROŚNIE. WIĘKSZY
POPYT SPOWODUJE, ŻE RÓWNIEŻ MARŻE
PÓJDĄ NIECO DO GÓRY

Rusztowania Chrzanowski

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 Puławy, tel.: 81 473 13 33
biuro@rusztowaniachrzanowski.pl
www.rusztowaniachrzanowski.pl

Głównym przedmiotem działalności firmy Rusztowania Chrzanowski jest wykonawstwo
specjalistycznych rusztowań modułowych ALLROUND firmy LAYHER, stosowanych do przeprowadzenia
inwestycji i remontów w budownictwie kubaturowym, energetyce oraz przemyśle.
Dynamikę rozwoju firmy utrzymujemy inwestując w park maszyn, flotę oraz kadry. Staramy się tym
samym sprostać wysokim oczekiwaniom naszych obecnych i przyszłych klientów.
Wysokiej jakości sprzęt, mobilność oraz wykwalifikowani pracownicy – to atuty, które docenili nasi
Partnerzy.
W 2012 roku firma Rusztowania Chrzanowski otrzymała Certyfikat systemu zarządzania jakością
wg normy ISO 9001:2008, oraz BS OHSAS 18001:2007. Najwyższą jakość wykonywanych usług
doceniły również Zakłady Azotowe Puławy S.A. poprzez nadanie naszej firmie Świadectwo Uznania.
Osoby zatrudnione w firmie posiadają specjalistyczne uprawnienia do montażu rusztowań oraz
doświadczenie i wyobraźnię przestrzenną, dzięki którym zlecenia realizowane są w sposób
efektywny i ekonomiczny.
W opinii kierownictwa Promostal Sp. z o.o. firma Rusztowania Chrzanowski stanowi
rozpoznawalną markę na rynku krajowym i zagranicznym, cieszy się także naszym zaufaniem
o czym świadczy wspólna realizacja trudnych i skomplikowanych kontraktów m. in. budowa
na terenie EC w Białymstoku.
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Może sytuację branży poprawi nowa perspektywa wydatkowania środków unijnych?
A.S.: To może zmienić bardzo dużo, jeśli chodzi o nasz region, czyli Podlasie i wschód Polski. Zapotrzebowanie na konstrukcje stalowe na pewno wzrośnie. Większy popyt spowoduje, że również marże pójdą nieco
do góry. Liczymy również, że inwestycje pobudzi polityka Europejskiego
Banku Centralnego poprzez zwiększenie podaży pieniądza. Mamy nadzieję na dalsze spadki stóp procentowych, co może skłonić inwestorów
do większego ryzyka. Dlaczego? Po pierwsze, tańszy będzie kredyt, a po
drugie, nie będzie się opłacać trzymać pieniędzy na lokatach. Kapitału
czekającego na dobry moment inwestycyjny jest w Europie mnóstwo.
Wracając do Polski… Do wielu ciekawych przedsięwzięć może dojść przy
budowie spalarni odpadów i ogólnie w rozumianej szeroko energetyce.
Oczywiście, cały czas będą powstawać hale przemysłowe – zarówno te
prostsze w konstrukcji, jak i te trudniejsze, które jako jedna z nielicznych
firm w kraju jesteśmy w stanie sprawnie realizować. Szczególnie teraz,
gdy zakończyliśmy wiele inwestycji związanych z poprawieniem komfortu pracy i budowy nowych przestrzeni produkcyjnych. Nie zapominamy,
rzecz jasna, o samych pracownikach, których konsekwentnie szkolimy, by
podnosić ich kwalifikacje zawodowe. To przecież oni są naszą wizytówką
na realizowanych budowach.

