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Co� wpły�nę�ło� na zmia�nę� kie�-
run�ku�ka�rie�ry�za�wo�do�wej?�Jak
tra�fi�ła�Pa�ni�do FO�RVII?
W fir mie pra cu ję nie speł na rok.
Do sta łam się tu przy pad ko wo.
Czę sto mó wię, że to nie ja wy bra -
łam bran żę mo to ry za cyj ną, lecz
to ona wy bra ła mnie [śmiech].
Wcze śniej przez po nad 10 lat
pra co wa łam ja ko ar chi tekt.
W tym cza sie opra co wa łam kil -
ka pro jek tów osie dli miesz ka -
nio wych na Kry mie. Te raz ar -
chi tek tu ra sta ła się mo im
co dzien nym hob by i pa sją.
No wą pra cę pod ję łam, dzię ki
bar dzo po moc ne mu dzia ło wi
HR oraz li de rom pro jek tów,
któ rzy do strze gli mo je pre dys -
po zy cje i po ten cjał do pra cy
w bran ży au to mo ti ve. Obec nie
pra cu ję na sta no wi sku Młod -
sze go Konstruktora. Nie bo ję
się no wych wy zwań, dla te go cie -
szę się, że pra cu ję w FO RVII.
Czu ję, że to naj lep szy czas, aby
spró bo wać swo ich sił w sek to rze
mo to ry za cyj nym. Mo im głów -
nym mot tem, któ rym kie ru ję się
w ży ciu za wo do wym, jest ro bie -
nie te go, co się ko cha oraz roz wi -
ja nie się i po dej mo wa nie ry zy ka. 

Dla�cze�go�Pa�ni�zda�niem�war�to
pra�co�wać�w FO�RVII?�Co�wy�-
róż�nia�ją�na tle�in�nych�pra�co�-
daw�ców�z bran�ży�au�to�mo�ti�ve?
Tak jak wspo mnia łam, ni gdy
wcze śniej nie pra co wa łam w tej
bran ży, dla te go cięż ko mi po rów -

nać FO RVIĘ do in nych miejsc
pra cy o po dob nym pro fi lu. Mo -
je wra że nia od no śnie fir my są
bar dzo po zy tyw ne. Czu ję wspar -
cie z każ dej stro ny. W wał brzy -
skim za kła dzie pneu ma ty ków
pa nu je przy ja zna i życz li wa at -
mos fe ra, co dla mnie oso bi ście
jest nie zwy kle waż ne i bu du ją ce.
Je stem dum na z te go, że je stem
czę ścią tej fir my. Dla mnie to no -
wy etap w ży ciu i pe wien ro dzaj
na uki oraz two rze nia cze goś no -
we go. 

Czym� jest� dla� Pa�ni� Di�ver�si�ty
i jak�de�fi�niu�je�Pa�ni�to�po�ję�cie?

Ro zu miem je ja ko róż no rod -
ność, spra wie dli wość i rów ność.
Sku pia jąc się na pra cy to za -
trud nia nie ze wzglę du na umie -
jęt no ści i kom pe ten cje da nej
oso by, a nie ze wzglę du na płeć,
orien ta cję lub wiek. To tak że
wie lo kul tu ro wość, któ ra wpły wa
po zy tyw nie na dzia ła nie ca łe go
ze spo łu. W dzi siej szych cza sach
jej zro zu mie nie jest nie zwy kle
waż ne. Zwłasz cza w bran ży ste -
reo ty po wo de dy ko wa nej męż -
czy znom. Dla te go śmia ło mo gę
po wie dzieć, że róż no rod ność
w miej scu pra cy da je wie le moż -
li wo ści. 

Jak� w FO�RVII� prze�ja�wia� się
po�ję�cie�Di�ver�si�ty?
Ko bie ty i męż czyź ni ma ją tu
rów ne szan se. Nikt nie róż ni cu -
je pra cow ni ków ze wzglę du
na płeć. Fir ma sta wia na roz wój
wszyst kich za trud nio nych w niej
osób. Ma my do dys po zy cji sze -
ro ką ofer tę szko leń i warsz ta tów
nie tyl ko tech nicz nych, ale rów -
nież tych kształ tu ją cych na sze
umie jęt no ści mięk kie oraz ta -
kie, któ re uświa da mia ją nam,
jak waż ny jest work -li fe ba -
lan ce. 

W FO RVII je ste śmy do ce -
nia ne ja ko ko bie ty. Na szą ścież -

kę ka rie ry de ter mi nu je od po -
wied nie wy kształ ce nie, umie jęt -
no ści i do świad cze nie. Do dat ko -
wo, fir ma wy cho dzi na prze ciw
na szym ocze ki wa niom, or ga -
ni zu jąc licz ne szko le nia, któ re
po zwa la ją po sze rzać swo ją wie -
dzę i do kształ cać się nie za leż nie
od dzia łu, do któ re go przy na le -
ży my. Oso bi ście w FO RVII wi -
dzę wie le moż li wo ści i ście żek
roz wo ju, dla te go tym bar dziej
je stem dum na, że tu pra cu ję. 

Co�uni�kal�ne�go�do bran�ży�mo�-
to�ry�za�cyj�nej�wpro�wa�dza�ją�ko�-
bie�ty?

Pierw sze co przy cho dzi mi
na myśl to zor ga ni zo wa nie. Ko -
bie ty sta ra ją się prze wi dy wać
róż ne sce na riu sze i mieć plan B.
Z ca łą pew no ścią pa nie ma ją
więk szą cier pli wość do wy ja śnia -
nia, tłu ma cze nia i prze pra co wy -
wa nia wie lu kwe stii, a tak że wy -
ka zu ją się więk szą pre cy zją
w wy ko ny wa niu za dań ma nu al -
nych. To war tość do da na, któ rą
my ko bie ty wno si my do bran ży
mo to ry za cyj nej. Je ste śmy rów nież
bar dzo do kład ne, su mien ne i rze -
tel ne. War to do dać, że pa no wie
ma ją od mien ne po dej ście do nie -
któ rych spraw. Po cząw szy od te -
go jak re agu ją na kry zy so we sy -
tu acje, po strze ga ją po ten cjal ne
za gro że nia, aż po co dzien ne obo -
wiąz ki. Oczy wi ście w FO RVII ko -
bie ty i męż czyź ni do sko na le się
uzu peł nia ją i dzię ki wza jem nej
po mo cy oraz wspar ciu wszy scy
je ste śmy bo gat si o no we do -
świad cze nia. 

Z per spek ty wy cza su uwa -
żam, że je śli ko goś in te re su je
pra ca, w któ rej jest za trud nio ny
i lu bi to, co ro bi, to bran ża nie ma
żad ne go zna cze nia. Li czy się
przede wszyst kim za an ga żo wa -
nie i chęć do pra cy. 

Roz�ma�wia�ła�Mag�da�le�na�Kli�mek

Ko�bie�ty�wie�dzą,�co�ro�bią�w świe�cie�au�to�mo�ti�ve
Mo to ry za cja to seg ment ryn ku, w któ rym ko bie ty co raz czę ściej po szu ku ją za trud nie nia. Prze ko na nie to po twier dza Fau re cia,
na le żą ca do Gru py FO RVIA, któ ra sta le udo wad nia, że róż no rod ność w miej scu pra cy da je wie le moż li wo ści roz wo ju bez wzglę du na płeć. 
Roz ma wia my z Da�rią�Mar�ko�vą, uro dzo ną w Ode ssie, któ ra z wy kształ ce nia jest ar chi tek tem, a obec nie zaj mu je sta no wi sko
Młod sze go Konstruktora w FO RVII.

Świd ni ca to ma low ni czo po ło żo -
ne mia sto na Przed gó rzu Su dec -
kim w do li nie rze ki By strzy cy,
daw na sto li ca Księ stwa Świd -
nic ko -Ja wor skie go, sły ną ca z wy -
śmie ni te go pi wa, pysz nych pier -
ni ków i tra dy cji ku piec kich.
Efek tem wie lo let nich kon flik -
tów re li gij nych po mię dzy ka to -
li ka mi i pro te stan ta mi sta ły się
dwie im po nu ją ce dziś świą ty -
nie – Ko ściół Po ko ju i ka te dra
pw. św. Sta ni sła wa i św. Wa cła -
wa. Oba za byt ki znaj du ją się
na li ście Po mni ków Hi sto rii, zaś
Ko ściół Po ko ju od po nad 20 lat
na Li ście Świa to we go Dzie dzic -

twa UNE SCO. Hi sto ria jest tu
na wy cią gnię cie rę ki, wszech -
obec na za spra wą do sko na le za -
cho wa nej miej skiej sta rów ki,
pięk nych ka mie nic oraz daw nych
for ty fi ka cji. Obec nie jest to tak -
że ośro dek prze my słu, w któ rym
sie dzi bę ma ją ta kie fir my, jak
Gre en brier Wa go ny Świd ni ca,
Elec tro lux czy Col ga te. 

Świd ni ca w ostat nich la tach
od no to wu je dy na micz ny roz -
wój, za czym idą ro sną ce po trze -
by mie szań ców i przed się bior -
ców, a wraz z tą ten den cją
ko niecz ność re ali za cji sze re gu
in we sty cji in fra struk tu ral nych.
Dla te go też za rzą dza ją ca Świd ni -
cą od 2014 r. pre zy dent Be�ata
Mo�skal�-Sła�niew�ska po sta wi ła
na re mon ty dróg oraz re wi ta li za -
cję miej skich prze strze ni. Przy kła -
dem tych dzia łań jest nie daw no
za koń czo na mo der ni za cja kom -
plek su od kry tych ba se nów. Sta -
re, bli sko 100-let nie, po nie miec -
kie ką pie li sko zmie ni ło się nie
do po zna nia. In we sty cja kosz to -
wa ła bli sko 35 mln zł. Ca łość
środ ków po cho dzi ła z bu dże tu
mia sta. Dzię ki te mu miesz kań cy
zy ska li no we miej sce do ak tyw -
ne go wy po czyn ku dla ca łych ro -
dzin. In we sty cją tą po sta wio no
tak że przy sło wio wą „krop kę

nad i” w za kre sie re mon tu obiek -
tów Ośrod ka Spor tu i Re kre acji.
Mo der ni za cja naj pierw ha li lo do -
wi ska, póź niej miej skie go sta -
dio nu i na ko niec let nich ba se nów
po zwo li ła na stwo rze nie no wo -
cze sne go kom plek su spor to we go,
za rów no dla miesz kań ców, jak
i za wod ni ków pro fe sjo nal nych.

Ko lej nym miej scem, któ re
na po trze by miesz kań ców po sta -
no wio no zre wi ta li zo wać jest te -
ren oka la ją cy świd nic ki za lew
Wi to szów ka. W ostat nich la tach
mia sto po sta wi ło tam bu dy nek
bos ma na tu, w któ rym wy po ży -
czać moż na sprzęt pły wa ją -
cy – ka ja ki, ro we ry wod ne, łód -
ki. Od no wio no dwa po mo sty,
te ren zy skał no we chod ni ki i to -

wa rzy szą cą ma ła ar chi tek tu rę
w po sta ci le ża ków, ła we czek, sto -
ja ków na ro we ry, itp. W są siedz -
twie po wstał rów nież nie wiel ki
plac za baw. Bra ko wa ło je dy nie
od po wied niej ilo ści miejsc par -
kin go wych i wy god ne go do jaz du.
To zmie ni ło się w tym ro ku dzię -
ki prze bu do wie uli cy Po lna Dro -
ga. Jezd nia zy ska ła no wą na -
wierzch nię as fal to wą, wzdłuż niej
wy dzie lo no dwu kie run ko wą dro -
gę ro we ro wą. Wpro wa dzo no ele -
men ty po pra wia ją ce bez pie czeń -
stwo ru chu oraz pie szych.
Zwięk szo no ilość miejsc par kin -
go wych. Po sa dzo no drze wa
i krze wy ozdob ne. 

W ostat nich la tach w Świd ni -
cy prze zna czo no ogrom ne środ -

ki na re wa lo ry za cję hi sto rycz -
nych miej skich par ków oraz prze -
strze ni zie lo nych. W su mie na ten
cel wy da no po nad 34 mln zł,
przy wspar ciu środ ków unij nych
w wy so ko ści pra wie 12 mln zł.
W kon tek ście eko lo gii, nie spo -
sób nie wspo mnieć o wiel kim
pro jek cie wy mia ny pie ców wę glo -
wych. Pre zy dent Be ata Mo skal -
-Sła niew ska, ja ko je den z nie licz -
nych sa mo rzą dow ców w kra ju,
zde cy do wa ła o udzia le mia sta
w nie zwy kle skom pli ko wa nym
pod wzglę dem for mal nym pro -
jek cie „KAW KA”, któ ry po zwo -
lił zli kwi do wać w Świd ni cy bli -
sko 800 pie ców wę glo wych.

Rok rocz nie mia sto re ali zu je rów -
nież wła sny pro gram do ta cji
na wy mia nę źró deł ogrze wa nia,
z któ re go od 2014 r. sko rzy sta ło
już bli sko 1 tys. osób. W ostat nich
la tach uda ło się rów nież wy mie -
nić ta bor spół ki ko mu ni ka cji
miej skiej na eko lo gicz ny i wy bu -
do wać kil ka na ście ki lo me trów
ście żek ro we ro wych.

Świd ni ca to bez piecz ne i przy -
ja zne mia sto, do brze sko mu ni ko -
wa ne ze sto li cą re gio nu. Jest cie -
ka wą al ter na ty wą dla lu dzi, któ rzy
chcą pra co wać we Wro cła wiu, ale
miesz kać w mniej szej miej sco wo -
ści. To tak że do bre miej sce ulo -
ko wa nia wła snej fir my. 

Mia�sto�mu�si�speł�niać�ocze�ki�wa�nia�miesz�kań�ców
W Świd ni cy (woj. dol no ślą skie) po trzeb do za spo ko je nia jest wie le, zwłasz cza z uwa gi na dy na micz ny roz wój mia sta,
ja ki w ostat nich la tach ma miej sce. Mu si za nim na dą żać no wo cze sna in fra struk tu ra, do sto so wa na do ocze ki wań miesz kań ców. 

Be�ata�Mo�skal�-Sła�niews�ka,
Pre�zy�dent�Świd�ni�cy

Zmo�der�ni�zo�wa�ny�kom�pleks�ba�se�nów�ŚO�SiR�

Prze�bu�do�wa�na�uli�ca�Po�lna�Dro�ga�w Świd�ni�cy
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Stru no bet Mi gacz Sp. z o.o., to
nie kwe stio no wa ny, li der w pro -
duk cji stru no be to no wych żer dzi
wy ko rzy sty wa nych w in fra struk -
tu rze ener ge tycz nej, prze my -
sło wej i ko mu nal nej oraz czo ło -
wy do staw ca na słu po wych sta cji
trans for ma to ro wych, sta no wisk
słu po wych dla od bior ców w kra -
ju i za gra ni cą re ali zu ją cych
pro jek ty w ob sza rach nN, SN
i WN (110 kV), sie ci trak cyj nych
i LPN (Li nie Po trzeb Nie trak cyj -
nych). 

Fir ma jest zna czą cym pro du -
cen tem obu dów be to no wych
sto so wa nych w wie lu sek to rach
go spo dar ki, w ener ge ty ce za wo -
do wej i ko le jo wej, prze my śle
i sys te mach te le ko mu ni ka cyj -
nych. Obu do wy są rów nież wy -
ko rzy sty wa ne przy pro duk cji
wła snych sta cji kon te ne ro wych
oraz złącz ka blo wych SN za pew -
nia jąc fir mie za szczyt ne miej sce
wśród eu ro pej skich li de rów tej
bran ży.

Wcze śnie za ini cjo wa nawspół -
pra ca zpla ców ka mi na uko wy mi,
w szcze gól no ści z In sty tu tem
Bu dow nic twa Po li tech ni ki Wro -
cław skiej, Ener go pro jek tem Kra -
ków, El -pro jek tem Po znań
i PTPi REE szyb ko przy nio sła
efek ty ipo zwo li ła roz po cząć pro -
duk cję wi ro wa nych słu pów stru -
no be to no wych, któ re szyb ko sta -

ły się wio dą cym pro duk tem fir -
my. 

Spół ka po sia da trzy za kła dy
pro duk cyj ne, zlo ka li zo wa ne
w Le wi nie Brze skim, Kuz kach
i w Grzy bo wie. Wszyst kie z nich
wy po sa żo ne są w no wo cze sne
ma szy ny oraz tech no lo gie. 

Fir ma Stru no bet Mi gacz
Sp. z o.o. jest obec na we wszyst -
kich ob sza rach ryn ku elek tro -
ener ge tycz ne go kie ru jąc swo je
pro duk ty i roz wią za nia dla na -
stę pu ją cych seg men tów w kra -
ju i za gra ni cą:
1.�Ener�ge�ty�ka�za�wo�do�wa,�prze�-
sył�i dys�try�bu�cja�ener�gii.
2.�Sek�tor�Od�na�wial�nych�Źró�deł
Ener�gii.
3.� Ener�ge�ty�ka� prze�my�sło�wa
i te�le�ko�mu�ni�ka�cja.
4.�In�fra�struk�tu�ra�dro�go�wo�-ko�-
le�jo�wa,� trak�cja� i oświe�tle�nie.

Spół ka dzia ła nie prze rwa nie
od 1989 ro ku cią gle zwięk sza jąc
wo lu men sprze da ży i asor ty -
ment pro duk cji, a jej roz wój
przed sta wia się na stę pu ją co:
1989– Za ło że nie fir my. Pro duk -
cja ele men tów be to no wych
w za kła dzie pro duk cyj nym zlo -
ka li zo wa nym w miej sco wo ści
Kuz ki k/Włosz czo wy.
1997 – Uru cho mie nie pro duk -
cji żer dzi żel be to wych ty pu ŻM
o wy mia rach zgod nych z wy -
mia ra mi więk szo ści żer dzi pro -

du ko wa nych i wcze śniej roz po -
wszech nia nych w Pol sce.
1999 – Dy na micz ny roz wój
pro duk tów i tech no lo gii, roz po -
czę cie współ pra cy z In sty tu -
tem Bu dow nic twa Po li tech ni -
ki Wro cław skiej. 

