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Miastomusispełniaćoczekiwaniamieszkańców
W Świdnicy (woj. dolnośląskie) potrzeb do zaspokojenia jest wiele, zwłaszcza z uwagi na dynamiczny rozwój miasta,
jaki w ostatnich latach ma miejsce. Musi za nim nadążać nowoczesna infrastruktura, dostosowana do oczekiwań mieszkańców.

BeataMoskal-Słaniewska,
PrezydentŚwidnicy

Świdnica to malowniczo położone miasto na Przedgórzu Sudeckim w dolinie rzeki Bystrzycy,
dawna stolica Księstwa Świdnicko-Jaworskiego, słynąca z wyśmienitego piwa, pysznych pierników i tradycji kupieckich.
Efektem wieloletnich konfliktów religijnych pomiędzy katolikami i protestantami stały się
dwie imponujące dziś świątynie – Kościół Pokoju i katedra
pw. św. Stanisława i św. Wacława. Oba zabytki znajdują się
na liście Pomników Historii, zaś
Kościół Pokoju od ponad 20 lat
na Liście Światowego Dziedzic-

twa UNESCO. Historia jest tu
na wyciągnięcie ręki, wszechobecna za sprawą doskonale zachowanej miejskiej starówki,
pięknych kamienic oraz dawnych
fortyfikacji. Obecnie jest to także ośrodek przemysłu, w którym
siedzibę mają takie firmy, jak
Greenbrier Wagony Świdnica,
Electrolux czy Colgate.
Świdnica w ostatnich latach
odnotowuje dynamiczny rozwój, za czym idą rosnące potrzeby mieszańców i przedsiębiorców, a wraz z tą tendencją
konieczność realizacji szeregu
inwestycji infrastrukturalnych.
Dlatego też zarządzająca Świdnicą od 2014 r. prezydent Beata
Moskal-Słaniewska postawiła
na remonty dróg oraz rewitalizację miejskich przestrzeni. Przykładem tych działań jest niedawno
zakończona modernizacja kompleksu odkrytych basenów. Stare, blisko 100-letnie, poniemieckie kąpielisko zmieniło się nie
do poznania. Inwestycja kosztowała blisko 35 mln zł. Całość
środków pochodziła z budżetu
miasta. Dzięki temu mieszkańcy
zyskali nowe miejsce do aktywnego wypoczynku dla całych rodzin. Inwestycją tą postawiono
także przysłowiową „kropkę

nad i” w zakresie remontu obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Modernizacja najpierw hali lodowiska, później miejskiego stadionu i na koniec letnich basenów
pozwoliła na stworzenie nowoczesnego kompleksu sportowego,
zarówno dla mieszkańców, jak
i zawodników profesjonalnych.
Kolejnym miejscem, które
na potrzeby mieszkańców postanowiono zrewitalizować jest teren okalający świdnicki zalew
Witoszówka. W ostatnich latach
miasto postawiło tam budynek
bosmanatu, w którym wypożyczać można sprzęt pływający – kajaki, rowery wodne, łódki. Odnowiono dwa pomosty,
teren zyskał nowe chodniki i to-

warzyszącą mała architekturę
w postaci leżaków, ławeczek, stojaków na rowery, itp. W sąsiedztwie powstał również niewielki
plac zabaw. Brakowało jedynie
odpowiedniej ilości miejsc parkingowych i wygodnego dojazdu.
To zmieniło się w tym roku dzięki przebudowie ulicy Polna Droga. Jezdnia zyskała nową nawierzchnię asfaltową, wzdłuż niej
wydzielono dwukierunkową drogę rowerową. Wprowadzono elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu oraz pieszych.
Zwiększono ilość miejsc parkingowych. Posadzono drzewa
i krzewy ozdobne.
W ostatnich latach w Świdnicy przeznaczono ogromne środ-

ZmodernizowanykompleksbasenówŚOSiR

PrzebudowanaulicaPolnaDrogaw Świdnicy

ki na rewaloryzację historycznych miejskich parków oraz przestrzeni zielonych. W sumie na ten
cel wydano ponad 34 mln zł,
przy wsparciu środków unijnych
w wysokości prawie 12 mln zł.
W kontekście ekologii, nie sposób nie wspomnieć o wielkim
projekcie wymiany pieców węglowych. Prezydent Beata Moskal-Słaniewska, jako jeden z nielicznych samorządowców w kraju,
zdecydowała o udziale miasta
w niezwykle skomplikowanym
pod względem formalnym projekcie „KAWKA”, który pozwolił zlikwidować w Świdnicy blisko 800 pieców węglowych.

Rokrocznie miasto realizuje również własny program dotacji
na wymianę źródeł ogrzewania,
z którego od 2014 r. skorzystało
już blisko 1 tys. osób. W ostatnich
latach udało się również wymienić tabor spółki komunikacji
miejskiej na ekologiczny i wybudować kilkanaście kilometrów
ścieżek rowerowych.
Świdnica to bezpieczne i przyjazne miasto, dobrze skomunikowane ze stolicą regionu. Jest ciekawą alternatywą dla ludzi, którzy
chcą pracować we Wrocławiu, ale
mieszkać w mniejszej miejscowości. To także dobre miejsce ulokowania własnej firmy.

Kobietywiedzą,corobiąw świecieautomotive
Motoryzacja to segment rynku, w którym kobiety coraz częściej poszukują zatrudnienia. Przekonanie to potwierdza Faurecia,
należąca do Grupy FORVIA, która stale udowadnia, że różnorodność w miejscu pracy daje wiele możliwości rozwoju bez względu na płeć.
Rozmawiamy z DariąMarkovą, urodzoną w Odessie, która z wykształcenia jest architektem, a obecnie zajmuje stanowisko
Młodszego Konstruktora w FORVII.
Co wpłynęło na zmianę kierunkukarieryzawodowej?Jak
trafiłaPanido FORVII?
W firmie pracuję niespełna rok.
Dostałam się tu przypadkowo.
Często mówię, że to nie ja wybrałam branżę motoryzacyjną, lecz
to ona wybrała mnie [śmiech].
Wcześniej przez ponad 10 lat
pracowałam jako architekt.
W tym czasie opracowałam kilka projektów osiedli mieszkaniowych na Krymie. Teraz archi tek tu ra sta ła się mo im
co dzien nym hob by i pa sją.
Nową pracę podjęłam, dzięki
bardzo pomocnemu działowi
HR oraz liderom projektów,
którzy dostrzegli moje predyspozycje i potencjał do pracy
w branży automotive. Obecnie
pracuję na stanowisku Młodszego Konstruktora. Nie boję
się nowych wyzwań, dlatego cieszę się, że pracuję w FORVII.
Czuję, że to najlepszy czas, aby
spróbować swoich sił w sektorze
motoryzacyjnym. Moim głównym mottem, którym kieruję się
w życiu zawodowym, jest robienie tego, co się kocha oraz rozwijanie się i podejmowanie ryzyka.
DlaczegoPanizdaniemwarto
pracowaćw FORVII?Cowyróżniająna tleinnychpracodawcówz branżyautomotive?
Tak jak wspomniałam, nigdy
wcześniej nie pracowałam w tej
branży, dlatego ciężko mi porów-

nać FORVIĘ do innych miejsc
pracy o podobnym profilu. Moje wrażenia odnośnie firmy są
bardzo pozytywne. Czuję wsparcie z każdej strony. W wałbrzyskim zakładzie pneumatyków
panuje przyjazna i życzliwa atmosfera, co dla mnie osobiście
jest niezwykle ważne i budujące.
Jestem dumna z tego, że jestem
częścią tej firmy. Dla mnie to nowy etap w życiu i pewien rodzaj
nauki oraz tworzenia czegoś nowego.
Czym jest dla Pani Diversity
i jakdefiniujePanitopojęcie?

Rozumiem je jako różnorodność, sprawiedliwość i równość.
Skupiając się na pracy to zatrudnianie ze względu na umiejętności i kompetencje danej
osoby, a nie ze względu na płeć,
orientację lub wiek. To także
wielokulturowość, która wpływa
pozytywnie na działanie całego
zespołu. W dzisiejszych czasach
jej zrozumienie jest niezwykle
ważne. Zwłaszcza w branży stereotypowo dedykowanej mężczyznom. Dlatego śmiało mogę
powiedzieć, że różnorodność
w miejscu pracy daje wiele możliwości.

Jak w FORVII przejawia się
pojęcieDiversity?
Kobiety i mężczyźni mają tu
równe szanse. Nikt nie różnicuje pracowników ze względu
na płeć. Firma stawia na rozwój
wszystkich zatrudnionych w niej
osób. Mamy do dyspozycji szeroką ofertę szkoleń i warsztatów
nie tylko technicznych, ale również tych kształtujących nasze
umiejętności miękkie oraz takie, które uświadamiają nam,
jak ważny jest work-life balance.
W FORVII jesteśmy doceniane jako kobiety. Naszą ścież-

kę kariery determinuje odpowiednie wykształcenie, umiejętności i doświadczenie. Dodatkowo, firma wychodzi naprzeciw
naszym oczekiwaniom, organizując liczne szkolenia, które
pozwalają poszerzać swoją wiedzę i dokształcać się niezależnie
od działu, do którego przynależymy. Osobiście w FORVII widzę wiele możliwości i ścieżek
rozwoju, dlatego tym bardziej
jestem dumna, że tu pracuję.
Counikalnegodo branżymotoryzacyjnejwprowadzająkobiety?

Pierwsze co przychodzi mi
na myśl to zorganizowanie. Kobiety starają się przewidywać
różne scenariusze i mieć plan B.
Z całą pewnością panie mają
większą cierpliwość do wyjaśniania, tłumaczenia i przepracowywania wielu kwestii, a także wykazują się większą precyzją
w wykonywaniu zadań manualnych. To wartość dodana, którą
my kobiety wnosimy do branży
motoryzacyjnej. Jesteśmy również
bardzo dokładne, sumienne i rzetelne. Warto dodać, że panowie
mają odmienne podejście do niektórych spraw. Począwszy od tego jak reagują na kryzysowe sytuacje, postrzegają potencjalne
zagrożenia, aż po codzienne obowiązki. Oczywiście w FORVII kobiety i mężczyźni doskonale się
uzupełniają i dzięki wzajemnej
pomocy oraz wsparciu wszyscy
jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia.
Z perspektywy czasu uważam, że jeśli kogoś interesuje
praca, w której jest zatrudniony
i lubi to, co robi, to branża nie ma
żadnego znaczenia. Liczy się
przede wszystkim zaangażowanie i chęć do pracy.
RozmawiałaMagdalenaKlimek
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Ekologistykamorska
Na całym świecie systematycznie rośnie ruch statków o dużej wyporności. Polskie porty morskie co roku ustanawiają kolejne rekordy w tonażu
przeładowanych towarów. Obecny rok również podtrzymuje tę tendencję. Wpływa to również na rozwój przedsiębiorstw działających na rzecz tego sektora.
W Polsce rozbudowa Portu Gdańsk, zbiegła się z szeregiem inwestycji, znajdującego się na tym terenie przedsiębiorstwa COMAL Sp. z o.o., krajowego
specjalisty w zakresie odbioru, transportu, oczyszczania, unieszkodliwiania i odzysku odpadów przemysłowych, zwłaszcza wód zaolejonych, ze statków.
Działania te wpisują się w światowe tendencje wdrażania kolejnych ekologicznych rozwiązań w logistyce morskiej i przeładunkowej.
Na Bałtyku, jako akwenie zamkniętym, zgodnie z Konwencją
Helsińską, stosowane są szczególne obostrzenia ekologiczne.
Jednostki mają całkowity zakaz
zrzutu do wód jakichkolwiek odpadów. Zgromadzone w zbiornikach, odbierane są dopiero wportach. W Trójmieście gdańskie
przedsiębiorstwo COMAL specjalizuje się w odbiorze, przetwarzaniu i recyklingu głównie
odpadów ropopochodnych powstałych wwyniku pracy silników
lub napraw urządzeń mechanicznych, emulsji olejowo-wodnych, po myciu zbiorników ładunkowych czy po oczyszczaniu
spalin w kolektorach wydechowych statków.
Trwające aktualnie prace legislacyjne zmierzają do rozszerzenia listy odpadów uznawanych
za szkodliwe dla środowiska.
Obejmie ona wszystkie zanieczyszczenia, które powstają
na statkach. Przepisy jednocześnie nałożą na porty obowiązek
zainstalowania i utrzymywania
odpowiednich technologii do ich
odbioru. W podnoszenie tych
ekostandardów doskonale wpisują się zadania i inwestycje realizowane przez COMAL, który
od czterech dekad aktywnie działa na rzecz ochrony środowiska
Bałtyku.
Przedsiębiorstwo jest jedynym podmiotem w Polsce, któ-

