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Szanowni Państwo,

Już po raz ósmy Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. przyznało zaszczytny 
tytuł Kreator Budownictwa Roku najwybitniejszym producentom, wykonawcom, projektantom  
i  zarządzającym firmami polskiego sektora budownictwa. W  ten sposób są promowane nie tylko  
wymierne osiągnięcia laureatów, lecz także ich zachowania na rynku budowlanym, kreatywność i wkład 
w rozwój polskiego budownictwa.

Nagrodzonym przypatrujemy się nie tylko z  uznaniem, ale i  ciekawością, licząc na podpowiedź,  
jak można wprowadzać nowe rozwiązania, dbać o wysoką jakość i łączyć to z szeroko pojmowaną odpo-
wiedzialnością za firmę, zatrudnionych w niej ludzi i końcowych odbiorców oferowanych usług.
Tak więc uroczyste wręczenie certyfikatów jest nie tylko okazją do wysłuchania laudacji i pogratulowania 
wyróżnionym, ale także lekcją, jak w sposób zrównoważony można rozwijać swoją własną działalność.

Dziękuję wydawnictwu za inicjatywę i wytrwałość w jej realizacji, a wszystkim tegorocznym laureatom 
składam wyrazy uznania. Życzę im także ugruntowania osiągnięć i wielu kolejnych sukcesów w pięknej, 
choć trudnej pracy dla polskiego budownictwa.
Liczymy na Was!

 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński
Prezes Krajowej Rady

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
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Szanowni Państwo,

Oddajemy w  Państwa ręce nasze ósme okolicznościowe wydawnictwo – Kreator Budownictwa Roku. 
Zawarliśmy w  nim wywiady z  tegorocznymi laureatami i  przedstawicielami nagrodzonych firm oraz  
prezentacje, w których pokazujemy Państwa historie, działalność  i sukcesy, bo to one tworzą fundament 
polskiej gospodarki oraz mają znaczący wpływ na  rozwój rynku budowlanego w  Polsce i  za granicą.  

Dumni jesteśmy z tych, którzy swoją osobistą i ciężką pracą budują  pozycję liderów na polskim rynku 
budowlanym, a do tego nie obawiają się rywalizacji i konkurowania w swojej branży. Doceniliśmy także 
tych, którzy poza sukcesami w biznesie, wyróżniają się czymś więcej, jak na przykład firmy i przedsiębior-
stwa, które działają  na rzecz najsłabszych i potrzebujących pomocy oraz wspierają kulturę  i sport.   

Coroczne wręczenie Certyfikatów Kreator Budownictwa Roku w uznaniu za Państwa dokonania i zasłu-
gi pozwala patrzeć w  przyszłość z  nadzieją i  optymizmem – z  optymizmem, bo okazało się, że nawet 
w  skrajnie trudnych warunkach potraficie Państwo dokonać rzeczy wielkich; z nadzieją, bo zmieniły się 
nie tylko realia społeczno-polityczne, ale także technologia i prawo. 

Dlatego mając świadomość tych wszystkim przemian i  codziennych Państwa zmagań, tym szczegól-
niej, w imieniu Wydawnictwa PIIB pragnę Państwu podziękować za zaufanie i przyjaźń oraz wieloletnią 
współpracę z  naszym wydawnictwem. Do tego  jestem przekonana, że przyjmując Certyfikat Kreator 
Budownictwa Roku 2018 dla osoby i firmy, przyjmujecie Państwo na siebie zobowiązanie wskazywania 
innym drogi do sukcesu i wzorców postępowania. 

Do rozwoju zawsze potrzebne są wiedza i  postęp, dlatego serdecznie gratuluję dotychczasowych  
osiągnięć oraz życzę wszelkiej pomyślności w biznesie i życiu prywatnym!  

 

Barbara Czarnecka
Menedżer projektu

Kreator Budownictwa Roku
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Laureaci – osoby

  Jarosław aJdukiewicz   
prezes zarządu  
Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA® sp. z o.o.

92  wiesław andrykowski 
dyrektor techniczny  
Teais Polonia  

36  andrzeJ czapczuk  
wiceprezes zarządu i dyrektor generalny  
F.B.I. TASBUD S.A.

28  Jacek czyżewicz 
prezes zarządu  
Baumit Sp. z o.o.

    Marcin Frozyna 
dyrektor ds. inwestycji  
TORUS Sp. z o.o. Sp. k.

20  przeMysław GeMel 
market manager Central and Eastern Europe BASF  
Master Builders Solution  
BASF Polska Sp. z o.o.

56  Xavier Guesnu 
prezes zarządu  
Lafarge w Polsce 

44  krzysztoF Horała 
prezes  
Hörmann Polska sp. z o.o. 

64  Mariusz kędzierski 
prezes zarządu  
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego  
EMKA Sp. z o.o. Sp. k.

72  radosław koelner 
prezes zarządu  
Rawlplug S.A.

48  MacieJ nawrot 
współwłaściciel  
Iniekcja Krystaliczna® Autorski Park Technologiczny  
im. dr. inż. Wojciecha Nawrota

  krzysztoF oGórek 
członek zarządu  
IZOHAN sp. z o.o.

  24    daniel pawłowski 
prezes zarządu  
BAUKRANE Budownictwo Sp. z o.o., Sp. k.

  88    artur pączkowski 
dyrektor sprzedaży i marketingu  
Soprema Polska Sp. z o.o.

  16    Jerzy płonka 
wiceprezes zarządu  
AUSTROTHERM Sp. z o.o.

  76    krzysztoF poGan 
dyrektor zarządzający  
Schomburg Polska Sp. z o.o.

  60    krzysztoF pruszyński 
prezes zarządu  
PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

100    Marek rytlewski 
prezes zarządu  
Transprojekt Gdański Spółka z o.o.

  32    aleksandra sanz-wroblowska 
sales manager  
DELABIE Sp. z o.o. 

  84    piotr stryJak 
menedżer przedstawicielstwa  
Sita Bauelemente GmbH

  12    Jarosław szczupak 
prezes zarządu  
ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o., Sp. k. 

108    witold szyManik 
prezes zarządu  
WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o.

  80    andrzeJ ulFiG 
prezes zarządu  
Selena SA

  40    dorota walkiewicz 
członek zarządu  
Forbuild SA

104    andrzeJ wiśniowski 
właściciel marki WIŚNIOWSKI
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Laureaci – firmy

A
14 ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o., Sp. k.

18 AUSTROTHERM Sp. z o.o.

B
22 BASF Polska Sp. z o.o.

24  BAUKRANE BUDOWNICTWO  
Sp. z o.o., Sp. k.

30 BAUMIT Sp. z o.o.

D
34 DELABIE Sp. z o.o.

F
36 F.B.I. TASBUD S.A.

42 FORBUILD SA

H
46 HÖRMANN POLSKA sp. z o.o.

I
48  INIEKCJA KRYSTALICZNA® 

Autorski Park Technologiczny  
im. dr. inż. Wojciecha Nawrota

52 IZOHAN sp. z o.o.

L
56 LAFARGE 

p
62  PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

66   PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA 
PRZEMYSŁOWEGO EMKA Sp. z o.o. Sp. k.

68   PRZEDSIĘBIORSTWO REAlIZACYjNE 
INORA® sp. z o.o. 

R
74  RAWLPLUG S.A.

S
78  SCHOMBURG POLSKA Sp. z o.o.

83  SELENA SA

86  SITA Bauelemente GmbH

90  SOPREMA POLSKA Sp. z o.o.

T
94  TEAIS POLONIA

96  TORUS Sp. z o.o. Sp. k.

102  TRANSPROjEKT GDAŃSKI Spółka z o.o.

W
104  WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

110  WSC WITOlD SZYMANIK I S-KA Sp. z o.o.
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Jarosław szczupak
prezes zarządu ALSTAL Grupa Budowlana 

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 1997 roku 

ukończył Wydział Ekonomiczny na specjalności zarządzanie 

przedsiębiorstwami. Absolwent studiów podyplomowych w Wyższej  

Szkole Bankowej w Poznaniu o specjalności public relations. 

W ALSTAL rozpoczął pracę w 1996 roku jako dyrektor ds. marketingu, 

następnie pełnił funkcję dyrektora ds. handlu, prokurenta 

i wiceprezesa zarządu. W 2016 roku objął fotel prezesa zarządu 

ALSTAL Grupa Budowlana. Jest także prezesem podmiotów Alstal 

Grupa Kapitałowa, Alstal Dom, Alstal Konstrukcje, Alstal Beton, 

a także przewodniczącym rady nadzorczej Sanatorium Modrzew.

Bezpieczeństwo zawsze 
stanowi dla nas priorytet
Dwa lata temu został Pan prezesem  
zarządu spółki ALSTAL Grupa Budowla-
na, która po ponad 40 latach działal-
ności zaliczana jest do czołówki firm 
budowlanych na polskim rynku. 
Czy firma pod Pana kierownictwem 
uległa dużym zmianom?
Od 2006 roku zarządzam operacyjnie 
spółką i głównym celem, jaki sobie posta-
wiłem po objęciu firmy, jest jej dynamiczny 
rozwój oraz ekspansja na krajowym rynku. 
W związku z tym powstały oddziały firmy 
we Wrocławiu i Gdańsku, które obecnie 

zatrudniają ponad 60 wykwalifikowanych 
inżynierów. W niedalekiej przyszłości 
mamy zamiar otworzyć kolejne trzy od-
działy. Pod moim kierownictwem po-
wstały również dwie nowe spółki: Alstal 
Konstrukcje, wytwarzająca wysokiej jako-
ści konstrukcje stalowe dla budownictwa 
w kraju i Europie, a także Alstal Dom, któ-
ra ma już swoje pierwsze sukcesy w po-
staci apartamentów Villa Vita czy osiedla 
Rąbin Park w Inowrocławiu. Mogę zdra-
dzić, że w przygotowaniu są już kolejne 
inwestycje w regionie.

Co, poza dwiema nowymi spółkami, jest 
dla Pana najważniejszym celem do osią-
gnięcia w ciągu najbliższej dekady?  
Moim celem na najbliższe lata jest zdo-
bycie pozycji lidera rynku kubaturowego 
z ALSTAL Grupa Budowlana. Opracowa-
ny w ramach grupy długookresowy cel 
strategiczny to osiągnięcie sprzedaży 
rocznej na poziomie 500 mln złotych już 
w 2020 roku. Każdego dnia ciężko pracu-
jemy, aby zrealizować targety. Wszyscy 
pracownicy swoim zaangażowaniem i cię- 
żką pracą przyczyniają się do rozwoju 
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ALSTAL 
Grupa Budowlana sp. z o.o., sp. k. 
ul. Kwiatowa 23, 88-110 Jacewo

tel. 52 562 84 03
www.alstal.eu

ALSTAL Grupa Budowlana, za co im ser-
decznie dziękuję. Razem naprawdę mo-
żemy osiągnąć dużo i objąć pozycję lidera 
rynkowego.

Jak ocenia Pan obecną koniunkturę 
rynkową? Jak Pana zdaniem wpłynie ona 
na rozwój grupy?
Obecna koniunktura rynkowa utrzymuje 
się na dobrym poziomie, o czym może 
świadczyć zwiększający się portfel inwe-
stycji polskich spółek budowlanych. Także 
w ramach ALSTAL Grupa Budowlana ilość 
inwestycji rośnie, co jest potwierdzeniem 
dostępnych badań rynkowych. Oczywi-
ście nie ma mowy o boomie budowlanym, 
lecz ten rok będziemy zamykać z portfe-
lem zleceń wynoszącym ponad 800 mln 
złotych.

Nieodłączną częścią budowania pozycji 
lidera – poza zyskami, wysoką jakością 
produktów i usług oraz dobrą strategią 
– są działania naukowo-badawcze.  
Jakie projekty z dziedziny innowacji 
spółka prowadzi obecnie?
Nasza firma współpracuje ściśle z Uni-
wersytetem Technologiczno-Przyrodni-
czym w Bydgoszczy oraz Politechniką 
Poznańską pod kątem innowacyjności. 
Wspólnie z naukowcami i studentami 
staramy się przenieść wypracowane 
na uczelniach nowoczesne rozwiązania 
na nasze budowy. Ponadto zapraszamy 
studentów na nasze inwestycje, aby ko-
rzystając ze wsparcia i doświadczenia 
pracowników ALSTAL Grupa Budowla-
na, mogli lepiej poznawać realia budow-
nictwa.

Działacie na różnych obszarach, m.in. 
w segmencie budownictwa sportowego 
i rekreacyjnego. Macie na koncie sporo 
oddanych inwestycji, np. wspaniale wy-
konane lodowisko Torbyd w Bydgoszczy. 

Czym zaskoczy w najbliższym czasie 
nasz tegoroczny kreator?
Przede wszystkim chciałbym podkreślić,  
że intensywnie rozwijamy się nie tylko 
w sektorze budownictwa sportowo-rekre-
acyjnego, ale również szpitalno-medycz-
nego. Świadczą o tym przede wszystkim 
nasze aktualne realizacje, takie jak: rozbu-
dowa Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku, 
budowa Ośrodka Radioterapii w Gorzowie 
Wielkopolskim, budowa Centrum Symula-
cji Medycznej w Poznaniu czy rozbudowa 
Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieź-
nie. Jeśli chodzi o projekty sportowe, to 
w ostatnim czasie prowadzimy silną eks-
pansję na rynku budownictwa baseno-
wego w postaci kilku inwestycji w całej 
Polsce. Naszym powodem do dumy jest 
budowa Centrum Rekreacji Astoria w Byd-
goszczy, która pochłonie blisko 100 mln zł. 
W skład tego nowoczesnego centrum 
rekreacyjnego będzie wchodzić pierwszy 
w województwie kujawsko-pomorskim 
10-torowy basen o wymiarach olimpij-
skich, wyposażony w zatapialny pomost 
i ruchome dno. Ponadto kompleks będzie 
zawierać basen przepływowy z przeciw-
prądem, strefę SPA, siłownię oraz hangary 
na kajaki sportowe i rekreacyjne. Wspól-
nie z władzami miasta Bydgoszcz chcemy, 
aby Astoria znów pozytywnie kojarzyła się 
mieszkańcom i aby chętnie spędzali tam 
wolny czas z rodzinami. 

Zapytam Pana jeszcze o ocenę branży 
budowlanej w Polsce. Co Pańskim zda-
niem jest głównym wyzwaniem dla tego 
sektora gospodarki na najbliższe lata? 
Czy jest to współpraca sektora prywat-
nego z rządem, a do tego przejście przez 
gąszcz nowych regulacji narzuconych 
przez UE?
Branża budowlana ma wiele problemów 
do rozwiązania, takich jak brak rąk do pracy 
na stanowiskach robotniczych. Uważam, 

że głównym wyzwaniem będzie osią-
gnięcie przez najbliższe lata co najmniej 
trzydziestu procent oszczędności na na-
kładach osobowych, które są niezbędne 
do realizacji zadań budowlanych. Moim 
zdaniem, osiągnięcie takich oszczędno-
ści jest możliwe dzięki m.in. wdrożeniu 
unifikacji rozwiązań technicznych, ro-
botyzacji i zastosowaniu na wielką skalę 
budownictwa modułowego w różnego 
rodzaju obiektach. Jeśli chcemy podołać 
temu wyzwaniu, oprócz zaangażowania 
przedsiębiorstw, niezbędny jest znaczą-
cy udział rządu jako kreatora i sponsora  
takich działań. 

Odnosi Pan liczne sukcesy. A co Pan ceni 
najbardziej w swojej pracy?
Najbardziej cenię sobie możliwość współ-
pracy z profesjonalistami, którzy pracują 
w ALSTAL Grupa Budowlana i tworzą 
naprawdę zgrany zespół. W firmie stara-
my się kierować przede wszystkim bez-
pieczeństwem, które zawsze stanowi dla 
nas priorytet. Mam na myśli zapewnie-
nie bezpieczeństwa naszym inwestorom, 
podwykonawcom, dostawcom, instytu-
cjom finansowym, a przede wszystkim 
pracownikom ALSTAL Grupa Budowlana.       
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Głównym kierunkiem aktywności gospo-
darczej grupy jest realizowanie inwestycji 
budowlanych w szerokim spektrum spe-
cjalności budownictwa ogólnego, w tym 
m.in. kompleksów sportowych i rekre-
acyjnych, szpitali i centrów medycznych, 
budynków biurowych, obiektów budow-
nictwa przemysłowego, mieszkaniowego, 
obiektów przeznaczonych na potrzeby 
służb mundurowych, a także komplek-
sowe renowacje obiektów zabytkowych. 
Obecnie ALSTAL Grupa Budowlana reali-
zuje wiele prestiżowych projektów na te-
renie całej Polski.

Wybrane inwestycje zrealizowane  
przez ALSTAL Grupa Budowlana:

Stadion Żużlowy Motoarena w Toruniu
To prawdziwa świątynia żużla w Polsce, 
która została zaprojektowana i wybudo-
wana przez ALSTAL Grupa Budowlana. 
Stadion im. Mariana Rosego należy do 
ścisłego grona najnowocześniejszych 
i najpiękniejszych obiektów żużlowych  

ALSTAL Grupa Budowlana 

realizujemy wiele prestiżowych 
projektów w polsce 
ALSTAL Grupa Budowlana należy do grona największych firm z polskim  
kapitałem świadczących kompleksowe usługi budowlane w kraju. Ponad  
40-letnie doświadczenie w projektowaniu oraz generalnym wykonawstwie  
inwestycji sprawia, że ALSTAL Grupa Budowlana jest również jedną z najbardziej 
uznanych i rozpoznawanych marek budowlanych w Polsce.

STADiON ŻUŻLOWy MOTOArENA W TOrUNiU

na świecie. Motoarena dzięki unikalnej 
geometrii nachylenia toru pozwala na 
widowiskową jazdę przyciągającą na żuż-
lowe zawody tysiące kibiców oraz najlep-
szych zawodników na świecie. Pojemność  
stadionu 15 500 miejsc.

Hala Sportowo-Widowiskowa  
Arena Toruń
Jeden z najnowocześniejszych obiek-
tów sportowych w Europie. Obiekt przy  
ul. Bema w Toruniu jest jedyną w Pol-
sce halą sportową przygotowaną do 
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ALSTAL 
Grupa Budowlana sp. z o.o., sp. k. 
ul. Kwiatowa 23, 88-110 Jacewo

tel. 52 562 84 03
www.alstal.eu

HALA SPOrTOWO-WiDOWiSkOWA ArENA TOrUń

OPErA LEśNA W SOPOCiE

MAGAZyN WiELkOPOWiErZCHNiOWy  
WySOkiEGO SkłADOWANiA W kUTNiE

TErMy MALTAńSkiE W POZNANiU

rozgrywania pełnego programu dyscyplin 
lekkoatletycznych w zawodach międzyna-
rodowych. Pojemność hali 5192 miejsca 
stałe siedzące, powierzchnia użytkowa  
28 615,00 m2, kubatura 280 000,00 m3.

Magazyn Wielkopowierzchniowy Wyso-
kiego Składowania w kutnie
Obecnie największy i zarazem najnowocze-
śniejszy ze składów wojskowych, zlokalizo-
wany w centralnej Polsce w siłach zbrojnych 
RP. Wyposażony pod klucz przez ALSTAL 
Grupa Budowlana w nowoczesne systemy 
magazynowania oparte m.in. na regałach 

mobilnych, automatycznych, urządze-
niach transportu wysokiego składowania 
oraz technologię. Powierzchnia użytkowa  
19 440,00 m2, kubatura 264 155,00 m3.

Opera Leśna w Sopocie
Opera Leśna zrealizowana przez ALSTAL 
Grupa Budowlana jest zadaszonym am-
fiteatrem na wolnym powietrzu zajmują-
cym teren o powierzchni 4 ha. W opinii 
fachowców uchodzi za jeden z najpięk-
niejszych i najbardziej znakomitych pod 
względem akustyki obiektów w Europie. 
Ilość miejsc na widowni 5047.

Termy Maltańskie w Poznaniu
Najnowocześniejszy oraz największy wod-
ny kompleks rekreacyjno-sportowy w Pol-
sce, który został zaprojektowany i wybu-
dowany przez ALSTAL Grupa Budowlana. 
W skład kompleksu wchodzą m.in. basen 
olimpijski, basen do skoków, baseny rekre-
acyjne oraz strefa saun i SPA. Powierzch-
nia użytkowa 27 050,00 m2, kubatura 
253 659,00 m3, powierzchnia lustra wody 
4931 m2.
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Jerzy płonka 
wiceprezes zarządu Austrotherm Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Krakowskiej. Z firmą związany od 1994 roku, 

odpowiada za produkcję i rozwój. Współtworzył podwaliny spółki. 

Wykształcenie inżynierskie oraz zainteresowania związane z techniką 

i budową maszyn pozwoliły mu na podjęcie tego wyzwania. 

Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu. 

Szczęśliwy mąż i ojciec dwojga dorosłych dzieci.

warto stawiać na długofalowy 
rozwój, a nie na doraźne zyski    
25 lat na rynku to zacny jubileusz.  
Co z perspektywy czasu było dla Pań-
stwa największym atutem w budowaniu 
pozycji firmy w Polsce?
Po 25 latach działalności nie boimy się 
podkreślać, że firma Austrotherm może 
poszczycić się silną i stabilną pozycją 
w branży budowlanej. Zawdzięczamy 
ją przede wszystkim ciężkiej i uczciwej 
pracy oraz nieustannej dbałości o naj-
wyższą jakość produktów. Od początku 
byliśmy postrzegani jako firma, która ja-
kością wygrywa z innymi producentami.  
Miło nam słyszeć pozytywne opinie pły-

nące od wielu ludzi z branży budowlanej, 
a przede wszystkim od inwestorów indy-
widualnych. To utwierdza nas w przeko-
naniu, że warto stawiać na długofalowy 
rozwój, a nie na doraźne zyski. Podążanie 
tą drogą to trudne zadanie, ale w konse-
kwencji opłacalne, czego dowodem jest 
nasz jubileusz ćwierćwiecza istnienia. 
To wszystko nie byłoby możliwe bez 
kompetentnego i oddanego zespołu pra-
cowników. Austrotherm może poszczy-
cić się załogą z długoletnim stażem, 
która stanowi siłę napędową przedsię-
biorstwa.
 
W 2013 roku firma Austrotherm jako 
pierwsza na rynku, otrzymała tytuł 
„rzetelnego Producenta Styropianu” 
oraz Certyfikat Jakości, co potwierdziło 
tylko doskonałą i weryfikowalną jakość 

waszych produktów. A dziś, jak odpowia-
dacie na potrzeby klientów?
Program Gwarancji Jakości Styropianu 
uczynił wiele dobrego dla całej branży 
styropianowej. Inwestor indywidualny 
otrzymał narzędzie, dzięki któremu mógł 
samodzielnie zweryfikować jakość styro-
pianu, najważniejszego elementu całego 
systemu ocieplenia. Mimo że program do-
biegł końca, my w dalszym ciągu zachęcamy 
naszych klientów do weryfikowania jakości 
produktu. Uważamy, że dbałość o najwyż-
szą jakość, to jedyna słuszna droga, którą 
podążamy od 25 lat. Dlatego nie wprowa-
dziliśmy do oferty produktów o najniższych 
parametrach izolacyjnych i wytrzymało-
ściowych. Jesteśmy firmą odpowiedzialną 
społecznie i wiemy, że takie podejście było-
by nieuczciwe i narażało naszych klientów 
na straty. Jesteśmy przekonani, że dzięki 
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takiej filozofii zarządzania, budowaniu re-
lacji na wsparciu i wzajemnym zaufaniu ro-
śnie popyt na nasze produkty. Duży nacisk 
kładziemy również na szkolenia. Nasz dział 
doradztwa technicznego wspiera fachową 
poradą nie tylko inwestorów indywidual-
nych, lecz także prowadzi warsztaty dla wy-
konawców w zakresie prawidłowego zasto-
sowania styropianu w procesie ocieplania. 

Powiedzmy coś jeszcze o rządowych 
planach budownictwa jednorodzinnego. 
Eksperci stawiają na budynki energo-
oszczędne, a to wymaga materiałów 
najwyższej jakości. Czy to stanowi dla 
Austrothermu wyzwanie, a jednocześnie 
daje szansę na większy zysk?
Zainteresowanie budownictwem energo-
oszczędnym rośnie wraz ze wzrostem cen 
paliw. Drożeją wszystkie nośniki energii, 
więc koszty ogrzewania domów i miesz-
kań pochłaniają coraz większą część do-
mowych budżetów. A przecież każdy z nas 
chciałby płacić jak najmniejsze rachunki. 
Energooszczędność to efekt współpracy 
wielu elementów budynku. Jednym z nich 
jest prawidłowo dobrany styropian, charak-
teryzujący się odpowiednimi parametrami. 
Firma Austrotherm już od ponad dekady 
oferuje swoim klientom szare styropiany 
o doskonałym współczynniku przewo-
dzenia ciepła na poziomie 0,031 W/mK. 
Badania pokazują, że w Polsce powstaje 
coraz więcej budynków energooszczęd-
nych i pasywnych, które ocieplane są wła-
śnie szarym styropianem. Obserwujemy, 
że inwestorzy zaczynają coraz częściej 
zwracać uwagę na dobór produktów pod 
kątem późniejszej eksploatacji obiektów 
i kosztów z tym związanych, zatem to wła-
śnie oni będą czerpać korzyści z zastoso-
wania materiałów dobrej jakości.

Jakim potencjałem dysponuje obecnie 
Państwa firma? Czy pozwala on na zaspo-
kojenie zwiększonych potrzeb rynkowych?
Zmieniające się wymagania dotyczące izo-
lacyjności termicznej nowych budynków 
oraz coraz większa świadomość inwesto-
rów zmuszają nas do zmian w profilu pro-

dukcji. Bieżące zamówienia od klientów 
zdecydowanie różnią się od realizowanych 
na początku istnienia firmy. W latach 90. do 
dociepleń fasad był stosowany jeden typ 
styropianu, a jego standardowa grubość 
wynosiła 5 cm. Obecnie oferujemy kilka ty-
pów płyt o grubości do 30 cm. Zmusza nas 
to do produkcji większych ilości i poszerza-
nia gamy produktów. Dzięki temu, że firma 
posiada dwie lokalizacje i dwa niezależne 
zakłady produkcyjne, udaje nam się zaspo-
kajać oczekiwania rynku, ale myślimy też 
o kolejnych inwestycjach.

Jak Pan ocenia przyszłość styropianu? Co 
budzi niepokój, a co napawa optymizmem?
Styropian jest bardzo przyjaznym ma-
teriałem termoizolacyjnym, niezwykle 
popularnym w naszym kraju. Obawiam 
się, że niska jakość płyt styropianowych 
produkowanych przez innych producen-
tów może zniszczyć dobrą opinię o sty-
ropianie jako materiale termoizolacyjnym. 
Na szczęście Program Gwarancji Jakości 
prowadzony przez Polskie Stowarzysze-
nie Producentów Styropianu, nasze szko-
lenia wśród wykonawców i odbiorców 
oraz artykuły prasowe itp. uświadamiają 
wielu inwestorom, jak istotna jest gęstość 
płyt. Dwa fakty są dla mnie bardzo opty-
mistyczne. Po pierwsze, średnia grubość 
sprzedawanych płyt wzrasta każdego 
roku, co świadczy o systematycznej po-
prawie izolacyjności termicznej przegród 
budynków. Po drugie, sprzedajemy coraz 
więcej szarych płyt o wyższych parame-
trach izolacyjnych. To dowód na to, że in-
westorzy coraz lepiej rozumieją koniecz-
ność dobrej izolacji, co w perspektywie da 
im oszczędności w okresie ogrzewczym, 
do tego poprawi komfort latem, a w efek-
cie zmniejszy emisję substancji szkodli-
wych do atmosfery.

Jak Pan widzi firmę za kolejne ćwierć wieku 
zarówno w Polsce, jak i za granicą? Obec-
nie wasze siostrzane firmy są w 11 krajach 
Europy. Planujecie dalszą ekspansję?
Ostatnie ćwierć wieku to bardzo duży 
skok technologiczny w naszym kraju, który 

obserwujemy również w budownictwie. 
Dotyczy to między innymi producentów 
materiałów budowlanych, a także maszyn 
do ich produkcji. Obecnie możemy je 
zamawiać w kraju, a ich jakość, w naszej 
opinii, jest już na europejskim poziomie.  
To bardzo ułatwia planowanie kolejnych 
inwestycji, o których wkrótce porozma-
wiamy. Grupa Austrotherm wciąż się roz-
wija. Obecnie jesteśmy w trakcie rozruchu 
technologicznego zupełnie nowego za-
kładu, w którym będzie produkowany ma-
teriał termoizolacyjny, ale  już nie na bazie 
tworzywa sztucznego. Jesteśmy pewni,  
że dzięki temu staniemy się jeszcze bar-
dziej konkurencyjni.

Czy Pana zdaniem dobry wizerunek firmy 
przekłada się na jej sukces?
Z całą pewnością. 25-letnia obecność 
Austrothermu na polskim rynku jest tego 
potwierdzeniem. Od początku istnie-
nia firmy cierpliwie budujemy zaufanie, 
dobrą markę i znakomitą jakość produk-
tów. Marka to przecież obietnica złożo-
na klientowi, która zostaje spełniona za 
każdym razem, kiedy  nasze magazyny 
opuszczają produkty dobrej, powtarzal-
nej jakości. Natomiast znakomita jakość 
produktów to jedno z najważniejszych 
narzędzi przedsiębiorcy nastawionego na 
długofalowy, trwały sukces. To wszystko 
pozwala na budowanie zaufania odbior-
ców, bo dajemy im dokładnie to, czego 
potrzebują. Traktujemy klienta poważnie, 
bo on jest dla nas najważniejszy i stanowi 
bezcenny kapitał.  
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Historia
Historia spółki sięga 1993 roku i jest 
związana z trzema firmami: Zakładami 
Chemicznymi Oświęcim (obecnie Syn-
thos S.A.), Centralą Handlu Zagraniczne-
go Ciech Stomil i austriackim holdingiem 
Schmid Industrie, które postanowiły 
utworzyć Austrotherm w Polsce. Dzięki 
wdrażaniu wysokich, austriackich standar-
dów działania oraz czerpania z bogatego  
know-how holdingu, już pierwsze styro-
piany wprowadzone na polski rynek zo-
stały uznane za najlepsze pod względem 
jakości. Tak jest do dziś. 25-letnia działal-
ność firmy oparta jest na uczciwości, wia-
rygodności i konsekwentnym dążeniu do 
celu, którym od początku istnienia firmy 
jest zaspokojenie potrzeb najbardziej wy-
magających klientów. Kierując się zasadą, 
że o sile marki decyduje solidny i trwały 
produkt, firma dokłada wszelkich starań, 
aby charakteryzowały się one doskonały-
mi parametrami izolacyjnymi i wytrzyma-
łościowymi. 