2001 – Roz po czę cie pro duk cji
żer dzi wi ro wa nych ty pu E wraz
z sze ro ką ga mą ele men tów usto -
jo wych (fun da men to wych). 
2006 – Roz po czę cie pro duk cji
słu po wych sta cji trans for ma to -
ro wych wg opra co wań PTPi REE
wy ko na nych na pod sta wie pro -
jek tów fir my El -pro jekt Po znań.
2006 – Roz po czę cie pro duk cji
kon te ne ro wych sta cji trans for -
ma to ro wych, złącz ka blo wych

SN oraz pre fa bry ko wa nych ka -
bin sek cyj nych. 
2008 – Roz po czę cie pro duk cji
słu pów oświe tle nio wych ty pu
EOP ma ją cych za sto so wa nie
mię dzy in ny mi w oświe tle niu
in fra struk tu ry ko le jo wej czy li

prze jaz dów ko le jo wych, sta cji
ipe ro nów oraz in fra struk tu ry ko -
mu nal nej czy li ulic i pla ców.
2011 – Uzy ska nie wy ma ga nych
cer ty fi ka tów i roz po czę cie pro -
duk cji żer dzi ETG czy li stru no -
be to no wych kon struk cji wspor -
czych dla trak cji ko le jo wej
i tram wa jo wej. 
2012 – Za kup fir my CE ZBED
w Le wi nie Brze skim k/Opo la
pro du ku ją cej kon struk cje be to -

no we. Roz bu do wa za kła du
pod na zwą Stru no bet Mi gacz
Sp. z o.o. Za kład pro duk cyj ny
w Le wi nie Brze skim. 
2013 – Roz po czę cie pro duk cji
masz tów i wież stru no be to no -
wych ty pu ES wy ko rzy sty wa -
nych ja ko kon struk cje wspor cze
dla urzą dzeń te le ko mu ni ka cji,
oświe tle nia, in sta la cji od gro -
mo wych czy re klam. 
2013 – Roz po czę cie pro duk cji
roz dziel nic w izo la cji po wietrz -
nej z moż li wo ścią ich za sto so wa -
nia w złą czach ka blo wych i sta -
cjach kon te ne ro wych.
2014 – Prze pro wa dze nie prób
oraz uzy ska nie do pusz czeń dla
no wa tor skiej, wą sko trzo no wej,
stru no be to no wej kon struk cji słu -
pa wy so kie go na pię cia110 kV, dla
jed no i dwu to ro wych li nii prze -
sy ło wych za pro jek to wa ne go
przywspół pra cy z fir mą Ener go -
pro jekt Kra ków.
2015– Za kup te re nów wmiej sco -
wo ści Grzy bo wo k/Ko ście rzy ny.
Po wsta nie za kła du pro duk cyj ne -
go na sta wio ne go naob słu gę Klien -
tów z pół noc nej czę ści kra ju.
2020 – Roz po czę cie pro duk cji
ul tra lek kich stoż ko wych słu -
pów kom po zy to wych. Pro duk -
cja re ali zo wa na w tech no lo gii
od le wa nia od środ ko we go w spe -
cja li stycz nych wi rów kach, za -
pew nia ją cych sta bil ność wy -

mia ro wą oraz ide al nie gład ką
po wierzch nię. 
2020 – Roz po czę cie pro duk cji
pre fa bry ko wa nych pa li fun da -
men to wych prze zna czo nych
gów nie dla in fra struk tu ry ko le -
jo wej. Peł nią one funk cję fun da -
men tu do po sa da wia nia na nich
kon struk cji wspor czych, tj. słu -
pów i bra mek sie ci trak cyj nej. 
2022 – Uzy ska nie do pusz cze nia
do sto so wa nia i roz po czę cie
pro duk cji pro duk tu pod na zwą
„Na wierzch nia prze jaz du ko -
le jo we go z ma ło ga ba ry to wych
płyt żel be to wych oraz be lek roz -
po ro wych”.

Obec nie fir ma udo sko na la
i roz wi ja swój asor ty ment oraz
tech no lo gię. Roz bu do wu je i mo -
der ni zu je ha le pro duk cyj ne swo -
ich trzech za kła dów pro duk -
cyj nych. Sku pia jąc się na ryn ku
kra jo wym sku tecz nie zdo by wa
no we ryn ki eks por to we do pa so -
wu jąc swo ją pro duk cję do po -
trzeb klien tów. Ca łość prac
przed się bior stwa wspie ra wła sna
ba za trans por to wa, wy po sa żo -
na w no wo cze sną flo tę sa mo -
cho do wą, gwa ran tu ją cą bez pie -
czeń stwo do staw na czas.

Jo�an�na Chru�stek

Ja�kość�na pierw�szym�miej�scu
Sze�ro�ka�ga�ma�pro�duk�tów�i cią�gły�roz�wój�–�atu�ty�Stru�no�bet�Mi�gacz 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.

Na Bał ty ku, ja ko akwe nie za -
mknię tym, zgod nie zKon wen cją
Hel siń ską, sto so wa ne są szcze gól -
ne ob ostrze nia eko lo gicz ne.
Jed nost ki ma ją cał ko wi ty za kaz
zrzu tu dowód ja kich kol wiek od -
pa dów. Zgro ma dzo ne wzbior ni -
kach, od bie ra ne są do pie ro wpor -
tach. W Trój mie ście gdań skie
przed się bior stwo CO MAL spe -
cja li zu je się wod bio rze, prze twa -
rza niu i re cy klin gu głów nie
od pa dów ro po po chod nych po -
wsta łych wwy ni ku pra cy sil ni ków
lub na praw urzą dzeń me cha -
nicz nych, emul sji ole jo wo -wod -
nych, po my ciu zbior ni ków ła -
dun ko wych czy po oczysz cza niu
spa lin w ko lek to rach wy de cho -
wych stat ków. 

Trwa ją ce ak tu al nie pra ce le gi -
sla cyj ne zmie rza ją do roz sze rze -
nia li sty od pa dów uzna wa nych
za szko dli we dla śro do wi ska.
Obej mie ona wszyst kie za nie -
czysz cze nia, któ re po wsta ją
na stat kach. Prze pi sy jed no cze -
śnie na ło żą na por ty obo wią zek
za in sta lo wa nia i utrzy my wa nia
od po wied nich tech no lo gii do ich
od bio ru. W pod no sze nie tych
eko stan dar dów do sko na le wpi -
su ją się za da nia i in we sty cje re -
ali zo wa ne przez CO MAL, któ ry
odczte rech de kad ak tyw nie dzia -
ła na rzecz ochro ny śro do wi ska
Bał ty ku.

Przed się bior stwo jest je dy -
nym pod mio tem w Pol sce, któ -

re po sia da fe no me nal ną i uni ka -
to wą in sta la cję o za awan so wa nej
tech no lo gii, zdol ną do roz wią za -
nia nie mal wszyst kich pro ble -
mów zwią za nych z uniesz ko dli -
wia niem od pa dów, nie tyl ko
w przed się bior stwach go spo dar -
ki mor skiej, ale iwbran ży wy do -
byw czej, che micz nej, czy far ma -
ceu tycz nej. Wdro żo natech no lo gia
opar ta jest na pod sta wie au tor -
skich roz wią zań fir my CO MAL.
– Dzię ki tej tech ni ce sku tecz nie
prze pro wa dza się odo le ja nie, neu -
tra li zo wa nie, oczysz cza nie iod zysk
prze pra co wa nych od pa dów ole -
jo wych, któ re pore cy klin gu są kie -
ro wa ne zpo wro tem doza kła dów
prze my sło wych do po now ne go
za sto so wa nia, aoczysz czo nawo -

da mo że być zrzu co nadomo rza.
Tech no lo gia uniesz ko dli wia rów -
nież za war te wod pa dach drob no -
ustro je, bak te rie i wi ru sy, co ma
szcze gól ne zna cze nie w od nie -
sie niu dostat ków przy pły wa ją cych
z od le głych stref geo gra ficz nych
i kli ma tycz nych – za zna cza 
Eu�ge�niusz� War�czok, Prezes
Zarządu COMAL Sp. z o.o.

In sta la cja usy tu owa na jest
na te re nie Ba zy Ma ga zy no wej
i Ter mi na lu prze ła dun ko wym
CO MAL w Por cie Gdańsk, bez -
po śred nio przy na brze żu, dzię -
ki cze mu trans port sub stan cji
nie bez piecz nych dla śro do wi ska
ogra ni czo ny jest do mi ni mum.
Ode bra ne od pa dy są prze twa -
rza ne me cha nicz nie, che micz nie

i bio lo gicz nie wraz z de zyn fek -
cją i ozo no wa niem, któ re kom -
plek so wo za pew nia ją sku tecz ną
neu tra li za cję. Za nie czysz cze nia
„eg zo tycz ne” dla na szej stre fy
geo gra ficz nej uniesz ko dli wia się
po przez ciąg de zyn fek cji z ozo -
no wa niem i przy uży ciu re ak to -
ra UV, co sku tecz nie ste ry li zu -
je wo dę tak, aby nie sta no wi ła
ona za gro że nia dla śro do wi ska
mor skie go.

CO MAL po sia da Ter mi nal
Prze ła dun ko wy i Ba zę Ma ga zy -
no wą, ze zbior ni ka mi o łącz nej
po jem no ści po nad 21 tys. m3.
Dzię ki roz bu do wa nej in fra struk -
tu rze lo gi stycz nej prze ła dun ki są
moż li we w każ dej re la cji po -
mię dzy stat ka mi, zbior ni ka mi

na ziem ny mi, cy ster na mi ko le jo -
wy mi i sa mo cho do wy mi tak
zróż ni co wa nych sub stan cji, jak
pro duk ty naf to we, bio kom po -
nen ty, al ko ho le i in ne pro duk ty
cie kłe, ole je okrę to we, ale też
grun ty ska żo ne od pa da mi ro po -
po chod ny mi. 

Oprócz sta łej roz bu do wy in -
fra struk tu ry por to wej, rów nież
ro śnie flo ta CO MAL, któ ra
wzbo ga ci ła się o dwa stat ki
zbior ni ko we o łącz nej po jem no -
ści 2,5 tys. ton. Za so by uzu peł -
nia ho low nik oraz ze spół ba rek
trans por to wych. Tym sa mym,
jest to tak że je dy na w Pol sce fir -
ma, któ ra jest w sta nie zre ali zo -
wać każ dy od biór nie czy sto ści
i od pa dów prze my sło wych ze

stat ków w re dach, bez ko niecz -
no ści wpły wa nia ich do por tu.
Jed no ra zo wo mo że to być na -
wet 4 tys. ton. 

Spe cja li stycz ne usłu gi CO MAL
obej mu ją nie tyl ko stat ki mor skie,
ale i in sta la cje lą do we pra cu ją ce
wróż nych sek to rach go spo dar ki.
Po sia da na tech no lo gia prze ła -
dun ku pro duk tów cie kłych do -
sko na le spraw dzi ła się rów nież
w od nie sie niu do ole jów spo -
żyw czych, dzię ki cze mu fir ma
wostat nim cza sie rów nież za czę -
ła re ali zo wać prze ła dun ki ole ju
sło necz ni ko we go z Ukra iny.

Roz wią za nia tech no lo gicz ne
CO MAL znaj du ją uzna nie iowo -
cu ją sta łą współ pra cą zta ki mi po -
ten ta ta mi, jak Co no co Phi lips
z Ho uston (USA), Ste na Re cyc -
ling (Szwe cja), Re mon dis (Niem -
cy), a w Pol sce Lo tos i Or len. In -
no wa cyj ne tech no lo gie CO MAL,
wpły wa ją na bez kon ku ren cyj -
ność i moc ną po zy cję fir my
naryn ku, co spra wia, że odlat, jest
ona obiek tem za in te re so wa nia
za gra nicz nych in we sto rów, któ -
rzy sys te ma tycz nie skła da ją ofer -
ty za ku pu przed się bior stwa.
Na szczę ście dla pol skiej go spo -
dar ki mor skiej, nie sku tecz nie. 

Jo�an�na Chru�stek,�Ja�cek�Ma�jew�ski

Eko�lo�gi�sty�ka�mor�ska�
Na ca łym świe cie sys te ma tycz nie ro śnie ruch stat ków o du żej wy por no ści. Pol skie por ty mor skie co ro ku usta na wia ją ko lej ne re kor dy w to na żu
prze ła do wa nych to wa rów. Obec ny rok rów nież pod trzy mu je tę ten den cję. Wpły wa to rów nież na roz wój przed się biorstw dzia ła ją cych na rzecz te go sek to ra. 
W Pol sce roz bu do wa Por tu Gdańsk, zbie gła się z sze re giem in we sty cji, znaj du ją ce go się na tym te re nie przed się bior stwa CO MAL Sp. z o.o., kra jo we go
spe cja li sty w za kre sie od bio ru, trans por tu, oczysz cza nia, uniesz ko dli wia nia i od zy sku od pa dów prze my sło wych, zwłasz cza wód za ole jo nych, ze stat ków.
Dzia ła nia te wpi su ją się w świa to we ten den cje wdra ża nia ko lej nych eko lo gicz nych roz wią zań w lo gi sty ce mor skiej i prze ła dun ko wej.
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Schu�ma�cher�Pac�ka�ging�–�twór�ca�in�no�wa�cyj�nych
roz�wią�zań�w dzie�dzi�nie�opa�ko�wań�
Opa�ko�wa�nie�jest�jed�nym�z naj�waż�niej�szych�ele�men�tów�w co�dzien�nej�lo�gi�sty�ce�pro�duk�tów.�Bran�ża�ta�dy�na�micz�nie�ro�śnie,�m.in.�dzię�ki�zwięk�sza�ją�ce�mu�się
za�in�te�re�so�wa�niu�kon�su�men�tów�sek�to�rem�e�-com�mer�ce.�Do�brze�za�pro�jek�to�wa�ne�i wy�ko�na�ne�opa�ko�wa�nie�chro�ni�za�war�tość,�za�wie�ra�in�for�ma�cje
o pro�duk�cie�i jest�waż�nym�no�śni�kiem�ko�mu�ni�ka�cji�mar�ki.�Jed�no�cze�śnie�wraz�ze�zmia�na�mi�kli�ma�tycz�ny�mi,�ro�śnie�świa�do�mość�kon�su�men�tów�w za�kre�sie
rów�no�wa�gi�śro�do�wi�sko�wej,�po�cho�dze�nia�pro�duk�tów,�śla�du�wę�glo�we�go�i moż�li�wo�ści�re�cy�klin�gu.�Sze�ro�ko�po�ję�ta�eko�lo�gia�w sek�to�rze�opa�ko�wa�nio�wym
na�bie�ra�co�raz�więk�sze�go�zna�cze�nia�sta�jąc�się�must ha vew osta�tecz�nej�ścież�ce�za�ku�po�wej�klien�ta.�
Wy�cho�dząc�na�prze�ciw�tym�tren�dom�Schu�ma�cher�Pac�ka�ging�opra�co�wu�je�no�we,�bar�dziej�zrów�no�wa�żo�ne�roz�wią�za�nia�w za�kre�sie�opa�ko�wań,
sta�wia�jąc�so�bie�za cel�osią�gnię�cie�w cią�gu�naj�bliż�szych�lat�pro�duk�cji�cał�ko�wi�cie�neu�tral�nej�dla�kli�ma�tu.�Za�sa�dy�te�obo�wią�zu�ją�we�wszyst�kich�za�kła�dach
przed�się�bior�stwa.�Gru�pa�sta�wia�rów�nież�na lu�dzi,�zda�jąc�so�bie�spra�wę,�że�są�oni�naj�waż�niej�szą�skła�do�wą�suk�ce�su�każ�de�go�przed�się�bior�stwa.�

Biz�nes�opar�ty
na zrów�no�wa�żo�nym�roz�wo�ju
Schu�ma�cher�Pac�ka�ging,�bę�dąc

eu�ro�pej�skim�li�de�rem�wdzie�dzi�-
nie� pro�duk�cji� opa�ko�wań,� jest
fir�mą,� któ�ra� po�zo�sta�je� wier�-
na swo�im�war�to�ściom� i tra�dy�-
cjom.� Po�wsta�ła� w 1948� ro�ku
wEbers�dor�fie�k.�Co�bur�ga,�gdzie
do dziś� znaj�du�je� się� jej� głów�-
na sie�dzi�ba.�Ak�tu�al�nie�za�rzą�dza�-
na jest�przez�trze�cie�po�ko�le�nie�ro�-
dzi�ny� Schu�ma�cher� –� Björna
i Hen�dri�ka,�wnu�ków�za�ło�ży�cie�-
la�fir�my,�Kur�ta�Schu�ma�che�ra.�
Schu�ma�cher�Pac�ka�ging�to�zin�-

te�gro�wa�ne� przed�się�bior�stwo,
któ�re� funk�cjo�nu�je� w opar�ciu
o za�sa�dy�wy�zna�cza�ją�ce�kie�ru�nek
roz�wo�ju�fir�my.�Obo�wią�zu�ją�one
we�wszyst�kich�jej�za�kła�dach�zlo�-
ka�li�zo�wa�nych�w pię�ciu�kra�jach
eu�ro�pej�skich.�In�we�sty�cje�w in�no�-
wa�cje,�od�po�wie�dzial�ność�i zrów�-
no�wa�żo�ny�roz�wój�to�obec�nie�naj�-
waż�niej�sze�kie�run�ki�dzia�łań�ca�łej
gru�py.�Przed�się�bior�stwo�świa�do�-
me�jest�swo�je�go�wpły�wu�na śro�-
do�wi�sko� oraz� cią�żą�cej� na nim
od�po�wie�dzial�no�ści� spo�łecz�nej,
eko�lo�gicz�nej� i eko�no�micz�nej.
–�Na�szym�obo�wiąz�kiem�jest�po�-
dej�mo�wa�nie�dzia�łań�ukie�run�ko�-
wa�nych�natro�skę�oko�lej�ne�po�ko�-
le�nia� w od�nie�sie�niu� za�rów�no
do śro�do�wi�ska�na�tu�ral�ne�go,�jak
rów�nież�pra�cow�ni�ków,�klien�tów
i kon�tra�hen�tów� –� pod�kre�śla
Ta�de�usz� Tu�kien�dorf,� Czło�nek
Za�rzą�du�Schu�ma�cher�Pac�ka�ging
Za�kład�Byd�goszcz Sp.�z o.o.�
Od czerw�ca 2021� r.� gru�pa

Schu�ma�cher�Pac�ka�ging�jest�jed�-
nym�z sy�gna�ta�riu�szy�UN�Glo�bal
Com�pact,� naj�więk�szej� świa�to�-
wej�ini�cja�ty�wy�dzia�ła�ją�cej�na rzecz
zrów�no�wa�żo�ne�go�roz�wo�ju�i od�-
po�wie�dzial�ne�go� za�rzą�dza�nia
przed�się�bior�stwa�mi.�De�cy�du�jąc
się�na przy�na�leż�ność�doUNGC,
przed�się�bior�stwo� zo�bo�wią�za�ło
się�do prze�strze�ga�nia�we�wszyst�-
kich�swo�ich�za�kła�dach�dzie�się�ciu
uni�wer�sal�nych�za�sad�wdzie�dzi�nie
praw�czło�wie�ka,�stan�dar�dów�pra�-
cy,�śro�do�wi�ska�i za�po�bie�ga�nia�ko�-
rup�cji.�Tym�sa�mym�pro�mu�je,�jak
rów�nież�re�ali�zu�je,17�ce�lów�zmie�-
rza�ją�cych�doza�pew�nie�nia�zrów�no�-
wa�żo�ne�go�roz�wo�ju�napłasz�czyź�-
nie� go�spo�dar�czej,� spo�łecz�nej
i eko�lo�gicz�nej.�
Do2025�r.�fir�ma�pla�nu�je�za�in�-

we�sto�wać�aż 700�mln�eu�ro�w za�-
kre�sie�roz�bu�do�wy�i roz�wo�ju�za�kła�-
dów� Schu�ma�cher� Pac�ka�ging
pro�du�ku�ją�cych� tek�tu�rę� fa�li�stą
i li�tą�oraz�pa�pier�ni.�In�we�sty�cje�za�-
kła�da�ją�wy�ko�rzy�sta�nie�tech�no�lo�-
gii�przy�ja�znych�dla�śro�do�wi�ska.

