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Nie�ste�ty,�ale�trans�port�jest�sek�to�-
rem� go�spo�dar�ki� o naj�bar�dziej
szko�dli�wym�wpły�wie�na śro�do�-
wi�sko� na�tu�ral�ne� i ne�ga�tyw�nie
od�dzia�łu�je�na sa�me�go�czło�wie�ka.
Dla�te�go� ko�niecz�ne� wy�da�je� się
pro�pa�go�wa�nie�wśród�przed�się�-
biorstw� idei� spo�łecz�nej� od�po�-
wie�dzial�no�ści.� Tym� bar�dziej
na uzna�nie�za�słu�gu�ją�dzia�ła�nia
mię�dzy�na�ro�do�wej�mar�ki�Jum�per
Pol�ska,�któ�ra�odkil�ku�lat�kon�se�-
kwent�nie�re�ali�zu�je�swo�je�usłu�gi
w rów�no�wa�dze�mię�dzy�czyn�ni�-
ka�mi� eko�no�micz�ny�mi� a spo�-
łecz�ną� od�po�wie�dzial�no�ścią.
To�tak�że�pierw�sza�i jak�do�tąd�je�-
dy�naagen�cja�wPol�sce�za�trud�nia�-
ją�ca� za�wo�do�wych� kie�row�ców
po�sia�da�ją�cych�pra�wo�jaz�dy�ka�te�-
go�rii�C+E, D,�a tak�że�spe�cja�li�-
stycz�ne�upraw�nie�nia�ADR.
JUM�PER�POL�SKA,� to�mię�-

dzy�na�ro�do�we�przed�się�bior�stwo
dzia�ła�ją�ce�w bran�ży�trans�por�to�-
wej�i spe�cja�li�zu�ją�ce�się�wsys�te�mie
out�so�ur�cin�gu�kie�row�ców�za�wo�-
do�wych,�czy�li�wy�naj�mu�kie�row�-
ców� za�wo�do�wych.� Pro�po�no-
wa�ny�przez�fir�mę�sys�tem�out�so�-

ur�cin�gu� kie�row�ców� zmniej�sza
kosz�ty�sta�łe�zwią�za�ne�zpro�wa�dze�-
niem�biz�ne�su,�przez�co�zwięk�sza
kon�ku�ren�cyj�ność�na ryn�ku.�
Do�świad�cze�nie� i pa�sja,� to

war�to�ści,�któ�re�de�fi�niu�ją�dzia�-
łal�ność� fir�my.� Dwie� de�ka�dy
dzia�łal�no�ści� w bran�ży� trans�-
por�to�wej,�któ�ra�dy�na�micz�nie�się
roz�wi�ja,�po�zwo�li�ły�Kry�stia�no�wi
Fie�dziusz�ko na stwo�rze�nie�fir�-
my,�w któ�rej�naj�waż�niej�sza�jest
współ�pra�ca�za�rów�no�z kon�tra�-
hen�ta�mi,�ale�przede�wszyst�kim
zpra�cow�ni�ka�mi.�Dzię�ki�ta�kie�mu
po�dej�ściu�dopra�cy�iwy�zna�czo�-
nych� za�dań,� JUM�PER� POL�-
SKA�ma�uzna�nie�wśród�klien�-
tów� w USA� oraz� w Eu�ro�pie
Za�chod�niej,�np.�wNiem�czech,
Ho�lan�dii�i Wiel�kiej�Bry�ta�nii.�
Kry�stia�n Fie�dziusz�ko,� to

przed�się�bior�ca,�do�rad�ca�DGSA,
ale�przede�wszyst�kim�kie�row�ca.
Do�ra�dza�fir�mom�spe�cja�li�zu�ją�-
cym�się�w trans�por�cie�ła�dun�ków
nie�bez�piecz�nych� oraz�wspie�ra
dzia�ła�nia�za�po�bie�ga�ją�ce�za�gro�-
że�niom�dla�osób,�mie�nia�i śro�-
do�wi�ska.�Dla�te�go�też�zna�jąc�spe�-

