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W 14 sa lo nach w Gdań sku,
Gdy ni, So po cie i Olsz ty nie
Gru pa Zdu nek sprze da je i ser -
wi su je sa mo cho dy no we ta -
kich ma rek, jak BMW, MI NI,
BMW Mo tor rad, Re nault, Da -
cia, Nis san, Peu ge ot, Ci troën
i DS (je dy ny de aler tej mar ki
na Po mo rzu od 2020 ro ku)
oraz sa mo cho dy uży wa ne. Ja -
ko uzna ny w Pol sce pół noc nej
de aler sa mo cho do wy, znaj du -
je się w gro nie naj więk szych
w kra ju firm tej bran ży. Za ło -
ży ciel fir my i Pre zes Za rzą du
spół ki – Ta de usz Zdu nek
– swo ją przy go dę z biz ne sem,
za czął w wie ku 25 lat, w 1978 r.
Dziś, oprócz te go, że jest re no -
mo wa nym przed się bior cą, jest
tak że zna nym w re gio nie mi ło -
śni kiem spor tu, zwłasz cza mo -
to ry za cyj ne go, od bli sko 10 lat
Pre ze sem Za rzą du pierw szo li -
go we go Gdań skie go Klu bu
Żuż lo we go Wy brze że, któ re go
Gru pa Zdu nek jest spon so rem
ty tu lar nym. W tym cza sie klub
zdo był mi strzo stwo i wi ce mi -
strzo stwo Pol ski w 1. li dze,
a w tym se zo nie znów wal czy
o czo ło we miej sce w ta be li.

Pa sja do mo to ry za cji, wy pra -
co wa ne przez bli sko 45 lat dzia -
łal no ści biz ne so we, nie kwe stio -
no wa ne do świad cze nie oraz
umie jęt ność po dej mo wa nia od -
waż nych de cy zji są naj istot niej -
szy mi ele men ta mi suk ce su, ja ki
Ta de usz Zdu nek zdo był napol -

skim ryn ku w iście ame ry kań -
skim sty lu. Biz ne so we szli fy
wmo to ry za cji zdo by wał odpod -
szew ki, pro wa dząc wła sny
warsz tat sa mo cho do wy w cza -
sach nie sprzy ja ją cych przed się -
bior czo ści w Pol sce. W pierw -
szych la tach trans for ma cji
ustro jo wej fir ma po zy ska ła swo -
ją pierw szą umo wę part ner ską
na sprze daż sa mo cho dów mar -
ki Re nault (1991 r.) i tak za czę -
ła się fak tycz na przy go da przed -
się bior stwa ja ko przed sta wi cie la
czo ło wych pro du cen tów ma -
rek sa mo cho dów. Z bie giem lat
przy by wa ły ko lej ne mar ki, sa lo -
ny sprze da ży i punk ty ser wi so -
we. Dziś Gru pa Zdu nek sys te -
ma tycz nie zaj mu je czo ło we
miej sca wgro nie de ale rów sa mo -
cho dów no wych i uży wa nych
w kra ju. Nie mal każ de go ro ku
do ko ny wa ne są in we sty cje wno -
we sa lo ny, mo der ni za cje tych już
ist nie ją cych, czy wpro wa dza ne są
doofer ty ko lej ne mar ki, co prze -
kła da się na cią gły roz wój fir my
i wzrost licz by pra cow ni ków,
któ rych dziś, ja ko po żą da ny
ista bil ny pra co daw ca, za trud nia
już ok. 500.

Jo an na Chru stek

Z pa�sji�domo�to�ry�za�cji
Gru pa Zdu nek, ja ko jed na z naj więk szych
w Pol sce sie ci sa lo nów sa mo cho do wych,
jest do sko na łym przy kła dem te go, jak oso bi stą
pa sję wła ści cie la fir my do mo to ry za cji,
prze kuć w suk ces w biz ne sie i… spo rcie. 

Szcze gó ło wa ofer ta fir my obej -
mu je:

1. Udzie la nie szko le nia wstęp -
ne go – in struk ta żu ogól ne go
i okre so we go wraz z wy da niem
za świad cze nia. 

2. Bie żą ce kon tro lo wa nie waż -
no ści szko leń okre so wych BHP,
pro fi lak tycz nych ba dań le kar -
skich oraz re ali za cji za le ceń
i wska zań me dycz nych.

3. Kon tro lo wa nie za sad ności
przy dzie la nia środ ków ochro ny
in dy wi du al nej, spraw dza nie za -
sto so wa nia sta no wisk pra cy zgod -
nie z ich prze zna cze niem.

4. Uczest ni cze nie w or ga ni zo -
wa niu sta no wi ska pra cy zgod nie
z prze pi sa mi i za sa da mi bez pie -
czeń stwa i hi gie ny oraz wy mo ga -
mi er go no mii. 

5. Eg ze kwo wa nie prze strze ga -
nia przez pra cow ni ków prze pi sów
iza sad BHP, uwzględ nia jąc za bez -
pie cze nie przed wy pad ka mi
przypra cy, cho ro ba mi za wo do wy -
mi i in ny mi scho rze nia mi zwią za -
ny mi ze śro do wi skiem pra cy.

6. Opi nio wa nie szcze gó ło wych
in struk cji do ty czą cych BHP
na po szcze gól nych sta no wi skach
pra cy oraz eks po no wa nie in -
struk cji w za kła dach pra cy oraz
kon tro la ich sta nu ja ko ści. 

7. Re je stro wa nie i ar chi wi zo -
wa nie wy ni ków ba dań i po mia -
rów czyn ni ków szko dli wych dla
zdro wia w śro do wi sku pra cy. 

8. Kon tro lo wa nie dat waż no -
ści i ter mi nów przy dat no ści ga -
śnic prze ciw po ża ro wych znaj -
du ją cych się na te re nie za kła dów.

9. Kon tro lo wa nie zna ków ewa -
ku acyj nych i pla nów ewa ku acji.

Fir ma na swo je usłu gi ak tu -
al nie ofe ru je 20-pro cen to wą
zniż kę od cen ryn ko wych.

