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Li czą ca 23 tys. miesz kań ców
Ostrów Ma zo wiec ka w cią gu
ostat nich kil ku lat dia me tral nie
zmie nia swo je ob li cze, dzię ki
kon se kwent nym in we sty cjom,
któ re zmie nia ją ją w no wo cze sne
mia sto, otwar te nano wych miesz -
kań ców. Roz wój moc no sprzę żo -
ny jest z re wi ta li za cja mi za byt ko -
wych bu dyn ków w mie ście.

Jed ną z czo ło wych in we sty cji
jest Mu zeum „Dom Ro dzi ny Pi -
lec kich”, któ re po wsta ło w zre wi -
ta li zo wa nym do mu ro dzin nym
Ma rii Pi lec kiej. Trwa ją ostat nie
przy go to wa nia dootwar cia wy sta -
wy sta łej, co pla no wa ne jest
na maj 2022 r. Pla ców ka jest

pierw szym in sty tu cjo nal nym mu -
zeum w Ostro wi Ma zo wiec kiej
i jest współ pro wa dzo na wspól nie
z Mi ni ster stwem Kul tu ry i Dzie -
dzic twa Na ro do we go. Zo sta ła
po wo ła na do ży cia w 2016 r. To
je dy ny ta ki obiekt w Pol sce. Je go
mi sją jest za cho wa nie w zbio ro -
wej pa mię ci dzie ła ży cia rot mi -
strza Pi lec kie go i je go żo ny
Ma rii, ro do wi tej ostro wian ki.
Waż nym ele men tem dzia łal no ści
po zo sta je tak że in te gra cja lo kal -
nej spo łecz no ści oraz opie ka
nad do bra mi kul tu ry lo kal nej
i re gio nal nej. 

W za kre sie dzie dzic twa mia sto
współ pra cu je z in sty tu cja mi, któ -
re po ma ga ją w od na le zie niu hi -
sto rycz nych in for ma cji, co po -
zwa la na umiesz cze nie Ostro wi
Ma zo wiec kiej na płasz czyź nie
wie lo kul tu ro wo ści, w po szu ki wa -
niu lo kal nej toż sa mo ści. Po nie -
waż na te re nie mia sta znaj du ją się
dwa cmen ta rze ży dow skie, roz -
po czę to współ pra cę ze Związ -
kiem Gmin Wy zna nio wych Ży -
dow skich oraz Fun da cją Ochro ny
Dzie dzic twa Ży dow skie go. Mia -
sto chce oca lić od za po mnie nia te
miej sca, stąd pod ję cie współ pra -
cy z or ga ni za cja mi po ma ga ją -
cy mi w przy wra ca niu pa mię ci
o miej scach po chów ku. 

Hi sto ria rtm. Pi lec kie go – ochot -
ni ka doAu schwitz, licz naobec ność
wspól no ty ży dow skiej wprzed wo -
jen nej Ostro wi oraz do świad cze nia

mia sta le żą ce go w la tach 1939-41
na gra ni cy dwóch to ta li ta ry -
zmów – fa szy stow skie go iso wiec -
kie go, sta no wią istot ną część
XX -wiecz ne go do świad cze nia na -
ro dów Eu ro py. O tym m.in. opo -
wie Mu zeum Pi lec kich.

Ko lej ną z waż nych dla mia sta
or ga ni za cji jest Sto wa rzy sze nie
Wspól no ta Pol ska, z któ rą Mia -
sto zor ga ni zo wa ło za wo dy lek ko -
atle tycz ne XX Świa to wych Let -
nich Igrzysk Po lo nij nych.
Igrzy ska Po lo nij ne, gro ma dząc
ok. 300 Po la ków z róż nych stron
świa ta sta ły się do brą oka zją
do na wią za nia kon tak tów oraz
za pro sze nia m.in. do od wie dze -
nia Mu zeum Pi lec kich. By ło to

bar dzo du że wy róż nie nie dla
Ostro wi Ma zo wiec kiej, bo wiem
wcze śniej to wy da rze nie or ga ni -
zo wa no w więk szych mia stach,
jak To ruń czy Po znań. No wo cze -
sny sta dion otwar to po mo der -
ni za cji wła śnie pod czas ce re mo -
nii in au gu ra cji igrzysk. 

Istot ną dla miesz kań ców in we -
sty cją jest mo der ni za cja za byt -
ko we go bu dyn ku Bi blio te ki
Miej skiej z1928 r. Wraz ze zre wi -
ta li zo wa ną nie daw no Sta rą Elek -
trow nią z 1927 r., vis a vis Bi blio -
te ki, po wsta ła bar dzo no wo cze sna,
prze stron na i do stęp na in fra -
struk tu ra i prze strzeń miej ska
do dzia łal no ści kul tu ro wej dla
miesz kań ców i go ści.  Sta ra Elek -

trow nia jest obiek tem przy sto -
so wa nym do or ga ni za cji kon cer -
tów, kon kur sów czy kon fe ren cji. 

Prze bu do wa bar dzo atrak cyj -
nej ar chi tek to nicz nie Bi blio te ki
koń czy wie lo let ni pro ces pla no -
wa nia i re ali za cji pro gra mu roz -
bu do wy ofer ty kul tu ral nej po -
przez re wi ta li za cję za byt ków ze
zmia ną ich funk cji (po za Bi blio -
te ką, któ ra użyt ku je od no wio ny
bu dy nek od 1956 r.). Waż nym
eta pem te go pro gra mu by ło pod -
nie sie nie z ru in ce gla ne go bu dyn -
ku JAT KI z 1903 r., któ ry ak tu -
al nie jest czę ścią Do mu Kul tu ry
i peł ni m.in. funk cję ga le rii.
Od cza su od da nia go do użyt ku
we wrze śniu 2018 r. zor ga ni zo wa -

nych tam zo sta ło po nad 20 wy -
staw i 50 wy da rzeń. Re gu lar nie
pro wa dzo ne są za ję cia MDK
i lek cje z za kre su sztuk pla stycz -
nych. 20 tys. ich uczest ni ków
po twier dza ce lo wość za in we sto -
wa nia w re wi ta li za cję JA TEK.
Zo sta ło to do ce nio ne w kon kur -
sie „Re no wa cja Ro ku Za byt ków
Ma zow sza” or ga ni zo wa nym
przez Sa mo rząd Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go, w któ rym
JAT KI zdo by ły pierw sze miej -
sce.  Suk ce sem pro jek to wo -bu -
dow la nym oka za ła się też bu do -
wa Mu zeum Pi lec kich, któ re ja ko
je den z dwóch obiek tów zo sta ło
no mi no wa ne do na gro dy w kon -
kur sie SARP. 

Kie ru nek: Ostrów Ma zo wiec ka 
O per spek ty wach na przy szłość i zre ali zo wa nych pro jek tach mó wi Je rzy Bau er, Bur mistrz Mia sta Ostrów Ma zo wiec ka.

Je rzy Bau er, Bur mistrz Ostro wi
Ma zo wiec kiej

Sta dion miej ski w Ostro wi Ma zo wiec kiej

Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej 
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Uni�wer�sal�ny�po�li�ure�tan�
dla�funk�cjo�nal�nych�roz�wią�zań�

–� Spół�ka� UL�TRA�PUR� po�-
wsta�ła�w2014�ro�ku�i od sa�me�go
po�cząt�ku�funk�cjo�no�wa�nia�po�sta�-
wi�li�śmy�nanaj�wyż�szą�ja�kość�na�-
szej� ofer�ty.� Idea� roz�po�czę�cia
dzia�łal�no�ści�w tej�bran�ży�zro�dzi�-
ła�się�wraz�z ro�sną�cy�mi�eko�lo�-
gicz�ny�mi�ten�den�cja�mi�wza�kre�-
sie�efek�tyw�no�ści�ener�ge�tycz�nej
bu�dyn�ków.� Na�sze� sys�te�my
po�li�ure�ta�no�we�speł�nia�ją�te�wy�-
mo�gi�–�pod�kre�śla�Ar�tur�Pa�pis,
Pre�zes� Za�rzą�du� UL�TRA�PUR
Sp.�z o.o.,�i do�da�je:�–�W tym�za�-
kre�sie�po�li�ure�tan�jest�ma�te�ria�-
łem�oko�ło�dwu�krot�nie�bar�dziej
sku�tecz�nym�od in�nych�ma�te�ria�-
łów�izo�la�cyj�nych.�Bu�dyn�ki�ocie�-
plo�ne� pian�ką� po�li�ure�ta�no�wą
zu�ży�wa�ją�oko�ło�dwa�ra�zy�mniej
ener�gii�ciepl�nej,�niż�te,�w któ�-
rych�za�sto�so�wa�no�in�ne�ro�dza�-
je�ter�mo�izo�la�cji.�Tak�że�z uwa�-
gi�na czas�i eko�no�mi�kę�pra�cy
(naprzy�kład�ter�mo�izo�la�cję�pod�-
da�sza� o po�wierzch�ni 200� m2

moż�na�prze�pro�wa�dzić�w cią�gu
za�le�d�wie�kil�ku�go�dzin)�pian�ka
po�li�ure�ta�no�wa�zdo�by�wa�co�raz
to� więk�sze� gro�no� zwo�len�ni�-
ków.
Naj�waż�niej�szy�mi� za�le�ta�mi

pian�ki�po�li�ure�ta�no�wej,�oprócz�jej
wła�ści�wo�ści�izo�la�cyj�nych�(współ�-

czyn�nik�prze�ni�ka�nia�cie�pła),�są:
wy�jąt�ko�wa�szczel�ność�i nie�prze�-
wiew�ność� (nie� po�sia�da� tzw.
most�ków�ter�micz�nych),�ła�twość
oraz� bez�pie�czeń�stwo� za�sto�so�-
wa�nia� –� nie� py�li,� nie� emi�tu�je
przy�kre�go�za�pa�chu,�nie�po�sia�da
wła�ści�wo�ści�uczu�la�ją�cych.�Po�li�-
ure�tan� apli�ko�wa�ny� w for�mie
pia�ny�wy�peł�nia�w spo�sób�cią�gły
naj�drob�niej�sze�szcze�li�ny�i za�głę�-
bie�nia�na do�wol�nej�po�wierzch�-
ni�bu�dyn�ku.�Izo�la�cje�po�li�ure�ta�-
no�we�wy�róż�nia�tak�że�wy�jąt�ko�wa
trwa�łość� i wie�lo�let�nia� ży�wot�-
ność,�bez�zmian�wła�ści�wo�ści�fi�-
zycz�nych.�
Wszyst�kie�sys�te�my�pro�du�ko�-

wa�ne�przez�UL�TRA�PUR�po�-
wsta�ją�w Pol�sce�w opar�ciu�o za�-
ple�cze� tech�no�lo�gicz�ne,� któ�re
umoż�li�wia�wy�two�rze�nie�i do�-
sta�wę�to�wa�ru�do klien�ta�w eks�-
pre�so�wym�ter�mi�nie�do 3�dni
ro�bo�czych.� Wy�so�kiej� ja�ko�ści

sys�te�my�po�li�ure�ta�no�we�speł�nia�-
ją�ce�wy�ma�ga�nia�klien�tów�po�-
wsta�ją�przy ści�słej�współ�pra�cy
tech�no�lo�gów�z klien�ta�mi.�
No�wo�cze�sny,�w peł�ni�au�to�-

ma�tycz�ny�za�kład�pro�duk�cyj�ny

zlo�ka�li�zo�wa�ny�jest�w Gnieź�nie.
Fir�ma�po�sia�da�dwa�do�sko�na�le
wy�po�sa�żo�ne�la�bo�ra�to�ria,�a po�-
nad�to�pro�duk�ty�są�ate�sto�wa�ne
przez� la�bo�ra�to�ria� ze�wnętrz�-

ne� –� Pań�stwo�we�go� Za�kła�du
Hi�gie�ny�oraz�In�sty�tu�tu�Tech�ni�-
ki�Bu�dow�la�nej.
We�współ�pra�cy�z wy�ko�naw�-

ca�mi,�a tak�że�aby�speł�nić�su�ro�we
nor�my� eu�ro�pej�skie,� tech�no�lo�-
dzy�fir�my�UL�TRA�PUR�opra�co�-
wa�li� kil�ka� ro�dza�jów� pia�nek
do izo�la�cji�po�szcze�gól�nych�ele�-
men�tów� do�mów:� Ul�tra�pol
RG 03/10� pian�ka� otwar�to�ko�-
mór�ko�wa�do izo�la�cji�pod�da�szy,
Ultra�pol�RG 03/35�pian�ka�za�-
mknię�to�ko�mór�ko�wa�do izo�la�cji
ścian,�stro�pów�i fun�da�men�tów,
Ul�tra�pol�RG05/55P�pian�ka�za�-
mknię�to�ko�mór�ko�wa�do izo�la�cji
pod�łóg�i fun�da�men�tów,�a tak�że
Ul�tra�pol�RG 05/55�pian�ka�za�-
mknię�to�ko�mór�ko�wa�do izo�la�cji
da�chów�pła�skich.�Pian�ki� te� są
cią�gle�ulep�sza�ne,�a tak�że,�w za�-
leż�no�ści�odpo�trzeb�i ocze�ki�wa�-
nych� wła�ści�wo�ści� pro�du�cent
mo�że� do�sto�so�wać� od�po�wied�-
nie�roz�wią�za�nie�tak,�aby�pro�dukt
mak�sy�mal�nie� speł�niał� swo�ją
funk�cję.
UL�TRA�PUR,�oprócz�kom�-

po�nen�tów� do wy�twa�rza�nia
pian�ki�izo�la�cyj�nej,�pro�du�ku�je
tak�że� che�micz�ne� skład�ni�ki

kom�po�nen�ty� po�li�ure�ta�no�we
dla�bran�ży�me�blar�skiej�sa�mo�-
cho�do�wej�i me�dycz�nej.�Kom�-
po�nen�ty�czę�sto�są�do�bie�ra�ne�in�-
dy�wi�du�al�nie� pod po�trze�by
klien�ta,�tak�aby�pro�dukt�speł�-
niał� ta�kie� wy�ma�ga�nia� ja�kie
osta�tecz�ny� użyt�kow�nik� jest
w sta�nie�do�ce�nić.
Na tej�sa�mej�ba�zie,�po�przez

od�po�wied�nie� do�bra�nie� skład�-
ni�ków,�UL�TRA�PUR�pro�du�ku�-
je� rów�nież� kle�je� po�li�ure�ta�no�-
we.� Obec�nie� fir�ma� pra�cu�je
nad wpro�wa�dze�niem�na ry�nek
no�we�go�kle�ju�do ście�żek�chod�-
ni�ko�wych�z ka�mie�nia�do za�sto�-
so�wa�nia�na ze�wnątrz.�–�To�roz�-
wią�za�nie�po�pu�lar�ne�w kra�jach
po�łu�dnio�wych,� ale� je�ste�śmy
pew�ni,� że� ten� trend� przyj�dzie
i do nas�i zy�ska�uzna�nie�ro�dzi�-
mych�użyt�kow�ni�ków,�któ�rzy�są
bar�dzo�otwar�ci�nawszel�kie�no�-
win�ki�w tym�za�kre�sie.�A ja�ko,�że
wna�szą�po�li�ty�kę�jest�wpi�sa�ne�po�-
dą�ża�nie�za tren�da�mi,�już�te�raz
przy�go�to�wu�je�my�się�do za�spo�-
ko�je�nia�po�py�tu.�Ma�my�już�przy�-
go�to�wa�ną�li�nię�tech�no�lo�gicz�ną
i ru�sza�my�z pro�duk�cją�–�mó�wi
Ar�tur�Pa�pis.