Jakość
Od wielu lat Austrotherm odgrywa  
ogromną rolę w ustanawianiu standardów 
jakości, wyznaczając tym samym ich naj-

ausTroTHerM Sp. z o.o.

o sile marki decyduje solidny  
i trwały produkt
Austrotherm, uznany za lidera jakości polskiej branży styropianowej, obchodzi  
w tym roku jubileusz 25-lecia działalności. Jakość produktów od samego początku 
cieszy się uznaniem i zaufaniem odbiorców, ale – co najważniejsze – szacunkiem 
firm konkurencyjnych.

wyższy, europejski poziom. Firma zawsze 
dokłada wszelkich starań, aby styropiany 
Austrotherm odznaczały się doskonałymi 
parametrami wytrzymałościowymi, a do 
tego dba, aby przynosiły klientom ko-
rzyści w postaci niższych rachunków za 
ogrzewanie. Austrotherm przywiązuje też 
ogromną wagę do zapewnienia swoim od-
biorcom poczucia komfortu i bezpieczeń-
stwa, dlatego produkcja wszystkich styro-
pianów oparta jest wyłącznie na czystym 

surowcu i bez odpadów z rynku wtórne-
go. Mając na uwadze wysokie jakościo-
we standardy, a przede wszystkim dobro 
klientów, spółka nie wprowadziła na rynek 
styropianów o niskich parametrach izola-
cyjnych, o lambdzie 0,044 i 0,045 W/mK. 
Styropiany te ze względu na bardzo niską, 
zagrażającą bezpieczeństwu, jak i niedo-
puszczalną wytrzymałość, mogły stanowić 
poważne zagrożenie, dlatego nie powinno 
się ich stosować w systemie ETICS.   
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Energooszczędność
W 2017 roku minęło 10 lat, od kiedy 
w ofercie Austrotherm pojawiły się sza-
re płyty styropianowe Austrotherm EPS 
Fassada Premium o doskonałej lambdzie 
na poziomie 0,031 W/mK. Ponad dekada 
doświadczeń i obserwacja rynku pozwoli-
ły stwierdzić, że szare płyty styropianowe 
Austrotherm w klasie Premium nie tylko 
znalazły swoje miejsce w gronie materia-
łów termoizolacyjnych, lecz także zaczęły 
zastępować używany od dziesięcioleci 
biały styropian. Wpływ na to miało kilka 
czynników. Jednym z nich były rosnące 
wymagania dotyczące izolacyjności prze-
gród. Wzrasta także świadomość inwesto-
rów, którzy podejmując decyzję o zakupie 
styropianu, wybierają ten o dużo lepszych 
parametrach. Wiedzą, że styropian to ser-
ce systemu dociepleń, a jego odpowied-
nio dobrane parametry gwarantują dużo 
niższe rachunki za ogrzewanie. Dwa lata 
temu poszliśmy o krok dalej. Postanowi-
liśmy odpowiedzieć na głosy pochodzące 
z rynku, które dotyczyły trudności, jakie 
pojawiają się podczas montażu szarego 
styropianu. Nie wszyscy wykonawcy radzili 
sobie z aplikacją tego materiału, ponieważ 
stosowali te same techniki montażu, co 
w przypadku białego styropianu. Austro-
therm ułatwił im działania i wprowadził 
innowacyjny produkt Austrotherm EPS 

Fassada Premium Reflex, pokryty ultra-
nowoczesną powłoką ochronną. Ułatwia 
ona montaż ocieplenia podczas ekspozycji 
fasady budynku na promienie słoneczne 
i zapewnia dobrą przyczepność kolejnych 
warstw systemu.

Austrotherm FPP Deska Elewacyjna 
W ciągu ostatnich kilku lat oferta firmy 
Austrotherm została rozbudowana. Obok 
już doskonale znanych Fasadowych Profili  

Powlekanych, pojawiła się Austrotherm 
FPP Deska Elewacyjna. Produkt ten bar-
dzo dobrze imituje drewno i wpisuje się 
w nowe trendy w architekturze budynków. 
Zwykłe, drewniane deski to materiał wy-
kończeniowy, który jest popularny od wie-
lu lat. Niestety, nie są odporne na warunki 
atmosferyczne i zniszczenia biologiczne. 
Deski Elewacyjne Austrotherm przeszły 
badania starzeniowe na Politechnice Ślą-
skiej, które potwierdziły, że przez wiele 
lat zachowują niezmienny wygląd. Takie 
działania to kolejny przejaw odpowie-
dzialności, ponieważ dobro klienta, jego 
bezpieczeństwo i poczucie komfortu leżą 
u podstaw działalności firmy Austrotherm.
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przeMysław GeMel 
market manager Central and Eastern Europe BASF  
Master Builders Solution

Przed 2013 rokiem pracował w BASF jako global key account manager 

odpowiedzialny za współpracę z klientem prowadzącym działalność 

w 26 krajach. Z firmą BASF związany od początku jej działania  

na rynku profesjonalnej chemii budowlanej w Polsce. Odpowiedzialny  

za kraje bardzo różne kulturowo oraz będące na różnym poziomie 

rozwoju gospodarczego. Świetny strateg i naturalny przywódca. 

Profesjonalny i konsekwentny w działaniu. W latach 2008–2012 

wiceprezes Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego.

Działania na rzecz ekologii  
i ergonomii są w genach BasF
BASF to już nie tylko firma, ale świato-
wa marka. Działacie na wielu rynkach. 
Wasze motto to „We create chemistry 
– tworzymy chemię”. Nad czym dziś 
pracujecie najintensywniej, jeśli chodzi 
o zaawansowane technologie i produkty?
BASF to faktycznie koncern z ogrom-
nym potencjałem innowacyjnym. To, co 
obecnie wyznacza kierunki naszych dzia-
łań, to kilka światowych megatrendów. 
Przede wszystkim zauważalna jest urba-
nizacja. Miasta rozrastają się, a ludzie 
migrują ze wsi i mniejszych miasteczek 

w poszukiwaniu pracy i lepszych warun-
ków życia. Od wielu branż, w tym rów-
nież od budownictwa, wymagany będzie 
poważny krok w kierunku innowacyj-
nych rozwiązań. W BASF pracujemy 
nad inteligentnym użyciem surowców, 
oczyszczaniem powietrza, nowymi ma-
teriałami konstrukcyjnymi i izolacyjnymi. 
Bardzo ważny dla nas jest także temat 
recyklingu. W wielu miejscach na świe-
cie można zobaczyć nasze pokazowe 
domy, których zużycie energii jest bli-
skie zeru. Poprzez szereg innowacyjnych 
rozwiązań w znaczący sposób możemy 
ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. 
Promujemy produkty jak ecovio® zastę-

pujące plastik w jednorazowych opako-
waniach, torebkach itp. Jest to w pełni 
kompostowalny materiał nie wpływający 
na środowisko. Wiele naszych rozwiązań 
izolacyjnych, jak np. Bastotect® oprócz 
izolacji termicznej zapewnia rewelacyjne 
wygłuszenie. Ponadto w chemii budow-
lanej wprowadziliśmy szereg nowocze-
snych rozwiązań o wieloletniej trwałości,  
np. posadzki dla przemysłu spożywczego 
Ucrete, powłoki do zbiorników, dachów, 
parkingów i basenów Masterseal oraz 
domieszki do betonów pozwalające na 
wznoszenie jeszcze wyższych budynków 
MasterEase, a wiele innych nie sposób 
już nawet wymienić. 
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Jako profesjonaliści udoskonalacie 
produkty oraz łączycie poszczególne ich 
właściwości po to, aby były jak najbardziej 
funkcjonalne w użytkowaniu. Czy takim 
przykładem są posadzki Ucrete? 
Tak, Ucrete są już na całym świecie uzna-
wane za posadzki o najwyższej odporności 
chemicznej, termicznej, a także antybakte-
ryjnej. Ich zastosowanie na masową skalę 
w przemyśle spożywczym podyktowane 
jest bardzo wysokimi wymaganiami w ob-
szarze higieny. Ucrete to już cała gama 
posadzek, oferująca nie tylko różne kolo-
ry, klasy antypoślizgowości, odporność na 
szok termiczny w zakresie temperatur od 
-40°C do +130°C, ale również możliwość 
układania w mroźniach. Do tego są szyb-
kosprawne, bo można je użytkować już po 
5 godzinach od ułożenia.

Obecnie waszym flagowym programem 
jest BASF System Partner. kto jest jego 
głównym adresatem i jakie są jego naj-
ważniejsze założenia? 
Zgadza się. BASF System Partner (BSP) 
to unikatowy na skalę światową program 
przeznaczony dla naszych najlepszych wy-
konawców, aplikatorów, ale jego beneficjen-
tami tak naprawdę są inwestorzy. Głównym 
powodem jego stworzenia były wyniki zle-
conych przez nas badań, które miały na celu 
identyfikację przyczyn niepowodzeń pro-
jektów budowlanych w Europie. Dzięki nim 
poznaliśmy faktory decydujące o wysokości 
ryzyka, którym projekt jest obciążony już 
na etapie samego planowania. Są to: wybór 
odpowiedniej technologii oraz wykonawcy. 
Podejmując tylko dwie odpowiednie decy-
zje, inwestor jest w stanie ograniczyć ryzyko 
niepowodzenia projektu nawet o 40%! Dla-
tego też naszym celem jest szerzenie świa-
domości wśród decydentów rynku budow-
lanego, jak ważne są decyzje podejmowane 
na etapie planowania projektu. Ten program 
jest dla nas naturalnym i logicznym rozsze-
rzeniem oferowanego portfolio produktów. 
Jako producent zaawansowanych rozwiązań 
dla budownictwa chcemy mieć pewność, że 
zostaną one wykonane w odpowiedni spo-
sób wraz z najwyższą dbałością o instrukcje 

aplikacji. Do naszego programu zapraszamy 
firmy, które darzymy zaufaniem. Partnerzy 
BSP przechodzą szereg zaawansowanych 
szkoleń technicznych i stają się ekspertami 
w wybranych przez siebie specjalizacjach. 
Dzięki współpracy opartej na mocnych 
podstawach gwarantujemy, że projekt re-
alizowany w oparciu o produkty BASF przez 
certyfikowanego Partnera BSP będzie ob-
ciążony zdecydowanie niższym ryzykiem,  
aniżeli 90% projektów na rynku. 

Patrząc na Państwa pracę, można powie- 
dzieć, że wybiegacie w przyszłość, a kon-
kurencję chcecie pokonać, tworząc chemię 
i nowatorskie technologie, które sprawdzają 
się w bardzo trudnych i agresywnych wa-
runkach, jak np. w oczyszczalniach ścieków.
Tak, nasza najnowsza powłoka MasterSeal 
7000 CR to produkt oparty o zupełnie nowy, 
opracowany od podstaw w BASF surowiec 
Xolutec. Przy zachowaniu elastyczności 
porównywalnej do najlepszych w tej klasie 
powłok polimocznikowych oferuje rewela-
cyjną wręcz odporność chemiczną. Już kilka 
oczyszczalni ścieków w Polsce zastosowało 
tę technologię. Ich wyzwaniem jest wciąż 
rosnąca agresywność chemiczna ścieków 
związana ze zmniejszonym zużyciem wody 
przez urządzenia gospodarstwa domowego. 
Doprowadziło to do sytuacji, w której więk-
szość obecnych na rynku rozwiązań nie za-
pewniała ochrony zbiorników dłuższej niż rok. 
Jak pokazują niezależne raporty, po upływie 
5 lat użytkowania powłoki w agresywnym 
środowisku nie zauważono żadnych oznak jej 
zniszczenia. Zapewniając wieloletnią odpor-
ność, ograniczamy w sposób znaczący liczbę 
koniecznych remontów, a co za tym idzie – 
również koszty działalności oczyszczalni. Ten 
materiał także świetnie sprawdza się w in-
nych branżach: chemicznej, energetycznej,  
w kopalniach i przetwórstwie metali. 

Nowe technologie, nowe produkty 
i innowacje to jedno, a człowiek i natura 
też mają swoje wymagania. Czy BASF 
w swoich działaniach bierze pod uwagę 
wciąż zmieniające się warunki ekologicz-
ne i ergonomiczne? 

O ekologii i ergonomii wspomniałem na po-
czątku. Nasze działania ukierunkowane są 
na takie użycie surowców, aby jeszcze wiele 
pokoleń na ziemi nie odczuwało skutków 
obecnej działalności. To jest w genach BASF. 
Nasza największa fabryka powstała w du-
chu niemieckiej koncepcji verbund. Oznacza 
to, że odpady z jednej linii produkcyjnej są 
wykorzystywane jako surowce w następnej. 
Wieloletnia ewolucja tego zakładu sprawi-
ła, że nie produkuje on żadnych odpadów. 
Wręcz przeciwnie, nawet woda z rzeki Ren, 
której używamy do chłodzenia reaktorów, 
jest oczyszczana i trafia do niej w lepszym 
stanie niż ta, którą pobieramy. Ergonomia 
to przede wszystkim materiały przyjazne 
człowiekowi. Takie, które sprawiają, że nasze 
życie jest zdrowsze, a środowisko czystsze. 
Mamy szeroką gamę pian dla przemysłu 
meblarskiego, rozwiązań izolacyjnych dla 
budownictwa branży samochodowej i lot-
niczej, jak i wiele innowacyjnych środków 
ochrony roślin, rozwiązań dla branży ko-
smetycznej czy też chemii gospodarstwa 
domowego. Niemal każdy nowy produkt jaki 
wprowadzamy, to milowy krok w obszarach 
ekologii i ergonomii. 

Tworzycie grupy ekspertów, wykonaw-
ców, aplikatorów waszych systemów. 
Podkreślacie, że bierzecie odpowiedzial-
ność za ich szkolenia i rozwój. Czy stąd 
m.in. zrodził się pomysł napisania książki, 
którą specjaliści, naukowcy, a także czytel-
nicy z podstawową wiedzą określili mia-
nem doskonałego kompendium wiedzy czy 
poradnika, który łączy teorię z praktyką?  
Tak. Naszym założeniem rzeczywiście było 
stworzenie poradnika (kompendium wiedzy) 
dla wszystkich osób biorących udział w pro-
cesach inwestycyjnych z wykorzystaniem 
technologii MasterSeal M 689, począwszy 
od etapu planowania inwestycji, poprzez jej 
realizację, po odbiory wykonania prac. Dlate-
go jej zawartość jest tak obszerna i zaczyna 
się od definicji i opisów materiałów ujętych 
w tym opracowaniu, wraz ze szczegółową 
charakterystyką ich parametrów technicz-
nych i właściwości użytkowych, ułatwiającą 
podjęcie decyzji, czy aby na pewno ta 
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technologia będzie optymalnym wyborem  
w przypadku planowanej inwestycji. Są tam 
też opisy poszczególnych czynności wraz 
z listą zagrożeń, które mogą pojawić się  
w trakcie realizacji prac, oraz ze wskazów-
kami, jak ich uniknąć. Ponadto są informacje 
dotyczące aspektów, które należy brać pod 
uwagę przy powykonawczym odbiorze prac 
przez inspektorów ze strony nadzoru inwe-
storskiego wraz z instrukcjami użytkowania 
i czyszczenia.

Jest Pan jednym z założycieli Stowarzysze-
nia Producentów Chemii Budowlanej, a do 
tego był Pan wiceprezesem Producentów 
Betonu Towarowego. Jakie dostrzega Pan 
najistotniejsze problemy w tej branży? 
Branża budowlana stoi przed wieloma wy-
zwaniami. Jednym z nich w ostatnich latach 
w Polsce i rejonie Europy Centralnej są 
rosnące koszty pracy oraz brak wykwalifi-
kowanych pracowników. To duża szansa 
dla takich firm jak BASF na wprowadzenie 
rozwiązań, które w znacznym stopniu skra-
cają czas budowy, ułatwiają jej wykonanie 
lub pozwalają na pracę znacznie mniejszym 
zespołom. Mamy za sobą kolejne bardzo 
gorące lato, co niechybnie oznacza dysku-
sję na temat kolejnych kroków w ograni-
czeniu emisji CO2. To wielkie wyzwanie dla 
przemysłu cementowego. Z całą pewno-
ścią w niedalekiej przyszłości będzie musiał 
pojawić się na rynku materiał alternatyw-
ny, którego produkcja nie będzie miała tak 
dużego wpływu na środowisko naturalne. 
Połączone siły liderów branży z pewnością 
będą w stanie sprostać temu wyzwaniu.

BasF polska  Sp. z o.o. 

Innowacyjność  
motorem rozwoju
Firma BASF Polska działa od 26 lat. Jaki 
najważniejszy cel, zdaniem Pani, udało 
się przez te wszystkie lata osiągnąć 
w Polsce, biorąc pod uwagę fakt, że kon- 
cern działa globalnie?
Firma BASF Polska Sp. z o.o. została zare-
jestrowana w 1992 roku. Dziś zatrudniamy 
ok. 800 pracowników w Warszawie, Śremie, 
Myślenicach i Środzie Śląskiej, a nasz zespół 
i portfolio produktów nadal się powiększa-
ją. Wartość sprzedaży BASF w Polsce za  
2017 rok wyniosła 865 mln euro, co stanowi 
jedenastoprocentowy wzrost względem po-
przedniego roku. Wprowadziliśmy na polski 
rynek wiele innowacyjnych produktów, spo-
śród których dużą część stanowią rozwią-
zania dla branży budowlanej. Doskonałym 
przykładem są marki PCI i MasterBuilders 
Solutions – to innowacje na miarę globalną, 
które dostępne są dla naszych lokalnych 
klientów. Jesteśmy firmą odpowiedzialną 
społecznie, dążącą do lepszej ochrony klima-
tu, promującą inteligentną energię i popula-
ryzującą edukację chemiczną. Jesteśmy też 
aktywnym członkiem wielu polskich stowa-
rzyszeń biznesowych i branżowych, poprzez 
które promujemy najlepsze praktyki, m.in. 
w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środo-
wiska.  

Jak wyobraża sobie Pani rozwój firmy 
w Polsce za kilka lat? Czy macie Państwo 
opracowaną strategię? Co będzie w niej 
najważniejszym wyzwaniem? 
W kolejnych latach dla BASF niezwykle 

ważny będzie dalszy rozwój portfolio pro-
duktów. W 2018 roku segment rozwiązań 
dla rolnictwa został wzmocniony dzię-
ki nabyciu istotnych części działalności  
Bayer z sektora nasiennictwa i herbicydów. 
Będą one stanowić dobre uzupełnienie na-
szej działalności w zakresie ochrony roślin 
i biotechnologii. Na Dolnym Śląsku roz-
poczęliśmy rozbudowę zakładu produkcji 
katalizatorów samochodowych. Fabryka 
w Środzie Śląskiej jest jednym z najbardziej 
nowoczesnych tego typu zakładów BASF 
na całym świecie. Produkowane tam katali-
zatory spełniają surowe normy emisji spalin, 
w tym normę Euro 6/VI. Zmniejszają one 
emisję szkodliwych gazów do 90%, dzięki 
czemu pojazdy wywierają mniejszy wpływ 
na środowisko. Zarówno portfolio produk-
towe, jaki i zespół BASF w Polsce, będą na-
dal rozwijać się dynamicznie.

Dużo mówi się o unijnych regulacjach. 
Jak sobie z tym radzi koncern BASF  
i czy przekłada się to na wzrost kosztów? 
Chodzi mi np. o dostosowywanie działal-
ności firmy do norm unijnych związanych 
z ochroną środowiska czy klimatu. 
Dostarczając nowoczesne materiały i in-
nowacyjne rozwiązania, branża chemiczna 
odgrywa bardzo istotną rolę w poszuki-
waniu odpowiedzi na współczesne wy-
zwania wynikające m.in. ze zmian klima-
tycznych. Kierunki wytyczane przez Unię 
Europejską i przez państwa członkowskie, 
związane z ochroną środowiska, klimatem  

BasF polska sp. z o.o. 
Master Builders solution

ul. Kazimierza Wielkiego 58 
32-400 Myślenice

www.master-builders-solutions.basf.pl
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BasF polska sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa

www.basf.pl

Wywiadu udzieliła

kaTarzyna  
Byczkowska  
prezes  
BASF Polska Sp. z o.o. 

Stanowisko objęła w maju 2018 roku. Jest pierwszą Polką i pierwszą 
kobietą pełniącą rolę dyrektora zarządzającego. Z firmą BASF zwią-
zana jest od 13 lat. Przez ten czas zarządzała zespołami w różnych 
obszarach kulturowych. Pełniła funkcje vicepresident sales and market 
development Iberia oraz funkcje menedżerskie w Europie Północnej 
(w Anglii i Skandynawii), odpowiadała za obszar Europy Centralnej 
i Wschodniej oraz prowadziła projekty w centrali w Niemczech i w Au-
strii. Wcześniej przez 10 lat pracowała dla DOW Chemical w Warsza-
wie i Londynie. Jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej. Uzyskała 
tam tytuł magistra inżynierii chemicznej. Skończyła również studia 
MBA na Uniwersytecie w Calgary.

czy odpowiedzialnością społeczną, są nam bliskie i wpisują się 
w naszą strategię. Z drugiej jednak strony zmiany regulacyjne, po-
dobnie jak dostęp do surowców i ceny energii, często wiążą się 
z wyższymi kosztami prowadzenia działalności. Wzrost kosztów 
z kolei obniża konkurencyjność europejskich firm na globalnym 
rynku wobec przedsiębiorstw z innych regionów świata, które nie 
mają takich obostrzeń. Rozwiązaniami, na których my się koncen-
trujemy, są innowacyjność i poprawa efektywności. 

Dziś, aby być konkurencyjnym na rynku zarówno europejskim, 
jak i  światowym, nie wystarczy już mieć tylko najlepszy produkt 
i usługę. Bardzo ważną rzeczą jest posiadanie i rozwijanie zaple-
cza laboratoryjno-badawczego, a przyszłością są innowacje.  
Jak to wygląda w Państwa firmie?   
Dostarczanie nowych rozwiązań jest dla nas podstawą strategii 
rozwoju biznesu. Rosnącą presję na zwiększenie innowacyjności 
w branży postrzegamy jako szansę. W ośrodkach badawczych BASF 
na całym świecie pracuje ok. 10 tys. osób prowadzących łącznie ok. 
3000 projektów. Roczne nakłady na obszar R&D sięgają 2 miliar-
dów euro. Współpraca ze startupami stanowi również część strate-
gii BASF w zakresie innowacyjności. Do współpracy z tego rodzaju 
podmiotami w ramach grupy BASF została powołana dedykowana 
spółka. Potencjalne inwestycje zawierają się w takich obszarach jak: 
chemia, procesy chemiczne, zaawansowane materiały, digitalizacja 
i gospodarka 4.0 oraz modele biznesowe oparte na ekosystemach. 
W ten sposób wzbogacamy portfolio BASF o innowacyjne materiały 
i technologie. Mamy już sukcesy. Dobrym przykładem jest druk 3D. 
Współpraca dla tego obszaru ze startupami stanowi podstawę na-
szego strategicznego rozwoju. 

Jaka jest najważniejsza zasada, którą kieruje się Pani w biznesie? 
Dla mnie kluczowy w biznesie jest klient, dlatego „Customer Centri-
cyty” jest podstawową zasadą, którą się kieruję. Oznacza to dla mnie 
stawianie klienta w centrum naszych wszystkich aktywności. Poprzez 
dialog i wsłuchiwanie się w klienta możemy nie tylko zrozumieć jego 

bieżące oczekiwania, ale także przewidzieć przyszłe potrzeby i aktyw-
nie je realizować. Zorientowanie na klienta to sposób myślenia, któ-
ry nie jest zarezerwowany tylko dla zespołu sprzedażowego, ale jest 
wspólnym nastawieniem wszystkich działów w firmie.

AFrykAriUM-OCEANAriUM, WrOCłAW – W OBiEkCiE ZASTOSOWA-
NO iNNOWACyJNy SySTEM MASTErSEAL M 689

STADiON NArODOWy, WArSZAWA – PrZy BUDOWiE OBiEkTU WykO-
rZySTANO NOWOCZESNE DOMiESZki MASTEr BUiLDErS SOLUTiON
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Baukrane BuDownIcTwo  
Sp. z o.o., Sp. k.

z sukcesem realizujemy  
nasz biznes
BAUKRANE to synonim najwyższej jakości i profesjonalizmu w pracach budowlanych. 
Wysoko wykwalifikowana kadra, rzetelni współpracownicy i nowoczesny sprzęt  
oraz dbałość o jak najwyższą jakość usług. To także gwarancja, że każda nasza realizacja 
spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających inwestorów. Firma oferuje ponadto 
świetnej klasy sprzęt oraz fachowe doradztwo doświadczonych pracowników  
w zakresie wyboru sprzętu budowlanego.  

BAUkrANE od 10 lat stara się spełniać 
oczekiwania i zaspokajać potrzeby 
klientów poprzez oferowanie najwyższej 
jakości produktów. Jak widać, odnosi na 
tym polu wiele sukcesów. Proszę powie-

dzieć, co poza jakością jest dla Państwa  
dziś kluczem do sukcesu? 
Daniel Pawłowski: Od początku mojej 
kariery w branży budowlanej staram się 
działać zgodnie z jedną z dewiz Henry’ego 

Forda: „Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret 
sukcesu, to jest to umiejętność przyjmo-
wania cudzego punktu widzenia i patrze-
nia z tej perspektywy z równą łatwością, 
jak z własnej”. Kluczami do sukcesu są 

DanIel pawłowskI 
prezes zarządu BAUKRANE Budownictwo Sp. z o.o., Sp. k. 

Z branżą budowlaną związany od 2011 roku. Funkcję prezesa zarządu 

pełni od 2012 r. Praca jest dla niego pasją, dlatego konsekwentnie 

realizuje ideę połączenia solidnego, partnerskiego podejścia do biznesu 

i klientów z wiedzą techniczną. W swojej pracy nieustannie poszukuje 

nowych ścieżek rozwoju biznesu i inspirujących ludzi. Mimo młodego 

wieku posiada duże doświadczenie, wiedzę i kompetencje niezbędne 

w zarządzaniu firmą. Prywatnie miłośnik piłki nożnej i wędkarstwa. 

Aktywnie wspiera też rozwój sportu, szczególnie wśród dzieci 

i młodzieży. 
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ogromna spostrzegawczość i umiejętność 
odczytywania sygnałów oraz potrzeb 
rynku, a także wyprzedzania oczekiwań 
klientów. Standardem jest już, że klienci 
niezmiennie oczekują najwyższej jakości 
i rozwiązań kompleksowych, dlatego za-
wsze staramy się być dwa kroki do przo-
du. Liczne nagrody i certyfikaty przyzna-
ne BAUKRANE dowodzą, że skutecznie 
realizujemy nasz biznes. Mimo świetnych 
wyników finansowych mamy świadomość, 
jak bardzo istotne są pokora i dystans. Nie 
chcemy tracić z oczu wartości, które w biz-
nesie są szczególnie ważne – uczciwości  
i pracowitości. Według mnie to one gwa-
rantują nasz wspólny sukces.

Firma ma na swoim koncie prawie dwie-
ście zrealizowanych projektów. który 
z nich miał, Pana zdaniem, szczególne 
znaczenie dla rozwoju firmy? 
Paweł Burzykowski: Trudno mówić 
o konkretnych inwestycjach, ponieważ 
praktycznie każda miała ogromny wkład 
w nasz rozwój. Zdecydowanie łatwiej 

jest mówić o kolejnych etapach. Dystans, 
który wówczas przebyliśmy, zmienił nasz 
wizerunek na rynku. Przestano postrze-
gać nas jako firmę obsługującą tylko 
małe i średnie inwestycje budownictwa 
mieszkaniowego. Przykładowo, takim 
krokiem milowym było rozpoczęcie dzia-
łalności w sektorze budynków wysokich, 
obiektów mostowych i inżynieryjnych czy 
obiektów wykonywanych w bardzo popu-
larnej teraz technologii betonu architek-
tonicznego. Nie było to łatwe, ponieważ 
jest to bardzo wymagający rynek, głównie 
obsługiwany przez znane ogólnopolskie 
firmy wykonawcze. Musieliśmy solidnie 
przygotować się pod kątem wprowa-
dzenia nowoczesnych systemów szalun-
kowych czy systemów BHP. Całkowicie 
przeorganizowaliśmy nasz dział logisty-
ki oraz biuro techniczne, które obecnie 
spełniają wymogi najbardziej skompli-
kowanych projektów. Teraz jesteśmy 
postrzegani przez naszych klientów jako 
solidny partner, czego dowodem są otrzy-
mywane referencje. Realizacja trudnych 

i wymagających projektów ułatwiła nam 
także otworzenie oddziałów na południu 
Polski. Aktualnie realizujemy bardzo cie-
kawe inwestycje we Wrocławiu, Krako-
wie i Rzeszowie, których obsługa przy-
czyni się do zbudowania wspaniałych, 
partnerskich relacji z nowymi klientami.

które działania są obecnie prioryte- 
towe dla spółki oraz jakie są plany  
na przyszłość? 
Daniel Pawłowski: Nasze plany są ambit-
ne i długofalowe, stawiamy na dynamicz-
ny rozwój. Z racji mojego wizjonerskiego 
podejścia do biznesu oczywiście są takie, 
które wraz z zespołem wysuwamy na 
pierwszy plan. Jednym z nich jest finaliza-
cja budowy naszej nowej siedziby głównej, 
tj. budynku biurowego wraz z nowocze-
snym zapleczem w postaci hali magazy-
nowo-warsztatowej. Inwestycja ta jest 
na dość zaawansowanym etapie. Mamy 
już zadaszone przestrzenie magazynowe 
w Krakowie i Gdańsku, które zwiększa-
ją komfort i ułatwiają realizację zadań  
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naszym pracownikom. Spodziewamy się, 
że efekt końcowy w postaci otwarcia 
nowej siedziby, będzie bardzo znaczą-
cy dla firmy odnośnie szybkiej realizacji 
i obsługi projektów. Dzięki nowej hali 
warsztatowo-magazynowej wdroży-
my również nowe usługi, jak serwiso-
wanie oraz modernizacja szalunków 
własnych naszych klientów. Dodam, 
że w ten sposób BAUKRANE wyszło 
naprzeciw klientom, którzy z powodu 
braku fachowców w tej branży, mieli 
problem z realizacją swoich inwestycji.  

Jeśli chodzi o długoterminowe plany, 
to jesteśmy również w trakcie omawia-
nia szczegółów współpracy z jednym 
z profesjonalnych producentów żurawi 
w zakresie dedykowanej produkcji no-
wych maszyn dla nas. Naszym celem jest 
systematyczne modernizowanie parku 
maszynowego, a zakup kolejnych ma-
szyn, mających jeszcze lepsze parametry 
techniczne, tj. udźwigi i mniejsze zapo-
trzebowanie na energię, da operatorom 
gwarancję komfortowych warunków pra-
cy. Jednocześnie zamierzamy promować 
świetny polski produkt. 
Chcielibyśmy także wykorzystać dosko-
nałe położenie naszej centrali w Gdań-
sku, która w przyszłości będzie pełniła 
rolę centrum logistycznego, świetnie 
skomunikowanego z resztą Polski, Euro-
py i świata. 

Kolejnym kluczowym projektem jest in-
westycja w nowoczesne oprogramowanie 
klasy ERP Microsoft Dynamics NAV, któ-
re zostało stworzone z uwzględnieniem 
specyfiki naszej działalności. Będzie to 
milowy krok i zupełnie nowy standard 
w obsłudze naszych klientów. Zadbaliśmy 
o to, aby podczas wdrożenia system po-
siadał wszystkie niezbędne konstrukcje 
modułowe i oferował aplikacje przydatne 
m.in.: do prowadzenia księgowości, kon-
troli łańcucha dostaw i stanów magazyno-
wych, monitorowania przebiegu procesu 
logistycznego, raportowania zmian, zarzą-
dzania projektami i kontaktami z klientami 

Akademia będzie miała charak-
ter edukacyjny, informacyjny 
i doradczy w wyborze ścieżki 
zawodowej młodzieży, ale tak-
że i dorosłych. Będzie to dla 
nich szansa na zdobycie wiedzy, 
która bardzo szybko postępuje, 
a zarazem doświadczenia, by 
dołączyć do  wykwalifikowanej 
kadry. 

wania nowej profesji. Jednym z wdrożo-
nych już działań wspierających młodzież 
jest patronat BAUKRANE nad klasą 
w gdańskiej szkole Conradinum. Nasza 
Akademia będzie nie tylko profesjonal-
nym centrum szkoleniowym działającym 
na potrzeby naszej firmy, ale przede 
wszystkim będzie wsparciem dla całej 
branży budowlanej na polskim rynku. 
Głęboko wierzę w ten projekt, bo two-
rząc jego zarys, miałem na celu rozwój 
rynku pracy, na którym brakuje fachow-
ców w naszej branży oraz chęć odcza-
rowania niepochlebnej opinii młodzieży 
o szkolnictwie zawodowym. W naszej 
firmie jest mnóstwo osób, które są przy-
kładem tego, że branża budowlana daje 
ogromne możliwości rozwoju. Projekt 
Akademii jest dla nas bardzo istotny, 
ma ambitne założenia i jestem pewien, 
że wszyscy będą nim pozytywnie zasko-
czeni. 