Ma te usz Mo skwik
Al. Sta nów Zjed no czo nych 51,

lok. 219, 04-028 War sza wa
kom: +(48) 505923469 /

+(48) 787048824 / +(48) 535544855
ema il: la ma.tra vel@wp.pl

www.bhp -szko le nia on li ne.pl

Pro�fe�sjo�nal�ne
usłu�gi�szko�le�nio�we�
Ob�słu�ga�BHP�i RO�DO�na te�re�nie�ca�łe�go�kra�ju
Za ło żo na w 2018 r. fir ma SA LUD Y SE GU RI DAD EN
LA TRA BA JA BHP SZKO LE NIA LA MA TRA VEL
po cząt ko wo zaj mo wa ła się szko le nia mi BHP,
out so ur cin giem oraz or ga ni za cją de dy ko wa nych
kur sów w pro jek cie PO WER. Obec nie ofe ru je
kom plek so we usłu gi dla firm z za kre su bez pie czeń stwa
pra cy i sys te mu HACCP do ce lów sa ni tar nych.

Shïrlkeý Fernández z fir my SA LUD
Y SE GU RI DAD EN LA TRA BA JA
BHP SZKO LE NIA LA MA TRA VEL

W Cen trum dzia ła Ze spół
Hal Tech no lo gicz nych, któ ry
zaj mu je się sze re giem ope ra cji
pro wa dzą cych do te go, aby ba -
da nia na uko we by ły bli żej prze -
my słu, go spo dar ki i spo łe czeń -
stwa, kon ty nu ując mi sję i wi zję
Pro fe so ra Bog da na Mar ciń ca
w za kre sie prak tycz ne go za -
sto so wa nia związ ków krze mo -
or ga ni czych w wie lu dzie dzi -
nach prze my słu. W myśl
łą cze nia che mii z in ny mi dys -
cy pli na mi na uko wy mi po wstał
uni kal ny w ska li kra jo wej ośro -
dek ba daw czy łą czą cy ba da nia
pod sta wo we z apli ka cyj ny mi.
Po dej mo wa ne jest ska lo wa nie
pro ce sów syn te zy che micz nej,
a otrzy ma ne związ ki sto so wa -
ne są w pro jek to wa niu no wych
ma te ria łów kom po zy to wych,
a przede wszyst kim ma te ria łów
do tech nik ad dy tyw nych, po pu -
lar nie zwa nych dru kiem 3D.

W tym ob sza rze Ze spół Hal
Tech no lo gicz nych Cen trum,
po sia da ją cy wy jąt ko we moż li -

wo ści i za awan so wa ną apa ra -
tu rę ba daw czą, pod kie row -
nic twem prof. UAM dr. hab.
Ro ber ta Prze ko pa, pro wa dzi
za awan so wa ne pra ce w ob sza -
rze ma te ria łów kom po zy to -
wych i tech no lo gii ad dy tyw -
nych dla po trzeb go spo dar ki.
Tech no lo gie ad dy tyw ne umoż -
li wia ją prze twa rza nie ma te ria -
łów otrzy my wa nych przez
che mi ków, bio lo gów, bio tech -
no lo gów, na po trze by ta kich
dzie dzin, jak: me dy cy na, ro bo -
ty ka, me cha tro ni ka, bu do wa
ma szyn i urzą dzeń, pro to ty -
pow nie, rol nic two czy prze -
mysł ko smicz ny.

CEN TRUM
ZA AWAN SO WA NYCH
TECH NO LO GII UAM to:
– Do świad czo na i kre atyw na
ka dra na uko wo -ba daw cza ma -
ją ca roz wi nię tą współ pra cę kra -
jo wą i mię dzy na ro do wą,
– Jed nost ka na uko wa dys po -
nu ją ca za awan so wa ną in fra -
struk tu rą B+R+I, pro wa dzą ca
ba da nia pod sta wo we i apli ka -
cyj ne wraz z usłu ga mi ba daw -
czy mi,
– Za ple cze la bo ra to ryj ne zha la -
mi tech no lo gicz ny mi i zwie rzę -
tar nią, słu żą ce opra co wa niu oraz
te sto wa niu tech no lo gii ibio tech -
no lo gii no wych ma te ria łów,
– Sku tecz ny part ner dla roz wo -
ju in no wa cyj ne go biz ne su
– most łą czą cy ba da nia i go spo -
dar kę.

CZT�UAM�– Cen�trum
Ba�daw�cze�dru�ku 3D�
Cen�trum� Za�awan�so�wa�nych
Tech�no�lo�gii�Uni�wer�sy�te�tu� im.
Ada�ma�Mic�kie�wi�cza�wPo�zna�niu
(CZT� UAM)� sta�wia� na ści�słą
współ�pra�cę�zprze�my�słem.�Ja�ko
mul�ti�dy�scy�pli�nar�ny� ośro�dek,
zaj�mu�ją�cy�się�ba�da�nia�mi,�roz�-
wo�jem� i in�no�wa�cja�mi� (B+R+I)
po�szu�ku�je�nisz�ryn�ko�wych,�aby
od�gry�wać�klu�czo�wą�ro�lę�w bu�-
do�wa�niu�me�cha�ni�zmów�ge�ne�-
ro�wa�nia� ro�dzi�me�go� po�stę�pu
tech�no�lo�gicz�ne�go.

w w w. w c z t. p l
ba da nia@wczt.pl
czt@amu.edu.pl

Kul�tu�ra�or�ga�ni�za�cyj�na,�to�nasz�naj�więk�szy�atut
Roz mo wa z Paw łem Mi cha li kiem, Dy rek to rem Za rzą dza ją cym ING Tech Po land 
W ja kiej kul tu rze or ga ni za -
cyj nej do brze się Pa nu funk cjo -
nu je?
To ta ka kul tu ra, któ rą sta ra my
się pro mo wać u nas w or ga ni za -
cji, czy li kul tu ra otwar to ści. Je -
stem zwo len ni kiem skra ca nia
dy stan su, po nie waż to jest naj -
lep szy spo sób na bu do wa nie
za ufa nia. Roz ma wia my o rze -
czach dla nas waż nych szcze rze
i otwar cie. Istot ne jest też bez -
pie czeń stwo, aby każ dy mógł
śmia ło zgła szać pro ble my, czy
za gad nie nia do omó wie nia
po to, że by coś uspraw nić. Ta -
ką kul tu rę or ga ni za cyj ną lu -
bię, a wy da je mi się, że nie jest
ona po wszech na w fir mach.
My ślę, że jest jesz cze spo ro ta -
kich, w któ rych hie rar chia jest
waż na i pew nych rze czy się
prze ło żo ne mu nie mó wi. Tyl -
ko wte dy, kie dy wie my o wy -
zwa niach i kło po tach, je ste -
śmy w sta nie w ja kiś spo sób
na nie za re ago wać.