Naj�wyż�sza�Ja�kość�
Qu�ali�ty�In�ter�na�tio�nal 2021�

Pro�du�ko�wa�na�przez�UL�TRA�-
PUR� dwu�skład�ni�ko�wa� pia�na
po�li�ure�ta�no�wa�do na�try�sko�wej
izo�la�cji�pod�da�szy�do�mów�jed�no�-
ro�dzin�nych�Ul�tra�pol�RG 03/10

zdo�by�ła�wła�śnie�go�dło�QI 2021.
Po�sia�da� struk�tu�rę� otwar�to�ko�-
mór�ko�wą,�dzię�ki�cze�mu�ce�chu�-
je� się� ni�ską� gę�sto�ścią� i du�żą
wy�daj�no�ścią�wy�peł�nie�nia�izo�lo�-
wa�nych�po�wierzch�ni.�Sta�no�wi

bar�dzo� ma�łe� ob�cią�że�nie� kon�-
struk�cji�bu�dyn�ku,�a jed�no�cze�śnie
znacz�nie�pod�no�si� je�go� spraw�-
ność�ener�ge�tycz�ną�i aku�stycz�ną.
Struk�tu�ra�po�sia�da�do�brą�prze�-
pusz�czal�ność�po�wie�trza,�dzię�ki
cze�mu� ścia�ny� mo�gą� „od�dy�-
chać”.� –� Pian�ka� za�cho�wu�je
nie�zmien�ne� pa�ra�me�try� przez
dłu�gi�czas�użyt�ko�wa�nia,�nie�wy�-
ka�zu�je� żad�nej� nie�bez�piecz�nej
emi�sji�związ�ków�or�ga�nicz�nych
i speł�nia�kra�jo�we�prze�pi�sy�od�no�-
śnie�sto�so�wa�nia�we�wnątrz�po�-

miesz�czeń,�wktó�rych�prze�by�wa�-
ją�lu�dzie�–�wy�mie�nia�pre�zes�Ar�-
tur�Pa�pis.�
Pro�dukt�ten�po�wsta�je�w peł�ni

zauto�ma�ty�zo�wa�nym� i prze�zna�-
czo�nym�spe�cjal�nie�dla�tej�pro�duk�-
cji10-to�no�wym�mie�szal�ni�ku.�Prze�-
szedł�sze�reg�te�stów�podwzglę�dem
zgod�no�ści� ze� zhar�mo�ni�zo�wa�ną
nor�mą� PN�-EN 1435-1:2013-06.
Po�sia�da�atest�PZH�i znak�CE.
Pian�ka� jest� dwu�skład�ni�ko�wa
(skład�nik� A i B)� i pa�ko�wa�na
w200-li�tro�we,�sta�lo�we,�la�kie�ro�-
wa�ne�we�wnątrz�becz�ki.�
Pian�ka� Ul�tra�pol� RG 03/10

ma� bar�dzo� do�bre� pa�ra�me�try
izo�la�cyj�ne.� Jest� wia�trosz�cze�l�-
na,� a jed�no�cze�śnie� pa�ro�prze�-
pusz�czal�na.�Wy�róż�nia�się�do�brą
przy�czep�no�ścią.� Klei� się� do
wszyst�kich�ro�dza�jów�pod�ło�ża:
be�to�nu,�de�sek,�kro�kwi,�mem�-
bra�ny.� Moż�na� apli�ko�wać� ją
w kil�ku�war�stwach,�któ�re�ści�śle
przy�le�ga�ją�do sie�bie.�Ogra�ni�cza
to�do mi�ni�mum�po�wsta�wa�nie
pu�stych�prze�strze�ni,�co�po�zy�-
tyw�nie�wpły�wa�na sku�tecz�ność
ocie�ple�nia.�
Klien�ta�mi�fir�my�UL�TRA�PUR

są�wy�spe�cja�li�zo�wa�ne�fir�my�wy�-
ko�naw�cze,�po�sia�da�ją�ce�ma�szy�ny
do na�kła�da�nia�pian�ki,� a tak�że
wie�dzę� od�no�śnie� za�sad� BHP
i me�tod� na�no�sze�nia� pian�ki.
–�Na�sze�po�li�ure�ta�no�we�pian�ki
izo�la�cyj�ne� bro�nią� się� sa�me
i sys�te�ma�tycz�nie�zy�sku�ją�co�raz
więk�sze� gro�no� zwo�len�ni�ków,
za�rów�no� wśród� wła�ści�cie�li
do�mów,�jak�i firm�de�we�lo�per�-
skich,�bu�dow�la�nych�i re�mon�to�-
wych.� Na�sze� pian�ki� są� re�ko�-
men�do�wa�ne�przez�oso�by,�któ�re
je� za�sto�so�wa�ły,� ko�lej�nym� po�-
ten�cjal�nym� użyt�kow�ni�kom,
co�jest�dla�nas�naj�więk�szą�sa�tys�-

fak�cją� i po�twier�dze�niem� ich
funk�cjo�nal�nych�za�let.�Rok�rocz�-
nie� mu�si�my� po�dwa�jać� mo�ce
pro�duk�cyj�ne,�aby�za�spo�ko�ić�za�-
po�trze�bo�wa�nie�ryn�ku�–�za�zna�-
cza�pre�zes�A.�Pa�pis.�

Jo�an�na�Chru�stek,�Ja�cek�Ma�jew�ski

Dla�cze�go�war�to�ocie�plić�bu�dy�nek
pia�ną�po�li�ure�ta�no�wą?
Po�li�ure�tan�to�two�rzy�wo�sztucz�ne�wy�na�le�zio�ne�przez�nie�miec�kie�go�che�mi�ka�Ot�to�Bay�era�w 1937�r.�Od tam�te�go�cza�su�moc�no�ewa�lu�owa�ło�i zna�la�zło�za�sto�so�wa�nie
w wie�lu�bran�żach�pro�duk�cyj�nych.�Je�że�li�po�my�śli�my�o po�li�ure�ta�nie,�to�ko�ja�rzy�się�on�nam�z kom�for�tem�i wy�go�dą.�Prze�cięt�ny�czło�wiek�ma�kon�takt
z tym�two�rzy�wem�przez�mi�ni�mum 70�proc.�cza�su�w cią�gu�dnia.�Dla�cze�go?�Po�nie�waż�ma�te�rac,�na któ�rym�śpi�my,�fo�tel�w do�mu,�fo�tel�kie�row�cy,
de�ska�roz�dziel�cza�w sa�mo�cho�dzie,�po�de�szwy�bu�tów,�sio�deł�ka�ro�we�ro�we�wy�ko�na�ne�są�z pian�ki�po�li�ure�ta�no�wej.
Po�li�ure�tan�to�tak�że�kom�fort�ciepl�ny.�Jest�to�ma�te�riał�o naj�lep�szych�wa�lo�rach�izo�la�cyj�nych. 100�proc.�lo�dó�wek,�boj�le�rów�jest�za�izo�lo�wa�nych�pian�ką�po�li�ure�ta�no�wą.
Od dzie�sią�tek�lat�ha�le�bu�do�wa�ne�są�przy uży�ciu�pły�ty�war�stwo�wej,�a od nie�mal 20�lat�pian�kę�po�li�ure�ta�no�wą�uży�wa�się�do izo�la�cji�do�mów�me�to�dą�na�try�sku.�

Aby�mo�gły�po�wstać�wszyst�kie�te�ele�men�ty,�ktoś�mu�si�wy�pro�du�ko�wać�i do�star�czyć�che�micz�ne�kom�po�nen�ty.�Tym�zaj�mu�ją�się�fir�my�w bran�ży�na�zy�wa�ne�po�tocz�nie
„sys�tem�hau�sa�mi”�czy�li�„do�ma�mi”,�w któ�rych�two�rzo�ne�są�re�cep�tu�ry,�ba�da�ne�i pro�du�ko�wa�ne�kom�po�nen�ty�do wy�twa�rza�nia�pian�ki�po�li�ure�ta�no�wej.
UL�TRA�PUR�jest�wła�śnie�ta�kim�„do�mem”,�choć�do�mu�nie�przy�po�mi�na.�Jest�to�no�wo�cze�sny,�w peł�ni�zauto�ma�ty�zo�wa�ny�za�kład�pro�duk�cyj�ny�ulo�ko�wa�ny�wGnieź�nie.�

UL�TRA�PUR�–�li�der�w do�cie�ple�niach
Trwa�ła�i sku�tecz�na�izo�la�cja�pre�mium�na wie�le�lat,�czy�li:

• szyb ka i ła twa do za apli ko wa nia,

• szczel na, nie prze wiew na – bez most ków ter micz nych,

• ni ski współ czyn nik lamb da,

• wni ka w każ dą szcze li nę uszczel nia nej po wierzch ni,

• nie py li, nie uczu la, nie wy dzie la nie przy jem ne go za pa chu,

• wy jąt ko wa funk cjo nal ność, wie lo let nia trwa łość.
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Fir�ma�wy�star�to�wa�ła�na ryn�ku
w mo�men�cie�uwol�nie�nia�pol�-
skiej�go�spo�dar�ki�i prze�obra�żeń
ustro�jo�wych�i od ra�zu�zła�pa�ła
wiatr�w ża�gle,�ofe�ru�jąc�pre�fa�-
bry�ko�wa�ne�wy�ro�by�be�to�no�we,
by�pod ko�niec�lat 90�uru�cho�-
mić�pro�duk�cję�stru�no�be�to�no�-
wych�słu�pów�dla�ener�ge�ty�ki,�co
ukie�run�ko�wa�ło� dal�szą� dzia�-
łal�ność� Stru�no�bet�-Mi�gacz
na ko�lej�ne�la�ta.�
Założyciel firmy – Henryk
Migacz działalność zaczynał
od produkcji prostych wyro-
bówbetonowychwniewielkim
zakładzie w Kuzkach pod
Włoszczową.Wykonywanotam
przedewszystkimmałogabary-
toweelementyz betonui żelbe-
tu,główniedlapotrzebbudow-
nictwa. Zakład szybko się
rozwijał, nawiązał współpracę
z InstytutemBudownictwaPo-
litechnikiWrocławskiej,efektem
którejbyłouruchomieniepro-
dukcjisłupówwirowanych,ja-
ko w pierwszym prywatnym
zakładziewPolsce.Spółkaobec-
niejestkrajowymlideremwtym
segmencieprodukcji.Strunobe-

tonowesłupystałysięnaszym
flagowymproduktem.Mająsze-
rokie zastosowanie, głównie
do podwieszaniasiecienerge-
tycznych średniego i niskiego
napięcia oraz sieci trakcyjnej
i LPN. Znaczącym krokiem
wrozwojuprzedsiębiorstwaby-
ło uruchomienie dwóch no-
wychzakładówprodukcyjnych,
w 2013r.w LewinieBrzeskim
kołoOpolai od 2015r.wGrzy-

bowiena Pomorzu.W fabryce
wLewinieBrzeskim,gdzieobec-
niemieści się siedziba spółki,
produkujesięstrunobetonowe
elementywirowanejedno- lub
wielosegmentowe do budowy
wieżtelekomunikacyjnychi li-
nii wysokich napięć 110 kV
orazoświetleniowesłupykom-
pozytowe.

Czym�ce�chu�je�się�tech�no�lo�gia
stru�no�be�to�nu�wi�ro�wa�ne�go?
Technologiawirowaniapozwa-
lauzyskaćgładkąpowierzchnię
produkowanegoelementuowy-
sokimstopniuzagęszczeniabe-
tonui dużejtrwałościelemen-
tów. Byliśmy pionieremw tej
dziedzinie, dziś jesteśmy naj-
większymkrajowymproducen-
temw tymsegmencie.Przyczy-
niliśmy się w ten sposób do
zatrzymaniaimportudoPolski
słupów,gdyżnaszaofertaza-
spokajazarównorynekkrajo-
wy,jakrównieżpozwalana eks-
portdo krajówsąsiednich.
Od początku działalności

Strunobet-Migaczstawiana in-
nowacyjnośćidopasowaniepro-

duktów do potrzeb rynku.
Efektem tego podejścia było
wprowadzeniewspomnianych
wieżsegmentowychstrunobeto-
nowychtypuESo długościach
do 57 m.Wykorzystywane są
onejakokonstrukcjewsporcze
dla urządzeń telekomunikacji,
oświetlenia,instalacjiodgromo-
wychczyreklam.Na ichbazie
powstałyrównieżsłupywysokie-
gonapięcia 110kV,któredzię-

kiswoimzaletom,zastępująsta-
lowesłupy.
Z koleilekkiei niekorodu-

jąceoświetleniowesłupykom-
pozytowepowstająna najno-
wocześniejszejw Europielinii

produkcyjnej. Waga słupa
owysokości 10mwynosijedy-
nie 46 kg,coeliminujepotrze-
bę wykorzystania ciężkiego
sprzętupodczasrealizacjiin-
stalacji i znacznie zmniejsza
kosztinwestycji.Całośćprac
przedsiębiorstwawspierana-
szawłasnabazatransportowa,
którą stanowi nowoczesny
i profesjonalnytaborsamocho-
dowy.