re posiada fenomenalną i unikatową instalację o zaawansowanej
technologii, zdolną do rozwiązania niemal wszystkich problemów związanych z unieszkodliwianiem odpadów, nie tylko
w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej, ale i w branży wydobywczej, chemicznej, czy farmaceutycznej. Wdrożonatechnologia
oparta jest na podstawie autorskich rozwiązań firmy COMAL.
– Dzięki tej technice skutecznie
przeprowadza się odolejanie, neutralizowanie, oczyszczanie iodzysk
przepracowanych odpadów olejowych, które porecyklingu są kierowane zpowrotem dozakładów
przemysłowych do ponownego
zastosowania, a oczyszczona wo-

da może być zrzucona do morza.
Technologia unieszkodliwia również zawarte wodpadach drobnoustroje, bakterie i wirusy, co ma
szczególne znaczenie w odniesieniu dostatków przypływających
z odległych stref geograficznych
i klimatycznych – zaznacza
Eugeniusz Warczok, Prezes
Zarządu COMAL Sp. z o.o.
Instalacja usytuowana jest
na terenie Bazy Magazynowej
i Terminalu przeładunkowym
COMAL w Porcie Gdańsk, bezpośrednio przy nabrzeżu, dzięki czemu transport substancji
niebezpiecznych dla środowiska
ograniczony jest do minimum.
Odebrane odpady są przetwarzane mechanicznie, chemicznie

i biologicznie wraz z dezynfekcją i ozonowaniem, które kompleksowo zapewniają skuteczną
neutralizację. Zanieczyszczenia
„egzotyczne” dla naszej strefy
geograficznej unieszkodliwia się
poprzez ciąg dezynfekcji z ozonowaniem i przy użyciu reaktora UV, co skutecznie sterylizuje wodę tak, aby nie stanowiła
ona zagrożenia dla środowiska
morskiego.
COMAL posiada Terminal
Przeładunkowy i Bazę Magazynową, ze zbiornikami o łącznej
pojemności ponad 21 tys. m3.
Dzięki rozbudowanej infrastrukturze logistycznej przeładunki są
możliwe w każdej relacji pomiędzy statkami, zbiornikami

naziemnymi, cysternami kolejowymi i samochodowymi tak
zróżnicowanych substancji, jak
produkty naftowe, biokomponenty, alkohole i inne produkty
ciekłe, oleje okrętowe, ale też
grunty skażone odpadami ropopochodnymi.
Oprócz stałej rozbudowy infrastruktury portowej, również
rośnie flota COMAL, która
wzbogaciła się o dwa statki
zbiornikowe o łącznej pojemności 2,5 tys. ton. Zasoby uzupełnia holownik oraz zespół barek
transportowych. Tym samym,
jest to także jedyna w Polsce firma, która jest w stanie zrealizować każdy odbiór nieczystości
i odpadów przemysłowych ze

statków w redach, bez konieczności wpływania ich do portu.
Jednorazowo może to być nawet 4 tys. ton.
Specjalistyczne usługi COMAL
obejmują nie tylko statki morskie,
ale i instalacje lądowe pracujące
w różnych sektorach gospodarki.
Posiadana technologia przeładunku produktów ciekłych doskonale sprawdziła się również
w odniesieniu do olejów spożywczych, dzięki czemu firma
w ostatnim czasie również zaczęła realizować przeładunki oleju
słonecznikowego z Ukrainy.
Rozwiązania technologiczne
COMAL znajdują uznanie iowocują stałą współpracą ztakimi potentatami, jak Conoco Philips
z Houston (USA), Stena Recycling (Szwecja), Remondis (Niemcy), a w Polsce Lotos i Orlen. Innowacyjne technologie COMAL,
wpływają na bezkonkurencyjność i mocną pozycję firmy
narynku, co sprawia, że odlat, jest
ona obiektem zainteresowania
zagranicznych inwestorów, którzy systematycznie składają oferty zakupu przedsiębiorstwa.
Na szczęście dla polskiej gospodarki morskiej, nieskutecznie.
Joanna Chrustek,JacekMajewski

Jakośćna pierwszymmiejscu
Szerokagamaproduktówi ciągłyrozwój–atutyStrunobetMigacz Sp.z o.o.
33 lata na rynku, nieustanny progres oraz dbałość o jakość wyrobów pozwoliła osiągnąć firmie Strunobet-Migacz Sp. z o.o. pozycję
strategicznego dostawcy nasłupowych i kontenerowych stacji dla energetyki zawodowej i przemysłu oraz prefabrykatów z betonu.
Strunobet Migacz Sp. z o.o., to
niekwestionowany, lider w produkcji strunobetonowych żerdzi
wykorzystywanych w infrastrukturze energetycznej, przemysłowej i komunalnej oraz czołowy dostawca nasłupowych stacji
transformatorowych, stanowisk
słupowych dla odbiorców w kraju i za granicą realizujących
projekty w obszarach nN, SN
i WN (110 kV), sieci trakcyjnych
i LPN (Linie Potrzeb Nietrakcyjnych).
Firma jest znaczącym producentem obudów betonowych
stosowanych w wielu sektorach
gospodarki, w energetyce zawodowej i kolejowej, przemyśle
i systemach telekomunikacyjnych. Obudowy są również wykorzystywane przy produkcji
własnych stacji kontenerowych
oraz złącz kablowych SN zapewniając firmie zaszczytne miejsce
wśród europejskich liderów tej
branży.
Wcześnie zainicjowana współpraca z placówkami naukowymi,
w szczególności z Instytutem
Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, Energoprojektem Kraków, El-projektem Poznań
i PTPiREE szybko przyniosła
efekty i pozwoliła rozpocząć produkcję wirowanych słupów strunobetonowych, które szybko sta-

ły się wiodącym produktem firmy.
Spółka posiada trzy zakłady
produkcyjne, zlokalizowane
w Lewinie Brzeskim, Kuzkach
i w Grzybowie. Wszystkie z nich
wyposażone są w nowoczesne
maszyny oraz technologie.
Firma Strunobet Migacz
Sp. z o.o. jest obecna we wszystkich obszarach rynku elektroenergetycznego kierując swoje
produkty i rozwiązania dla następujących segmentów w kraju i za granicą:
1.Energetykazawodowa,przesyłi dystrybucjaenergii.
2.SektorOdnawialnychŹródeł
Energii.
3. Energetyka przemysłowa
i telekomunikacja.
4.Infrastrukturadrogowo-kolejowa, trakcja i oświetlenie.
Spółka działa nieprzerwanie
od 1989 roku ciągle zwiększając
wolumen sprzedaży i asortyment produkcji, a jej rozwój
przedstawia się następująco:
1989 – Założenie firmy. Produkcja elementów betonowych
w zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym w miejscowości
Kuzki k/Włoszczowy.
1997 – Uruchomienie produkcji żerdzi żelbetowych typu ŻM
o wymiarach zgodnych z wymiarami większości żerdzi pro-

dukowanych i wcześniej rozpowszechnianych w Polsce.
1999 – Dynamiczny rozwój
produktów i technologii, rozpoczęcie współpracy z Instytutem Budownictwa Politechniki Wrocławskiej.

SN oraz prefabrykowanych kabin sekcyjnych.
2008 – Rozpoczęcie produkcji
słupów oświetleniowych typu
EOP mających zastosowanie
między innymi w oświetleniu
infrastruktury kolejowej czyli

2001 – Rozpoczęcie produkcji
żerdzi wirowanych typu E wraz
z szeroką gamą elementów ustojowych (fundamentowych).
2006 – Rozpoczęcie produkcji
słupowych stacji transformatorowych wg opracowań PTPiREE
wykonanych na podstawie projektów firmy El-projekt Poznań.
2006 – Rozpoczęcie produkcji
kontenerowych stacji transformatorowych, złącz kablowych

przejazdów kolejowych, stacji
i peronów oraz infrastruktury komunalnej czyli ulic i placów.
2011 – Uzyskanie wymaganych
certyfikatów i rozpoczęcie produkcji żerdzi ETG czyli strunobetonowych konstrukcji wsporczych dla trakcji kolejowej
i tramwajowej.
2012 – Zakup firmy CEZBED
w Lewinie Brzeskim k/Opola
produkującej konstrukcje beto-

nowe. Rozbudowa zakładu
pod nazwą Strunobet Migacz
Sp. z o.o. Zakład produkcyjny
w Lewinie Brzeskim.
2013 – Rozpoczęcie produkcji
masztów i wież strunobetonowych typu ES wykorzystywanych jako konstrukcje wsporcze
dla urządzeń telekomunikacji,
oświetlenia, instalacji odgromowych czy reklam.
2013 – Rozpoczęcie produkcji
rozdzielnic w izolacji powietrznej z możliwością ich zastosowania w złączach kablowych i stacjach kontenerowych.
2014 – Przeprowadzenie prób
oraz uzyskanie dopuszczeń dla
nowatorskiej, wąskotrzonowej,
strunobetonowej konstrukcji słupa wysokiego napięcia110 kV, dla
jedno i dwutorowych linii przesyłowych zaprojektowanego
przy współpracy z firmą Energoprojekt Kraków.
2015– Zakup terenów wmiejscowości Grzybowo k/Kościerzyny.
Powstanie zakładu produkcyjnego nastawionego naobsługę Klientów z północnej części kraju.
2020 – Rozpoczęcie produkcji
ultralekkich stożkowych słupów kompozytowych. Produkcja realizowana w technologii
odlewania odśrodkowego w specjalistycznych wirówkach, zapewniających stabilność wy-