Oprócz powyższych planów, chcemy zin-
tensyfikować rozwój sprzedaży poprzez 
rozszerzenie zasięgu sieci handlowej na 
terenie całego kraju, przy jednoczesnej 
modernizacji i rozwoju sklepu interne-
towego. Planujemy ekspansję handlową  
na rynki europejskie, w tym poszerzenie 
asortymentu oraz dynamiczny rozwój 
eksportu towarów. Nasz sukces na ryn-
ku polskim motywuje nas do sięgania po 
więcej. 

oraz dawał możliwość budżetowania, 
itp. Wdrożenie zintegrowanego systemu 
usprawni i usystematyzuje pracę całego 
zespołu, co relatywnie przełoży się na 
wydajność i efektywność pracowników. 
Pomoże to także osiągnąć znaczące ko-
rzyści biznesowe, ale co najważniejsze, 
bardzo poprawi jakość obsługi klien-
ta, a do tego będzie dla nich aktywnym 
wsparciem w realizowanych projektach 
budowlanych. 

Ponadto mam także ogromną wizję (któ-
ra notabene już się realizuje) stworzenia 
Akademii BAUKRANE, która będzie pro-
fesjonalnie szkoliła cały rynek budowlany, 
w tym m.in. kadrę obsługującą i serwisują-
cą żurawie.
Akademia będzie też miejscem, które za-
pewni niezbędne narzędzia do wykony-
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BAUkrANE oferuje szeroki wybór sprzętu budowlanego. 
Czy oferta będzie rozwijana, a jeśli tak, to w jakim kierunku? 
Paweł Burzykowski: Pomimo dużych zasobów maszyn wciąż kon-
centrujemy się na koncepcji rozwoju i unowocześniania naszej ofer-
ty sprzętowej. Oprócz celów wspomnianych przez prezesa zarządu, 
muszę wspomnieć, że intensywnie pracujemy nad rozwijaniem ofer-
ty systemów szalunkowych. Ostatnio wprowadziliśmy do portfo-
lio system stropów panelowych Alustrop oraz systemy szalunków 
ściennych, których standardem jakościowym jest wypełnienie sklej-
ką pokrytą warstwą PPL. Przekłada się to na uzyskiwanie bardzo 
dobrych powierzchni betonu i dużo łatwiejsze serwisowanie płyt 
szalunkowych. Ponadto prowadzimy zaawansowane prace nad wpro-
wadzeniem do naszej oferty systemu deskowań stropowych, tzw. 
stolików, pozwalających na znaczne przyspieszenie prac na budowie, 
zminimalizowanie nakładów pracy ludzkiej potrzebnej do ich obsługi 
oraz równoczesne uzyskiwanie wysokiej jakości powierzchni betono-
wych. Kolejnym z planowanych kroków jest wprowadzenie systemu 
ściennego dedykowanego ścianom z betonu architektonicznego, 
który pozwala wykonywać powierzchnie betonowe o bardzo wy-
sokiej jakości oraz dostosowywać kształt deskowania do najbardziej 
skomplikowanych konstrukcji. Jak widać, przed nami naprawdę dużo 
pracy projektowej, ale nie mamy wątpliwości, że poprowadzi ona 
do umocnienia pozycji BAUKRANE na rynku. Chcemy nieustannie 
utrzymywać naszych klientów w przekonaniu, że jesteśmy zespołem 
profesjonalistów, którzy zrealizują najbardziej wymagające projekty. 
Każdy z tych elementów przełoży się oczywiście na większą konku-
rencyjność BAUKRANE na rynku i liczbę zadowolonych klientów.

Jak oceniają Państwo dziś potrzeby inwestorów na polskim 
rynku budowlanym, a zarazem jakie Państwa zdaniem rysują się 
perspektywy dla tej branży, co oczywiście będzie miało znacze-
nie także dla BAUkrANE? 
Daniel Pawłowski: Według szacunków ekspertów z rynku bu-
dowlanego wartość tego segmentu w Polsce w 2018 roku po raz 
pierwszy w historii ma przekroczyć poziom 200 mld zł, a w 2019 
roku ta wzrostowa tendencja ma się utrzymać. Ożywienie na rynku 
budowlanym, a co za tym idzie wzrost inwestycji, jest szczególnie 
widoczne w sektorach budownictwa jednorodzinnego i użyteczno-
ści publicznej. Można również zauważyć, że na rynku budowlanym 
w Polsce zaczęli się liczyć mniejsi, ale bardziej wyspecjalizowani 
gracze, którzy zyskują na rywalizacji z dużymi firmami i grupami 
budowlanymi. To doskonały czas na rozwój dla BAUKRANE. Poza 
tym Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna dla inwestorów za-
granicznych. Imponujące nakłady na modernizację oraz duży po-
tencjał rozwoju sprawiają, że pojawiają się u nas coraz większe 
i ciekawsze projekty, a do tego bardziej skomplikowane pod wzglę-
dem technologicznym. Nie mam zatem wątpliwości, że czekają nas 
lata hossy w branży budowlanej. Inwestorzy potrzebują przede 
wszystkim kompetentnego partnera, który zapewni im nie tylko 
najwyższą jakość, ale i kompleksowe rozwiązania oraz indywidualne 

Baukrane Budownictwo sp. z o.o., sp. k.  
ul. Jana Keplera 36, 80-299 Gdańsk

tel. 58 345 11 17, 510 345 555
www.baukrane.pl

paweł BurzykowskI  
członek zarządu i dyrektor operacyjny  
BAUKRANE Budownictwo Sp. z o.o., Sp. k.

Absolwent Wydziału Budownictwa i Inży-
nierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej. 
Od 2002 roku związany z branżą budow-
laną, głównie w dziedzinie nowoczesnych 
i profesjonalnych systemów szalunkowych.

Wywiadu udzielili: 
DanIel pawłowskI  
prezes zarządu

podejście. Dziś możemy już sprostać takim oczekiwaniom, a przed 
nami bardzo ambitny cel – chcemy być liderem w naszym segmencie.  

Mam na koniec personalne pytanie. Jakimi najważniejszymi 
zasadami kierujecie się Państwo w zarządzaniu firmą? 
Daniel Pawłowski: I tutaj ponownie posłużę się cytatem, tym ra-
zem wielkiego Steve’a Jobsa: „Świetne rzeczy w biznesie nigdy nie 
mają jednego autora. Najdoskonalsze produkty są dziełem zespołu 
ludzi”. To doskonałe odzwierciedlenie mojego podejścia do sukce-
su, ponieważ jestem w pełni świadomy, że firma by go nie odniosła 
i nie była w tym miejscu, gdzie jest teraz bez pracowników, zespo-
łu fantastycznych i rzetelnych profesjonalistów, którzy są ogromną 
wartością BAUKRANE. W zarządzaniu firmą ważne są dla nas re-
lacje i komunikacja, elastyczne podejście i bycie fair w stosunku do 
siebie. Nieustannie inwestujemy w pracowników, podnosimy nasze 
kompetencje poprzez szkolenia, a do tego ważnym aspektem dla 
nas jest integracja. Dla mnie, i tym samym dla BAUKRANE, efek-
tywne zarządzanie firmą oznacza czerpanie z tego, co najważniejsze 
w idei zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności społecznej 
w biznesie. Zawsze pamiętam, że największym dobrem BAUKRANE 
są ludzie, którzy tworzą firmę, a ja mam przywilej bycia jej częścią. 
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Jacek czyżewIcz
prezes zarządu Baumit Sp. z o.o.

Karierę zawodową rozpoczął w 1981 roku w Przemysłowym Centrum 

Optyki (PCO) w Warszawie na stanowisku konstruktora. W latach 

90. pracował w warszawskiej firmie Vitton oraz spółce WERU Polska. 

Od 2000 roku był związany z Gerda Sp. z o.o., gdzie pełnił obowiązki 

commercial directora oraz wiceprezesa spółki. W 2005 roku rozpoczął 

współpracę z firmą Glaspol Sp. z o.o (Grupa Saint-Gobain) z Pruszkowa, 

gdzie zajmował stanowisko business unit director. Od 2012 roku pełni 

funkcję prezesa zarządu Baumit Sp. z o.o. 

zdrowe życie to dobry kurs
Nasz projekt realizujemy we współpracy ze specjalistami z uniwersytetu 
w Wiedniu. W efekcie, jak mało kto, potrafimy tworzyć produkty,  
które najskuteczniej kształtują i stabilizują warunki zamieszkiwania. 

Niebanalna architektura, nowoczesne 
budownictwo i zdrowe mieszkanie – tak 
z pewnością można dziś określić poten-
cjał firmy Baumit. Czy spodziewał się Pan 
tego, obejmując fotel prezesa sześć lat 
temu?
Już po pierwszej, zapoznawczej wizy-
cie w firmie wiedziałem, że czeka mnie 
coś niezwykłego. Pierwszy kontakt, sło-
wa zamienione z nowymi koleżankami 
i kolegami były pełne pozytywnej ener-
gii, radości i trudnej do zrozumienia dla 
nowicjusza pasji. To „coś” jest cały czas 

obecne w Baumit. Niebanalna architek-
tura, którą współtworzymy, nowoczesne 
budownictwo, zdrowe mieszkanie to tylko 
kilka obszarów, w których jest to najlepiej 
widoczne i odczuwalne. Wielu powie,  
że dowodzenie firmą to zaszczyt, wyzwanie 
lub wielka odpowiedzialność. To prawda,  
ale dla mnie zarządzanie firmą Baumit 
w Polsce jest po prostu fajne.

Firma cieszy się międzynarodową reno-
mą. W tym roku byliście obecni na gali 
prestiżowego konkursu na Europejską 

Fasadę roku 2018 na Słowacji, gdzie 
dostrzeżono aż pięć projektów z Polski. 
To dla Pana prawdziwy powód do dumy?
Oczywiście, że tak. Bycie nominowanym 
niemal we wszystkich kategoriach czy zwy-
cięstwo w głosowaniu internautów, nie 
może być przecież powodem do wstydu. 
Jestem dumny, nie tylko z naszego zespo-
łu, ale także z architektów, inwestorów 
i wykonawców, z którymi współpracujemy. 
Jestem dumny z naszych produktów, któ-
re pozwalają tworzyć tak piękne projekty.  
Jestem dumny z Baumit!
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Baumit sp. z o.o.
ul. Wyścigowa 56G, 53-012 Wrocław

tel. 71 358 25 00
www.baumit.com

Baumit to także firma, której produkty 
pod kątem jakości i bezpieczeństwa mają 
nie tylko zapewnić klientom, że będą 
mieszkać ładniej, zdrowiej i oszczędniej, 
ale i w zgodzie z naturą. Jakie działania 
podejmujecie na rzecz ochrony środo-
wiska, klimatu oraz wykorzystywania 
energii?
Dzisiaj na sztandarach Baumit powie-
wa hasło „Healthy Living” – „Zdrowe 
życie (zamieszkiwanie)”. To hasło ładnie 
brzmiące, ale też niesłychanie prawdzi-
we w wykonaniu naszej firmy. Miesz-
kanie może być naprawdę zdrowsze, 
jeżeli zostanie dobrze docieplone, bę-
dzie zbudowane z solidnych materiałów 
stabilizujących warunki zamieszkania 
i wreszcie wykończone przy użyciu pro-
duktów regulujących klimat wewnątrz 
pomieszczeń. Określiłem „Healthy Living” 
w wykonaniu Baumit jako niesłychanie 
prawdziwe, gdyż jest ono logiczną kon-
sekwencją wyników unikalnych badań, 
jakie od kilku lat prowadzimy w naszej 
firmie. Zbudowaliśmy osiedle małych 
domków w różnych technologiach, wyko-
rzystując przy tym różne materiały. Dzięki 
zainstalowanym czujnikom monitoruje-
my i rejestrujemy warunki zewnętrzne 
oraz wewnętrzne. Badamy temperatu-
rę, wilgotność, skład powietrza, a także 
akustykę itd. Nasz projekt realizujemy  
we współpracy ze specjalistami z uniwer-
sytetu w Wiedniu. W efekcie, jak mało kto 
potrafimy tworzyć produkty, które naj-
skuteczniej kształtują i stabilizują warunki  
zamieszkiwania. Jak mało kto, potrafimy 
też dobrać optymalny zestaw materiałów 
dla każdej konstrukcji budynku. I w końcu, 
jak mało kto, potrafimy sprawić, że nasi 
klienci będą mieszkali zdrowiej, oszczęd-
niej, a do tego jeszcze ładniej.

Wiem, że celem firmy jest dołączenie 
w najbliższej przyszłości do prestiżowego 
grona 10 marek materiałów budow-
lanych cieszących się największym 
zaufaniem wśród architektów, wykonaw-
ców i inwestorów. W fasadach, tynkach 
i jastrychach chcecie być numerem jeden 

lub dwa. Co zatem musi was odróżniać 
od konkurencji, abyście sprostali takiemu 
wyzwaniu?
Małe sprostowanie. Nasza marka już 
cieszy się dużym zaufaniem. Na podium 
jesteśmy od lat. Jest w nas wiele pokory, 
ale też sporo energii i radosnej buty. Za-
wsze mierzymy w pozycję numer jeden! 
Aby to osiągnąć, stawiamy prawidłowo 
akcenty w naszym marketingu mix. Nie 
pomijamy żadnego elementu. Rozwijamy 
nasze produkty w oparciu o najnowsze 
wyniki badań, edukujemy rynek, komu-
nikując w przystępny sposób korzyści, 
jakie wynikają z zastosowania naszych 
materiałów. Do tego na bieżąco modyfi-
kujemy nasz serwis tak, aby jak najlepiej 
pasował do aktualnej sytuacji oraz po-
trzeb, a przy tym pozycjonujemy nasze 
produkty uczciwie w obrębie ich klasy.

Jak Pana zdaniem rysują się perspektywy 
dla branży? Co napawa w niej optymi-
zmem, a co wzbudza niepokój? Niektó-
rym sen z powiek spędza np. brak rąk  
do pracy, w tym fachowców. 
Brak rąk do pracy to oczywiście problem 
naszego kraju, sektora gospodarki i czasu. 
Dotyczy on jednak wszystkich i pod tym 
względem nie ma istotnego wpływu na 
budowę naszej pozycji rynkowej. Osobi-
ście nie sądzę, aby miał się on dalej po-
głębiać. Uważam, że już niedługo zniknie 
wszechobecna histeria i wróci rozsądek 
(w zachowaniach pracowników i praco-
dawców), choć koszty pracy pozostaną 
na wysokim poziomie. Przypuszczam, 
że z czasem rynek zaakceptuje uczciwy, 
wyższy poziom cen i w zasadzie wszystko 
wróci do normy. To, co napawa mnie naj-
większym niepokojem, to wszechobec-
na niepewność. Nie wiem, jak rozwinie 
się sytuacja w Europie i na świecie. Nie 
wiem, na ile i jak szybko rozedrgana UE 
potrafi się pozbierać i ponownie skon-
solidować. Nie wiem, na ile nasze kla-
sy polityczne potrafią dostrzec korzyść 
w budowaniu i współdziałaniu. Nie wiem,  
na ile potrafimy rozsądnie implemen-
tować w kraju unijne prawo i regulacje 

(RODO to kliniczny przykład gubienia 
sensu i celu nowej regulacji). Jeżeli zatem 
coś wzbudza mój niepokój i czegoś się 
obawiam, to nieznanego. Dużo jest tego 
w naszym otoczeniu i nie wiem, z czym 
przyjdzie się zmierzyć w najbliższym cza-
sie. Pozostaję jednak optymistą, bo gdy 
pojawi się coś nowego i trudnego, to nie 
będzie już nieznanym, a zatem będziemy 
mogli działać.

Baumit posiada swoje siedziby prawie 
w całej Europie. W Polsce ma trzy za-
kłady produkcyjne. Jakie są plany  
na kolejne lata, jeśli chodzi o rozwój 
firmy i produktów? Ma Pan jakieś spe-
cjalne pomysły?
Pomysłów jest sporo. Rozważamy róż-
ne opcje. Z pewnością nasza europejska 
struktura jest mocnym punktem firmy 
i w zjednoczonej Europie pozwala bu-
dować przewagę konkurencyjną. Grupa 
Baumit od samego początku stawiała na 
zdrowe i piękne zamieszkiwanie. Nasza 
misja i wizja zmieniały się, ale zawsze 
wokół tej samej osi. Nie były to rewo-
lucje, lecz właśnie przemyślane ewolu-
cje. Nie sądzę, abyśmy chcieli zejść z tej 
ścieżki w najbliższych latach. Koncepcja  
„Healthy Living” to dobry kurs. Wyprze-
dzamy naszych konkurentów i z pewno-
ścią będziemy chcieli zdyskontować po-
niesione na rozwój nakłady. Mamy także 
plany długoterminowe, o których jednak 
chętnie porozmawiam dopiero za kilka lat. 
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W Polsce już od 24 lat Baumit rozwija 
ideę „pomysłów z przyszłością”, ciesząc 
się szczególnie silną pozycją w zakresie 
sprzedaży kompletnych systemów ocie-
pleń budynków i tynków maszynowych 
(cementowo-wapiennych, gipsowych). Po-
nadto oferta Baumit obejmuje m.in. masy 
samopoziomujące, jastrychy, produkty do 
układania płytek ceramicznych i materia-
ły do renowacji zabytków, a także zapra-
wy murarskie. Działalność podstawową 
przedsiębiorstwa realizują trzy zakłady 
produkcyjne: w Pobiedziskach k. Poznania, 
Łowiczu oraz Bełchatowie.

Przez innowacyjność do sukcesu
Głównym źródłem sukcesu Baumit są 
nowatorskie metody opracowania pro-
duktów, sięgające austriackiego Wopfing 
i tamtejszego Centrum Innowacyjności 
Baumit, jednego z najnowocześniej-
szych centrów badawczo-rozwojowych 
europejskiego przemysłu materiałów 
budowlanych. Tam rodzą się „pomysły 
z przyszłością”, zmieniające oblicze bran-
ży i wyznaczające kierunki jej rozwoju. 
Wystarczy wspomnieć o linii produktów 
szybkosprawnych, na czele z jedynym  

BauMIT  Sp. z o.o.

Baumit – pomysły  
z przyszłością 
Marka Baumit powstała w 1988 roku. Należy do austriackiego 
koncernu Schmid Industrie Holding i jest jednym z najbardziej 
cenionych brandów na światowym rynku budowlanym.  
Posiada oddziały w 27 krajach Europy oraz w Chinach. 

na polskim rynku szybkowiążącym tyn-
kiem cementowo-wapiennym – Baumit 
MPI 30 Speed. Unikatowa formuła gwa-
rantuje skrócenie czasu potrzebnego do 
jego zacierania z nawet kilkunastu do za-
ledwie ok. 2-3 godzin, niezależnie od gru-
bości warstwy, temperatury czy chłon-
ności podłoża! Nie zapominajmy także 
o błyskawicznej posadzce cementowej 
Baumit Rapido 1 Speed, której najwięk-
szym atutem jest zawrotna szybkość za-
równo wiązania, jak i wysychania, umoż-

liwiająca ruch pieszy po 3h od nałożenia, 
a po 24h układanie płytek czy parkietu.

Zdrowie na celowniku
Bycie w czołówce zobowiązuje, dlatego 
w 2015 r. Baumit stworzył największy park 
badawczy materiałów budowlanych w Euro-
pie – Viva Park, gdzie przez dwa lata prze-
analizowano i dokonano oceny ponad pięciu 
milionów danych pomiarowych istotnych dla 
budownictwa przyjaznego mieszkańcom. 
Wyniki pokazują, że jednym z najlepszych 

FABrykA BAUMiT W łOWiCZU
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sposobów zapewnienia opty malnego mikro-
klimatu jest synergia takich czynników jak: 
■  odpowiednia termoizolacja, wykonana 

z materiałów o naturalnych zdolnościach 
do pochłaniania pary wodnej 

■  masa ścian pełniąca funkcję bufora gro-
madzącego energię 

■  tynki wewnętrzne regulujące wilgotność 
powietrza i wspierające jego cyrkulację 
w pomieszczeniach. 

Wnioski te nie pozostają oczywiście bez 
wpływu na ofertę firmy Baumit, która dzię-
ki tegorocznym nowościom takim jak go-
towa wapienna gładź szpachlowa Baumit 
KlimaFinish, farba krzemianowa Baumit 
KlimaColor i podkład gruntujący Baumit 
KlimaPrimer rozwinęła linię Baumit Klima, 
która tworzy kompletny program natural-
nych, „oddychających” produktów. Dzięki 
nim można myśleć o zdrowym mieszkaniu.  

kierunek – energooszczędność
Rosnące wymagania w zakresie efektywno-
ści energetycznej powodują, że największą 
uwagę w projektach budowlanych przywią-
zuje się dziś do odpowiedniej termoizolacji. 
Minimalne grubości warstwy ocieplenia 
wzrastają z roku na rok. Obecnie sięgają  
20–25 cm, co niesie za sobą pewne trud-
ności, np. tzw. efekt okien strzelniczych 
czy straty powierzchni w takich miejscach 
jak balkony i loggie. Dlatego firma Baumit 
proponuje również takie rozwiązania, któ-
re zapewnią najwyższą izolacyjność ciepl-

ną przy zastosowaniu możliwie najmniej-
szej grubości termoizolacji. Przełomowym 
w tej dziedzinie rozwiązaniem jest system 
Baumit StarSystem Resolution opartym na 
płycie Baumit ResolutionTherm z rdzeniem 
ze sztywnej piany fenolowej. Jej przewod-
ność na poziomie λ = 0,022 W/mK pozwala 
przy grubości 6 cm osiągnąć ten sam efekt 
termoizolacyjny, który daje zastosowanie 
10 cm warstwy tradycyjnego styropianu 
o współczynniku λ = 0,040 W/mK.

Zaprzyjaźnieni z otoczeniem
Podążając ścieżką rozwoju, Baumit wy-
znacza sobie kolejne cele. Pamięta przy 
tym o swoim otoczeniu i lokalnych spo-

łecznościach. Baumit w Polsce to nie tyl-
ko nowoczesne produkty i technologie, 
lecz także skupiające wielu uczestników 
wydarzenia. Tu warto przywołać autorski 
projekt Fasada Roku zainicjowany w 2007 
roku. Jego ideą jest docenienie elewacji 
jako elementu wpływającego na atrakcyj-
ność budynku i jego okolicy. W 2015 roku 
zainicjowano akcję ColorLove Przedszko-
le. Miała ona na celu wspieranie rozwoju 
i kreatywności dzieci poprzez nasycenie 
kolorami ich najbliższego otoczenia. 

Wszystkim dążeniom firmy przyświeca 
jeden cel – by ludzie mieszkali „ładniej, 
zdrowiej i oszczędniej”. 

BUDyNEk BiUrOWy, ArCH. APA ZALEWSki BUBAk

BUDyNEk WiELOrODZiNNy, ArCH_iT PiOTr ZyBUrA

Baumit sp. z o.o.
ul. Wyścigowa 56G, 53-012 Wrocław

tel. 71 358 25 00
www.baumit.com
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aleksanDra  
sanz-wroBlowska
sales manager DELABIE Sp. z o.o.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku public rela-

tions. Z DELABIE związana od 2007 r., a od 2013 r. odpowiedzialna 

za polską ekipę sprzedaży. Dzięki połączeniu ambicji, kreatywności 

i pełnego zaangażowania w życie i rozwój firmy udało się jej przekazać 

i podtrzymać wartości rodzinne firmy DELABIE w polskiej filii.  

Od wielu lat jest głównym motorem napędowym polskiego oddziału, 

gdzie swoją motywacją jako lider zespołu zaraża wszystkich pracow-

ników. Wdraża przyjęte metody pracy przy jednoczesnym dopasowa-

niu ich do polskich warunków rynkowych. 

najważniejszy jest zespół
Jak firma DELABiE pomaga Pani  
w rozwoju kariery?
Od 10 lat firma DELABIE przyczynia 
się do rozwijania mojej kariery, dając mi 
nowe misje, różnorodne zadania i wyzwa-
nia. Na przestrzeni tych lat, wydaje mi się, 
że udało mi się sprostać powierzonym mi 
zadaniom, zdobyć pełne zaufanie moich 
pracodawców i tym samym dostałam 
możliwość pokierowania ekipą handlową. 
Rozpoczynając współpracę w 2007 r., 
przeszłam wiele szkoleń, jedno nawet 
miesięczne we Francji. Firma zawsze 

stawiała na wiedzę i jej jak najlepsze 
przekazywanie. Wartością dodaną jest 
możliwość zaznajomienia się ze stro-
ną techniczną produktów, dzięki czemu 
można stać się ekspertem w zakresie 
innowacyjnych rozwiązań sanitarnych. 
Nie jest to łatwe do osiągnięcia, gdyż 
w ofercie mamy ponad 3000 produktów. 
Uczestniczę w okresowych szkoleniach 
menedżerskich wraz z kadrą z całego 
świata. Rozwój w międzynarodowej firmie 
poszerza horyzonty. Mam wielkie szczę-
ście bycia częścią tej ekipy. 

Jaki jest klucz do Pani sukcesu?
Praca z pasją, dobra organizacja i pozytyw-
ne podejście do ludzi i pracy. Przyjemnie 
jest pracować z produktem, który broni 
się sam na inwestycjach oraz sprzedawać 
rozwiązania, do których ma się całkowi-
te przekonanie. Należy również wierzyć 
w sprawdzone i praktykowane metody 
pracy i z nich korzystać. Dzień po dniu 
metody te okazują się skuteczne, a efekty 
pracy są coraz bardziej widoczne. Wyniki, 
które można zaobserwować, to rozpo-
znawalność produktu na rynku polskim, 
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zmienianie przyzwyczajeń projektowych 
i udział w coraz to większej liczbie inwe-
stycji. Jestem również osobą dynamiczną, 
lubiącą wyzwania i połączenie tych ele-
mentów doprowadziło mnie do punktu, 
w którym jestem dzisiaj. Jeszcze wiele 
pracy przede mną i przed firmą, ale mogę 
mówić już o sukcesie. Corocznie DELABIE 
notuje wzrost sprzedaży, co jest świadec-
twem zmiany mentalności ludzi oraz do-
brze wykonanej pracy.

Co Pani lubi w swojej pracy?
Nasza polska filia jest jeszcze stosunkowo 
młodą firmą, dlatego przed nami wiele zadań: 
zbudowanie relacji z klientami, nowe projek-
ty oraz zmienienie świadomości i nawyków 
rynkowych. Dla mnie to idealna sytuacja, 
ponieważ lubię nowe wyzwania.   Podoba mi 
się dynamizm i różnorodność mojej pracy. W 
DELABIE nigdy się nie nudzę. 

Jakie było Pani największe wyzwanie?
Największym wyzwaniem jest utrzymanie 
zgranego zespołu. Nie mówię jedynie o eki-
pie handlowej, ale o całej filii. Harmonia 
i współpraca między różnymi działami są 
kluczowe w funkcjonowaniu firmy. Ważne 
jest, aby wszyscy pracownicy zrozumieli, 
że każdy przyczynia się do sukcesu firmy  
i  współpracowali ze sobą. Jestem zadowolo-
na z faktu, że w pracy stykam się z osobami 
kompetentnymi, ambitnymi, które świetnie 
się dogadują i potrafią przedłożyć interes fir-
my nad swój własny. Wyzwaniem, które sta-
wiam na drugim planie, jest walka na rynku. 
Niedawno, po zaciętej rywalizacji, wywal-
czyliśmy dwa projekty, każdy na kwotę ok. 
1 miliona złotych. Są to dla nas duże zamó-
wienia, jednak z tego co obserwuję, na rynku 
takich inwestycji jest bardzo dużo, także jest 
o co walczyć. Nie chciałabym jednak margi-
nalizować małych inwestycji. One też są dla 
nas bardzo ważne, może nawet ważniejsze, 
gdyż to one generują stały obrót. 

Z czego jest Pani najbardziej dumna  
zawodowo?
Z mojego zespołu! Jesteśmy zaanga-
żowani i zjednoczeni w budowie marki  

DELABIE w Polsce. Razem borykamy się 
z trudnościami, jakie napotykamy w te-
renie. Razem potrafimy się motywować. 
Nasza współpraca jest dla mnie bezcenna.

Jakby Pani opisała swój zespół?
Niepowtarzalny, zdeterminowany, zaanga-
żowany. Bez niego nic nie byłoby możliwe. 

Jak Pani widzi przyszłość firmy DELABiE 
w Polsce?
Chciałabym, żebyśmy stali się w Polsce 
liderem na rynku sanitarnym w sektorze 

użyteczności publicznej. Aby jednak osią-
gnąć ten cel, musimy powiększyć ekipę 
sprzedaży i stworzyć showroom, w którym  
będzie można zobaczyć nasze rozwiązania. 
Firma DELABIE przede wszystkim zmienia 
świadomość inwestorów, firm architek-
tonicznych i projektowych, wykonawców 
i użytkowników. Chcemy, aby wszyscy 
gracze rynku inwestycyjnego wiedzie-
li, jakie są potrzeby rynku użyteczności 
publicznej oraz że istnieją profesjonalne 
produkty, które potrafią sprostać wyzwa-
niom w obiektach publicznych. Niestety  
w tego typu budynkach wciąż są stosowa-
ne produkty domowe, dlatego DELABIE 
proponuje rozwiązania innowacyjne tech-
nologicznie, o wysokich parametrach tech-
nicznych. Sektor użyteczności publicznej 
w ostatnich latach był pełen miłych nie-
spodzianek. Nasza firma corocznie notuje 
wzrost sprzedaży, dzięki czemu możemy 
inwestować w rozwój nowych, innowacyj-
nych produktów. W Polsce wciąż buduje 
się dużo nowych obiektów publicznych, 
które są coraz lepiej wyposażane. Ar-
chitekci starają się uwzględnić zarówno 
potrzeby inwestora, jak i użytkownika. 
Dodam, że rynek użyteczności publicznej 

nie jest łatwym rynkiem. Inwestycje są 
długoterminowe, między powstaniem pro-
jektu a oddaniem budynku do użytkowania 
może minąć nawet kilka lat. 

Czy według Pani inwestorzy są coraz 
bardziej świadomi i wymagający, a w grę 
nie wchodzi już tylko cena, ale i jakość 
produktu?
Oczywiście, że tak. Mało tego, poprzecz-
ka została podniesiona jeszcze wyżej, 
bo dzisiaj nie tylko zwraca się uwagę na 
aspekty techniczne, lecz także na design. 
Nasza umywalka ALGUI otrzymała na-
grodę w konkursie ŁAZIENKA – WYBÓR 
ROKU 2018 w kategorii łazienka publicz-
na. Dlatego DELABIE stawia na wzornic-
two produktów już na etapie projekto-
wania specyficznych rozwiązań. Sądzimy,  
że w kolejnych latach na rynku użyteczności 
publicznej będą królowały produkty desi-
gnerskie o wysokich parametrach technicz-
nych. Widzimy też, że rynek coraz bardziej 
zwraca się ku rozwiązaniom inteligentnym, 
które są zdolne do samoadaptacji w trakcie 
intensywnego używania i do przystoso-
wania odpowiedniej ilości wody. Potwier-
dzeniem tej tendencji jest chociażby duży 
sukces elektronicznego zaworu do pisuaru 
TEMPOMATIC 4, który zdobywa między-
narodowe nagrody, m.in. Złoty Medal MTP 
oraz German Design Award 2018. W tym 
roku otrzymaliśmy również nominację do 
konkursu German Design Award 2019 dla 
elektronicznego zaworu BINOPTIC. Jak 
widać 90 lat istnienia firmy DELABIE po-
twierdza tylko potrzebę specjalistycznych 
produktów do budynków publicznych oraz 
potencjał rozwoju na rynku polskim.

„Zawsze stawiam 
osiągnięcia 
pracowników  
na piedestale”.
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Przygoda z ludźmi 
Z perspektywy czasu widać, że cztery po-
kolenia zarządzających i współpracowni-
ków nadal budują swoje wzajemne relacje 

DeLABie Sp. z o.o.

90 lat innowacji, doświadczenia 
i satysfakcji naszych klientów
DELABIE to firma rodzinna o pięknej tradycji. Została założona w mieście Friville,  
na północy Francji. Dzisiaj firmą zarządza czwarte pokolenie Delabie. Ten bezpośredni  
model zarządzania przez lata znacząco wpłynął na rozwój i sukces spółki z uwagi  
na poszanowanie wartości wyznawanych przez samych założycieli, a także przez 
pracowników. 90 lat działań firmy najlepiej oddaje motto: „Otrzymaliśmy pochodnię  
i musimy ją przekazać przyszłym pokoleniom”.