ING Tech Po land roz wi ja się
bar dzo dy na micz nie. W ja ki
spo sób fir ma przy cią ga ko lej -
ne ta len ty?
Co mie siąc za trud nia my kil ka -
dzie siąt no wych osób, co jest
zwią za ne ze wzro stem fir my.
Dla na szych pra cow ni ków bu -
du je my cie ka we ścież ki roz wo -
ju, dzię ki cze mu wie le osób zo -
sta je z na mi na dłu gie la ta.
Chciał bym, aby każ dy czuł, że
mo że się u nas sta le roz wi jać.
Szu ka my lu dzi z kom pe ten cja -
mi, uta len to wa nych, za an ga żo -

wa nych w pra cę, ta kich, któ rzy
chcą osią gać re zul ta ty i zmie niać
świat ING. To jest też mo ja
pra ca, że by ta kie oso by przy cią -
gać i że by chcia ły one z na mi zo -
stać. 

W ja ki spo sób Pan to ro bi?
Wspo mnia łem o słu cha niu lu -
dzi. Dzię ki te mu mo że my do -
strzec wy zwa nia, któ re sto ją
przed ze spo łem, miej sca, w któ -

rych nie roz wi ja my się ja ko fir -
ma tak szyb ko, jak by śmy mo -
gli. Ko lej ne ele men ty, któ ry mi
przy cią ga my ta len ty, to bar dzo
do bra i sil na mar ka ING, za ufa -
nie ze stro ny na szych part ne rów
biz ne so wych oraz do sko na ła
ja kość do star cza nych przez nas
usług. Nie do prze ce nie nia jest
tak że uni kal na at mos fe ra, dzię -
ki któ rej na si lu dzie z przy jem -
no ścią osią ga ją wła sne ce le.

W ja ki spo sób wsłu chu je się
Pan w opi nie lu dzi? 
Spo tka nia z pra cow ni ka mi uzu -
peł niam wie dzą, któ ra pły nie
z ba dań opi nii pra cow ni czej.
Są one ro bio ne w spo sób cią -
gły – kil ka py tań raz w ty go dniu,
z moż li wo ścią do da nia ko men -
ta rzy. Dzię ki te mu mam in for -
ma cje od pra cow ni ków na bie -
żą co. Wspól nie z ze spo łem
za rzą dza ją cym wy cią ga my
wnio ski i sta ra my się re ago wać
tam, gdzie to po trzeb ne, aby
wszyst kim pra co wa ło się le piej. 

Dla nas waż ny jest tak że kon -
takt bez po śred ni. Bar dzo mi
za le ży, aby śmy część cza su pra -
cy spę dza li ze so bą w biu rze. Nie
chcę, że by śmy zna li się tyl ko
z mo ni to ra. Re la cje, wię zi, dy na -
mi ka ze spo łu, któ ry pra cu je ze
so bą fi zycz nie w jed nym miej scu
są nie do prze ce nie nia. Co oczy -
wi ście nie ozna cza po wro tu
do sys te mu pra cy sprzed pan de -
mii. To już nie jest moż li we. 

Jak opi sał by Pan ten ze spół
pra cow ni ków, któ ry już jest
w ING Tech Po land?
W na szych struk tu rach ma my
po nad 2400 pra cow ni ków, któ -
rzy pra cu ją wkil ku lo ka li za cjach.
Nie je stem wsta nie po roz ma wiać
ze wszyst ki mi bez po śred nio, ale
kie dy się spo ty ka my, od czu wam
ich nie sa mo wi tą ener gię i en tu -
zjazm. Wi dzę też bar dzo du że za -
an ga żo wa nie. Gdy roz ma wiam
z ni mi, za uwa żam bar dzo wy so -
ki po ziom wie dzy i do świad cze -
nia, któ re zo sta ło na by te wna szej

or ga ni za cji bądź przy nie sio ne
z in nych miejsc. To wszyst ko
spra wia, że ja ko fir ma mo że my się
cią gle roz wi jać. 

W ja ki spo sób ING Tech Po -
land dba o roz wój swo ich kadr? 
Chce my, aby na si pra cow ni cy
zaj mo wa li się cie ka wy mi dla
nich pro jek ta mi, któ re ma ją
wpływ i prze ło że nie na to, czym
ży je ING. My ślę, że to jest wy -
znacz nik do bre go pra co daw cy,
któ ry dba o po sze rza nie ho ry -
zon tów swo ich pra cow ni ków.
Tu taj chciał bym wró cić do te -
go, co mó wi łem na po cząt -
ku – istot ne jest za ufa nie. Pod -
wa ża ne przez pra cow ni ków
sta tus quo i wska zy wa ne ob sza -
ry do uspraw nie nia mu szą koń -
czyć się pod ję ciem kon kret -
nych dzia łań. W prze ciw nym
wy pad ku te po my sły nie bę dą
wię cej zgła sza ne. Cho dzi o dzia -
ła nie, a nie tyl ko de kla ro wa nie,
że się słu cha. 