miarową oraz idealnie gładką
powierzchnię.
2020 – Rozpoczęcie produkcji
prefabrykowanych pali fundamentowych przeznaczonych
gównie dla infrastruktury kolejowej. Pełnią one funkcję fundamentu do posadawiania na nich
konstrukcji wsporczych, tj. słupów i bramek sieci trakcyjnej.
2022 – Uzyskanie dopuszczenia
do stosowania i rozpoczęcie
produkcji produktu pod nazwą
„Nawierzchnia przejazdu kolejowego z małogabarytowych
płyt żelbetowych oraz belek rozporowych”.
Obecnie firma udoskonala
i rozwija swój asortyment oraz
technologię. Rozbudowuje i modernizuje hale produkcyjne swoich trzech zakładów produkcyjnych. Skupiając się na rynku
krajowym skutecznie zdobywa
nowe rynki eksportowe dopasowując swoją produkcję do potrzeb klientów. Całość prac
przedsiębiorstwa wspiera własna
baza transportowa, wyposażona w nowoczesną flotę samochodową, gwarantującą bezpieczeństwo dostaw na czas.
Joanna Chrustek
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SchumacherPackaging–twórcainnowacyjnych
rozwiązańw dziedzinieopakowań
Opakowaniejestjednymz najważniejszychelementóww codziennejlogistyceproduktów.Branżatadynamicznierośnie,m.in.dziękizwiększającemusię
zainteresowaniukonsumentówsektoreme-commerce.Dobrzezaprojektowanei wykonaneopakowaniechronizawartość,zawierainformacje
o produkciei jestważnymnośnikiemkomunikacjimarki.Jednocześniewrazzezmianamiklimatycznymi,rośnieświadomośćkonsumentóww zakresie
równowagiśrodowiskowej,pochodzeniaproduktów,śladuwęglowegoi możliwościrecyklingu.Szerokopojętaekologiaw sektorzeopakowaniowym
nabieracorazwiększegoznaczeniastającsięmust have w ostatecznejścieżcezakupowejklienta.
WychodzącnaprzeciwtymtrendomSchumacherPackagingopracowujenowe,bardziejzrównoważonerozwiązaniaw zakresieopakowań,
stawiającsobieza celosiągnięciew ciągunajbliższychlatprodukcjicałkowicieneutralnejdlaklimatu.Zasadyteobowiązująwewszystkichzakładach
przedsiębiorstwa.Grupastawiarównieżna ludzi,zdającsobiesprawę,żesąoninajważniejsząskładowąsukcesukażdegoprzedsiębiorstwa.
Biznesoparty
na zrównoważonymrozwoju
SchumacherPackaging,będąc
europejskimlideremw dziedzinie produkcji opakowań, jest
firmą, która pozostaje wierna swoim wartościom i tradycjom. Powstała w 1948 roku
w Ebersdorfiek.Coburga,gdzie
do dziś znajduje się jej główna siedziba.Aktualniezarządzana jestprzeztrzeciepokolenierodziny Schumacher – Björna
i Hendrika,wnukówzałożycielafirmy,KurtaSchumachera.
SchumacherPackagingtozintegrowane przedsiębiorstwo,
które funkcjonuje w oparciu
o zasadywyznaczającekierunek
rozwojufirmy.Obowiązująone
wewszystkichjejzakładachzlokalizowanych w pięciu krajach
europejskich.Inwestycjew innowacje,odpowiedzialnośći zrównoważonyrozwójtoobecnienajważniejszekierunkidziałańcałej
grupy.Przedsiębiorstwoświadomejestswojegowpływuna środowisko oraz ciążącej na nim
odpowiedzialności społecznej,
ekologicznej i ekonomicznej.
–Naszymobowiązkiemjestpodejmowaniedziałańukierunkowanychna troskęo kolejnepokolenia w odniesieniu zarówno
do środowiskanaturalnego,jak
równieżpracowników,klientów
i kontrahentów – podkreśla
Tadeusz Tukiendorf, Członek
ZarząduSchumacherPackaging
ZakładBydgoszcz Sp.z o.o.
Od czerwca 2021 r. grupa
SchumacherPackagingjestjednymz sygnatariuszyUNGlobal
Compact, największej światowejinicjatywydziałającejna rzecz
zrównoważonegorozwojui odpowiedzialnego zarządzania
przedsiębiorstwami.Decydując
sięna przynależnośćdo UNGC,
przedsiębiorstwo zobowiązało
siędo przestrzeganiawewszystkichswoichzakładachdziesięciu
uniwersalnychzasadw dziedzinie
prawczłowieka,standardówpracy,środowiskai zapobieganiakorupcji.Tymsamympromuje,jak
równieżrealizuje, 17celówzmierzającychdozapewnieniazrównoważonegorozwojuna płaszczyźnie gospodarczej, społecznej
i ekologicznej.
Do 2025r.firmaplanujezainwestowaćaż 700mlneurow zakresierozbudowyi rozwojuzakładów Schumacher Packaging
produkujących tekturę falistą
i litąorazpapierni.Inwestycjezakładająwykorzystanietechnologiiprzyjaznychdlaśrodowiska.

W jednym z udzielonych wywiadówwłaścicielefirmywyjaśniają: Björn Schumacher:
–Myślimyi działamydladobra
przyszłychpokoleń.Naszymcelemjestosiągnięcieneutralności
klimatycznej w dziedzinie
produkcjido 2035r.;Hendrik
Schumacher:–Wyprodukowaniewyrobuw 100proc.z papieruz recyklinguograniczawykorzystanietysięcytonplastikowych
torebkażdegoroku.
Materiałydo produkcjiopakowańpozyskiwanesązezrównoważonychźródeł.Firmawykorzystuje makulaturę oraz
włókna z recyklingu.Natomiast
surowcedo produkcjipapieru
posiadającertyfikatFSC,który
gwarantuje, że materiały pochodząz odpowiedzialnejgospodarkileśnej.
Wysiłkiprzedsiębiorstwa,by
rozwijaćsięw zgodzieześrodowiskiemnaturalnym,sądostrzegane, m.in. przez organizację
EcoVadis,którazajmujesięoceną zrównoważonego rozwoju
biznesu. Aż 10 z 18 zakładów
Schumacher Packaging otrzymałomedaleorganizacjiEcoVadis,z czegodwa–w Bielefeldi we
Wrocławiu – platynowe, co
oznacza, że odziały te należą
do 1proc.firmnajlepiejrealizującychzałożeniazrównoważonego rozwoju. Celem działań
przedsiębiorstwajestdoprowadzeniedo optymalizacjirozwojuprodukcjiw takisposób,aby
oszczędzaćczas,zasobyi energię.
SchumacherPackagingwspółpracujetakżezeswoimpartnerem biznesowym Allegro, aby
zwiększyć świadomość konsumencką w zakresie zachowań
prośrodowiskowych.Wspólnie
przygotowujekampanięinformacyjną,wydarzeniai filmyedu-

kacyjne, w których nawiązuje
do gospodarkicyrkularnej,recyklinguorazsegregacjimakulatury. Działania te wpisują się
w Agendę 2030i CeleZrównoważonegoRozwoju.
Człowiekw centrumuwagi
Tradycjai wartościstanowiąjedenz filarówprzedsiębiorstwa,
a filozofia„Najważniejsisąludzie” jest niezwykle istotnym
elementemfunkcjonowaniafirmy.Pomimoosiągniętegoi stalepostępującegorozwojuSchumacher Packaging pozostaje
przedsiębiorstwem rodzinnym
z płaskąstrukturąorganizacyjną,
rozumiejącym,iżnajwiększąwartościąfirmysąjejzaangażowani
pracownicy.
Politykastawiającaczłowieka
na pierwszym miejscu znajdujeodzwierciedleniew niemal
wszystkichdziałaniachfirmy,nie
tylko tych związanych bezpośrednio z pracownikami, choć
tona nichzależyfirmiew wyjątkowysposób.Relacjez klientami
orazdostawcami,opartena zaufaniuodzwierciedlająliczneprzykłady wieloletniej współpracy
na partnerskichzasadach.„Opakowania tworzone przez ludzi
dlaludzi”tojedna z regułstosowana przezprzedsiębiorstwo.
Pracownicysąnajważniejszą
częścią każdego przedsiębiorstwa i Schumacher Packaging
doskonale zdaje sobie z tego
sprawę. Pozostając firmą rodzinną,w którejliczysięduch
pracyorazzdobyteknow-how,
stara się budować silne relacje
z pracownikami,stawiającna ich
rozwóji zachęcającdo ciągłego
doskonalenia.Zakresświadczeń
w SchumacherPackagingw Polsceznaczniewykraczapoza ustawowe obowiązki pracodawcy.

Szeregoferowanychprzezfirmę
benefitów,szkoleńorazdbanie
o dobrerelacjei atmosferęodzwierciedlasięw tym,żeznaczna część pracowników we
wszystkich polskich zakładach
grupySchumachertopracownicydługoletni,częstobędącyczęściąfirmyod początkówjejistnienia.
Działaniadladobraludzi,to
równieżaktywnośćna rzeczlokalnychspołeczności.Sponsorowanie wydarzeń sportowych
i kulturalnych,wspieranieistniejącychw regionachorganizacji
i stowarzyszeń,totylkoniektórez inicjatyw,jakierealizujązakładygrupySchumacherPackaging. Zarówno firma, jak i jej
pracownicy,angażująsiętakże
w działaniacharytatywne,wspierając ogólnopolskie akcje społeczne,a takżeorganizującpomoci zbiórkina rzeczlokalnej
społeczności.Każdyz polskich
zakładówkonsekwentnierealizujezadaniapomocowena rzecz
społeczności.
Na szczególnąuwagęzasługuje zaangażowanie całej grupy
Schumacherw pomocna rzecz
uchodźcówz Ukrainyorazosób
pozostających na terenach zaatakowanychprzezFederacjęRosyjską.Przedsiębiorstwood pierwszegodniaatakuRosjina Ukrainę
zorganizowałozbiórkina terenie
Niemieci Polski,zakupująci przekazującśrodkipierwszejpomocyi potrzeby.Dziękizaangażowaniu samego właściciela Björna
Schumachera,jaki PrezeswrocławskiegozakładuAnnySokół,
do potrzebującychw ciąguniespełna jednegomiesiącadotarło,
aż trzydzieści pięć ciężarówek
darów.Zarządgrupyw szczególnysposóbświadczydo dziśpomocrodzinompracownikówpochodzeniaukraińskiego,którym
min.zapewniłmiejscazamieszkaniai pracyna terenieNiemiec.
Niebezznaczeniadlafirmysą
zagadnieniadotycząceedukacji
młodychludzi.SchumacherPackagingZakładWrocławorganizuje„Lekcjez Schumacherem”.
Odbywającesięcomiesiącwydarzeniaedukacyjnedladzieciszkół
podstawowychmająna celunie
tylkowyjaśnienieprocesuprodukcjiopakowańczyznaczenia
jakie dla środowiska ma recykling,alerównieżedukacjędotyczącąnaukijęzykówobcychoraz
wyborówzwiązanychz dalszym
kształceniemorazrozwojemzawodowym.Podczaslekcjidzieci
mogąw bezpiecznysposóbzwiedzićzakład,aleteżzrozumiećich
osobistywkładw ekologię.
Ekostrategiarozwoju
Schumacher Packaging do
2035r.mastaćsięprzedsiębiorstwemneutralnymdlaklimatu.
Największe inwestycje w tym
zakresie mają obecnie miejsce
w niemieckim oddziale firmy
w Greven.Trwającatamod połowy 2021 r. rozbudowa ma
za zadaniesprawić,żestaniesię
onnajwiększymna świeciezakładem produkującym tekturę
falistą.Planyprzewidują,żepo zakończeniuinwestycjipowierzch-