ZAłOŻyCiEL FirMy
GEOrGES DELABiE

WyNALAZCA UNiWErSALNEJ GłOWiCy
JEAN DELABiE

na zaufaniu, gromadzeniu wiedzy i rozwi-
janiu pasji, jaką jest udoskonalenie jakości  
metod pracy. DELABIE, jak się okazuje, 
to nie tylko praca, ale przede wszystkim 

piękna przygoda z ludźmi, która wzmacnia 
pragnienie zachowania niezależności i dal-
szego postępu.   
Firma DELABIE jest dziś numerem jeden 
w Europie pod względem wyposażenia 
sanitariatów w budynkach publicznych 
i kluczowym graczem na arenie między-
narodowej, który eksportuje do 90 kra-
jów. Swój sukces zawdzięcza zarówno 
klientom – hurtownikom, jak i instalato-
rom, którzy od lat pozostają wierni fir-
mie, a przez to mają wpływ na jej ciągły 
rozwój. Do tego grona dochodzą także 
firmy architektoniczne, projektowe i in-
westorzy, którzy wybierają produkty  
DELABIE. Ponadto szeroka gama pro-
duktów, w tym technicznych, które poja-
wiają się każdego roku, stwarza unikalne 
perspektywy rozwoju dla spółki na przy-
szłe lata. 

Wyjątkowa oferta
Firma DELABIE to historyczny partner 
sektora użyteczności publicznej i zakładów 
opieki zdrowotnej. Oferta spółki składa się 
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z pięciu gam produktów, które dostosowa-
ne są do wymagań każdego klienta. Wśród 
nich są: armatura sanitarna do budynków 
użyteczności publicznej, armatura sani-
tarna do szpitali i domów opieki, dostęp-
ność i akcesoria dla zapewnienia higieny, 
urządzenia sanitarne ze stali nierdzewnej 
oraz armatura specjalistyczna. Dzisiaj firma 
DELABIE jest w stanie wyposażyć od A do 
Z sektor publiczny.

Wyjątkowe rozwiązania
DELABIE jest dzisiaj międzynarodową 
grupą znaną z szerokiej oferty rozwiązań 
przystosowanych do wymagań w budyn-
kach użyteczności publicznej. Produkty 
DELABIE zapewniają oszczędność wody 
oraz higienę i dostępność, a poza tym są 
bezpieczne w użyciu. Do tego są odporne 
na wandalizm, a ich niezawodność i wy-
trzymałość są wysoko cenione.
Oszczędność wody: dzięki wydajności 
w zakresie oszczędności wody armatu-
ra DELABIE osiąga najwyższą punktację 
w międzynarodowych systemach ekolo-
gicznej certyfikacji.
Higiena: DELABIE oferuje unikalne roz-
wiązania w odpowiedzi na wysokie wy-
magania higieniczne związane z kontrolą 
rozwoju bakterii w szpitalach.
Dostępność: oferta DELABIE jest dosto-
sowana zarówno do dzieci, jak i osób nie-
pełnosprawnych, co gwarantuje dostęp-
ność toalet w budynkach użyteczności 
publicznej.
Bezpieczeństwo: zgodnie ze swoją kon-
strukcją produkty DELABIE zapewniają 
bezpieczeństwo użytkownikom, na przy-
kład przez ograniczenie temperatury.
Odporność na wandalizm i wytrzymałość: 
produkty DELABIE są specjalnie zaprojek-

towane tak, aby były odporne na akty 
wandalizmu i przystosowane do inten-
sywnego używania w budynkach pu-
blicznych. Są one poddawane testom na 
wytrzymałość w ekstremalnych warun-
kach. Armatura i inne urządzenia DELA-
BIE są odporne na najbardziej brutalne 
ataki.

Doświadczenie producenta
Od początku swojego istnienia firma  
DELABIE była przedsiębiorstwem prze-
mysłowym i  – co najważniejsze – przez 
te wszystkie lata zdołała utrzymać pełną 
kontrolę nad produkcją swoich wyro-
bów. Obecnie, od odlewu do regulacji 
elementów termostatycznych poprzez 
mikrobiologię lub nawet elektronikę, 
pracownicy DELABIE wykonują ponad 
trzydzieści wysoko wyspecjalizowanych 
zawodów. To wyjątkowe doświadcze-
nie pozwala firmie na szereg innowacji 
dostosowujących  produkty do potrzeb 
rynku. DELABIE corocznie inwestu-
je w badania i rozwój oraz w narzędzia 
przemysłowe. Jej nadrzędnym celem 
jest zaoferowanie swoim klientom jesz-
cze bardziej niezawodnych i innowacyj-
nych rozwiązań technicznych. Wszystkie 
produkty DELABIE są kontrolowane na 
każdym etapie produkcji i stale są przed-
miotem rygorystycznych testów. Gwa-
rantuje to wyjątkową jakość produktów 
opuszczających fabrykę  grupy. 
Ta całkowita kontrola łańcucha produk-
cji redukuje czas dostawy do minimum, 
dzięki temu DELABIE spełnia oczekiwa-
nia klientów.
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F.B.I. TasBuD S.A.

Bazując na doświadczeniu,  
budujemy stabilną przyszłość
F.B.I. TASBUD S.A. to firma z wyłącznie polskim kapitałem, posiadająca ponad 
30-letnie doświadczenie w branży. Głównym profilem działalności spółki jest 
generalne wykonawstwo inwestycji budowlanych. Wieloletnie doświadczenie, 
doskonałe zaplecze techniczne i wykwalifikowana kadra umożliwiają realizowanie 
inwestycji kubaturowych z wielu sektorów, m.in.: budownictwa mieszkaniowego, 
przemysłowego oraz użyteczności publicznej.

Przeczytałam Panów biografie i przypo-
mniał mi się fragment tekstu, w którym 
jeden z managerów rynku budowla-
nego powiedział w nim, że największą 
dumą napawa go nasza kadra, bo żadna 
inwestycja nie realizuje się przecież 

sama. Patrząc na Panów osiągnięcia, 
można śmiało powiedzieć, że teoria 
idzie tu w parze z praktyką.
Bogdan Czapczuk: Wykwalifikowana ka-
dra składająca się z profesjonalistów, któ-
rych wyróżnia wiedza merytoryczna oraz 

praktyczna z wielu specjalności, to nasz 
duży atut. W naszej strategii stawiamy 
na ludzi. Jesteśmy firmą, która umożliwia 
swoim pracownikom szerokie spektrum 
rozwoju zawodowego, gdyż realizujemy 
ambitne, prestiżowe projekty dla dużych 

anDrzeJ czapczuk
wiceprezes zarządu i dyrektor generalny F.B.I. TASBUD S.A.

Posiada stopień naukowy doktora inżyniera. Od ponad 15 lat 

nieprzerwanie związany z Politechniką Warszawską, gdzie ukończył 

studia magisterskie, a następnie studia doktoranckie.  

Jest wykładowcą akademickim i coachem dla kadry inżynierskiej. 

W firmie od ponad 10 lat. W tym czasie wprowadził swoje 

przedsiębiorstwo na rynki światowe: europejskie, afrykańskie 

i azjatyckie.
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i wymagających inwestorów. Działamy 
zarówno na rynku krajowym, jak i przy-
wiązujemy dużą uwagę do działalności 
eksportowej. Nasza polityka oparta jest 
na dywersyfikacji kierunków sprzedaży, 
co również kadrze umożliwia ciągły rozwój 
i doskonalenie swojego warsztatu. Poza 
tym w firmie funkcjonuje bardzo dobra at-
mosfera, która przyciąga wybitne jednost-
ki. Jestem dumny z naszego zespołu.
Andrzej Czapczuk: Jesteśmy jednym z nie-
licznych generalnych wykonawców z czy-
sto polskim kapitałem, a przy tym praco-
dawcą nie tylko dla inżynierów z dużym 
doświadczeniem zawodowym, ale także 
dla młodych osób, które dopiero rozpo-
czynają swoją karierę w branży budowlanej 
i nie tylko. Umożliwiamy im zdobywanie 
wiedzy w szczególności praktycznej pod 
okiem wykwalifikowanych specjalistów. 
Organizujemy także szkolenia na terenie 
naszych inwestycji, które są przeznaczone 
dla studentów kierunków technicznych, 
w tym oferujemy im programy praktyk oraz 
staży tak, aby ułatwić młodym inżynierom 
rozpoczęcie drogi zawodowej. Jestem wy-
kładowcą akademickim i dużą satysfakcję 
daje mi widok młodego człowieka, który 
w naszej spółce rozpoczyna swoją karierę, 
rozwija się, nabiera doświadczenia i pozy-
skuje wiedzę, awansując przy tym na po-
szczególne stanowiska, aż wreszcie zostaje 
odpowiedzialnym kierownikiem, a nawet 
dyrektorem. Ponadto w naszej spółce funk-
cjonuje pion naukowo-badawczy pod moim 
kierownictwem, w skład którego wchodzą 
wybitni naukowcy oraz inżynierowie. 

Firma istnieje od ponad 30 lat, w tym 
czasie od małej działalności na terenie 
Mazowsza przekształciła się w spółkę 
akcyjną. Proszę opowiedzieć, jak przebie-
gał ten proces?
Bogdan Czapczuk: Nasza historia roz-
poczyna się w roku 1985 r. Wtedy za-
łożyłem firmę na terenie województwa 
mazowieckiego, ale paradoksalnie na 
początku jej istnienia naszym „core bu-
siness” była działalność eksportowa na 
terenie Libii. Realizowaliśmy tam pro-

firmę o profesjonalnej strukturze, boga-
tym doświadczeniu i dużych aspiracjach. 
Proces przekształcania naszej działalno-
ści zakończył się w 2015 r. i od tej pory 
nazwa firmy brzmi F.B.I. TASBUD S.A. Je-
steśmy profesjonalnym generalnym wy-
konawcą o polskim kapitale, co znacznie 
wpływa na proces decyzyjny, usprawnia 
go i czyni bardziej efektywnym, jak rów-
nież pozwala lepiej i szybciej reagować 
na sytuację rynkową poprzez lepszą zna-
jomość jej specyfiki. Spółka nie ma okre-
su „inercji” w podejmowaniu szybkich 
i trafnych decyzji o charakterze strate-
gicznym, co przekłada się na znaczną 
elastyczność działania i jest doceniane 
przez inwestorów. Jest to jeden z wielu 
powodów, dla których zrealizowaliśmy 
wszystkie inwestycje terminowo, a nie-
którzy inwestorzy zlecają nam wszystkie 
swoje aktualne inwestycje. Lepszych re-
ferencji nie można mieć!

F.B.i. TASBUD S.A. działa nie tylko 
w Polsce, ale także na rynkach Europy 
Wschodniej oraz w Azji i Afryce. Jak 
udało się firmie podbić tamtejsze rynki? 
Czy to była przemyślana strategia?
Bogdan Czapczuk: Jesteśmy firmą, która 
od początku swojego istnienia jest mocno 

jekty, takie jak np. modernizacja fabryk 
(cementowni) czy budowa wielorodzin-
nych budynków mieszkalnych. W latach 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku 
zdobywaliśmy zaufanie kolejnych inwe-
storów również w Polsce, gdzie realizo-
waliśmy coraz bardziej ambitne zlecenia, 
co zapewniło nam prężny rozwój i sta-
bilną pozycję. W 1994 r. firma została 
przekształcona i rozpoczęła działalność 
pod nazwą FBI TASBUD Czapczuk Te-
resa. Cały czas wychodziliśmy naprzeciw 
oczekiwaniom klientów i wykonywaliśmy 
usługi na najwyższym poziomie, stawia-
jąc czoła różnego rodzaju problemom 
rynkowym, co wyposażyło nas w duży 
bagaż doświadczeń, który aktualnie pro-
centuje. Jeszcze raz chciałbym wspo-
mnieć, że nasz sukces zawdzięczamy 
także profesjonalnej kadrze. Niektórzy 
pracownicy są z nami związani od same-
go początku, czyli od ponad 30 lat. Dy-
namika rozwoju firmy oraz jej rozmiary 
spowodowały, że w 2014 r. podjęliśmy 
decyzję o kolejnym przekształceniu, tym 
razem o charterze docelowym w spółkę 
akcyjną.
Andrzej Czapczuk: Uznaliśmy, że spółka 
akcyjna będzie najlepszą formą zarządza-
nia, jeśli chodzi o tak wyspecjalizowaną 
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ukierunkowana na działalność eksporto-
wą, dostrzegając duży potencjał w wielu 
krajach, a przez to dywersyfikując ryzyka 
związane z obecnością tylko na jednym 
rynku. Sukcesywnie realizowaliśmy swoją 
strategię, która niewątpliwie była przemy-
ślana i poparta wieloma badaniami zagra-
nicznych rynków oraz misjami biznesowy-
mi. Celem ich było poszerzenie wiedzy na 
temat lokalnych uwarunkowań i potrzeb  
inwestorów, jak również przygotowanie 
naszej spółki do wejścia na nowy rynek. 
Szeroki wachlarz kierunków sprzedaży za-
pewnia nam ciągły rozwój i stawianie sobie 
nowych, ambitnych celów. 
Andrzej Czapczuk: Aktualnie najwięk-
szą ilość projektów realizujemy na rynku 
krajowym, ale bardzo prężnie działamy 
również na rynkach międzynarodowych, 
w tym w Szwecji oraz w Kuwejcie. Po-
nadto jako aktywny członek Polskiego 
Klastra Eksporterów Budownictwa, F.B.I.  
TABUD S.A. jest twórcą projektu o na-
zwie Polski Szpital Modułowy, który 
obecnie wdrażamy w krajach afrykań-
skich. Jest on aktualnie flagowym pro-
jektem Klastra, pokazującym możliwość 
skutecznej współpracy wiodących firm na 
rynku, o tym samym profilu działalności. 
O aktywnej działalności firmy na między-
narodowym rynku budowlanym świad-
czy także udział w wielu zagranicznych  

przetargach oraz udzielanie konsultacji 
inwestorom z innych krajów. 

Jako bardzo aktywni biznesmeni w bran-
ży, ale także ludzie nauki, z jakimi proble-
mami – Państwa zdaniem – boryka się 
dziś najbardziej branża budowlana i co 
jest najistotniejszego w ich rozwiązaniu?
Bogdan Czapczuk: Stabilne finansowanie 
i brak problemów z dostępnością materia-
łów niezbędnych w budownictwie, pod-
wykonawców poszczególnych branż oraz 
siły roboczej mają kluczowe znaczenie dla 
ciągłości i pomyślności realizacji inwestycji 
budowlanych. Wpływ aktualnych trendów 
rynkowych i procesów makroekonomicz-
nych przekłada się bezpośrednio na gene-
ralnych wykonawców. 

F.B.I. TASBUD S.A. to firma z wyłącznie 
polskim kapitałem, która posiada po-
nad 30-letnie doświadczenie w branży. 
Dlatego potrafimy przewidywać i w od-
powiednim czasie skutecznie reagować 
oraz dostosowywać swoje struktury do 

zmian na rodzimym rynku budowlanym, 
czego już wielokrotnie dowiedliśmy. 
Dzięki wieloletniej działalności i wiedzy, 
którą zdobyliśmy, wypracowaliśmy sys-
tem umożliwiający nam odpowiednie 
zarządzanie zasobami ludzkimi wewnątrz 
spółki oraz właściwe wyselekcjonowa-
nie współpracowników zewnętrznych, 
tak aby wszystkie nasze projekty (za-
równo w Polsce, jak i za granicą) były 
wykonywane z zachowaniem standar-
dów jakości, w sposób terminowy oraz  
z oczekiwanym wynikiem finansowym. 
To właśnie doświadczenie zdobyte na 
polskim oraz zagranicznym rynku przy-
czyniło się do tego, że zarówno inwesto-
rzy, jak i podwykonawcy oraz instytucje 
finansowe postrzegają nas jako markę 
godną zaufania. Do tego stabilnego 
i wiarygodnego partnera, niezależnie od 
wahań koniunktury rynkowej. 
Andrzej Czapczuk: Polska kadra bu-
dowlana z racji swojego doświadczenia, 
doskonałych umiejętności oraz elastycz-
ności jest i zawsze była pożądana na 
rynkach zagranicznych. W związku z tym 
wielu indywidualnych specjalistów de-
cyduje się na zatrudnienie np. w innych 
krajach Unii Europejskiej. Zatem ważne 
jest sprawne przewidywanie zmian ryn-
kowych, nowych trendów, potrzeb oraz 
otwartość na innowacyjne rozwiązania. 
W dobie problemów z pozyskiwaniem 
materiałów oraz pracowników, ale także 

dostrzegalnym wzrostem cen towarów, 
czy usług budowlanych, a także presją 
płacową, niezwykle istotnym jest posia-
danie sprawdzonej kadry utożsamiającej 
się ze spółką, jak również odpowied-
nich, dynamicznie reagujących struktur, 

„Bazując na doświadczeniu, budujemy stabilną 
przyszłość”.
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wspomagających rozwiązywanie takich niedoborów. Możliwe 
jest to np. dzięki zastosowaniu wyspecjalizowanych technologii 
czy innowacyjnych rozwiązań technicznych, czyli wykorzystanie 
pomostu pomiędzy nauką a realną gospodarką. Tutaj kluczową 
rolę w naszej spółce pełni wspomniany już wcześniej pion na-
ukowo-badawczy. 

Certyfikat „kreator Budownictwa roku” przyznawany jest 
firmom nie tylko za nowe technologie, jakość oferowanych  
usług, a także za społeczną odpowiedzialność biznesu,  
czyli dobroczynność nie tylko od święta. Tutaj też macie  
Państwo spore zasługi. 
Bogdan Czapczuk: Społeczna odpowiedzialność biznesu to również 
bardzo istotny element strategii naszej firmy, na co zawsze kładłem 
duży nacisk. Razem z pracownikami co roku organizujemy wiele 
zbiórek i wspieramy najbardziej potrzebujące osoby. Współpraco-
waliśmy między innymi z fundacją AKOGO i mamy swój udział w bu-
dowie nowoczesnej kliniki „Budzik” Ewy Błaszczyk, a także wykony-
waliśmy prace na rzecz Domu Dziecka nr 2 im. Janusza Korczaka.
Andrzej Czapczuk: Dodatkowo chętnie wspieramy szkoły, uczelnie 
oraz aktywne formy rozwoju młodzieży poprzez sport, jak również 
często skupiamy się na jednostce, pomagając jej w indywidualnym 
rozwoju. Angażujemy się w różne formy pomocy materialnej oraz 
zawsze służymy poradą merytoryczną z zakresu budownictwa.
Bogdan Czapczuk: A także sportu, bo wiceprezes jest utytułowa-
nym zawodnikiem Kadry Polski w full-contact karate, a do tego 
trenuje uczniów Karate Kyokushin.
Andrzej Czapczuk: Tak, to prawda, oprócz budownictwa Kara-
te Kyokushin jest dla mnie prawdziwą pasją, ale to prywatnie, 
a powracając do spółki, to nasza działalność została doceniona 
i otrzymaliśmy w 2017 r. Honorową Perłę Polskiej Gospodarki 
przyznaną za Krzewienie Wartości Społecznych. 

Co jest dla Panów kluczem w dążeniu do doskonałości w bizne-
sie? A może każdy z Panów ma swoją ulubioną maksymę?
Bogdan Czapczuk: Najlepszą odpowiedzią na to pytanie jest mot-
to naszej firmy: „Bazując na doświadczeniu, budujemy stabilną 
przyszłość”. Zdobyte wieloletnie doświadczenie oraz te, które 
nieustannie nabywamy jest gwarancją sukcesu w biznesie. Sztuką 
jest wykorzystanie ogromnego potencjału młodych i ambitnych 
ludzi w połączeniu z wiedzą i praktyką. Przy odpowiednich pro-
porcjach owych składników i nadaniu prawidłowego kierunku, 
jest to siła nie do zatrzymania.
Andrzej Czapczuk: Kluczem w dążeniu do doskonałości jest także 
ciągły rozwój i poszukiwanie najlepszych rozwiązań. Jedną z dróg 
jest też budowanie pomostu pomiędzy nauką a biznesem. Zasto-
sowanie innowacyjnych rozwiązań oraz badania z zakresu sztucz-
nej inteligencji w budownictwie, które prowadzę od wielu lat,  

BoGDan czapczuk  
prezes zarządu F.B.I. TASBUD S.A.

F.B.I. TasBuD s.a.
ul. Balaton 20, 01-981 Warszawa

tel. 22 834 26 47
www.fbitasbud.pl

Wywiadu udzielili: 
anDrzeJ czapczuk 
wiceprezes zarządu

Absolwent Politechniki Warszawskiej, 
Członek Rady Polskiego Związku Pra-
codawców Budownictwa, Członek 
Rady Eksporterów Polskiego Klastra 
Eksporterów Budownictwa, Członek 
Wschodniego Klastra Budowlanego, 
Członek Polskiego Związku Mene-
dżerów Budownictwa oraz OSWBZ. 
Odznaczony Brązowym Krzyżem Za-
sługi nadanym przez Prezydenta RP, 
Medalem Komisji Edukacji Narodo-
wej nadanym przez Ministra MEN, 
Honorową Odznaką „Za zasługi dla 
budownictwa” nadaną przez Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa, Nagro-
dą Pro Publico Bono przekazaną 
przez Premiera RP oraz Honorową 
Perłą Polskiej Gospodarki przyznaną 
za Krzewienie Wartości Społecznych.

są dla nas gwarancją ciągłego rozwoju. Jak powiedział  św. Au-
gustyn z Hippony: „Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą”, tak i my 
walczymy o lepsze jutro dla budownictwa i nowoczesne rozwią-
zania. W ten sposób tworzymy stabilną przyszłość, a moja jakże 
fascynująca, długoletnia przygoda ze sportami walki, nauczyła 
mnie również, że nie można się poddawać i zawsze trzeba walczyć  
ze swoimi słabościami. Staram się tę zasadę przekładać także na 
sferę biznesową.
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20 lat doświadczenia Forbuild 
Dziękuję wszystkim klientom, partnerom i pracownikom za ten bardzo dobry czas.  
Za nami tysiące zrealizowanych inwestycji, przed nami kolejne wyzwania i jubileusze.

W tym roku firma Forbuild obchodzi 
jubileusz 20-lecia działalności.  
Jak Pani ocenia te dwie dekady?
Zgadza się. W 2018 roku mija 20 lat, od-
kąd istnieje nasza firma. Przez wszystkie 
lata funkcjonowania na rynku firma inten-
sywnie się rozwija, stawiając sobie za cel 
dostarczanie klientom wysokiej jakości 
produktów i usług. Od samego początku 
staraliśmy się uważnie słuchać klientów 
oraz być otwarci na wszystkie opinie i su-

gestie dotyczące naszego asortymentu. 
W ten sposób od lat rozwijamy się na 
rynku, wprowadzamy nowe produkty 
i rozwiązania, a bogata oferta gwarantu-
je możliwość dopasowania jej do potrzeb 
każdej inwestycji i różnych wykonawców. 
Dzisiaj wśród naszych klientów są nie tyl-
ko wszystkie największe firmy budowlane 
w Polsce, ale także te mniejsze, działają-
ce regionalnie, których liczba przekracza 
dwa tysiące. Rozwijamy także eksport oraz 

mamy stałych odbiorców w kilku europej-
skich krajach, a wyniki sprzedaży rosną 
z roku na rok. 

Forbuild działa w wymagającej branży. 
Co wyróżnia Państwa firmę na tle 
konkurencji?
Przede wszystkim to, że jesteśmy pro-
ducentem, dystrybutorem, wykonawcą 
oraz świadczymy usługi dzierżawy. Daje 
nam to więcej możliwości profesjonalnej  

DoroTa walkIewIcz
członek zarządu Forbuild SA 

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej 

oraz Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie studiów podyplomowych 

na Wydziale Prawa i Administracji – kierunek prawo pracy.  

Ze spółką Forbuild SA jest związana od 2010 roku.  

W wolnym czasie lubi czytać książki i biegać.
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obsługi. Od lat dążymy również do 
zwiększania zakresu usług, jakie możemy 
zaproponować klientom. Ponadto mamy 
kompleksowe podejście do zaopatrzenia 
budowy i bardzo szeroką ofertę, a przy 
tym zapewniamy dostępność produk-
tów w magazynach. Podkreślę tu fakt, 
że generalny wykonawca poprzez zlece-
nie większej liczby zadań jednej firmie, 
zdecydowanie przyspiesza cały proces 
i ułatwia sobie kontrolę, co w efekcie 

przynosi mu wymierne oszczędności.  
Te atuty, jak widać, procentują, a my cie-
szymy się, że klienci do nas wracają i wy-
bierają nas jako partnera przy kolejnych 
inwestycjach.

który z produktów z portfolio firmy 
chciałaby Pani wyróżnić?
Wiele naszych produktów zasługuje na 
wyróżnienie, np. SECUMAX®. To nasz 
autorski system zabezpieczeń na kra-

Forbuild sa
ul. Górna 2A, 26-200 Końskie

tel. 41 375 13 47
www.forbuild.eu

wędzi z opatentowanymi rozwiązaniami. 
W znacznym stopniu przyczynił się on do 
poprawy bezpieczeństwa pracowników 
budowlanych i stał się już standardem 
na wielu budowach. Ciekawostką jest, 
że wyprodukowaliśmy już ponad pięć mi-
lionów elementów systemu SECUMAX®, 
a nasz Dział Dzierżaw Sprzętu posiada za-
plecze dwóch milionów elementów w cią-
głej dyspozycji dla klientów i to w atrak-
cyjnej cenowo formie wynajmu. Poza tym, 
dużym wzrostem zainteresowania cieszą 
się w ostatnim czasie łączniki balkonowe.  
Jak wiadomo, ograniczają one powstawa-
nie mostków cieplnych, a w konsekwencji 
zawilgoceń i zagrzybień. Dzięki temu ob-
niża się zużycie energii i poprawia jakość 
życia w pomieszczeniach. Łatwo zauwa-
żyć, że produkt ten także stał się standar-
dem na każdej budowie.

Jakie są Państwa plany na przyszłość?
Konsekwentnie realizować rozwój firmy 
z jednoczesną dywersyfikacją działalności. 
Największą uwagę skupiamy na rozwoju 
i doskonaleniu własnej produkcji, która sta-
je się jednym z głównych sektorów dzia-
łalności firmy. W Polsce mamy silną pozy-
cję i chcemy ją nadal wzmacniać, dlatego 
w 2018 roku otworzyliśmy nowy oddział 
w Poznaniu i oddaliśmy do użytku w Koń-
skich naszą nową halę i plac magazynowy 
o powierzchni ponad 10 tys. m2. Planujemy 
już kolejne inwestycje, które zwiększą moce 
produkcyjne i możliwości logistyczne. Pro-
wadzimy również zaawansowane rozmowy 
z zagranicznymi partnerami, otwierające 
nowe rynki do współpracy.

NOWA HALA i PLAC MAGAZyNOWy 10 TyS. M2

SySTEM SECUMAX – BUDOWA SZPiTALA W krAkOWiE
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Produkcja, sprzedaż, dzierżawa i montaż
Forbuild obsługuje inwestycje w szerokim 
zakresie dzięki temu, że jest producentem, 
dystrybutorem i wykonawcą, a przy tym 
świadczy usługi dzierżawy.

2000 klientów, 170 pracowników
Nasza firma, która oprócz siedziby głównej 
posiada cztery oddziały handlowe, zatrud-
nia 170 pracowników oraz obsługuje ponad 
2000 klientów z różnych krajów, zaopatruje 

sektor budowlany w materiały, produkty oraz 
sprzęt budowlany najwyższej jakości. W ofer-
cie można znaleźć wiele interesujących pro-
duktów dostosowanych do potrzeb rynku.
Wymienić można tutaj:
■  system zbrojenia odginanego BINDAX®

■  system zbrojenia skręcanego FORTEC®

■  system zabezpieczeń na krawędzi  
SECUMAX®

■  systemy uszczelniające
■  łączniki balkonowe

ForBuIlD SA

20 lat nowoczesnych  
technologii dla budownictwa
Forbuild od początku istnienia stawia na innowacyjność. Wprowadziliśmy wiele 
rozwiązań, które dobrze przyjęły się na rynku. Oferowane produkty i usługi znajdują 
zastosowanie w większości sektorów budownictwa, tj. w przemyśle, infrastrukturze, 
ekologii, budownictwie handlowo-usługowym, mieszkaniowym i biurowym. 

MONTAŻ SySTEMóW USZCZELNiAJąCyCH – BUDOWA MUZEUM ii WOJNy śWiATOWEJ

System SECUMAX®  
w liczbach:
■  5 milionów wyprodukowa-

nych elementów zabezpie-
cza polskie budowy

■  2 miliony wyprodukowa-
nych elementów dostęp-
nych dla klientów w formie 
dzierżawy.

■  profile dylatacyjne
■  akcesoria szalunkowe i do prefabrykacji
■  sprzęt budowlany
■  produkty i sprzęt do budowy mostów.
Wykonujemy także specjalistyczne usługi 
montażowe systemów uszczelniających 
i profili dylatacyjnych na największych bu-
dowach w Polsce.

Budować szybko i łatwo
Nadrzędnym celem Forbuild SA jest wyso-
ka jakość produktów w połączeniu z roz-
wiązaniami efektywnymi pod względem 
kosztów. Oferowane rozwiązania pomagają  
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łąCZNiki BALkONOWE PrZyGOTOWANE DO WySyłki

Forbuild sa
ul. Górna 2A, 26-200 Końskie

tel. 41 375 13 47
www.forbuild.eu

budować szybciej i łatwiej, a za sukcesami 
naszej firmy stoją wdrażane od lat nowe 
pomysły i rozwiązania, które przekładają 
się na własne produkty z zastrzeżonymi 
wzorami użytkowymi i przemysłowymi.

Bezpieczna budowa
Coraz większa świadomość przepisów 
BHP przyczynia się do zmniejszenia ilości 
wypadków na budowie. Jesteśmy dumni, 
że bierzemy w tym udział, a nasz system 
zabezpieczeń ma wpływ na poprawę bez-
pieczeństwa. Od wielu lat organizujemy 
szkolenia propagujące praktyki BHP na 
budowie i wspomagamy ogólnopolskie 
inicjatywy o tej tematyce, jak np. Tydzień  
Bezpieczeństwa.

SECUMAX® to autorski system zabez-
pieczeń na krawędzi z opatentowanymi 
rozwiązaniami, produkowany przez For-
build. Jest dostępny poprzez zakup lub 
dzierżawę. 
Najważniejsze zastosowania systemu:
■  zabezpieczenia na krawędziach budowli
■  zabezpieczenia robót ziemnych
■  zabezpieczenia szybów windowych i in-

nych newralgicznych miejsc w celu ochro-
ny ludzi przed upadkiem z wysokości.

Firmy takie jak Skanska, Budimex, War-
bud, Hochtief, Strabag, Palisander, Uni-
bep, Astaldi, Mota Engil, Polimex Mosto-
stal od wielu lat z powodzeniem stosują 
nasz system do zabezpieczania swoich 
placów budowy.

Forbuild w liczbach
■  Ponad 5 tys. produktów z naszej oferty 

można wykorzystać na każdym etapie 
budowy: od fundamentu po dach.

■  Ponad 30 inżynierów budownictwa, 
przedstawicieli handlowych i doradców 
technicznych dba o dobrą obsługę klien-
ta od oferty po realizację zamówienia.

■  Ponad 40 montażystów wykonuje spe-
cjalistyczne usługi montażowe syste-
mów uszczelniających i profili dylata-
cyjnych na największych budowach 
w Polsce.

■  5 magazynów w Końskich, Warszawie, 
Gdańsku, Poznaniu i Sosnowcu, aby le-
piej obsługiwać klientów i szybciej do-
starczać towar na budowę. 