Przejdź�my�do szcze�gó�łów�–�co
do�kład�nie�sta�no�wi�trzon�ofer�-
ty�Stru�no�be�tu?�
Szeroki wachlarz strunobeto-
nowych żerdzi wirowanych
typuE toponad90pozycjio za-
stępczych siłach wierzchołko-
wych od 2,5 kN do 50 kN
w przedziale długościowym
od 9do 21mb.W ofercieznaj-
dująsiętakżesłupyżelbetowety-
puŻN,prefabrykowanekabiny
sekcyjne,złączakabloweśrednie-
gonapięcia,kontenerowestacje
transformatorowew obudowie
betonowej,czyprefabrykowane
elementyustojowe(płytyfunda-
mentowe,płytyi belkidlasieci
przesyłowychśredniegoiniskie-
gonapięcia).Ofertastrunobeto-
nowychwirowanychkonstruk-
cjiwsporczychzawierarównież
innowacyjne słupy typu ETG
przeznaczonedo budowytrak-
cjikolejowychoraz tramwajo-
wych. Zastosowane nowocze-
snerozwiązaniakonstrukcyjne
w słupachETGzostałyzastrze-
żonew UrzędziePatentowym.
Jesteśmy też producentem

monolitycznych żelbetowych
obudówznajdującychszerokie
zastosowaniew różnychgałę-
ziachgospodarki.Technologia
wytworzeniaobudówpozwala
na bardzo szeroki zakres ich
stosowaniaw energetycezawo-
dowej i kolejowej, przemyśle
czysystemachtelekomunikacyj-
nych. Najczęściej stosowane
obudowyskładająsięz trzech
elementów:bryłygłównej,fun-
damentu–pełniącegofunkcję
piwnicyzeszczelnąmisąolejo-
wą–orazdachu.Każdyelement
jestwykonywanyw jednymcy-
klutechnologicznymz betonu
samozagęszczalnegoSCC.

Dzi�siej�szy� Stru�no�bet�-Mi�gacz
to� trzy�za�kła�dy�pro�duk�cyj�ne,
stra�te�gicz�nie� roz�lo�ko�wa�ne
na te�re�nie� kra�ju� w woj.� po�-
mor�skim,�opol�skim�oraz�świę�-
to�krzy�skim.�Wszyst�kie�wy�po�-
sa�żo�ne�są�w no�wo�cze�sny�park
ma�szy�no�wy.�To�efekt�nie�ustan�-
nych�in�we�sty�cji,�któ�re�wpi�sa�ne
są�wpo�li�ty�kę�za�rzą�dza�nia�pręż�-
nie� roz�wi�ja�ją�ce�go� się� przed�-
się�bior�stwa.
Ciągłyrozwójtopodstawa.Stąd
teżcałkiemniedawnowdroży-
liśmy seryjną produkcję no-
wych, prefabrykowanych pali
fundamentowychprzeznaczo-
nychgówniedlainfrastruktury
kolejowej. Pełnią one funkcję

fundamentudo posadawiania
nanichkonstrukcjiwsporczych,
czylisłupówi brameksiecitrak-
cyjnej.
Na listęinnowacyjnychwyro-

bów wpisują się także wspo-
mniane kompozytowe słupy
oświetleniowe produkowane
wZakładziewLewinieBrzeskim.
Powstają w technologii odle-
waniaodśrodkowegow specja-
listycznychwirówkach.Zapew-
niaonastabilnośćwymiarową
orazidealniegładkąpowierzch-
nię bez szwów i nierówności.

Najważniejszymizaletamipro-
duktu są niska waga, niepal-
ność, odporność na czynniki
chemiczne,atmosferycznei od-
porność na promieniowanie
UV.Słupyzpowodzenieminsta-
lowanesąm.in.nanowychoraz
modernizowanych obiektach
kolejowych.
W całejspółcezatrudniamy

ok.400osób.Rozbudowafabryk
i rozwójniebyłybymożliwebez
wsparciawykwalifikowanejka-
dryi ichzaangażowania.Stały,
fachowy i lojalny zespół pra-
cownikówtodlakażdegoprzed-
siębiorstwawartość bezcenna.
Takjestiwnaszymprzypadku.

Stru�no�bet�-Mi�gacz� na prze�-
strze�ni 3�de�kad�prze�był�dro�gę
zma�łej,�lo�kal�nej�fir�my�do sta�-
tu�su�naj�więk�sze�go�pro�du�cen�ta
wkra�ju.�Jak�osią�ga�się�po�zy�cję
li�de�ra�na ryn�ku?
Ponad 30latfunkcjonowania,
nieustanny rozwój technolo-
gicznyorazdbałośćonajwyższą
jakośćwyrobówpozwoliłanam
osiągnąćpozycjęstrategiczne-
go dostawcy prefabrykatów
z betonudlaenergetykizawo-
dowejorazkolejowej.Nieustan-
nie staramy się udoskonalać
swój asortyment, rozwijać się
technologicznieorazrozbudo-
wywać i modernizować hale
produkcyjne,dając jednocze-
śnienajlepszezmożliwychwa-
runki pracy. Obecna, dobra
sytuacja spółki to przede
wszystkimefektnieustannego
dążeniado rozwoju,poszerza-
niaasortymentu,częstopomi-
mo niesprzyjających warun-
ków gospodarczych, które
zwłaszczana przestrzeniostat-
nichkilkunastumiesięcydały
sięmocnoweznakiwielusek-
toromgospodarki.
Nieustajemyw realizacjiko-

lejnychzamierzeń.Mamysze-
rokieplanyinwestycyjne.Nie
skupiamy się tylko na rodzi-
mymrynku,utrzymujemyrów-
nież kontakty z odbiorcami
z zagranicy, eksportujemy
dowielukrajów.Przedewszyst-
kim jesteśmy konsekwentni

w tym,corobimy.Nieustannie
poszukujemynowychrozwią-
zań, wdrażamy nowoczesne
technologie, co daje stabilny
i zrównoważonyrozwójfirmy,
jak również ma pozytywny
wpływna rozwójcałejgospo-
darki,zwłaszczasektorówener-
getycznego,transportuszyno-
wegoi budownictwa,doktórych
przede wszystkim kierujemy
nasząofertę.

Roz�ma�wia�ła�Jo�an�na�Chru�stek

Pol�ska,�in�no�wa�cyj�na�myśl�tech�no�lo�gicz�na
Stru�no�bet�-Mi�gacz�dla�ener�ge�ty�ki�i trans�por�tu�szy�no�we�go
RozmowazeSta�ni�sła�wem�Wój�ci�kiem,PrezesemZarząduprzedsiębiorstwaStrunobet-Migacz Sp.z o.o.,największegopolskiegoproducenta
strunobetonowychżerdzienergetycznychi oświetleniowychorazczołowegodostawcystacjitransformatorowych
dlainfrastrukturykolejoweji energetycznej

Za�kład�Produkcyjny�Stru�no�bet�-Mi�gacz�w Le�wi�nie�Brze�skim�

Sieć�trakcji�kolejowej�na�słupach�ETG

Sta�no�wi�sko�słu�po�we�śred�nie�go�na�pię�cia

Sta�cja�trans�for�ma�to�ro�wa�w obu�do�wie�żel�be�to�wej
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Lam py za mon to wa ne na szy nie
są do brym spo so bem na do świe -
tle nie po miesz czeń, w któ rych
do stęp do świa tła dzien ne go
jest ogra ni czo ny. Dzię ki opcji
swo bod ne go ich prze su wa nia,
moż na wy ko rzy stać je na wet
w naj ciem niej szym ką cie.
Wszyst ko za le ży tak na praw dę
od na szych bie żą cych po trzeb. 

Te go ty pu roz wią za nia do nie -
daw na sto so wa ne by ły głów nie
w bu ti kach, skle pach z odzie żą,
obu wiem, bi żu te rią – wszę dzie
tam, gdzie to war mu si być wy -
eks po no wa ny i oświe tlo ny. Ale
dla cze go nie za sto so wać ta kie go
oświe tle nia w do mach i miesz -
ka niach? Fir ma Kan lux umoż li -
wia kom po no wa nie ma łych
i więk szych ze sta wów szy no -
prze wo dów, ide al nych do prze -
strze ni biu ro wych, a tak że do -
mo wych. Spo so bów aran ża cji
jest wie le – szy no prze wo dy są
przy dat ne przy po miesz cze niach
dłu gich i wą skich, ale tak że
przy po wierzch niach du żych,
zła ma nych, gdzie moż na za po -
mo cą jed ne go szy no prze wo du
oświe tlać ca łe po miesz cze nie
lub włą czać i wy łą czać świa tło
w po szcze gól nych stre fach.
Kan�lux�TE�AR to ser ce sys te -

mu – czę ści, z któ rych bu du je się

nasu fi cie „dro gę”, naktó rej moż -
na roz mie ścić lam py. Moż na
rów nież prze su wać je wza leż no -
ści od po trzeb, aby skie ro wać
wię cej świa tła np. na ka na pę,
pod czas wie czor ne go czy ta nia
książ ki lub prze mie ścić je bli żej
sto łu, że by zjeść ro dzin ną ko la cję.
Kan lux TE AR skła da się z szyn

i róż ne go ro dza ju łącz ni ków,
dzię ki któ rym moż na sa mo dziel -
nie de cy do wać ja ki kształt fi nal -
nie przy bie rze oświe tle nie. Użyt -
kow nik od po cząt ku do koń ca
pro jek tu je wła sny, in dy wi du al ny
ze staw. Do szyn moż na do brać
dwa ty py opraw: Kan lux ACORD
ATL1 lub Kan lux ACORD ATL2.

Pierw szy ro dzaj zin te gro wa -
nych opraw oświe tle nia – Kan�lux
ACO�RD�ATL1, to lam py, któ re
wy jąt ko wo ła two moż na do sto -
so wać do in dy wi du al nych po -
trzeb. Do wy bo ru są ko lo ry bia -
ły lub czar ny, dwie mo ce (18W
i 30W), bar wa świa tła i kąt świe -
ce nia. Kan lux ACORD ATL1 to

wy jąt ko wa trwa łość 50 tys. godz.
i 5 lat gwa ran cji, a tak że mar ko -
we klu czo we kom po nen ty, wy so -
ki po ziom od da wa nia re al nych
barw (CRI>90) iwy eli mi no wa nie
efek tu olśnie nia.

Do wy bo ru są tak że lam py
na szy ny, do któ rych moż na
do brać ża rów ki – to Kan�lux

ACORD�ATL2. W ich przy pad -
ku rów nież do wy bo ru są obu -
do wy opra wy w ko lo rach bia łym
lub czar nym. ATL2 cha rak te ry -
zu ją się wy mien nym źró dłem
świa tła o trzon ku GU 10, któ re
rów nie ła two moż na do sto so wać
do in dy wi du al nych po trzeb.
Moż na wy brać do wol ną bar wę
i moc w opra wach za leż nie
od stre fy, w któ rej bę dą użyt ko -
wa ne. 

Wła ści we oświe tle nie po miesz -
cze nia ma ogrom ny wpływ
na ogól ne sa mo po czu cie. Kie dy
na ze wnątrz świe ci słoń ce, or ga -
nizm ma wię cej ener gii do dzia -
ła nia, któ rą zwy kle tra ci w po -
chmur ne, desz czo we dni. Aby
za wsze czuć się kom for to wo we
wła snym do mu, war to za dbać
o wła ści we oświe tle nie. Sys tem
Kan lux TE AR mo że w tym po -
móc. No wo cze sny de sign i in dy -
wi du al ne roz miesz cze nie lamp,
któ rych świa tło do trze na wet
donaj ciem niej szych za ka mar ków
do mu, po zwo lą każ de go dnia,
nie za leż nie odpo go dy roz świe tlać
wnę trza zgod nie zupodo ba niem.

Oprac.�J.J.

Kan�lux�ACORD�i Kan�lux�TE�AR�
–�sku�tecz�ne�i efek�tow�ne�in�sta�la�cje�świetl�ne
Szy no prze wo dy są nie tyl ko wy god nym roz wią za niem na funk cjo nal ne oświe tle nie w po miesz cze niu, ale w ła twy spo sób
po zwa la ją nadać wnę trzom no wo cze sne go cha rak te ru. To co raz częst szy wy bór mi ło śni ków nie tu zin ko we go de si gnu.
Że by osią gnąć za mie rzo ny efekt trze ba za dbać o pra wi dło wy mon taż szyn, a tak że o do bór i roz kład lamp.
Kom plek so wo po ma ga w tym fir ma Kan lux. 

W kon tek ście pre fa bry ka cji,
któ ra już z sa me go za ło że nia
wpi su je się w ideę pro eko lo gicz -
nej ogól no świa to wej po li ty ki,
Pol ska już daw no po ra dzi ła so -
bie ze ste reo ty pem „wiel kiej
pły ty”, wkra cza jąc w no wo cze -
sne do pa so wa ne do klien ta
i przy ja zne śro do wi sku roz -
wią za nia pre fa bry ko wa ne. 