cy�fi�kę�bran�ży,�JUM�PER�POL�-
SKA�sta�wia�na roz�wój�i na cy�-
klicz�ne� szko�le�nia� za�trud�nio�-
nych� kie�row�ców.� Pro�blem
pod�no�sze�nia�kwa�li�fi�ka�cji�dla�za�-
wo�do�wych�kie�row�ców�nie�jest
zna�ny� od dziś.� Ja�kie�kol�wiek
dzia�ła�nia�za�czy�na�ją�się�do�pie�ro
wte�dy,�gdy�doj�dzie�donie�szczę�-
śli�we�go�wy�pad�ku,�przed�się�bior�-
com�za�zwy�czaj�za�le�ży�naupraw�-
nie�niach,�a nie�nado�dat�ko�wych
szko�le�niach,� któ�re� pod�no�szą
kom�pe�ten�cje�kie�row�cy.�By�unik�-
nąć� ta�kich� sy�tu�acji,� Kry�stian
Fie�dziusz�ko� wpro�wa�dził� cykl
szko�leń�dla�kie�row�ców�na te�re�-
nie�ca�łej�Pol�ski.�Wod�róż�nie�niu
od tra�dy�cyj�nych�kur�sów�prze�ła�-
do�wa�nych�teo�rią,�sta�wia�naprak�-
ty�kę,�któ�ra�sku�pia�się�na ob�ser�-
wa�cji� pra�cy� i za�cho�wa�niu
kie�row�cy.�Szko�le�nia�te�zwięk�sza�-
ją�kom�pe�ten�cję�pra�cow�ni�ków,
ni�we�lu�ją�złe�na�wy�ki�oraz�zwięk�-
sza�ją� bez�pie�czeń�stwo� kie�row�-
ców� i in�nych� użyt�kow�ni�ków
ru�chu�dro�go�we�go.
JUM�PER� POL�SKA,� to� nie

tyl�ko� wy�na�jem� za�wo�do�wych

kie�row�ców,�pod�no�sze�nie�kwa�li�-
fi�ka�cji,� ale� przede� wszyst�kim
Fun�da�cja� pod tą� sa�mą� na�zwą
na rzecz�wspar�cia�kie�row�ców,
któ�rzy� ule�gli� nie�szczę�śli�wym
wy�pad�kom,� co� unie�moż�li�wia
im�po�zo�sta�nie�w za�wo�dzie.�Za�-
da�niem� Fun�da�cji� jest� po�moc
w cza�sie� re�kon�wa�le�scen�cji,� by
po�wró�cić�dopeł�ni�sił�podo�zna�-
nych�ura�zach.�To�or�ga�ni�zo�wa�-
nie�re�ha�bi�li�ta�cji,�roz�mo�wy�zpsy�-
cho�lo�giem� po wy�pad�ku� lub
do�mo�we� wi�zy�ty� pie�lę�gnia�rek.
Mi�mo�wal�ki�o po�wrót�do zdro�-
wia�i nor�mal�no�ści,�zda�rza�się,�że
nie�jest�już�moż�li�we,�by�wró�cić
do za�wo�du�kie�row�cy.�Dla�te�go
Fun�da�cja�po�ma�ga�tak�że�za�wo�-
do�wym�kie�row�com�wprze�bran�-
żo�wie�niu�się,�by�ich�umie�jęt�no�-
ści�i do�świad�cze�nie�wy�ko�rzy�stać
w in�nej�dzie�dzi�nie�za�wo�do�wej
lub�by�na�by�li�no�we�kwa�li�fi�ka�cje.

Mar�ta�Wit�kow�ska

Jum per pol ska 
spo łecz na od po wie dzial ność bran ży trans por to wej
Spo�łecz�na�od�po�wie�dzial�ność�biz�ne�su,�to�sys�tem�za�rzą�dza�nia,�we�dług�któ�re�go�przed�się�bior�stwo�w swo�ich�dzia�ła�niach�do�bro�wol�nie
uwzględ�nia�in�te�re�sy�spo�łecz�ne,�aspek�ty�śro�do�wi�sko�we,�czy�też�re�la�cje�z róż�ny�mi�gru�pa�mi,�a w szcze�gól�no�ści�z pra�cow�ni�ka�mi.
Sek�tor�trans�por�to�wo-lo�gi�stycz�ny�sta�no�wi�ga�łąź�go�spo�dar�ki,�bez�któ�rej�nie�moż�li�wy�był�by�roz�wój�i wzrost�go�spo�dar�czy.�

Kry stia n Fie dziusz ko

–�Za�ło�ży�li�śmy�fir�mę�wmo�men�-
cie,�kie�dy�ma�jąc� już�spo�re�do�-
świad�cze�nie�w bran�ży�elek�tro�-
ener�ge�tycz�nej�za�uwa�ży�li�śmy,�że
ist�nie�je�za�po�trze�bo�wa�nie�nausłu�-
gi�wza�kre�sie�tech�no�lo�gii�elek�tro�-
in�sta�la�cyj�nych�wza�kła�dach�prze�-
my�sło�wych�–�ana�li�zy�za�kłó�ceń,
pro�gra�mo�wa�nia� za�bez�pie�czeń,
uru�cha�mia�nia� roz�dziel�nic� czy
pra�cach� elek�trycz�nych� w no�-
wych� in�we�sty�cjach� bu�dow�la�-
nych�–�za�zna�cza�Da�mian�Pię�ta,
Pre�zes� Za�rzą�du� Po�wer� So�lu�-
tions Sp.� z o.o.,� któ�ry� zdo�był
wcze�śniej� du�że� do�świad�cze�nie
przy re�ali�za�cjach� wie�lu� in�we�-
sty�cji�w tym�za�kre�sie�welek�trow�-
niach,� elek�tro�cie�płow�niach
i obiek�tach� uży�tecz�no�ści� pu�-

blicz�nej�w ca�łej�Pol�sce,�a tak�że
za gra�ni�cą,�m.in.�wNiem�czech,
Ir�lan�dii,� USA,� na Taj�wa�nie,
wPa�ki�sta�nie,�Au�stra�lii�iMa�le�zji.
Po�zy�ska�nawten�spo�sób�wie�dza,
da�ła�wefek�cie�no�wo�pow�sta�łe�mu
przed�się�bior�stwu� moż�li�wość
wpro�wa�dze�nia� do ofer�ty� naj�-
no�wo�cze�śniej�szych� roz�wią�zań,
sto�so�wa�nych�w bran�ży�ener�ge�-
tycz�nej�na ca�łym�świe�cie.�
–�Na�sza�wy�so�ko�wy�kwa�li�fi�ko�-

wa�na ka�dra�in�ży�nier�ska,�któ�ra
dys�po�nu�je�bo�ga�tym�do�świad�cze�-
niem� i nie�ustan�nie� po�sze�rza
swo�ją�prak�tycz�ną�wie�dzę�oraz
pod�no�si�kom�pe�ten�cje,�a tak�że
no�wo�cze�sny�sprzęt�i sto�so�wa�ne
tech�no�lo�gie�spra�wi�ły,�że�fir�ma
odpo�cząt�ku�ist�nie�nia�szyb�ko�zy�-

ska�ła�za�ufa�ne�ryn�ku,�co�prze�ło�-
ży�ło�się�na jej�du�żą�dy�na�mi�kę
roz�wo�ju�i moż�li�wość�re�ali�za�cji
wie�lu� spe�cja�li�stycz�nych� i wy�-
ma�ga�ją�cych� za�dań� –� mó�wi
Ka�ta�rzy�naŁa�bu�da,�Wi�ce�pre�zes
Za�rzą�du�Power�So�lu�tions,�i do�-
da�je:�–�Je�ste�śmy�ro�dzin�ną�fir�mą,
adzię�ki�uprosz�czo�nej�struk�tu�rze
or�ga�ni�za�cyj�nej�wy�róż�nia�my�się
szyb�ko�ścią�po�dej�mo�wa�nych�de�-
cy�zji�iwy�jąt�ko�wą�ela�stycz�no�ścią
wpo�dej�ściu�doocze�ki�wań�kon�-
tra�hen�tów,�któ�rych�trak�tu�je�my
in�dy�wi�du�al�nie.�
Po�wer�So�lu�tions�ofe�ru�je�sze�-

ro�kie�spek�trum�usług�wza�kre�sie
oprzy�rzą�do�wa�nia� elek�trycz�ne�-
go�ni�skie�go�i śred�nie�go�na�pię�cia:
in�sta�la�cje� sta�cji� trans�for�ma�to�-
ro�wych,� agre�ga�tów,� za�si�la�czy
awa�ryj�nych�UPS,�roz�dziel�ni�elek�-
trycz�nych,�we�wnętrz�nych�i ze�-
wnętrz�nych� li�nii� ka�blo�wych,
oświe�tle�nia�we�wnętrz�ne�go�(tak�-
że�awa�ryj�ne�go�i ewa�ku�acyj�ne�go),
ukła�dów�po�mia�ro�wych,�in�sta�la�-
cji�za�si�la�nia�i ste�ro�wa�nia.�–�Wy�-
ko�nu�je�my�pra�ce�kom�plek�so�wo
–�od kon�cep�cji,�po�przez�wy�ko�-
na�nie�za�da�nia,�aż�po te�sty�i po�-
mia�ry�wraz�z roz�ru�chem�i prze�-
ka�za�niem�do eks�plo�ata�cji�oraz
szko�le�nie�per�so�ne�lu�–�wy�mie�nia
Ka�ta�rzy�na Ła�bu�da.�
Od prac�zwią�za�nych�z in�sta�-