ING Tech Po land jest lau re atem
kil ku waż nych na gród: Top
Em ploy er, Naj lep sze miej sce
do pra cy w IT. Jest tak że Sy gna -
ta riu szem Kar ty Róż no rod no -
ści Fo rum Od po wie dzial ne go
Biz ne su oraz wła ści cie lem cer -
ty fi ka tu „Fir ma bez ba rier”.
Je stem dum ny z każ dej na gro -
dy i wy róż nie nia, któ re otrzy mu -
je my. Jest to wy nik do brej pra -
cy, wkła du i za an ga żo wa nia
wie lu lu dzi z róż nych ob sza rów.
Jest to też wy zwa nie i wy so ki po -
ziom, któ ry chce my utrzy my -

wać, a na wet pod wyż szać. Na szą
kul tu rą or ga ni za cyj ną mo że my
się z po wo dze niem chwa lić
na ze wnątrz. Je śli zaś cho dzi
o róż no rod ność, to po wta rzam
to przy każ dej moż li wej oka -
zji – je stem zwo len ni kiem wszel -
kiej róż no rod no ści. Chęt nie
za pro szę do współ pra cy wszyst -
kich, któ rzy ma ją tro chę in ne
spoj rze nie na świat, in ny po ziom
wraż li wo ści, in ne kom pe ten cje
i za le ty, po nie waż to nas roz wi -
ja. Uwa żam, że za my ka jąc się
w jed no li tym śro do wi sku, ma -
my po dob ne po my sły, my śli my
tak sa mo, przy ta ku je my so bie,
a to nie wspie ra roz wo ju. 

Wie lu pra co daw ców moc no
pod kre śla swo ją po chwa łę dla
róż no rod no ści. 
Fir ma glo bal na, ja ką jest ING
Tech Po land na co dzień ma
do czy nie nia z róż no rod no ścią.
Nasz ze spół nie skła da się
w 100 proc. z Po la ków. Ma my
w swo ich sze re gach bar dzo wie -
lu ob co kra jow ców. Tak że na si
part ne rzy biz ne so wi po cho dzą
z róż nych za kąt ków świa ta.
To po wo du je, że na sza otwar tość
na róż no rod ność kul tu ro wą jest
fak tem. 

Tak sa mo oso by z nie peł no -
spraw no ścia mi są mi le wi dzia ne
w na szej or ga ni za cji. My po -
trze bu je my okre ślo nych kom pe -
ten cji, więc je śli ktoś je ofe ru je
w pro ce sie re kru ta cyj nym,
to chęt nie z nich sko rzy sta my. 

Roz ma wia ła
Ka ta rzy na Fu lek -Szaj kow ska
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RE MON DIS Elec tro re cyc ling jest
czę ścią zna nej na ca łym świe cie
mar ki zaj mu ją cej się go spo dar ką
od pa da mi. Czym zaj mu je się kie -
ro wa na przez Pa na spół ka? 
RE�MON�DIS�Elec�tro�re�cyc�ling�jest
spół�ką�świad�czą�cą�usłu�gi�wza�kre�-
sie�zbie�ra�nia,�trans�por�tu�iprze�twa�-
rza�nia�zu�ży�te�go�sprzę�tu�elek�trycz�-
ne�go� i elek�tro�nicz�ne�go� oraz
zu�ży�tych�ba�te�rii�i aku�mu�la�to�rów.
Gru�pa� RE�MON�DIS� po�sia�da
na te�re�nie� Eu�ro�py� naj�więk�szą
sieć 11�za�kła�dów�prze�twa�rza�nia
elek�tro�od�pa�dów,�w tym 2�za�kła�-
dy�wPol�sce�–�wBło�niu�k.�War�sza�-
wy� i Ło�dzi.� Na pol�skim� ryn�ku
dzia�ła�my� już� od po�nad 15� lat.
Odpo�cząt�ku�na�szej�dzia�łal�no�ści,
współ�pra�cu�jąc� z or�ga�ni�za�cja�mi
od�zy�sku,�re�ali�zu�je�my�wprak�ty�ce
obo�wiąz�ki�wy�ni�ka�ją�ce�zroz�sze�rzo�-
nej�od�po�wie�dzial�no�ści�pro�du�cen�-
tów.�Doro�ku2021�wna�szych�za�-
kła�dach�wPol�sce�prze�two�rzy�li�śmy
już�bli�sko10000�ton�ba�te�rii�prze�-
no�śnych�i po�nad300000�ton�zu�-
ży�te�go�sprzę�tu.

Prze pi sy sta wia ją wy so kie wy -
mo gi od no śnie za go spo da ro -
wa nia ta kich od pa dów.
Go�spo�da�ro�wa�nie�od�pa�da�mi� jest
ob�sza�rem�ści�śle�re�gu�lo�wa�nym�licz�-
ny�mi�ak�ta�mi�praw�ny�mi,�awostat�-
nim�cza�sie�wy�ma�ga�nia�dla�pod�-
mio�tów�dzia�ła�ją�cych�natym�ryn�ku
zo�sta�ły�poraz�ko�lej�ny�pod�wyż�szo�-
ne.�RE�MON�DIS�Elec�tro�re�cyc�ling
do�sto�so�wu�je� się� do tych� zmian
ipro�wa�dzi�swo�ją�dzia�łal�ność�zza�-
cho�wa�niem�naj�wyż�szych�stan�dar�-

dów�w za�kre�sie�ja�ko�ści,�śro�do�wi�-
ska�oraz�efek�tyw�ne�go�za�rzą�dza�nia
ener�gią,�po�twier�dzo�ne�ak�tu�al�ny�mi
cer�ty�fi�ka�ta�mi�ISO.�Re�gu�lar�ne�kon�-
tro�le�i au�dy�ty�po�twier�dza�ją�tak�że
zgod�ność�na�sze�go�dzia�ła�nia�zwy�-
mo�ga�mi�praw�ny�mi,�a in�we�sty�cje
wroz�wój�sys�te�mów�in�for�ma�tycz�-
nych�i do�świad�czo�ny�ze�spół�pra�-
cow�ni�ków�po�zwa�la�ją�nam�napeł�-
ną�kon�tro�lę�pro�ce�sów�w spół�ce.
Dba�my�o to,�aby�na�si�klien�ci�by�li
za�do�wo�le�ni�ze�współ�pra�cy�zna�szą
spół�ką�i pew�ni�te�go,�że�otrzy�mu�-
ją�usłu�gi�nanaj�wyż�szym�po�zio�mie
wkon�ku�ren�cyj�nej�ce�nie.