„Spółka Promostal wykonała swoje prace zgodnie z zapisami
umownymi. Pracownicy Spółki wykazali się wysokim poziomem
wiedzy technicznej, elastycznością oraz etyką zawodową. Autorskie rozwiązania zastosowane przy prefabrykacji, transporcie
i montażu pozwoliły zrealizować zadanie poprawnie w każdym
aspekcie. Polecamy Promostal jako partnera przy realizacji ambitnych projektów z zakresu konstrukcji stalowych”.
Raul Herrero Ruiz
dyrektor kontraktu w OHL
(po zakończeniu prac związanych z budową stadionu w Białymstoku)

A konkretnie? Jakie to inwestycje i czy są w planach kolejne?
A.S.: Zakończyliśmy proces inwestycyjny budowy nowoczesnej malarni
i wydziału konstrukcji ciężkich. Nowa malarnia jest ekonomiczna i bezpieczna dla pracowników. Przy jej budowie zastosowaliśmy wiele innowacyjnych rozwiązań takich jak filtry i wyciągi szkodliwych substancji. To się
opłaca, bo na przykład każdy klient ze Skandynawii, zanim coś komuś zleci,
przyjedzie zobaczyć, jak wyglądają warunki, w których będzie się dla niego pracować. Dla nich bardzo ważne jest bezpieczeństwo pracy, jej komfort. Po prostu wiedzą, że to się przekłada na jakość wyrobu. Dodatkowo
dzięki nowej malarni wzrosły nasze możliwości wytwórcze, więc jesteśmy
w stanie obsługiwać większą liczbę zleceń. Cały czas inwestujemy. Nabyliśmy w tym celu 4 ha terenów przemysłowych do zagospodarowania. To
również ma znaczenie, bo możemy zaprosić potencjalnego klienta i zaproponować mu, że specjalnie dla niego możemy wybudować jeszcze jedną
halę. Planujemy również zainwestować w nowoczesne laboratorium, które rozszerzy możliwości nadzoru i kontroli procesu produkcyjnego oraz
umożliwi prowadzenie szkoleń spawaczy na najwyższym poziomie. Podsumowując – będziemy samowystarczalni i jeszcze bardziej konkurencyjni
niż dotychczas. ■
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Anna Strożek

Klienci do nas
wracają i to jest
dla nas najlepsza
rekomendacja
Grupa Rex-Bud to świetnie radzące sobie na rynku
trzy firmy – Rex-Bud Budownictwo,
Rex-Bud Properties i RBT – zajmujące się generalnym
wykonawstwem, usługami deweloperskimi
i produkcją blach trapezowych. Najdłużej
i najprężniej działa pierwsza marka, która może
się pochwalić 20-letnim doświadczeniem i ponad
milionem metrów kwadratowych wybudowanych
powierzchni przemysłowych. Ta rodzinna firma
z polskim kapitałem z powodzeniem konkuruje
na rynku z przedsiębiorstwami
dużo większymi od siebie.