niazostaniepowiększona o ponad 20 tys.m2,a jegołączna powierzchnia wyniesie ponad 60
tys.m2.Natomiastpo uruchomieniudrugiejlinii,łączna mocprodukcyjna wyniesie 600 mln m2
tekturyrocznie.
Inwestycjegrupytonietylko
rozbudowyzakładów,alerównież zastosowanie innowacyjnychrozwiązań,którew realny
sposóbwpływająna środowisko
naturalne.Jednymz nichjestzastosowaniew zakładziew Greven
systemu iPrep. Technologia ta
pozwalazmniejszyćilośćodpadówpoprodukcyjnycho ok. 548
ton rocznie, co przekłada się
na zmniejszenieemisjiCO2 aż
o 274 tony rocznie. iPrep, to
wyjątkowy na skalę światową
system transportu i usuwania
warstwpapieru,z któregow późniejszychetapachprodukcjipowstajetekturafalista.SchumacherPackagingZakładGreven
jestpierwszymna świecieproducentem tektury falistej, który
stosujeprototypiPrepi rozwija
gowspólniez BHSIntralogistics.
Kolejnymkrokiem,zarówno
w technologicznąprzyszłość,jak
równieżw stronęprodukcjineutralnejdlaklimatu,jesturuchomieniew oddzialeSchumacher
PackagingZakładWrocławnowejmaszyny–DURST,umożliwiającejdrukowaniew technologii cyfrowej. Jej zalety są

niezwykleszerokie,zarównodla
klientów zakładu, jak również
środowiska naturalnego. Druk
cyfrowy pozwala na tworzenie
opakowań z kolorowymi nadrukamiznacznieszybcieji wygodniej,dziękiczemuzdecydowanie łatwiejsze będzie ich
personalizowanie,tworzenieróżnychwariantów,czywprowadzaniezmianw projektach.Drukcyfrowyniewymagawykorzystania
płytanikliszdrukarskichniwelując tym samym ilość odpadów.A conajważniejsze,wykorzystywane w całym procesie
farbysąstworzonena baziewody,coczynijebezpiecznymidla
żywnościi przyjaznymidlaśrodowiska.
Zakłady grupy Schumacher
Packagingnietylkowykorzystują,aletakżesameprojektująinnowacyjne i ekologiczne rozwiązania. Jednym z nich jest
powstaływ ZakładzieSchumacher Packaging w Bydgoszczy
koszyk zakupowy z kartonu.
Produkttendoskonalesprawdzi
siędlaróżnegorodzajupotrzeb
sieci marketowych czy nawet
samych konsumentów. Innym
niezwykleprzyszłościowymproduktem jest paleta wykonana z papieru.Paletykartonowe
w wieluzastosowaniach,z powo-

dzeniemzastępujątewykonane
z tradycyjnychmateriałów.–Mimo,żezajmujemysięrozwojem
tegoproduktuod kilkulat,nadal
jesttobardzoinnowacyjnerozwiązanie,do któregostopniowo
przekonują się nasi klienci.
Tobardzozłożonyprojektingerującyw łańcuchdostawi proces
produkcyjny,wymagającywiedzyw zakresietechnicznychniuansów i całego procesu logistycznego – mówi Tadeusz
Tukiendorf,i dodaje:–Z naszych
systemówpaletpapierowychkorzystajużm.in.jedenz europejskichliderówdostawsprzedaży
sieciowej.Produkujemyichrocznieponad 5mlnsztuki służymy
nasząwiedząi doświadczeniem
każdemuzainteresowanemu.
Sukcesmierzony
komplementarnością
Zmieniającesięwarunkiekonomiczne i oczekiwania społecznepowodują,żew zarządzaniu przedsiębiorstwem, obok
aspektówprodukcyjnych,finansowych czy marketingowych,
musząbyćpostawionecelew zakresie ochrony szeroko rozumianegośrodowiska.Inwestowanie w stały i zrównoważony
rozwój,dobrerelacjez partneramii klientamiopartena wzajemnymzaufaniu,wartościowii zaangażowani pracownicy to
czynniki,którewpływająna suk-

cesy. Niespotykana dynamika
z jakągrupaSchumacherPackagingreagujena zmianyrynkowe
przekładasięna kolejnesukcesy
firmy.Jednymz nichjestzwiększenierocznychobrotówgrupy
w 2021rokuażo 27proc.
Wykorzystywanie papieru
w znacznymstopniupochodzącegoz własnychpapierni,rozbudowana flota samochodowa
umożliwiającaszybkiei niezależnedostawyproduktóworazwykorzystywanie innowacyjnych
i nowoczesnychtechnologiiodpowiadającychna zamianyrynkowei wymaganiaklientów,to
niekwestionowaneatutyGrupy
SchumacherPackaging.
Dziękidługoterminowejwizji
rozwoju firmy w innowacyjne
i zrównoważonedziałania,klienciotrzymujązaufanegopartnera gwarantującego optymalne
rozwiązaniai komplementarną
usługę–od projektui produkcji,
poprzeznadruki wykończenie,
ażpo logistykę.
Zuzanna Pawełczyk,JacekMajewski
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Firmajakoprzestrzeńrozwojupracowników
Rozmowaz JulitąMazurkiewicz,PrezesemZarząduPhillipsPoland Sp.z o.o.,firmynominowanejdo tytułu
LiderSpołecznejOdpowiedzialności–DobryPracodawca 2022
Branża automotive, w której
funkcjonujePhillipswiążesię
z dużą odpowiedzialnością
i koniecznością zachowania
wysokichstandardówprodukcjii zarządzaniaorganizacją.
Na jakichsystemachwartości
opierasiępolitykaPhillips?
Nowetechnologiei trendyekologicznedeterminująkierunki
rozwojunaszejfirmy.Każdego
dnia realizujemy swoją misję
tworzenia doskonałych połączeń,dbająco zrównoważony
rozwój,bezpiecznei przyjazne
środowisko pracy, a w efekcie – niezawodność naszych
produktów.Wysokajakośćnaszychwyrobówjestniezwykle
istotna z racji ich wpływu
na bezpieczeństwojazdy.W niemalkażdejciężarówcei naczepieznajdująsiętypyzłączyelektrycznych i pneumatycznych
produkowanychw Phillips,także w zakładzie w Polsce. Jako
Phillipswystartowaliśmyw Europiew 2018r.,wrazz nabyciem
fabrykiw Pabianicach.W Stanach Zjednoczonych Phillips
jest niekwestionowanym liderem,obecnymna rynkuod niemalstulat.Naszymcelemjest
powtórzeniew Europiesukcesu,jakiPhillipsosiągnąłna rodzimymrynku.Osiągnięcietegocelujestambicjąi marzeniem
całego zespołu. Mamy pełną
świadomośćtego,dokądzmierzamy jako przedsiębiorstwo.
Wizjatapopartajestodpowiedniąstrategią,opartąo realizację
konkretnychzałożeń.Oczywi-

spółskładająsięposzczególne
jednostki,którejakofirmachcemywspieraći rozwijać.W świecie VUCA chcemy stworzyć
bezpieczną,inspiracyjnąprzestrzeń do realizacji aspiracji
zawodowych pracowników
w przyjaznymśrodowiskupracyopartymo rodzinnewartości.
Wierzężejakozespółjesteśmy
w staniesprostaćkażdemuwyzwaniu.

JulitaMazurkiewicz,PrezesZarząduPhillipsPoland Sp.z o.o.

ścieniezwykleistotnyjestwynik
końcowyprzedsiębiorstwa,czyli
zysk. Jego brak kłóciłby się
z podstawowymi założeniami
prowadzeniabiznesu.Pomiędzy
abstrakcyjnympojęciemwizji,
a oczekiwanym konkretnym
zyskiem,leżybardzodużoelementów,alewśródnich,najważniejszymjestdobryzespół.Bez
odpowiednich ludzi nie jest
możliwarealizacjażadnejwizji,
a coza tymidziewypracowanie
jakiegokolwiekzysku.
Ostatnielataprzyniosływiele
zmianw zarządzaniuprzedsiębiorstwami. Jak zewnętrzne
czynnikiwpłynęłyna Państwa
działalność?

Tofaktycznieczaspełenwyzwań
dlapracodawców.Zredefiniowaliśmy wiele pojęć związanych ze środowiskiem pracy,
wdrożyliśmynarzędziaułatwiającepracęzdalnąi hybrydową,
zdobyliśmy szereg nowych
kompetencji.Elastycznośći gotowość na zmiany stała się
w wielu przypadkach warunkiem sukcesu. W toku tych
zmianjeszczebardziejwzrosło
znaczenie zaufania pomiędzy
pracownikiem, a pracodawcą.
W naszymzespolezatrudniamy
znakomitychfachowców,z bardzo wysoką etyką zawodową.
Łączy nas wiara w wartości,
o któreopierasięfirma:uczciwość,zaufaniei szacunek.Na ze-

Jakzatemnależyzarządzaćorganizacją,abybyćdobrympracodawcą?
Istniejewielewytycznychw tym
zakresie, z których większość
jest bardzo istotna. W mojej
ocenie należy zadbać o wewnętrzną spójność organizacji
i dochowaćwiernościwyznawanymzasadom.W świecie,gdzie
zmianynastępująw błyskawicznymtempie,matofundamentalne znaczenie dla pracowników.Zapewnienieimpoczucia
bezpieczeństwa wynikającego
z wierności wobec przyjętych
w organizacjizasadpostępowaniajestwarunkiemkoniecznym
dla zapewnienia sprzyjającego
miejscapracy.
Pozostając wiernym swoim
wartościom, jako pracodawca
staramysięzachowaćelastycznośćorazsłuchaćnaszychpracowników.Na bieżącoreagujemyna sugestiezmian,o które
wnoszą.Wiedzętępozyskujemy
poprzezszeregnarzędziwprowadzonychw firmie,m.in.przeprowadzanąwśródpracowni-

kówankietęsatysfakcjiz pracy.
Jakofirma,opróczkonkurencyjnegowynagrodzenia,oferujemy
pakiet korzyści odpowiadającychna potrzebyekonomiczne,
społeczne oraz kulturalne naszychpracowników,m.in.ubezpieczeniezdrowotne,pakietmedyczny, sportowy, atrakcyjny
system premiowania za ponadnormatywne zaangażowanie.Wprowadziliśmyw firmie
szereginicjatyw,mającychna celu poprawę środowiska pracy
i wzmacnianiewięzipomiędzy
pracownikami, m.in. konkurs
na pracownikamiesiąca.Promujemycar sharing,czyliideę
wspólnychdojazdówdo pracy
przeznaszychpracowników,co
mateżswójwymiarprośrodowiskowy. Wspieramy rozwój
naszychpracownikówpoprzez
zapewnienieimodpowiednich
szkoleń,w tymwymianęmię-

dzynarodową.Jakofirmajesteśmyspołecznieodpowiedzialni,
aktywnieangażujemysięw akcjecharytatywnena rzeczlokalnej społeczności, nie jesteśmy
obojętni.W mojejoceniezaangażowanie w tematykę CSR
sprawia,żewszyscyrozwijamy
swojąwrażliwośći stajemysię
lepszymiludźmi.Bardzowierzę
w pozytywną motywację oraz
zaangażowanie, które według
mniesąwarunkamikoniecznymido osiągnięciaprzezorganizację prawdziwego sukcesu.
Chcemy, aby Phillips Poland
byłfirmą,z którąludziechcąsię
związać na długie lata, która
realizujeswojąstrategięrozwoju pozostając wierną swoim
wartościomorazzapewniając
przestrzeńdo rozwojudlaswoichpracowników.
RozmawiałaJoannaChrustek,
oprac.JacekMajewski

Prawie 100latna rynku
PhillipsPolandjesteuropejskąspółkąamerykańskiejfirmyPhillips
Industries(zał.w 1928r.),któraw USA„pisała”historięmotoryzacji
(np.jakopierwszaopracowałai wyprodukowałaelektrycznekierunkowskazy).Jestjednymz wiodącychświatowychdostawcówzłączy
elektrycznych, kabli i przewodów ciśnieniowych dla czołowych producentów samochodów ciężarowych i naczep.
Posiada firmy produkcyjne
w USA,Kanadzie,Meksyku,Chinachi Polsce.ZakładPhillipsw Polscerozszerzagrupyodbiorców
o innegotypupojazdy,np.osobowei rolnicze,a takżespozarynku
motoryzacyjnego.Produkcjęuzupełniajądetalez tworzywsztucznych
dlaodbiorcówbranżyAGD,meblarskiejczybudowlanej.