Po twier dze niem mi lo we go
kro ku we wdra ża niu re ali za cji
peł nej kon struk cji pre fa bry ko -
wa nej jest dzia łal ność Pio nu
Pre fa bry ka cji Gru py Ka pi ta ło -
wej F.B.I. TAS BUD. Gru pa ta,
z wy łącz nie pol skim ka pi ta łem,
dzia ła ją ca na wie lu za gra nicz -
nych ryn kach ja ko do świad -
czo ny ge ne ral ny wy ko naw ca,
ma w swo jej ofer cie in no wa cyj -
ne roz wią za nia pre fa bry ko wa -
ne pro du ko wa ne we wła snej
pro eko lo gicz nej fa bry ce mo -
du łów i pre fa bry ka tów w tech -
no lo gii żel be to wej i be to no wej
na Ma zow szu. Sze ro ka ga ma
pre fa bry ka tów do stęp na w ofer -
cie Gru py – fun da men ty, fi li gra -
ny, słu py, bel ki, ele men ty pły to -
we, ścien ne, a tak że ele men ty
prę to we czy pre fa bry ka ty in ży -
nie ryj ne – umoż li wia ją do pa so -
wa nie do kon kret ne go za po trze -
bo wa nia w róż nych ga łę ziach
bu dow nic twa, od miesz ka nio -
we go, rol ni cze go przez prze -

my sło we, śro do wi sko we, aż
poza awan so wa ne bu dow nic two
mo du ło we. „Kro jo ne na mia rę”
mo du ły gwa ran tu ją opty mal ne
zu ży cie ma te ria łów, dzię ki wy -
so kiej ja ko ści pre fa bry ka tów
pro du ko wa nych w po wta rzal -
nym pro ce sie, re du ku ją ilość
od pa dów sta li i be to nu, co
umoż li wia mak sy mal ne zmniej -
sze nie śla du wę glo we go. Prze -
nie sie nie du żej czę ści pro ce su
bu dow la ne go do pro eko lo gicz -
nej fa bry ki skra ca czas re ali za -
cji in we sty cji, co jest istot ne dla
klien ta pod wzglę dem eko no -
micz nym oraz zmniej sza od -
dzia ły wa nie bu do wy na śro do -
wi sko. 

Gru pa Ka pi ta ło wa F.B.I.
TAS BUD w tech no lo giach pre -
fa bry ko wa nych idzie jesz cze
da lej ja ko pre kur sor no wo cze -
snych roz wią zań. Po sia da jąc
w struk tu rach za rów no Pion
Pre fa bry ka cji, jak i Pion Na uko -
wo Ba daw czy ma na swo im
kon cie sze reg in no wa cji, w tym
pa ten ty naj wyż szej kla sy „A”
w dzie dzi nie pro eko lo gicz ne go
i pre fa bry ko wa ne go bu dow -
nic twa. Za wią za ne z Po li tech ni -
ką War szaw ską oraz Pol ską
Aka de mią Na uk wie lo wąt ko we
Kon sor cjum Ba daw czo -Roz -
wo jo we In ter dy scy pli nar nych
Roz wią zań w Bu dow nic twie

opra co wu je m.in. pre fa bry ko -
wa ne ele men ty kon struk cyj ne
pio no we z go to wą ele wa cją
oraz na wierzch nio we pie sze
i jezd ne, po pra wia ją ce ja kość
po wie trza, ni we lu ją ce za nie -
czysz cze nia an tro po ge nicz ne
(m.in. CO2), a tak że po pra wia -
jące ja kość wo dy w pro ce sach
fo to ka ta li zy. Opra co wy wa ne
pre fa bry ka ty ma ją rów nież
zdol no ści de zyn fek cyj ne, co
jest istot ne w obec nych pan de -
micz nych cza sach. 

Pro po no wa ne przez Gru pę
in no wa cyj ne fo to ka ta li tycz ne ele -
men ty pre fa bry ko wa ne zo sta ły
wie lo krot nie wy róż nio ne, wtym
Zło tym Go dłem Naj wyż sza Ja -
kość Qu ali ty In ter na tio nal.

Po zy tyw ny wpływ pre fa bry -
ka cji na śro do wi sko i ja kość po -
wie trza jest nie zwy kle istot ny
w do bie ro sną ce go kry zy su kli -
ma tycz ne go. Dzię ki in no wa tor -
skiej dzia łal no ści Gru py Ka pi ta -
ło wej F.B.I. TAS BUD pol skie
roz wią za nia wy róż nia ją się natle
tech no lo gii pre fa bry ko wa nych
na świe cie.
Grupa�Kapitałowa�F.B.I.�TASBUD

In�no�wa�cyj�ne�roz�wią�za�nia
w pol�skiej,�eko�lo�gicz�nej
i�konkurencyjnej�pre�fa�bry�ka�cji�
Bu dow nic two pre fa bry ko wa ne zna ne i ce nio ne na ryn kach
za gra nicz nych, zwłasz cza w kra jach skan dy naw skich oraz
w Eu ro pie Za chod niej, zy sku je na po pu lar no ści rów nież w Pol sce. 

Dzia łal ność la bo ra to ryj na
w spółce GAZ -SYS TEM to nie -
zmier nie waż ny aspekt jej ak -
tyw no ści ba daw czo -roz wo jo -
wej. Obec nie w struk tu rze
Pio nu Ba dań i Roz wo ju dzia ła -
ją trzy la bo ra to ria akre dy to wa -
ne przez Pol skie Cen trum Akre -
dy ta cji na zgod ność z Nor mą
PN -EN ISO/IEC17025:2018-02:
La bo ra to rium Po mia rów Ja -
ko ści Ga zu, La bo ra to rium
Wzor co wa nia Ga zo mie rzy oraz
La bo ra to rium Ba dań Ma te ria -
ło wych. W ro ku 2021 LBM
uzy ska ło rów nież uzna nie Urzę -
du Do zo ru Tech nicz ne go. 
La�bo�ra�to�rium� Po�mia�rów

Ja�ko�ści� Ga�zu zlo ka li zo wa ne
w Po gór skiej Wo li (cer ty fi kat
akre dy ta cji nr AB 1228), świad -
czy m.in. usłu gi po bo ru pró bek
ga zu, ba dań skła du ga zu ziem -
ne go w za kre sie pod sta wo wym
i roz sze rzo nym, po mia rów tem -
pe ra tu ry punk tu ro sy wo dy
i wę glo wo do rów, kon tro li po -
mia ro wo -ana li tycz nej pro ce so -
wych chro ma to gra fów ga zo -
wych, po mia rów w śro do wi sku
pra cy: drgań me cha nicz nych
o dzia ła niu ogól nym i miej sco -
wym, czy ha ła su po cho dzą ce go
z in sta la cji lub urzą dzeń.

La bo ra to rium re ali zu je rów -
nież do dat ko we za da nia, jak
szko le nia i warsz ta ty zwią za ne
z eks plo ata cją urzą dzeń do po -
mia rów pa ra me trów ja ko ścio -
wych pa li wa ga zo we go, ba da nia
za war to ści związ ków siar ki,
w tym THT, po mia rów oświe -
tle nia na sta no wi sku pra cy,
za war to ści wo do ru wga zie ziem -
nym, czy emi sji me ta nu. Na to -
miast do pod sta wo wych za dań
pla ców ki la bo ra to rium wŚwi no -
uj ściu na le ży wy ko ny wa nie ana -
liz roz li cze nio wych pod czas roz -
ła dun ku tan kow ców zLNG oraz
za ła dun ku LNG doau to cy stern,
za twier dza nie i we ry fi ka cja da -
nych po mia ro wych oraz wy ko -
ny wa nie ana liz wo dy i ście ków
na zle ce nie służb eks plo ata cyj -
nych ter mi na lu. 

Z ko lei La�bo�ra�to�rium�Wzor�-
co�wa�nia�Ga�zo�mie�rzy (cer ty fi kat
akre dy ta cji nr AP 183) na le ży
do wą skie go gro na eu ro pej skich
la bo ra to riów akre dy to wa nych
w za kre sie wzor co wa nia ga zo -
mie rzy tur bi no wych. Pla no wa -
ne jest roz sze rze nie za kre su
akre dy ta cji owzor co wa nie ga zo -
mie rzy ul tra dź wię ko wych. La bo -
ra to rium, po za wzor co wa niem
ga zo mie rzy bę dą cych w użyt ko -

wa niu, wy ko nu je rów nież wzor -
co wa nia na zle ce nie pro du cen -
tów ga zo mie rzy, w ra mach we -
ry fi ka cji pier wot nej, zwią za nej
z pro ce sem oce ny zgod no ści
iwpro wa dza niem no wych urzą -
dzeń nary nek. La bo ra to rium jest
miej scem in te re su ją cym nie tyl -
ko dla pol skich, ale i dla za gra -
nicz nych klien tów, za rów no
w za kre sie wzor co wa nia, jak
i moż li wo ści pro wa dze nia róż -
ne go ro dza ju te stów i prac ba -
daw czo -roz wo jo wych. 

Trze cie la bo ra to rium dzia ła ją -
ce w struk tu rach GAZ -SYS TEM
– La�bo�ra�to�rium�Ba�dań�Ma�te�-
ria�ło�wych (cer ty fi kat akre dy ta -
cji AB 1767) zaj mu je się re ali za -
cją ta kich ba dań nie nisz czą cych,
jak ba da nia wi zu al ne, ma gne -
tycz no -prosz ko we, pe ne tra cyj -
ne, ul tra dź wię ko we, w tym po -
mia ry gru bo ści ścian ki, czy oce na
i we ry fi ka cja ra dio gra mów złą -
czy spa wa nych. W 2021 r. la bo -
ra to rium uzy ska ło Uzna nie Urzę -
du Do zo ru Tech nicz ne go nr
LBU -318/25-21.

Akre�dy�to�wa�ne�la�bo�ra�to�ria
GAZ�-SYS�TEM
Spółka GAZ -SYS TEM, stra te gicz na fir ma w za kre sie bez pie czeń stwa
ener ge tycz ne go Pol ski, od po wia da za nie za wod ny prze sył ga zu ziem ne go
oraz re ali zu je kom plek so wy plan in we sty cyj ny roz bu do wy
in fra struk tu ry ga zo wej. Am bit ne pro jek ty nie by ły by moż li we
bez no wo cze sne go za ple cza la bo ra to ryj ne go, któ re re ali zu je ba da nia
za rów no na po trze by we wnętrz ne spół ki, jak rów nież ko mer cyj nie
na rzecz pod mio tów ze wnętrz nych.
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–�Je�ste�śmy�wgro�nie4�wio�dą�cych
do�staw�ców�podwzglę�dem�ilo�ści
hek�ta�rów�chro�nio�nych�przyuży�-
ciu�na�szych�roz�wią�zań.�Zna�le�zie�-
nie� się� w gro�nie� czo�ło�wych
pro�du�cen�tów�napol�skim�ryn�ku
to�ogrom�ny�suk�ces�dla�przed�się�-
wzię�cia,�któ�re�po�wsta�ło�nie�daw�-
no,� zu�peł�nie� od pod�staw.
Sta�li�śmy�się�roz�po�zna�wal�ni,�ofe�-
ru�je�my�peł�ne�tech�no�lo�gie�ochro�-
ny�głów�nych�upraw�rol�ni�czych
w Pol�sce,�czy�li�zbóż�i rze�pa�ku.
Ma�my�rów�nież�bar�dzo�so�lid�ne
port�fo�lio�środ�ków�do ochro�ny
bu�ra�ka�cu�kro�we�go�ipeł�ną�tech�-
no�lo�gię� zwal�cza�nia� chwa�stów
wku�ku�ry�dzy.�Roz�bu�do�wu�je�my
na�sze� pro�gra�my� sa�dow�ni�cze
iwa�rzyw�ni�cze,�w tym�doochro�-
ny� ziem�nia�ka� –� mó�wi� o do�-
tych�cza�so�wych� osią�gnię�ciach
Krzysz tof Go lec,�Pre�zes�Za�rzą�-
du�IN�NVI�GO.�
Każdego�roku�środ�ki�ochro�-

ny�ro�ślin�IN�NVI�GO�są�sto�so�-
wa�ne� na� po�nad 10� mln� ha.
W�ubiegłym�roku�sprze�daż�fir�-
my� osią�gnę�ła� war�tość� oko�ło
400�mln�zł,�w tym�ok. 25�proc.
na ryn�kach�za�gra�nicz�nych.�Fir�-
ma�wcho�dzi�w dru�gą�fa�zę�roz�-
wo�ju� i wpro�wa�dza� pre�pa�ra�ty
wie�lo�skład�ni�ko�we,� któ�re� sta�-
no�wią�bar�dzo�waż�ną�część�ofer�-
ty.�Są�to�m.in.�her�bi�cy�dy�Fun�-

da�men�tum 700� WG,� Ga�la�-
xo 150�WG,�Me�to�dus 650�WG,
Me�zo�nir 340� WG� czy� Tu�-
dor 114�OD,�a tak�że�fun�gi�cy�dy
Kier 450�SC�i AsPik 250�EC.
IN�NVI�GO�wzmac�nia�też�obec�-

ność�na ryn�kach�mię�dzy�na�ro�do�-
wych� –� pro�wa�dzi� � sprze�daż
w 16�kra�jach,�m.in.�w Cze�chach,
Ru�mu�nii,� Bel�gii,� na Wę�grzech,
Sło�wa�cji,�Li�twie�i we�Wło�szech.�
–� Tych� państw� bę�dzie� jesz�cze
wię�cej,�po�nie�waż�pro�ce�sy�re�je�stra�-
cyj�ne�to�czą się�w wie�lu�kra�jach
i z każ�dym� se�zo�nem� ich� li�sta
wy�dłu�ża� się.� Na przy�kład� od
tego�se�zo�nu�na�sze�pro�duk�ty�są
już� do�stęp�ne� w Moł�da�wii
– stwierdza� Ja cek Za wadz ki,
Wi�ce�pre�zes�ds.�roz�wo�ju�ryn�ków
za�gra�nicz�nych.�

Roz�po�czy�na�jąc� dzia�łal�ność,
IN�NVI�GO�po�słu�gi�wa�ło�się�ha�-
słem�„Pol�ska�fir�ma,�świa�to�wa�ja�-
kość,�re�we�la�cyj�na�ce�na”.�Te�idee
na�dal� wpi�su�ją� się� w stra�te�gię
dzia�ła�nia�przed�się�bior�stwa.�–�Re�-
pre�zen�tu�je�my� pol�ski� ka�pi�tał,
sta�wia�my�napro�duk�ty�naj�wyż�-
szej,�świa�to�wej�ja�ko�ści,�ofe�ru�je�-
my�je�wce�nach�do�sto�so�wa�nych
dokra�jo�wych�re�aliów�–�pod�su�-
mo�wu�je�pre�zes�K.�Go�lec.�Wła�-
śnie�to�spra�wia,�że�rol�ni�cy,�któ�-
rzy� wzię�li� udział� w kam�pa�nii
wi�ze�run�ko�wej� fir�my� mó�wią:
#wy�bie�ra�mIN�NVI�GO.