G

łówną gałęzią działalności firmy Rex-Bud Budownictwo jest
projektowanie i budowa w systemie generalnego wykonawcy
hal różnego przeznaczenia: magazynowych – w tym magazynów wysokiego składowania – logistycznych, produkcyjnych, produkcji
spożywczej, a także obiektów handlowych i biurowych. Firma świadczy
również usługi podwykonawcze dla największych przedsiębiorstw budowlanych z zakresu: montażu, konstrukcji stalowych, lekkiej obudowy
ścian i dachu, a także zajmuje się wykonywaniem posadzek przemysłowych o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne i dużej
nośności. Jakość świadczonych usług jest doceniana przez największe
firmy, które zgłaszają się do Rex-Bud Budownictwo ze zleceniami.
Prężny rozwój łódzkiego przedsiębiorstwa sprawił, że kilka lat temu
zdobyło ono nagrodę Diamenty Forbesa w kategorii firm o obrotach
50–250 mln zł. I rzeczywiście, firma realizuje bardzo kosztowne inwestycje wielkopowierzchniowe, a generowany obrót to 10–30 mln zł za
inwestycję. W latach 2007–2010, kiedy sytuacja na rynku budowlanym
była wyjątkowo korzystna m.in. z uwagi na dofinansowania unijne, firma realizowała nawet do 15 projektów rocznie, równolegle prowadząc pięć budów na terenie całego kraju. Niedawny kryzys w branży
budowlanej dał się jej we znaki, a zeszły rok był wyjątkowo zły, jednak firma zdołała oprzeć się niekorzystnej koniunkturze i w tym roku
ponownie zaczęła odnotowywać znaczny wzrost obrotów. Zdaniem
Stanisława Karczewskiego, prezesa i założyciela firmy Rex-Bud Budownictwo, ten ciężki rok pozwolił na oczyszczenie rynku z nieuczciwej
konkurencji: „Próbowaliśmy wygrać kilka kontraktów, jednak okazywało się, że inne firmy podpisywały umowy na warunkach dużo poniżej kosztorysów inwestorskich, grając nieczysto i nie wywiązując się
później ze swoich zadań. My jesteśmy firmą rodzinną, zawsze staramy się być uczciwi, płacimy naszym podwykonawcom i wykonawcom
w terminie. Nie przeciągamy realizacji w czasie i nie podchodzimy do
biznesu w sposób nieelegancki, stąd w ubiegłym roku nie braliśmy kontraktów, o których wiedzieliśmy, że nie pozwolą nam na utrzymanie
ponad 100-osobowej firmy, biura, odpowiedniej ilości sprzętu itd.”.
Jednak nawet w tak trudnym roku firmie udało się zrealizować kilka
bardzo ciekawych inwestycji, takich jak m.in. fabryka makaronu typu
lasagne wybudowana dla zagranicznego inwestora – firmy Pasta Food
Company w Opolu”.
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ZASADY AKTUALNE OD 20 LAT
Kiedy w roku 1995 Stanisław Karczewski zakładał firmę Rex-Bud Budownictwo, jego mottem było inwestowanie w kapitał ludzki, technologię
i wiedzę. Idea ta jest aktualna do dziś. Zarząd jest wierny tradycji, ale
jednocześnie zwraca uwagę na aktualne trendy, na zmiany w technologiach, materiałach i sposobie wykonywania pracy. Dlatego też firma
dba o dokształcanie swoich pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji – w zeszłym roku zorganizowała szkolenia skierowane do wszystkich
działów – realizowane w godzinach pracy zajęcia z języka angielskiego
dla ochotników, szkolenia dotyczące specjalistycznych programów dla
projektantów, prezentacje nowego oprogramowania, szkolenia dla działu wykonawczego i ofertowego, dla personelu kadry zarządzającej – a to
tylko kilka z kursów, które firma zapewniła swoim pracownikom. Z uwagi na istotną gałąź działalności firmy Rex-Bud Budownictwo, którą jest
wykonywanie posadzek betonowych, łódzkie przedsiębiorstwo współpracuje ze specjalizującymi się w nich firmami i również w tym zakresie
szkoli swoich pracowników. „Na rynek cały czas wchodzą nowe technologie, nowe preparaty, nowe maszyny, więc chcąc nadążyć za tym, co się
dzieje, za tym, co można zrobić lepiej, szybciej, taniej, trzeba brać w tym
udział. Pragniemy być firmą kojarzoną ze świeżością, dynamiką, jakością
i chcemy mieć młody, wykształcony zespół, który posługuje się nowoczesnymi technologiami, materiałami, programami. Idziemy do przodu”
– mówi Dominik Karczewski.

KAŻDA BUDOWA JEST INNA, MA SWOJE
OGRANICZENIA I TRUDNOŚCI, KAŻDY
PROJEKT JEST SZYTY NA MIARĘ
Aktualna jest również idea inwestowania w technologie, szczególnie
w ekologiczne rozwiązania, które Rex-Bud Budownictwo proponuje
swoim klientom. Środowisko jest dla przedsiębiorstwa ważne, dlatego
współpracuje ono z firmami instalacyjnymi, które stosują odnawialne źród-

ła energii w instalacjach ogrzewania, wentylacji, rekuperacji i klimatyzacji.
Oprócz tego firma oferuje w swoich realizacjach powietrzne i gruntowe
pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne i instalacje solarne, a w instalacjach
oświetlenia proponuje klientom rozwiązania energooszczędne – LED.
Tego typu nowoczesne technologie przyjazne dla środowiska zastosowała
między innymi w swojej nowo wybudowanej siedzibie w Łodzi. Technologie są udoskonalane w ramach całej grupy, co widać także na przykładzie
marki RBT – w 2011 r. firma otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, dzięki czemu zakupiono najnowocześniejszą
linię technologiczną do produkcji blachy trapezowej drugiej generacji. Projekt ten został zrealizowany we współpracy z Politechniką Łódzką, a w jego
wyniku RBT jako jedna z niewielu firm w Polsce produkuje wysoki trapez
RBT200, który stwarza nowe możliwości projektowania.