W jed�nym� z udzie�lo�nych� wy�-
wia�dów�wła�ści�cie�le�fir�my�wy�ja�-
śnia�ją:� Björn� Schu�ma�cher:
–�My�śli�my�i dzia�ła�my�dla�do�bra
przy�szłych�po�ko�leń.�Na�szym�ce�-
lem�jest�osią�gnię�cie�neu�tral�no�ści
kli�ma�tycz�nej� w dzie�dzi�nie
pro�duk�cji�do 2035�r.;�Hen�drik
Schu�ma�cher:�–�Wy�pro�du�ko�wa�-
nie�wy�ro�bu�w 100�proc.�z pa�pie�-
ru�z re�cy�klin�gu�ogra�ni�cza�wy�ko�-
rzy�sta�nie�ty�się�cy�ton�pla�sti�ko�wych
to�reb�każ�de�go�ro�ku.
Ma�te�ria�ły�do pro�duk�cji�opa�-

ko�wań�po�zy�ski�wa�ne�są�ze�zrów�-
no�wa�żo�nych�źró�deł.�Fir�ma�wy�-
ko�rzy�stu�je� ma�ku�la�tu�rę� oraz
włók�na z re�cy�klin�gu.�Na�to�miast
su�row�ce�do pro�duk�cji�pa�pie�ru
po�sia�da�ją�cer�ty�fi�kat�FSC,�któ�ry
gwa�ran�tu�je,� że� ma�te�ria�ły� po�-
cho�dzą�zod�po�wie�dzial�nej�go�spo�-
dar�ki�le�śnej.�
Wy�sił�ki�przed�się�bior�stwa,�by

roz�wi�jać�się�w zgo�dzie�ze�śro�do�-
wi�skiem�na�tu�ral�nym,�są�do�strze�-
ga�ne,� m.in.� przez� or�ga�ni�za�cję
Eco�Va�dis,�któ�ra�zaj�mu�je�się�oce�-
ną� zrów�no�wa�żo�ne�go� roz�wo�ju
biz�ne�su.�Aż 10� z 18� za�kła�dów
Schu�ma�cher� Pac�ka�ging� otrzy�-
ma�ło�me�da�le�or�ga�ni�za�cji�Eco�Va�-
dis,�z cze�go�dwa�–�wBie�le�feld�iwe
Wro�cła�wiu� –� pla�ty�no�we,� co
ozna�cza,� że� odzia�ły� te� na�le�żą
do1�proc.�firm�naj�le�piej�re�ali�zu�-
ją�cych�za�ło�że�nia�zrów�no�wa�żo�ne�-
go� roz�wo�ju.� Ce�lem� dzia�łań
przed�się�bior�stwa�jest�do�pro�wa�-
dze�nie�do opty�ma�li�za�cji�roz�wo�-
ju�pro�duk�cji�w ta�ki�spo�sób,�aby
oszczę�dzać�czas,�za�so�by�i ener�gię.�
Schu�ma�cher�Pac�ka�ging�współ�-

pra�cu�je�tak�że�ze�swo�im�part�ne�-
rem� biz�ne�so�wym�Al�le�gro,� aby
zwięk�szyć  świa�do�mość� kon�su�-
menc�ką� w za�kre�sie� za�cho�wań
pro�śro�do�wi�sko�wych.�Wspól�nie
przy�go�to�wu�je�kam�pa�nię� in�for�-
ma�cyj�ną,�wy�da�rze�nia�i fil�my�edu�-

ka�cyj�ne,� w któ�rych� na�wią�zu�je
dogo�spo�dar�ki�cyr�ku�lar�nej,�re�cy�-
klin�gu�oraz�se�gre�ga�cji�ma�ku�la�tu�-
ry.� Dzia�ła�nia� te� wpi�su�ją� się
w Agen�dę 2030�i Ce�le�Zrów�no�-
wa�żo�ne�go�Roz�wo�ju.

Czło�wiek�w cen�trum�uwa�gi
Tra�dy�cja�iwar�to�ści�sta�no�wią�je�-

den�z fi�la�rów�przed�się�bior�stwa,
a fi�lozo�fia�„Naj�waż�niej�si�są�lu�-
dzie”� jest� nie�zwy�kle� istot�nym
ele�men�tem�funk�cjo�no�wa�nia�fir�-
my.�Po�mi�mo�osią�gnię�te�go�i sta�-
le�po�stę�pu�ją�ce�go�roz�wo�ju�Schu�-
ma�cher� Pac�ka�ging� po�zo�sta�je
przed�się�bior�stwem� ro�dzin�nym
zpła�ską�struk�tu�rą�or�ga�ni�za�cyj�ną,
ro�zu�mie�ją�cym,�iż�naj�więk�szą�war�-
to�ścią�fir�my�są�jej�za�an�ga�żo�wa�ni
pra�cow�ni�cy.�
Po�li�ty�ka�sta�wia�ją�ca�czło�wie�ka

na pierw�szym� miej�scu� znaj�-
du�je�od�zwier�cie�dle�nie�w nie�mal
wszyst�kich�dzia�ła�niach�fir�my,�nie
tyl�ko� tych� zwią�za�nych� bez�po�-
śred�nio� z pra�cow�ni�ka�mi,� choć
to�nanich�za�le�ży�fir�mie�wwy�jąt�-
ko�wy�spo�sób.�Re�la�cje�zklien�ta�mi
oraz�do�staw�ca�mi,�opar�te�naza�ufa�-
niu�od�zwier�cie�dla�ją�licz�ne�przy�-
kła�dy� wie�lo�let�niej� współ�pra�cy
napart�ner�skich�za�sa�dach.�„Opa�-
ko�wa�nia� two�rzo�ne� przez� lu�dzi
dla�lu�dzi”�to�jed�na z re�guł�sto�so�-
wa�na przez�przed�się�bior�stwo.�
Pra�cow�ni�cy�są�naj�waż�niej�szą

czę�ścią� każ�de�go� przed�się�bior�-
stwa� i Schu�ma�cher� Pac�ka�ging
do�sko�na�le� zda�je� so�bie� z te�go
spra�wę.� Po�zo�sta�jąc� fir�mą� ro�-
dzin�ną,�w któ�rej�li�czy�się�duch
pra�cy�oraz�zdo�by�te�know�-how,
sta�ra� się� bu�do�wać� sil�ne� re�la�cje
zpra�cow�ni�ka�mi,�sta�wia�jąc�na ich
roz�wój�i za�chę�ca�jąc�do cią�głe�go
do�sko�na�le�nia.�Za�kres�świad�czeń
wSchu�ma�cher�Pac�ka�ging�wPol�-
sce�znacz�nie�wy�kra�cza�po�zausta�-
wo�we� obo�wiąz�ki� pra�co�daw�cy.

Sze�reg�ofe�ro�wa�nych�przez�fir�mę
be�ne�fi�tów,�szko�leń�oraz�dba�nie
o do�bre�re�la�cje�i at�mos�fe�rę�od�-
zwier�cie�dla�się�w tym,�że�znacz�-
na część� pra�cow�ni�ków� we
wszyst�kich� pol�skich� za�kła�dach
gru�py�Schu�ma�cher�to�pra�cow�ni�-
cy�dłu�go�let�ni,�czę�sto�bę�dą�cy�czę�-
ścią�fir�my�od po�cząt�ków�jej�ist�-
nie�nia.�
Dzia�ła�nia�dla�do�bra�lu�dzi,�to

rów�nież�ak�tyw�ność�na rzecz�lo�-
kal�nych�spo�łecz�no�ści.�Spon�so�ro�-
wa�nie� wy�da�rzeń� spor�to�wych
i kul�tu�ral�nych,�wspie�ra�nie�ist�nie�-
ją�cych�w re�gio�nach�or�ga�ni�za�cji
i sto�wa�rzy�szeń,�to�tyl�ko�nie�któ�-
re�z ini�cja�tyw,�ja�kie�re�ali�zu�ją�za�-
kła�dy�gru�py�Schu�ma�cher�Pac�ka�-
ging.� Za�rów�no� fir�ma,� jak� i jej
pra�cow�ni�cy,�an�ga�żu�ją�się�tak�że
wdzia�ła�nia�cha�ry�ta�tyw�ne,�wspie�-
ra�jąc� ogól�no�pol�skie� ak�cje� spo�-
łecz�ne,�a tak�że�or�ga�ni�zu�jąc�po�-
moc�i zbiór�ki�na rzecz�lo�kal�nej
spo�łecz�no�ści.�Każ�dy�z pol�skich
za�kła�dów�kon�se�kwent�nie�re�ali�zu�-
je�za�da�nia�po�mo�co�we�na rzecz
spo�łecz�no�ści.�
Naszcze�gól�ną�uwa�gę�za�słu�gu�-

je� za�an�ga�żo�wa�nie� ca�łej� gru�py
Schu�ma�cher�w po�moc�na rzecz
uchodź�ców�zUkra�iny�oraz�osób
po�zo�sta�ją�cych� na te�re�nach� za�-
ata�ko�wa�nych�przez�Fe�de�ra�cję�Ro�-
syj�ską.�Przed�się�bior�stwo�odpierw�-
sze�go�dnia�ata�ku�Ro�sji�naUkra�inę
zor�ga�ni�zo�wało�zbiór�ki�na te�re�nie
Nie�miec�iPol�ski,�za�ku�pu�jąc�iprze�-
ka�zu�jąc�środ�ki�pierw�szej�po�mo�-
cy�ipo�trze�by.�Dzię�ki�za�an�ga�żo�wa�-
niu� sa�me�go� wła�ści�cie�la� Björna
Schu�ma�che�ra,�jak�i Pre�zes�wro�-
cław�skie�go�za�kła�du�An�ny�So�kół,
do po�trze�bu�ją�cych�w cią�gu�nie�-
speł�na jed�ne�go�mie�sią�ca�do�tar�ło,
aż� trzy�dzie�ści� pięć� cię�ża�ró�wek
da�rów.�Za�rząd�gru�py�wszcze�gól�-
ny�spo�sób�świad�czy�do dziś�po�-
moc�ro�dzi�nom�pra�cow�ni�ków�po�-
cho�dze�nia�ukra�iń�skie�go,�któ�rym
min.�za�pew�nił�miej�sca�za�miesz�ka�-
nia� i pra�cy�na te�re�nie�Nie�miec.�
Nie�bez�zna�cze�nia�dla�fir�my�są

za�gad�nie�nia�do�ty�czą�ce�edu�ka�cji
mło�dych�lu�dzi.�Schu�ma�cher�Pac�-
ka�ging�Za�kład�Wro�cław�or�ga�ni�-
zu�je�„Lek�cje�z Schu�ma�che�rem”.
Od�by�wa�ją�ce�się�co�mie�siąc�wy�da�-
rze�nia�edu�ka�cyj�ne�dla�dzie�ci�szkół
pod�sta�wo�wych�mają�na ce�lu�nie
tyl�ko�wy�ja�śnie�nie�pro�ce�su�pro�-
duk�cji�opa�ko�wań�czy�zna�cze�nia
ja�kie� dla� śro�do�wi�ska�ma� re�cy�-
kling,�ale�rów�nież�edu�ka�cję�do�ty�-
czą�cą�na�uki�ję�zy�ków�ob�cych�oraz
wy�bo�rów�zwią�za�nych�z dal�szym
kształ�ce�niem�oraz�roz�wo�jem�za�-
wo�do�wym.�Pod�czas�lek�cji�dzie�ci
mo�gą�wbez�piecz�ny�spo�sób�zwie�-
dzić�za�kład,�ale�też�zro�zu�mieć�ich
oso�bi�sty�wkład�w eko�lo�gię.�

Eko�stra�te�gia�roz�wo�ju�
Schu�ma�cher� Pac�ka�ging� do

2035�r.�ma�stać�się�przed�się�bior�-
stwem�neu�tral�nym�dla�kli�ma�tu.
Naj�więk�sze� in�we�sty�cje� w tym
za�kre�sie�ma�ją� obec�nie�miej�sce
w nie�miec�kim� od�dzia�le� fir�my
wGre�ven.�Trwa�ją�ca�tam�odpo�-
ło�wy 2021� r.� roz�bu�do�wa� ma
za za�da�nie�spra�wić,�że�sta�nie�się
on�naj�więk�szym�naświe�cie�za�kła�-
dem� pro�du�ku�ją�cym� tek�tu�rę
fa�li�stą.�Pla�ny�prze�wi�du�ją,�że�poza�-
koń�cze�niu�in�we�sty�cji�po�wierzch�-

nia�zo�sta�nie�po�więk�szo�na o po�-
nad 20 tys.�m2,�a je�go�łącz�na po�-
wierzch�nia� wy�nie�sie� po�nad 60
tys.�m2.�Na�to�miast�pouru�cho�mie�-
niu�dru�giej�li�nii,�łącz�namoc�pro�-
duk�cyj�na wy�nie�sie 600�mln�m2

tek�tu�ry�rocz�nie.�
In�we�sty�cje�gru�py�to�nie�tyl�ko

roz�bu�do�wy�za�kła�dów,�ale�rów�-
nież� za�sto�so�wa�nie� in�no�wa�cyj�-
nych�roz�wią�zań,�któ�re�w re�al�ny
spo�sób�wpły�wa�ją�na śro�do�wi�sko
na�tu�ral�ne.�Jed�nym�znich�jest�za�-
sto�so�wa�nie�wza�kła�dzie�wGre�ven
sys�te�mu� iPrep.�Tech�no�lo�gia� ta
po�zwa�la�zmniej�szyć�ilość�od�pa�-
dów�po�pro�duk�cyj�nych�ook. 548
ton� rocz�nie,� co� prze�kła�da� się
na zmniej�sze�nie�emi�sji�CO2 aż
o 274� to�ny� rocz�nie.� iPrep,� to
wy�jąt�ko�wy� na ska�lę� świa�to�wą
sys�tem� trans�por�tu� i usu�wa�nia
warstw�pa�pie�ru,�z któ�re�go�wpóź�-
niej�szych�eta�pach�pro�duk�cji�po�-
wsta�je�tek�tu�ra�fa�li�sta.�Schu�ma�-
cher�Pac�ka�ging�Za�kład�Gre�ven
jest�pierw�szym�na świe�cie�pro�du�-
cen�tem� tek�tu�ry� fa�li�stej,� któ�ry
sto�su�je�pro�to�typ�iPrep�i roz�wi�ja
go�wspól�nie�zBHS�In�tra�lo�gi�stics.�
Ko�lej�nym�kro�kiem,�za�rów�no

w tech�no�lo�gicz�ną�przy�szłość,�jak
rów�nież�w stro�nę�pro�duk�cji�neu�-
tral�nej�dla�kli�ma�tu,�jest�uru�cho�-
mie�nie�w od�dzia�le�Schu�ma�cher
Pac�ka�ging�Za�kład�Wro�cław�no�-
wej�ma�szy�ny�–�DURST,�umoż�-
li�wia�ją�cej�dru�ko�wa�nie�w tech�no�-
lo�gii� cy�fro�wej.� Jej� za�le�ty� są

nie�zwy�kle�sze�ro�kie,�za�rów�no�dla
klien�tów� za�kła�du,� jak� rów�nież
śro�do�wi�ska�na�tu�ral�ne�go.�Druk
cy�fro�wy�po�zwa�la�na two�rze�nie
opa�ko�wań� z ko�lo�ro�wy�mi� na�-
dru�ka�mi�znacz�nie�szyb�ciej�i wy�-
god�niej,�dzię�ki�cze�mu�zde�cy�do�-
wa�nie� ła�twiej�sze� bę�dzie� ich
per�so�na�li�zo�wa�nie,�two�rze�nie�róż�-
nych�wa�rian�tów,�czy�wpro�wa�dza�-
nie�zmian�wpro�jek�tach.�Druk�cy�-
fro�wy�nie�wy�ma�ga�wy�ko�rzy�sta�nia
płyt�ani�klisz�dru�kar�skich�ni�we�-
lu�jąc� tym� sa�mym� ilość� od�pa�-
dów.�A co�naj�waż�niej�sze,�wy�ko�-
rzy�sty�wa�ne� w ca�łym� pro�ce�sie
far�by�są�stwo�rzo�ne�na ba�zie�wo�-
dy,�co�czy�ni�je�bez�piecz�ny�mi�dla
żyw�no�ści�i przy�ja�zny�mi�dla�śro�-
do�wi�ska.�
Za�kła�dy� gru�py� Schu�ma�cher