GrupaATERIMA– Człowiek,
Odpowiedzialność,Innowacyjność
Od ponaddziesięciulatdziałamyna polskim,niemieckimi francuskimrynkuusługHR.GrupaATERIMArozwijasięświadczącprofesjonalne
i kompleksoweusługiz wykorzystaniemkapitałuludzkiego.W centrumnaszejuwagijestzawszeczłowieki odpowiedzialnośćza ludzi
i ichotoczenie.Tomottoprzyświecakażdejz naszychmarek–ATERIMAMED,ATERIMAWORKczyATERIMAHR.
Nasipracownicydziałająodpowiedzialnie–pracującw biurach,
u naszych klientów, profesjonalnie opiekując się nimi
w Niemczech.Czujemysięodpowiedzialniza wszystkichnaszych
podopiecznych,współpracownikóworazkontrahentów.
Codziennedecyzjesprawiają,
żewielkieideesąu nas
rzeczywistością
–W GrupieATERIMAspołeczna odpowiedzialnośćbiznesujestnietylkoideą,słownikową
definicjączyelementempromocji.Tocodziennezachowaniakażdejosoby.Dbamyopracowników,
współpracowników i klientów,
aletakżeo środowisko,warunki
pracy.Angażujemysięspołecznie
ipodejmujemydziałaniaprzeciw
wykluczeniu,z pobudekczysto
ludzkich,alei z głębokiegoprzekonania,żeróżnorodnośćjest
motorem kreatywności i napędza biznes. ATERIMA to
przedewszystkimludzie–zaznaczaMarekMazurek,Prezes
Zarządu.
Promujemyuczciwepraktyki
rynkowei działamyetycznie
– Nasz model współpracy
z Opiekunamigwarantujebez-

MarekMazurek

JakubOgiński

KamilWiatr

Magdalena Jarczak

pieczeństwo,stabilnośćprawną
orazfinansową.Jesteśmydumni, że kształtujemy dzisiejszą
kulturęzatrudnieniai tworzymystandardyna rynkupracy.
Jesttomożliwedziękizaangażowaniunaszychpracowników
i ichświadomejodpowiedzialności za promowanie i przestrzeganie uczciwych praktyk
rynkowychorazetycznegopostępowania.Naszenormyetyczne,zasadyorazprocesyrekrutacyjnei personalnesąproste
i przejrzyste. Dbamy o to,
aby były takie dla każdej ze

stron–mówiJakubOgiński,
DyrektorDepartamentuMarketingu.

otrzymają od pracodawcy, ale
takżejakieoczekiwaniazostaną
postawioneprzed nimi.Zależy
nam,abyprocesrekrutacyjnybył
prosty,skutecznyi transparentny.Uważamy,żetworzytozdrową bazę dla zaangażowania
pracownika. Zajmujemy się
wszystkimiformalnościami.Jeślijesttakapotrzeba,przeprowadzamyproceslegalizacjipracycudzoziemców.Niezwykleistotne
jestdlanaswłaściweprzygotowanie każdej osoby do podjęcia
zatrudnia,abywłaściwieodpowiedzieć na potrzeby naszego

Klienta–dodajeKamilWiatr,
Dyrektor Zarządzający Linią
Biznesową Polska, ATERIMA
WORK.

Wspieramyi odpowiadamy
za naszychpracowników
–W ATERIMAWORKjesteśmyodpowiedzialniza rekrutowanychprzeznaspracowników.
Realizując projekt dla naszego
Klientadokładniesprawdzamy
kompetencjei możliwościkandydatów.Rozmawiamyz nimi
i wyjaśniamyna czymbędziepolegałaichpraca,jakiewsparcie

Dbamyo inkluzywne
i sprzyjającewarunkipracy
–Chcemy,abynasipracownicyczulisiędobrzew naszej
firmiei rozwijaliwrazz nami.
Dlatego tworzymy przyjazne
miejsce pracy, inspirując się
najlepszymipraktykamirynkowymi. Często są to drobne,
prosterzeczy,takiejaksegrega-

cjaśmieciczyeliminacjaplastiku. Działamy także zgodnie
z zasadamiładukorporacyjnego,któresąistotnączęściąnaszejstrategiiw zakresierekrutacji i zarządzania zasobami
ludzkimi oraz komunikacji.
Ważna dlanasjestinkluzyjność
i różnorodność.Rozumiemy,że
każdyz nasjestinnyi wyjątkowy.Dajemyprzestrzeńdo wyrażaniaopiniii wdrażanianowychrozwiązań.Angażujemy
sięspołeczniei przeciwdziałamy wykluczeniu. Zachęcamy
naszychpracownikówdo współpracyw tymzakresie,takabyśmy
wspólniedziałalina rzeczpodnoszeniajakościżyciaosóbstarszychi niesamodzielnych.Zależy nam, aby nasza kultura
organizacyjna oparta była
na wzajemnym zrozumieniu,
dobrejkomunikacjii innowacyjnympodejściudo wyzwańotaczającegoświata.Jesteśmypracodawcą na teraz, ale także
na przyszłość–podsumowuje
Magdalena Jarczak, Dyrektor
DepartamentuZarządzaniaZasobamiLudzkimi.
ObszarHR,Komunikacji
i ChangeManagement
KOMUNIKACJA@ATERIMA.PL
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Efektywnezarządzaniesystemowe
Firma FINAL S.A. cieszy się uznaniem szerokiego grona klientów, nie tylko rynku krajowego, ale również innych państw
Europy, świadoma jest tego, że podstawę zaufania i dobrych relacji z klientami i kontrahentami stanowi przede wszystkim
wysoka jakość oferowanych produktów i usług. Osiąga się to dzięki wdrożonym standardom zarządzania produkcją
i komunikacją oraz licznym narzędziom systemowym.
FINAL S.A. to nowoczesna
i dynamicznie rozwijająca się firma, z ponad 20-letnim doświadczeniem w produkcji profili
aluminiowych, a także ich
anodowaniu, lakierowaniu i prefabrykowaniu według najnowszych trendów technologicznych.
Wysokie standardy osiąga dzięki wdrożonemu ifunkcjonującemu zintegrowanemu systemowi
zarządzania, który oparty jest
na wymaganiach PN-EN ISO
9001:2015 (zarządzanie jakością)
oraz PN-EN ISO 14001:2015
(zarządzanie środowiskowe).
Dbałość o jakość jest przedmiotem największej uwagi w codziennym funkcjonowaniu
przedsiębiorstwa na każdym
szczeblu, tak aby dostarczane

kompleksowe wyroby spełniały wszelkie oczekiwania klientów. Produkty poddawane są
stałej, systemowej, drobiazgowej
i rygorystycznej kontroli na każdym etapie wytwarzania. Systematycznie podejmowane są działania doskonalące, w ramach
których firma dąży do całkowitego wyeliminowania wyrobów
niezgodnych na poszczególnych
etapach realizowanych procesów – od momentu kontroli
wejściowej materiału produkcyjnego w postaci aluminiowych
wlewków, aż po kompleksowy
wyrób (wyciskany, anodowany
lub prefabrykowany), który
opuszcza magazyn.
Aby sprostać stale zwiększającym się wymaganiom rynku,

FINAL szczególną uwagę przykłada do sprawnego rozpatrywania procesów reklamacyjnych i analizy zgłoszeń
zewnętrznych oraz wewnętrznych. Podczas spotkań podsumowujących tego typu działania, firma ukierunkowuje się
na dogłębną analizę i poszukiwanie przyczyny źródłowej
oraz wprowadzenie skutecznych działań zapobiegawczych.
Każdy problem jest omawiany
w gronie osób zarządzających
obszarami, które mają do dyspozycji szeroki wachlarz
technik jakościowych (PDCA,
5WHY, FMEA, 8D, Brainstorming). Dzięki tym działaniom
FINAL może skutecznie zabezpieczyć klienta (zarówno
wewnętrznego, jak i zewnętrznego) przed ponownym wystąpieniem problemu w przyszłości.
Mając do dyspozycji systemowe narzędzia wsparcia w postaci ERP, informacja o rodzaju
wady wraz z pełną identyfikacją
przekazywanajest wdół – naprodukcję, aby pracownicy na poszczególnych wydziałach mieli
pełen wgląd w dokumentację jakościową i wdrożone działania
zwykorzystaniem dokumentów,
takich jak karta zaleceń poreklamacyjnych, tzw. krótka lekcja
czy też karta wady.

Raporty ze skuteczności funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania, wraz z omówieniem i analizą wyników dla
poszczególnych procesów, składane są do zarządu spółki podczas comiesięcznych spotkań
jakościowych, zwanych również
„mini” przeglądem zarządzania. Wnioski i zaproponowane
działania stanowią dane wyjściowe do doskonalenia standardów i pozwalają na jeszcze ściślejszy nadzór nad całością tematów
związanych z jakością wyrobów
i usług oferowanych przez firmę.
Taki sposób zarządzania jakością wraz z odpowiednią komu-

nikacją przyczynił się do zredukowania wskaźnika reklamacji
z wartości 0,77 proc. w 2019 r.
do wartości 0,27 proc. na koniec 2021 r., co stanowi spadek
wskaźnika o 65 proc. i jest jednym z lepszych wyników
w branży. Wartość ta jest zauważalna również przez audytorów
drugiej i trzeciej strony, czego dowodem są przekazywane w formie pisemnej (raporty) i ustnej
(podczas spotkań z klientami)
słowa uznania za dobrze wykonywaną pracę w zakresie funkcjonowania systemu jakości.
Ponieważ sukces przedsiębiorstwa wynika nie tylko z wy-

sokich standardów produktów,
ale także z jakości, profesjonalizmu i doświadczenia kadry,
dlatego też firma promuje codzienną komunikację integrującą wszystkie działy. Pracownicy zachęcani są do szkoleń
i ciągłego samodoskonalenia,
którego efektem jest zespół
o wysokich kwalifikacjach i motywacji. FINAL wysoko ceni
również w pozytywny sposób
relacje między klientami, dostawcami i partnerami, które
oparte są na wzajemnej współpracy i poszanowaniu wartości.
FINALS.A.