W Pań stwa dzia łal ność bez po -
śred nio wpi sa na jest eko lo gia,
któ ra jest jed nym z fi la rów od -
po wie dzial ne go biz ne su (CSR).
W ja kim jesz cze za kre sie
RE MON DIS Elec tro re cyc ling
re ali zu je te za sa dy?
Na�sza� pod�sta�wo�wa� dzia�łal�ność
do�sko�na�le�wpi�su�je�się�w ideę�od�-
po�wie�dzial�ne�go�biz�ne�su.�Dba�my

i chro�ni�my�śro�do�wi�sko,�a na�sze
dzia�ła�nia�po�wo�du�ją,�że�od�pa�dy�sta�-
ją�się�su�row�ca�mi,�aszko�dli�we�sub�-
stan�cje� są�w spo�sób� bez�piecz�ny
uniesz�ko�dli�wia�ne.�Do�dat�ko�wo�ak�-
tyw�nie�pro�wa�dzi�my�edu�ka�cję�eko�-
lo�gicz�ną.�Wspól�nie�z or�ga�ni�za�cją
od�zy�sku� ELEC�TRO�-SYS�TEM
prze�zna�czy�li�śmy� na ten� cel� już
bli�sko6�mln�zło�tych.�Pro�wa�dzi�my
sze�reg,�skie�ro�wa�nych�doróż�nych
grup�od�bior�ców,�pro�jek�tów�edu�-
ka�cyj�nych�ta�kich�jak�Cyc�ling�-Re�-
cyc�ling,�Eco�-Stu�dio�czy�Eko�Wa�len�-
tyn�ki,� a tak�że� uni�kal�ny� pro�jekt
DE�CY�DU�JESZ.pl,�wra�mach�któ�-
re�go�za�pew�nia�my�każ�de�mu�miesz�-
kań�co�wi�Pol�ski�bez�płat�ny�od�biór
wiel�ko�ga�ba�ry�to�wych� elek�tro�od�-
pa�dów�wprost�zdo�mu.�Wspie�ra�-
my�tak�że�fi�nan�so�wo�wy�bra�ne�ini�-
cja�ty�wy� spor�to�we,� pro�jek�ty
in�te�gra�cyj�ne�dla�osób�z dys�funk�-
cja�mi,�a tak�że�jed�nost�ki�bu�dże�to�-
we�sa�mo�rzą�du�lo�kal�ne�go.
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Bez�piecz�na�go�spo�dar�ka
elek�tro�od�pa�da�mi
Roz�mo�wa�z dr. Ro ber tem Waw rzon kiem,�Człon�kiem�Za�rzą�du,
RE�MON�DIS�Elec�tro�re�cyc�ling Sp.�z o.o.

Cyc�ling-Re�cyc�ling�to�jed�na�z fla�go�wych�ak�cji�edu�ka�cyj�nych�RE�MON�DIS
Elec�tro�re�cyc�ling

Mi�mo,�że�za�sto�so�wa�nie�na�-
tu�ral�nych�na�wo�zów�wupra�-
wach�ro�ślin�zna�ne�jest�odza�-
ra�nia�dzie�jów,� to�od wie�lu
de�kad�wrol�nic�twie�prze�my�-
sło�wym�do�mi�nu�ją�che�micz�-
ne�pre�pa�ra�ty.�Sys�te�ma�tycz�-
nie� ro�śnie� jed�nak� udział
eko�lo�gicz�nych�upraw�z za�-
sto�so�wa�niem�bio�lo�gicz�nych
na�wo�zów.�Ta�kie�po�lep�sza�-
cze�gle�by,�po�pu�lar�ne�od lat
w kra�jach� za�chod�nich,
odpo�nad�ro�ku�są�do�stęp�ne
rów�nież� na pol�skim� ryn�ku
podmar�ką�Na�tu�reum.�
Na�tu�reum� to� eko�lo�gicz�ne,

or�ga�nicz�ne�użyź�nia�cze�dla�ro�-
ślin�upraw�nych�i ogro�do�wych,
któ�re�sty�mu�lu�ją�ich�wzrost�oraz
gwa�ran�tu�ją�ob�fi�te�plo�ny.�Do�-
sko�na�le� wpi�su�ją� się� w gru�pę
pro�duk�tów� przy�ja�znych� śro�-
do�wi�sku,� w du�chu� idei� ze�ro
wa�ste,�wspie�ra�jąc�bio�lo�gicz�ną
rów�no�wa�gę�i re�gu�lu�jąc�na�tu�ral�-
ne�pro�ce�sy�za�cho�dzą�ce�wprzy�-
ro�dzie.�W do�bie�wszech�pa�nu�-
ją�cej�che�mii�w rol�nic�twie�oraz
po�stę�pu�ją�cej�de�gra�da�cji�śro�do�-
wi�ska� na�tu�ral�ne�go,� istot�nym
ce�lem�dzia�łal�no�ści�Na�tu�reum
jest�udział�w za�trzy�ma�niu�te�go
pro�ce�su,�w tro�sce�oprzy�szłe�po�-
ko�le�nia.�Dla�te�go�pro�duk�ty�fir�-
my� są� kie�ro�wa�ne�do świa�do�-
mych�tych�ten�den�cji�rol�ni�ków
iogrod�ni�ków�oraz�kon�su�men�-
tów� sta�wia�ją�cych�na eko�lo�gię
i żyw�ność� pro�du�ko�wa�ną� bez
uży�cia�na�wo�zów�che�micz�nych.�
Sztan�da�ro�wym�i uni�wer�sal�-