Pac�ka�ging�nie�tyl�ko�wy�ko�rzy�stu�-
ją,�ale�tak�że�sa�me�pro�jek�tu�ją�in�-
no�wa�cyj�ne� i eko�lo�gicz�ne� roz�-
wią�za�nia.� Jed�nym� z nich� jest
po�wsta�ły�w Za�kła�dzie�Schu�ma�-
cher� Pac�ka�ging� w Byd�gosz�czy
ko�szyk� za�ku�po�wy� z kar�to�nu.
Pro�dukt�ten�do�sko�na�le�spraw�dzi
się�dla�róż�ne�go�ro�dza�ju�po�trzeb
sie�ci� mar�ke�to�wych� czy� na�wet
sa�mych�kon�su�men�tów.� In�nym
nie�zwy�kle�przy�szło�ścio�wym�pro�-
duk�tem� jest� pa�le�ta� wy�ko�na�-
na z pa�pie�ru.�Pa�le�ty�kar�to�no�we
wwie�lu�za�sto�so�wa�niach,�zpo�wo�-

dze�niem�za�stę�pu�ją�te�wy�ko�na�ne
z tra�dy�cyj�nych�ma�te�ria�łów.�–�Mi�-
mo,�że�zaj�mu�je�my�się�roz�wo�jem
te�go�pro�duk�tu�odkil�ku�lat,�na�dal
jest�to�bar�dzo�in�no�wa�cyj�ne�roz�-
wią�za�nie,�do któ�re�go�stop�nio�wo
prze�ko�nu�ją� się� na�si� klien�ci.
To�bar�dzo�zło�żo�ny�pro�jekt�in�ge�-
ru�ją�cy�w łań�cuch�do�staw�i pro�ces
pro�duk�cyj�ny,�wy�ma�ga�ją�cy�wie�-
dzy�wza�kre�sie�tech�nicz�nych�niu�-
an�sów� i ca�łe�go� pro�ce�su� lo�gi�-
stycz�ne�go� –� mó�wi� Ta�de�usz
Tu�kien�dorf,�i do�da�je:�–�Zna�szych
sys�te�mów�pa�let�pa�pie�ro�wych�ko�-
rzy�sta�już�m.in.�je�den�z eu�ro�pej�-
skich�li�de�rów�do�staw�sprze�da�ży
sie�cio�wej.�Pro�du�ku�je�my�ich�rocz�-
nie�po�nad5�mln�sztuk�i słu�ży�my
na�szą�wie�dzą�i do�świad�cze�niem
każ�de�mu�za�in�te�re�so�wa�ne�mu.

Suk�ces�mie�rzo�ny
kom�ple�men�tar�no�ścią�
Zmie�nia�ją�ce�się�wa�run�ki�eko�-

no�micz�ne� i ocze�ki�wa�nia� spo�-
łecz�ne�po�wo�du�ją,�że�w za�rzą�dza�-
niu� przed�się�bior�stwem,� obok
aspek�tów�pro�duk�cyj�nych,�fi�nan�-
so�wych� czy� mar�ke�tin�go�wych,
mu�szą�być�po�sta�wio�ne�ce�le�wza�-
kre�sie� ochro�ny� sze�ro�ko� ro�zu�-
mia�ne�go�śro�do�wi�ska.�In�we�sto�wa�-
nie� w sta�ły� i zrów�no�wa�żo�ny
roz�wój,�do�bre�re�la�cje�z part�ne�ra�-
mi�i klien�ta�mi�opar�te�nawza�jem�-
nym�za�ufa�niu,�war�to�ścio�wi�i za�-
an�ga�żo�wa�ni� pra�cow�ni�cy� to
czyn�ni�ki,�któ�re�wpły�wa�ją�na suk�-

ce�sy.� Nie�spo�ty�ka�na dy�na�mi�ka
z ja�ką�gru�pa�Schu�ma�cher�Pac�ka�-
ging�re�agu�je�na zmia�ny�ryn�ko�we
prze�kła�da�się�na ko�lej�ne�suk�ce�sy
fir�my.�Jed�nym�znich�jest�zwięk�-
sze�nie�rocz�nych�ob�ro�tów�gru�py
w 2021�ro�ku�aż�o 27�proc.�
Wy�ko�rzy�sty�wa�nie� pa�pie�ru

wznacz�nym�stop�niu�po�cho�dzą�-
ce�go�zwła�snych�pa�pier�ni,�roz�bu�-
do�wa�na flo�ta� sa�mo�cho�do�wa
umoż�li�wia�ją�ca�szyb�kie�i nie�za�leż�-
ne�do�sta�wy�pro�duk�tów�oraz�wy�-
ko�rzy�sty�wa�nie� in�no�wa�cyj�nych
i no�wo�cze�snych�tech�no�lo�gii�od�-
po�wia�da�ją�cych�na za�mia�ny�ryn�-
ko�we�i wy�ma�ga�nia�klien�tów,�to
nie�kwe�stio�no�wa�ne�atu�ty�Gru�py
Schu�ma�cher�Pac�ka�ging.�
Dzię�ki�dłu�go�ter�mi�no�wej�wi�zji

roz�wo�ju� fir�my�w in�no�wa�cyj�ne
i zrów�no�wa�żo�ne�dzia�ła�nia,�klien�-
ci�otrzy�mu�ją�za�ufa�ne�go�part�ne�-
ra� gwa�ran�tu�ją�ce�go� opty�mal�ne
roz�wią�za�nia�i kom�ple�men�tar�ną
usłu�gę�–�odpro�jek�tu�i pro�duk�cji,
po�przez�na�druk�i wy�koń�cze�nie,
aż�po lo�gi�sty�kę.

Zu�zan�na Pa�weł�czyk,�Ja�cek�Ma�jew�ski�
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Grupa�ATERIMA�– Człowiek,
Odpowiedzialność,�Innowacyjność
Od po�nad�dzie�się�ciu�lat�dzia�ła�my�na pol�skim,�nie�miec�kim�i fran�cu�skim�ryn�ku�usług�HR.�Gru�pa�ATE�RI�MA�roz�wi�ja�się�świad�cząc�pro�fe�sjo�nal�ne
i kom�plek�so�we�usłu�gi�z wy�ko�rzy�sta�niem�ka�pi�ta�łu�ludz�kie�go.�W cen�trum�na�szej�uwa�gi�jest�za�wsze�czło�wiek�i od�po�wie�dzial�ność�za lu�dzi
i ich�oto�cze�nie.�To�mot�to�przy�świe�ca�każ�dej�z na�szych�ma�rek�–�ATE�RI�MA�MED,�ATE�RI�MA�WORK�czy�ATE�RI�MA�HR.�
Na�si�pra�cow�ni�cy�dzia�ła�ją�od�po�-
wie�dzial�nie�–�pra�cu�jąc�wbiu�rach,
u na�szych� klien�tów,� pro�fe�sjo�-
nal�nie� opie�ku�jąc� się� ni�mi
wNiem�czech.�Czu�je�my�się�od�po�-
wie�dzial�ni�zawszyst�kich�na�szych
pod�opiecz�nych,�współ�pra�cow�ni�-
ków�oraz�kon�tra�hen�tów.�

Co�dzien�ne�de�cy�zje�spra�wia�ją,�
że�wiel�kie�idee�są�u nas
rze�czy�wi�sto�ścią�

–�WGru�pie�ATE�RI�MA�spo�-
łecz�naod�po�wie�dzial�ność�biz�ne�-
su�jest�nie�tyl�ko�ideą,�słow�ni�ko�wą
de�fi�nicją�czy�ele�men�tem�pro�mo�-
cji.�To�co�dzien�ne�za�cho�wa�nia�każ�-
dej�oso�by.�Dba�my�opra�cow�ni�ków,
współ�pra�cow�ni�ków� i klien�tów,
ale�tak�że�o śro�do�wi�sko,�wa�run�ki
pra�cy.�An�ga�żu�je�my�się�spo�łecz�nie
ipo�dej�mu�je�my�dzia�ła�nia�prze�ciw
wy�klu�cze�niu,�z po�bu�dek�czy�sto
ludz�kich,�ale�i z głę�bo�kie�go�prze�-
ko�na�nia,�że�róż�no�rod�ność�jest
mo�to�rem� kre�atyw�no�ści� i na�-
pę�dza� biz�nes.� ATE�RI�MA� to
przede�wszyst�kim�lu�dzie�–�za�-
zna�cza�Ma�rek�Ma�zu�rek,�Pre�zes
Za�rzą�du.

Pro�mu�je�my�uczci�we�prak�ty�ki�
ryn�ko�we�i dzia�ła�my�etycz�nie�

–� Nasz� mo�del� współ�pra�cy
zOpie�ku�na�mi�gwa�ran�tu�je�bez�-

pie�czeń�stwo,�sta�bil�ność�praw�ną
oraz�fi�nan�so�wą.�Je�ste�śmy�dum�-
ni,� że� kształ�tu�je�my� dzi�siej�szą
kul�tu�rę�za�trud�nie�nia�i two�rzy�-
my�stan�dar�dy�na ryn�ku�pra�cy.
Jest�to�moż�li�we�dzię�ki�za�an�ga�-
żo�wa�niu�na�szych�pra�cow�ni�ków
i ich�świa�do�mej�od�po�wie�dzial�-
no�ści� za pro�mo�wa�nie� i prze�-
strze�ga�nie� uczci�wych� prak�tyk
ryn�ko�wych�oraz�etycz�ne�go�po�-
stę�po�wa�nia.�Na�sze�nor�my�etycz�-
ne,�za�sa�dy�oraz�pro�ce�sy�re�kru�-
ta�cyj�ne�i per�so�nal�ne�są�pro�ste
i przej�rzy�ste.� Dba�my� o to,
aby� by�ły� ta�kie� dla� każ�dej� ze

stron�–�mó�wi�Ja�kub�Ogiń�ski,
Dy�rek�tor�De�par�ta�men�tu�Mar�-
ke�tin�gu.

Wspie�ra�my�i od�po�wia�da�my�
za na�szych�pra�cow�ni�ków�

–�WATE�RI�MA�WORK�je�ste�-
śmy�od�po�wie�dzial�ni�za re�kru�to�-
wa�nych�przez�nas�pra�cow�ni�ków.
Re�ali�zu�jąc� pro�jekt� dla� na�sze�go
Klien�ta�do�kład�nie�spraw�dza�my
kom�pe�ten�cje�i moż�li�wo�ści�kan�-
dy�da�tów.�Roz�ma�wia�my�z ni�mi
iwy�ja�śnia�my�naczym�bę�dzie�po�-
le�ga�ła�ich�pra�ca,�ja�kie�wspar�cie

otrzy�ma�ją� od pra�co�daw�cy,� ale
tak�że�ja�kie�ocze�ki�wa�nia�zo�sta�ną
po�sta�wio�ne�przed ni�mi.�Za�le�ży
nam,�aby�pro�ces�re�kru�ta�cyj�ny�był
pro�sty,�sku�tecz�ny�i trans�pa�rent�-
ny.�Uwa�ża�my,�że�two�rzy�to�zdro�-
wą� ba�zę� dla� za�an�ga�żo�wa�nia
pracownika.� Zaj�mu�je�my� się
wszyst�ki�mi�for�mal�no�ścia�mi.�Je�-
śli�jest�ta�ka�po�trze�ba,�prze�pro�wa�-
dza�my�pro�ces�le�ga�li�za�cji�pra�cy�cu�-
dzo�ziem�ców.�Nie�zwy�kle�istot�ne
jest�dla�nas�wła�ści�we�przy�go�to�wa�-
nie� każ�dej� oso�by� do pod�ję�cia
za�trud�nia,�aby�wła�ści�wie�od�po�-
wie�dzieć� na po�trze�by� na�sze�go

Klien�ta�–�do�da�je�Ka�mil�Wiatr,
Dy�rek�tor� Za�rzą�dza�ją�cy� Li�nią
Biz�ne�so�wą� Pol�ska,� ATE�RI�MA
WORK.

Dba�my�o in�klu�zyw�ne�
i sprzy�ja�ją�ce�wa�run�ki�pra�cy�

–�Chce�my,�aby�na�si�pra�cow�-
ni�cy�czu�li�się�do�brze�w na�szej
fir�mie�i roz�wi�ja�li�wraz�z na�mi.
Dla�te�go� two�rzy�my� przy�ja�zne
miej�sce� pra�cy,� in�spi�ru�jąc� się
naj�lep�szy�mi�prak�ty�ka�mi�ryn�ko�-
wy�mi.� Czę�sto� są� to� drob�ne,
pro�ste�rze�czy,�ta�kie�jak�se�gre�ga�-

cja�śmie�ci�czy�eli�mi�na�cja�pla�sti�-
ku.� Dzia�ła�my� tak�że� zgod�nie
z za�sa�da�mi�ła�du�kor�po�ra�cyj�ne�-
go,�któ�re�są�istot�ną�czę�ścią�na�-
szej�stra�te�gii�w za�kre�sie�re�kru�-
ta�cji� i za�rzą�dza�nia� za�so�ba�mi
ludz�ki�mi� oraz� ko�mu�ni�ka�cji.
Waż�na dla�nas�jest�in�klu�zyj�ność
i róż�no�rod�ność.�Ro�zu�mie�my,�że
każ�dy�z nas�jest�in�ny�i wy�jąt�ko�-
wy.�Da�je�my�prze�strzeń�dowy�-
ra�ża�nia�opi�nii�i wdra�ża�nia�no�-
wych�roz�wią�zań.�An�ga�żu�je�my
się�spo�łecz�nie�i prze�ciw�dzia�ła�-
my� wy�klu�cze�niu.� Za�chę�ca�my
na�szych�pra�cow�ni�ków�dowspół�-
pra�cy�wtym�za�kre�sie,�tak�aby�śmy
wspól�nie�dzia�ła�li�na rzecz�pod�-
no�sze�nia�ja�ko�ści�ży�cia�osób�star�-
szych�i nie�sa�mo�dziel�nych.�Za�le�-
ży� nam,� aby� na�sza� kul�tu�ra
or�ga�ni�za�cyj�na� opar�ta� by�ła
na wza�jem�nym� zro�zu�mie�niu,
do�brej�ko�mu�ni�ka�cji�i in�no�wa�cyj�-
nym�po�dej�ściu�dowy�zwań�ota�-
cza�ją�ce�go�świa�ta.�Je�ste�śmy�pra�-
co�daw�cą� na te�raz,� ale� tak�że
na przy�szłość�–�pod�su�mo�wu�je
Mag�da�le�na� Jar�czak,� Dy�rek�tor
De�par�ta�men�tu�Za�rzą�dza�nia�Za�-
so�ba�mi�Ludz�ki�mi.

Ob�szar�HR,�Ko�mu�ni�ka�cji
i Chan�ge�Ma�na�ge�ment

KO�MU�NI�KA�CJA@ATE�RI�MA.PL�

Ja�kub�Ogiń�ski Ka�mil�Wiatr Mag�da�le�na Jar�czakMa�rek�Ma�zu�rek

Bran�ża�au�to�mo�ti�ve,�w któ�rej
funk�cjo�nu�je�Phil�lips�wią�że�się
z du�żą� od�po�wie�dzial�no�ścią
i ko�niecz�no�ścią� za�cho�wa�nia
wy�so�kich�stan�dar�dów�pro�duk�-
cji�i za�rzą�dza�nia�or�ga�ni�za�cją.
Na ja�kich�sys�te�mach�war�to�ści
opie�ra�się�po�li�ty�ka�Phil�lips?
No�we�tech�no�lo�gie�i tren�dy�eko�-
lo�gicz�ne�de�ter�mi�nu�ją�kie�run�ki
roz�wo�ju�na�szej�fir�my.�Każ�de�go
dnia� re�ali�zu�je�my� swo�ją� mi�sję
two�rze�nia� do�sko�na�łych� po�łą�-
czeń,�dba�jąc�o zrów�no�wa�żo�ny
roz�wój,�bez�piecz�ne�i przy�ja�zne
śro�do�wi�sko� pra�cy,� a w efek�-
cie� –� nie�za�wod�ność� na�szych
pro�duk�tów.�Wy�so�ka�ja�kość�na�-
szych�wy�ro�bów�jest�nie�zwy�kle
istot�na� z ra�cji� ich� wpły�wu
nabez�pie�czeń�stwo�jaz�dy.�Wnie�-
mal�każ�dej�cię�ża�rów�ce�i na�cze�-
pie�znaj�du�ją�się�ty�py�złą�czy�elek�-
trycz�nych� i pneu�ma�tycz�nych
pro�du�ko�wa�nych�wPhil�lips,�tak�-
że�w za�kła�dzie�w Pol�sce.� Ja�ko
Phil�lips�wy�star�to�wa�li�śmy�wEu�-
ro�pie�w2018�r.,�wraz�zna�by�ciem
fa�bry�ki�w Pa�bia�ni�cach.�W Sta�-
nach� Zjed�no�czo�nych� Phil�lips
jest�nie�kwe�stio�no�wa�nym� li�de�-
rem,�obec�nym�na ryn�ku�odnie�-
mal�stu�lat.�Na�szym�ce�lem�jest
po�wtó�rze�nie�w Eu�ro�pie�suk�ce�-
su,�ja�ki�Phil�lips�osią�gnął�na ro�-
dzi�mym�ryn�ku.�Osią�gnię�cie�te�-
go�ce�lu�jest�am�bi�cją�ima�rze�niem
ca�łe�go� ze�spo�łu.� Ma�my� peł�ną
świa�do�mość�te�go,�do�kąd�zmie�-
rza�my� ja�ko� przed�się�bior�stwo.
Wi�zja�ta�po�par�ta�jest�od�po�wied�-
nią�stra�te�gią,�opar�tą�o re�ali�za�cję
kon�kret�nych�za�ło�żeń.�Oczy�wi�-

ście�nie�zwy�kle�istot�ny�jest�wy�nik
koń�co�wy�przed�się�bior�stwa,�czy�li
zysk.� Je�go� brak� kłó�cił�by� się
z pod�sta�wo�wy�mi� za�ło�że�nia�mi
pro�wa�dze�nia�biz�ne�su.�Po�mię�dzy
abs�trak�cyj�nym�po�ję�ciem�wi�zji,
a ocze�ki�wa�nym� kon�kret�nym
zy�skiem,�le�ży�bar�dzo�du�żo�ele�-
men�tów,�ale�wśród�nich,�naj�waż�-
niej�szym�jest�do�bry�ze�spół.�Bez
od�po�wied�nich� lu�dzi� nie� jest
moż�li�wa�re�ali�za�cja�żad�nej�wi�zji,
a co�za tym�idzie�wy�pra�co�wa�nie
ja�kie�go�kol�wiek�zy�sku.�

Ostat�nie�la�ta�przy�nio�sły�wie�le
zmian�wza�rzą�dza�niu�przed�się�-
bior�stwa�mi.� Jak� ze�wnętrz�ne
czyn�ni�ki�wpły�nę�ły�naPań�stwa
dzia�łal�ność?