SySTEM SECUMAX – SZkOLENiE NA BUDOWiE W rAMACH TyGODNiA 
BEZPiECZEńSTWA

MONTAŻ SySTEMóW USZCZELNiAJąCyCH – BUDOWA OCZySZCZALNi śCiEkóW
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krzyszToF Horała 
prezes Hörmann Polska sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Poznańskiej. Od 1988 roku w branży  

stolarki otworowej. Najpierw jako właściciel firmy produkującej 

bramy garażowe, a od 1992 roku prezes Hörmann Polska sp. z o.o. 

Prywatnie: ojciec trzech synów, pasjonat żeglarstwa i malarstwa. 

Dobry produkt umożliwia 
kreację
Ludzie, którzy odnieśli sukces, osiągnęli go dzięki wielu osobom 
napotkanym na swojej drodze. To dług, który należy spłacić,  
pomagając innym.

rok temu firma obchodziła jubileusz 25- 
-lecia. Na gali podczas licznych wystąpień 
przytoczono słowa polskiego architekta 
Aleksandra Franty: „Poza architekturą nie 
ma życia”, a Pan podsumował dyskusję:  
„im więcej dobrej architektury, tym więcej 
dobrych produktów”. Taki związek, Pana 
zdaniem, to właściwy kierunek? 
Tak, to dobry kierunek, bo dobra architek-
tura wymaga nowoczesnych rozwiązań, 
takich jak drzwi bez widocznych ościeżnic 
czy bramy z bardzo wąskimi profilami i dużą 
płaszczyzną przeszklenia. Architekci potrze-
bują innowacyjnych produktów i one często  

bywają dla nich inspiracją. Z jednej więc 
strony dobry produkt umożliwia kreację  
i projektowanie budynków o wyjątkowych 
walorach użytkowych oraz architektonicz-
nych, zaś z drugiej – śmiałe wizje architek-
toniczne mogą być realizowane tylko dzięki 
takim produktom. Tym wymaganiom mogą 
sprostać wyłącznie najlepsi producenci. 

Został Pan prezesem Hörmann Polska 
w 1992 roku. Jak do tego doszło? Podobno 
sytuacja była dość ciekawa – czy wszystko 
zaczęło się od spotkania z jednym z właści-
cieli Christopherem Hörmannem?

W 1988 roku założyłem i z powodzeniem 
prowadziłem firmę produkującą bramy ga-
rażowe. Wtedy zaproponowano mi wyjazd 
na szkolenie do Wielkiej Brytanii, gdzie 
poznałem producentów bram garażo-
wych z Anglii, a także przedstawicieli firmy  
Hörmann. Jeden z nich przekonał mnie 
do jakości bram tego producenta, dlatego 
zacząłem importować z Niemiec bramy 
Hörmanna i zaprzestałem własnej produk-
cji. Sprzedaż szybko rosła. W 1992 roku 
sprzedałem swoją firmę Hörmannowi. 
Tak powstała spółka Hörmann Polska,  
której zostałem prezesem. 
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Hörmann polska sp. z o.o.
ul. Otwarta 1, 62-052 Komorniki

tel. 61 819 73 00
www.hormann.pl 

Dziś produkty firmy są na polskim  
rynku symbolem jakości i solidności.  
Do tego posiadacie nowoczesne 
magazyny, własny zakład produkcyjny 
w Legnicy, a z roku na rok odnotowuje-
cie wzrost sprzedaży. Jak udało się  
to Panu osiągnąć?
Rozwój firmy w Polsce jest sumą ta-
kich czynników jak pochodzące z fabryk 
Hörmanna bardzo dobre jakościowo 
produkty, świetnie układająca się współ-
praca z właścicielami i trzymanie wyso-
kich standardów obsługi klienta. Myślę,  
że nie bez znaczenia jest też fakt, że za-
wsze dotrzymujemy słowa i umów oraz 
dbamy o dobre relacje z wszystkimi part-
nerami handlowymi. Odnośnie zakładu 
w Legnicy, należy on do niemieckiego 
właściciela i jest niezależny od spółki 
Hörmann Polska. 

Przez lata zdobywaliście zaufanie 
klientów, kierując się zasadą, że samo do-
starczenie produktu na plac budowy czy 
do domu nie wystarcza. Dziś macie cało-
dobową infolinię serwisową, która oferuje 
fachowe konsultacje i natychmiastową 
pomoc. Czy wsłuchiwanie się w potrzeby 
klienta wciąż się wam opłaca?  
Tak, oczywiście. Dziś nie wystarczą już same 
produkty, choćby były z najwyższej półki. 
Potrzebny jest też bezpośredni kontakt, 
porada, profesjonalny montaż oraz szybka 
i fachowa reakcja na wszelkie wątpliwości 
dotyczące działania i użytkowania wyrobów 
stolarki otworowej. Dla użytkowników na-
szych bram, drzwi, napędów i rozmaitych 
urządzeń techniki przeładunku ważna jest 
możliwość uzyskania pomocy o każdej po-
rze dnia i nocy. Uruchomiliśmy całodobowy 
serwis, dzięki któremu nasi klienci mogą 
mieć pewność, że w różnych awaryjnych 
sytuacjach i w każdej chwili mogą liczyć na 
szybką, fachową pomoc. 

Zapytam jeszcze o innowacyjność 
Państwa produktów. Otrzymujecie dużo 
wyróżnień i nagród, w tym medali nie tyl-
ko za design, ale i za energooszczędność, 
odporność na uderzenia i zarysowania, 

termoizolacyjność itd. Sądzi Pan, że to 
przyszłość w tym biznesie?
Mało jest produktów, które się nie zmie-
niają. Ludzie chcą bowiem używać ich 
w sposób coraz bardziej wygodny, in-
teligentny i w pełni bezawaryjny. Ocze-
kują także, by wizualnie bramy i drzwi 
odpowiadały aktualnym trendom. Aby 
spełnić te wymagania, nasi projektanci 
i konstruktorzy ciągle je udoskonalają.  
Do wszystkich fabryk Hörmanna, w któ-
rych powstają różne typy naszych produk-
tów, przekazujemy uwagi klientów, doty-
czące zarówno właściwości i zachowania 
w trakcie eksploatacji, jak i oczekiwań 
związanych z wzornictwem i rynkowymi 
modami. Ta współpraca skutkuje ciągłym 
unowocześnianiem, modernizacją na-
szych wyrobów i powstawaniem licznych 
innowacji. I jak widać, rynek to dobrze 
przyjmuje i docenia. Nagrody i wyróż-
nienia to dla nas ważne potwierdzenie,  
że idziemy w dobrym kierunku.  

Udziela się Pan w branży budowlanej 
w Polsce, ale do tradycji firmy należy 
także działalność społeczna. Hörmann 
wspiera projekty organizacji pożytku  
publicznego oraz innych instytucji zajmu-

jących się sytuacją osób niepełnospraw-
nych i przewlekle chorych. 
Ludzie, którzy odnieśli sukces, osiągnęli go 
dzięki wielu osobom napotkanym na swojej 
drodze. To dług, który należy spłacić, poma-
gając innym. Dlatego, choć wspieram wiele 
organizacji i angażuję się w rozmaite akcje 
charytatywne, wciąż mam spory niedosyt 
i świadomość, że robię za mało. Zawsze jed-
nak reagujemy w sytuacjach oczywistych, 
jak np. podczas wielkiej powodzi w Polsce 
w 1997 roku. Wtedy naturalnym odruchem 
dla nas było przekazanie drzwi dla najbar-
dziej zniszczonych szkół. Bardzo cieszy mnie 
też zaangażowanie naszych pracowników 
w wolontariat i liczne akcje charytatywne.
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HÖrMann polska sp. z o.o.

Hörmann – tradycja  
i nowoczesność 
Firma to znany europejski producent bram, drzwi i napędów. 
Prowadzi ją już czwarte pokolenie rodziny Hörmannów. Ponad 80 lat 
doświadczenia i do tego nieustanne doskonalenie produktów.  
Dzięki wprowadzaniu na rynek nowych, innowacyjnych rozwiązań  
jest uznaną marką i cieszy się renomą na rynku.

To ciągłe zdobywanie zaufania klientów 
pozwoliło przedsiębiorstwu na systema-
tyczny rozwój i poszerzanie asortymentu 
produktów. Dziś firma ma bardzo boga-
tą ofertę dla budownictwa mieszkanio-
wego i obiektowego, a także dla prze-
mysłu, rolnictwa i branży logistycznej. 

Z myślą o inwestorach indywidualnych 
i deweloperach Hörmann produkuje bra-
my garażowe, drzwi zewnętrzne i we-
wnętrzne oraz urządzenia do automa-
tycznego sterowania. Natomiast bramy 
przemysłowe, systemy przeładunkowe 
i zamknięcia przeciwpożarowe to głównie 

wyposażenie hal produkcyjnych i maga-
zynów. W  ostatnim czasie firma posze-
rzyła paletę swoich produktów i obecnie 
oferuje także systemy kontroli wjazdu: 
słupki parkingowe, zapory, szlabany i kol-
czatki drogowe. Znajdują one zastoso-
wanie jako zabezpieczenie stref ruchu 
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pieszego, parkingów i terenów przyzakła-
dowych, a także obszarów wymagających 
najwyższej ochrony, jak budynki rządowe, 
lotniska czy tereny imprez masowych.

Dobre produkty
Zaletą wyrobów stolarki otworowej marki 
Hörmann jest możliwość zastosowania ich 
w różnych warunkach montażowych. Atu-
tem jest też bogata paleta wzorów i szeroka 
oferta wyposażenia dodatkowego. Każdy 
znajdzie tu rozwiązana na miarę swoich po-
trzeb. Producent szczególnie dba o to, co 
z punktu widzenia inwestora jest najistot-
niejsze: komfort i bezpieczeństwo użyt-
kowania, energooszczędność i trwałość. 
Doceniają to zarówno użytkownicy, jak 
i eksperci, czego wyrazem są przyznawa-
ne firmie od lat Złote Medale MTP targów 
BUDMA i wyróżnienia w corocznych kon-
sumenckich plebiscytach popularności pro-
duktów i usług, takich jak Laur Konsumenta 
czy Konsumencki Lider Jakości. Ponadto 
produkty Hörmanna były wielokrotnie na-
gradzane w prestiżowym międzynarodo-
wym konkursie Red Dot Design Award. Co 
roku firmie przyznawane są też wyróżnienia 
w polskim konkursie Dobry Design. 

Dobry Montaż
Zdaniem producenta, dziś bramy garażowe 
czy drzwi wejściowe, nawet o najlepszych 
parametrach technicznych i najwyższych 
walorach estetycznych, już nie wystar-
czą. Potrzebny jest ich fachowy montaż, 
dlatego Hörmann aktywnie uczestniczy 
w ogólnopolskiej kampanii Dobry Montaż, 
która zwraca uwagę na to, że profesjonal-
ny montaż jest równie ważny, jak dobry 
produkt. Bez niego nie można w pełni wy-
korzystać wszystkich walorów produktów 
stolarki budowlanej. Inwestorzy, którzy 
coraz większą wagę przywiązują np. do 
wysokiej izolacyjności, powinni bowiem 
zdawać sobie sprawę, że podane przez 
producenta wartości tych parametrów 
dotyczą tylko produktów poprawnie za-
montowanych. Te niewłaściwie zamon-
towane nie będą spełniały oczekiwań ani 
pod względem walorów technicznych, ani 

w codziennym funkcjonowaniu. Monterzy 
z firmy Hörmann jako pierwsi zdali specjal-
ne egzaminy i uzyskali certyfikaty Dobrego 
Montera, a do tego zostali zaangażowani 
w kampanię edukacyjną. Dziś prowadzą 
specjalne warsztaty i szkolenia dla uczniów 
szkół budowlanych, a niektóre klasy zosta-
ły objęte specjalnym patronatem przez sa-
mego producenta.

Serwis 24 h na dobę 
Dopełnieniem bogatego asortymentu wy-
sokiej jakości produktów oraz profesjonal-
nego ich montażu jest działający w Polsce 
7 dni w tygodniu całodobowy serwis firmy 
Hörmann. Daje on gwarancję ciągłości 
procesów technologicznych, a w przypad-
ku awarii – natychmiastową pomoc.

Firma z misją 
Hörmann jest przedsiębiorstwem, które 
cały proces produkcyjny dostosowało do 
zasad poszanowania środowiska natu-
ralnego. Kupując produkty tej rodzinnej 
firmy, można mieć pewność, że powstały 
one zgodnie z zasadami zrównoważone-
go rozwoju. W trosce o ochronę klimatu 
w wielu zakładach stosuje się ekologiczne 
elektrownie i inteligentne systemy zarzą-
dzania oraz korzysta z odnawialnych źró-
deł energii. Dzięki temu udało się ograni-
czyć emisję CO2 o ok. 1600 ton rocznie. 
Wszystkie produkty marki Hörmann prze-
znaczone dla budownictwa obiektowego 

otrzymały ekologiczne certyfikaty. Poza 
tym firma angażuje się w akcje charyta-
tywne, takie jak pomoc dzieciom niepeł-
nosprawnym czy remonty domów dziecka. 
Patronuje również dziecięcym, i nie tylko 
dziecięcym, imprezom sportowym. Od lat 
sponsoruje międzynarodowe rozgrywki 
piłki nożnej, a niedawno firma dołączyła 
do kręgu sponsorów sportów zimowych, 
w tym Mistrzostw Świata w Biathlonie.

Fabryki przedsiębiorstwa rozsiane są po 
całym świecie. Znajdują się m.in. w Niem-
czech, Holandii, Austrii, Polsce, Wielkiej 
Brytanii, we Francji, Włoszech, a także 
w Indiach, Chinach i Stanach Zjednoczo-
nych. Przedsiębiorstwo posiada ponad 50 
oddziałów w 30 krajach. 
W Polsce ma cztery przedstawicielstwa: 
w Warszawie, Gdańsku, Sosnowcu i Pozna-
niu oraz gęstą sieć partnerów handlowych.     

Hörmann polska sp. z o.o.
ul. Otwarta 1, 62-052 Komorniki

tel. 61 819 73 00
www.hormann.pl
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notujemy stały napływ 
nowych licencjobiorców
Iniekcja Krystaliczna® jako jedyna zdobyła złote medale na wszystkich 
światowych wystawach wynalazków i nowych technologii oraz 
otrzymała wiele wyróżnień krajowych. Dodatkowo, cały proces 
technologiczny od podstaw został opracowany w Polsce.

Prowadzicie Państwo obecnie prace, 
które mają na celu zwiększenie skutecz-
ności technologii iniekcji krystalicznej® 
w izolowanym murze w warunkach 
wysokiej zawartości soli budowlanych. 

Czy przeprowadzone próby techniczne 
zakończyły się sukcesem?
Na podstawie uzyskanych efektów mo-
żemy stwierdzić zakładaną poprawę ba-
danych parametrów użytkowych. Warto 

wspomnieć, że najlepsze efekty są uzyski-
wane przy bardzo wysokim stopniu zawil-
gocenia izolowanego muru. Trzeba zazna-
czyć, że nie zawsze istnieją tak korzystne 
dla Iniekcji Krystalicznej® warunki, gdyż 

InIekcJa krysTalIczna®
Autorski Park Technologiczny im. dr. inż. Wojciecha Nawrota

MacIeJ nawroT 
współwłaściciel Iniekcji Krystalicznej®

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego  

na kierunku zarządzanie i marketing oraz Wydziału Inżynierii Lądowej  

oraz Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku 

budownictwo. Jest współautorem patentów związanych z technologią 

Iniekcji Krystalicznej®. Zajmuje się rozwijaniem technologii iniekcyjnych 

służących do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych oraz 

komplementarnych technologii hydroizolacyjnych. Interesuje się 

sportami siłowymi, polską literaturą kryminalną i fantastyką naukową, 

historią Polski XIX w. i pierwszej połowy XX w.
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Iniekcja Krystaliczna® to technologia wytwarzania skutecznej i trwałej przepony 
przeciwwilgociowej w obiektach budowlanych pozbawionych działającej pozio-
mej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej. Dzięki zastosowaniu Iniekcji Krysta-
licznej® jest możliwe trwałe osuszenie przegrody budowlanej z wilgoci podcią-
ganej kapilarnie z gruntu. Iniekcja Krystaliczna® jako technologia przeszła pełny 
cykl rozwojowy – od pomysłu do przemysłu.
Autorem technologii Iniekcji Krystalicznej®, która jest pierwszym na świe-
cie wdrożeniem w skali technicznej zjawiska samoorganizacji kryształów, był 
dr inż. Wojciech Nawrot. Za termodynamiczne uzasadnienie tego zjawiska 
w postaci uogólnionego równania matematycznego prof. I. Prigogine otrzy-
mał w 1977 r. nagrodę Nobla. Oryginalnym osiągnięciem dr. inż. Wojciecha 
Nawrota jest wynalezienie i praktyczne opracowanie metody świadomego 
i celowego kierowania tym unikalnym zjawiskiem. Prace te poprzedzone były 
jedenastoletnimi badaniami teoretycznymi nad symulacją równania ogólnego  
I. Prigogina, a ich wyniki wyprzedziły o wiele lat rezultaty uczonych amerykań-
skich z Indiana University w tej samej dziedzinie. Obecnie technologia Iniekcji 
Krystalicznej® jest wdrażana i rozwijana przez współautorów rozwiązań paten-
towych, mgr. inż. Macieja Nawrota i Jarosława Nawrota, w ramach Autorskiego 
Parku Technologicznego. 

WOJCiECH NAWrOT – AUTOr TECHNOLOGii iNiEkCJi krySTALiCZNEJ®

poziom zawilgocenia murów przyziemia 
czy podpiwniczenia rzadko bywa jednako-
wo wysoki w całym obiekcie budowlanym 
czy nawet na długości danej przegrody 
budowlanej. Stąd szczególną uwagę zwra-
camy na jednakowy poziom nawilżenia 
strefy iniekcji. Dzięki temu można w peł-
ni wykorzystać zjawisko „mokrej ścieżki” 
dla dyfuzji jonów materiału iniekcyjnego.  
Po spełnieniu ww. warunku uzyskiwana 
jest szczelna przepona przeciwwilgociowa. 

Jak oceniają te wysiłki wasi licencjobior-
cy i  czy ma to przełożenie na wzrost 
liczby klientów? 
Odnotowaliśmy pozytywne przekazy od 
naszych dotychczasowych licencjobior-
ców. Zwracają oni szczególną uwagę na 
szybszy proces wysychania muru w strefie 
iniekcji po zakończeniu prac. W niektórych 
specyficznych przypadkach proces ten 
jest wyraźnie zauważalny ponieważ po-
woduje znaczne zmniejszenie wilgotności 
względnej powietrza w pomieszczeniu. 
Wskazywały na to pomiary kontrolne po 
okresie sześciu miesięcy od zakończenia 
prac izolacyjnych. Notujemy ciągły napływ 
nowych licencjobiorców, a dynamika tego 
procesu utrzymuje się na stałym poziomie.

Jakie czynniki wpływają na wyjątkowość 
technologii iniekcji krystalicznej®?
Te czynniki można zapewne pogrupować 
ze względu na wyjątkową genezę powsta-
nia Iniekcji Krystalicznej® jako technologii, 
która pierwsza, i jak do tej pory jedyna, 
wykorzystuje zjawisko samoorganizacji 
kryształów do wytwarzania blokady prze-
ciwwilgociowej. Do tego należy dodać, 
że jako jedyna zdobyła złote medale na 
wszystkich światowych wystawach wy-
nalazków i nowych technologii. Jej tech-
nologia otrzymała także wiele wyróżnień 
krajowych, a do tego od podstaw została 
opracowana w Polsce. Jej wyjątkowość 
podkreślają też aplikacja oraz właściwości 
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użytkowe, zapewniające tym wyższą sku-
teczność, im zawilgocenie izolowanej prze-
grody jest wyższe. 

Zysk jest jednym z elementów, który 
ma wpływ na sukces, bo pozwala firmie 
inwestować w nowe technologie. Czy za 
takie nowości technologiczne Państwa 
klienci słono płacą, czy cena jest na tyle 
atrakcyjna, że stać ich na taki zakup?
Na pewno atrakcyjna cena jest czynni-
kiem dynamizującym sprzedaż, zwłaszcza 
w okresie kryzysu. Jednak w dłuższym 
okresie warto pozycjonować oferowany 
produkt w oparciu o inne cechy. W moim 
przekonaniu takim czynnikami, które 
generują sukces i nadają wyjątkowość  
Iniekcji Krystalicznej®, są: oryginalność, 

nowoczesność, niezawodność, trwałość 
oraz dorobek wypracowany na prze-
strzeni już ponad 30 lat funkcjonowania.  
To przekonuje skuteczniej niż wyłącznie 
niska cena, a nam pozwala na ciągły rozwój 
nowych technologii.

Czy iniekcja krystaliczna® jest przydatna 
w termomodernizacji budynków?
Dotychczasowe rozwiązania techniczne 
związane z termomodernizacją często 
abstrahują od niezwykle ważnych proble-
mów związanych z nadmiernym zawilgo-
ceniem przegród budowlanych. Trudności 
te w sposób szczególny występują w sta-
rych budynkach mieszkalnych w strefie 
przyziemia oraz podpiwniczenia. Wspo-
mniane zawilgocenie występuje na skutek 

kapilarnego podciągania wody z gruntu, 
powodowanego brakiem skutecznie dzia-
łającej poziomej oraz pionowej izolacji 
przeciwwilgociowej. Nadmierne zawilgo-
cenie wpływa bezpośrednio na obniżenie 
izolacyjności cieplnej murów, co skutkuje 
także rozwojem pleśni i grzybów, które 
wpływają kancerogennie i alergennie na 
użytkowników lokali. Ponadto zawilgo-
cenie muru wpływa na zmniejszenie jego 
izolacyjności cieplnej w ten sposób, że im 
bardziej zawilgocona jest przegroda bu-
dowlana, tym gorsze są jej własności ter-
moizolacyjne. Zjawisko to ma wpływ na 
temperaturę ścian, wilgotność powietrza 
i temperaturę w pomieszczeniach. Są to 
czynniki określające komfort klimatyczny 
mieszkań i wpływające na zdrowie miesz-
kańców.

Czy może Pan więcej opowiedzieć, co się 
dzieje, kiedy w mur wsiąknie już woda? 
Każdy nasiąkliwy materiał budowlany, 
a w szczególności cegła ceramiczna, po-
siada określone własności termoizolacyjne 
wynikające z porowatości. Gdy pory zosta-
ną wypełnione wodą, na skutek kapilarne-
go podciągania, to wówczas mur ceglany 
traci większą część izolacyjności cieplnej. 
Wilgotność 4% masowych powoduje utra-
tę połowy termoizolacyjności. Zjawisko to 
ma wpływ na temperaturę ścian, wilgot-
ność powietrza i temperaturę w pomiesz-
czeniach. Są to czynniki określające kom-
fort klimatyczny mieszkań i wpływające na 
zdrowie mieszkańców. W tym miejscu na-
leży uzupełnić, że woda kapilarna zamarza 
w temperaturze -7°C i niższej, a nie 0°C, 
jak woda w swobodnym naczyniu, toteż 
woda kapilarna jest znacznie gorszym izo-
latorem ciepła. Trzeba zatem z ogromnym 
naciskiem podkreślić, że samo docieple-
nie murów zewnętrznych budynku bez 
usunięcia przyczyn zawilgocenia i jego 
osuszenia ma fatalne konsekwencje. Ko-
rozja biologiczna w takich warunkach roz-
wija się znacznie szybciej. Ubocznym skut-
kiem będzie zwiększenie zasięgu wzniosu 
kapilarnego. Zatem termomodernizacja 
budynku i jego ochrona przed wilgocią  

STAry GMACH UNiWErSyTETU kArDyNAłA STEFANA WySZyńSkiEGO, WArSZAWA

UrZąD MArSZAłkOWSki WOJEWóDZTWA 
LUBUSkiEGO, ZiELONA GórA

ZAMEk króLEWSki, WArSZAWA
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są zagadnieniami ściśle ze sobą powiąza-
nymi. Bez sprawnej poziomej i pionowej 
izolacji przeciwwilgociowej samo docie-
plenie ścian zewnętrznych może tylko po-
gorszyć warunki sanitarne ze względu na 
korozję biologiczną. Oszczędzanie energii 
cieplnej należy zacząć od osuszenia bu-
dynku. Jest to ważne ze względu na bilans 
energetyczny, który związany jest również 
z kosztami ogrzewania.

kto jest najczęstszym odbiorcą techno-
logii iniekcji krystalicznej®: sektor pry-
watny czy państwowy? kto dla Państwa 
stanowi grupę docelową? 
To zależy od pewnej sezonowości związa-
nej z dopływem środków budżetowych. 
Stały, wysoki i dominujący udział ma sektor 
prywatny. Co więcej, w czasach obniżonej 
koniunktury gospodarczej obserwujemy 
istotny wzrost jego wolumenu, a co za tym 
idzie – udziału. Jest to powodem naszej 
szczególnej satysfakcji, gdyż potwierdza 
to w sposób obiektywny wyjątkową uży-
teczność technologii Iniekcji Krystalicznej®  
do osuszania zawilgoconych murów. 

Iniekcja krystaliczna® 
autorski park Technologiczny 
im. dr. inż. wojciecha nawrota

ul. Warszawska 28
05-082 Blizne Łaszczyńskiego

tel. 22 722 01 42
www.i-k.pl

Za opracowanie i wdrożenie do 
praktyki budowlanej Iniekcji Kry-
stalicznej® dr inż. Wojciech Na-
wrot uzyskał liczne nagrody i wy-
różnienia w kraju i za granicą. Jako 
jedyny na świecie wynalazca został 
nagrodzony kompletem siedmiu 
złotych medali z wyróżnieniem 
na najbardziej prestiżowych kon-
tynentalnych wystawach wyna- 
lazków w Brukseli (1993 r.), Ge-
newie (1995 r.),  Pittsburghu-USA 
(1996 r.), Pekinie (1996 r.), Casa-
blance (1997 r.), Norymberdze 
(1997 r.) i w Moskwie (2001 r.) oraz 
nagrodami specjalnymi: Rosyjskiej 
Akademii Nauk (1996 r.) i Chiń-
skiej Akademii Nauk (1996 r.). 
W 2001 r. w czasie trwania wysta-
wy wynalazków w Moskwie został 
przyjęty jako jedyny Polak do mię-
dzynarodowej Akademii Odkryć 
Naukowych i Wynalazków. 

Technologia Iniekcji Krystalicznej® od-
powiada na konkretne zapotrzebowanie, 
niezależnie kto jest właścicielem obiektu 
budowlanego. 

Jak ocenia Pan obecną pozycję iniekcji 
krystalicznej® na rynku?
Na podstawie wyników sprzedaży mate-
riału iniekcyjnego oraz świadomości mar-
ki można stwierdzić, że pozycja Iniekcji 
Krystalicznej® wśród finalnych użytkow-
ników jest mocna. Dodatkowym, pośred-
nim potwierdzeniem są próby naruszania 
chronionego znaku towarowego Iniekcja 
Krystaliczna®. Robią to niektórzy nieuczci-
wi przedsiębiorcy, wykorzystując zaufanie 
i pozycję Iniekcji Krystalicznej® na rynku, 
bo podrabia się przecież wyłącznie marki 
o wyrobionej wysokiej pozycji. 

Co motywuje Pana do dalszej pracy na 
rzecz rozwoju firmy? 
Czynnikami, które mnie motywują, są 
przede wszystkim efekty moich prac. Na-
leżą do nich: zadowolenie użytkowników 
i właścicieli obiektów budowlanych, opi-
nie licencjobiorców, którzy nieraz współ-
pracują z nami od ponad dwudziestu 
lat. To wszystko daje poczucie, że moja 
i nasza praca jest potrzebna i użyteczna,  
że ludzie na nas liczą. To, oprócz wyników 
finansowych, daje mi także satysfakcję 
osobistą.



52

Kreator Budownictwa roKu 2018

Materiały hydroizolacyjne – produkcja 
i zastosowanie 
Spółka Izohan zrzesza pięć marek: Izohan, 
Izolex, Izolmat, Nexler i Izolmix, co przekła-
da się na ofertę produktową obejmującą 
ponad 300 artykułów przyporządkowa-
nych do dziesięciu systemów, komplekso-
wo odpowiadających na potrzeby inwe-
storów w zakresie hydroizolacji. 
Trzon asortymentu firmy stanowią: 
■  masy bitumiczne – wodne i rozpuszczal-

nikowe
■  mineralno-polimerowe mikrozaprawy 

uszczelniające

■  powłokowe produkty epoksydowe 
■  zaprawy PCC 
■  impregnaty
■  preparaty do renowacji i odgrzybiania
■  kleje i uszczelniacze
■  piany poliuretanowe
■  gonty
■  bitumiczne materiały rolowe.
Zespół systemów został stworzony w taki 
sposób, aby sprawdzały się zarówno na 
poszczególnych etapach inwestycji, jak 
i podczas całościowego zabezpieczania 
budowli przed wodą i wilgocią. 
Opracowano następujące grupy zastosowań: 

■  hydroizolacja i renowacja fundamentów, 
dachów, pomieszczeń mokrych, base-
nów, zbiorników na wodę i nieczystości

■  zabezpieczanie posadzek, mostów i da-
chów zielonych. 

Wsparciem dla rozwiązań systemowych 
są opracowywane przez praktyków, funk-
cjonujących w strukturach firmy, poradniki 
wyjaśniające złożoność systemów oraz in-
struujące przyszłych wykonawców w za-
kresie poprawnego stosowania produktów. 
Oprócz dwóch obszernych pozycji po-
święconych rozwiązaniom bezspoinowym 

IzoHan sp. z o.o.

odważne decyzje umożliwiają 
dynamiczny rozwój 
Izohan to polska firma, która dzięki wprowadzaniu na rynek nowoczesnych  
materiałów i rozwiązań systemowych, już od trzydziestu lat utrzymuje  
miano eksperta w dziedzinie hydroizolacji i chemii budowlanej.



Pasja tworzenia

53

i materiałom rolowym, Izohan przygo-
tował opracowania każdego z dziesięciu 
systemów, przeprowadzające krok po 
kroku przez kolejne etapy zabezpieczenia 
przeciwwilgociowego i przeciwwodnego. 
Aktualizowane sukcesywnie poradniki za-
wierają setki kompleksowych rozwiązań 
dla niemal każdego rodzaju inwestycji 
i warunków technicznych.

Dzięki rozbudowanej sieci dystrybucji 
i sprzedaży produkty Izohanu docierają 
do klientów w hurtowniach, marketach 
budowlanych oraz na inwestycje w Pol-
sce i Europie: do krajów bałtyckich (m.in. 
dwa kluczowe dla drogowej infrastruktury 
wiadukty na Łotwie), do Węgier, Słowacji, 
Rumunii, Mołdawii, Czech, a nawet do  
Islandii (szkoły i osiedla mieszkalne). Spół-
ka obecna jest też na wielu branżowych 
imprezach zagranicznych, podczas któ-
rych, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, 
pozyskuje inspiracje do wdrażania innowa-
cyjnych i nowoczesnych rozwiązań tech-
nologicznych. 

Izohan obecny jest na wielu inwesty-
cjach, zarówno komercyjnych, jak i pu-
blicznych oraz mieszkaniowych. Przy 
pomocy produktów spółki skutecznie 
zabezpieczono wiele budowli o strate-
gicznym znaczeniu dla kraju, np. nowe 
bloki Elektrowni w Opolu, Europejskie 
Centrum Solidarności w Gdańsku czy 

Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk 
Pięknych w Łodzi, a także liczne baseny, 
biurowce, hale widowiskowe, stadiony, 
hale fabryczne, siedziby instytucji samo-
rządowych i naukowych, oczyszczalnie 
i biogazownie. Ważnym sprawdzianem 
dla materiałów hydroizolacyjnych są in-
westycje komunikacyjne, wystawione na 
stałe intensywne oddziaływanie warun-

ków atmosferycznych. Specjalistyczne 
produkty marek Izohan znakomicie speł-
niają swoje zadanie, trwale i skutecznie 
zabezpieczając obiekty inżynierskie, 
z których korzystają miliony osób, od 
kładki dla pieszych w Przysusze, przez 
most na Martwej Wiśle w Gdańsku, do 
stacji metra w Warszawie. 