Wyzwaniamotywująnasdo działania
Rozmowa z PiotremWutkowskim, właścicielem firmy oraz KarolemKowalskim, Dyrektorem Produkcji firmy Wutkowski Sp. z o.o.,
która od ponad 25 lat specjalizuje się w obróbce i dystrybucji szkła dla producentów m.in. mebli, drzwi, AGD i branży budowlanej w kraju i za granicą.
Sygnowanie nazwy przedsiębiorstwa nazwiskiem właściciela,topraktyka,którąstosują transparentne, rodzinne
przedsiębiorstwa,cechującesię
imponującą historią biznesu.
Co stanowi o sukcesie firmy
Wutkowskii pozycji,jakązajmujena rynku?
Piotr Wutkowski: Zaczęliśmy
w 1997 r. od prostej obróbki
szkła i zatrudnienia zaledwie kilku osób. Już w 2008 r. wybudowaliśmy nowy zakład z zapleczem
logistycznym, nowoczesnym parkiem maszynowym i innowacyjnymi systemami przechowywania szkła. Kluczem sukcesu bez
wątpienia są ludzie. To oni oraz
ich kompetencje są naszym największym kapitałem. Miałem to
szczęście, że udało się zbudować wspaniały zespół, od którego mogłem czerpać wiedzę. Dziś
jest nas ponad 200 osób. Siłę naszej kadry mogliśmy docenić
w czasie lockdownu. Przestoje

w inwestycjach budowlanych,
a tym samym naszej produkcji
sprawiły, że realizacja zamówień
się przesuwała. W okresie pandemii odbywał się również skomplikowany montaż nowoczesnej
linii produkcyjnej w nowo wybudowanej hali. Nasi pracownicy
bardzo szybko wdrożyli się w system pracy zdalnej, również w zakresie szkoleń dotyczących obsługi nowych urządzeń. Wówczas
zdaliśmy sobie sprawę jak doskonale zgrany mamy zespół. Część
osób musiała się przekwalifikować np. na serwisantów nowych
maszyn. Zrobili to z zaangażowaniem, naprawdę szybko, a było to
tym trudniejsze, że odbywało się
online. Wyszliśmy silniejsi z tego bezprecedensowego kryzysu,
a nasz fantastyczny zespół nabył
umiejętności, z których może
dzisiaj czerpać. Zdecydowanie
wygraliśmy na tym polu.
Karol Kowalski: Zaczynaliśmy
głównie jako dystrybutor szkła.

Od kilkunastu lat działamy również z powodzeniem w obszarze
jego przetwórstwa. Prowadząc
firmę opieramy się na dwóch filarach, zajmujemy stabilną i wiodącą pozycję w branży. Oferujemy ponad 300 rodzajów szkła
o zróżnicowanym zastosowaniu – budowlane, dekoracyjne,
specjalistyczne oraz lustra. Obróbka obejmuje m.in. rozkrój, szlifowanie, fazowanie, wiercenie, malowanie, piaskowanie, hartowanie,
gięcie, laminowanie szkła z folią
EVA, PVB, ale również zastosowanie poliwęglanu, obróbkę numeryczną CNC iklejenie elementów.
Nasze szkło z powodzeniem jest
wykorzystywane do budowy bezpiecznych balustrad, elewacji, fasad w inwestycjach hotelowych,
apartamentowcach i biurowcach,
a także zadaszeń, ścian działowych, schodów, drzwi, okapów
kuchennych i przemysłowych,
frontów i półek mebli, czy kabin
prysznicowych.

Jakiekierunkiobejmujestrategiarozwojufirmyw kontekście
technologiii oferty?
KK: W 2015 r. zrodziła się koncepcja, w którą stronę chcemy się
rozwijać. Postawiliśmy na wielkogabarytowe szkło bezpieczne.
W bieżącym roku zakończyła
się największa w dziejach firmy,
i jedna z największych w regionie,
wspomniana inwestycja uruchomienia produkcji wielkogabarytowego szkła bezpiecznego,
laminowanego z dodatkiem poliwęglanu. Produkt ma niespotykane dotychczas właściwości – zwiększoną wytrzymałość
przy obniżonej masie – dzięki
czemu jest pożądanym produktem w budownictwie. Nasze linie
technologiczne pozwalają na pełną obróbkę paneli o powierzchni aż do 22 m2 (długość 7 m, szerokość 3,21 m). To oferta, która
zdecydowanie wyróżnia nas
na rynku.

PW: Mamy również ustalone
cele inwestycyjne także w kontekście funkcjonowania firmy. Jesteśmy znaczącym konsumentem
energii, dlatego też podjęliśmy
wyzwanie zmniejszenia kosztów własnych w tym zakresie.
Celem naszym jest usamodzielnienie energetyczne. Prace przygotowawcze pierwszego etapu
uruchomienia ekologicznych instalacji OZE już się rozpoczęły.
Czegoprzedewszystkimoczekujeod Państwadzisiejszy,wymagającyrynek?
PW: Nie boimy się wyzwań,
a nasze technologie i doświadczenie sprawiają, że podejmujemy
się najtrudniejszych zadań, w tym
projektów wydawałoby się
niemożliwych do wykonania.
To motywuje nas do działania.
Rynek oczekuje dziś kompleksowego serwisu. Jesteśmy bardzo
elastyczni, a naszą rolą jest znale-

zienie złotego środka pomiędzy
oczekiwaniami inwestora, wizją
architekta, a możliwościami technologicznymi wykonawcy i obowiązującymi normami budowlanymi w zakresie bezpieczeństwa.
Oczywiście ważnymi kryteriami
wyboru są także wysoka jakość,
terminowość i cena. Nasz serwis
szczyci się tym, że realizujemy
zlecenia dostaw nawet w ciągu 24
godz. na terenie całej Polski. Możemy produkować serie małe,
jednostkowe, również dla osób
prywatnych.
Nasze produkty są niepowtarzalne i wyróżniają inwestycje
budowlane nadając im wyjątkowego, prestiżowego charakteru. Dzięki możliwościom, jakie
oferuje nowa technologia, wiemy,
że przed nami są jeszcze bardziej
wymagające zadania, niż dotychczas.
RozmawiałaMagdalena Tułecka,
oprac.JacekMajewski
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Wiarygodnypracodawca
i partnerbiznesowy
FirmaInvestKomfortod 27latdziałana wymagającym,trójmiejskim
rynkuinwestycjibudowlanych,dziękiswoimpracownikomstworzyła
spójnąwizjęorazniepowtarzalnystylswoichinwestycji,a jejprojekty
ciesząsięniesłabnącąpopularnością.
Misją spółki jest zapewnienie
najwyższegokomfortui wygody użytkowania powstających
budynków,dlategopodejmuje
współpracęz najlepszymii wielokrotnie nagradzanymi studiamiarchitektonicznymi.Dodatkowo, starannie dobiera
lokalizacje, a projekty tworzy
z uwzględnieniem otoczenia
przyrodniczego oraz istniejącejzabudowy.
Kreatywnei śmiałepomysły
związanez inwestycjamitoniewątpliwazasługazespołuInvest
Komfort. Przez lata w firmie
stworzonomodelpracy,który
został nazwany „ProjektowaniemTOTALNYM”.Oznacza
to,żeza procestworzenianowego budynku odpowiedzialny
jest cały zespół – począwszy
od wizjonerów,przezinżynierów,po specjalistówds.marketingui sprzedaży.
Podstawązarządzaniaw firmiejestdialog,wzajemnezrozumienie oraz określenie potrzeb i oczekiwań obu stron.
Procestenodbywasięna kilku
poziomach.W ciągurokuprzeprowadzanesąróżnebadania
i ankiety, które mają określić
stopieńsatysfakcjipracowników
orazichdodatkowepotrzeby.
Firma organizuje spotkania
i warsztaty rozwojowe, które
mają na celu usprawnienie
współpracyi komunikacjipo-

Reklama

między wszystkimi działami.
WażnymzadaniemdlaInvest
Komfortjestwyznaczeniespójnejpolitykipersonalnejopartej
na unikatowych wartościach.
Osobyzatrudnionew Invest
Komfort mogą liczyć m.in.
na dodatkowyprogramochronyzdrowialubemerytalny,dofinansowaniedoaktywnościkulturalno-sportowej. Deweloper
zapewniapracownikommożliwośćrozwoju,dofinansowując
różneformyrozwojuzawodowego,alestawiarównieżna zachowanierównowagimiędzypracą
a odpoczynkiem.Dlategowspieraintegracjęz ideąaktywnego
stylużycia,jakRunmageddon,
wspólne spływy kajakowe czy
wycieczkirowerowe.
Staraniafirmyzwiązanez realizowanąpolitykąpropracowniczą zostały docenione przez

kapitułęProgramuLiderzySpołecznej Odpowiedzialności,
która w tym roku nagrodziła
spółkę tytułem Dobry Pracodawca 2022.
Invest Komfort stawia na
zrównoważony rozwój. Dąży
do zminimalizowaniaswojego
wpływuna środowiskonaturalne,poprzeztworzenieprzyjaznychi energooszczędnychinwestycji.Chętnieangażujesię
w pomoccharytatywnąi wspierainicjatywyzarównowewnątrz
firmy,jaki wśródlokalnejspołeczności. Działając zgodnie
z myślą,żedziękitemupoprawisięjakośćpracy.
oprac.MałgorzataBachórz

forumbiznesu.pl

Procederzaniżonych
odszkodowań
W Polsceponad 80proc.odszkodowańjestponiżejoczekiwanej
przezposzkodowanegowartości.Problemdotyczynietylkonależności
z OC,aleteżpieniędzyz AC,polisna życie,chorobowych,
zabezpieczającychprzyszłośćdziecii innychubezpieczeń.
– Moim zdaniem górę
biorątuczynnikiekonomiczne,nawetjeślidzieje się to kosztem klientów – mówi mgr inż.
Krystian Fiedziuszko,
pomysłodawca i założyciel marki Jumper Polska,któraw swojejdziałalnościskupiasięprzede
wszystkimna grupiezawodowej, jaką stanowią
kierowcy.
Jumper Polska to nie
tylkoagencjazatrudniającatakichkierowców,ale
też praktyczny Ośrodek
Szkolenia Zawodowych
KierowcóworazFundacja.
Celem Fundacji Jumper
jest pomoc dla rodzin,
gdzie jedynym żywicielem był zawodowy kierowca,któryzginąłw wypadkukomunikacyjnym, mgr inż. Krystian Fiedziuszko
bądź doznał trwałego
uszczerbkuna zdrowiui niejest mandytowa, której głównym
w staniedalejwykonywaćza- zadaniemjestwsparcieprawne
podopiecznychFundacji,przede
wodu.
Właśniedlategona początku wszystkimw pomocyw odzytegorokumarkaJumperPolska skiwaniu sprawiedliwych odrozszerzyła swoją działalność szkodowań.
Badaniabowiempokazują,
powołującdo życiaKancelarię
Prawną Jumper Polska r. pr. że zakłady ubezpieczeń nie
MałgorzataChłapekSpółkako- zawsze przestrzegają prawa