nym�pro�duk�tem�Na�tu�reum�są
wiór�ka�z by�dlę�cych�ro�gów�i�ko�-

pyt�oraz�wy�so�koskon�cen�tro�wa�-
ny� eks�trakt� he�mo�glo�bi�ny
by�dlę�cej,�po�zy�ski�wa�ny�z cer�ty�-
fi�ko�wa�nych� ho�dow�li� eko�lo�-
gicz�nych� w Ame�ry�ce� Po�łu�-
dnio�wej,� a po�nad�to� eks�trakt
z alg�atlan�tyc�kich�zAfry�ki�Po�-
łu�dnio�wej.� Te� bio�lo�gicz�ne
ulep�sza�cze� sku�tecz�nie� użyź�-
nia�ją� gle�bę,� po�pra�wia�ją� sys�-
tem� ko�rze�nio�wy,� sty�mu�lu�ją
wzrost�ro�ślin�pod�czas�wszyst�-
kich�faz�roz�wo�ju�oraz�zwięk�-
sza�ją�wy�daj�ność�kwia�tów,�krze�-
wów,�drzew,�owo�ców,�wa�rzyw
i traw.�Dzię�ki�wła�ści�wo�ściom
tych�na�wo�zów,�ro�śli�ny�po�wo�li
chło�ną� sub�stan�cje� od�żyw�cze
bo�ga�te� w azot� or�ga�nicz�ny.
Użyź�niacz�w po�sta�ci�wiór�ków
z ro�gów�i ko�pyt�ma�wła�ści�wo�-
ści�hi�gro�sko�pij�ne,�dzię�ki�cze�mu
dłu�go�utrzy�mu�je�wil�goć,�stop�-
nio�wo�uwal�nia�jąc�ją�do gle�by.
Zwięk�sza�rów�nież�mi�kro�flo�rę
i mi�kro�fau�nę� te�re�nu,� prze�-
kształ�ca�jąc� próch�ni�cę� oraz
zmie�nia�jąc� mięk�kość� gle�by
i umoż�li�wia�jąc� jej� na�po�wie�-
trza�nie.�
Jak�wie�le�po�my�słów�na biz�-

nes,�tak�że�ten�zro�dził�się�z pa�-
sji.� Przez� wie�le� lat� dzi�siej�si
wła�ści�cie�le� spół�ki� Na�tu�reum
do swo�je�go�pry�wat�ne�go�ogro�-
du�przy�wo�zi�li�zza�gra�ni�cy�te�go
ty�pu�od�żyw�ki�do gle�by.�Dziś,
dzię�ki�ich�skle�po�wi�in�ter�ne�to�-
we�mu,�w in�no�wa�cyj�ne�i eko�lo�-
gicz�ne�bio�lo�gicz�ne�na�wo�zy�za�-
opa�trzyć�się�mo�że�każ�dy.
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https://sklep.na tu reum.pl
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Strze�gom�skie�Za�kła�dy�Me�cha�-
nicz�ne�już�od1945�ro�ku�spe�cja�-
li�zu�ją�się�wbu�do�wie�imo�der�ni�-
za�cji� urzą�dzeń� do pro�duk�cji
be�to�nu�oraz�kon�struk�cji�sta�lo�-
wych.�Wi�zy�tów�ką�fir�my�naryn�-
ku�sąkom�plet�ne�wę�zły�be�to�niar�-
skie� z peł�ną� au�to�ma�ty�ką� –� to
obiek�ty�od�da�wa�ne�„pod klucz”.�
– Wy�róż�nia�nas�in�dy�wi�du�al�ne
po�dej�ście�do klien�ta,�dzia�ła�my
nie�sza�blo�no�wo�i dzię�ki�wy�spe�-
cja�li�zo�wa�ne�mu�ze�spo�ło�wi�ma�-
my� moż�li�wo�ści� przy�go�to�wać
go�to�wy� pro�dukt� we�dług� wy�-
ma�gań�klien�ta�–�mó�wi�Ja ro sław
Mar czak,�dy�rek�tor�Strze�gom�-
skich� Za�kła�dów� Me�cha�nicz�-
nych�ZREMBSp.�z o.o.
Spół�ka� obec�nie� za�trud�nia

75�osób�i jest�w trak�cie�du�żych
in�we�sty�cji� pro�duk�cyj�nych.
To�ini�cja�ty�wa�no�we�go�wła�ści�-
cie�la,Ze no na Kisz kie la,�zna�ne�-
go�przed�się�bior�cy�z bran�ży�ka�-
mie�niar�skiej� w Pol�sce,� któ�ry
od2015�ro�ku�jest�wpo�sia�da�niu
fir�my� i moc�no� sta�wia
na no�wo�cze�sne�tech�no�-
lo�gie�oraz�dal�szy�roz�wój
fir�my.
Strze�gom�skie�Za�kła�dy

Me�cha�nicz�ne� ZREMB
Sp.�z o.o.�ofe�ru�ją�ma�szy�-
ny�m.in.�dla�prze�my�słu
be�to�niar�skie�go,� ka�mie�-
niar�skie�go,�a tak�że�świad�-
czą� usłu�gi� spa�wal�ni�cze,
to�kar�skie,�CNC�i śru�to�-
wa�nia.�

–� Na�sze� ma�szy�ny� zna�ne� są
od wie�lu�lat�za�rów�no�na ryn�ku
kra�jo�wym,�jak�i za�gra�nicz�nym.
Na�si�kon�tra�hen�ci�upa�tru�ją�wna�-
szej� fir�mie� so�lid�ne�go� part�ne�ra
wbiz�ne�sie�–�jest�to�dodla�nas�naj�-
więk�sza�du�ma�iwi�zy�tów�ka.�Wy�-
znacz�ni�kiem�te�go�za�ufa�nia� jest
no�mi�na�cja�na�szej�spół�ki�doty�tu�-
łu�Naj�wyż�sza�Ja�kość�Qu�ali�ty�In�-
ter�na�tio�nal�–�mó�wi�Mag da le na
Kisz kiel,�Pro�ku�rent�wStrze�gom�-
skich�Za�kła�dach�Me�cha�nicz�nych
ZREMB�Sp.�z o.o.
Spół�ka�jest�jed�ną�z naj�więk�-

szych�firm�prze�my�sło�wych�wre�-
gio�nie.�Jest�nie�tyl�ko�do�brą�wi�zy�-
tów�ką�mia�sta�Strze�gom,�ale�też
jed�nym�zfi�la�rów�go�spo�dar�czych.
Dzia�łal�ność�spół�ki�to�nie�tyl�ko
pro�duk�cja,�ale�tak�że�rze�tel�na�po�-
li�ty�ka�za�trud�nie�nia,�moż�li�wo�ści
roz�wo�ju,�współ�pra�ca�z in�ny�mi,
lo�kal�ny�mi�pod�mio�ta�mi,�atym�sa�-
mym� dzie�le�nie� się� po�sia�da�ną
wie�dzą�i umie�jęt�no�ścia�mi.
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W�trosce�o�przyszłe
pokolenia