la�cja�mi�elek�tro�ener�ge�tycz�ny�mi
fir�ma�Po�wer�So�lu�tions�za�czę�ła
swo�ją�dzia�łal�ność�na ryn�ku,�ale
z cza�sem,�rów�nie�waż�nym,�seg�-
men�tem� świad�czo�nych� usług
spe�cja�li�stycz�nych� sta�ły� się� za�-
da�nia�zwią�za�ne�z re�lo�ka�cją�li�nii
pro�duk�cyj�nych,� za�rów�no� we�-

wnątrz� da�ne�go� za�kła�du,� jak
imię�dzy�róż�ny�mi�przed�się�bior�-
stwa�mi.�–�Ta�kie�prze�miesz�cze�nie
w no�we�miej�sce�sze�re�gu�urzą�-
dzeń� prze�my�sło�wych� za�wsze
wią�że�się�zpra�ca�mi�elek�tro�in�sta�-
la�cyj�ny�mi,�więc�ten�za�kres�dzia�-
łań�jest�na�tu�ral�ną�kon�se�kwen�cją
na�szych� wcze�śniej�szych� do�-
świad�czeń.�Usłu�gi�zwią�za�ne�z re�-
lo�ka�cją�ma�szyn,�jak�rów�nież�in�-
sta�la�cja�mi� prze�my�sło�wy�mi,
kie�ru�je�my�dowszyst�kich�sek�to�-
rów�prze�my�słu.�Wznacz�nej�mie�-
rze�z tych�usług�ko�rzy�sta�ją�tak�że
na�si�dotych�cza�so�wi�klien�ci�fir�my,
dla� któ�rych� ta� spe�cja�li�stycz�-
naofer�ta�od spraw�dzo�ne�go�i za�-
ufa�ne�go�kon�tra�hen�ta�oka�za�ła�się
być�bar�dzo�atrak�cyj�na.�
–�Każ�de�za�da�nie�trak�tu�je�my

jak� no�we� wy�zwa�nie,� któ�re�mu
mu�si�my�spro�stać,�po�nie�waż�każ�-
dy�przy�pa�dek�jest�in�ny�i nie�po�-
wta�rzal�ny,�awy�znacz�ni�ka�mi�osią�-

gnię�cia�ce�lu�są�dla�nas�wy�so�ka�ja�-
kość� usług,� ter�mi�no�wość� oraz
przede�wszyst�kim�peł�nasa�tys�fak�-
cja� od�bior�ców� na�szych� prac.
Ana�li�tycz�ne�i kre�atyw�ne�po�dej�-
ście�każ�de�go�z na�szych�pra�cow�-
ni�ków,�po�sze�rza�nie�swo�ich�kom�-
pe�ten�cji� po�łą�czo�nych� ra�zem
z prak�ty�ką�spra�wia,�że�je�ste�śmy
ści�śle�wy�spe�cja�li�zo�wa�ni�wswo�jej
dzie�dzi�nie� i nie�ma� in�we�sty�cji,
któ�rej�nie�mo�gli�by�śmy�spro�stać,
i to�wy�róż�nia�nas�na ryn�ku�–�za�-
zna�cza�pre�zes�Da�mian�Pię�ta.
Fir�ma� dys�po�nu�je� sprzę�tem

i umie�jęt�no�ścia�mi,�któ�re�umoż�-
li�wia�ją� sku�tecz�ne� prze�nie�sie�nie
kom�plet�nej� li�nii� pro�duk�cyj�nej,
maszyn,�a na�wet�ca�łe�go�za�kła�du
prze�my�sło�we�go.�W za�kres�tych
prac� wcho�dzą� m.in.� mon�ta�że
i de�mon�ta�że�ma�szyn,� ro�bo�tów
iurzą�dzeń�tech�no�lo�gicz�nych�oraz
bu�dow�la�nych�(ru�ro�cią�gi,�urzą�dze�-
nia�i kon�struk�cje�wiel�ko�ga�ba�ry�-