Równie często jak przy wznoszeniu no-
wych konstrukcji, produkty Izohan sto-
sowane są do renowacji dachów i funda-
mentów nadszarpniętych zębem czasu. 
Masy bitumiczne i papy są cenione przez 
inwestorów ze względu na uniwersalność 
i pewność, że przyczyna remontu nie po-
wróci – dlatego materiały hydroizolacyj-
ne spółki cieszą się popularnością wśród 

„Bogaty asortyment i szacunek klientów pozwoliły 
na stworzenie silnej marki charakteryzującej się 
profesjonalizmem i niezawodnością”.
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mniejszych i większych podmiotów gospo-
darczych, np. spółdzielni zarządzających 
dziesiątkami bloków mieszkalnych, a także 
wykonawców prac renowacyjnych budyn-
ków o bogatszej historii, takich jak kamie-
nice, świątynie i dworki. Produkty Izohan 
zapewniają restytucję zabytkowych pod-
piwniczeń bez negatywnej ingerencji w ich 
strukturę, dlatego zdobywają przychylność 
konserwatorów trzymających pieczę nad 
obiektami o szczególnej wartości histo-
rycznej.

Wysokie właściwości techniczne i pa-
rametry wytrzymałościowe gwarantują 
satysfakcję klientów, potwierdzaną licz-
nymi nagrodami branżowymi. Najwyższa 
jakość produktów, wzorowe zarządza-
nie oraz skuteczna ekspansja rynkowa 

zostały docenione przez gremia hono-
rujące tytułami Budowlanej Firmy Roku 
(2014–2018), Przedsiębiorstwa Fair Play, 
Pomorskiego Pracodawcy Roku, Gazelami 
Biznesu, Diamentem Forbes’a oraz Certy-
fikatem Złotego Płatnika. Poza nagrodami 
firmowymi, docenione zostały też osoby 
zarządzające spółką, co stanowiło po-
twierdzenie racjonalnego i efektywnego 
zarządzania. 

Historia firmy
Wszystko zaczęło się w 1989 roku od ma-
łej firmy produkującej masy bitumiczne. 
W miarę rozwoju ofertę Izohanu poszerza-
no o nowy asortyment, a spółka zyskiwała 
uznanie na rynkach coraz bardziej oddalo-
nych od rodzimej Gdyni. Kamieniem milo-
wym było wejście w struktury Grupy Atlas 

w 2006 roku. Dzięki integracji z jednym 
z najsilniejszych, najbardziej rozpoznawal-
nych i cenionych kombinatów producenc-
kich otworzyły się przed Izohanem zupeł-
nie nowe możliwości rozwoju. 
Owe możliwości zostały w pełni wykorzy-
stane. Nieustanne dążenie do podwyż-
szania kompetencji i wzbogacania oferty 
doprowadziło do konsolidacji z kolejnymi 
spółkami: w 2013 roku z Jednostką Biz-
nesową Materiałów Hydroizolacyjnych 
Nexler, w 2014 roku z PPMB Izolmat, 
a w 2017 roku z Izolex sp. z o.o. Rezulta-
tem tych działań było nie tylko poszerzenie 
wachlarza produktów, ale również rozbu-
dowa zaplecza technologicznego. Izohan 
to obecnie cztery nowoczesne fabryki i in-
nowacyjne laboratoria, niemal trzystu pra-
cowników wspólnie pracujących na sukces 
spółki. W Jaśle działa jedna z najnowocze-
śniejszych linii produkcyjnych materiałów 
rolowych w Europie, a zakład produkcyj-
ny w Pomieczynie wznoszony był z myślą 
o jak największej efektywności połączonej 
z jak najmniejszą ingerencją w środowi-
sko naturalne. W połączeniu z fabrykami 
w Gdańsku i Skarszewach tworzą zespół 
nowoczesnych, bardzo wydajnych i do-
skonale zarządzanych zakładów produkcyj-
nych, wyposażonych w sprzęt najnowszej 
generacji i obsługiwanych wedle najwyż-
szych logistycznych standardów.

Szkolenia i doradztwo
Od początku istnienia Izohan stawiał na 
kontakt z klientem. Dlatego ważnym ele-
mentem polityki firmy są szkolenia i pro-
fesjonalne doradztwo. Do dyspozycji 
wykonawców są cztery Mobilne Centra 
Szkoleniowe prowadzone przez eksper-
tów z wieloletnim doświadczeniem. Do-
radcy firmy Izohan świadczą usługi na 
terenie całego kraju, dojeżdżając wszędzie 
tam, gdzie potrzebna jest fachowa pomoc 
w zastosowaniu produktów spółki. Dodat-
kowo organizowane są szkolenia na czte-
rech specjalnych poligonach: w Gdańsku, 
Zgierzu, Dąbrowie Górniczej i Leszczach. 
Wykonawcy poznają specyfikę produktów 
oraz mogą przetestować je w warunkach 
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zbliżonych do naturalnych. Izohan oferuje 
też atrakcyjny system certyfikacji, dzięki 
któremu uczestnicy szkoleń, stopniowo 
pogłębiając wiedzę, mogą uzyskać tytuł 
fachowców rekomendowanych do pracy 
z produktami firmy. W specjalnych szko-
leniach biorą też udział uczniowie szkół 
i studenci kierunków technicznych, co daje 
im możliwość skonfrontowania wpajanej 
na co dzień teorii z praktyką. Eksperci fir-
my Izohan wygłaszają również gościnne 
prelekcje na konferencjach i wykładach 
poświęconych tematyce hydroizolacyjnej.

Działania na rzecz ochrony środowiska
Jednym z priorytetów spółki jest posza-
nowanie środowiska naturalnego i do-
kładanie wszelkich starań, aby zarówno 
produkcja, jak i same produkty w jak 
najmniejszym stopniu ingerowały w eko-
system. Poza projektowaniem materiałów 
z myślą o ich przyszłym wpływie na przy-
rodę, Izohan stosuje zasadę zrównoważo-
nego rozwoju. Produkty są certyfikowane 
przez niezależne organy badawcze, więc 
wykonawcy mogą je stosować bez obawy 
o wpływ na ekosferę. Spółka wdraża także 
„zielone rozwiązania” na każdym szczeblu 
działalności: w zakładach produkcyjnych 
obowiązuje polityka rozsądnego zarządza-
nia odpadami, co przekłada się na ich se-
gregację oraz racjonalne wykorzystywanie 
materiałów trudnych w recyklingu.
Wiele produktów z logiem Izohan może 
być stosowanych wewnątrz pomieszczeń, 
bez ryzyka szkodliwości dla ludzi. Dotyczy 
to szczególnie artykułów stanowiących 
skuteczną barierę antyradonową. Ten pro-
mieniotwórczy pierwiastek jest, według 
raportów Światowej Organizacji Zdrowia, 
bezpośrednią przyczyną nawet 14% no-
wotworów płuc na świecie. Izohan posta-
nowił uruchomić kampanię uświadamiają-
cą realność zagrożenia. Radon dostaje się 
do budynków najczęściej przez źle zaizo-
lowane fundamenty i przenika na wyższe 
kondygnacje, tworząc stałe zagrożenie dla 
zdrowia poprzez kumulację w czterech 
ścianach. Izohan dostosował wybrane 
produkty w ten sposób, by przeciwdziałać 

przedostawaniu się szkodliwej substancji 
przez ściany fundamentowe i piwniczne, 
a także posadzki na gruncie. Prowadzone 
są też spotkania uświadamiające zagro-
żenia oraz promujące upowszechnianie 
wiedzy o profilaktyce antyradonowej. Jest 
to o tyle istotne, że problem z promienio-
waniem ma charakter lokalny – stopień 
stężenia rakotwórczego pierwiastka może 
być różny w odległości kilkunastu metrów, 
wobec czego nawet sąsiadujące działki 
niekoniecznie będą narażone w równym 
stopniu. Firma Izohan postawiła sobie za 
cel dotarcie z informacjami o radonie do jak 
najszerszego grona, albowiem tylko świa-
domość niebezpieczeństwa może zapobiec 
jego konsekwencjom.

Działalność społeczna spółki
Izohan to także świadomie prowadzona 
polityka społeczna. Wśród licznych ini-
cjatyw aktywizujących i wspomagających 
mieszkańców regionu warto wymienić po-
moc zaoferowaną ofiarom nawałnicy, któ-
ra nawiedziła kaszubskie sołectwo Rytel 
latem 2017 roku. W mgnieniu oka setki lu-
dzi straciły dach nad głową i dobytek całe-
go życia. Firma Izohan nie mogła pozostać 
obojętna w obliczu tragedii, która dotknęła 
najbliższą okolicę, w związku z czym do-
starczyła materiały niezbędne do odbudo-
wy zniszczonych domostw, a także zapew-

niła wsparcie doradców, często niezbędne 
przy wykonywaniu technicznie i emocjo-
nalnie trudnych prac. Własnymi rękami 
pomagali w likwidacji szkód wyrządzonych 
przez kataklizm, wspierali poszkodowa-
nych dobrym słowem. Lokalnie prowadzo-
ne działania stanowią swoiste przyjęcie 
odpowiedzialności za społeczność, której 
częścią bez wątpienia Izohan zawsze był. 
Zaangażowanie, nowoczesność i ciągły 
rozwój przyświecają spółce Izohan od po-
czątku istnienia. Dziś, po trzydziestu latach 
obecności na rynku, firma jest liderem bran-
ży hydroizolacji, a jej produkty spotkać moż-
na na placach budowy niemal całej Europy 
Środkowo-Wschodniej. Bogaty asortyment 
i szacunek klientów pozwoliły na stworze-
nie silnej marki charakteryzującej się profe-
sjonalizmem i niezawodnością. 
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laFarGe

Działając razem i z pasją,  
możemy osiągnąć wszystko

W marcu 2018 roku objął Pan stanowi-
sko prezesa zarządu Lafarge w Polsce,  
ale z koncernem jest Pan związany  
od kilku lat. Jak obecnie wykorzystuje 
Pan swoje doświadczenie w biznesie? 
Z Grupą LafargeHolcim jestem związany  
od ponad 8 lat. W tym czasie pełniłem różne 
funkcje, które pozwoliły mi na rozwinięcie 
istotnych w tym biznesie kompetencji za-
równo strategicznych, jak i operacyjnych. 

Jako dyrektor generalny linii kruszyw 
we wschodniej Kanadzie byłem bliżej 
działalności przemysłowej firmy. Wcze-
śniej odpowiadałem za strategię i rozwój  
LafargeHolcim na rynkach globalnych.  
Te doświadczenia nauczyły mnie patrzeć 
na szerszy aspekt tego, co robimy. Rozwi-
nąłem w sobie konkretne przekonania biz-
nesowe, takie jak: kreowanie jasnej wizji 
angażowania zespołu, realistyczne ustala-

nie ambitnych celów i dostosowywanie ich 
do całej organizacji, aby wszyscy wiedzieli, 
w jaki sposób ich działania przyczyniają 
się do realizacji globalnych założeń. Wiem 
też, jak istotna jest staranna i sukcesywna 
realizacja połączona z zarządzaniem efek-
tywnością. Naszym celem jest sprawienie, 
aby każdy pracownik był szczerze zaanga-
żowany w swoją pracę i traktował firmę, 
w której pracuje, jak swój własny biznes. 

XavIer Guesnu
prezes zarządu Lafarge w Polsce

Z Grupą LafargeHolcim związany od ośmiu lat. W latach 2010–2013 

odpowiadał za strategię i rozwój firmy Lafarge, pełniąc na rynkach 

globalnych funkcję wiceprezesa ds. strategii, rozwoju, przejęć i fuzji. 

W latach 2013–2018 był dyrektorem generalnym linii kruszyw  

we wschodniej Kanadzie, gdzie zarządzał linią kruszyw oraz linią 

kruszyw i betonu w południowym Ontario. Wcześniej pracował jako 

konsultant biznesowy dla międzynarodowych firm konsultingowych, 

takich jak Bain & Company. Jest absolwentem Mines ParisTech, 

jednej z najbardziej prestiżowych uczelni technicznych we Francji. 

Z pochodzenia Francuz, prywatnie jest żonaty, ma dwoje dzieci.  

Jego żona jest Polką.
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Jakie cechy powinien posiadać dobrze 
zarządzający szef, by osiągnąć sukces?  
Co jest Pana dewizą w biznesie? 
Zawodowo najbardziej motywuje mnie 
praca z profesjonalnymi zespołami, reali-
zacja nowych możliwości biznesowych, 
rozwijanie ludzi i patrzenie na to, jak 
stają się coraz lepsi. Po pierwsze, ogrom-
ne znaczenie ma podejście managerów.  
To oni powinni być przykładem dla swo-
ich zespołów. Ich rolą jest budowanie 
zaangażowania i motywacji. Po drugie, 
wierzę, że dobrze zarządzający szef po-
winien wspierać pracowników w stawa-
niu się liderami, którzy z pasją i inicjatywą 
współtworzą firmę. Dzięki takiemu po-
dejściu możemy lepiej rozwijać nasz po-
tencjał i przywództwo na rynku. Zawsze 
staram się budować zespoły, które łączą 
różne profile i kompetencje, dzięki cze-
mu dobrze się uzupełniają. Szczególnie 
ważne są takie cechy jak: energia, spo-
kój, kreatywność i orientacja na działania 
operacyjne, a także kompetencje twar-
de i miękkie. Moje motto brzmi: „Dzia-

łając razem i z pasją, możemy osiągnąć 
wszystko”. Aby odnieść sukces, musimy 
najpierw uwierzyć, że jest to możliwe, 
a następnie dopasować właściwy zespół: 
zróżnicowany, kompetentny i pełen ener-
gii. Trzeba zaakceptować próby i błędy, 
a przede wszystkim zawsze zachowy-
wać bezwzględną dyscyplinę w realizacji  
planu.

Jednym z podstawowych czynników 
wpływających na konkurencyjność firmy 
jest innowacyjność. Czy nowe technolo-
gie są dla Pana priorytetem?
Nowe technologie i inwestycje w inno-
wacje są niezwykle istotne. To dzięki nim 
nasza oferta skierowana do klientów jest 
lepsza, szersza i bardziej kompleksowa. 
Mamy kilka świetnych przykładów takich 
działań w Lafarge w Polsce: Solek, LH 
Engineering, nowe worki na cement, in-
nowacyjne produkty jak iX czy działania 
digital. To dla mnie ważne, aby innowacje 
wprowadzać w różnych obszarach dzia-
łalności, dlatego stawiamy na nowocze-

sne technologie produkcyjne, ale także 
na innowacyjne produkty czy nowator-
skie, kompleksowe połączenie usług 
i produktów. Inwestycje w innowacje 
pozwalają nam sprostać rosnącemu i co-
raz bardziej konkurencyjnemu rynkowi, 
przy zachowaniu dbałości o środowisko 
i społeczności lokalne. 
W 2017 roku zakończyliśmy trwającą 
10 lat, wartą 411 mln zł inwestycję na 
terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Dzięki modernizacji Ce-
mentowni Kujawy podnieśliśmy jakość 
produktów i obsługi klienta. Wszystko 
to z myślą o stworzeniu na Kujawach 
jednego z najnowocześniejszych zakła-
dów produkcyjnych na świecie. Bardzo 
ważnym elementem tej inwestycji była 
budowa platformy paliw alternatyw-
nych. Dzięki niej materiały energetycz-
ne takie jak plastik, tekstylia czy pocięte 
opony są przetwarzane w energię, która 
dostarcza ponad 80% ciepła niezbęd-
nego do wypalania klinkieru w naszej  
cementowni.

CEMENTOWNiA MAłOGOSZCZ
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Decydujący wpływ na konkurencyjność 
mają uwarunkowania rynkowe. Wiele 
kontraktów zawieranych w minionych 
latach jest dzisiaj realizowanych ze stratą, 
która musi być pokryta przez inne 
przedsięwzięcia, inwestycje czy oferty. 
Dotyczy to szczególnie budownictwa 
infrastrukturalnego i drogowego.  
Jak Państwo radzą sobie z rentownością 
firmy?
Długo oczekiwany boom w budownic-
twie przyniósł ze sobą nie tylko wielkie 
możliwości, ale także trudności i wyzwa-
nia, którym cała branża musi sprostać. 
Nastąpiła znacząca kumulacja projek-
tów drogowych i kolejowych, wraz z jej 
wszystkimi następstwami. Przed branżą 
pojawiły się nowe wyzwania, takie jak ro-
snące koszty pracy, logistyki i materiałów 
oraz zauważalny niedobór pracowników. 
Mocny wpływ na rynek mają także czyn-
niki gospodarcze, np. wysoka inflacja czy 
rosnące ceny energii (+50%) oraz emisji 
CO2 (+350%). Powrót wysokiej inflacji 
jest wyzwaniem, ale też szansą dla sek-

tora pod względem wzrostu cen i ko-
nieczności wprowadzania innowacji. Brak 
aktualnej indeksacji dla dużych projek-
tów infrastrukturalnych w Polsce stanowi 
dodatkowe wyzwanie dla całej branży 
budowlanej. Jest to obszar, w którym ko-
nieczne są dalsze rozmowy całego sekto-
ra z odpowiednimi władzami.
W Lafarge już od kilku lat przygotowywa-
liśmy się do obecnej sytuacji na rynku bu-
dowlanym. Dzięki konsekwentnej realizacji 
planu inwestycyjnego w cementowniach, 
kopalniach i wytwórniach betonu może-
my teraz oferować rozwiązania techniczne 
o najwyższej jakości, dostosowane do wy-
magań i specyfiki konkretnych kontraktów. 
Elementem naszych przygotowań było 
także powołanie spółki LH Engineering, 
która łączy doświadczenie projektowe 
i wykonawcze z kompleksową wiedzą 
technologiczną. LH Engineering odpowia-
da na wyzwania i potrzeby klientów w ob-
szarach projektowania i wykonawstwa 
drogowego oraz doradztwa i zarządzania 
kontraktowego. 

Przejdźmy teraz do oferty Lafarge 
w Polsce. Jak powinna Pana zdaniem 
wyglądać dziś oferta dla klientów,  
aby zwiększyć efektywność ich bizne-
su? Może Pan podać kilka konkretnych 
przykładów? 
Nasza strategia nakierowana jest na 
ciągły wzrost i rozwój. Jest to możliwe 
tylko przy bardzo dobrym zrozumie-
niu rynku i znajomości biznesu naszych 
klientów oraz ich potrzeb. Chcemy 
wdrażać nowe produkty i rozwiązania, 
które na nie odpowiadają. Wierzymy, 
że jednym z najbardziej efektywnych 
sposobów na wzrost naszej sprzedaży 
jest wsparcie rozwoju biznesów naszych 
klientów. Większa sprzedaż ich pro-
duktów przekłada się na większe zapo-
trzebowanie na nasze surowce, dlatego 
współpracujemy z takimi firmami jak 
np. Atlas czy Mapei przy rozwijaniu ich 
oferty. Stawiamy na wyróżnianie się na 
rynku m.in. poprzez wdrażanie nowo-
czesnych rozwiązań technicznych. Aby 
poprawić jakość i stabilność produkcji, 

CEMENTOWNiA kUJAWy
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zainwestowaliśmy 10,5 mln zł w inno-
wacyjne, w pełni zautomatyzowane  
laboratorium, wykorzystujące najnowsze 
trendy i rozwiązania w zarządzaniu pro-
dukcją cementu. Innym przykładem dzia-
łań wspierających efektywność biznesu 
klientów są innowacje wprowadzane 
w obszarze logistyki. Zmieniliśmy model 
zarządzania na flotę dedykowaną i wpro-
wadziliśmy dodatkowo system Quintiq 
TMS. Dzięki temu mamy zagwarantowa-
ne moce przewozowe na potrzeby firmy 
i naszych klientów. W związku z tym po-
dwoiliśmy m.in. nasz udział w dostarcza-
nych wolumenach kruszyw.

Na Państwa firmowej stronie można 
przeczytać „Lafarge – budujemy lepsze 
miasta”. Co to tak naprawdę oznacza? 
W 2050 roku blisko 70% światowej 
populacji będzie mieszkać w miastach. 
Urbanizacja na taką skalę będzie wyzwa-
niem, ale także szansą dla społeczeństw 
na całym świecie, w tym także dla firm 
budowlanych. Jednym z głównych wy-

zwań stojących przed architektami i in-
żynierami jest sprawienie, aby życie 
w miastach było wygodne i zrównowa-
żone. Jako Grupa LafargeHolcim inten-
sywnie wspieramy architekturę projekto-
waną i realizowaną zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. Uwzględnia 
ona uwarunkowania środowiskowe oraz 
potrzeby ludzi. Staramy się uczestniczyć 
w budowaniu lepszych miast poprzez 
tworzenie trwałej, zwartej i pięknej za-
budowy. W kontekście powiększających 
się miast ważny jest także aspekt bu-
downictwa infrastrukturalnego. Chcemy 
tworzyć rozwiązania, które produkowane 
są w sposób odpowiedzialny społecznie 
i wspierają proekologiczne cechy inwe-
stycji, którą współtworzą. Oferowane 
przez Lafarge rozwiązania posiada-
ją certyfikacje zgodne ze standardem 
ISO 14001 i certyfikatem BES 6001.  
LafargeHolcim zajmuje czołowe miejsce 
w Europie pod względem standardów 
budownictwa ekologicznego w zakresie 
certyfikacji systemów BREEAM i LEED.

Tytuł kreator Budownictwa roku w swoim 
założeniu ma także nagradzać firmę 
za działalność na rzecz społeczeństwa 
i ochrony środowiska. Lafarge w Polsce 
wspiera dużo projektów z obszaru CSr. 
Czy może Pan o tym opowiedzieć? Czy ten 
zakres działalności jest ważny dla firmy?
Nasze zobowiązania do prowadzenia od-
powiedzialnego biznesu w Polsce koncen-
trują się na bezpieczeństwie i ochronie 
zdrowia, trosce o lokalne społeczności 
i środowisko oraz gospodarce o obiegu za-
mkniętym Jest to część Planu 2030, któ-
ry zawiera cele środowiskowe, społeczne 
i biznesowe w całej Grupie LafargeHolcim. 
We wszystkich działaniach dbamy nie tyl-
ko o siebie, swoich znajomych, rodziny, 
ale także o całe otoczenie. Już dziś oko-
ło 70–80% energii cieplnej, potrzebnej 
do wypału klinkieru generujemy z paliw 
alternatywnych. Podejmujemy działania, 
aby jeszcze bardziej obniżać emisję CO2. 
W ramach działalności wydobywczej kru-
szyw szczególną uwagę przykładamy do 
ochrony bioróżnorodności oraz właściwej 
rekultywacji terenów pogórniczych. Wła-
ściwe zarządzanie procesem wydobyw-
czym w kontekście ochrony środowiska 
i krajobrazu pozwala na tworzenie warto-
ści dodanej dla przyrody oraz społeczności 
lokalnych. Nasi sąsiedzi są dla nas ważni, 
bo zależy nam, aby żyć z nimi w jak naj-
lepszych stosunkach. Chcemy ich także 
inspirować do angażowania się we współ-
tworzenie przyjaznej przestrzeni, dlatego 
m.in. powołaliśmy WSPÓLNIE Fundację 
LafargeHolcim.

ZAUTOMATyZOWANE LABOrATOriUM ZMiANOWE, FOT. łUkASZ WiEWiórA
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krzyszToF pruszyńskI 
prezes zarządu PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

Przedsiębiorca, twórca firmy Blachy Pruszyński skupiającej 20 spółek 

w Polsce i za granicą. Obecnie firma jest nie tylko największym polskim 

producentem w branży blaszanych pokryć dachowych i elewacyjnych, 

ale również największą w Europie prywatną firmą w tym sektorze. 

Blachy pruszyński  
z europy na światowe rynki

Firma Blachy Pruszyński sięga daleko 
w przyszłość, jeśli chodzi o rozwój, kadrę, 
pracowników i nowoczesne technologie. 
Jak Pan ocenia współpracę między biz-
nesem a uczelniami? 
Jestem przekonany, że nauka i przemysł 
powinny się nawzajem inspirować i bli-
sko ze sobą współpracować. Nasza ko-

operacja z uczelniami oraz ośrodkami 
naukowo-badawczymi w Polsce i za gra-
nicą jest bardzo owocna. Dzięki niej po-
wstało wiele oferowanych przez nas za-
awansowanych rozwiązań technicznych. 
Ponadto od samego początku istnienia 
firmy stawiałem na młodą, wykształconą 
kadrę oraz działalność edukacyjną. No-
watorską myśl techniczną krzewimy przy 
współpracy z wieloma wyższymi uczel-
niami technicznymi w Polsce. Do zakładu 
w podwarszawskim Sokołowie zaprasza-
my grupy studentów na specjalne zajęcia 
dydaktyczne. Mają oni okazję zapoznać 
się z tajnikami procesu produkcyjnego. 
Oprócz tego, nasi pracownicy w porozu-
mieniu z kadrą naukową, organizują semi-
naria szkoleniowe na uczelniach w całym 
kraju. Jeżeli chodzi o edukację, stawiamy 

też na ścisłą współpracę z wykonawca-
mi. Organizujemy wiele szkoleń dla tego 
środowiska. Rocznie przez nasze centrum 
szkoleniowe przewija się ponad dwa ty-
siące słuchaczy, głównie montażystów 
oraz przedstawicieli firm dekarskich. Ce-
lem seminariów jest edukowanie w zakre-
sie oferowanych wyrobów budowlanych 
oraz prowadzenie zajęć praktycznych. 
Podczas spotkań my także pozyskujemy 
bezcenną wiedzę o potrzebach tego śro-
dowiska i klientów finalnych. W ten spo-
sób jesteśmy w stanie z wyprzedzeniem 
zareagować na oczekiwania rynku. Dzięki 
takim działaniom nasza pozycja z każdym 
rokiem jest coraz mocniejsza. Nie mam na 
myśli jedynie udziału w rynku, ale także 
pozycji firmy postrzeganej jako ta, która 
kreuje i wyznacza trendy w rozwoju.
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Według raportu PMr w Polsce nadal naj-
więcej zleceń jest na metalowe pokrycia 
dachowe dla klienta indywidualnego. 
inwestorzy wolą zaś kupować pokrycia 
ceramiczne. Są jeszcze bitumiczne.  
Jak Pańskim zdaniem te tendencje wpły-
wają na sprzedaż w branży i jak mają się 
do tego jakość i cena?
To, jaki rodzaj materiału dominuje na danym 
rynku, w dużym stopniu zależy od regionu 
kraju. W niektórych częściach Polski bar-
dziej popularne są pokrycia lekkie, a w in-
nych ciężkie. Można też zaobserwować,  
że szczególnie w dużych miastach po-
wstaje wiele nowych budynków wieloro-
dzinnych z płaskimi dachami, w których 
z reguły wykorzystywane są pokrycia inne 
niż blaszane. Wszystko to jest jednak kwe-
stią pewnych preferencji czy gustów, a nie 
konieczności wynikającej np. z wymagań 
technicznych. W każdej grupie pokryć 
dachowych są wyroby o wysokiej jako-
ści, a za tym idzie cena, jak i wyroby tań-
sze, ale słabsze jakościowo. Reasumując,  
to metalowe pokrycia dachowe zarówno 
jeżeli chodzi o sam materiał, jak i wyko-
nawstwo, są bardziej konkurencyjne ceno-
wo od pokryć ciężkich. Jest to niewątpli-
wie ich przewaga.

Jakie wsparcie oferuje klientom firma 
Pruszyński i jak ocenia Pan poziom de-
karskich usług świadczonych na polskim 
rynku?
Poziom owych usług jest coraz wyższy. 
Wynika to w dużym stopniu z faktu,  
że przedstawiciele firm dekarskich sys-
tematycznie poprawiają swoje umiejęt-
ności, chętnie uczestniczą w szkoleniach 
i chcą poznawać nowe wyroby budow-
lane. Przekłada się to na ich zyski. Od-
nośnie wsparcia, jakie oferujemy swoim 
klientom, to jego rodzaj zależy od kon-
kretnego segmentu rynku. W przypad-
ku budownictwa indywidualnego naj-
większym wsparciem są przedstawiciele 
współpracujących z nami firm, których 
regularnie szkolimy. Właśnie oni na placu 
budowy służą wszelką niezbędną pomo-
cą, podpowiadają przy doborze materiału, 

a także udzielają wskazówek co do sa-
mego projektu. Nieco inaczej wygląda 
sprawa w przypadku budownictwa prze-
mysłowego. Przy realizacji tego typu 
projektów klienci mogą liczyć na pełne 
wsparcie zatrudnionych w naszej firmie 
projektantów. Ich zadaniem jest optymal-
ny dobór materiałów i technologii. Nasi 
specjaliści służą pomocą także na miej-
scu realizacji projektu, chociażby podczas 
montażu konstrukcji. Dzięki potencjałowi, 
jakim dysponujemy, możemy zdobywać 
niezwykle interesujące, ale i wymagające 
zlecenia. Najlepszym przykładem niech 
będzie Elektrownia Opole, jedno z naj-
większych przedsięwzięć w historii naszej 
firmy. Niedawno zakończyliśmy dostawę 
pokryć na budowę nowych bloków tego 
kombinatu.   

rynek europejski jest najbardziej nasyco-
nym rynkiem, jeśli chodzi o dostawców 
pokryć dachowych. Gdzie zatem planu-
jecie ekspansję w poszukiwaniu nowych 
klientów? Słyszałam, że wyruszyliście 
do bardzo dalekich krajów jak Meksyk 
czy Seszele.
To prawda. Mamy coraz większe doświad-
czenie na odległych rynkach w Afryce czy 
Ameryce Południowej. Sprzedajemy tam 
głównie całe, gotowe konstrukcje, np. 
hale, które są dostarczane w modułach 
i na miejscu montowane. Oczywiście 
tego rodzaju sprzedaż to obecnie jedynie 
margines naszej działalności, ale systema-
tycznie ją rozwijamy, natomiast działal-
ność eksportowa ma dla nas zasadnicze 
znaczenie, bowiem zapewnia mniej wię-
cej jedną czwartą rocznych przychodów 
firmy.  

Co wyróżnia Państwa firmę na tle konku-
rencji? Jakie podejmujecie działania,  
by utrzymywać swoją pozycję lidera  
na polskim rynku jako producent blasza-
nych pokryć dachowych i elewacyjnych?
Naszą firmę wyróżniają trzy podstawo-
we cechy. Po pierwsze, oferujemy sze-
roki asortyment wyrobów budowlanych. 
Po drugie, jesteśmy niezwykle elastyczni 

w obsłudze klienta. Po trzecie, mamy 
bardzo dobrze zorganizowaną obsługę 
posprzedażową. Nie spoczywamy jednak 
na laurach. Dbamy o rozwój organiczny, 
zwiększamy sprzedaż, wprowadzamy do 
oferty nowe wyroby. Aby zwiększać za-
kres działania, czasami decydujemy się 
też na przejęcia konkurencyjnych przed-
siębiorstw. Ostatnim tego przykładem był 
zakup udziałów w firmie Florian Centrum. 
Spółka ta, po wprowadzeniu nowego zarzą-
du i reorganizacji, zaczęła odbudowywać 
swoją sprzedaż i zwiększać przychody. 

Co uważa Pan za największe sukcesy 
firmy?  
Z perspektywy czasu myślę, że jednym 
z naszych największych sukcesów jest 
fakt, iż potrafimy zatrzymać pracowników 
na długie lata. Niewielu z nich decyduje się 
na odejście. Czują się oni w naszej firmie 
bezpiecznie i stabilnie. To w znacznej mie-
rze właśnie dzięki takiej polityce kadrowej 
udało się nam zdobyć i utrzymać pozycję 
numer 1 na rynku. To kolejny duży sukces, 
tym bardziej, że – przypomnę – Grupa 
Pruszyński powstała od zera, jako firma 
rodzinna.

