Wojciech Stepaniuk

Naszym konikiem
energetyka i ochrona
środowiska
Grupa Obsługi Przemysłu BETA sp. z o.o. z Ostrołęki, znana
w całej Polsce, pracuje dla największych firm działających
w różnych dziedzinach przemysłu. BETA to niezastąpiony
partner w remontach, ale nie tylko. O firmie, jej działalności
oraz zakresie świadczonych usług rozmawiamy z Andrzejem
Mrówką, wiceprezesem zarządu spółki.
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Grupa Obsługi Przemysłu BETA sp. z o.o. – to pięknie
brzmiąca nazwa. Warto zatem rozszyfrować, czym firma się
zajmuje. Z tego, co wiem, oferta jest dość bogata.
Grupa Obsługi Przemysłu BETA sp. z o.o. powstała w roku 2002 z inicjatywy ludzi z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w usługach dla przemysłu. Przedsiębiorstwo od początku swojego istnienia funkcjonuje głównie
w obszarze energetyki zawodowej. Koncentrujemy się na pracach w branżach: mechanicznej, budowlanej i izolacyjnej. Dzięki temu, że bierzemy
udział w największych projektach inwestycyjnych i modernizacyjnych
w energetyce, jesteśmy jedną z szybciej rozwijających się firm budowlanych w naszym kraju.
W branży mechanicznej – w ramach remontów kotłów energetycznych
– realizujemy kompleksowe wykonawstwo prac łącznie z naprawami i wymianami elementów ciśnieniowych wraz z odbiorem przez UDT.
W zakresie izolacji termicznych podejmujemy trudne zlecenia wymagające
skomplikowanych rozwiązań blacharskich. Opracowujemy projekt techniczny, a po wykonaniu izolacji dostarczamy raport z badań termowizyjnych obiektu.

Zakres działalności firmy jest na tyle szeroki, że nawet gdy
w jednej z dziedzin dojdzie do kryzysu, to firma bez przeszkód realizuje się w innej.
Rzeczywiście tak jest i uważam to za nasz wielki atut. W roku 2012 jedna
z naszych trzech branż właściwie zapewniła nam przetrwanie w tym wyjątkowo trudnym dla nas okresie.

Prace budowlane to głównie realizacja skomplikowanych zleceń fundamentowych w budownictwie przemysłowym oraz wykonawstwo dróg
i placów składowych o nawierzchni z betonów konstrukcyjnych.

Zapytam o rynek budowlany. Jak obecnie wygląda jego kondycja?
Mogę się wypowiadać jedynie o rynku budowlanym w zakresie instalacji
przemysłowych i jestem w tym wypadku umiarkowanym optymistą. Wydaje się, że na rynku jest sporo inwestycji, jednakże ciągłym nierozwiązanym problemem pozostaje bardzo niski poziom marż realizowanych
umów.

Dla kogo pracujecie?
W gronie naszych klientów są wiodące w swoich branżach firmy, takie
jak: Rafako SA, PGNiG Termika SA, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA,
ELTEL Network SA, Stora Enso Poland SA, Mostostal Zabrze Holding SA,
Alstom Power sp. z o.o., PKN Orlen SA.

Zajmujecie się również wytwarzaniem i montażem konstrukcji stalowych.
Mamy kompletny ciąg do wytwarzania konstrukcji stalowych, a do końca roku planujemy jeszcze zmodernizować nasze zasoby w zakresie prac
związanych z nanoszeniem powłok antykorozyjnych. Konstrukcje stalowe
wytwarzamy niejako na własne potrzeby, tzn. są one zwykle elementem
składowym jakiejś większej całości realizowanych umów.

Jednym z obszarów waszych działań jest energetyka. Może
scharakteryzujmy ofertę firmy w tej dziedzinie.
Wykonujemy specjalistyczne prace na rzecz energetyki. Głównie świadczymy usługi budowlano-montażowe oraz remontowe. Oferujemy
wytwarzanie, montaż i remonty kotłów energetycznych, zbiorników
ciśnieniowych, rurociągów parowych i technologicznych (posiadamy