„Materiał INNVIGO”

Rolnicy�mówią:
wybieram�INNVIGO
Polska�firma�INNVIGO,�producent�środków�ochrony�roślin,
niebawem�będzie�obchodzić�7-lecie�istnienia.�W�ciągu�zaledwie
kilku�lat�stworzyła�portfolio�produktowe,�zdobyła�zaufanie�klientów
i�wysoką�pozycję�na�polskim�rynku,�na�którym�do�tej�pory�dominowały
duże,�międzynarodowe�koncerny.

–�Każ�dy�z nas�ma�rzy�o do�brym
pra�co�daw�cy.�Co�jed�nak�ozna�cza
to�sfor�mu�ło�wa�nie?�Czy�ist�nie�je
je�den,�uni�wer�sal�ny�prze�pis�nata�-
ką�oso�bę�w fir�mie?�Je�śli�tak,�to
po�wiem�od�waż�nie:�au�tor�ta�kiej
de�fi�ni�cji� ni�gdy� nie� ro�zu�miał
swo�ich� pra�cow�ni�ków� –�mó�wi
pre�zes�Ra�fał�Mi�chal�ski,�i do�da�-
je:�– Pod�czas�roz�mów�zmo�imi
pra�cow�ni�ka�mi,� na te�mat� te�go
kim�dla�nich�jest�do�bry�pra�co�-
daw�ca,� uświa�da�mia�łem� so�bie
jak�wiel�ka�jest�mno�gość�ro�zu�-

mie�nia�te�go�po�ję�cia.�Każ�dy�zmo�-
ich�pra�cow�ni�ków�jest�in�dy�wi�du�-
al�ną� jed�nost�ką� i dla� każ�de�go
sfor�mu�ło�wa�nie� „do�bry�pra�co�-
daw�ca”�mo�że�ozna�czać�coś�in�ne�-
go.�Mam�rów�nież�świa�do�mość,
że�nie�dzia�ła�to�au�to�ma�tycz�nie
i obej�mu�jąc�sta�no�wi�sko�nie�sta�-
jesz�się�od ra�zu�do�brym�pra�co�-
daw�cą.�Ja�cią�gle�się�uczę,�jak�ro�-
bić� to� le�piej,� dla�te�go� bar�dzo
ce�nię�so�bie�otwar�tość�i roz�mo�-
wę.�Słu�cham�swo�ich�lu�dzi�i sta�-
ram�się�ich�zro�zu�mieć.�Ja�ko�szef,
pre�zes,�przy�ja�ciel�–�za�cho�wu�ję
ba�lans�mię�dzy�tym,�co�wy�ni�ka
z twar�de�go�biz�ne�su,� a tym�co
waż�ne�wre�la�cjach�mię�dzy�ludz�-
kich.�My�ślę,�że�to�wła�śnie�dzię�-
ki�ta�kie�mu�po�dej�ściu�uda�ło�mi
się� stwo�rzyć� ze�spół,� któ�ry
wopar�ciu�owza�jem�ne�za�ufa�nie
cią�gle� mnie� za�ska�ku�je� swo�im
za�an�ga�żo�wa�niem.�Spo�łecz�ność
Bla�cho�tra�pez�to�gru�pa�kre�atyw�-
nych�in�dy�wi�du�al�no�ści,�któ�re�ra�-
zem�ga�lo�pu�ją�po suk�ces.�Na�sza
kul�tu�ra�or�ga�ni�za�cyj�naopie�ra�się
na sza�cun�ku,�za�ufa�niu�i otwar�-
to�ści.�Do�ce�nia�my�ro�lę�każ�de�go
pra�cow�ni�ka�i funk�cję�ja�ką�peł�ni,
ra�zem�bu�du�je�my�„Da�chy�wie�lu
po�ko�leń”�inie�wy�obra�żam�so�bie

in�nej� wi�zji� na�szej� fir�my.� Bo�-
wiem�jak�już�za�zna�czy�łem�–�„do�-
bry�pra�co�daw�ca”�to�nie�jest�pu�-
sty� slo�gan,� a fak�tycz�na idea,
któ�rej� re�ali�za�cja� po�zwa�la� mi
czuć�się�speł�nio�nym,�nie�tyl�ko�ja�-
ko�oso�ba�da�ją�ca�za�trud�nie�nie,�ale
ja�ko�do�bry�czło�wiek.�Otrzy�ma�-
nie�ty�tu�łu�Do�bry�Pra�co�daw�ca�dla
fir�my�Bla�cho�tra�pez�to�nie�tyl�ko
ogrom�ny�po�wód�do du�my,�ale
izo�bo�wią�za�nie�wo�bec�wszyst�kich
pra�cow�ni�ków.�Bla�cho�tra�pez�to
miej�sce� pra�cy,� któ�re� po�zwa�la
roz�wi�nąć� skrzy�dła,� mo�ty�wu�je
nie�oce�nia�jąc�zapo�glą�dy,�azawy�-
ko�na�ną� pra�cę.� Dba� o zdro�wy
roz�wój�–�po�łą�cze�nie�do�świad�cze�-
nia,� chę�ci� do�sko�na�le�nia� się
z pa�sją�i ak�tyw�no�ścią�fi�zycz�ną,
wspie�ra�za�rów�no�mło�dych�pra�-
cow�ni�ków,�któ�rym�obec�nie�nie
jest�ła�two�na ryn�ku�pra�cy,�rów�-
no�cze�śnie�jed�nak�nie�za�po�mi�na�-
jąc�o tych�zdłu�gim�sta�żem.�Ja�ko
etycz�nafir�ma�za�pew�nia�sze�ro�ki
ka�ta�log�do�brych�prak�tyk�od�po�-
wia�da�ją�cych�nabie�żą�ce�pro�ble�-
my�ipo�trze�by�swo�ich�pra�cow�ni�-
ków.

Prze�pis�na
„Do�bre�go�Pra�co�daw�cę”
Bla�cho�tra�pez,�pro�du�cent�po�kryć�da�cho�wych�i ele�wa�cyj�nych,
na ryn�ku�wy�róż�nia�się�nie�tyl�ko�miaż�dżą�cą�prze�wa�gą�tech�no�lo�gicz�ną,
ale�i etycz�nym�po�stę�po�wa�niem�wo�bec�swo�ich�pra�cow�ni�ków.
Dzię�ku�jąc�za otrzy�ma�ny�ty�tuł�Li�der�Spo�łecz�nej�Od�po�wie�dzial�no�ści
–�Do�bry�Pra�co�daw�ca 2021,�Ra fał Mi chal ski,�Pre�zes�Gru�py
Bla�cho�tra�pez,�mó�wi�o tym,�jak�waż�ne�z tej�per�spek�ty�wy
jest�wza�jem�ne�za�ufa�nie,�współ�pra�ca�oraz�dba�łość�o spo�łecz�ność�fir�my.De�cy�du�jąc�oprzy�zna�niu�cer�ty�fi�-

ka�tu�„Do�bry�Pra�co�daw�ca 2021”
ka�pi�tu�ła� pro�gra�mu� wzię�ła
pod uwa�gę� ta�kie� kry�te�ria,� jak
mo�ni�to�ring�po�trzeb�pra�cow�ni�-
ków,� moż�li�wo�ści� ich� roz�wo�ju,
wiel�kość�na�kła�dów�na kształ�ce�-
nie,�po�li�ty�kę�rów�nych�szans�czy
sta�bil�ność�wa�run�ków�za�trud�nie�-
nia.�–�Ja�ko�fir�ma,�któ�rej�bli�skie�są
war�to�ści�ro�dzin�ne�idla�któ�rej�pra�-
cow�ni�cy� sta�no�wią� naj�więk�szy
ka�pi�tał,�odpo�cząt�ku�dzia�łal�no�ści
wdra�ża�my�prak�ty�ki,�któ�re�ma�ją
na ce�lu�bu�do�wa�nie�wła�ści�wych
re�la�cji�z pra�cow�ni�ka�mi�–�mó�wi
Bar tosz Pie trusz ka,�czło�nek�za�-
rzą�du� i dy�rek�tor� ope�ra�cyj�ny
sie�ci� PO�LO�mar�ket,� i do�da�je:
–� Sta�no�wi� to� klu�czo�wą� ro�lę
w dzia�łal�no�ści�Gru�py�i de�cy�du�-
je�o jej�wzro�ście�i kon�ku�ren�cyj�-
no�ści.� Za�rzą�dza�nie� za�so�ba�mi
ludz�ki�mi� w du�chu� spo�łecz�nej
od�po�wie�dzial�no�ści�od wie�lu�lat
po�ma�ga�nam�w przy�cią�gnię�ciu
i utrzy�ma�niu�wy�kwa�li�fi�ko�wa�nej
ka�dry� pra�cow�ni�ków.� Wie�my
jak�waż�ne�dla�ca�łej�or�ga�ni�za�cji
jest�two�rze�nie�przy�ja�zne�go�i bez�-
piecz�ne�go� miej�sca� pra�cy.� Za�-
pew�nia�my�sta�bil�ne�wa�run�ki�za�-
trud�nie�nia,� dą�ży�my� rów�nież
do stwo�rze�nia� od�po�wied�nich
moż�li�wo�ści�roz�wo�ju�i do�kształ�-
ca�nia� się� na�szych� pra�cow�ni�-

ków.�Mo�gą�oni�ko�rzy�stać�m.in.
z pa�kie�tów�szko�leń�we�wnętrz�-
nych� w ra�mach� „Aka�de�mii
PO�LO�mar�ket”.�Dzia�ła�nia�zwią�-
za�ne�z roz�wo�jem�umie�jęt�no�ści
i pla�no�wa�niem�ście�żek�roz�wo�-
ju� oraz� przej�rzy�sty� sys�tem
awan�sów�po�zwa�la�ją�na sta�bi�li�-
za�cję�za�trud�nie�nia,�zaś�zdo�by�-
ta� wie�dza� i umie�jęt�no�ści� na�-
szych�pra�cow�ni�ków�sta�no�wią
fun�da�ment�roz�wo�ju�na�szej�fir�-
my.
WGru�pie�PO�LO�mar�ket�na�-

cisk�kła�dzie�się�tak�że�na be�ne�fi�-
ty,� któ�ry�mi� mo�że� być� ob�ję�ty
każ�dy� za�trud�nio�ny�pra�cow�nik
wraz�ze�swo�ją�ro�dzi�ną.�Na�le�żą
do nich�pry�wat�na�opie�ka�me�-
dycz�na,�ubez�pie�cze�nia�dla�pra�-

cow�ni�ków�i ich�ro�dzin,�wy�praw�-
ki� dla� pierw�szo�kla�si�stów� oraz
zniż�ki� pra�cow�ni�cze�w ra�mach
„Pro�gra�mu�Be�ne�fit”.�
Dzia�ła�nia�ta�kie�nie�wąt�pli�wie

sprzy�ja�ją�bu�do�wa�niu�za�ufa�nia
po�mię�dzy�pra�cow�ni�ka�mi�a za�-
rzą�dza�ją�cy�mi�fir�mą,�co�skut�ku�-
je�dłu�go�fa�lo�wą�współ�pra�cą�i za�-
an�ga�żo�wa�niem�wwy�ko�ny�wa�ne
za�da�nia.�
Re�zul�ta�tem�pro�wa�dze�nia�po�-

li�ty�ki�od�po�wie�dzial�ne�go�biz�ne�su
jest�zbu�do�wa�nie�wi�ze�run�ku�Gru�-
py�PO�LO�mar�ket�ja�ko�przed�się�-
bior�stwa� dzia�ła�ją�ce�go�w tro�sce
o swo�ich� pra�cow�ni�ków,� pod�-
mio�tu� so�lid�ne�go� i wraż�li�we�go
na po�trze�by� za�trud�nio�nych
wnim�osób.