to�we),�in�sta�la�cji�sprę�żo�ne�go�po�-
wie�trza,�sie�ci�wo�dy�tech�no�lo�gicz�-
nej,�mon�ta�że�imo�der�ni�za�cja�szy�-
no�prze�wo�dów� i kon�struk�cji
wspor�czych.�–�Usłu�gi� re�lo�ka�cji
ma�szyn�to�nie�jed�no�krot�nie�wy�jąt�-
ko�wo�du�że�wy�zwa�nia�w sen�sie
do�słow�nym�(zuwa�gi�naga�ba�ry�-
ty� ma�szyn� i zło�żo�ność� li�nii
tech�no�lo�gicz�nych),� za�rów�no
podwzglę�dem�tech�no�lo�gicz�nym,
jak�i lo�gi�stycz�nym.�Ma�my�naswo�-
im�kon�cie�wtym�za�kre�sie�już�kil�-
ka� spek�ta�ku�lar�nych� suk�ce�sów,
m.in.� de�mon�taż� oraz� mon�taż
w no�wym� miej�scu� li�nii� wy�ła�-
dow�czej�dla�fa�bry�ki�jed�ne�go�znaj�-
więk�szych� azja�tyc�kich� kon�cer�-
nów�mo�to�ry�za�cyj�nych.�

Jo�an�na Chru�stek,�Ja�cek�Ma�jew�ski

Jak zorganizować prze pro wadz kę fa bry ki?
Od�po�wiedź�jest�pro�sta:�po�wie�rzyć�to�za�da�nie�spraw�dzo�ne�mu�i kom�pe�tent�ne�mu�wy�ko�naw�cy.�Po�wer�So�lu�tions�Gro�up Sp.�z o.o.�(Tar�now�skie�Gó�ry,
woj.�ślą�skie)�na ryn�ku�spe�cja�li�stycz�nych�usług�in�ży�nie�ryj�nych�dzia�ła�od 2009�r.�Spe�cja�li�zu�je�się�w sze�re�gu�prac�elek�tro�ener�ge�tycz�nych,�a tak�że
w kom�plek�so�wej�ob�słu�dze�w za�kre�sie�re�lo�ka�cji�urzą�dzeń�prze�my�sło�wych,�li�nii�tech�no�lo�gicz�nych�i fa�bryk�w Pol�sce�i in�nych�kra�jach�Eu�ro�py.

Jedna z fabryk, dla której firma wykonywała usługę relokacji maszyn

Jedna z największych fabryk w Polsce w branży automotive, dla której firma
wykonywała usługi w zakresie elektryki



Pro�sto,� pysz�nie,� wy�god�nie,
a przy tym�no�wo�cze�śnie�i z tro�-
ską� o śro�do�wi�sko� na�tu�ral�-
ne�–�to�wła�śnie�ty�mi�sło�wa�mi
naj�le�piej�opi�sać�no�we�se�ry�żół�-
te�Ho�chland,�któ�re�ma�ją�szan�-
sę�skraść�ser�ca�wszyst�kich�ama�-
to�rów�na�bia�łu�i prze�ło�mo�wych
in�no�wa�cji.�Dla�te�go�ty�tuł�Od�-
kry�cia�Ro�ku�przy�zna�ny�mar�ce
Ho�chland�Siel�ski�przez�re�dak�-
cję�Fo�rum�Biz�ne�su�oraz�Biz�nes
Tren�dy�nie�po�wi�nien�dzi�wić.
Ar�gu�men�ty� mó�wią� sa�me
za sie�bie!
No�we� se�ry� żół�te� w ofer�cie

Ho�chland�po�cho�dzą�zWę�gro�-
wa,�po�ło�żo�ne�go�wre�gio�nie�zwa�-
nym�Zie�lo�ny�mi�Płu�ca�mi�Pol�ski.
Se�kre�tem�ich�wy�jąt�ko�we�go�sma�-
ku�jest�wy�so�kiej�ja�ko�ści�mle�ko
odkrów�zpol�skich,�ro�dzin�nych
go�spo�darstw.�Ho�chland�Siel�ski
to� trzy� wy�jąt�ko�we� wa�rian�-
ty�–�Kla�sycz�ny�wy�róż�nia�de�li�kat�-
nie�słod�ki,�zba�lan�so�wa�ny�smak
i cha�rak�te�ry�stycz�ne� dziu�ry,
Śmie�tan�ko�wy�to�pro�po�zy�cja�dla
mi�ło�śni�ków� ak�sa�mit�nych,� ła�-
god�nych�sma�ków,�a in�ten�syw�-
ny�Wy�ra�zi�sty�bę�dzie�ide�al�ny�dla
ko�ne�se�rów� doj�rza�łych� se�rów.
Nauwa�gę�za�słu�gu�je�tak�że�opa�-
ko�wa�nie,�któ�re�po�dą�ża�wkie�run�-