OGROMNE POWIERZCHNIE, NIEZWYKŁE REALIZACJE
„Każda budowa jest inna, ma swoje ograniczenia i trudności, każdy projekt jest szyty na miarę” – mówi Dominik Karczewski. Największą dotychczasową realizacją Rex-Bud Budownictwo była wybudowana w systemie
podwykonawcy w Radomsku fabryka pralek i zmywarek wraz z zapleczem
magazynowym dla firmy Indesit Company Polska o powierzchni 80 tys. m2.
To duże wyzwanie dla firmy potwierdziło sprawność jej działania. Jednym
zaś z najciekawszych obiektów wybudowanych przez przedsiębiorstwo był
najnowocześniejszy w Europie zakład produkcji makaronów typu lasagne
dla Pasta Food Company. Kontrakt obejmował wykonanie całości prac budowlanych (zespołu budynków produkcyjno-magazynowych z reprezentacyjną częścią biurową), a także koordynację wszystkich prac instalacyjnych
i drogowych. Łódzka firma już wcześniej realizowała inwestycje w przemyśle spożywczym, jednak ten projekt – dostarczony przez PM Group Polska
– był wyjątkowo dopracowany, bardzo wysokiej jakości, dodatkowo zakładał krótki termin realizacji i wiązał się z wyśrubowanymi wymaganiami ze
strony inwestora. Niewiarygodne, ile czynników firma musiała wziąć pod
uwagę przy budowaniu tego zakładu. Kontrakt realizowany był z uwzględnieniem najwyższych światowych standardów zarządzania projektem FIDIC. Jak wyjaśnia Dominik Karczewski: „Wiązała się z tym konieczność
posiadania ogromnej wiedzy na temat sposobu prowadzenia kontraktu,
zarządzania jakością, obiegiem dokumentów, przygotowania umowy. To
był dla nas pierwszy tego typu projekt realizowany zgodnie z zasadami
FIDIC, wymagający zupełnie innego sposobu pracy, dlatego nasz zespół
zarządzający budową odbył specjalne szkolenie z procedur, które należy
zachowywać przy realizacji kontraktów opartych na standardzie FIDIC.
Jest to bardzo pieczołowicie wypracowany sposób prowadzenia kontrak-

Wybrane realizacje firmy Rex-Bud Budownictwo
Rodzaj obiektu

Powierzchnia Wykorzystane produkty RBT

Korczowa Dolina – Hala Doniecka

handlowy

21 500 m2

blacha trapezowa – dach i elewacja, obróbki stalowe – dach,
narożniki stalowe – elewacja, kształtowniki zimnogięte –
podkonstrukcja elewacji

Korczowa Dolina – Hala Lwowska

handlowy

24 500 m2

blacha trapezowa – dach, obróbki stalowe – dach, narożniki stalowe – elewacja

produkcyjno-magazynowy

9750 m2

blacha trapezowa – dach i elewacja, obróbki stalowe – dach, narożniki stalowe – elewacja, kształtowniki zimnogięte – podkonstrukcja
elewacji i ślusarki

produkcyjno-magazynowy

8500 m2

blacha trapezowa – dach, obróbki stalowe – dach, narożniki stalowe – elewacja, kształtowniki zimnogięte – podkonstrukcja elewacji
i ślusarki

STOCK LUBLIN

produkcyjny

1200 m2

blacha trapezowa – dach, obróbki stalowe – dach, narożniki stalowe – elewacja, kształtowniki zimnogięte – podkonstrukcja elewacji
i ślusarki

MECALIT (obecnie realizowany)

produkcyjno-magazynowy

4900 m2

blacha trapezowa – dach, obróbki stalowe – dach, narożniki stalowe – elewacja, kształtowniki zimnogięte – podkonstrukcja elewacji
i ślusarki

produkcyjno-magazynowy

2500 m2

blacha trapezowa – dach, obróbki stalowe – dach, narożniki stalowe – elewacja, kształtowniki zimnogięte – podkonstrukcja elewacji
i ślusarki