DLA NASZYCH KLIENTÓW WYKONUJEMY
SPECJALISTYCZNE PRACE ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ INSTALACJI ODAZOTOWANIA
I ODSIARCZANIA SPALIN, REMONTUJEMY
ELEKTROFILTRY, REALIZUJEMY PRACE
ZWIĄZANE Z DEMONTAŻEM I UTYLIZACJĄ
MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
uprawnienia Dozoru Technicznego oddział w Warszawie nr UC-27178-W/1-04), wykonujemy izolacje termiczne ciepło- i zimnochronne
(wraz z badaniami termowizyjnymi) oraz akustyczne. Dostarczamy
i montujemy instalacje technologiczne, sieci oraz instalacje ciepłownicze. Montujemy instalacje ciepła technologicznego, budujemy instalacje
odsiarczania spalin, przeprowadzamy remonty elektrofiltrów różnych
typów.
Firma działa również w obszarze ochrony środowiska.
Dla naszych klientów wykonujemy specjalistyczne prace związane z budową instalacji odazotowania i odsiarczania spalin, remontujemy elektrofiltry,
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i Krakowa aż po Gdańsk i Gdynię. Praca w delegacjach jest wpisana w specyfikę naszej firmy i branży.
Jak wygląda sprawa konkurencji. Czujecie jej oddech na
plecach?
Działamy na wysoko konkurencyjnym, nasyconym rynku. W kraju jest
wiele firm prowadzących podobne zakresy prac. Efektem takiego stanu
rzeczy są niskie ceny za wykonywane prace. Aby utrzymać się na rynku,
musimy dostosowywać się do jego realiów.
Myślę, że warto pochwalić się także kadrą zatrudnioną
w państwa firmie.
Obecnie pracuje u nas ponad 20 inżynierów bezpośrednio zaangażowanych w proces produkcyjny. Jest to dosyć ciekawa mieszanka doświadczenia i młodości. Naszym atutem są wysokie kwalifikacje kadry pracowniczej.
Na stanowiskach robotniczych zatrudniamy spawaczy, monterów, zbrojarzy czy cieśli budowlanych z doświadczeniem sięgającym boomu inwestycyjnego w przemyśle lat 70. Jednocześnie prowadzimy stały nabór
i szkolimy młodych pracowników.

Scharakteryzujmy rynki zagraniczne, na których działacie.
Na razie nie działamy na rynkach zagranicznych, jednak myślałem o tym,
aby pozyskać jakieś zlecenia w innych krajach. Niestety, nie mamy żadnego
doświadczenia w pracy za granicą.

Firma funkcjonuje na rynku od 12 lat. Jak pan ocenia ten
okres działalności firmy?
Myślę, że przez te lata wielokrotnie pokazaliśmy, że można na nas polegać. Mamy stałych klientów, od których pozyskujemy coraz to nowsze
listy referencyjne. Jedenaście z tych dwunastu lat to okres stałego wzrostu
sprzedaży, niekiedy sięgającego kilkudziesięciu procent rok do roku.

Grupa Obsługi Przemysłu BETA sp. z o.o. swoją główną
siedzibę ma w Ostrołęce. Trudno jest prowadzić biznes w tej
części kraju?
Położenie geograficzne naszej siedziby ma bardzo ograniczony wpływ na
naszą działalność ponieważ i tak prowadzimy prace na terenie całej Polski.
Obecnie pracujemy w elektrowniach i elektrociepłowniach od Wrocławia

Przed jakimi wyzwaniami stoi firma?
Marzy mi się umocnienie naszej marki, tak aby była jednoznacznie kojarzona z tymi najlepszymi i największymi na rynku usług dla energetyki
w Polsce. Chciałbym ustabilizować sprzedaż na założonym i rentownym
poziomie, aby w przyszłości móc pracować z większym spokojem oraz
mieć komfort stabilnego i zasobnego jutra. ■

realizujemy prace związane z demontażem i utylizacją materiałów zawierających azbest. Prowadzimy prace przy modernizacji oczyszczalni ścieków
przemysłowych i komunalnych, wykonujemy izolacje techniczne, pracujemy podczas wykonawstwa instalacji związanych ze spalaniem biomasy.
W Polsce dopiero po zmianach ustrojowych zaczęto bardziej
dbać o środowisko, ale zawdzięczamy to różnym przepisom
i wymogom nakładanym na firmy. Wcześniej wyglądało to
nieciekawie. Czy obecnie firmy chętnie inwestują w ochronę
środowiska, czy też robią to, bo muszą?
Wydaje mi się, że przedsiębiorstwa energetyczne inwestują w ochronę
środowiska, dlatego że wymagają tego od nich przepisy. Inwestują w instalacje ograniczające emisję do środowiska, aby nie stracić zielonych certyfikatów i związanych z tym dopłat. Przedsiębiorstwa zajmują się swoją
produkcją, a wymagania związane z ochroną środowiska starają się spełniać w niezbędnym dla prawa albo opłacalnym dla nich zakresie.
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