ku�zrów�no�wa�żo�ne�go�roz�wo�ju.
Za�wie�ra�mniej�pla�sti�ku�odstan�-
dar�do�wych�opa�ko�wań�dose�rów
żół�tych�wpla�strach�i ja�ko�je�dy�-
ne� na ryn�ku� za�my�ka�ne� jest
narzep.�Po�zwa�la�to�nie�tyl�ko�za�-
cho�wać�świe�żość�se�ra�nadłu�żej,
ale�rów�nież�po�now�nie�wy�ko�rzy�-
stać�je�np.�doprze�cho�wa�nia�ka�-
na�pek�na lunch�czy�mro�że�nia
owo�ców.�To�się�na�zy�wa�tra�dy�-
cja� w no�wo�cze�snym� wy�da�-
niu�–�smak�siel�skich�chwil�imą�-
dry� wy�bór� z ko�rzy�ścią� dla
na�tu�ry!
Ho�chland�Siel�ski.�Ta�ki�do�-

bry,�ta�ki�siel�ski�–�do�bry�w sma�-
ku,�do�bry�dla�na�tu�ry!

Ho chland siel ski
od kry ciem ro ku 2021!
Ma�nie�zwy�kły,�bo�ga�ty�smak.�I je�dy�ne
ta�kie�opa�ko�wa�nie�na ryn�ku
–�na rzep.�Po�cho�dzi�z Zie�lo�nych
Płuc�Pol�ski�i jest�ta�ki�do�bry,�
i ta�ki�siel�ski!�Ser�żół�ty�Ho�chland
Siel�ski�to�naj�do�sko�nal�sze�po�łą�cze�nie�pysz�ne�go
sma�ku,�wy�go�dy�i fi�lo�zo�fii�ze�ro�wa�ste.�Nic�dziw�ne�go,
że�zo�stał�Od�kry�ciem�Ro�ku�w ple�bi�scy�cie�Do�bra
Mar�ka 2021–�Ja�kość,�Za�ufa�nie,�Re�no�ma!

Ce�lem�kon�kur�su�jest�pro�mo�cja�in�-
sty�tu�cji,� pro�du�cen�tów� i usłu�go�-
daw�ców,�aprzede�wszyst�kim�wy�-
twa�rza�nych�przez�nich�wy�ro�bów
iusług,�a tym�sa�mym�zwięk�sze�nie
kon�ku�ren�cyj�no�ści�na ryn�ku�pol�-
skim,�eu�ro�pej�skim�i świa�to�wym.�
Bu�si�ness�Cen�ter 1�spe�cja�li�zu�-

je�się�w or�ga�ni�zo�wa�niu�szko�leń
zdzie�dzi�ny�ICT,�sys�te�mów�za�rzą�-
dza�nia� ja�ko�ścią� i pro�jek�ta�mi,
ochro�ny� śro�do�wi�ska,� han�dlu,
pra�wa� za�mó�wień� pu�blicz�nych,
tech�nik� wpły�wu� spo�łecz�ne�go,
a tak�że�ne�go�cja�cji.�Re�ali�zu�je�tak�-
że� kur�sy� ję�zy�ko�we�na róż�nych
po�zio�mach�za�awan�so�wa�nia.
Dzia�ła�nia�Bu�si�ness�Cen�ter 1

re�ali�zo�wa�ne�są�po�przez�sys�tem
roz�bu�do�wa�nych�szko�leń,�któ�re
w znacz�nej� czę�ści� są� współ�fi�-
nan�so�wa�ne�z fun�du�szy�unij�nych,
a za�pew�nie�nie�naj�wyż�szej�ja�ko�-
ści�świad�czo�nych�usług�od�by�wa
się�przy za�cho�wa�niu�opty�ma�li�za�-
cji�kosz�tów.�
Spół�ka�ma�naswo�im�kon�cie�re�-

ali�za�cję� kil�ku�dzie�się�ciu� du�żych,
au�tor�skich� pro�gra�mów� szko�le�-
nio�wo�-do�rad�czych�wra�mach�Re�-
gio�nal�nych�Pro�gra�mów�Ope�ra�cyj�-
nych�kil�ku�wo�je�wództw�wca�łym
kra�ju�oraz�Pro�gra�mu�Ope�ra�cyj�ne�-
go�Wie�dza� Edu�ka�cja� Roz�wój.
Te�ma�ty�ka� pro�jek�tów� do�ty�czy�ła
no�wo�cze�snych�tech�no�lo�gii�in�for�-
ma�tycz�nych,� sys�te�mów� za�rzą�-
dza�nia� ja�ko�ścią,� do�sko�na�le�nia

kom�pe�ten�cji�in�ter�per�so�nal�nych,
kom�pe�ten�cji� kadr� me�dycz�nych
(le�ka�rze,�pie�lę�gniar�ki,�fi�zjo�te�ra�peu�-
ci)�oraz�wspar�cia�dla�osób�za�gro�-
żo�nych�wy�klu�cze�niem� spo�łecz�-
nym,�po�szu�ku�ją�cych�za�trud�nie�nia
lub�za�in�te�re�so�wa�nych�do�ta�cja�mi
na otwar�cie�wła�snej�fir�my.�
Obec�nie� dzia�ła�nia� Bu�si�ness