swoichklientów.Zaniżają kwoty odszkodowań,
a jednymz zabiegówstosowanychprzeztowarzystwaubezpieczeniowejest
posługiwaniesięniezrozumiałymilubniedozwolonymi sformułowaniami
w treści umów. Takie
klauzule mogą być dowolnie interpretowane,
przez co bezpowrotnie
można stracić prawo
do odszkodowania!
KancelariaPrawnaJumper Polska współpracuje
z prawnikamispecjalizującymisięw przepisachdotyczących odszkodowań
i ubezpieczeń,gdyżtakwąskaspecjalizacjajestgwarancjądużejwiedzyi doświadczenia. Doskonale
poruszająsięw meandrach
paragrafówi wiedząjakich
argumentówużyćw sporze
z towarzystwem ubezpieczeniowym,dziękiczemusąw stanie uzyskać znacznie wyższe
odszkodowanie.
MartaWitkowska
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Poligrafiaprzyszłości NaturalPharmaceuticals
Sektorprodukcjiopakowańsystematycznie
–tylkowysokajakość!
rośnie.Dużaw tymrolazdobywającegocoraz
większyudziałw rynkuhandluinternetowego.
Wyprodukowaniedobrzezaprojektowanego
i funkcjonalnegoopakowaniatopracapoligraficznawielufachowcówróżnychdziedzin.
–Zawóddrukarzanadalmasię
dobrze,zmieniłysięjednakjegonarzędzia,a jegopracę,np.
w sektorzepackagingu,wykonujesztabspecjalistów–projektantów,grafików,technologów
materiałoznawstwa, copywriterów,operatorówmaszyncyfrowych,logistyków,czyintroligatorów.Tozawodynależące
do profesjiprzyszłości–mówi
MaciejSierpiński,PrezesZarządu MDM-Druk Sp.z o.o. Sp.k.,
jeden z trzech założycieli tej
poznańskiej firmy, która od
ponad 26latzajmujesiędrukiem
offsetowym,obejmującymkompleksowąobsługępoligraficzną,
wrazz wykończeniemintroligatorskim,co-pakingiem,po ekspedycję.
Początkowe, 20-metrowe
biuro poligraficzne, dziś jest
firmąposiadającądwazakłady
produkcyjne o łącznej powierzchni 8tys.m2,zatrudniającąponad 150osób.Jestjedynądrukarniąw Polsce,będącą
członkiem Polskiej Izby Zaawansowanych Technologii.–Od kilkulatspecjalizujemysięw drukuopakowańdla
firmprodukcyjnychwielusektorów gospodarki, na rynku
polskimi zagranicznym–dodaje M.Sierpiński.
MDM-Druk to Laboratorium Doskonałej Poligrafii,
z drukarnią, introligatornią,

nowoczesnym studiem technologiiCTPorazzintegrowanymsystememPrinect,który
pozwala na zwiększenie produktywności, zapewnia najwyższą jakość procesów oraz
eliminujebłędy.Nowoczesny
park maszynowy stanowią
urządzeniamarkiHeidelberg.
Produkcjaodbywasięwoparciu o Zintegrowany System
ZarządzaniaJakością,Środowiskiemi BHP,systemyszyfrowania,HACCPorazKontroliPochodzeniaProduktuFSC. 2lata
temu firma wdrożyła własną,
innowacyjnątechnologiępierwszychnaświecieopakowańzpełnymzabezpieczeniemprzed fałszerstwemHQSM.–Toważne
rozwiązanie, gwarantujące, że
zawartość,znajdującasięwtakim
opakowaniujestoryginalna.System ten jest jednocześnie niskoodpadowyiekologiczny–zużywa o 18 proc. mniej farby
drukarskiejorazmniejsząilość
makulatury, surowca pochodzącegoz recyklingu,a więcobniża ślad węglowy – zaznacza
szef MDM-Druk.
ZuzannaPawełczyk

RozmowazJonasemTörnquistem,CEOGrupy
NaturalPharmaceuticals,którazostaławłaśnie
wyróżnionatytułemLideraSpołecznej
Odpowiedzialności–DobraFirma2022.
Co charakteryzuje Państwa
firmę?
Przedewszystkimbezkompromisowadbałośćo jakość.Nasze
suplementypowstająw Norwegii, pod okiem specjalistów
z 35-letnim doświadczeniem
w branży,mamywięcpewność,
żedo konsumentówtrafiato,co
najlepsze.Ponadto,chęćdynamicznegorozwoju.Tylkow ciąguostatniegorokuzyskaliśmyaż
półmiliona klientów,a wkrótce
pojawimysięw dziewiątymeuropejskimkraju.
W jakisposóbprzyczyniacie
się do wdrażania strategii
zrównoważonego rozwoju?
Staramy się nieść pomoc.
W ostatnimczasieskupiamysię
na wspieraniuUkraińcówdotkniętych wojną, a naszemu
pracownikowi,mieszkającemu
wcześniejweLwowie,zapewniliśmymieszkaniew Warszawie.
Nie zapominamy przy tym
o instytucjach,społecznościach,
które wsparcia potrzebują zawsze. Każdego roku zbieramy
niezbędne artykuły na rzecz
szkół,hospicjów.Wspieramyje
datkami.Do potrzebującychdocieramytakżew ramachprogramuFirmaz SercemUNICEFu.
Wreszcie, troszczymy się
o środowisko. Ograniczamy
zużycie nowego plastiku, za-

stępującgorPET(z recyklingu)
w opakowaniachnaszychproduktów.W bieżącymrokujego
udział sięgnie blisko 60 proc.
Cowięcej,korzystamy–wpierwszej kolejności – z surowców
pozyskiwanychwodpowiedzialnysposób,m.in.wramachzrównoważonegorybołówstwa.
A jak kształtują się Państwa
działania odnośnie pracowników?
Chcemy,byczulisięw firmie
jaknajlepieji wiedzieli,żetoim
zawdzięczamy sukcesy, które
świętujemy razem – choćby
wspólnymlunchem.Regularnie
organizujemyteżwydarzenia,
wyzwania,któremająspajaćzespół,integrowaćnaswokółjakiegoścelu.
Wierzymy zarazem, że siłą
naszegozespołujestjegoróżnorodność.Poza Polakamizatrudniamy między innymi osoby
z Litwy,Ukrainy,Węgier,a skład
zarządutworząpo równokobietyi mężczyźni.
Po prostutworzymyzgraną
drużynę!
RozmawiałaMałgorzataBachórz

www.natural.pl

Liderinnowacyjnegowłókiennictwa
Polskaznajdujesięw pierwszejdziesiątceproducentówwyrobówtekstylnychw Europie.Od ponaddwustulatcentrumtejbranżyniezmienniejest
regionłódzki.Dzisiejsze,nowoczesnewłókiennictwo,toprzemysłmocnoinnowacyjnyi ekologiczny,produkującywyroby,któredo niedawna
uznawanebyływręczza futurystyczne.
Użytkownicyzwracajądziśuwagęnietylkona designodzieży,
aleteżjejfunkcjonalnośći szeregcech,stanowiącychwartość
dodaną.Innowacyjnyprzemysł
włókienniczyprodukuje„oddychające kurtki”, „inteligentne
t-shirty”,odzieżantybakteryjną,
czyantyinsektową.Dużaczęść
takich wyrobów powstaje
w oparciu o tkaniny Zakładu
Włókienniczego Biliński Sp.j.
z Konstantynowa Łódzkiego,
którykontynuującpolskietradycjebranżytekstylnej,od ponad 30 lat wyznacza trendy
w Polscei za granicą.–Opracowujemyi nieustanniemodyfikujemy własne technologie, nie
bazujemyna gotowychrozwiązaniach.Współpracujemyz instytucjaminaukowymi–mówi
WaldemarBiliński,założyciel
przedsiębiorstwa.Efektemjest
m.in.patentna wzorymaskującena tkaninachdlawojska,czy
autorskiprojektaplikacjiapretur o specjalnych właściwo-

ściach,bowiemfirmaspecjalizujesięnietylkow produkcjitkanincodziennegoużytku,w tym
odzieżysportoweji dladzieci,ale
takżew funkcjonalizacjimateriałówspecjalistycznych,technicznych,na potrzebyochrony
zdrowia, wyposażenia wnętrz
czy środków transportu, np.
do wyciszeniakabinsamolotów.
Apreturyz jonamisrebra,stosowane do produkcji odzieży sportowej zapobiegają namnażaniusiębakterii,natomiast
powłokiantyinsektowezabezpieczająprzezukąszeniemowadów.„Inteligentna”odzieżmoże monitorować czynności
życiowe, a inna opracowana
przezfirmętechnologiasprawia,
żemateriałjestmniejpodatny
na zniekształcenia.
ZakładWłókienniczyBiliński to rodzinna firma, którą
dziśkierujejużdrugiepokolenie.Specjalizujesięw wykańczaniutkanini dzianin,świadcząc
usługim.in.barwienia,bielenia,

Drukarkido tkanin

praniaczydrukowania.Specjalnatechnologiadrukucyfrowegocieszysięszczególnymzainteresowaniemrynku.Zapewnia
wysokąodpornośćwzoruoraz
posiada wysokie właściwości
kurczliwościi miękkości,niespotykaneprzy stosowaniumetod klasycznych. Biliński był
jednąz pierwszychfirmw kra-

ju oferujących tę technologię.
Umożliwia ona przenoszenie
zindywidualizowanych,wielobarwnych i dowolnych wzorów,tekstów,grafik,zdjęćnie
tylko na tkaninach odzieżowych, ale również pościelach,
zasłonachi obrusach,materiałachreklamowych,czyscenografii.

Przedsiębiorstwojestniekwestionowanympolskimliderem
w swojej branży, zarówno
pod względem wielkości produkcji(30tontkaninna dobę),
jaki wdrażaniuinnowacyjnych
technologii.–Dużąwagęprzywiązujemyrównieżdo ekologii.
Wszystkiestosowaneprzeznas
środki chemiczne pochodzą
od renomowanychproducentówi sązgodnez obowiązującymi wymaganiami – zaznacza
dr hab. inż. Lucyna Bilińska,
Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego.Zapotrzebowaniena wodę,energięelektrycznąi surowcew tejbranżyjest
duże,dlategofirmadokładastarań,abyzminimalizowaćwpływ
na otoczenie i rozsądnie gospodarowaćzasobami.–Woda
używanajestpowtórniew procesach produkcji. Ścieki, zamiastw całościtrafiaćdo kanalizacji, są poddawane u nas
oczyszczaniu.Topierwszetego
typuna świecieopatentowane

rozwiązanie. Zmniejszyliśmy
równieżzużyciewodyprzy barwieniudo 3litrówna 1kilogram
tekstyliów.Dawniejbyłotokilkadziesiąt litrów – podkreśla
L.Bilińska.
ZWBilińskiodnotowujewyjątkowąw swojejbranżyznaczącądynamikęwzrostuprodukcji
(średnio 12-15 proc.). Mimo
następującychpo sobiekryzysów, zamówień nie brakuje.
Jesttokonsekwencjąrealizacji
wieloletniej strategii, opartej
o systematyczneinwestycjew innowacyjnei nowoczesnetechnologie,własnebadania,a takżedużejdyscyplinyw zakresie
zarządzaniaprzedsiębiorstwem
i zaangażowaniacałejzałogi.
MagdalenaTułecka,JacekMajewski
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Dlawymagającego
konsumenta

GminaTarczyn–niezwykłe
miejscew sercuPolski

Ekologiczne artykuły spożywcze polskich, rodzinnych firm od wielu lat
cieszą się niesłabnącą popularnością w kraju i za granicą.
Tak jest również w przypadku naszych wieloletnich tradycji produkcji
herbat owocowych i ziołowych, w czym od 30 lat specjalizuje się
firma BiFIX (Tuszyn, woj. łódzkie).