Na koniec zapytam, czego mogę życzyć 
Panu i firmie na kolejną dekadę?
Przejrzystości przepisów oraz stałego, 
zrównoważonego rozwoju gospodarcze-
go w kraju. Jeżeli te dwa warunki zosta-
ną spełnione, to nasza firma doskonale 
poradzi sobie z codziennymi wyzwaniami  
biznesowymi.
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Sukcesy produkcji
Można do nich zaliczyć systematyczny 
wzrost sprzedaży i ciągłe powiększa-
nie przewagi nad konkurencją, a przede 
wszystkim ogromną rozpoznawalność 
marki Blachy Pruszyński jako lidera rynku 
stalowych pokryć dachowych. Asortyment 
oferowany przez spółkę jest niezwykle 
różnorodny. Oprócz blachodachówek są to 
blachy trapezowe, kasety, panele oraz ka-
setony ścienne, rynny stalowe, płyty war-
stwowe z rdzeniem styropianowym, weł-
nianym, poliuretanowym typu PIR, profile 
stalowe konstrukcyjne, a także profile do 
suchej zabudowy. Poza tym, dzięki bardzo 
rozbudowanemu parkowi maszynowemu, 
firma na indywidualne zamówienie pro-
dukuje niestandardowe wyroby. Bardzo 
dobre właściwości wyrobów budowlanych 
i usług oferowanych przez firmę Krzysz-
tofa Pruszyńskiego potwierdzają bada-
nia wykonywane w polskich oraz zagra-
nicznych akredytowanych laboratoriach, 

a szeroko rozbudowana Zakładowa Kon-
trola Produkcji pozwala monitorować na 
bieżąco jakość wytwarzanych elementów. 
Wyroby budowlane z logo Blachy Pru-
szyński są dopuszczone do obrotu i stoso-
wania w Polsce i na całym obszarze Unii 
Europejskiej. 
Każdy produkt oferowany przez Blachy 
Pruszyński powstaje indywidualnie na 
potrzeby konkretnego zamówienia. Firma 
nie ogranicza się jedynie do dostawy za-
mówionych materiałów. Jej specjaliści do-
radzają optymalne rozwiązanie konstruk-
cyjne i proponują odpowiednie produkty. 
Poza standardowymi produktami ofero-
wanymi w stałej sprzedaży, na życzenie 
klienta firma  wykonuje różnego rodzaju 
elementy niestandardowe, zapewniające 
estetyczne i funkcjonalne wykończenie 
obiektów. Jest to możliwe dzięki wykorzy-
staniu najlepszych surowców i zastosowa-
niu najbardziej zaawansowanych techno-
logii i nowoczesnych maszyn. 

W systematycznie unowocześnianej fa-
bryce firmy Pruszyński linie produkcyjne, 
w przeważającej części, są wyposażone 
w sterowanie numeryczne, gwarantujące 
precyzję wykonania i najwyższą jakość. 
Logistyka wewnętrzna w procesie produk-
cyjnym oparta jest na 3 suwnicach, ponad 
40 czołowych oraz bocznych wózkach 
widłowych marki Linde i specjalistycznych 
wózkach załadowczych, które umożli-
wiają szybkie i precyzyjne załadowanie 
linii produkcyjnej niezbędnym materiałem 
wyjściowym. Wszystkie linie produkcyj-
ne i maszyny obsługuje doświadczona 
i wysoko wykwalifikowana kadra o dużej 
wszechstronności, co pozwala na elastycz-
ne dopasowywanie produkcji do potrzeb 
dyktowanych przez rynek.

Lider rynku
Grupa Pruszyński była dostawcą materia-
łów przy realizacji największych i bardzo 
prestiżowych projektów w kraju i za granicą. 

pruszyńskI Sp. z o.o.

współpracujemy z największymi  
w polsce i za granicą
Firma Blachy Pruszyński została założona w 1985 roku. Jej dynamiczny rozwój 
w Polsce i Europie na rynku stalowych lekkich obudów, w tym pokryć i przekryć 
dachowych oraz elewacji sprawił, że obecnie stoi na czele Grupy Pruszyński.  
Skupia ona ponad 20 podmiotów działających w kraju i za granicą, m.in. w Czechach, 
Rumunii, Niemczech oraz na Węgrzech i Ukrainie. 
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pruszyńskI sp. z o.o.
ul. Sokołowska 32B 

Sokołów, 05-806 Komorów
tel. 22 738 60 00

www.pruszynski.com.pl

O pozycji lidera polskiego rynku blasza-
nych pokryć dachowych świadczy kilku-
dziesięcioprocentowy udział materiałów 
oferowanych przez firmę w łącznej sprze-
daży na rynku polskim oraz liczne presti-
żowe nagrody i wyróżnienia w kraju i za 
granicą. 
Firma może poszczycić się między innymi 
Godłem Teraz Polska, Złotymi Medalami 
Międzynarodowych Targów Poznańskich 
BUDMA, Medalami Europejskimi BCC, 
statuetkami Top Builder przyznawanymi 
przez miesięcznik „Builder” oraz tytułem  
Budowlana Marka Roku 2018 przyzna-
wanym na podstawie badania ASM-Cen-
trum Badań i Analiz Rynku. Otrzymywane  

nagrody i wyróżnienia świadczą o wysokiej 
jakości proponowanych produktów i zado-
woleniu coraz liczniejszej rzeszy klientów. 
Firma Blachy Pruszyński ma zaszczyt 
współpracować z największymi inwestora-
mi i wykonawcami w Polsce. Jej produkty 
wykorzystano między innymi przy inwe-
stycjach takich jak: fabryka Toyoty w Wał-
brzychu, zakład Volkswagena we Wrześni, 
fabryka Hyundaia w Czechach, nowy Port 
Lotniczy Okęcie w Warszawie, Port Lotni-
czy w Modlinie, tor kolarski w Pruszkowie 
oraz hipermarkety Leroy Merlin, Auchan, 
Decathlon, Galeria Mokotów, Fort Wola, 
Maximus, Blue City, Manufaktura w Łodzi 
i Silesia w Katowicach.

konsolidacja rynku
Na początku marca 2018 r. spółka Bla-
chy Pruszyński przejęła 100% akcji firmy 
Florian Centrum. Florian Centrum to pro-
ducent między innymi blachodachówek, 
blach trapezowych, płyt warstwowych 
oraz akcesoriów budowlanych. Firma 
działa głównie w centralnej oraz północ-
no-wschodniej części Polski. Jej właścicie-
lami byli inwestorzy prywatni oraz grupa 
ArcelorMittal. O przejęciu spółki Florian 
Centrum zdecydowały głównie trzy po-
wody. Po pierwsze – zneutralizowanie 
konkurenta, którego niemal jedyną zale-
tą była niska cena, przez co psuł on ry-
nek, na którym działa Grupa Pruszyński.  
Po drugie – potrzebna była druga mar-
ka skierowana do klientów, którzy szu-
kają mniej wyrafinowanych produktów.  
Po trzecie – planowane jest rozszerzenie 
asortymentu oferowanego przez Florian 
Centrum. Ze względu na zachowanie cią-
głości funkcjonowania firmy przejęty przez 
Blachy Pruszyński podmiot funkcjonuje 
pod swoją dawną nazwą, a w zarządzie 
spółki pozostała część jego dotychcza-
sowych członków. Planowane są jednak 
niezbędne zmiany w jej działaniu. Florian 
Centrum w swoim najlepszym okresie miał 
około 160 mln zł przychodów rocznie. 
W 2017 r. było to zaledwie nieco ponad 
60 mln zł. Widać więc, że są konieczne 
przedsięwzięcia naprawcze. Przejęcie fir-
my Florian Centrum nie jest ostatnią tran-
sakcją Grupy Pruszyński, której celem jest 
konsolidacja polskiego rynku stalowych 
pokryć dachowych i elewacyjnych.



64

Kreator Budownictwa roKu 2018

MarIusz kęDzIerskI 
prezes zarządu PBP EMKA Sp. z o.o. Sp. k 

Ma tytuł magistra inżyniera. Absolwent Wydziału Inżynierii  

Lądowej Politechniki Krakowskiej w specjalności teoria konstrukcji. 

Od 24 lat zajmuje się tematyką kominów przemysłowych i innych 

budowli wysokich. Jest rzeczoznawcą budowlanym o specjalności 

maszty i kominy przemysłowe oraz autorem ponad 400 ekspertyz, 

opinii budowlanych i ocen stanu technicznego obiektów wysokich. 

Ściśle współpracuje ze środowiskiem naukowym, czego owocem  

jest wiele publikacji w czasopismach branżowych i referatów  

na konferencjach naukowych poświęconych tłumieniu drgań 

budowli, geodezji przemysłowej oraz korozji betonu.

weszliśmy do elity inżynierskiej, 
zarezerwowanej jedynie  
dla najlepszych
Firma działa na rynku od wielu lat.  
Co napawa Pana dumą i największą 
satysfakcją?
Nasza lista realizacji. Prawie wszystkie na-
sze prace są ambitne, trudne technicznie 
i wymagające indywidualnego podejścia. 
Kosztuje to wiele pracy i wysiłku, ale za-
wodowo przynosi ogromną satysfakcję. 

Oprócz tego pełne opanowanie zagadnień 
związanych z dynamiką budowli i tłumie-
niem drgań pozwoliły nam wejść do elity 
inżynierskiej, zarezerwowanej jedynie dla 
najlepszych.

Jak ocenia Pan rynek budowlany, 
a szczególnie obszary działalności firmy 

EMkA pod względem poziomu bezpie-
czeństwa? Jak na tym tle wygląda opra-
cowany przez Państwa firmę unikalny 
system tłumienia drgań?
Zjawisko wiatrowego wzbudzenia wi-
rowego jest znane, ale bardzo trudne 
w analizie projektowej. Do tego wyma-
gane jest ogromne doświadczenie, gdyż 
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przedsiębiorstwo Budownictwa  
przemysłowego eMka sp. z o.o. sp. k.

Luborzyca 221, 32-010 Kocmyrzów
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www.emka.krakow.pl

nie wszystko da się przewidzieć i ująć, za-
równo w sferze modelowania cyfrowego, 
jak i praktyce. Skomplikowane i wyma-
gające zaawansowanej analizy matema-
tycznej procedury obliczeniowe nie są 
powszechnie znane i wymagają nieprze-
ciętnej wiedzy. Z tego powodu niestety 
często się zdarza, że projekty nowych lub 
analizy istniejących budowli pod kątem 
wzbudzenia wirowego są pomijane w ob-
liczeniach, bagatelizowane z nieświado-
mości lub wykonywane bardzo pobież-
nie. Skutki takiego podejścia powodują,  
że poziom bezpieczeństwa budowli wy-
sokich i monumentalnych nie jest wła-
ściwie zapewniony. Dostrzegliśmy te 
niechlubne praktyki na rynku i aby je 
wyeliminować, opracowaliśmy i wdroży-
liśmy specjalne rozwiązania konstrukcyj-
ne, które pozwalają na likwidację stanów 
awaryjnych lub poprawę bezpieczeństwa 
i niezawodności budowli. Nasz unikalny 
system tłumienia uwzględnia możliwość 
zabudowy na obiektach istniejących bez 
poważnej ingerencji w ich konstrukcję. 
Przy tym jego skuteczność jest najwyż-
sza na rynku.

Czy często dyrektywy unijne związane 
np. z ochroną środowiska czy wytwa-
rzaniem energii elektrycznej i cieplnej 
wpływają na zmiany w opracowywaniu 
nowych technologii, strategii firmy,  
a nawet zmian w samych inwestycjach?  
Obserwujemy bacznie wszystkie nowe 
tendencje i planowane zmiany w przepi-
sach zarówno w kwestii projektowania, 
jak i wymogów ochrony środowiska. Sil-
ny nacisk instytucji europejskich na te 
zagadnienia motywuje nas do działań 
prewencyjnych. Im szybsza reakcja, tym 
więcej mamy czasu na opracowanie no-
wych rozwiązań oraz ich sprawdzenie 

i wdrożenie. Jest to dla nas naturalne 
i powoduje, że po porostu jesteśmy kon-
kurencyjni i silniejsi na rynku.

Specjalizujecie się głównie w kominach 
przemysłowych. Jak Pan ocenia poziom 
kwalifikacji pracowników w prowadze-
niu robót na wysokościach w Polsce? 
Czy szkolicie pracowników wykonują-
cych modernizacje, remonty  
i rozbiórki? 
Obecnie w Polsce poziom wyszkolenia 
kadry i oferty ośrodków szkoleniowych 
jest dość wysoki. Problemem jest jednak 
uzyskanie wszechstronnych specjalistów 
mogących zgodnie z przepisami prowa-
dzić prace remontowe i montażowe na 
wysokości wraz z użyciem specjalistycz-
nego sprzętu. Oprócz samych kursów 
do prac z użyciem technik dostępu lino-
wego często potrzebne są uprawnienia 
UDT do obsługi wciągarek i rusztowań 
wiszących, uprawnienia hakowego, kwa-
lifikacyjne energetyczne w gr. 1 i 2, spa-
walnicze, pracy w atmosferze wybucho-
wej ATEX, ratownictwa w przestrzeniach 
zamkniętych itp. Praca w elektrowniach 
i zakładach przetwórczych często wyma-
ga posiadania ich wszystkich. W związ-
ku z takimi wymogami nasi pracownicy 
przechodzą praktycznie wszystkie szko-
lenia. W ramach posiadanego ISO 18001 
i wdrożonych procedur na bieżąco uzu-
pełniamy brakujące lub wygasające 
uprawnienia. 

Jakie jest zaplecze badawczo-laborato-
ryjne w Państwa firmie?
Stworzyliśmy od podstaw system opo-
miarowania i analizy dynamicznej dedy-
kowany dla pomiarów sprawdzających 
istniejących obiektów wysokich. Na 
bazie tego systemu zaprojektowaliśmy, 

wykonaliśmy i wdrożyliśmy aparaturę 
pomiarową w wersji light, którą możemy 
montować na prototypach, modelach 
i tłumikach sprawdzanych przed instala-
cją. Do tego udało się wykonać specja-
listyczne oprogramowanie analizujące 
drgania wielopostaciowe z możliwością 
separacji sygnałów i częstotliwości drgań. 
Pozwala to na precyzyjne analizowanie 
poszukiwanych parametrów i bardzo 
dokładne określanie błędów pomiarów. 
Wszystkie nowe rozwiązania sprawdza-
my z udziałem specjalistów z wyższych 
uczelni technicznych z dziedziny dyna-
miki budowli oraz technik pomiarowych.

Czym zaskoczy nas w najbliższym czasie 
PBP EMkA?
Podchwytliwe pytanie. Ująłbym to jednak 
inaczej. Nasza strategia to zapewnienie 
bezpieczeństwa i niezawodności. Nasz 
klient musi mieć głębokie przekonanie, 
że usługa lub produkt, który zamawia, 
spełni jego oczekiwania na najwyższym 
możliwym poziomie. Nie powinniśmy go 
zaskakiwać. Raczej niech ma pewność, 
że to, czego sobie życzy, zostanie speł-
nione profesjonalnie i w uzgodnionym 
terminie.
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Naszą specjalizacją są stale rozwijane nie-
typowe techniki montażu, szczególnie na 
dużych wysokościach, elementów wiel-
kogabarytowych, a do tego w miejscach 
trudno dostępnych lub bardzo krótkich 
okresach wyłączeń obiektów i instala-
cji. Używamy do tego zaawansowanego 
technologicznie sprzętu montażowego, 
techniki hydraulicznej, podciągania oraz 
rozmaitych żurawi i wciągników. Pozwala 
to na podjęcie się przez nas nawet najbar-
dziej nietypowych i ekstremalnie trudnych 

pBp eMka Sp. z .o.o. Sp. k.

Bezpieczeństwo  
na najwyższym poziomie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego EMKA jest specjalistyczną 
firmą budowlaną świadczącą kompleksowe usługi w segmencie budownictwa 
energetycznego i przemysłowego. Podstawową działalnością firmy są projekty, 
koncepcje, ekspertyzy, budowa, modernizacje, remonty i rozbiórki kominów 
przemysłowych oraz innych obiektów wysokich.

Zakres działalności:
■  kominy przemysłowe 

o konstrukcji żelbetowej, 
stalowej i ceramicznej

■  tłumiki drgań poprzecz-
nych obiektów wysokich

■  rozbiórki kominów prze-
mysłowych

■  specjalistyczne montaże 
nietypowych konstrukcji 
stalowych

■  ekspertyzy, oceny stanu 
technicznego, przeglądy 
okresowe budowli wysokich

■  projekty, koncepcje, anali-
zy techniczne, nadzory

■  korekta naciągu i wyzna-
czanie sił w odciągach lino-
wych kominów i masztów

■  konstrukcje stalowe: masz-
ty, wieże

■  chłodnie kominowe i wen-
tylatorowe.

technicznie zadań. Oprócz stosowania 
zaawansowanych technologii materia-
łowych i najnowocześniejszego sprzętu  
PBP EMKA rozwija własne innowacyjne 
rozwiązania w zakresie tłumienia drgań 
obiektów wieżowych.
Firma stawia na jakość, niezawodność 
i sprawność prowadzenia wszystkich 
prac przy zapewnieniu najwyższych stan-
dardów bezpieczeństwa. Kilka lat temu 
wdrożyliśmy system zarządzania bezpie-
czeństwem ISO 18001. Naszym hasłem 
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reklamowym jest „bezpieczeństwo na 
najwyższym poziomie”, co z determinacją 
realizujemy, zarówno w zakresie projekto-
wania, jak i wykonawstwa.
Swoje projekty realizujemy zarówno dla 
firm dominujących w branży energetycznej, 

przemysłowej i chemicznej (ArcelorMittal, 
PKN ORLEN, Grupa LOTOS, Pilkington, 
Isover Saint Gobain, Pfeifer&Langen, EDF, 
GDF SUEZ, DALKIA, VEOLIA, PGE, ENEA, 
PGNiG), jak i dla mniejszych elektrocie-
płowni i zakładów. Do realizacji podjętych 
zadań, niezależnie od ich wielkości i stop-
nia trudności, podchodzimy z takim samym 
zaangażowaniem i profesjonalizmem.
Wieloletnie doświadczenie kadry inżynier-
skiej, głęboka znajomość tematyki, najno-
wocześniejszych technologii i materiałów 
oraz tendencji konstrukcyjnych pozwalają 
na szybkie rozwiązanie nawet najtrud-
niejszych technicznie przedsięwzięć. Aby 
zapewnić najwyższy poziom oferowanych 
usług, nasza kadra i eksperci ściśle współ-
pracują z naukowcami uznanych ośrodków 
akademickich, takich jak AGH czy Politech-
nika Krakowska.
Potwierdzeniem stabilnej pozycji na ryn-
ku oraz stałego rozwoju, pomimo trudnej 
sytuacji rynkowej, jest przyznanie naszej 
firmie przez „Gazetę Prawną” pod patro-
natem Ministerstwa Gospodarki wyróżnie-

nia „Skrzydła Biznesu 2011” i wyróżnienie 
„Gepardy Biznesu 2010 Branży Budow-
lanej”. Zostaliśmy także finalistą konkursu 
„Modernizacja Roku 2011” za moderniza-
cję instalacji do spalania paliw i systemów 
ciepłowniczych w ZM „MESKO” S.A. Skar-
żysko-Kamienna. Otrzymaliśmy zaszczyt-
ne tytuły „Kreatora Budownictwa 2015” 
oraz „Kreator Budownictwa Roku 2016” 
nadawane przez Wydawnictwo Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa.

przedsiębiorstwo Budownictwa  
przemysłowego eMka sp. z o.o. sp. k.

Luborzyca 221, 32-010 Kocmyrzów
tel. 12 387 05 01

www.emka.krakow.pl



68

Kreator Budownictwa roKu 2018

Od ponad 25 lat firma zajmuje się projek-
towaniem, doradztwem i opiniowaniem 
w zakresie geotechniki, ze szczególnym 
uwzględnieniem nowoczesnych techno-
logii, m.in. geosyntetyków czy technologii 
gruntu zbrojonego, głównie w budownic-
twie drogowym, kolejowym, inżynieryjnym 
i hydrotechnicznym. Wszystkie zrealizo-
wane obiekty funkcjonują do dnia dzisiej-
szego, zgodnie z przyjętymi założeniami 
projektowymi. Firma otrzymała wiele wy-
różnień, m.in. Certyfikaty Solidnej Firmy, 
liczne wyróżnienia Targów Autostrada 
Polska, czy Złoty Medal Targów Poznań-
skich. INORA®, w zależności od życzeń 
inwestora, realizuje kompleksową obsługę 
projektów lub wybraną ich część, zaczy-
nając od badań geologicznych i geotech-
nicznych, poprzez wykonanie obliczeń, 
rysunków, nadzór autorski i monitoring 
fazy budowlanej, a na eksploatacyjnej koń-
cząc. Biuro techniczne wyposażone jest 
w profesjonalne programy komputerowe 
do wykonywania obliczeń geotechnicz-
nych i optymalizacji doboru materiałów. 

Przedsiębiorstwo oferuje również pomoc 
przy tworzeniu dokumentacji projektowej, 
zarówno budowlanej, jak i wykonawczej 
wraz ze specyfikacjami, kosztorysami i au-
torskimi rozwiązaniami technologicznymi. 
INORA® zajmuje się zapewnieniem pełnej 
obsługi inżynierskiej budowy pod kątem 
rozwiązywania problemów gruntowych 
i gruntowo-wodnych w zakresie posado-
wienia, zapewnienia stateczności, kontroli 
deformacji i osiadań, ochrony przed erozją 
czy odwodnienia konstrukcji. Jest jednost-
ką wyspecjalizowaną w obliczeniach geo-
technicznych i pracach projektowych. 

Doświadczenie i oferta w zakresie usług 
projektowych obejmuje: 
■  projekty wzmocnień podłoża i posado-

wienia konstrukcji na gruntach nieno-
śnych i słabonośnych 

■  projekty posadowień obiektów budow-
lanych i inżynierskich (fundamenty bez-
pośrednie, fundamenty palowe)

■  projekty wzmacniania podłoża przez za-
stosowanie gruntu zbrojonego 

■  optymalizacje systemów fundamento-
wania 

■  analizy potrzeby wymiany gruntów nie-
nośnych lub słabonośnych, metod za-
gęszczania gruntu, uzdatniania podłoża 

■  analizy zastosowania wzmocnienia geo-
syntetykami 

■  stabilizacje osuwisk 
■  wykonanie odwodnień z użyciem drena-

ży bezrurowych 
■  podnoszenie nośności nawierzchni 
■  konstrukcje skarp z gruntów zbrojonych 

geosyntetykami 
■  budowę nasypów i konstrukcji oporo-

wych 
■  konstrukcje i oblicowania ścian oporo-

wych 
■  wykonanie wzmocnienia podbudów 

i nawierzchni drogowych 
■  renowację nawierzchni asfaltowych 
■  odciążenie przyczółków mostowych 
■  umocnienie, zazielenienia i ochrona 

skarp przed erozją 
■  budowę pełnych przyczółków mosto-

wych w technologii gruntu zbrojonego.

przeDsIęBIorsTwo  
realIzacyJne Inora® sp. z o.o.

eksperci w geotechnice  
i geosyntetykach
Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA® sp. z o.o. jest niezależną polską firmą inży-
nierską z siedzibą w Gliwicach. Spółka specjalizuje się w geotechnice, technologiach 
z wykorzystaniem geosyntetyków, konstrukcjach z gruntu zbrojonego, monitoringu 
konstrukcji budowlanych i odwadnianiu osadów.
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Działalność firmy to projektowanie w za-
kresie szeroko rozumianej geotechniki, 
sporządzanie analiz stateczności kon-
strukcji, optymalizacji, doboru technologii 
i rozwiązań projektowych oraz ekspertyz. 
Wykwalifikowana kadra inżynierska przy-
gotowuje szczegółową analizę geotech-
niczną, opracowuje projekty i rozwiązania 
techniczne. Do jej zadań należy też opra-
cowanie koncepcji oraz szczegółowych 
dokumentacji geotechnicznych, geologicz-
no-inżynierskich i hydrogeologicznych. 
INORA® współpracuje z inwestorami, 
projektantami i wykonawcami robót dro-
gowych oraz infrastruktury technicznej na 
terenie całej Polski. Dokładna analiza i do-
świadczenie pracowników pozwalają na 
wybór najbardziej korzystnych rozwiązań. 
Dysponując wiedzą na temat parametrów 
gruntu, założeń inwestora i wymagań eks-
ploatacyjnych, inżynierowie firmy INORA® 
przygotowują projekt spełniający oczekiwa-
nia zamawiającego. Szczególnie ważny jest 
dla nich aspekt ekonomiczny, który jedno-
cześnie ma być bezpieczny i zgodny z mię-
dzynarodowymi normami i zaleceniami. 

Badania 
Przedsiębiorstwo posiada własne laborato-
rium pozwalające przeprowadzać badania 
gruntu, m.in. badania efektywnych parame-
trów wytrzymałościowych gruntów w apa-
racie bezpośredniego ścinania, badania edo-
metryczne (moduły i wskaźniki ściśliwości/
odprężenia, współczynnik pełzania, ciśnie-
nie pęcznienia, współczynnik konsolidacji). 
Wykonuje także pełną analizę granulome-
tryczną (sitową oraz areometryczną), ozna-
czenie cech fizycznych gruntów (gęstość, 
wilgotność, porowatość), oznaczenie stanu 
gruntów, oznaczenie wilgotności optymal-
nej i maksymalnej gęstości objętościowej 
w aparacie Proctora, oznaczenie kalifornij-
skiego wskaźnika nośności podłoża (CBR), 
oznaczenie zawartości części organicznych 
oraz zawartości węglanu wapnia i badania 
wytrzymałościowe betonu. Wyposażenie 
laboratorium w edometry pozwala spółce 
wykonywać badania współczynnika filtracji 
dla każdego stopnia obciążenia przez rze-

czywisty przepływ wody przez grunt. Spół-
ka dysponuje niezbędnym sprzętem, takim 
jak: wiertnice mechaniczne i penetracyjne, 
sondy statyczne, sondy dynamiczne (CPT, 
DPL, SLVT, VT, DPSH). 

Projekty 
INORA® wykonuje obliczenia inżynier-
skie oraz zapewnia dobór odpowiednich 
materiałów geosyntetycznych na obsza-
rach występowania gruntów nienośnych, 
nieskonsolidowanych dla posadowienia 
obiektów inżynierskich z wykorzystaniem 
technologii posadowienia na palach lub 
kolumnach ze zbrojeniem geosyntetycz-
nym. Projektuje konstrukcje aktywnych 
i pasywnych ścian oporowych z gruntów 
zbrojonych z oblicowaniem, m.in. z prefa-
brykowanych bloczków betonowych. 

Monitoring
Spółka dodatkowo oferuje usługi moni-
toringu konstrukcji geotechnicznych za 
pomocą m.in. elektronicznych systemów 
pomiarowych, takich jak: inklinometry, 
czujniki osiadań czy deformacji. Realizuje 
nawet najbardziej skomplikowane i nowa-
torskie systemy pomiarowe, zarówno od 
strony projektowej, jak i wykonawczej.  

Nadzory
INORA® opracowuje dokumentacje, wy-
konuje pełen nadzór geologiczny oraz geo-
techniczny. Zapewnia nadzór autorski nad 
przygotowanymi opracowaniami w opar-
ciu o zatwierdzony projekt budowlany 
i wykonawczy budowy zgodnie z wytycz-
nymi w zakresie realizacji robót. Weryfikuje 
obliczenia i nadzoruje proces prawidłowej 
zabudowy geosyntetyków. 
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Grunt zbrojony
Do budowy konstrukcji oporowych z grun-
tu zbrojonego wykorzystuje się: 
■  grunt budowlany 
■  materiał geosyntetyczny, pełniący rolę 

zbrojenia oraz, w większości przypadków, 
■  oblicowanie, którego zadaniem jest osło-

na konstrukcji i estetyzacja lica. 
W przeważającej większości inwestycji, 
w odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań 
żelbetowych, konstrukcje oporowe z grun-
tu zbrojonego geosyntetykami są tań-
sze, prostsze oraz szybsze w wykonaniu.  
Od strony projektowej wymagana jest jednak 
bardzo dobra znajomość mechaniki gruntów 
oraz pracy zbrojenia geosyntetycznego. 
Jako zbrojenie najczęściej wykorzystuje się 
geotkaniny oraz geosiatki, które charakte-
ryzują się wymaganą wysoką wytrzymało-
ścią na zerwanie oraz niskim wydłużeniem. 
Produkowane są z poliestru (PET) lub poli-
winylalkoholu (PVA), dzięki czemu w czasie 
eksploatacji występuje niewielkie pełzanie 
reologiczne. Okładzina gruntu zbrojonego, 
w zależności od systemu aktywnego czy 
biernego, bierze udział w pracy konstrukcji 
lub pełni tylko funkcję oblicowania estetycz-
nego. Spośród szeregu rodzaju możliwych 
oblicowań, jednym z najbardziej popularnych 
są drobnowymiarowe bloczki betonowe. Po-
pularność zawdzięczają prostocie instalacji, 
dużej elastyczności w kształtowaniu geome-
trii konstrukcji oraz relatywnie niewielkiemu 
kosztowi materiałów. Połączenie bloczków 
oblicowujących z geosyntetykiem zbrojącym 
zapewnione jest poprzez odpowiednie za-

kotwienie siatki pomiędzy bloczkami. Siła 
kotwiąca (tzw. siła pull out) badana jest 
w testach laboratoryjnych, które umożliwiają 
bezpieczne i odpowiedzialne projektowanie. 
Technologia murów oporowych zbrojo-
nych materiałami geosyntetycznymi pro-
ponowana przez spółkę INORA® może 
zostać wykorzystana m.in. do: 
■  konstruowania murów i ścian oporowych 
■  konstruowania ramp dojazdowych do 

obiektów inżynierskich 
■  budowy tymczasowych konstrukcji opo-

rowych
■  zabezpieczania stromych skarp, osuwisk 
■  pozyskania dodatkowego terenu 
■  optymalizacji przyczółków 

– zastępowania skrzydeł monolitycz-
nych (tradycyjnych) 
– formowania tylnej ściany i skrzydeł 
w konstrukcjach przyczółków filarowych 
– konstruowania pełnych przyczółków 
z gruntu zbrojonego, gdzie konstrukcja 
żelbetowa zostaje w pełni zastąpiona 
gruntem zbrojonym materiałami geo-
syntetycznymi. 

Do zalet systemu można zaliczyć: 
■  trwałość materiałów zbrojących dosto-

sowana do okresu użytkowania budowli 
ziemnych

■  możliwość konstruowania pionowych 
ścian 

■  ograniczenie robót ziemnych oraz kosz-
tów związanych z pozyskaniem dodat-
kowych mas ziemnych 

■  możliwość konstruowania skarp o stro-
mym pochyleniu 

■  ograniczenie terenu niezbędnego do re-
alizacji inwestycji 

■  bezpieczeństwo robót 
■  szybkość i łatwość wznoszenia konstrukcji. 
Rozwiązania oferowane przez INORĘ® 
możemy podzielić na dwa systemy. Pierw-
szy z nich to system bierny, gdzie zbrojenie 
geosyntetyczne w systemie lica biernego 
dzielimy na konstrukcyjne wkładki zbro-
jące zawijane w licu bloku gruntu zbro-
jonego oraz na zbrojenie pomocnicze 
(elementy kotwiące), które umieszczane 
są pomiędzy wkładkami zbrojącymi, gdzie 
kotwi się lico ściany, np. drobnowymia-
rowe elementy betonowe. Konstrukcja 
bloku z gruntu zbrojonego odsunięta jest 
kilkadziesiąt centymetrów od frontu przy-
szłego lica ściany oporowej. W systemie 
biernym lico jest jedynie elementem wy-
kończeniowym, nadającym ostateczną 
formę i kształt konstrukcji. Blok z gruntu 
zbrojnego tworzy niezależną konstrukcję 
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przedsiębiorstwo realizacyjne  
Inora® sp. z o.o.

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11 
44-100 Gliwice  

tel. 32 238 86 23
www.inora.pl

nośną dzięki wydzieleniu wkładek zbro-
jących nasyp i wkładek kotwiących lico. 
Drugie rozwiązanie to system aktywny, 
w którym w konstrukcjach ścian z licem 
aktywnym wkładki zbrojące układane 
są w poziomie i kotwione bezpośrednio 
w elemencie oblicowania (brak dodatko-
wych wkładek kotwiących). Konstrukcja 
bloku z gruntu zbrojonego oraz lico tworzą 
nierozłączną konstrukcję połączoną jed-
nym elementem zbrojącym. W przypadku 

murów oporowych w systemie aktywnym 
materiał geosyntetyczny zbrojący nasyp 
jest bezpośrednio połączony z elementem 
oblicowania, tworząc z nim jedną kon-
strukcję.