To�fak�tycz�nie�czas�pe�łen�wy�zwań
dla�pra�co�daw�ców.�Zre�de�fi�nio�-
wa�li�śmy� wie�le� po�jęć� zwią�za�-
nych� ze� śro�do�wi�skiem� pra�cy,
wdro�ży�li�śmy�na�rzę�dzia�uła�twia�-
ją�ce�pra�cę�zdal�ną�i hy�bry�do�wą,
zdo�by�li�śmy� sze�reg� no�wych
kom�pe�ten�cji.�Ela�stycz�ność�i go�-
to�wość� na zmia�ny� sta�ła� się
w wie�lu� przy�pad�kach� wa�run�-
kiem� suk�ce�su.� W to�ku� tych
zmian�jesz�cze�bar�dziej�wzro�sło
zna�cze�nie� za�ufa�nia� po�mię�dzy
pra�cow�ni�kiem,� a pra�co�daw�cą.
Wna�szym�ze�spo�le�za�trud�nia�my
zna�ko�mi�tych�fa�chow�ców,�z bar�-
dzo� wy�so�ką� ety�ką� za�wo�do�wą.
Łą�czy� nas� wia�ra� w war�to�ści,
o któ�re�opie�ra�się�fir�ma:�uczci�-
wość,�za�ufa�nie�i sza�cu�nek.�Naze�-

spół�skła�da�ją�się�po�szcze�gól�ne
jed�nost�ki,�któ�re�ja�ko�fir�ma�chce�-
my�wspie�rać�i roz�wi�jać.�Wświe�-
cie� VU�CA� chce�my� stwo�rzyć
bez�piecz�ną,�in�spi�ra�cyj�ną�prze�-
strzeń� do re�ali�za�cji� aspi�ra�cji
za�wo�do�wych� pra�cow�ni�ków
wprzy�ja�znym�śro�do�wi�sku�pra�-
cy�opar�tym�o ro�dzin�ne�war�to�ści.
Wie�rzę�że�ja�ko�ze�spół�je�ste�śmy
w sta�nie�spro�stać�każ�de�mu�wy�-
zwa�niu.�

Jak�za�tem�na�le�ży�za�rzą�dzać�or�-
ga�ni�za�cją,�aby�być�do�brym�pra�-
co�daw�cą?�
Ist�nie�je�wie�le�wy�tycz�nych�w tym
za�kre�sie,� z któ�rych� więk�szość
jest� bar�dzo� istot�na.� W mo�jej
oce�nie� na�le�ży� za�dbać� o we�-
wnętrz�ną�spój�ność�or�ga�ni�za�cji
i do�cho�wać�wier�no�ści�wy�zna�wa�-
nym�za�sa�dom.�Wświe�cie,�gdzie
zmia�ny�na�stę�pu�ją�wbły�ska�wicz�-
nym�tem�pie,�ma�to�fun�da�men�-
tal�ne� zna�cze�nie�dla�pra�cow�ni�-
ków.�Za�pew�nie�nie�im�po�czu�cia
bez�pie�czeń�stwa� wy�ni�ka�ją�ce�go
z wier�no�ści� wo�bec� przy�ję�tych
wor�ga�ni�za�cji�za�sad�po�stę�po�wa�-
nia�jest�wa�run�kiem�ko�niecz�nym
dla� za�pew�nie�nia� sprzy�ja�ją�ce�go
miej�sca�pra�cy.�
Po�zo�sta�jąc�wier�nym� swo�im

war�to�ściom,� ja�ko� pra�co�daw�ca
sta�ra�my�się�za�cho�wać�ela�stycz�-
ność�oraz�słu�chać�na�szych�pra�-
cow�ni�ków.�Nabie�żą�co�re�agu�je�-
my�na su�ge�stie�zmian,�o któ�re
wno�szą.�Wie�dzę�tę�po�zy�sku�je�my
po�przez�sze�reg�na�rzę�dzi�wpro�-
wa�dzo�nych�wfir�mie,�m.in.�prze�-
pro�wa�dza�ną�wśród�pra�cow�ni�-

ków�an�kie�tę�sa�tys�fak�cji�z pra�cy.
Ja�ko�fir�ma,�oprócz�kon�ku�ren�cyj�-
ne�go�wy�na�gro�dze�nia,�ofe�ru�je�my
pa�kiet� ko�rzy�ści� od�po�wia�da�ją�-
cych�napo�trze�by�eko�no�micz�ne,
spo�łecz�ne�oraz�kul�tu�ral�ne�na�-
szych�pra�cow�ni�ków,�m.in.�ubez�-
pie�cze�nie�zdro�wot�ne,�pa�kiet�me�-
dycz�ny,� spor�to�wy,� atrak�cyj�ny
sys�tem� pre�mio�wa�nia� za po�-
nadnor�ma�tyw�ne�za�an�ga�żo�wa�-
nie.�Wpro�wa�dzi�li�śmy�w fir�mie
sze�reg�ini�cja�tyw,�ma�ją�cych�nace�-
lu� po�pra�wę� śro�do�wi�ska� pra�cy
i wzmac�nia�nie�wię�zi�po�mię�dzy
pra�cow�ni�ka�mi,�m.in.� kon�kurs
na pra�cow�ni�ka�mie�sią�ca.�Pro�-
mu�je�my�car sha ring,�czy�li�ideę
wspól�nych�do�jaz�dów�do pra�cy
przez�na�szych�pra�cow�ni�ków,�co
ma�też�swój�wy�miar�pro�śro�do�-
wi�sko�wy.� Wspie�ra�my� roz�wój
na�szych�pra�cow�ni�ków�po�przez
za�pew�nie�nie�im�od�po�wied�nich
szko�leń,�w tym�wy�mia�nę�mię�-

dzy�na�ro�do�wą.�Ja�ko�fir�ma�je�ste�-
śmy�spo�łecz�nie�od�po�wie�dzial�ni,
ak�tyw�nie�an�ga�żu�je�my�się�w ak�-
cje�cha�ry�ta�tyw�ne�na rzecz�lo�kal�-
nej� spo�łecz�no�ści,� nie� je�ste�śmy
obo�jęt�ni.�Wmo�jej�oce�nie�za�an�-
ga�żo�wa�nie� w te�ma�ty�kę� CSR
spra�wia,�że�wszy�scy�roz�wi�ja�my
swo�ją�wraż�li�wość�i sta�je�my�się
lep�szy�mi�ludź�mi.�Bar�dzo�wie�rzę
w po�zy�tyw�ną�mo�ty�wa�cję�oraz
za�an�ga�żo�wa�nie,� któ�re� we�dług
mnie�są�wa�run�ka�mi�ko�niecz�ny�-
mi�doosią�gnię�cia�przez�or�ga�ni�-
za�cję  praw�dzi�we�go� suk�ce�su.
Chce�my,� aby� Phil�lips� Po�land
był�fir�mą,�z któ�rą�lu�dzie�chcą�się
zwią�zać� na dłu�gie� la�ta,� któ�ra
re�ali�zu�je�swo�ją�stra�te�gię�roz�wo�-
ju� po�zo�sta�jąc� wier�ną� swo�im
war�to�ściom�oraz�za�pew�nia�jąc
prze�strzeń�do roz�wo�ju�dla�swo�-
ich�pra�cow�ni�ków.

Roz�ma�wia�ła�Jo�an�na�Chru�stek,
oprac.�Jacek�Majewski

Fir�ma�ja�ko�prze�strzeń�roz�wo�ju�pra�cow�ni�ków�
Roz�mo�wa�z Ju�li�tą�Ma�zur�kie�wicz,�Pre�ze�sem�Za�rzą�du�Phil�lips�Po�land Sp.�z o.o.,�fir�my�no�mi�no�wa�nej�do ty�tu�łu
Li�der�Spo�łecz�nej�Od�po�wie�dzial�no�ści�–�Do�bry�Pra�co�daw�ca 2022

Pra�wie 100�lat�na ryn�ku

Phil�lips�Po�land�jest�eu�ro�pej�ską�spół�ką�ame�ry�kań�skiej�fir�my�Phil�lips

In�du�stries�(zał.�w 1928�r.),�któ�ra�w USA�„pi�sa�ła”�hi�sto�rię�mo�to�ry�za�cji

(np.�ja�ko�pierw�sza�opra�co�wa�ła�i wy�pro�du�ko�wa�ła�elek�trycz�ne�kie�run�-

kow�ska�zy).�Jest�jed�nym�z wio�dą�cych�świa�to�wych�do�staw�ców�złą�czy

elek�trycz�nych,� ka�bli� i prze�wo�-

dów� ci�śnie�nio�wych� dla� czo�ło�-

wych� pro�du�cen�tów� sa�mo�cho�-

dów� cię�ża�ro�wych� i na�czep.

Po�sia�da� fir�my� pro�duk�cyj�ne

wUSA,�Ka�na�dzie,�Mek�sy�ku,�Chi�-

nach�i Pol�sce.�Za�kład�Phil�lips�w Pol�sce�roz�sze�rza�gru�py�od�bior�ców

o in�ne�go�ty�pu�po�jaz�dy,�np.�oso�bo�we�i rol�ni�cze,�a tak�że�spo�za�ryn�ku

mo�to�ry�za�cyj�ne�go.�Pro�duk�cję�uzu�peł�nia�ją�de�ta�le�z two�rzyw�sztucz�nych

dla�od�bior�ców�bran�ży�AGD,�me�blar�skiej�czy�bu�dow�la�nej.

Ju�li�ta�Ma�zur�kie�wicz,�Pre�ze�s�Za�rzą�du�Phil�lips�Po�land Sp.�z o.o.
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FI NAL S.A. to no wo cze sna
idy na micz nie roz wi ja ją ca się fir -
ma, zpo nad20-let nim do świad -
cze niem w pro duk cji pro fi li
alu mi nio wych, a tak że ich
ano do wa niu, la kie ro wa niu ipre -
fa bry ko wa niu we dług naj now -
szych trendów tech no lo gicz nych.
Wy so kie stan dar dy osią ga dzię -
ki wdro żo ne mu i funk cjo nu ją ce -
mu zin te gro wa ne mu sys te mo wi
za rzą dza nia, któ ry opar ty jest
na wy ma ga niach PN -EN ISO
9001:2015 (za rzą dza nie ja ko ścią)
oraz PN -EN ISO 14001:2015
(za rzą dza nie śro do wi sko we). 

Dba łość o ja kość jest przed -
mio tem naj więk szej uwa gi w co -
dzien nym funk cjo no wa niu
przed się bior stwa na każ dym
szcze blu, tak aby do star cza ne

kom plek so we wy ro by speł nia -
ły wszel kie ocze ki wa nia klien -
tów. Pro duk ty pod da wa ne są
sta łej, sys te mo wej, dro bia zgo wej
i ry go ry stycz nej kon tro li na każ -
dym eta pie wy twa rza nia. Sys te -
ma tycz nie po dej mo wa ne są dzia -
ła nia do sko na lą ce, w ra mach
któ rych fir ma dą ży do cał ko wi -
te go wy eli mi no wa nia wy ro bów
nie zgod nych na po szcze gól nych
eta pach re ali zo wa nych pro ce -
sów – od mo men tu kon tro li
wej ścio wej ma te ria łu pro duk cyj -
ne go w po sta ci alu mi nio wych
wlew ków, aż po kom plek so wy
wy rób (wy ci ska ny, ano do wa ny
lub pre fa bry ko wa ny), któ ry
opusz cza ma ga zyn.

Aby spro stać sta le zwięk sza -
ją cym się wy ma ga niom ryn ku,

FIN AL szcze gól ną uwa gę przy -
kła da do spraw ne go roz pa try -
wa nia pro ce sów re kla ma cyj -
nych i ana li zy zgło szeń
ze wnętrz nych oraz we wnętrz -
nych. Pod czas spo tkań pod -
su mo wu ją cych te go ty pu dzia -
ła nia, fir ma ukie run ko wu je się
na do głęb ną ana li zę i po szu ki -
wa nie przy czy ny źró dło wej
oraz wpro wa dze nie sku tecz -
nych dzia łań za po bie gaw czych.
Każ dy pro blem jest oma wia ny
w gro nie osób za rzą dza ją cych
ob sza ra mi, któ re ma ją do dys -
po zy cji sze ro ki wa chlarz
tech nik ja ko ścio wych (PDCA,
5WHY, FMEA, 8D, Bra in stor -
ming). Dzię ki tym dzia ła niom
FI NAL mo że sku tecz nie za -
bez pie czyć klien ta (za rów no
we wnętrz ne go, jak i ze wnętrz -
ne go) przed po now nym wy stą -
pie niem pro ble mu w przy -
szło ści.

Ma jąc dodys po zy cji sys te mo -
we na rzę dzia wspar cia w po sta -
ci ERP, in for ma cja o ro dza ju
wa dy wraz z peł ną iden ty fi ka cją
prze ka zy wa najest wdół – napro -
duk cję, aby pra cow ni cy na po -
szcze gól nych wy dzia łach mie li
pe łen wgląd wdo ku men ta cję ja -
ko ścio wą i wdro żo ne dzia ła nia
zwy ko rzy sta niem do ku men tów,
ta kich jak kar ta za le ceń po re kla -
ma cyj nych, tzw. krót ka lek cja
czy też kar ta wa dy.

Ra por ty ze sku tecz no ści funk -
cjo no wa nia zin te gro wa ne go sys -
te mu za rzą dza nia, wraz z omó -
wie niem i ana li zą wy ni ków dla
po szcze gól nych pro ce sów, skła -
da ne są do za rzą du spół ki pod -
czas co mie sięcz nych spo tkań
ja ko ścio wych, zwa nych rów nież
„mi ni” prze glą dem za rzą dza -
nia. Wnio ski i za pro po no wa ne
dzia ła nia sta no wią da ne wyj -
ścio we dodo sko na le nia stan dar -
dów ipo zwa la ją najesz cze ści ślej -
szy nad zór nadca ło ścią te ma tów
zwią za nych z ja ko ścią wy ro bów
iusłu g ofe ro wa nych przez fir mę.

Ta ki spo sób za rzą dza nia ja ko -
ścią wraz z od po wied nią ko mu -

ni ka cją przy czy nił się do zre du -
ko wa nia wskaź ni ka re kla ma cji
z war to ści 0,77 proc. w 2019 r.
do war to ści 0,27 proc. na ko -
niec 2021 r., co sta no wi spa dek
wskaź ni ka o 65 proc. i jest jed -
nym z lep szych wy ni ków
wbran ży. War tość ta jest za uwa -
żal na rów nież przez au dy to rów
dru giej i trze ciej stro ny, cze go do -
wo dem są prze ka zy wa ne w for -
mie pi sem nej (ra por ty) i ust nej
(pod czas spo tkań z klien ta mi)
sło wa uzna nia za do brze wy ko -
ny wa ną pra cę w za kre sie funk -
cjo no wa nia sys te mu ja ko ści.

Po nie waż suk ces przed się -
bior stwa wy ni ka nie tyl ko z wy -

so kich stan dar dów pro duk tów,
ale tak że z ja ko ści, pro fe sjo na -
li zmu i do świad cze nia ka dry,
dla te go też fir ma pro mu je co -
dzien ną ko mu ni ka cję in te gru -
ją cą wszyst kie dzia ły. Pra cow ni -
cy za chę ca ni są do szko leń
i cią głe go sa mo do sko na le nia,
któ re go efek tem jest ze spół
o wy so kich kwa li fi ka cjach i mo -
ty wa cji. FI NAL wy so ko ce ni
rów nież w po zy tyw ny spo sób
re la cje mię dzy klien ta mi, do -
staw ca mi i part ne ra mi, któ re
opar te są na wza jem nej współ -
pra cy i po sza no wa niu war to ści.

FINAL�S.A.