–�Napo�cząt�ku�chciał�bym�pod�-
kre�ślić,� że� je�ste�śmy� spół�ką
w 100�proc.�z pol�skim�ka�pi�ta�-
łem�–�mó�wi�Ma ciej Po sa dzy,
Pre�zes 3LP SA.� –� Ja�ko� spół�-
ka�–�cór�ka�fir�my�TIM SA�sku�-
pia�my�na�sze�dzia�ła�nia�w trzech
ob�sza�rach:�dys�po�nu�je�my�wła�-
snym� cen�trum� lo�gi�stycz�nym,
za�pew�nia�my� kom�plek�so�we
usłu�gi� lo�gi�stycz�ne�dla� sek�to�ra�
e�-com�mer�ce,� wy�ko�rzy�stu�jąc
naj�bar�dziej� no�wo�cze�sne� roz�-
wią�za�nia�z za�kre�su�au�to�ma�ty�ki
ma�ga�zy�no�wej,�ofe�ru�je�my�tak�że
trans�port�to�wa�rów.
Po�pu�lar�ność�bran�ży�e�-com�-

mer�ce� sta�le� ro�śnie.� Dla�te�go
spół�ka 3LP�wy�cho�dzi�na�prze�-
ciw�te�mu�sek�to�ro�wi,�ofe�ru�jąc
swo�je�kom�plek�so�we�usłu�gi.�Fir�-
ma�re�ali�zu�je�dwa�mo�de�le�ob�słu�-
gi:�dzia�łal�ność�w ra�mach�okre�-
ślo�nych� ob�sza�rów,� jak� np.
trans�port�czy�ma�ga�zy�no�wa�nie
to�wa�rów� oraz� kom�plek�so�wą
ob�słu�gę�swo�ich�part�ne�rów�biz�-
ne�so�wych.�–�Współ�pra�cu�je�my
znaj�więk�szy�mi�i re�no�mo�wa�ny�-
mi�fir�ma�mi�e�-com�mer�ce�zPol�-
ski�oraz�zEu�ro�py,�jak�np.�IKEA,
Opo�neo,� TIM� –� pod�kre�śla
M.�Po�sa�dzy.�–�Za�rzą�dza�my�po�-

wierzch�nią� ma�ga�zy�no�wą� po�-
nad 80� tys.�m2 i ca�ły� czas� ją
zwięk�sza�my.
Fir�ma�sta�wia�nano�wo�cze�sne

roz�wią�za�nia,�co�po�twier�dza�fakt,
że�jej�ma�ga�zy�ny�wy�po�sa�żo�ne�są
wwy�so�ce�zauto�ma�ty�zo�wa�ne�sys�-
te�my�au�to�ma�ty�ki�ma�ga�zy�no�wej.
To�po�zwa�la�na pew�ną�ela�stycz�-
ność�w za�kre�sie�re�ali�za�cji�usług,
wy�so�ką� ja�kość,� a jed�no�cze�śnie
umoż�li�wia�szyb�kie�re�ago�wa�nie
nawszel�kie�zmia�ny�inie�zgod�no�-
ści�w za�kre�sie�za�mó�wień.
Pre�zesM.�Po�sa�dzy,�za�py�ta�ny

opla�ny�swo�jej�spół�ki�nanaj�bliż�-
szy�czas,�od�po�wia�da:�–�Wspól�nie
z na�szym� part�ne�rem� bu�du�je�-
my� no�wą� ha�lę� w Siech�ni�cach
oraz�chce�my�otwie�rać�no�we�od�-
dzia�ły�w Pol�sce�i w kra�jach�są�-
sied�nich.�Po�nad�to�pro�wa�dzi�my
pra�ce�zwią�za�ne�z roz�wa�ża�nym
de�biu�tem�naGieł�dzie�Pa�pie�rów
War�to�ścio�wych.
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Ter�mi�no�wi
i so�lid�ni
Lo�gi�sty�ka�ima�ga�zy�no�wa�nie�to�wa�rów�na�le�żą
donaj�bar�dziej�dy�na�micz�nych�ga�łę�zi�współ�cze�snej
go�spo�dar�ki.�Za�po�trze�bo�wa�nie�na te�go�ty�pu�usłu�gi
wy�ma�ga�od firm�dzia�ła�ją�cych�w tym�sek�to�rze
so�lid�no�ści,�ter�mi�no�wo�ści�i ela�stycz�no�ści�w po�dej�-
ściu�do klien�ta�e�-com�mer�ce.�Ce�chy�te�moż�na
przy�pi�sać�spół�ce 3LP�z Siech�nic�k.�Wro�cła�wia.

Firma�godna�zaufania
Strzegomskie�Zakłady�Mechaniczne
ZREMBSp.�z o.o.�to�polska�firma�rodzinna
omiędzynarodowym�zasięgu.�Dzięki 70-letniemu
doświadczeniu�wdostarczaniu�maszyn
i rozwiązań�technologicznych�dla�przemysłu
betoniarskiego�plasuje�się�w czołówce�branży.