Cen�ter1�sku�pia�ją�się�ba�da�niu�do�-
stęp�no�ści� no�wych� pro�gra�mów
unij�nych�w ra�mach�ko�lej�nej�per�-
spek�ty�wy�fi�nan�so�wej 2021-2027.
Fir�ma� za�mie�rza� kon�cen�tro�wać
swo�je�dzia�ła�nia�głów�nie�wob�sza�-
rze�eko�lo�gii�oraz�wspar�cia�sek�to�-
ra�me�dycz�ne�go.�Po�zo�sta�nie�ak�-
tyw�na� w ob�sza�rze� no�wych
tech�no�lo�gii�ICT�oraz�na�uki�ję�zy�-
ków�ob�cych.�Kie�run�ki�wspar�cia
obej�mą�rów�nież�oso�by,�któ�rym
jest�trud�no�po�ru�szać�się�po wy�-
ma�ga�ją�cym�ryn�ku�pra�cy�–�dłu�go�-
trwa�le�bez�ro�bot�ne�oraz�znaj�du�-
ją�ce� się� w szcze�gól�nie� trud�nej
sy�tu�acji,�w tym�mat�ki�po�wra�ca�-
ją�ce�dopra�cy�pourlo�pach�ma�cie�-
rzyń�skich�i wy�cho�waw�czych.�
Ofer�ta�Bu�si�ness�Cen�ter1�na�dal

bę�dzie�ad�re�so�wa�na�dosze�ro�kie�go
gro�na�od�bior�ców,�a ja�kość�ob�słu�-
gi�za�pew�ni�wy�kwa�li�fi�ko�wa�ny�ze�-
spół�eks�per�tów�iwdro�żo�ne�sys�te�-
my�za�rzą�dza�nia�ja�ko�ścią�(w tym
ISO9001:2005)�oraz�współ�pra�ca
z pro�fe�sjo�nal�nymi�pod�mio�ta�mi
z kra�ju�i za�gra�ni�cy.

Ma�te�usz�Mo�skwik

Bu si ness Cen ter 1 
ze Zło tym Go dłem QI 2021
Ka�to�wic�ka�spół�ka�Bu�si�ness�Cen�ter 1�zna�la�zła�się
wgro�nie�firm�na�gro�dzo�nych�wpre�sti�żo�wym�pro�gra�-
mie�Naj�wyż�sza�Ja�kość�Qu�ali�ty�In�ter�na�tio�nal 2021,
otrzy�mu�jąc�Zło�te�Go�dło�QI�wka�te�go�rii�Usłu�gi.�

Przed�się�bior�stwo�zo�sta�ło�za�ło�-
żo�ne�w Niem�czech�w 1945� r.
przez�Al�fre�da�Zol�le�ra�i odsa�me�-
go� po�cząt�ku� skon�cen�tro�wa�ło
się�na urzą�dze�niach�skra�wa�ją�-
cych� (pierw�szym� pro�duk�tem
by�ły� opraw�ki� na�rzę�dzio�we
do to�ka�rek).�W po�ło�wie�lat 60.
fir�ma�za�pro�jek�to�wa�ła�i wy�pro�-
du�ko�wa�ła�pierw�szy�na świe�cie
przy�rząd�dopo�mia�ru�i kon�tro�li
na�rzę�dzi�skra�wa�ją�cych,�co�wy�-
ty�czy�ło�kie�ru�nek�jej�dal�szej�dzia�-
łal�no�ści�i roz�wo�ju�–�pro�duk�cję
przy�rzą�dów�ustaw�czo�-po�mia�ro�-
wych�i kon�tro�l�nych�oraz�opro�-
gra�mo�wa�nia� do za�rzą�dza�nia
go�spo�dar�ką�na�rzę�dzio�wą�wza�-
kła�dach�róż�nych�ga�łę�zi�prze�my�-
słu�–�mo�to�ry�za�cyj�ne�go,�lot�ni�cze�-
go,�ener�ge�tycz�ne�go,�apa�ra�tu�ry
me�dycz�nej,� sto�lar�ki� okien�nej
i drzwio�wej,�czy�pro�duk�cji�na�-
rzę�dzi�skra�wa�ją�cych.�Dziś�fir�mą
kie�ru�je� już� trze�cie� po�ko�le�nie
ro�dzi�ny�Zol�ler,�któ�re�in�ten�syw�-
nie� ją� roz�wi�ja.� Przed�się�bior�-
stwo�po�sia�da�swo�je�przed�sta�wi�-
ciel�stwa� w wie�lu� pań�stwach
naświe�cie.�–�WPol�sce�podmar�-
ką�Zol�ler�dzia�ła�my�od 2013�r.,
gdzie�oprócz�dys�try�bu�cji�urzą�-
dzeń�zaj�mu�je�my�się� tak�że� ich
ser�wi�sem�na te�re�nie�kra�ju�–�mó�-
wi�dr�inż.�Mi�chał�Paw�łow�ski,
Dy�rek�tor�Zol�ler�Pol�skaSp.�zo.o.�
Na�gro�dzo�na� go�dłem� QI