Efek�tyw�ne�za�rzą�dza�nie�sys�te�mo�we�
Fir ma FI NAL S.A. cie szy się uzna niem sze ro kie go gro na klien tów, nie tyl ko ryn ku kra jo we go, ale rów nież in nych państw
Eu ro py, świa do ma jest te go, że pod sta wę za ufa nia i do brych re la cji z klien ta mi i kon tra hen ta mi sta no wi przede wszyst kim
wy so ka ja kość ofe ro wa nych pro duk tów i usług. Osią ga się to dzię ki wdro żo nym stan dar dom za rzą dza nia pro duk cją
i ko mu ni ka cją oraz licz nym na rzę dziom sys te mo wym.

Wy�zwa�nia�mo�ty�wu�ją�nas�do dzia�ła�nia
Roz mo wa zPio�trem�Wut�kow�skim, wła ści cie lem fir my oraz Ka�ro�lem�Ko�wal�skim, Dy rek to rem Pro duk cji fir my Wut kow ski Sp. z o.o.,
któ ra od po nad 25 lat spe cja li zu je się w ob rób ce i dys try bu cji szkła dla pro du cen tów m.in. me bli, drzwi, AGD i bran ży bu dow la nej w kra ju i za gra ni cą.
Sy�gno�wa�nie� na�zwy� przed�się�-
bior�stwa� na�zwi�skiem� wła�ści�-
cie�la,�to�prak�ty�ka,�któ�rą�sto�su�-
ją� trans�pa�rent�ne,� ro�dzin�ne
przed�się�bior�stwa,�ce�chu�ją�ce�się
im�po�nu�ją�cą� hi�sto�rią� biz�ne�su.
Co� sta�no�wi� o suk�ce�sie� fir�my
Wut�kow�ski�i po�zy�cji,�ja�ką�zaj�-
mu�je�na ryn�ku?
Piotr�Wut�kow�ski: Za czę li śmy
w 1997 r. od pro stej ob rób ki
szkła i za trud nie nia za le d wie kil -
ku osób. Już w 2008 r. wy bu do -
wa li śmy no wy za kład z za ple czem
lo gi stycz nym, no wo cze snym par -
kiem ma szy no wym i in no wa -
cyj ny mi sys te ma mi prze cho wy -
wa nia szkła. Klu czem suk ce su bez
wąt pie nia są lu dzie. To oni oraz
ich kom pe ten cje są na szym naj -
więk szym ka pi ta łem. Mia łem to
szczę ście, że uda ło się zbu do -
wać wspa nia ły ze spół, od któ re -
go mo głem czer pać wie dzę. Dziś
jest nas po nad 200 osób. Si łę na -
szej ka dry mo gli śmy do ce nić
w cza sie lock dow nu. Prze sto je

w in we sty cjach bu dow la nych,
a tym sa mym na szej pro duk cji
spra wi ły, że re ali za cja za mó wień
się prze su wa ła. W okre sie pan de -
mii od by wał się rów nież skom -
pli ko wa ny mon taż no wo cze snej
li nii pro duk cyj nej w no wo wy bu -
do wa nej ha li. Na si pra cow ni cy
bar dzo szyb ko wdro ży li się w sys -
tem pra cy zdal nej, rów nież w za -
kre sie szko leń do ty czą cych ob słu -
gi no wych urzą dzeń. Wów czas
zda li śmy so bie spra wę jak do sko -
na le zgra ny ma my ze spół. Część
osób mu sia ła się prze kwa li fi ko -
wać np. na ser wi san tów no wych
ma szyn. Zro bi li to z za an ga żo wa -
niem, na praw dę szyb ko, a by ło to
tym trud niej sze, że od by wa ło się
on li ne. Wy szli śmy sil niej si z te -
go bez pre ce den so we go kry zy su,
a nasz fan ta stycz ny ze spół na był
umie jęt no ści, z któ rych mo że
dzi siaj czer pać. Zde cy do wa nie
wy gra li śmy na tym po lu.
Ka�rol� Ko�wal�ski: Za czy na li śmy
głów nie ja ko dys try bu tor szkła.

Od kil ku na stu lat dzia ła my rów -
nież z po wo dze niem w ob sza rze
je go prze twór stwa. Pro wa dząc
fir mę opie ra my się na dwóch fi -
la rach, zaj mu je my sta bil ną i wio -
dą cą po zy cję w bran ży. Ofe ru je -
my po nad 300 ro dza jów szkła
o zróż ni co wa nym za sto so wa -
niu – bu dow la ne, de ko ra cyj ne,
spe cja li stycz ne oraz lu stra. Ob rób -
ka obej mu je m.in. roz krój, szli fo -
wa nie, fa zo wa nie, wier ce nie, ma -
lo wa nie, pia sko wa nie, har to wa nie,
gię cie, la mi no wa nie szkła z fo lią
EVA, PVB, ale rów nież za sto so wa -
nie po li wę gla nu, ob rób kę nu me -
rycz ną CNC ikle je nie ele men tów.
Na sze szkło z po wo dze niem jest
wy ko rzy sty wa ne dobu do wy bez -
piecz nych ba lu strad, ele wa cji, fa -
sad w in we sty cjach ho te lo wych,
apar ta men tow cach i biu row cach,
a tak że za da szeń, ścian dzia ło -
wych, scho dów, drzwi, oka pów
ku chen nych i prze my sło wych,
fron tów i pół ek me bli, czy ka bin
prysz ni co wych. 

Ja�kie�kie�run�ki�obej�mu�je�stra�te�-
gia�roz�wo�ju�fir�my�wkon�tek�ście
tech�no�lo�gii�i ofer�ty?
KK:W 2015 r. zro dzi ła się kon -
cep cja, w któ rą stro nę chce my się
roz wi jać. Po sta wi li śmy na wiel -
ko ga ba ry to we szkło bez piecz ne.
W bie żą cym ro ku za koń czy ła
się naj więk sza w dzie jach fir my,
i jed na z naj więk szych w re gio nie,
wspo mnia na in we sty cja uru cho -
mie nia pro duk cji wiel ko ga ba ry -
to we go szkła bez piecz ne go,
la mi no wa ne go z do dat kiem po -
li wę gla nu. Pro dukt ma nie spo ty -
ka ne do tych czas wła ści wo -
ści – zwięk szo ną wy trzy ma łość
przy ob ni żo nej ma sie – dzię ki
cze mu jest po żą da nym pro duk -
tem w bu dow nic twie. Na sze li nie
tech no lo gicz ne po zwa la ją na peł -
ną ob rób kę pa ne li o po wierzch -
ni aż do 22 m2 (dłu gość 7 m, sze -
ro kość 3,21 m). To ofer ta, któ ra
zde cy do wa nie wy róż nia nas
na ryn ku. 

PW:� Ma my rów nież usta lo ne
ce le in we sty cyj ne tak że w kon tek -
ście funk cjo no wania fir my. Je ste -
śmy zna czą cym kon su men tem
ener gii, dla te go też pod ję li śmy
wy zwa nie zmniej sze nia kosz -
tów wła snych w tym za kre sie.
Ce lem na szym jest usa mo dziel -
nie nie ener ge tycz ne. Pra ce przy -
go to waw cze pierw sze go eta pu
uru cho mie nia eko lo gicz nych in -
sta la cji OZE już się roz po czę ły.

Cze�go�przede�wszyst�kim�ocze�-
ku�je�odPań�stwa�dzi�siej�szy,�wy�-
ma�ga�ją�cy�ry�nek?�
PW: Nie bo imy się wy zwań,
a na sze tech no lo gie i do świad cze -
nie spra wia ją, że po dej mu je my
się naj trud niej szych za dań, w tym
pro jek tów wy da wa ło by się
nie moż li wych do wy ko na nia.
To mo ty wu je nas do dzia ła nia. 

Ry nek ocze ku je dziś kom plek -
so we go ser wi su. Je ste śmy bar dzo
ela stycz ni, a na szą ro lą jest zna le -

zie nie zło te go środ ka po mię dzy
ocze ki wa nia mi in we sto ra, wi zją
ar chi tek ta, amoż li wo ścia mi tech -
no lo gicz ny mi wy ko naw cy i obo -
wią zu ją cy mi nor ma mi bu dow la -
ny mi w za kre sie bez pie czeń stwa.
Oczy wi ście waż ny mi kry te ria mi
wy bo ru są tak że wy so ka ja kość,
ter mi no wość i ce na. Nasz ser wis
szczy ci się tym, że re ali zu je my
zle ce nia do staw na wet w cią gu 24
godz. na te re nie ca łej Pol ski. Mo -
że my pro du ko wać se rie ma łe,
jed nost ko we, rów nież dla osób
pry wat nych. 

Na sze pro duk ty są nie po wta -
rzal ne i wy róż nia ją in we sty cje
bu dow la ne na da jąc im wy jąt -
ko we go, pre sti żo we go cha rak te -
ru. Dzię ki moż li wo ściom, ja kie
ofe ru je no wa tech no lo gia, wie my,
że przed na mi są jesz cze bar dziej
wy ma ga ją ce za da nia, niż do -
tych czas.

Roz�ma�wia�ła�Mag�da�le�na Tu�łec�ka,
oprac.�Ja�cek�Ma�jew�ski
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Reklama

–� Mo�im� zda�niem� gó�rę
bio�rą�tu�czyn�ni�ki�eko�no�-
micz�ne,�na�wet�je�śli�dzie�-
je� się� to� kosz�tem� klien�-
tów� –� mó�wi� mgr� inż.
Kry�stian� Fie�dziusz�ko,
po�my�sło�daw�ca� i za�ło�ży�-
ciel� mar�ki� Jum�per� Pol�-
ska,�któ�ra�w swo�jej�dzia�-
łal�no�ści�sku�pia�się�przede
wszyst�kim�na gru�pie�za�-
wo�do�wej,� ja�ką� sta�no�wią
kie�row�cy.�

Jum�per� Pol�ska� to� nie
tyl�ko�agen�cja�za�trud�nia�ją�-
ca�ta�kich�kie�row�ców,�ale
też� prak�tycz�ny� Ośro�dek
Szko�le�nia� Za�wo�do�wych
Kie�row�ców�oraz�Fun�da�cja.
Ce�lem� Fun�da�cji� Jum�per
jest� po�moc� dla� ro�dzin,
gdzie� je�dy�nym� ży�wi�cie�-
lem� był� za�wo�do�wy� kie�-
row�ca,�któ�ry�zgi�nął�wwy�-
pad�ku�ko�mu�ni�ka�cyj�nym,
bądź� do�znał� trwa�łe�go
uszczerb�ku�nazdro�wiu�inie�jest
w sta�nie�da�lej�wy�ko�ny�wać�za�-
wo�du.�

Wła�śnie�dla�te�go�napo�cząt�ku
te�go�ro�ku�mar�ka�Jum�per�Pol�ska
roz�sze�rzy�ła� swo�ją� dzia�łal�ność
po�wo�łu�jąc�do ży�cia�Kan�ce�la�rię
Praw�ną� Jum�per� Pol�ska� r.� pr.
Mał�go�rza�ta�Chła�pek�Spół�ka�ko�-

man�dy�to�wa,� któ�rej� głów�nym
za�da�niem�jest�wspar�cie�praw�ne
pod�opiecz�nych�Fun�da�cji,�przede
wszyst�kim�w po�mo�cy�w od�zy�-
ski�wa�niu� spra�wie�dli�wych� od�-
szko�do�wań.

Ba�da�nia�bo�wiem�po�ka�zu�ją,
że� za�kła�dy� ubez�pie�czeń� nie
za�wsze� prze�strze�ga�ją� pra�wa

swo�ich�klien�tów.�Za�ni�ża�-
ją� kwo�ty� od�szko�do�wań,
a jed�nym�z za�bie�gów�sto�-
so�wa�nych�przez�to�wa�rzy�-
stwa�ubez�pie�cze�nio�we�jest
po�słu�gi�wa�nie�się�nie�zro�zu�-
mia�ły�mi�lub�nie�do�zwo�lo�-
ny�mi� sfor�mu�ło�wa�nia�mi
w tre�ści� umów.� Ta�kie
klau�zu�le� mo�gą� być� do�-
wol�nie� in�ter�pre�to�wa�ne,
przez� co� bez�pow�rot�nie
moż�na� stra�cić� pra�wo
do od�szko�do�wa�nia!�

Kan�ce�la�ria�Praw�na�Jum�-
per� Pol�ska� współ�pra�cu�je
zpraw�ni�ka�mi�spe�cja�li�zu�ją�-
cy�mi�się�w prze�pi�sach�do�-
ty�czą�cych� od�szko�do�wań
iubez�pie�czeń,�gdyż�tak�wą�-
ska�spe�cja�li�za�cja�jest�gwa�-
ran�cją�du�żej�wie�dzy�i do�-
świad�cze�nia.� Do�sko�na�le
po�ru�sza�ją�się�wme�an�drach
pa�ra�gra�fów�iwie�dzą�ja�kich
ar�gu�men�tów�użyć�wspo�rze

z to�wa�rzy�stwem� ubez�pie�cze�-
nio�wym,�dzię�ki�cze�mu�są�wsta�-
nie� uzy�skać� znacz�nie� wyż�sze
od�szko�do�wa�nie.

Marta�Witkowska

Pro�ce�der�za�ni�żo�nych
od�szko�do�wań
WPol�sce�po�nad 80�proc.�od�szko�do�wań�jest�po�ni�żej�ocze�ki�wa�nej
przez�po�szko�do�wa�ne�go�war�to�ści.�Pro�blem�do�ty�czy�nie�tyl�ko�na�leż�no�ści
z OC,�ale�też�pie�nię�dzy�z AC,�po�lis�na ży�cie,�cho�ro�bo�wych,
za�bez�pie�cza�ją�cych�przy�szłość�dzie�ci�i in�nych�ubez�pie�czeń.�

mgr inż. Kry stian Fie dziusz ko

Mi�sją� spół�ki� jest� za�pew�nie�nie
naj�wyż�sze�go�kom�for�tu�i wy�go�-
dy�użyt�ko�wa�nia�po�wsta�ją�cych
bu�dyn�ków,�dla�te�go�po�dej�mu�je
współ�pra�cę�znaj�lep�szy�mi�iwie�-
lo�krot�nie� na�gra�dza�ny�mi� stu�-
dia�mi�ar�chi�tek�to�nicz�ny�mi.�Do�-
dat�ko�wo,� sta�ran�nie� do�bie�ra
lo�ka�li�za�cje,� a pro�jek�ty� two�rzy
z uwzględ�nie�niem� oto�cze�nia
przy�rod�ni�cze�go� oraz� ist�nie�ją�-
cej�za�bu�do�wy.�

Kre�atyw�ne�i śmia�łe�po�my�sły
zwią�za�ne�z in�we�sty�cja�mi�to�nie�-
wąt�pli�wa�za�słu�ga�ze�spo�łu�In�vest
Kom�fort.� Przez� la�ta�w fir�mie
stwo�rzo�no�mo�del�pra�cy,�któ�ry
zo�stał� na�zwa�ny� „Pro�jek�to�wa�-
niem�TO�TAL�NYM”.�Ozna�cza
to,�że�zapro�ces�two�rze�nia�no�we�-
go� bu�dyn�ku� od�po�wie�dzial�ny
jest� ca�ły� ze�spół� –� po�cząw�szy
od wi�zjo�ne�rów,�przez�in�ży�nie�-
rów,�po spe�cja�li�stów�ds.�mar�ke�-
tin�gu�i sprze�da�ży.

Pod�sta�wą�za�rzą�dza�nia�wfir�-
mie�jest�dia�log,�wza�jem�ne�zro�-
zu�mie�nie� oraz� okre�śle�nie� po�-
trzeb� i ocze�ki�wań� obu� stron.
Pro�ces�ten�od�by�wa�się�na kil�ku
po�zio�mach.�Wcią�gu�ro�ku�prze�-
pro�wa�dza�ne�są�róż�ne�ba�da�nia
i an�kie�ty,� któ�re�ma�ją� okre�ślić
sto�pień�sa�tys�fak�cji�pra�cow�ni�ków
oraz�ich�do�dat�ko�we�po�trze�by.
Fir�ma� or�ga�ni�zu�je� spo�tka�nia
i warsz�ta�ty� roz�wo�jo�we,� któ�re
ma�ją� na ce�lu� uspraw�nie�nie
współ�pra�cy�i ko�mu�ni�ka�cji�po�-

mię�dzy� wszyst�ki�mi� dzia�ła�mi.
Waż�nym�za�da�niem�dla�In�vest
Kom�fort�jest�wy�zna�cze�nie�spój�-
nej�po�li�ty�ki�per�so�nal�nej�opar�tej
na uni�ka�to�wych� war�to�ściach.�

Oso�by�za�trud�nio�ne�w In�vest
Kom�fort� mo�gą� li�czyć� m.in.
na do�dat�ko�wy�pro�gram�ochro�-
ny�zdro�wia�lub�eme�ry�tal�ny,�do�-
fi�nan�so�wa�nie�doak�tyw�no�ści�kul�-
tu�ral�no�-spor�to�wej.� De�we�lo�per
za�pew�nia�pra�cow�ni�kom�moż�li�-
wość�roz�wo�ju,�do�fi�nan�so�wu�jąc
róż�ne�for�my�roz�wo�ju�za�wo�do�we�-
go,�ale�sta�wia�rów�nież�naza�cho�-
wa�nie�rów�no�wa�gi�mię�dzy�pra�cą
aod�po�czyn�kiem.�Dla�te�go�wspie�-
ra�in�te�gra�cję�z ideą�ak�tyw�ne�go
sty�lu�ży�cia,�jak�Run�ma�ged�don,
wspól�ne� spły�wy� ka�ja�ko�we� czy
wy�ciecz�ki�ro�we�ro�we.�

Sta�ra�nia�fir�my�zwią�za�ne�z re�-
ali�zo�wa�ną�po�li�ty�ką�pro�pra�cow�-
ni�czą� zo�sta�ły� do�ce�nio�ne� przez

ka�pi�tu�łę�Pro�gra�mu�Li�de�rzy�Spo�-
łecz�nej� Od�po�wie�dzial�no�ści,
któ�ra� w tym� ro�ku� na�gro�dzi�ła
spół�kę� ty�tu�łem�Do�bry� Pra�co�-
daw�ca 2022.