PO�LO�mar�ket�ko�lej�ny�raz�
z ty�tu�łem�„Do�bry�Pra�co�daw�ca”
Gru�pa�PO�LO�mar�ket�otrzy�ma�ła�ty�tuł�„Do�bry�Pra�co�daw�ca
2021”�w ra�machXIV edy�cji�pro�gra�mu�Li�de�rzy�Spo�łecz�nej
Od�po�wie�dzial�no�ści,�któ�ry�ma�na ce�lu�upo�wszech�nia�nie�za�sad�CSR
wdzia�ła�ją�cych�na te�ry�to�rium�Pol�ski�fir�mach�i in�sty�tu�cjach,
oraz�wska�zy�wa�nie�li�de�rów�w za�kre�sie�re�ali�za�cji�za�ło�żeń�biz�ne�su
spo�łecz�nie�od�po�wie�dzial�ne�go.�

Go�spo�dar�stwa�Rol�ni�cze�go�Kom�-
bi�na�tu�Spół�dziel�cze�go,�któ�re�go
hi�sto�ria�się�ga 1953�r.,�obej�mu�ją
ok. 2�tys.�ha�na te�re�nie�czte�rech
gmin:�Wy�so�ka,�Kra�jen�ka,�Zło�tów
iMia�stecz�ko�Kra�jeń�skie.�Zna�ny
jest�przede�wszyst�kim�zwy�jąt�ko�-
wo�in�ten�syw�nej�ido�brze�zor�ga�ni�-
zo�wa�nej�ho�dow�li�by�dła�i trzo�dy
chlew�nej,�adzia�łal�ność�przed�się�-
bior�stwa�obej�mu�je�tak�że�upra�wy
ro�ślin.�Jed�nak�to,�zcze�go�RKS�jest
na�praw�dę� dum�ny� i zna�ny,� to
pro�duk�cja�mle�ka.�Ho�dow�la�by�-
dła� mlecz�ne�go� jest� do�me�ną
przed�się�bior�stwa.� Ty�siąc� sztuk
z2,5-ty�sięcz�ne�go�sta�da,�sta�no�wią
kro�wy�doj�ne.�
Spół�dziel�nia�speł�nia�wszel�kie

wy�mo�gi�i stan�dar�dy�sa�ni�tar�no�-
-we�te�ry�na�ryj�ne�UE,�a tak�że�sta�-
ra� się� sys�te�ma�tycz�nie� zmniej�-
szać�wpływ�swo�jej�dzia�łal�no�ści
na śro�do�wi�sko.�W tym�za�kre�sie
m.in.�za�in�sta�lo�wa�no�pa�ne�le�fo�to�-
wol�ta�icz�ne� na bu�dyn�ku� mie�-
szal�ni�pasz�wCzaj�czu,�azakwo�-
tę 2� mln� zł� za�ku�pio�ny� zo�stał
no�wo�cze�sny� kom�bajn� mar�ki
CLA�AS.�Wte�go�ty�pu�in�we�sty�cje
wpi�su�ją� się� rów�nież� dzia�ła�nia
po�pra�wia�ją�ce�do�bro�stan�zwie�rząt,
np.�wkrót�ce�wy�bu�do�wa�na�zo�sta�-
nie�ko�lej�na,�już�siód�ma�obo�ra.
Zwięk�szy�się�efek�tyw�ność�pro�-
duk�cji�mle�ka,�któ�re�już�dziś�na�-
le�ży�do ści�słej�kra�jo�wej�czo�łów�-

ki�podwzglę�dem�ja�ko�ści�i ilo�ści.
Ak�tu�al�na� wy�daj�ność� to� bli�sko
35�tys.�li�trów�mle�ka�kla�sy�eks�tra
na do�bę,�któ�re�tra�fia�do czo�ło�-
wych�przed�się�biorstw�pro�duk�cji
spo�żyw�czej.�Wol�no�sta�no�wi�sko�-
wa�fer�ma�krów�wy�po�sa�żo�na�jest
w sys�tem�za�rzą�dza�nia� sta�dem,
dzię�ki�cze�mu�moż�li�wy�jest�do�-
kład�ny�nad�zór�nadpo�gło�wiem.
Kro�wy�utrzy�my�wa�ne�są�wpłyt�-
kich�obo�rach�ściół�ko�wych,�co�za�-
pew�nia�ich�do�bro�stan.
Po�nad�to� w RKS� ho�do�wa�-

nych�jest�w cy�klu�za�mknię�tym
(bez  in�ge�ren�cji� z ze�wnątrz),
w zgod�nie� z obo�wią�zu�ją�cy�mi
nor�ma�mi,�ok. 18�tys.�tucz�ni�ków
rocz�nie.�Bu�dy�nek�jest�bez�ściół�-
ko�wy�iwy�po�sa�żo�ny�wau�to�ma�-
tycz�ną�kon�tro�lę�mi�kro�kli�ma�tu
i po�da�wa�nia�kar�my.�

Chów�by�dła�i trzo�dy�opie�ra
się�na pa�szach�po�zy�ski�wa�nych
z wła�snych�upraw�ro�ślin�nych.
Grun�ty�rol�ne�spół�dziel�ni�zaj�mu�-
ją�po�nad2,1�tys.�ha.�Nawięk�szo�-
ści�upra�wia�się�zbo�że,�ale�też�ku�-
ku�ry�dzę,� lu�cer�nę� oraz� rze�pak
i bu�ra�ki� cu�kro�we.�Na po�lach
prze�strze�ga�ne�są�za�sa�dy�ra�cjo�-
nal�nej�agro�tech�ni�ki�i uży�wa�ne
są� środ�ki�ochro�ny�ro�ślin�nie�-
szko�dli�we�dla�zwie�rząt�i lu�dzi.

Jo an na Chru stek

Wi�zy�tów�ka�pol�skie�go�rol�nic�twa
Rol�ni�czy�Kom�bi�nat�Spół�dziel�czy�wBą�de�czu�(woj.�wiel�ko�pol�skie)�jest�bez
wąt�pie�nia�jed�nym�z tych�pod�mio�tów�pol�skiej�go�spo�dar�ki,�któ�re�sta�no�wią
o świa�to�wej�re�no�mie�pol�skie�go�rol�nic�twa.�Przed�się�bior�stwo�zbu�do�wa�ne
70�lat�te�mu,�w opar�ciu�owar�to�ści�spół�dziel�cze,�jest�dziś�no�wo�cze�śnie
za�rzą�dza�ną�fir�mą,�wy�ty�cza�ją�cą�kie�run�ki�roz�wo�ju�bran�ży�wPol�sce.
Ja�ko�sze�ścio�krot�ny�lau�re�at�Pro�gra�mu�Naj�wyż�sza�Ja�kość�Qu�ali�ty
In�ter�na�tio�nal�RKS�jest�w tym�ro�ku�zdo�byw�cą�Zło�tej�Per�ły�QI.�
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Ja�kość�na zło�ty�me�dal!
Ja�kość�sta�no�wi�jed�ną�zklu�czo�-

wych�w CHC�war�to�ści.�Jest�ona
sys�te�ma�tycz�nie� po�twier�dza�na
wra�mach�au�dy�tów�prze�pro�wa�dza�-
nych� przez� klien�tów� oraz� nie-
za�leż�ne� jed�nost�ki� cer�ty�fi�ku�ją�ce
–�fir�ma�speł�nia�wy�ma�ga�nia�BRC,
ISO9001:2015,�ISO14001:2015,
ISO13485:2016.Do�wód�naspeł�-
nie�nie�naj�wyż�szych�stan�dar�dów
sta�no�wią�tak�że�po�sia�da�ne�przez
fir�mę�cer�ty�fi�ka�ty�GMP�dla�wy�twa�-
rza�nia� kap�su�łek�mięk�kich� oraz
form�płyn�nych,�a tak�że�pa�ko�wa�-
nia�ta�ble�tek�ikap�su�łek�twar�dych.�
Do�dat�ko�wym�po�twier�dze�niem

wy�so�kiej�ja�ko�ści�dzia�łań�or�ga�ni�za�-
cji�inie�wąt�pli�wym�wy�róż�nie�niem
są� rów�nież� przy�zna�wa�ne� CHC
odkil�ku�lat�przez�Ka�pi�tu�łę�Pro�gra�-
mu� Naj�wyż�sza� Ja�kość� na�gro�dy
wka�te�go�riach:�Sys�tem�Za�rzą�dza�-
nia� Ja�ko�ścią� (2019),� QI� Se�rvi�-
ces� –� naj�wyż�szej� ja�ko�ści� usłu�gi
ba�daw�czo�-roz�wo�jo�we�(2020)�czy
QI�Pro�duct�–�„Wi�ta�mi�naD�wróż�-
nych�po�sta�ciach”�(2021).

Zmie�nia�my�się�–�CDMO 4.0�
Wtrak�cie�dłu�go�let�niej�obec�-

no�ści�na wie�lu�ryn�kach�CHC
zy�ska�ło�mia�no�za�ufa�ne�go�part�-

ne�ra,� spe�cja�li�zu�ją�ce�go� się
wdzia�łal�no�ści�roz�wo�jo�wej�oraz
pro�duk�cji �kon�trak�to�wej�kap�su�-
łek�mięk�kich�i form�płyn�nych.

Fir�ma�z od�po�wie�dzial�no�ścią
pod�cho�dzi�dobiz�ne�su�i za�ufa�nia,
ja�kim�ob�da�rzy�li�ją�klien�ci,�dla�te�-
go�nie�ustan�ny�roz�wój�i do�sko�-

na�le�nie�jest�stra�te�gią�biz�ne�so�wą
CHC�na ko�lej�ne�la�ta�–�re�ali�zo�-
wa�ną� pod ha�słem� Stra�te�gia
CDMO4.0.�Za�kła�da�ona�cią�głe
dą�że�nie�dowięk�szej�efek�tyw�no�-
ści�i kon�ku�ren�cyj�no�ści�za�kła�du
oraz�ofe�ro�wa�nych�usług�i pro�-
duk�tów.�Przed�się�bior�stwo�pra�-
gnie�speł�niać�naj�wyż�sze�wy�ma�-
ga�nia� klien�tów,� zwięk�szać
kom�fort� pra�cy� swo�jej� ka�dry
i współ�pra�cow�ni�ków.
Obec�nie�CHC�re�ali�zu�je�pro�-

jekt�roz�bu�do�wy�za�kła�du�wWy�-
so�go�to�wie.� Ce�lem� in�we�sty�cji
jest�po�więk�sze�nie�ob�sza�ru�pa�-
ko�wa�nia� o po�nad 80� proc.,
wzrost� mocy� pro�duk�cyj�nych
w stan�dar�dzie� far�ma�ceu�tycz�-
nym�oraz�opty�ma�li�za�cja�pro�ce�-
sów�lo�gi�stycz�nych.�Przed fir�mą
jest�uru�cho�mie�nie�no�wej�wy�so�-
ko�wy�daj�nej�li�nii�pa�ku�ją�cej�oraz
dal�sze� wdra�ża�nie� no�wo�cze�-
snych�roz�wią�zań�IT,�do�sko�na�-
le�nie�pro�ce�sów�i me�tod�pra�cy,
a tak�że�wspie�ra�nie�za�an�ga�żo�wa�-
nych�w ca�ły�pro�ces�pra�cow�ni�-

ków.�CHC�roz�wi�ja�się�ze�swo�-
imi�klien�ta�mi�i dla�nich.

Ja�kość�im�pul�sem�do roz�wo�ju�
Przy�zna�na� CHC� na�gro�da

Per�ły� QI 2021� w Pro�gra�mie
Naj�wyż�sza�Ja�kość�Qu�ali�ty�In�ter�-
na�tio�nal�sta�no�wi�uho�no�ro�wa�nie
dro�gi,�ja�ką�or�ga�ni�za�cja�prze�szła
do�sko�na�ląc�ja�kość�we�wszyst�kich
ob�sza�rach� funk�cjo�no�wa�nia.
To�do�ce�nie�nie�pra�cy�ca�łe�go�za�-
an�ga�żo�wa�ne�go� ze�spo�łu,� któ�ry
wy�ko�nu�jąc�z pa�sją�swo�je�obo�-
wiąz�ki,� do�star�cza� roz�wią�za�nia
sta�no�wią�ce�od�po�wiedź�nabie�żą�-
ce�po�trze�by�ryn�ku�i klien�tów.�To
wy�raź�ny�do�wód�na to,�że�pa�trząc
w przy�szłość�CHC�ob�ra�ło�wła�-
ści�wy�kie�ru�nek.

Ze�spół�CHC

Ja�kość�wpi�sa�na�wDNA�–�CDMO4.0
Cur�tis�He�alth�Caps�(CHC)�na ryn�ku�pol�skim�i za�gra�nicz�nym�ist�nie�je�od po�nad 30�lat.�Bę�dąc�fir�mą�ela�stycz�ną,�po�dą�ża�ją�cą�za tren�da�mi�ryn�ko�wy�mi,
wciąż�się�zmie�nia,�jed�nak�war�to�ścią�sta�łą�i fun�da�men�tem�jest�bez�względ�na�naj�wyż�sza�ja�kość�pro�duk�tów�oraz�usług,�dzię�ki�któ�rej�CHC�zy�skał�mia�no
wia�ry�god�ne�go�part�ne�ra�w bran�ży�far�ma�ceu�tycz�nej.�

Reklama

Mo�wa�tu�oPro�gra�mie�Ope�ra�cyj�-
nym� Fun�du�sze� Eu�ro�pej�skie
dla� No�wo�cze�snej� Go�spo�dar�ki
(FENG)�na la�ta 2021-2027,�któ�-
re�go�bu�dżet�wy�no�si 7,9�mi�liar�da
eu�ro,�oraz�o Pro�gra�mie�Ra�mo�-
wym�Ho�ry�zont�Eu�ro�pa,�któ�ry
w swo�jej�pu�li�ma�nie�mal 95�mi�-
liar�dów� eu�ro� do roz�dy�spo�no�-
wa�nia.�Wa�run�kiem�po�zy�ska�nia
tych�pie�nię�dzy�jest�chęć�roz�wi�ja�-
nia� in�no�wa�cyj�nych� po�my�słów
sa�mo�dziel�nie�lub�we�współ�pra�-
cy�ze�śro�do�wi�skiem�na�uko�wym.
Część�pol�skich�przed�się�bior�ców

po�sia�da�już�pew�ne�do�świad�cze�nie
w re�ali�za�cji� pro�jek�tów� ba�daw�-
czo�-roz�wo�jo�wych� oraz� w sku�-
tecz�nym�po�zy�ski�wa�niu�środ�ków

fi�nan�so�wych�na ten�cel.�Są�jed�nak
fir�my,�któ�re�ta�kie�go�do�świad�cze�-
nia�nie�ma�ją,�a do�dat�ko�wo�bo�ry�-
ka�ją� się� z wąt�pli�wo�ścia�mi,� czy
po�sia�da�ny�przez�nich�za�kres�wie�-
dzy�iumie�jęt�no�ści�bę�dą�wy�star�cza�-
ją�ce,�aby�ubie�gać�się�ounij�ne�do�-
fi�nan�so�wa�nie.�Z po�mo�cą�ta�kim
przed�się�bior�com�przy�cho�dzi�roz�-
wią�za�nie� In�no�va�tion� Co�ach
–� II ścież�ka� in�stru�men�tu�STEP
–� Spraw�dzi�my� Twój� Eks�pe�ry�-
men�tal�ny�Po�mysł�na Pro�jekt.�
–�Już�odja�kie�goś�cza�su�sta�ra�my

się�nie�tyl�ko�udo�stęp�niać�fir�mom
środ�ki�na re�ali�za�cję� in�no�wa�cyj�-
nych,�opar�tych�naB+R+I,�pro�jek�-
tów,� ale� rów�nież� po�ma�ga�my
roz�po�znać�wła�sny�po�ten�cjał�wob�-