BSH – Bosch Siemens

PASTA FOOD

HAPAM ŁÓDŹ (obecnie realizowany)
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wykonujemy dokumentację projektową dla nowego centrum logistyczno-magazynowego w Lućmierzu koło Łodzi – mówi Dominik Karczewski.
– W najbliższych planach jest również budowa nowoczesnego biurowca spełniającego standardy dla powierzchni biurowych klasy A. Będzie to
budynek nowoczesny, innowacyjny oraz bardzo ekologiczny, spełniający
standardy LEED i BREAM. Wykonano już kompletną dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę. Czekamy jedynie na chętnych najemców
i rozpoczynamy budowę”.

JESTEŚMY W STANIE PRZEJŚĆ
Z INWESTOREM CAŁY PROCES
INWESTYCYJNY, OD SAMEGO WYBORU
LOKALIZACJI, POPRZEZ GENERALNE
WYKONAWSTWO, AŻ DO ODDANIA MU
GOTOWEGO OBIEKTU
– REALIZACJA POD KLUCZ
stali nierdzewnej. „Wszystkie elementy – materiały, ściany, oświetlenie –
muszą być wykonane z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych i higienicznych, do tego trzeba pamiętać o jak największej precyzji
wykonania takiego obiektu. Jest zaledwie kilku producentów na świecie,
którzy oferują tego typu rozwiązania. Projekt był bardzo drogi w realizacji,
a jego wykonanie dodatkowo utrudniał fakt, że w zasadzie nie robiliśmy
jednego budynku, tylko dwa (jeden w drugim). Musieliśmy zadbać o najwyższą jakość materiałów i najwyższą jakość wykonania, a także zwrócić
szczególną uwagę na detale, wykończenie, jakość połączeń. O tym, jak
skomplikowany i duży był ten projekt, tak naprawdę przekonaliśmy się
dopiero w trakcie jego realizacji”. O skutecznej organizacji pracy przy tym
projekcie może świadczyć fakt, że łódzkiej firmie udało się ukończyć budowę w ciągu ośmiu miesięcy.
Dużym wyzwaniem dla firmy była także budowa w Łodzi kompleksu produkcyjno-magazynowego w zakładzie produkującym dla firm Bosch i Siemens. Trudność była spowodowana tym, że zakład pracował przez całą
dobę, firma Rex-Bud Budownictwo musiała więc tak prowadzić rozbudowę, aby zakłócić pracę fabryki tylko w minimalnym stopniu. Trzeba było
uwzględnić konieczność zachowania dostaw materiałów, dostawy energii
(wykluczone było odłączenie energii i gazu), zarządzanie budową wymagało więc specyficznego podejścia, stąd codziennie odbywały się spotkania
z dyrektorem zarządzającym produkcją, mające na celu ustalenie planu
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prac na dany dzień z wyznaczeniem konkretnych godzin na poszczególne działania. Duża część pracy została wykonana w nieprzerwanym trybie
24-godzinnym w dni, w które zakład stał pusty z powodu np. przerwy
świątecznej czy majówki.