In�vest� Kom�fort� sta�wia� na
zrów�no�wa�żo�ny� roz�wój.� Dą�ży
do zmi�ni�ma�li�zo�wa�nia�swo�je�go
wpły�wu�na śro�do�wi�sko�na�tu�ral�-
ne,�po�przez�two�rze�nie�przy�ja�-
znych�i ener�go�osz�częd�nych�in�-
we�sty�cji.�Chęt�nie�an�ga�żu�je�się
wpo�moc�cha�ry�ta�tyw�ną�iwspie�-
ra�ini�cja�ty�wy�za�rów�no�we�wnątrz
fir�my,�jak�iwśród�lo�kal�nej�spo�-
łecz�no�ści.� Dzia�ła�jąc� zgod�nie
zmy�ślą,�że�dzię�ki�te�mu�po�pra�-
wi�się�ja�kość�pra�cy.�

oprac.�Mał�go�rza�ta�Ba�chórz

Wia�ry�god�ny�pra�co�daw�ca
i part�ner�biz�ne�so�wy
Fir�ma�In�vest�Kom�fort�od 27�lat�dzia�ła�na wy�ma�ga�ją�cym,�trój�miej�skim
ryn�ku�in�we�sty�cji�bu�dow�la�nych,�dzię�ki�swo�im�pra�cow�ni�kom�stwo�rzy�ła
spój�ną�wi�zję�oraz�nie�po�wta�rzal�ny�styl�swo�ich�in�we�sty�cji,�a jej�pro�jek�ty
cie�szą�się�nie�słab�ną�cą�po�pu�lar�no�ścią.
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Co� cha�rak�te�ry�zu�je� Pań�stwa
fir�mę?
Przede�wszyst�kim�bez�kom�pro�-
mi�so�wa�dba�łość�o ja�kość.�Na�sze
su�ple�men�ty�po�wsta�ją�wNor�we�-
gii,� pod okiem� spe�cja�li�stów
z 35-let�nim� do�świad�cze�niem
wbran�ży,�ma�my�więc�pew�ność,
że�dokon�su�men�tów�tra�fia�to,�co
naj�lep�sze.�Po�nad�to,�chęć�dy�na�-
micz�ne�go�roz�wo�ju.�Tyl�ko�wcią�-
gu�ostat�nie�go�ro�ku�zy�ska�li�śmy�aż
pół�mi�lio�naklien�tów,�awkrót�ce
po�ja�wi�my�się�wdzie�wią�tym�eu�-
ro�pej�skim�kra�ju.

W ja�ki�spo�sób�przy�czy�nia�cie
się� do wdra�ża�nia� stra�te�gii
zrów�no�wa�żo�ne�go� roz�wo�ju?
Sta�ra�my� się� nieść� po�moc.
Wostat�nim�cza�sie�sku�pia�my�się
na wspie�ra�niu�Ukra�iń�ców�do�-
tknię�tych� woj�ną,� a na�sze�mu
pra�cow�ni�ko�wi,�miesz�ka�ją�ce�mu
wcze�śniej�we�Lwo�wie,�za�pew�ni�-
li�śmy�miesz�ka�nie�wWar�sza�wie.
Nie� za�po�mi�na�my� przy tym

oin�sty�tu�cjach,�spo�łecz�no�ściach,
któ�re� wspar�cia� po�trze�bu�ją� za�-
wsze.�Każ�de�go� ro�ku� zbie�ra�my
nie�zbęd�ne� ar�ty�ku�ły� na rzecz
szkół,�ho�spi�cjów.�Wspie�ra�my�je
dat�ka�mi.�Dopo�trze�bu�ją�cych�do�-
cie�ra�my�tak�że�wra�mach�pro�gra�-
mu�Fir�ma�z Ser�cem�UNI�CE�Fu.
Wresz�cie,� trosz�czy�my� się

o śro�do�wi�sko.� Ogra�ni�cza�my
zu�ży�cie� no�we�go� pla�sti�ku,� za�-

stę�pu�jąc�go�rPET�(z re�cy�klin�gu)
wopa�ko�wa�niach�na�szych�pro�-
duk�tów.�Wbie�żą�cym�ro�ku�je�go
udział� się�gnie� bli�sko 60�proc.
Co�wię�cej,�ko�rzy�sta�my�–�wpierw�-
szej� ko�lej�no�ści� –� z su�row�ców
po�zy�ski�wa�nych�wod�po�wie�dzial�-
ny�spo�sób,�m.in.�wra�mach�zrów�-
no�wa�żo�ne�go�ry�bo�łów�stwa.

A jak�kształ�tu�ją� się�Pań�stwa
dzia�ła�nia� od�no�śnie� pra�cow�-
ni�ków?
Chce�my,�by�czu�li�się�w fir�mie
jak�naj�le�piej�iwie�dzie�li,�że�to�im
za�wdzię�cza�my� suk�ce�sy,� któ�re
świę�tu�je�my� ra�zem� –� choć�by
wspól�nym�lun�chem.�Re�gu�lar�nie
or�ga�ni�zu�je�my�też�wy�da�rze�nia,
wy�zwa�nia,�któ�re�ma�ją�spa�jać�ze�-
spół,�in�te�gro�wać�nas�wo�kół�ja�-
kie�goś�ce�lu.
Wie�rzy�my� za�ra�zem,� że� si�łą

na�sze�go�ze�spo�łu�jest�je�go�róż�no�-
rod�ność.�Po�zaPo�la�ka�mi�za�trud�-
nia�my� mię�dzy� in�ny�mi� oso�by
zLi�twy,�Ukra�iny,�Wę�gier,�askład
za�rzą�du�two�rzą�porów�no�ko�bie�-
ty�imęż�czyź�ni.
Po pro�stu�two�rzy�my�zgra�ną

dru�ży�nę!
Roz�ma�wia�ła�Mał�go�rza�ta�Ba�chórz

Na�tu�ral�Phar�ma�ceu�ti�cals�
–�tyl�ko�wy�so�ka�ja�kość!
Rozmowa�z�Jonasem�Törnquistem,�CEO�Grupy
Natural�Pharmaceuticals,�która�została�właśnie
wyróżniona�tytułem�Lidera�Społecznej
Odpowiedzialności�–�Dobra�Firma�2022.

www.natural.pl

–�Za�wód�dru�ka�rza�na�dal�ma�się
do�brze,�zmie�ni�ły�się�jed�nak�je�-
go�na�rzę�dzia,�a je�go�pra�cę,�np.
w sek�to�rze�pac�ka�gin�gu,�wy�ko�-
nu�je�sztab�spe�cja�li�stów�–�pro�jek�-
tan�tów,�gra�fi�ków,�tech�no�lo�gów
ma�te�ria�ło�znaw�stwa,� co�pyw�ri�-
te�rów,�ope�ra�to�rów�ma�szyn�cy�-
fro�wych,�lo�gi�sty�ków,�czy�in�tro�-
li�ga�to�rów.�To�za�wo�dy�na�le�żą�ce
do pro�fe�sji�przy�szło�ści�–�mó�wi
Ma�ciej�Sier�piń�ski,�Pre�zes�Za�rzą�-
duMDM�-DrukSp.�zo.o. Sp.�k.,
je�den� z trzech� za�ło�ży�cie�li� tej
po�znań�skiej� fir�my,� któ�ra� od
po�nad26�lat�zaj�mu�je�się�dru�kiem
of�f�se�to�wym,�obej�mu�ją�cym�kom�-
plek�so�wą�ob�słu�gę�po�li�gra�ficz�ną,
wraz�zwy�koń�cze�niem�in�tro�li�ga�-
tor�skim,�co�-pa�kin�giem,�poeks�-
pe�dy�cję.
Po�cząt�ko�we, 20-me�tro�we

biu�ro� po�li�gra�ficz�ne,� dziś� jest
fir�mą�po�sia�da�ją�cą�dwa�za�kła�dy
pro�duk�cyj�ne� o łącz�nej� po�-
wierzch�ni 8�tys.�m2,�za�trud�nia�-
ją�cą�po�nad 150�osób.�Jest�je�dy�-
ną�dru�kar�nią�wPol�sce,�bę�dą�cą
człon�kiem� Pol�skiej� Izby� Za�-
awan�so�wa�nych� Tech�no�lo�-
gii.�–�Od kil�ku�lat�spe�cja�li�zu�je�-
my�się�w dru�ku�opa�ko�wań�dla
firm�pro�duk�cyj�nych�wie�lu�sek�-
to�rów� go�spo�dar�ki,� na ryn�ku
pol�skim�i za�gra�nicz�nym�–�do�-
da�jeM.�Sier�piń�ski.
MDM�-Druk� to� La�bo�ra�to�-

rium� Do�sko�na�łej� Po�li�gra�fii,
z dru�kar�nią,� in�tro�li�ga�tor�nią,

no�wo�cze�snym� stu�diem� tech�-
no�lo�gii�CTP�oraz�zin�te�gro�wa�-
nym�sys�te�mem�Pri�nect,�któ�ry
po�zwa�la� na zwięk�sze�nie� pro�-
duk�tyw�no�ści,� za�pew�nia� naj�-
wyż�szą� ja�kość� pro�ce�sów�oraz
eli�mi�nu�je�błę�dy.�No�wo�cze�sny
park� ma�szy�no�wy� sta�no�wią
urzą�dze�nia�mar�ki�He�idel�berg.
Pro�duk�cja�od�by�wa�się�wopar�-

ciu� o Zin�te�gro�wa�ny� Sys�tem
Za�rzą�dza�nia�Ja�ko�ścią,�Śro�do�wi�-
skiem�iBHP,�sys�te�my�szy�fro�wa�-
nia,�HACCP�oraz�Kon�tro�li�Po�-
cho�dze�nia�Pro�duk�tu�FSC.2�la�ta
te�mu� fir�ma� wdro�ży�ła� wła�sną,
in�no�wa�cyj�ną�tech�no�lo�gię�pierw�-
szych�naświe�cie�opa�ko�wań�zpeł�-
nym�za�bez�pie�cze�niem�przedfał�-
szer�stwem�HQSM.�–�To�waż�ne
roz�wią�za�nie,� gwa�ran�tu�ją�ce,� że
za�war�tość,�znaj�du�ją�ca�się�wta�kim
opa�ko�wa�niu�jest�ory�gi�nal�na.�Sys�-
tem� ten� jest� jed�no�cze�śnie� ni�-
sko�od�pa�do�wy�ieko�lo�gicz�ny�–�zu�-
ży�wa� o 18� proc.� mniej� far�by
dru�kar�skiej�oraz�mniej�szą�ilość
ma�ku�la�tu�ry,� su�row�ca� po�cho�-
dzą�ce�go�z re�cy�klin�gu,�awięc�ob�-
ni�ża� ślad�wę�glo�wy� –� za�zna�cza
szefMDM�-Druk.

Zu�zan�na�Pa�weł�czyk

Po�li�gra�fia�przy�szło�ści
Sek�tor�pro�duk�cji�opa�ko�wań�sys�te�ma�tycz�nie
ro�śnie.�Du�ża�w tym�ro�la�zdo�by�wa�ją�ce�go�co�raz
więk�szy�udział�w ryn�ku�han�dlu�in�ter�ne�to�we�go.
Wy�pro�du�ko�wa�nie�do�brze�za�pro�jek�to�wa�ne�go
i funk�cjo�nal�ne�go�opa�ko�wa�nia�to�pra�ca�po�li�gra�-
ficz�na�wie�lu�fa�chow�ców�róż�nych�dzie�dzin.

Użyt�kow�ni�cy�zwra�ca�ją�dziś�uwa�-
gę�nie�tyl�ko�na de�sign�odzie�ży,
ale�też�jej�funk�cjo�nal�ność�i sze�-
reg�cech,�sta�no�wią�cych�war�tość
do�da�ną.�In�no�wa�cyj�ny�prze�mysł
włó�kien�ni�czy�pro�du�ku�je�„od�dy�-
cha�ją�ce� kurt�ki”,� „in�te�li�gent�ne
t�-shir�ty”,�odzież�an�ty�bak�te�ryj�ną,
czy�an�ty�in�sek�to�wą.�Du�ża�część
ta�kich� wy�ro�bów� po�wsta�je
w opar�ciu� o tka�ni�ny� Za�kła�du
Włó�kien�ni�cze�go� Bi�liń�ski Sp.j.
z Kon�stan�ty�no�wa� Łódz�kie�go,
któ�ry�kon�ty�nu�ując�pol�skie�tra�-
dy�cje�bran�ży�tek�styl�nej,�od po�-
nad 30� lat� wy�zna�cza� tren�dy
wPol�sce�i za gra�ni�cą.�–�Opra�co�-
wu�je�my�inie�ustan�nie�mo�dy�fi�ku�-
je�my� wła�sne� tech�no�lo�gie,� nie
ba�zu�je�my�na go�to�wych�roz�wią�-
za�niach.�Współ�pra�cu�je�my�z in�-
sty�tu�cja�mi�na�uko�wy�mi�–�mó�wi
Wal�de�mar�Bi�liń�ski,�za�ło�ży�ciel
przed�się�bior�stwa.�Efek�tem�jest
m.in.�pa�tent�nawzo�ry�ma�sku�ją�-
ce�na tka�ni�nach�dla�woj�ska,�czy
au�tor�ski�pro�jekt�apli�ka�cji�apre�-
tur� o spe�cjal�nych� wła�ści�wo�-

ściach,�bo�wiem�fir�ma�spe�cja�li�zu�-
je�się�nie�tyl�ko�wpro�duk�cji�tka�-
nin�co�dzien�ne�go�użyt�ku,�w tym
odzie�ży�spor�to�wej�i dla�dzie�ci,�ale
tak�że�w funk�cjo�na�li�za�cji�ma�te�-
ria�łów�spe�cja�li�stycz�nych,�tech�-
nicz�nych,�na po�trze�by�ochro�ny
zdro�wia,� wy�po�sa�że�nia� wnętrz
czy� środ�ków� trans�por�tu,� np.
dowy�ci�sze�nia�ka�bin�sa�mo�lo�tów.
Apre�tu�ry�z jo�na�mi�sre�bra,�sto�-
so�wa�ne� do pro�duk�cji� odzie�-
ży  spor�to�wej� za�po�bie�ga�ją� na�-
mna�ża�niu�się�bak�te�rii,�na�to�miast
po�wło�ki�an�ty�in�sek�to�we�za�bez�-
pie�cza�ją�przez�uką�sze�niem�owa�-
dów.�„In�te�li�gent�na”�odzież�mo�-
że� mo�ni�to�ro�wać� czyn�no�ści
ży�cio�we,� a in�na� opra�co�wa�na
przez�fir�mę�tech�no�lo�gia�spra�wia,
że�ma�te�riał�jest�mniej�po�dat�ny
na znie�kształ�ce�nia.�
Za�kład�Włó�kien�ni�czy�Bi�liń�-

ski� to� ro�dzin�na� fir�ma,� któ�rą
dziś�kie�ru�je�już�dru�gie�po�ko�le�-
nie.�Spe�cja�li�zu�je�się�wwy�kań�cza�-
niu�tka�nin�i dzia�nin,�świad�cząc
usłu�gi�m.in.�bar�wie�nia,�bie�le�nia,

pra�nia�czy�dru�ko�wa�nia.�Spe�cjal�-
na�tech�no�lo�gia�dru�ku�cy�fro�we�-
go�cie�szy�się�szcze�gól�nym�za�in�-
te�re�so�wa�niem�ryn�ku.�Za�pew�nia
wy�so�ką�od�por�ność�wzo�ru�oraz
po�sia�da� wy�so�kie� wła�ści�wo�ści
kurcz�li�wo�ści�i mięk�ko�ści,�nie�-
spo�ty�ka�ne�przy sto�so�wa�niu�me�-
tod� kla�sycz�nych.� Bi�liń�ski� był
jed�ną�z pierw�szych�firm�w kra�-

ju�ofe�ru�ją�cych� tę� tech�no�lo�gię.
Umoż�li�wia� ona� prze�no�sze�nie
zin�dy�wi�du�ali�zo�wa�nych,�wie�lo�-
barw�nych� i do�wol�nych� wzo�-
rów,�tek�stów,�gra�fik,�zdjęć�nie
tyl�ko� na tka�ni�nach� odzie�żo�-
wych,�ale� rów�nież�po�ście�lach,
za�sło�nach�i ob�ru�sach,�ma�te�ria�-
łach�re�kla�mo�wych,�czy�sce�no�-
gra�fii.�

Przed�się�bior�stwo�jest�nie�kwe�-
stio�no�wa�nym�pol�skim�li�de�rem
w swo�jej� bran�ży,� za�rów�no
pod wzglę�dem�wiel�ko�ści� pro�-
duk�cji�(30�ton�tka�nin�na do�bę),
jak�iwdra�ża�niu�in�no�wa�cyj�nych
tech�no�lo�gii.�–�Du�żą�wa�gę�przy�-
wią�zu�je�my�rów�nież�do eko�lo�gii.
Wszyst�kie�sto�so�wa�ne�przez�nas
środ�ki� che�micz�ne� po�cho�dzą
od re�no�mo�wa�nych�pro�du�cen�-
tów�i są�zgod�ne�z obo�wią�zu�ją�cy�-
mi� wy�ma�ga�nia�mi� –� za�zna�cza
dr� hab.� inż.�Lu�cy�na�Bi�liń�ska,
Kie�row�nik� Dzia�łu� Ba�daw�czo�-
-Roz�wo�jo�we�go.�Za�po�trze�bo�wa�-
nie�nawo�dę,�ener�gię�elek�trycz�-
ną�i su�row�ce�w tej�bran�ży�jest
du�że,�dla�te�go�fir�ma�do�kła�da�sta�-
rań,�aby�zmi�ni�ma�li�zo�wać�wpływ
na oto�cze�nie� i roz�sąd�nie� go�-
spo�da�ro�wać�za�so�ba�mi.�–�Wo�da
uży�wa�na�jest�po�wtór�nie�wpro�-
ce�sach� pro�duk�cji.  Ście�ki,� za�-
miast�w ca�ło�ści�tra�fiać�do ka�na�-
li�za�cji,� są� pod�da�wa�ne� u nas
oczysz�cza�niu.�To�pierw�sze�te�go
ty�pu�na świe�cie�opa�ten�to�wa�ne

roz�wią�za�nie.� Zmniej�szy�li�śmy
rów�nież�zu�ży�cie�wo�dy�przybar�-
wie�niu�do3�li�trów�na1�ki�lo�gram
tek�sty�liów.�Daw�niej�by�ło�to�kil�-
ka�dzie�siąt� li�trów� –� pod�kre�śla
L.�Bi�liń�ska.�
ZW�Bi�liń�ski�od�no�to�wu�je�wy�-

jąt�ko�wą�wswo�jej�bran�ży�zna�czą�-
cą�dy�na�mi�kę�wzro�stu�pro�duk�cji
(śred�nio 12-15� proc.).� Mi�mo
na�stę�pu�ją�cych�po so�bie�kry�zy�-
sów,� za�mó�wień� nie� bra�ku�je.
Jest�to�kon�se�kwen�cją�re�ali�za�cji
wie�lo�let�niej� stra�te�gii,� opar�tej
o sys�te�ma�tycz�ne�in�we�sty�cje�w in�-
no�wa�cyj�ne�i no�wo�cze�sne�tech�-
no�lo�gie,�wła�sne�ba�da�nia,�a tak�-
że�du�żej�dys�cy�pli�ny�w za�kre�sie
za�rzą�dza�nia�przed�się�bior�stwem
i za�an�ga�żo�wa�nia�ca�łej�za�ło�gi.
Mag�da�le�na�Tu�łec�ka,�Ja�cek�Ma�jew�ski

Dru�kar�ki�do tka�nin�

Li�der�in�no�wa�cyj�ne�go�włó�kien�nic�twa�
Pol�ska�znaj�du�je�się�w pierw�szej�dzie�siąt�ce�pro�du�cen�tów�wy�ro�bów�tek�styl�nych�w Eu�ro�pie.�Od po�nad�dwu�stu�lat�cen�trum�tej�bran�ży�nie�zmien�nie�jest
re�gion�łódz�ki.�Dzi�siej�sze,�no�wo�cze�sne�włó�kien�nic�two,�to�prze�mysł�moc�no�in�no�wa�cyj�ny�i eko�lo�gicz�ny,�pro�du�ku�ją�cy�wy�ro�by,�któ�re�do nie�daw�na
uzna�wa�ne�by�ły�wręcz�za fu�tu�ry�stycz�ne.

Reklama
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Pro mie nie sło necz ne są nie -
zbęd ne do wy two rze nia wi ta mi -
ny D, a tak że ma ją ogrom ny
wpływ na pro duk cję me la to ni -
ny – hor mo nu snu, któ ry ma
za za da nie re gu lo wać rytm do -
bo wy czło wie ka. W dniach, gdy
do pa da nas zmę cze nie, a na strój
nie jest naj lep szy, wy star czy
cza sem od sło nię cie okien w do -
mu, aby po pra wić sa mo po czu -
cie i hu mor. Słoń ca ma my
pod do stat kiem wio sną i la tem,
jed nak spo rą część dnia i tak
spę dza my przy świe tle sztucz -
nym – w pra cy, w skle pach,
przy chod niach, urzę dach. Je -
sie nią i zi mą, kie dy świa tła na -
tu ral ne go jest ma ło, ko rzy sta my
ze sztucz ne go przez ca łą do bę.
Czym róż ni się ono od na sło -
necz nie nia? Przede wszyst kim
więk szą ilo ścią świa tła nie bie -
skie go.

To ro dzaj świa tła, któ re emi -
tu je słoń ce, ener go osz częd ne
oświe tle nie, a tak że wy świe tla cze
urzą dzeń cy fro wych (smart fo ny,
mo ni to ry LCD/LED, ta ble ty,
lap to py, te le wi zo ry). Sa mo w so -
bie jest na tu ral nym zja wi skiem.
To ono utrzy mu je stan czu wa -
nia w cią gu dnia, jed nak dłu go -
trwa łe wy sta wie nie na je go
dzia ła nie mo że pro wa dzić
do prze mę cze nia, za bu rzać rytm
snu, a tak że pro wa dzić do uszko -
dze nia siat ków ki. Wszyst ko to
na to miast wy ni ka z je go bli -

skie go są siedz twa do spek trum
ul tra fio le tu, a ul tra fio let jest
szko dli wy dla ludz kich ko mó rek.

Wpływ nie bie skie go świa tła
na na sze cia ło do ty czy szcze gól -
nie oczu. Efek tem je go dzia ła nia
jest po wsta wa nie znacz nie więk -
szej ilo ści wol nych rod ni ków, niż
or ga nizm jest w sta nie wy eli mi -
no wać. To na to miast w kon se -
kwen cji mo że wią zać się
z uszko dze niem wzro ku. Pro ces

ten jest stop nio wy, dla te go tak
trud no go do strzec. Pierw szym
z je go ob ja wów są po ja wia ją ce
się przed ocza mi mrocz ki, któ -
re stop nio wo zwięk sza ją się
i utrud nia ją wi dze nie z bli ska.
Za sta nów się, czy po pra cy
przed kom pu te rem lub dłu gim
prze glą da niu me diów spo łecz -
no ścio wych od su wasz przed -
mio ty nie co da lej od oczu, aby
le piej je wi dzieć? Po pra cy

z urzą dze nia mi cy fro wy mi wie -
le osób skar ży się na zmę cze nie
wzro ku, nie ostre wi dze nie, a tak -
że na bó le gło wy. In ny mi efek -
ta mi nad mier nej eks po zy cji nie -
bie skie go świa tła jest uczu cie
su cho ści, pie cze nia oczu lub ich
łza wie nie.

Nie tyl ko zmysł wzro ku cier -
pi w wy ni ku nad uży wa nia urzą -
dzeń emi tu ją cych nie bie skie
świa tło. Dla mó zgu je go obec -

ność jest sy gna łem in for mu ją -
cym o ko niecz no ści dzia ła nia.
Jest to czyn nik za bu rza ją cy wy -
dzie la nie me la to ni ny, czy li hor -
mo nu, któ ry od po wia da za za sy -
pia nie i re ge ne ra cję or ga ni zmu.
Czy mo że my coś zro bić, aby
bro nić się przed szko dli wym
dzia ła niem nie bie skie go świa tła,
czy mo że my ja koś je ogra ni -
czyć? Co zro bić ze wszech obec -
nym sztucz nym oświe tle niem? 

W po rze po po łu dnio wej
i wie czor nej w do mo wym za ci -
szu mo że my za sto so wać świa tło
o cie płej bar wie i niż szym na tę -
że niu, aby wie czo rem przy go to -
wy wa ło mózg do od po czyn ku.
Jed nak w cią gu dnia to bę dzie
ono nas roz le ni wiać, nie do da
nam ener gii. Obec nie, kie dy
wie le osób na dal pra cu je w do -
mu lub w try bie hy bry do wym,
to mo że sta no wić prze szko dę dla
efek tyw no ści. Roz wią za niem są
ża rów ki z efek tem LESS BLUE.
Za pew nia ją go Kan lux IQ -LED
LI FE da ją ce świa tło zbli żo ne
do na tu ral ne go. W pro duk tach
IQ -LED LI FE zre du ko wa no
ilość świa tła nie bie skie go, co
wpły wa na sa mo po czu cie i na -
strój, za cho wu jąc jed no cze śnie
peł ną funk cjo nal ność. 

Ża rów ki Kan lux IQ -LED LI -
FE to tak że wy so kie od wzo ro wa -
nie na tu ral nych barw. Sztucz ne
świa tło mo że za bu rzać wi dze nie
ko lo rów. Czy zda rzy ło Ci się ku -

pić w skle pie ce gla sty, wy ma rzo -
ny swe ter, jed nak w świe tle
słoń ca był on bor do wy? Dzię ki
IQ -LED LI FE zo ba czysz wszyst -
kie bar wy ta ki mi, ja ki mi są na -
praw dę. Ża rów ki IQ -LED LI FE
od zna cza ją się wy so kim współ -
czyn ni kiem od da wa nia barw
(Ra>90), co prze kła da się na po -
strze ga nie ko lo ru przez ludz kie
oko. Z Kan lux IQ -LED LI FE zo -
ba czysz, że Twój świat za wsze
jest pe łen na tu ral nych ko lo rów.

Ża rów ki Kan lux IQ -LED LI -
FE emi tu ją świa tło o peł nym
spek trum barw, dzię ki te mu
wpły wa ją na nas tak jak na tu ral -
ne na sło necz nie nie i za pew nia -
ją kom for to we wa run ki pod czas
wszyst kich co dzien nych ak tyw -
no ści. Pa mię taj, że świa tło dzien -
ne to naj do sko nal szy wzo rzec.
Dzię ki pro duk tom Kan lux
IQ-LED LI FE zbli ża my się do te -
go ide ału. Do bra ja kość ni gdy
nie jest przy pad ko wa, dla te go
oświe tle nie do do mu wy bie raj
za wsze świa do mie.

Łu kasz Kłys

Kan�lux�IQ-LED�LI�FE
–�na�tu�ral�ne�świa�tło�na wy�cią�gnię�cie�rę�ki
Co spra wia, że na sze oto cze nie sta je się bar dziej kom for to we? To na tu ral ne świa tło sło necz ne, naj zdrow sze dla or ga ni zmu, ko rzyst nie wpły wa ją ce
na sa mo po czu cie, po bu dza ją ce nas i wspo ma ga ją ce wal kę z kiep skim na stro jem. 

Dla�wy�ma�ga�ją�ce�go
kon�su�men�ta�
Eko lo gicz ne ar ty ku ły spo żyw cze pol skich, ro dzin nych firm od wie lu lat
cie szą się nie słab ną cą po pu lar no ścią w kra ju i za gra ni cą.
Tak jest rów nież w przy pad ku na szych wie lo let nich tra dy cji pro duk cji
her bat owo co wych i zio ło wych, w czym od 30 lat spe cja li zu je się
fir ma Bi FIX (Tu szyn, woj. łódz kie). 
Za trud nia ją ce dziś 140 osób
to ro dzin ne przed się bior -
stwo po wsta ło w 1992 r.
na ba zie go spo dar stwa sa -
dow ni cze go Woj cie cha Pia -
sec kie go, obec ne go Pre ze sa
Za rzą du Spół ki. Dziś w fir -
mie pra cu je już dru gie po ko -
le nie je go ro dzi ny. War to
pod kre ślić, że Bi FIX był
pierw szym pro du cen tem
her bat owo co wych w Pol sce.

Od sa me go po cząt ku
dzia łal no ści przed się bior -
stwo dy na micz nie się roz wi -
ja, nie zmien nie po zo sta jąc
wier nym idei sys te ma tycz -
ne go wpro wa dza nia na ry -
nek ko lej nych, eko lo gicz -
nych pro duk tów. – Po wsta ją
one wy łącz nie z na ba zie na tu -
ral nych su row ców, któ re po cho -
dzą w du żej mie rze z wła snych
eko lo gicz nych plan ta cji. Owo -
ce, wcho dzą ce w skład do sko na -
le skom po no wa nych mie sza -
nek her bat, upra wia my bez
sto so wa nia che micz nych środ -
ków ochro ny ro ślin i pe sty cy -
dów. Su sze nie od by wa się w ni -
skich tem pe ra tu rach, dzię ki
cze mu za cho wu ją war to ści od -
żyw cze, sub stan cje czyn ne,
mi kro ele men ty i wi ta mi ny – za -
zna cza Woj ciech Pia sec ki.
W ten spo sób po wsta je sze ro ka
pa le ta her bat owo co wych, zio -

ło wych, zie lo nych, czer wo nych,
czar nych, eks klu zyw nych, eko -
lo gicz nych, funk cjo nal nych, czy
kom po zy cji su ple men tów die ty.
Dys try bu owa ne przez sie ci han -
dlo we i wła sny sklep in ter ne to -
wy, skie ro wa ne są doko ne se rów,
po szu ku ją cych pro duk tów wy -
kra cza ją cych po za stan dar do wą
ofer tę. Każ de go se zo nu na ryn -
ku po ja wia ją się no we pro po zy -
cje mie sza nek, bę dą cych na tu ral -
nym uzu peł nie niem co dzien nej
die ty kon su men tów. Ofer tę
Bi FIX uzu peł nia ją ta kie pro -
duk ty, jak bez cu kro we dże my,
żel ki i no wość – pa sty z po mi do -
rów i dy ni, pa pry ki i sło necz ni -

ka oraz prze ką ski z owo -
ców ma lin, aro nii czy tru -
ska wek. Hi tem oka za ły się
też dwa pierw sze go to we
da nia Bi FIX: bru schet ta
i ga spa cho. 

– Pro duk ty te go ty pu
są na szym ko lej nym wyj -
ściem na prze ciw ocze ki wa -
niom świa do me go i wy -
ma ga ją ce go klien ta, któ ry
po szu ku je wy so kiej ja ko ści
eko lo gicz nych ar ty ku łów
spo żyw czych ty pu fit,
po wsta ją cych naba zie na tu -
ral nych su row ców, bez środ -
ków che micz nych i cu -
kru – pod kre śla W. Pia sec ki. 

Ry go ry stycz ne wy ma -
ga nia ja ko ścio we pro duk tów
Bi FIX wa run ku ją wdro żo ne
sys te my za rzą dza nia, stan dar dy
bez pie czeń stwa żyw no ści oraz
cer ty fi ka ty eko lo gicz ne. Wła -
sne la bo ra to rium fir my spra wu -
je kon tro lę nad do bo rem su row -
ców, prze pro wa dza ich ana li zę,
nad zo ru je pro ces pro duk cyj -
ny, a tak że uczest ni czy w opra -
co wy wa niu no wych kom po zy -
cji sma ko wych. 

Jo an na Chru stek

Cią gły pro ces roz wo ju gmi ny
jest dzia ła niem prio ry te to wym,
zwią za nym z wy zwa nia mi
współ cze sno ści, któ re szcze -
gól nie w ostat nich la tach wy -
ma ga ły od sa mo rzą dów za -
sto so wa nia nie sza blo no wych
roz wią zań, do sto so wu ją cych
się do dy na micz nej sy tu acji
spo łecz no -go spo dar czej w na -
szym kra ju oraz trud nej sy tu -
acji geo po li tycz nej na świe cie.
Pierw szym trud nym wy zwa -
niem by ła pan de mia ko ro na -
wi ru sa, a nie dłu go po tem woj -
na w Ukra inie, któ ra tak że nie
po zo sta ła bez wpły wu na funk -
cjo no wa nie sa mo rzą dów.

W tej dy na micz nej i zmie nia -
ją cej się sy tu acji zna la zła się
tak że gmi na Tar czyn, któ ra
dzię ki ogrom ne mu do świad -
cze niu Burmistrz Tarczyna
Barbary Galicz, mia ła za pew nio -
ne od po wied nie roz po zna nie
po trzeb i ocze ki wań spo łecz -
nych, a co za tym idzie za sto so -
wa nie ade kwat nych, nie rzad -
ko in no wa cyj nych roz wią zań.
Dzię ki te mu jest miej scem, któ -
re nie ustan nie sta wia na zrów -
no wa żo ny i rów no mier ny roz -
wój, za pew nia ją cy od po wied ni
po ziom ży cia w każ dym z jej mi -
kro re gio nów. 

Bli skość mia sta gwarantuje
du żą do stęp ność róż no rod -
nych usług nie zbęd nych dla
co dzien ne go ży cia. Szko ły pod -
sta wo we i li ceum ofe ru ją edu -
ka cję na naj wyż szym po zio -
mie, za pew nia jąc jed no cze śnie
no wo cze sną ba zę edu ka cyj ną,
roz wi ja ją cą klu czo we kom pe -
ten cje nie zbęd ne w dzi siej szym
świe cie. Nie do prze ce nie nia jest
tak że wy cho wa nie mło dzie ży
w du chu od po wie dzial no ści
za Pol skę. 

No wo cze sna i do brze wy -
po sa żo na ba za re kre acyj no -
-spor to wa gmi ny gwa ran tu je
wła ści wy roz wój fi zycz ny nie
tyl ko dzie ci uczęsz cza ją cych
do tar czyń skich szkół, ale tak -
że do ro słych ama to rów spor tu. 

Gmin ny Ośro dek Kul tu ry
za pew nia sze ro ką ga mę za jęć
dla dzie ci, mło dzie ży ido ro słych,
cie ka we se an se ki no we i am bit -
ne przed sta wie nia te atral ne. Ca -
ło ści do peł nia ją pro wa dzo ne
w spo sób cią gły in we sty cje
w dzie dzi nie in fra struk tu ry
i ochro ny śro do wi ska. 

Gmi na Tar czyn nie ustan nie
się do sko na li. Szyb ki i dy na -
micz ny pro ces roz wo ju gmi ny
jest dzia ła niem nie zwy kle istot -
nym, zwią za nym z wy zwa nia -
mi współ cze sno ści. 

KK

Gmi�na�Tar�czyn�–�nie�zwy�kłe
miej�sce�w ser�cu�Pol�ski
Nie jest me tro po lią, ale moż na w niej zna leźć wszyst ko,
co ofe ru ją du że mia sta. Usy tu owa na w ser cu Pol ski gmi na Tar czyn
dy na micz nie i wszech stron nie się roz wi ja. Jest to moż li we dzię ki
zdo by wa nym fun du szom ze wnętrz nym, które wraz ze środkami
z budżetu gminy sprawiają, że re ali zo wa ne in we sty cje
są stra te gicz ny mi dla gmi ny i jej miesz kań ców. 