sza�rze� in�no�wa�cji.� In�no�va�tion
Co�ach� to� zin�dy�wi�du�ali�zo�wa�na
usłu�ga� in�for�ma�cyj�na� skro�jo�na
napo�trze�by�każ�de�go�przed�się�bior�-
cy,�ma�ją�ca�nace�lu�przy�go�to�wa�nie
przed�się�bior�ców�do roz�po�czę�cia
dzia�łal�no�ści�B+R�z wy�ko�rzy�sta�-
niem�fi�nan�so�wa�nia�z Pro�gra�mu
Fun�du�sze�Eu�ro�pej�skie�dla�No�wo�-
cze�snej� Go�spo�dar�ki� –� mó�wi
Mał�go�rza�ta�Ja�ro�siń�ska�-Je�dy�nak,
Wi�ce�mi�ni�ster�Fun�du�szy�iPo�li�ty�-
ki�Re�gio�nal�nej.�
In�no�va�tion�Co�ach�to�je�dy�na

tak� kom�plek�so�wa,� a za�ra�zem
bez�płat�na�usłu�ga�na ryn�ku.�W jej
ofer�cie�znaj�du�je�się�se�ria�de�dy�-
ko�wa�nych�warsz�ta�tów,�dni�in�for�-
ma�cyj�nych�i kon�fe�ren�cji,�co�za�-

pew�nia�uczest�ni�kom�pod�nie�sie�-
nie� kom�pe�ten�cji� i do�stęp� do
prak�tycz�nej�wie�dzy.�Na�to�miast
ser�cem�pro�jek�tu�jest�in�dy�wi�du�-
al�na� usłu�ga� szy�ta� na mia�rę
każ�de�go�za�in�te�re�so�wa�ne�go,�tzw.
co�aching� in�no�wa�cji.� Dzię�ki
współ�pra�cy� z wy�kwa�li�fi�ko�wa�-
nym�eks�per�tem�z da�nej�bran�ży
przed�się�bior�ca�po�zna�je�ak�tu�al�ne
tren�dy�na ryn�ku,�moż�li�we�ba�rie�-
ry�i ry�zy�ka�oraz�po�ten�cjał�swo�-
jej�fir�my.�Przede�wszyst�kim�zaś,
wspól�nie�z co�achem,�kreu�je�po�-
mysł�na in�no�wa�cję�i usta�la�prak�-
tycz�ny� plan� jej� sku�tecz�ne�go
wdro�że�nia.�
–� Wie�lu� przed�się�bior�ców

na po�cząt�ku�współ�pra�cy�z na�mi

ma�wąt�pli�wo�ści�czy�w ich�dzia�łal�-
no�ści�jest�miej�sce�na in�no�wa�cyj�-
ne�pro�jek�ty�i czy�bę�dą�w sta�nie�je
udźwi�gnąć.� Prak�ty�ka� po�ka�zu�je
jed�nak,�że�w ra�mach�In�no�va�tion
Co�ach,� pra�cu�jąc� z eks�per�tem
bran�żo�wym,�są�oni�w sta�nie�wy�-
ge�ne�ro�wać� nie�zwy�kle� cie�ka�we
i czę�sto�bar�dzo�no�wa�tor�skie�roz�-
wią�za�nia�–�wy�ja�śnia�Ka�ta�rzy�na
Wal�czyk�-Ma�tu�szyk z Cen�trum
Pro�jek�tów�Ba�daw�czych�UE�przy
IPPT�PAN,�któ�ra�kie�ru�je�re�ali�za�-
cją�pro�jek�tu�In�no�va�tion�Co�ach.
Do tej�po�ry�z tej�bez�płat�nej

usłu�gi� sko�rzy�sta�ło� już� po�nad
600�firm, �a w przy�szłym�ro�ku
ko�lej�nych 300�przed�się�biorstw
zo�sta�nie�ob�ję�tych�co�achin�giem

in�no�wa�cji.�Wba�zie�uwzględ�nio�-
nych�zo�sta�ło�po�nad 180�eks�per�-
tów� re�pre�zen�tu�ją�cych� nie�mal
wszyst�kie� bran�że.� Do�tych�czas
uda�ło�się�zor�ga�ni�zo�wać 40�spe�-
cja�li�stycz�nych�warsz�ta�tów.�Nie
cze�kaj,�do�łącz�już�dziś�i przy�go�-
tuj�się�na no�wą�per�spek�ty�wę!
Pro�jekt� In�no�va�tion� Co�ach

re�ali�zo�wa�ny�jest�przez�Mi�ni�ster�-
stwo�Fun�du�szy�i Po�li�ty�ki�Re�gio�-
nal�nej�we współ�pra�cy� z Cen�-
trum� Pro�jek�tów� Ba�daw�czych
Unii�Eu�ro�pej�skiej�przy In�sty�tu�-
cie�Pod�sta�wo�wych�Pro�ble�mów
Tech�ni�ki� Pol�skiej� Aka�de�mii
Na�uk.

Cen�trum�Pro�jek�tów�Ba�daw�czych�UE�

In�no�wa�cja�klu�czem�do fun�du�szy�eu�ro�pej�skich
No�wa�per�spek�ty�wa�fi�nan�so�wa�to�dla�pol�skich�przed�się�bior�ców�nie�po�wta�rzal�na�szan�sa�na po�zy�ska�nie�unij�nych�środ�ków.�Rok 2022�bę�dzie�new�ral�gicz�ny
dla�kra�jo�wej�go�spo�dar�ki,�po�nie�waż�umoż�li�wi�fir�mom�roz�wój�dzia�łal�no�ści�w za�kre�sie�ba�dań,�roz�wo�ju�i in�no�wa�cji�(B+R+I).�
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Wpro�wa�dzo�ny� kil�ka�na�ście
lat�te�mu�wFPS�sys�tem�za�rzą�-
dza�nia�(ba�zu�ją�cy�na nor�mie
ISO 9001)� był� pod�sta�wą
dowdro�że�nia�w2018�r.�świa�-
to�we�go�stan�dar�du�za�rzą�dza�-
nia�ja�ko�ścią�w bran�ży�ko�le�-
jo�wej� ISO/TS 22163:2017.
W 2021�r.�Spół�ka�uzy�ska�ła
srebr�ny�me�dal�IRIS,�a udo�-
sko�na�lo�ny� Sys�tem� Za�rzą�-
dza�nia�po�zwo�lił�na rów�no�le�-
głą� re�ali�za�cję� klu�czo�wych
pro�jek�tów� w tym� sa�mym
cza�sie,� co� prze�ło�ży�ło� się
nawy�pro�du�ko�wa�nie�no�wych
po�jaz�dów.
Naszcze�gól�ną�uwa�gę�za�słu�-

gu�je�de�mon�stra�tor�„PLUS”,
któ�ry�jest�za�po�wie�dzią�no�wej
plat�for�my�po�jaz�dów�szy�no�-
wych�odFPS,�opra�co�wa�nej�we
współ�pra�cy� z Łu�ka�sie�wicz
–�IPS�„TA�BOR”�oraz�wspar�-
ciem�Na�ro�do�we�go�Cen�trum
Ba�dań�iRoz�wo�ju.�Po�jazd�zo�-
stał�za�pre�zen�to�wa�ny�pod�czas
te�go�rocz�nych� tar�gów�TRA�-
KO 2021� w Gdań�sku� ja�ko
spa�li�no�wo�-elek�trycz�ny�ze�spół

trak�cyj�ny,�umoż�li�wia�ją�cy�łą�-
cze�nie� tras� ze�lek�try�fi�ko�wa�-
nych�inieze�lek�try�fi�ko�wa�nych.
Spół�ka� za�pre�zen�to�wa�ła

rów�nież� no�we� wa�go�ny� dla
PKP� IN�TER�CI�TY,� któ�rych
do�sta�wy�roz�pocz�ną�się�wgrud�-
niu2021�ro�ku,�aich�eks�plo�ata�-
cja�pla�no�wa�na�jest�na te�re�nie
Pol�ski,�Czech,�Nie�miec,�Au�-
strii,�Sło�wa�cji�oraz�Wę�gier.
Rów�nie�cie�ka�wym�pro�jek�-

tem�jest�mo�der�ni�za�cja�lo�ko�-
mo�ty�wy�SM42� re�ali�zo�wa�na
przez� FPS,� któ�ra� prze�zna�-
czo�na�jest�doprac�ma�new�ro�-
wych� i li�nio�wych.� Za�si�la�na
dwo�ma� agre�ga�ta�mi� prą�do�-
twór�czy�mi� (o łącz�nej� mo�-
cy 960�kW)�lo�ko�mo�ty�wa�ja�-
ko�pierw�sza�wPol�sce�speł�nia
wy�ma�ga�nia�naj�now�szej�nor�-
my�emi�sji�spa�lin�STA�GE V.

PT

Ko�lej
na ja�kość
Wio�dą�cy�kra�jo�wy�pro�du�cent�bran�ży
ko�le�jo�wej�–  H.�Ce�giel�ski�–�Fa�bry�ka
Po�jaz�dów�Szy�no�wych�(FPS)�pra�cu�je
nad in�no�wa�cyj�ny�mi�roz�wią�za�nia�mi
dla�no�wo�cze�sne�go�ko�lej�nic�twa.

Spół�ka�Web�IN�no�va�ti�ve�So�wa�-
re�ist�nie�je�od 2009�r.,�dzia�ła�we
Wro�cła�wiu� i Je�le�niej� Gó�rze.
Od12�lat�od�no�to�wu�je�sta�ły,�mi�-
ni�mum�30-proc.�po�ziom�roz�wo�-
ju�i za�li�cza�na�jest�do kra�jo�wych
przed�się�biorstw�wy�so�kie�go�wzro�-
stu.�Ko�lej�nym�ce�lem�fir�my� jest
wej�ście�na gieł�dę.�
Struk�tu�ra�WINS�jest�wy�jąt�ko�-

wa�–�je�ste�śmy�tzw.�or�ga�ni�za�cją
tur�ku�so�wą,�któ�ra�dzia�ła�wopar�-
ciu�o okre�ślo�ne�war�to�ści.�Sta�ły
i szyb�ki�roz�wój�skut�ku�je�wzro�-
stem� za�trud�nie�nia,� ak�tu�al�nie
wfir�mie�pra�cu�je�po�nad50�osób.
Na�szą�mi�sją�jest�wspar�cie�pol�-

skich� przed�się�bior�ców.� Dla�te�go
two�rzy�my�dla�nich�opro�gra�mo�wa�-
nie� on�li�ne� „wFir�ma”� do sa�mo�-
dziel�ne�go�pro�wa�dze�nia�księ�go�wo�-
ści,� fak�tu�ro�wa�nia,� go�spo�dar�ki
ma�ga�zy�no�wej,� roz�li�cza�nia� kadr,
płac�iubez�pie�czeń.�Je�ste�śmy�tak�że
twór�ca�mi� opro�gra�mo�wa�nia� dla
biur�ra�chun�ko�wych�doświad�cze�-
nia�kom�plek�so�wych�usług�księ�go�-

wych,� za�rzą�dza�nia� pra�cą� biu�ra
i ko�mu�ni�ka�cji�z klien�tem.
Pro�wa�dzi�my�po�pu�lar�ne�ser�wi�-

sy�in�ter�ne�to�we�o te�ma�ty�ce�biz�ne�-
so�wo�-praw�nej.�Napor�ta�lu�„Po�rad�-
nik�Przed�się�bior�cy”�pu�bli�ku�je�my
ar�ty�ku�ły�zza�kre�su�księ�go�wo�ści,�po�-
dat�ków,� pra�wa� go�spo�dar�cze�go
i sze�ro�ko� ro�zu�mia�nej� te�ma�ty�ki
oko�ło�biz�ne�so�wej.�Por�tal�mie�sięcz�-
nie�od�wie�dza�po�nad 4�mln�użyt�-
kow�ni�ków.�Dru�gi�por�tal�„Po�rad�-
nik� Pra�cow�ni�ka”� oma�wia�m.in.
te�ma�ty�kę�za�trud�nie�nia,�ubez�pie�-
czeń�spo�łecz�nych�ipro�ble�mów,�ja�-
kie�na�po�ty�ka�ją�pra�cow�ni�cy�oraz
pra�co�daw�cy.�Od�wie�dza�go�mie�-
sięcz�nie�mi�lion�czy�tel�ni�ków.
Wi�zją�na�szej�fir�my�jest�zo�sta�-

nie�li�de�rem�na ryn�ku�we�bo�we�go
opro�gra�mo�wa�nia� dla� biz�ne�su
oraz�do�radz�twa�on�li�ne�wPol�sce.
Każ�de�go�dnia�zbli�ża�my�się�do jej
re�ali�za�cji.�Wtym�ce�lu�in�we�stu�je�-
my�i roz�wi�ja�my�ko�lej�ne�od�dzia�-
ły�fir�my�oraz�cen�trum�biz�ne�so�we.