Nie jest metropolią, ale można w niej znaleźć wszystko,
co oferują duże miasta. Usytuowana w sercu Polski gmina Tarczyn
dynamicznie i wszechstronnie się rozwija. Jest to możliwe dzięki
zdobywanym funduszom zewnętrznym, które wraz ze środkami
z budżetu gminy sprawiają, że realizowane inwestycje
są strategicznymi dla gminy i jej mieszkańców.

Zatrudniające dziś 140 osób
to rodzinne przedsiębiorstwo powstało w 1992 r.
na bazie gospodarstwa sadowniczego Wojciecha Piaseckiego, obecnego Prezesa
Zarządu Spółki. Dziś w firmie pracuje już drugie pokolenie jego rodziny. Warto
podkreślić, że BiFIX był
pierwszym producentem
herbat owocowych w Polsce.
Od samego początku
działalności przedsiębiorstwo dynamicznie się rozwija, niezmiennie pozostając
wiernym idei systematycznego wprowadzania na rynek kolejnych, ekologicznych produktów. – Powstają
one wyłącznie z na bazie naturalnych surowców, które pochodzą w dużej mierze z własnych
ekologicznych plantacji. Owoce, wchodzące w skład doskonale skomponowanych mieszanek herbat, uprawiamy bez
stosowania chemicznych środków ochrony roślin i pestycydów. Suszenie odbywa się w niskich temperaturach, dzięki
czemu zachowują wartości odżywcze, substancje czynne,
mikroelementy i witaminy – zaznacza Wojciech Piasecki.
W ten sposób powstaje szeroka
paleta herbat owocowych, zio-

łowych, zielonych, czerwonych,
czarnych, ekskluzywnych, ekologicznych, funkcjonalnych, czy
kompozycji suplementów diety.
Dystrybuowane przez sieci handlowe i własny sklep internetowy, skierowane są do koneserów,
poszukujących produktów wykraczających poza standardową
ofertę. Każdego sezonu na rynku pojawiają się nowe propozycje mieszanek, będących naturalnym uzupełnieniem codziennej
diety konsumentów. Ofertę
BiFIX uzupełniają takie produkty, jak bezcukrowe dżemy,
żelki i nowość – pasty z pomidorów i dyni, papryki i słoneczni-

ka oraz przekąski z owoców malin, aronii czy truskawek. Hitem okazały się
też dwa pierwsze gotowe
dania BiFIX: bruschetta
i gaspacho.
– Produkty tego typu
są naszym kolejnym wyjściem naprzeciw oczekiwaniom świadomego i wymagającego klienta, który
poszukuje wysokiej jakości
ekologicznych artykułów
spożywczych typu fit,
powstających nabazie naturalnych surowców, bez środków chemicznych i cukru – podkreśla W. Piasecki.
Rygorystyczne wymagania jakościowe produktów
BiFIX warunkują wdrożone
systemy zarządzania, standardy
bezpieczeństwa żywności oraz
certyfikaty ekologiczne. Własne laboratorium firmy sprawuje kontrolę nad doborem surowców, przeprowadza ich analizę,
nadzoruje proces produkcyjny, a także uczestniczy w opracowywaniu nowych kompozycji smakowych.
Joanna Chrustek

Ciągły proces rozwoju gminy
jest działaniem priorytetowym,
zwią za nym z wy zwa nia mi
współczesności, które szczególnie w ostatnich latach wymagały od samorządów zastosowania nieszablonowych
rozwiązań, dostosowujących
się do dynamicznej sytuacji
społeczno-gospodarczej w naszym kraju oraz trudnej sytuacji geopolitycznej na świecie.
Pierwszym trudnym wyzwaniem była pandemia koronawirusa, a niedługo potem wojna w Ukrainie, która także nie
pozostała bez wpływu na funkcjonowanie samorządów.
W tej dynamicznej i zmieniającej się sytuacji znalazła się
także gmina Tarczyn, która
dzięki ogromnemu doświadczeniu Burmistrz Tarczyna
Barbary Galicz, miała zapewnione odpowiednie rozpoznanie
potrzeb i oczekiwań społecznych, a co za tym idzie zastosowanie adekwatnych, nierzadko innowacyjnych rozwiązań.
Dzięki temu jest miejscem, które nieustannie stawia na zrównoważony i równomierny rozwój, zapewniający odpowiedni
poziom życia w każdym z jej mikroregionów.

Bliskość miasta gwarantuje
dużą dostępność różnorodnych usług niezbędnych dla
codziennego życia. Szkoły podstawowe i liceum oferują edukację na najwyższym poziomie, zapewniając jednocześnie
nowoczesną bazę edukacyjną,
rozwijającą kluczowe kompetencje niezbędne w dzisiejszym
świecie. Nie do przecenienia jest
także wychowanie młodzieży
w duchu odpowiedzialności
za Polskę.
Nowoczesna i dobrze wyposażona baza rekreacyjno-sportowa gminy gwarantuje
właściwy rozwój fizyczny nie
tylko dzieci uczęszczających
do tarczyńskich szkół, ale także dorosłych amatorów sportu.

Gminny Ośrodek Kultury
zapewnia szeroką gamę zajęć
dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
ciekawe seanse kinowe i ambitne przedstawienia teatralne. Całości dopełniają prowadzone
w sposób ciągły inwestycje
w dziedzinie infrastruktury
i ochrony środowiska.
Gmina Tarczyn nieustannie
się doskonali. Szybki i dynamiczny proces rozwoju gminy
jest działaniem niezwykle istotnym, związanym z wyzwaniami współczesności.
KK

KanluxIQ-LEDLIFE
–naturalneświatłona wyciągnięcieręki
Co sprawia, że nasze otoczenie staje się bardziej komfortowe? To naturalne światło słoneczne, najzdrowsze dla organizmu, korzystnie wpływające
na samopoczucie, pobudzające nas i wspomagające walkę z kiepskim nastrojem.
Promienie słoneczne są niezbędne do wytworzenia witaminy D, a także mają ogromny
wpływ na produkcję melatoniny – hormonu snu, który ma
za zadanie regulować rytm dobowy człowieka. W dniach, gdy
dopada nas zmęczenie, a nastrój
nie jest najlepszy, wystarczy
czasem odsłonięcie okien w domu, aby poprawić samopoczucie i humor. Słońca mamy
pod dostatkiem wiosną i latem,
jednak sporą część dnia i tak
spędzamy przy świetle sztucznym – w pracy, w sklepach,
przychodniach, urzędach. Jesienią i zimą, kiedy światła naturalnego jest mało, korzystamy
ze sztucznego przez całą dobę.
Czym różni się ono od nasłonecznienia? Przede wszystkim
większą ilością światła niebieskiego.
To rodzaj światła, które emituje słońce, energooszczędne
oświetlenie, a także wyświetlacze
urządzeń cyfrowych (smartfony,
monitory LCD/LED, tablety,
laptopy, telewizory). Samo w sobie jest naturalnym zjawiskiem.
To ono utrzymuje stan czuwania w ciągu dnia, jednak długotrwałe wystawienie na jego
działanie może prowadzić
do przemęczenia, zaburzać rytm
snu, a także prowadzić do uszkodzenia siatkówki. Wszystko to
natomiast wynika z jego bli-

skiego sąsiedztwa do spektrum
ultrafioletu, a ultrafiolet jest
szkodliwy dla ludzkich komórek.
Wpływ niebieskiego światła
na nasze ciało dotyczy szczególnie oczu. Efektem jego działania
jest powstawanie znacznie większej ilości wolnych rodników, niż
organizm jest w stanie wyeliminować. To natomiast w konsekwencji może wiązać się
z uszkodzeniem wzroku. Proces

ten jest stopniowy, dlatego tak
trudno go dostrzec. Pierwszym
z jego objawów są pojawiające
się przed oczami mroczki, które stopniowo zwiększają się
i utrudniają widzenie z bliska.
Zastanów się, czy po pracy
przed komputerem lub długim
przeglądaniu mediów społecznościowych odsuwasz przedmioty nieco dalej od oczu, aby
lepiej je widzieć? Po pracy

z urządzeniami cyfrowymi wiele osób skarży się na zmęczenie
wzroku, nieostre widzenie, a także na bóle głowy. Innymi efektami nadmiernej ekspozycji niebieskiego światła jest uczucie
suchości, pieczenia oczu lub ich
łzawienie.
Nie tylko zmysł wzroku cierpi w wyniku nadużywania urządzeń emitujących niebieskie
światło. Dla mózgu jego obec-

ność jest sygnałem informującym o konieczności działania.
Jest to czynnik zaburzający wydzielanie melatoniny, czyli hormonu, który odpowiada za zasypianie i regenerację organizmu.
Czy możemy coś zrobić, aby
bronić się przed szkodliwym
działaniem niebieskiego światła,
czy możemy jakoś je ograniczyć? Co zrobić ze wszechobecnym sztucznym oświetleniem?
W porze popołudniowej
i wieczornej w domowym zaciszu możemy zastosować światło
o ciepłej barwie i niższym natężeniu, aby wieczorem przygotowywało mózg do odpoczynku.
Jednak w ciągu dnia to będzie
ono nas rozleniwiać, nie doda
nam energii. Obecnie, kiedy
wiele osób nadal pracuje w domu lub w trybie hybrydowym,
to może stanowić przeszkodę dla
efektywności. Rozwiązaniem są
żarówki z efektem LESS BLUE.
Zapewniają go Kanlux IQ-LED
LIFE dające światło zbliżone
do naturalnego. W produktach
IQ-LED LIFE zredukowano
ilość światła niebieskiego, co
wpływa na samopoczucie i nastrój, zachowując jednocześnie
pełną funkcjonalność.
Żarówki Kanlux IQ-LED LIFE to także wysokie odwzorowanie naturalnych barw. Sztuczne
światło może zaburzać widzenie
kolorów. Czy zdarzyło Ci się ku-

pić w sklepie ceglasty, wymarzony sweter, jednak w świetle
słońca był on bordowy? Dzięki
IQ-LED LIFE zobaczysz wszystkie barwy takimi, jakimi są naprawdę. Żarówki IQ-LED LIFE
odznaczają się wysokim współczynnikiem oddawania barw
(Ra>90), co przekłada się na postrzeganie koloru przez ludzkie
oko. Z Kanlux IQ-LED LIFE zobaczysz, że Twój świat zawsze
jest pełen naturalnych kolorów.
Żarówki Kanlux IQ-LED LIFE emitują światło o pełnym
spektrum barw, dzięki temu
wpływają na nas tak jak naturalne nasłonecznienie i zapewniają komfortowe warunki podczas
wszystkich codziennych aktywności. Pamiętaj, że światło dzienne to najdoskonalszy wzorzec.
Dzięki produktom Kanlux
IQ-LED LIFE zbliżamy się do tego ideału. Dobra jakość nigdy
nie jest przypadkowa, dlatego
oświetlenie do domu wybieraj
zawsze świadomie.
Łukasz Kłys