OD LOKALIZACJI DO REALIZACJI
Zaangażowanie Rex-Bud Budownictwo w inwestycję niejednokrotnie zaczyna się już na etapie wyboru lokalizacji. „Często pomagamy klientom,
którzy mniej więcej wiedzą, czego by chcieli, ale nie do końca zdają sobie
sprawę z tego, jak to ma wyglądać. Wtedy przygotowujemy koncepcję, pokazujemy możliwości wykorzystania konkretnej działki, czasami doradzamy też inwestorom przy zakupie terenu – opowiada Dominik Karczewski.
– Jesteśmy w stanie przejść z inwestorem cały proces inwestycyjny, od
samego wyboru lokalizacji, poprzez generalne wykonawstwo, aż do oddania mu gotowego obiektu”. Przy wyborze terenu pod inwestycję należy uwzględnić wiele czynników, które są zależne przede wszystkim od
charakteru obiektu. Jak wyjaśnia Dominik Karczewski, jeżeli są to magazyny dla branży logistycznej, szczególnie ważna jest bliskość głównych dróg
i węzłów komunikacyjnych. Z kolei w wypadku zakładów przemysłowych
lepsze lokalizacje to te na uboczu, tak aby praca obiektów nie zakłócała
spokoju okolicznych mieszkańców. „Bardzo ważna jest wielopłaszczyznowa analiza uwzględniająca potrzeby i dostosowanie działki w jej kształcie
i gabarytach do planowanego przedsięwzięcia, możliwości techniczne, komunikacyjne i logistyczne” – mówi prokurent firmy.
Rex-Bud Budownictwo wykonuje inwestycje zarówno na podstawie projektów przygotowanych przez siebie, jak i tych gotowych, z którymi zgłasza się inwestor. Ostatnio jednak firma otrzymuje coraz więcej zapytań
ofertowych dotyczących budowy wraz z przygotowaniem projektu. Przy
każdej realizacji biuro projektowe Rex-Bud Budownictwo przygotowuje
dokumentację wykonawczą, warsztatową i montażową wszystkich elementów konstrukcyjnych, niezależnie od tego, co firma otrzyma od inwestora. Ponadto projekty trafiające do firmy są często modyfikowane
– firma zwraca inwestorom uwagę na późniejsze koszty eksploatacji budynków i proponuje rozwiązania bardziej ekonomiczne. Dodatkowo przy
odpowiednich zmianach pracownia projektowa Rex-Bud Budownictwa
jest w stanie zmniejszyć masę stali użytej do wykonania danego obiektu
nawet o 20%. To optymalizuje koszty budowy i zapewnia wymierne korzyści zarówno dla wykonawcy, jak i dla inwestora.

NIE TYLKO WYKONAWSTWO
Naturalnym efektem prężnego rozwoju firmy założonej w 1995 r. było
poszerzenie jej działalności poprzez powołanie do życia dwóch spółek
– Rex-Bud Properties i RBT. Pierwsza z nich oferuje inwestorom powierzchnie do wynajęcia, wznosząc je na posiadanych przez siebie terenach w okolicy Łodzi lub wyszukując na ich potrzeby nowe lokalizacje.
Najczęstszymi klientami w tym zakresie są firmy logistyczne potrzebujące dużej liczby doków, bram i ogromnych powierzchni, na których mogą
sprawnie i szybko realizować rozładunek, sortować przesyłki itp. Rex-Bud
Properties również posiada kilka obiektów, między innymi w Łodzi i Lućmierzu, które w każdej chwili może przeznaczyć na wynajem. „Obecnie

NOWE INWESTYCJE I ZADOWOLENI KLIENCI
Konkurencyjność Rex-Bud Budownictwo wynika przede wszystkim
z kompleksowej oferty usług. Jak powiedział nam Dominik Karczewski:
„Mamy własnych ludzi, własne brygady monterskie, dekarskie, własnych
montażystów konstrukcji stalowej, betoniarzy, murarzy, a więc nie jesteśmy firmą, która podpisuje kontrakt, po czym poszczególne elementy
wykonania sprzedaje innym firmom, tylko w dużej mierze realizujemy
kontrakt własnymi siłami”. Dodatkowo firma jest elastyczna i potrafi spełnić potrzeby zarówno klientów, którzy chcą obiekt wybudować po prostu
szybko i tanio, jak i tych, których wymagania są o wiele bardziej skomplikowane. „Staramy się dostosować najlepsze rozwiązania do potrzeb naszych

klientów i do ich oczekiwań – powiedział nam prezes, Stanisław Karczewski. – Dobrą wizytówką dla nas jest to, że pracują z nami takie firmy jak
IKEA, która zwraca szczególną uwagę na design i jakość wykonania. Poza
tym mamy sporo inwestorów zagranicznych – Niemców, Holendrów”.
Pomimo doświadczenia w realizowaniu inwestycji na Węgrzech (swego
czasu Rex-Bud Budownictwo był jedynym wykonawcą obiektów dla firmy
Decathlon) obecnie przedsiębiorstwo skupia się na rynku polskim, na którym realizuje kilka dużych inwestycji – między innymi jest odpowiedzialne
za generalne wykonawstwo hali produkcyjnej w Łódzkiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej na zamówienie holenderskiej firmy HAPAM. Ponadto Rex-Bud Budownictwo już po raz trzeci pracuje dla firmy Mecalit, dla której rozbudowuje istniejące hale. Jak mówi Stanisław Karczewski, powroty
klientów sprawiają największą satysfakcję: „Najbardziej cieszymy z tego, że
nie zawiedliśmy, że firma, która nam zaufała, jest zadowolona. Klienci do
nas wracają i to jest dla nas najlepsza rekomendacja. My nie podchodzimy
do żadnej inwestycji w sposób jednorazowy, nie robimy niczego na skróty,
żeby «jakoś to było». Staramy się wykonywać naszą pracę jak najlepiej, a to
owocuje kolejnymi zleceniami od klientów, którzy też się rozwijają i co jakiś
czas muszą powiększać powierzchnie, z których korzystają”. ■