Za�pra�sza�my�na www.wins.pl�

WINS�–�Wi�zja,�In�no�wa�cyj�ność,
Nie�za�wod�ność,�Sza�cu�nek

Pol�skie�tech�no�lo�gie
na rzecz�bez�pie�czeń�stwa�na�ro�do�we�go
Roz�mo�wa�zAda�mem�Ja�błoń�skim,�Pre�ze�sem�Za�rzą�du�ZU�RAD Sp.�z o.o.�(Ostrów�Ma�zo�wiec�ka)�–�pol�skiej�fir�my,�któ�ra�od 1963�r.
spe�cja�li�zu�je�się�w pro�duk�cji�sprzę�tu�ra�dio�lo�ka�cyj�ne�go,�urzą�dzeń�do po�mia�ru�pręd�ko�ści�oraz�spe�cja�li�stycz�nych�urzą�dzeń
dla�służb�mun�du�ro�wych�i sek�to�ra�bez�pie�czeń�stwa.�
ZU�RAD�-owi�przy�zna�no�Zło�te
Go�dło�QI 2021�w Pro�gra�mie
Naj�wyż�sza�Ja�kość�Qu�ali�ty�In�-
ter�na�tio�nal� za gru�pę� zdal�nie
ste�ro�wa�nych�urzą�dzeń�de�kon�-
ta�mi�na�cyj�nych,� prze�zna�czo�-
nych�do zwal�cza�nia�bro�ni�bio�-
lo�gicz�nej� przez� znisz�cze�nie
DNA� i RNA� bak�te�rii,� grzy�-
bów,�drob�no�ustro�jów�i wi�ru�-
sów.�Czy�urzą�dze�nia�te�są�wy�-
ni�kiem� trwa�ją�cej� pan�de�mii,
czy�też�pra�ce�trwa�ły�wcze�śniej?�
Kie�dy� w 2015� r.� we�szli�śmy
w skład�Pol�skiej�Gru�py�Zbro�je�-
nio�wej� za�czę�li�śmy� w spo�sób
szcze�gól�ny�roz�wi�jać�ob�szar�zle�-
ceń�kon�struk�cyj�nych�i pro�jek�to�-
wych.� Dy�na�micz�ne� zmia�ny
wy�mu�sza�ją�cią�głe�przy�sto�so�wy�-
wa�nie� za�kła�du� do no�wych
wy�zwań�i tech�no�lo�gii,�a to�po�-
zwa�la� na ar�cy�szyb�ką� re�ak�cję
na po�ja�wia�ją�ce� się� po�trze�by
wpro�wa�dza�nia� no�wo�cze�snych
roz�wią�zań.�Ta�ką�ko�niecz�ność,�ale
rów�nież�szan�sę�roz�wo�jo�wą�dla
za�kła�du�wy�mu�sił�wy�buch�pan�-
de�mii.� Tech�no�lo�gia� sys�te�mo�-
wych� lamp� de�kon�ta�mi�na�cyj�-
nych� opar�tych� na emi�te�rach
UV�-C�są�świet�nym�przy�kła�dem
ma�ria�żu� świa�ta� na�uki� i prze�-
my�słu,�gdyż�pew�ne�roz�wią�za�nia
cze�ka�ły�na Po�li�tech�ni�ce�Bia�ło�-
stoc�kiej,�aby�sko�rzy�stać�zna�szych
do�świad�czeń� prze�my�sło�wych
i zo�stać�sku�tecz�nie�wdro�żo�ny�mi.

Ge�ne�zą�po�wsta�nia�te�go�pro�jek�-
tu�by�ło�uru�cho�mie�nie�pro�duk�-
cji�sku�tecz�ne�go�w dzia�ła�niu�de�-
kon�ta�mi�na�to�ra�dopo�wierzch�ni
zmy�wal�nych�i nie�zmy�wal�nych.
Za�le�ża�ło�nam�szcze�gól�nie,�aby
do�star�czyć�sys�te�mo�we�roz�wią�za�-
nie,�speł�nia�ją�ce�róż�no�rod�ne�po�-
trze�by,�w tym�słu�żą�ce�go�doużyt�-
ku� w po�miesz�cze�niach� (UVC
Blast�In�te�rior�Sys�tem),�dowy�ko�-
rzy�sta�nia� w po�jaz�dach,� czy
mniej�szych� po�miesz�cze�niach
(UVC�Am�bu�lan�ce�Sys�tem)�oraz
naj�waż�niej�szy�pro�dukt�–�ro�bot
Ro�bUV,�któ�ry�zo�stał�wy�róż�nio�-
ny�na�gro�dą�De�fen�der�w cza�sie
te�go�rocz�nej� edy�cji� Mię�dzy�na�-
ro�do�we�go� Sa�lo�nu� Prze�my�słu
Obron�ne�go�wKiel�cach.
Szcze�gól�nym� wy�zwa�niem,

przy du�żej�mo�cy�uży�tych�lamp
UVC,�by�ło�za�pew�nie�nie�od�por�-
no�ści�kon�struk�cji�napro�mie�nio�-
wa�nie�iwy�po�sa�że�nie�urzą�dze�nia
we�wszel�kie�środ�ki�za�pew�nia�ją�-
ce�bez�piecz�ne�użyt�ko�wa�nie�przez
ob�słu�gę.�Tu�taj�po�moc�ne�oka�za�-
ło�się�na�sze�wie�lo�let�nie�do�świad�-
cze�nie�re�ali�za�cji�zle�ceń�na po�-
trze�by� woj�ska.� W pro�duk�cji
za�cho�wu�je�my� stan�dar�dy� obo�-
wią�zu�ją�ce�wwy�twa�rza�niu�sprzę�-
tu�woj�sko�we�go�i me�dycz�ne�go.
Ta� tech�no�lo�gia� jest� rów�nież
na�tu�ral�nym�roz�sze�rze�niem�na�-
szych�wie�lo�let�nich�usług�wpro�-
duk�cji� spe�cja�li�stycz�nych� kon�-

te�ne�rów� dla� służb� –� za�rów�no
woj�sko�wych,�jak�ime�dycz�nych.
Odpo�nad�ro�ku�do�star�cza�my�je
na po�trze�by� m.in.� mo�bil�nych
punk�tów�szcze�pień,�szpi�ta�li�po�-
lo�wych,� izb� przy�jęć,� izo�la�tek,
po�cze�kal�ni�dla�cho�rych�czy�bu�-
do�wy� szpi�ta�li� tym�cza�so�wych,
któ�re�są�lub�mo�gą�być�zin�te�gro�-
wa�ne�z sys�te�ma�mi�de�kon�ta�mi�-
na�cyj�ny�mi.�

Czy�te�pro�duk�ty�ozna�czać�bę�-
dą� od�cho�dze�nie� od do�me�ny
ZU�RAD�-u,�ja�ką�jest�pro�duk�cja
urzą�dzeń�ra�da�ro�wych,�w tym
fo�to�ra�da�rów,�czy�też�są�na�tu�ral�-
ną�kon�se�kwen�cją�dal�sze�go�roz�-
wo�ju�fir�my?

Roz�wój�na�szej�ofer�ty�trak�tu�ję�ja�-
ko�na�tu�ral�ną�kon�se�kwen�cję�dy�-
na�micz�ne�go� roz�wo�ju� spół�ki.
Utrzy�ma�nie�się�nawy�so�ce�kon�-
ku�ren�cyj�nym� ryn�ku� urzą�dzeń
dopo�mia�ru�pręd�ko�ści�wy�ma�ga
wpro�wa�dza�nia� no�wych�wy�ro�-
bów�oraz�mo�der�ni�za�cji�do�tych�-
cza�so�wych.�W związ�ku� z tym
wnaj�bliż�szym�cza�sie,�ja�ko�je�dy�-
ny� kra�jo�wy� pro�du�cent� urzą�-
dzeń� do po�mia�ru� pręd�ko�ści
w ru�chu�dro�go�wym,�wpro�wa�-
dza�my�na ry�nek�se�rię�in�no�wa�-
cyj�nych� urzą�dzeń� łą�czą�cych
w so�bie�funk�cję�fo�to�ra�da�ru,�wi�-
de�ore�je�stra�to�ra�imier�ni�ka�pręd�-
ko�ści,� opar�tych� na ra�da�ro�wej
gło�wi�cy�śle�dzą�cej 32�ce�le�jed�no�-

cze�śnie.�To�bę�dzie�praw�dzi�wa�re�-
wo�lu�cja� na pol�skich� dro�gach.
Cze�ka�my� wła�ści�wie� na ostat�-
nie� for�mal�no�ści� zwią�za�ne
z Głów�nym�Urzę�dem�Miar.�

Jak�przed�sta�wia�się�dal�sza�po�-
li�ty�ka�roz�wo�jo�wa�fir�my�wkon�-
tek�ście� asor�ty�men�tu,� kie�run�-
ków,�ryn�ków?
Na�szą�mi�sją�jest�skon�cen�tro�wa�-
nie�się�na ofe�ro�wa�niu�urzą�dzeń
słu�żą�cych�po�pra�wie�bez�pie�czeń�-
stwa�w ru�chu� dro�go�wym�oraz
roz�wi�ja�niu� in�nych,� za�awan�so�-
wa�nych�tech�no�lo�gicz�nie�iwy�so�-
kiej� ja�ko�ści� wy�ro�bów� na rzecz
bez�pie�czeń�stwa.�Sło�wa�klu�czo�we
w mi�sji�ZU�RAD�to:�wy�so�ka�ja�-
kość,�in�no�wa�cyj�ność�ido�sto�so�wa�-
nie�dozmie�nia�ją�cych�się�po�trzeb
klien�tów.�Na�szym�ce�lem�jest,�aby
być�no�wo�cze�snym�przed�się�bior�-
stwem�wkaż�dym�wy�mia�rze,�zod�-
mło�dzo�ną,�o wy�so�kich�kom�pe�-
ten�cjach�i umo�ty�wo�wa�ną�ka�drą
pra�cow�ni�ków,�a to�wy�ma�ga�rów�-
no�le�głe�go�roz�wi�ja�nia�ofer�ty�wróż�-
nych�seg�men�tach�ryn�ku.�Oczy�wi�-
ście�na�dal�re�ali�zo�wać�bę�dzie�my
tak�że�dłu�go�ter�mi�no�we�kon�trak�-
ty�dla�na�szych�tra�dy�cyj�nych�od�-
bior�ców.�

Nie�spo�sób�nie�po�ru�szyć�wąt�ku
ak�tu�al�nej�sy�tu�acji�geo�po�li�tycz�-
nej�wkon�tek�ście�sy�tu�acji�nagra�-
ni�cy�pol�sko�-bia�ło�ru�skiej�iwdra�-

ża�nych�tam�roz�wią�zań�uszczel�-
nia�ją�cych� gra�ni�cę.� Ja�ki� jest
udział�ZU�RAD�-u w tych�dzia�-
ła�niach?
Odwie�lu�lat�współ�pra�cu�je�my�ze
służ�ba�mi�gra�nicz�ny�mi,�do�star�-
cza�jąc�de�dy�ko�wa�ne�roz�wią�za�nia,
opar�te�na spe�cja�li�stycz�nych�kon�-
te�ne�rach,�speł�nia�ją�cych�naj�bar�-
dziej� ry�go�ry�stycz�ne� wy�ma�ga�-
nia� po�szcze�gól�nych� służb.
W szyb�kim� cza�sie� je�ste�śmy
w sta�nie�do�sto�so�wać�po�miesz�-
cze�nia� kon�te�ne�ro�we� zgod�nie
z prze�zna�cze�niem.�Na zle�ce�nie
Stra�ży� Gra�nicz�nej,� wspól�nie
zPol�skim�Cen�trum�Opty�ki�wy�-
pro�du�ko�wa�li�śmy� fo�to�ska�ne�ry
dokon�tro�li�gra�nicz�nej�(tzw.�fo�-
to�bud�ki).� Nie�dłu�go� wpro�wa�-
dzi�my�rów�nież�doofer�ty�mo�du�-
ły� łącz�no�ści� stre�amin�go�wej,
słu�żą�ce� do bez�prze�wo�do�we�go
prze�sy�łu�vi�deo�z bez�za�ło�go�wych
stat�ków�po�wietrz�nych�w cza�sie
rze�czy�wi�stym.�

Roz�ma�wia�ła�Mag�da�le�na�Tu�łec�ka
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Reklama

Fo�rum�jest�miej�scem�spo�tka�nia
i wy�mia�ny� my�śli� przed�sta�wi�-
cie�li�biz�ne�su,�na�uki�i sa�mo�rzą�du.
Uczest�ni�cy�wspól�nie�bę�dą�wska�-
zy�wać�na wy�zwa�nia,� ale� tak�że
po�szu�ki�wać� szans� roz�wo�ju
w obec�nej�sy�tu�acji�go�spo�dar�czej.

Za�gad�nie�nia� te�go�rocz�nej
edy�cji� Eu�ro�pej�skie�go� Fo�rum
Biz�ne�su:

–� W za�kre�sie� za�rzą�dza�-
nia�–�jak�sys�tem�ochro�ny�zdro�-

wia�wal�czy�z pan�de�mią�oraz�jak
kształ�tu�je�się�efek�tyw�ność�i opty�-
ma�li�za�cja�wor�ga�ni�za�cjach�wno�-
wej�rze�czy�wi�sto�ści�w kon�tek�ście
roz�wo�ju�czy�in�no�wa�cyj�no�ści.

–�W aspek�cie�go�spo�dar�ki�bę�-
dzie�mo�wa�oro�li,�kon�dy�cji�i zna�-
cze�niu� pol�skie�go� sa�mo�rzą�du
te�ry�to�rial�ne�go,�oeko�lo�gii�wener�-
ge�ty�ce� –� dal�szych� kie�run�kach
roz�wo�ju�po�li�ty�ki�ener�ge�tycz�nej,
czy�wresz�cie�o nie�ła�twej�współ�-
pra�cy�na�uki�i biz�ne�su�w Pol�sce.

–� W kon�tek�ście� spo�łecz�nej
od�po�wie�dzial�no�ści�–�o bez�piecz�-
nym� trans�por�cie� lą�do�wym
na przy�kła�dzie�roz�wią�zań�w ko�-
mu�ni�ka�cji�dro�go�wej�i ko�le�jo�wej,
a tak�że� o waż�nej� ro�li� spor�tu
w roz�wo�ju� lo�kal�nych� spo�łe�-
czeństw.

Wię�cej�na:�
www.fo�rum�biz�ne�su.pl

fa�ce�bo�ok.�com/Fo�rum�Biz�ne�su

Eu ro pej skie
Fo rum Biz ne su 2021
Roz�po�czy�na�ją�ce�się�dziś�o godz. 11�w Ka�to�wi�cach�Eu�ro�pej�skie�Fo�rum
Biz�ne�su,�sta�no�wi�pod�su�mo�wa�nie�Pro�gra�mów�Naj�wyż�sza�Ja�kość�QI
oraz�Li�de�rzy�Spo�łecz�nej�Od�po�wie�dzial�no�ści�–�Do�bra�Fir�ma,
Do�bry�Pra�co�daw�ca�oraz�Eko�Fir�ma.�Pod�czas�wy�da�rze�nia,�obok�waż�nych
de�bat,�od�bę�dzie�się�uro�czy�stość�wrę�cze�nia�na�gród�te�go�rocz�nym
lau�re�atom�obu�Pro�gra�mów.