2021� ma�szy�na� po�mia�ro�wa
»ge�nius« to�ma�szy�na�ste�ro�wa�na

nu�me�rycz�nie�zpię�cio�ma�osia�mi
po�mia�ro�wy�mi�i dwie�ma�ka�me�-
ra�mi,�któ�ra�znaj�du�je�za�sto�so�wa�-
nie�wza�kła�dach�pro�du�ku�ją�cych
na�rzę�dzia�skra�wa�ją�ce,�jak�iza�kła�-
dach� zaj�mu�ją�cych� się� ostrze�-
niem�i re�ge�ne�ra�cją�na�rzę�dzi.�
Wy�po�sa�żo�na�jest�wdwie�ka�-

me�ry� słu�żą�ce� do po�mia�rów
wświe�tle�prze�cho�dzą�cym�i od�-
bi�tym� z moż�li�wo�ścią� trój�wy�-
mia�ro�we�go�ogni�sko�wa�nia.�Przy�-
rząd�ma�rów�nież�swo�ją�od�mia�nę
mi�kro,�wy�po�sa�żo�ną�w ka�me�rę
z obiek�ty�wem� o pięć�set�krot�-
nym�po�więk�sze�niu,�dzię�ki�któ�-
rej�moż�na�do�ko�ny�wać�po�mia�-

rów� na�rzę�dzi� o śred�ni�cy� na�-
wet 0,1mm.�Opro�gra�mo�wa�nie
po�zwa�la�nabar�dzo�szyb�ką�i do�-
kład�ną�ob�rób�kę�ob�ra�zu�umoż�-
li�wia�po�miar� geo�me�trii� prak�-
tycz�nie� każ�de�go� na�rzę�dzia,
Mo�del�ten�jest�ab�so�lut�ną�no�wo�-
ścią�mar�ki�Zol�ler.�Urzą�dze�nie
po�ja�wi�ło�się�na ryn�ku�w tym�ro�-
ku�i jest�to�już�je�go�ko�lej�na�ge�-
ne�ra�cja.� Pierw�sze� po�wsta�ło
w 2001�r.,�co�by�ło�ka�mie�niem
mi�lo�wym�wza�kre�sie�po�mia�rów
na�rzę�dzi�skra�wa�ją�cych.�
Mag�da�le�na�Tu�łec�ka,�Ja�cek�Ma�jew�ski

Wię�cej�na fo�rum�biz�ne�su.pl

Na rzę dzia pod kon tro lą 
Od8�lat�dzia�ła�wPol�sce�lo�kal�na�spół�ka�świa�to�wej�mar�ki�Zol�ler,�wy�zna�cza�ją�cej
tren�dy�wdzie�dzi�nie�in�no�wa�cyj�nych�tech�no�lo�gii�po�mia�ro�wych,
wy�ko�rzy�sty�wa�nych�dokon�tro�li�i spraw�dza�nia�na�rzę�dzi�skra�wa�ją�cych�wwie�lu
ga�łę�ziach�prze�my�słu.�Zol�ler�Pol�ska Sp.�z o.o.�wła�śnie�ode�bra�ła�go�dło�QI 2021
wPro�gra�mie�Naj�wyż�sza�Ja�kość�Qu�ali�ty�In�ter�na�tio�nal�za pię�cio�osio�wą,
ste�ro�wa�ną�nu�me�rycz�nie�ma�szy�nę�po�mia�ro�wą�»ge�nius«.
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