Dostarczamy bezpieczeństwo

foto: archiwum Rex-Bud Budownictwo i Mercor SA

tu. Niewiele firm z naszej branży działa na tym obszarze. Do tego niewiele
jest firm naszej skali, które podołały takim wyzwaniom”. Budowa fabryki
Pasta Food Company różniła się od większości realizacji firmy, gdyż obiekty budowane dla przemysłu spożywczego są bardzo wymagające. Stosowane w nich materiały muszą mieć specjalne powłoki antybakteryjne oraz
powłoki typu food safe, należy zachować najwyższe standardy higieniczne
i termiczne. Podobnie było w wypadku fabryki w Opolu, której budowa
była o tyle skomplikowana, że wewnątrz hali głównej powstała druga hala,
w której znajdują się pomieszczenia kuchenne wykonane całkowicie ze

Jako uzupełnienie działalności Grupy Rex-Bud powstała również marka RBT produkująca najwyższej klasy blachy trapezowe w nowoczesnej,
energooszczędnej fabryce w Zgierzu. Blachy trapezowe w ostatnich latach
stały się popularne w budownictwie, a RBT świetnie odpowiedziało na te
potrzeby, oferując blachy o wysokich falach, które pozwalają na zastosowanie tzw. układu płatwiowego, dzięki któremu można zmniejszyć zużycie
stali w elementach konstrukcji. „Jako RBT korzystamy z najwyższej jakości
materiałów, mamy bardzo innowacyjne i konkurencyjne produkty, realizujemy zamówienia w krótkich terminach, możemy też pochwalić się bardzo dobrą obsługą projektową, dzięki której da się zoptymalizować czyjś
projekt i zaproponować własne, sprawdzone rozwiązania. Pracujemy tylko
z najlepszymi – to nasze motto. Rocznie przez nasz zakład w Zgierzu przechodzi ponad 10 tys. t stali” – wylicza Robert Karczewski, pełnomocnik.

Z firmą Rex-Bud Budownictwo mamy przyjemność współpracować od prawie 20 lat.
Wspólnie zrealizowaliśmy dziesiątki ambitnych zadań. Jednym z ostatnich przykładów jest
Centrum Dystrybucji Korczowa Dolina – kompleks obiektów, czyli w sumie 45.600m2 powierzchni dachu
wyposażyliśmy w pasma świetlne, punktowe klapy oddymiające oraz klapy żaluzjowe,
wewnątrz hal zastosowaliśmy system kurtyn dymowych.
Dziękujemy za zaufanie i otwartość we współpracy.
Mamy nadzieję dzielić z Wami kolejne sukcesy zawodowe!
Z gratulacjami z okazji jubileuszu firmy Rex-Bud Budownictwo
Zespół Mercor SA

www.mercor.com.pl
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Konferencja Energetyczna EuroPOWER

18–19 listopada 2014 r., Hotel Westin, Warszawa
W programie między innymi:
•
•
•
•

Strategia Bezpieczeństwa Energetycznego
Unii Europejskiej
Polska na konkurencyjnym europejskim
rynku energii i gazu
Inteligentne sieci, inteligentny licznik, inteligentny
klient i inteligentny sprzedawca
Rozwój energetyki :
finansowanie – inwestycje – przetargi – wykonawstwo

8 – 9 kwietnia 2015 r.
Hotel Westin, al. Jana Pawła II 21, Warszawa