Okre�śle�nie�„wy�so�ka�ja�kość”�jest
ob�szer�ne�imo�że�zna�czyć�wszyst�-
ko,�ale�rów�nież�kom�plet�nie�nic.
Au�tor�książ�ki�„Za�ka�mar�ki�Mar�-
ki”,�Pa�weł�Tka�czyk,�twier�dzi,�że
ja�kość�wy�ma�ga�pre�cy�zyj�nej�jed�-
nost�ki,� dla�te�go� przyj�rze�li�śmy
się�na�szym�pro�duk�tom�wzu�peł�-
nie�no�wym�świe�tle.�
Napierw�szy�ogień�wy�bra�li�śmy

mar�kę,� za któ�rą� otrzy�ma�li�śmy
wspo�mnia�ne�wy�róż�nie�nie�–�eko�-
lo�gicz�ną�odzież�Cot�to�ver.�Nie�jest
to�je�dy�na mar�ka�na ryn�ku�ofe�-
ru�ją�ca�ubra�nia�z ba�weł�ny�or�ga�-
nicz�nej�lub�po�lie�stru�uzy�ska�ne
zre�cy�klin�gu.�Wtym�jed�nak�wy�-
pad�ku�owy�so�kiej�ja�ko�ści�mar�ki
Cot�to�ver� świad�czą� cer�ty�fi�ka�ty
mię�dzy�na�ro�do�wych� or�ga�ni�za�-
cji�dba�ją�cych�opra�wa�pra�cow�ni�-
ków� oraz� ba�da�ją�cych� wpływ
na śro�do�wi�sko�na�tu�ral�ne,�ta�kie
jak:� Fa�ir�tra�de,� GOTS,� Te�xti�le
Exchan�ge� oraz� Nor�dic� Swan
La�bel.�
Wna�szym�port�fo�lio�znaj�du�-

ją� się� tak�że� in�ne� pro�duk�ty,
któ�re�za�słu�gu�ją�na du�żą�uwa�gę,
np.�kurt�ki�ty�pu�So��shell�mar�ki
Ja�mes� Ha�rvest� Spor�t�swe�ar,
wy�po�sa�żo�ne�wwy�so�kie�wskaź�-
ni�ki�WP/MVP,�od�po�wia�da�ją�ce
za od�por�ność�nawiatr�i wen�ty�-
la�cje�we�wnątrz�na�kry�cia.�Z ko�-
lei�pla�mo�od�por�ne�ko�szu�le�biz�ne�-

so�we�mar�ki�J.�Ha�rvest�&�Frost
to�pew�ność,�że�na�wet�wpro�ble�-
ma�tycz�nej�sy�tu�acji,�jak�np.�wy�-
la�nie�się�ka�wy�na ubra�nie�pod�-
czas� waż�ne�go� spo�tka�nia,
po chwi�li�nie�bę�dzie�już�żad�ne�-
go�śla�du�pona�po�ju�naubra�niu.
Ko�szul�ki� spor�to�we� mar�ki
Prin�ter�Red,�wy�ko�na�ne�w tech�-
no�lo�gii� Dry� Fit,� za�pew�nia�ją
na�to�miast�wy�so�ki�kom�fort�użyt�-
ko�wa�nia,� gdyż� za�po�bie�ga�ją
przy�kle�je�niu� się� ma�te�ria�łu
do cia�ła�pod�czas�in�ten�syw�nych
ak�tyw�no�ści�fi�zycz�nych.�

Roz�mo�wy�zna�szy�mi�klien�ta�-
mi�da�ły�nam�szer�sze�spoj�rze�nie
napo�trze�by�ryn�ku.�Wy�znacz�ni�-
kiem�wy�so�kiej�ja�ko�ści�jest�ge�ne�-
ral�nie� wspar�cie� i or�ga�ni�za�cja
na�szej�fir�my,�do�stęp�ność�i po�-
moc�dzia�łu�han�dlo�we�go,�pro�fe�-
sjo�nal�ne�ikon�kret�ne�do�radz�two,
ela�stycz�ne�po�dej�ście�donie�stan�-
dar�do�wych�sy�tu�acji,�itd.�In�ny�mi
sło�wy,�choć�cer�ty�fi�kat�Naj�wyż�-
sza�Ja�kość�QI 2021�otrzy�ma�li�-
śmy�wka�te�go�rii�Produkt,�mi�mo
to� o na�szej� ja�ko�ści� świad�czą
przede�wszyst�kim�lu�dzie�i ich�re�-
la�cje� z naj�waż�niej�szym� ogni�-
wem� łań�cu�cha� do�staw� –� na�-
szy�mi� klien�ta�mi.� W książ�ce
„Oddo�bre�go�dowiel�kie�go”�Jim
Col�lins�stwier�dził,�że�wfir�mie�lu�-
dzie�nie�są�naj�waż�niej�si,�a „wła�-
ści�wi”� lu�dzie� na wła�ści�wym
miej�scu.�Nie�tyl�ko�więc�waż�ne�są
pro�duk�ty�i ich�nie�za�wod�ność,�ale
tak�że�zmo�ty�wo�wa�ny,�am�bit�ny
i za�an�ga�żo�wa�ny�per�so�nel,� zo�-
rien�to�wa�ny� na po�trze�by� na�-
szych� klien�tów,� a to� wła�śnie
skła�da�się�nakom�plek�so�wą�opi�-
nię�o Te�xet�Po�land.

Paweł Białas,
Starszy Specjalista
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TE�XET�=�eko�lo�gia,
ela�stycz�ność,�in�no�wa�cyj�ność
Fir�ma�Te�xet�Po�land�otrzy�ma�ła�cer�ty�fi�kat�Naj�wyż�sza�Ja�kość�Qu�ali�ty
In�ter�na�tio�nal 2021�wka�te�go�rii�Pro�dukt�Naj�wyż�szej�Ja�ko�ści�za eko�lo�gicz�ne
ubra�nia�odzie�ży�re�kla�mo�wej�mar�ki�Cot�to�ver.�Wy�róż�nie�nie�ta�kiej�ran�gi
za�wsze�spra�wia�wie�le�ra�do�ści�imo�ty�wu�je�dodal�szej�in�ten�syw�nej�pra�cy,
acz�kol�wiek�w tym�wy�pad�ku�by�ło�coś�jesz�cze...