ściany oporowe
Wykorzystanie gruntu zbrojonego geo-
syntetykami pozwala na budowanie ścian 
i murów oporowych o praktycznie do-
wolnym kształcie i nachyleniu. Tego typu  

konstrukcje są niezbędne tam, gdzie zacho-
dzi konieczność maksymalnego wykorzy-
stania obszaru inwestycji czy ochrony da-
nego terenu przed oddziaływaniem gruntu 
i obiektów zlokalizowanych powyżej niego. 
W porównaniu do tradycyjnych technolo-
gii, zwłaszcza żelbetowych, są dużo łatwiej-
sze, szybsze i tańsze w wykonaniu. 

Skrzydła mostowe z gruntu zbrojonego
Skrzydła w technologii gruntu zbrojonego 
w formie murów oporowych stosuje się 
w przypadku standardowych przyczółków 
oraz obiektów z zastosowaną konstrukcją 
odciążającą. Dowolność formowania mu-
rów oporowych pozwala na praktycznie 
swobodne kształtowanie ich względem 
przyczółka. Dzięki możliwości schodkowa-
nia, czyli dostosowania ich posadowienia 
do zarysu skarp, ogranicza się do mini-
mum ilość zabudowywanego materiału,  
co bezpośrednio przekłada się na cenę in-
westycji. 

Przyczółki 
Odciążenie przyczółków odbywa się za 
pomocą formowania konstrukcji bloku 
z gruntu zbrojonego materiałami geosyn-
tetycznymi wewnątrz monolitycznej kon-
strukcji obiektu. Odciążeniu mogą być 
poddane tylne ściany, skrzydła przyczół-
ków nowo budowanych oraz konstrukcje 
istniejących przyczółków. Konstrukcje 
z gruntu zbrojonego umożliwiają także 
tworzenie pełnych przyczółków. 
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raDosław koelner
prezes zarządu Rawlplug S.A.

Jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu 

Wrocławskiego na kierunku nauki polityczne – niemcoznawstwo.  

Od początku trwania swojej kariery zawodowej związany jest 

z Rawlplug S.A. (wcześniej Koelner S.A.). Dzięki połączeniu ambicji 

i pełnego zaangażowania w życie i rozwój firmy udało mu się 

przekształcić rodzinne przedsiębiorstwo w firmę o globalnym zasięgu, 

odnoszącą sukcesy na rynku międzynarodowym. Od wielu lat 

Radosław Koelner chętnie angażuje się w aktywności we wszystkich 

obszarach firmy, uważnie obserwując i analizując zachodzące w nich 

procesy. Dzięki temu szybko i sprawnie piął się po szczeblach kariery. 

Przyjęty sposób postępowania pomógł mu w badaniu działań firmy  

na każdym z możliwych poziomów. Jego żywe zaangażowanie 

sprawiło, że naturalnie osiągnął pozycję profesjonalnego lidera.

Od 1999 roku pełni rolę prezesa zarządu Rawlplug S.A.

ciągły rozwój i kreowanie  
nowych rozwiązań
Trust & Innovation to w naszym rozumieniu poszukiwanie najlepszych rozwiązań 
technicznych, poparte wiedzą i wieloletnim doświadczeniem naszych konstruktorów.

W 2013 roku wyznaczył Pan nową stra-
tegię rozwoju firmy. Czy może Pan o tym 
opowiedzieć i ocenić,  jak wpłynęło to  
na kondycję spółki? 
Rok 2013 wyznaczył nowe cele w strategii 
organizacji, przede wszystkim rozwój mar-

ki Rawlplug, pod którą tworzymy i sprze-
dajemy nasze produkty o najwyższej, świa-
towej jakości. W celu zaznaczenia tego 
kierunku zdecydowaliśmy się zmienić na-
zwę i wyraźnie podkreślić znaczenie znaku 
towarowego Rawlplug dla rozwoju naszej 

grupy. Rawlplug S.A. po kolejnych etapach 
zmian stał się centralną spółką dystrybu-
cyjną, której bezpośrednimi dostawcami są 
zakłady produkcyjne grupy oraz zewnętrz-
ni dostawcy towarów. Nowa strategia nie 
zmieniła sposobu działania organizacji. 
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Marka Koelner niezmiennie jest obecna 
i promowana na wielu rynkach Europy.  
Teraz mogę stwierdzić, że zmiana nazwy 
na Rawlplug S.A. pozwoliła nam na silny 
i globalny rozwój jako producenta zamoco-
wań pierwszego wyboru.

innowacyjność ma swoją cenę.  
Czy rozwój nowoczesnych technologii 
ma znaczenie w branży zamocowań 
i elementów złącznych? 
Jak najbardziej. Przez szereg inwestycji 
związanych z rozwojem rozbudowaliśmy 
działalność laboratoriów, w których cią-
gle szukamy rozwiązań za pomocą no-
wych technologii, zarówno przy obrób-
ce wyrobów z tworzyw sztucznych, jak 
i metalowych. Technologicznie wysoką 
poprzeczkę postawiliśmy sobie przy pracy 
nad innowacyjnymi produktami z zakresu 
mocowań wklejanych. Wiele prób, testów 
i poważnych kontraktów to potwierdziło, 
więc śmiało mogę powiedzieć, że inwesty-
cja w rozwój nowych technologii – mimo 
swojej ceny – zawsze będzie się opłacała.

Czy w perspektywie najbliższych kilku 
lat planują Państwo ekspansję na nowe 
rynki? 
Jak już wspominałem, zmiana nazwy na 
Rawlplug otworzyła nam nowe możliwo-
ści rozwoju. Determinacja i doświadczenie 
naszych pracowników doprowadziły nas 
do momentu, w którym nasze produkty 
stały się wyborem klientów w takich kra-
jach jak Australia, RPA, Zjednoczone Emi-
raty Arabskie. Celowo nie wymieniłem kra-
jów europejskich, w których Rawlplug jest 
od wielu lat obecny w każdym segmencie 

handlowym dla branży budowlanej: od DIY 
do inwestycji. Jednak ambicja nie pozwala 
nam się zatrzymać. W najbliższym czasie 
znajdą Państwo nasze produkty na no-
wych rynkach, między innymi w Stanach 
Zjednoczonych, które mają olbrzymi po-
tencjał zarówno pod względem rozwoju, 
jak i zysku dla firmy.

Jesteście Państwo firmą międzynarodo-
wą. Czy podejmowane są jakieś aktyw-
ności na rzecz środowiska lokalnego? 
Centrala, główne zakłady produkcyjne 
i obsługa logistyczna zlokalizowane są 
na rynku lokalnym. Na potrzeby rozwoju 
sprzedaży krajowej powołaliśmy spółkę 
Koelner Polska, która obsługuje klientów 
z podziałem na charakter działalności. 
Produkty oferowane są od marketów bu-
dowlanych poprzez hurtownie do sprze-
daży na inwestycje. Oczywiście do takiego 
schematu działania została stworzona od-
powiednia struktura pracownicza oparta 
na wykwalifikowanej kadrze oraz dosko-
nałej obsłudze serwisowej. Jeśli chodzi 
o działania związane ze zrównoważonym 
rozwojem, Rawlplug angażuje się w wiele 
kampanii społecznych oraz sportowych 
na rynku lokalnym, co pozwala na budo-
wę świadomości marki wśród przyszłych 
i obecnych klientów.

Jaki jest najnowszy lub najważniejszy 
kontrakt podpisany przez firmę?
Trudno wybrać ten najważniejszy, więc 
wymienię tutaj kilka przykładów wskazu-
jących na olbrzymi potencjał zamocowań 
produkowanych w naszej fabryce. Jednym 
z nich jest kontrakt z największą grupą 

rawlplug s.a.
ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław

tel. 71 326 01 00
www.rawlplug.com

zakupową w Europie, właścicielem popu-
larnych marketów budowlanych, dla której 
przygotowujemy markę własną opartą na 
zamocowaniach i elementach złącznych. 
Warto również wspomnieć o współpracy 
z australijskimi kopalniami odkrywkowymi, 
gdzie dostarczamy specjalistyczne śruby 
do maszyn wydobywczych, przez co pro-
dukty te muszą spełniać najwyższe wymo-
gi jakości i bezpieczeństwa. Do naszych 
odbiorców możemy zaliczyć również czo-
łówkę branży motoryzacyjnej – marki takie 
jak Mercedes, Volkswagen, BMW. Z dumą 
mogę stwierdzić, że w każdym przypadku 
ważnego kontraktu nasz asortyment został 
wybrany spośród produktów renomowa-
nych producentów, co świadczy o ogrom-
nym zaufaniu do marki Rawlplug.

Co Pana zdaniem należy zrobić, by zna-
leźć się wśród tych największych firm?
Jesteśmy nastawieni na ciągły rozwój, 
wdrażanie nowych rozwiązań, a także 
na upór w dążeniu do założonych celów.  
Muszę również wspomnieć o ludziach, 
którzy łączą w organizacji te wszystkie 
cechy. Bez nich i bez skutecznej strategii 
trudno by było dogonić konkurencję.
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 –  mocowania izolacji termicznych fasad 
i dachów

 –  wkręty samowiercące
 –  wkręty do drewna i złącza ciesielskie
 –  zamocowania lekkie
 –  piany i uszczelniacze – w tym produkty 

biernej ochrony przeciwpożarowej
 –  wyroby metalowe
■ elementy złączne:
 –  normalia śrubowe
 –  podkładki i nakrętki (DIN, ISO, ASTM)
 –  elementy złączne projektowane na za-

mówienie i inne
■ narzędzia i elektronarzędzia:
 –  narzędzia ręczne
 –  elektronarzędzia, akcesoria do elek-

tronarzędzi (piły, wiertła, brzeszczoty, 
tarczki)

 –  techniki wstrzeliwane.

Gwarancję tak wysokiego standardu daje 
nam bezpośrednia, kompleksowa kontrola 
nad każdym procesem wytwarzania pro-
duktów we własnych zakładach. To rów-
nież między innymi dzięki temu jesteśmy 
w stanie dostarczać wyroby, które spełnia-
ją nawet specyficzne oczekiwania naszych 
klientów. Dostawa zamówienia to nie 
koniec naszej relacji z klientem. Jesteśmy 
zainteresowani i dbamy o jego satysfakcję 
również wtedy, kiedy korzysta z naszych 
produktów. To właśnie dlatego do jego 
dyspozycji jest szereg dodatkowych na-
rzędzi oraz nasze bezpośrednie wsparcie 
specjalistyczne.

To my wynaleźliśmy pierwszy kołek roz-
porowy, pierwszą kotew mechaniczną 
i pierwsze mocowanie do suchej zabudo-
wy. Jesteśmy dumni ze swojej pełnej osią-
gnięć przeszłości i budujemy przyszłość 
opartą na innowacji. 
To właśnie dlatego inwestujemy w linie 
produkcyjne oraz ośrodki badawczo-roz-
wojowe. Ciągle tworzymy nowe rozwiąza-
nia w zakresie mocowań, a nasze skoncen-
trowanie się na zrównoważonym rozwoju 
jest gwarancją niezawodności i solidności 
procesów oraz produktów.
Marka Rawlplug powstała w 1919 roku 
w Wielkiej Brytanii i szybko zyskała mię-
dzynarodową renomę. Dzisiaj tworzą ją 
spółki własne, zależne oraz sieć dystry-
butorów na całym świecie. Projektowanie 
koncepcyjne, opracowania rozwojowe, 
produkcja, dostawy, sprzedaż, montaż 
oraz serwis produktów – to nasze zadania.  

Każdego dnia pracujemy nad wyznacza-
niem kierunku, w którym zmierza rozwój 
globalnego rynku zamocowań.

Produkty
W naszym portfolio znajduje się ponad  
30 000 komplementarnych produktów od 
mocowań, przez elementy złączne i na-
rzędzia, po elektronarzędzia. Najwyższa 
jakość wykonania i parametrów technicz-
nych każdego z nich jest potwierdzona 
przez uznane instytucje certyfikacyjne. 
Nasze produkty są dziś stosowane w bu-
downictwie, energetyce, motoryzacji, prze-
myśle maszynowym i elektromaszynowym, 
wydobywczym, stoczniowym, drogowym 
oraz drzewnym i są podzielone na 3 głów-
ne grupy:
■ zamocowania:
 –  kotwy mechaniczne i wklejane do wy-

sokich obciążeń

rawlpluG S.A.

Jakość i doświadczenie
Ponad 100 lat temu przyłączyliśmy się do kreowania przemysłu 
mocowań, a dziś – jako jego lider – jesteśmy znani na całym świecie. 
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rawlplug S.A. w liczbach:
■  4 niezależne centra Badań i Rozwoju (R&D)
■  15 spółek dystrybucyjnych na całym świecie
■  48% wzrostu sprzedaży naszych innowacyjnych produktów w 2015 roku
■  85 patentów
■  2004 pracowników zatrudnionych w 19 obszarach w 15 krajach na całym 

świecie
■  9 kotew z naszego portfolio jest używanych na całym świecie w każdej 

sekundzie
■  5306 drzew uratowanych dzięki konsekwentnej realizacji polityki zrówno-

ważonego rozwoju
■  26 000 ton zamocowań produkowanych rocznie przez naszą fabrykę 

w Łańcucie
■  60 kilometrów kwadratowych powierzchni zajmowanych przez nasze 

zakłady produkcyjne
■  75 000 metrów kwadratowych powierzchni zajmowanych przez nasze 

magazyny
■  279 857 373 kołki wbijane wyprodukowane w 2015 roku.

rawlplug s.a.
ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław

tel. 71 326 01 00
www.rawlplug.com

Wraz z opatentowaniem pierwszej ko-
twy mechanicznej Rawlbolt w 1930 roku  
(nadal w użyciu!), nazwa firmy stała się 
synonimem niezawodności zamoco-
wań. Mimo że przez kolejne dziesięciole-
cia firma zmieniała właścicieli, nastąpiły 
ogromne postępy w dziedzinie technolo-
gii i konstrukcji oraz wzrost sektora DIY.  
To wartości, na których została zbudowa-
na marka Rawlplug: zaufanie i innowacja, 
które są aktualne aż do dziś.
Możliwości, które daje współpraca z Rawl- 

plug – globalnym liderem i ekspertem  
w świecie zamocowań – są nieskończone. 

Zaufanie i innowacyjność
Nasze ponad stuletnie dziedzictwo marki 
oraz dzisiejsze ambicje zrównoważonego 
rozwoju mają wspólny mianownik. To odpo-
wiedzialne zarządzanie i trwałe relacje z oto-
czeniem oparte na wzajemnym szacunku. 
Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i do-
świadczeniem, wspierając naszych klientów 
zarówno w procesie opracowania projektów, 

jak i wyborze odpowiednich zamocowań.  
Jesteśmy do dyspozycji bez względu na 
skalę i czas realizacji przedsięwzięcia, gwa-
rantujemy bezpieczeństwo i niezawodność 
naszych produktów na każdym jego etapie.
Jesteśmy przekonani, że te wartości za-
pewnią nam wszystkim stabilną, bezpiecz-
ną przyszłość.
Naszymi głównymi zobowiązaniami są 
zaufanie i innowacyjność. Realizujemy je,  
ponieważ działamy w oparciu o doświad-
czenie i specjalistyczną wiedzę. Pamiętamy 
o tym przy każdym projekcie i dążymy do 
ulepszenia nie tylko naszego biznesu, lecz 
także całego sektora, a nawet całej planety.

Usługi
Rawlplug to marka, która proponuje różno-
rodne portfolio produktów i usług odpowia-
dających na potrzeby równie różnorodnych 
grup klientów. Ich właściwe zrozumienie 
bezpośrednio wpływa na kreatywne pro-
jektowanie, wydajną produkcję oraz spraw-
ną dystrybucję innowacyjnych rozwiązań 
w zakresie mocowań budowlanych.
To również dlatego, wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom naszych klientów, do 
ich dyspozycji jest darmowa aplikacja 
EasyFix – program kalkulacyjny pomocny  
przy projektowania montażu zamocowań. 
To nie wszystko – techniczny serwis kon-
sultingowy, selektor produktów, bibliote-
ka techniczna oraz Akademia Rawlplug to 
dodatkowe narzędzia i usługi wspierające 
udzielanie informacji, profesjonalną reali-
zację specjalistycznych szkoleń czy prze-
prowadzanie badań terenowych, uspraw-
niające każdy proces: od projektowania  
po zakończenie budowy z wykorzystaniem 
naszych produktów.
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krzyszToF poGan
dyrektor zarządzający Schomburg Polska Sp. z o.o.  

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. 

Doktor nauk technicznych, specjalista w dziedzinie chemii budowlanej 

i technologii betonu. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie 

ekonomii. Posiada doświadczenie w zarządzaniu zmianą organizacji, 

procesami i pracownikami. Prywatnie interesuje się żeglarstwem. 

nie ekonomia, ale technika  
determinuje rozwój firmy
Musimy poprzez odpowiednie kompetencje techniczne budować zaufanie klientów 
do naszych rozwiązań. Nasza oferta to nie są produkty sprzedające się z półki. 

Pana motto to „wiedza, kompetencja, 
konsekwencja”. W  Schomburg Polska 
objął Pan stanowisko dyrektora zarzą-
dzającego z zadaniem odbudowania 
wizerunku firmy. Na jakim etapie jest 
realizacja założonego przez Pana celu?

Zapoczątkowane dwa lata temu zmiany 
przynoszą oczekiwane efekty, aczkolwiek 
zawsze może być lepiej. Zmieniająca się 
dynamicznie sytuacja na rynku budowla-
nym, uwarunkowania makroekonomicz-
ne oraz działania konkurencji sprawiają,  

że na bieżąco musimy modyfikować i do-
stosowywać nasze działania. Uwzględ-
niamy także oczekiwania klientów. Kon-
sekwentnie, z uporem i determinacją 
wpisujemy się więc w przytoczone w py-
taniu założenia.
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schomburg polska sp. z o.o.
ul. Sklęczkowska 18A, 99-300 Kutno 

tel. 24 254 73 42 
www.schomburg.pl

Firma ma za sobą 25 lat działalności. 
Czy dziś może Pan powiedzieć, że marka 
Schomburg stawia was w ścisłej czołówce 
jako liderów branży chemii budowlanej?
Tradycja i historia grupy oraz firmy w Polsce 
z jednej strony zobowiązują, ale równocze-
śnie dają solidne podstawy do dalszego roz-
woju. Z perspektywy czasu możemy śmiało 
i bez fałszywej skromności powiedzieć,  
że marka Schomburg powraca na rynek 
z bogatą ofertą produktową. Rozpoznawal-
ność marki, budowana przez lata, dalej jest 
elementem kluczowym, który wykorzystu-
jemy w zdobywaniu coraz większej liczby 
obiektów referencyjnych. To właśnie realiza-
cje naszych klientów z wykorzystaniem nie-
zawodnych rozwiązań firmy Schomburg są 
dla nas najlepszą wizytówką. Sukces zawsze 
jest wspólny – klientów i pracowników.

Jak Pan ocenia relacje między firmą 
a klientami oraz wewnątrz zespołu, 
którym Pan kieruje? 
Ze względu na bardzo dobre wyposa-
żenie laboratorium betonu przy naszym 
zakładzie produkcyjnym w Kutnie, gdzie 
jest kompetentny i świetnie zorganizowa-
ny zespół oraz dział techniczny, obsługa 
naszych klientów jest oceniana wyso-
ko. Relacje, które budujemy, powodują,  
że pozycja naszej firmy we współpracy 
z wymagającymi producentami kostki bru-
kowej i elementów betonowych pozostaje 
niezachwiana. To zasługa zaangażowania. 
Pozostałym osobom z zespołu sprzeda-
żowego udaje się utrzymywać więź z do-
tychczasowymi klientami, a zarazem zdo-
bywać nowych. W zarządzaniu zespołem 
mocno podkreślam również rolę marketin-
gu i komunikacji z rynkiem. 
Reasumując, produkujemy i sprzedajemy 
to, czego potrzebują klienci oraz to, co 
nieco wyprzedza ich oczekiwania. Jak wi-
dać, kluczowe są relacje z odbiorcami oraz 
rynkiem. Z jednej strony udało nam się 
stworzyć zespół z klientami, gdyż wspól-
nie rozwiązujemy techniczne zagadnienia 

i spotykamy się na budowach. Z drugiej 
zaś strony, zbudowaliśmy silny zespół we-
wnątrz firmy.

Uchodzi Pan za autorytet w kwestiach 
technicznych. Jak udało się Panu połą-
czyć tak bogate doświadczenie i wiedzę 
z rolą menedżera wysokiego szczebla 
ds. zarządzania firmą? 
Oprócz solidnych podstaw edukacji tech-
nicznej zadbałem również o poszerzenie 
wiedzy z zakresu ekonomii. Bazuję także 
na bogatych doświadczeniach zdobytych 
podczas mojej dotychczasowej kariery 
zawodowej, łączącej wymiar techniczny 
z ekonomicznym, czy też szerzej ujmując, 
humanistyczny. W przypadku takiej fir-
my jak Schomburg Polska, nie ekonomia, 
a przede wszystkim technika determi-
nuje rozwój. Musimy zdać sobie sprawę,  
że nie będziemy dużym graczem na rynku 
hurtowym, gdzie jest dostępny na półce 
masowy produkt, nazwijmy go „bezob-
sługowym”. Musimy poprzez odpowied-
nie kompetencje techniczne budować 
zaufanie klientów do naszych rozwiązań. 
Nasza oferta to nie są produkty sprzeda-
jące się z półki, dlatego wartością dodaną 
jest silne wsparcie techniczne oferowane 
naszym klientom. A za tym idzie jakość 
produktów. Z wykształcenia jestem inży-
nierem budownictwa, ukończyłem studia 
techniczne na Politechnice Krakowskiej. 
Z racji zainteresowań i dodatkowej eduka-
cji, można powiedzieć, że jestem inżynie-
rem-humanistą. Lubię się bawić słowem, 
chociaż z drugiej strony przywiązuję wagę 
do jego znaczenia. Interesuje mnie historia 
i to głównie w aspekcie wyciągania wnio-
sków oraz przekuwania porażek w sukcesy. 
To, że mam wykształcenie techniczne, nie 
przeszkadza mi w spojrzeniu na całą firmę 
jako organizację i zarządzaniu procesami,.  
nie tylko tymi sprzedażowymi, ale rów-
nież organizacyjnymi. Po ukończeniu 
studiów technicznych dokształcałem się 
w zakresie ekonomii, uczęszczając na 

studia podyplomowe. Przez wiele lat bu-
dowałem różne zespoły sprzedażowe, do-
bierałem współpracowników, kierowałem 
ludźmi i te umiejętności oraz doświadcze-
nia w pełni tutaj wykorzystuję.

Co wyróżnia ofertę Schomburg spośród 
konkurencji – podkreślił Pan, że wa-
szych produktów nie kupuje się prosto 
z półki? Proszę powiedzieć także, jak 
wygląda zaplecze techniczno-laborato-
ryjne firmy. 
Moje motto „wiedza, kompetencja, kon-
sekwencja” przekłada się też na podejście 
moich pracowników do klientów. Powrót 
do doradztwa technicznego i solidny serwis 
dla naszych klientów to wartość dodana do 
niezawodnych rozwiązań, które oferujemy 
na polskim rynku. Co do działu badań i roz-
woju, reaktywowaliśmy go w siedzibie firmy, 
w Kutnie. Taka jest potrzeba rynku i my 
mamy na nią konkretną odpowiedź. Wyniki 
tej pracy są widoczne chociażby w nowo-
ściach pojawiających się w ofercie, ale także 
podczas wystąpień na seminariach, konfe-
rencjach czy innych ogólnopolskich wyda-
rzeniach branżowych.

Czego mogę życzyć Panu i firmie na 
kolejne dekady? A może ma Pan jakieś 
szczególne wyzwanie?
Proszę życzyć więcej miejsca na rynku 
chemii budowlanej dla niezawodnych 
rozwiązań oferowanych przez Schomburg 
Polska.
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Schomburg Polska od 1992 roku zaopatru-
je polski rynek w wysokiej jakości produkty 
z zakresu chemii budowlanej. Działający 
na terenie całego kraju doradcy technicz-
no-handlowi pomagają naszym klientom 
w doborze skutecznych i sprawdzonych 
technologii, odpowiednich dla danego ro-
dzaju obiektu lub problemu.
Firma Schomburg opracowuje, produkuje 
i prowadzi sprzedaż produktów i syste-
mów budowlanych w szeroko pojętych 
obszarach:
■  uszczelnień i renowacji budynków
■  klejenia okładzin ceramicznych i z ka-

mienia naturalnego/jastrychy
■  rozwiązań dla budownictwa inżynieryj-

nego
■  środków do produkcji i pielęgnacji betonu.
W Polsce dystrybucja ma miejsce poprzez 
dwa oddzielne kanały sprzedaży. Pierw-
szy z nich to Schomburg – bezpośrednia 
sprzedaż produktów z zakresu chemii 
budowlanej dla obiektów budownictwa 
ogólnego, przemysłowego i inżynieryjne-
go oraz sprzedaż produktów chemii bu-
dowlanej poprzez sieć dystrybutorów, 

a drugi to Rethmeier – domieszki i dodatki 
do betonu, barwniki, impregnaty. Te dwie 
sieci sprzedaży funkcjonują w ramach 
struktury organizacyjnej spółki Schomburg  
Polska w Kutnie.
Kompetencje firmy Schomburg zostały kil-
kakrotnie wyróżnione prestiżowymi nagro-
dami i certyfikatami, w tym certyfikatem 
jakości ISO 9001:2015.

Uszczelnienia budowlane
Decyzja o wyborze stosowanego syste-
mu uszczelnienia zależy między innymi 
od rodzaju podłoża, wymaganej zdolności 
przeprężania,  jak też od warunków atmos-
ferycznych i wielu innych czynników cha-
rakterystycznych dla danego obiektu bu-
dowlanego. Izolacja powinna być przede 
wszystkim wodoszczelna, ciągła, zapro-
jektowana i wykonana z należytą staran-
nością o wszystkie występujące w budowli 
detale. 
Dedykowane produkty:
■  mineralne zaprawy uszczelniające – izola-

cje balkonów, tarasów, zbiorników wod-
nych, basenów kąpielowych

scHoMBurG polska Sp. z o.o. 

cokolwiek budujesz – my dajemy 
niezawodne rozwiązania 
Grupa SCHOMBURG to ponad 80 lat doświadczeń w rozwiązywaniu trudnych 
problemów w zakresie technologii betonu, budowli inżynieryjnych i budownictwa 
mieszkaniowego. Naszą dewizą jest indywidualne i fachowe podejście do każdego 
problemu budowlanego, odpowiednie dla danego obiektu i wymagań stawianych 
zarówno przez prawo budowlane, jak i przez inwestora.

■  izolacja pomieszczeń wilgotnych i mo-
krych

■  szybkowiążące cementy i zaprawy tam-
ponażowe

■  uszczelnienia bitumiczne – izolacje czę-
ści podziemnych budowli, izolacje pod 
jastrychami

■  uszczelnienia chemoodporne 
■  masy trwale elastyczne – wypełnienie 

dylatacji, spoin, przejść rurowych, odpły-
wów, wpustów w ścianach i posadzkach.

renowacja budownictwa
Na skutek upływu lat oraz zaniechania 
konserwacji wiele obiektów zabytkowych 
ulega zniszczeniu. Jednocześnie w przy-
padku znacznej części nowych budowli źle 
zaprojektowano lub wykonano hydroizola-
cje. Proces destrukcji najczęściej spowo-
dowany jest poprzez silne zawilgocenie, 
będące efektem wnikania wilgoci z gruntu 
lub uszkodzonych elementów budowli,  
np. dachu czy stolarki. 
Z powodu nieskutecznie działających izolacji 
(poziomych/pionowych) woda dostaje się 
do przegród budynku, a następnie na skutek 
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kapilarnego podciągania jest transportowa-
na do wyższych części obiektu. Dalszym eta-
pem jest powstawanie wykwitów solnych, 
przebarwień, łuszczenie się powłok malar-
skich czy odpadanie tynku, a jeżeli nie po-
dejmie się odpowiednich czynności, nastę-
puje destrukcja samego muru. Powstające 
wewnątrz ściany kryształki soli, powiększa-
jąc swoją objętość, niszczą najpierw warstwy 
elewacyjne, a następnie strukturę muru. 
Jednocześnie na powierzchniach ścian 
mogą pojawić się grzyby i pleśnie. Tego typu 
zjawiska mogą być przyczyną wielu chorób 
alergologicznych. 
Systemowe rozwiązania oferowane przez 
firmę Schomburg  zabezpieczają przed dal-
szą degradacją budowli. Należy podkreślić, 
że efekt taki uzyskamy tylko wtedy, gdy 
rzetelnie określimy przyczyny degradacji 
murów, przyjmiemy odpowiednią techno-
logię, a prace budowlane wykonane zo-
staną przez firmę o dużym doświadczeniu 
oraz zgodnie z wytycznymi i normami.
Dedykowane produkty:
■  preparaty iniekcyjne
■  tynki renowacyjne
■  czyszczenie i ochrona elewacji.

klejenie okładzin ceramicznych i z kamie-
ni naturalnych/jastrychów
W zależności od przewidywanych obcią-
żeń, rodzaju podłoża i miejsca aplikacji 
można użyć zapraw klejowych i do spoino-
wania: cementowych lub na bazie żywic 
reaktywnych. Pierwsze charakteryzują się 

Polska 1996 w roku i zajmuje się na polskim 
rynku sprzedażą produktów dla szeroko  
pojętego rynku betoniarskiego. 
Oferta obejmuje:
■  domieszki do betonu
■  barwniki do betonu
■  środki antyadhezyjne
■  lakiery
■  impregnaty i środki do pielęgnacji betonu
■  środki do produkcji betonów architekto-

nicznych
■  włókna polipropylenowe.
Głównym odbiorcą domieszek i barwni-
ków do betonu są producenci betonów 
wibroprasowanych. W tym segmencie ryn-
ku Schomburg Polska jest wiodącym pro-
ducentem i dostawcą, który dba o bezpie-
czeństwo pracowników i klientów, dlatego 
pracuje zgodnie z wdrożonym systemem 
zapewnienia jakości (certyfikowanym we-
dług normy EN ISO 9001).

dobrą dyfuzyjnością i są dostępne w szero-
kiej gamie kolorów. W porównaniu z epok-
sydowymi są tańsze i łatwiejsze w obróbce, 
natomiast zaprawy na bazie żywic są niena-
siąkliwe, odporne na ścieranie i chemood-
porne. Firma Schomburg posiada w swojej 
ofercie całą gamę zapraw klejowych, po-
cząwszy od klasy C1 aż do klasy C2 FTE S2 
zgodnie PN-EN 12004.  
Dedykowane produkty:
■  środki gruntujące
■  jastrychy, zaprawy szpachlowe, masy sa-

mopoziomujące
■  zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowa-

nia.

Domieszki i dodatki do betonu
Sieć Rethmeier została wyodrębniona 
w strukturach organizacyjnych Schomburg 
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nasze produkty stosują  
wykonawcy na całym świecie 
Na sukces Grupy Selena pracuje dziś łącznie ponad 1700 osób. Zespół ekspertów 
stale dostarcza innowacyjnych rozwiązań, a dzięki ich wiedzy i zaangażowaniu 
Selena zyskała pozycję lidera w wielu dziedzinach branży i stała się organizacją 
międzynarodową. Dziś firma oferuje szeroki asortyment nowoczesnej chemii 
budowlanej, doceniany nie tylko w Polsce, lecz także w 70 krajach świata.

anDrzeJ ulFIG
prezes zarządu Selena SA

Absolwent inżynierii materiałowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach 

oraz Szkoły Handlowej w Warszawie na kierunku zarządzanie 

i marketing. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży handlowej. 

Z Seleną związany jest od 1994 r. Od 2005 r. kieruje spółką na rynku 

w Polsce, a od 2009 r. pełni funkcję prezesa zarządu Seleny SA.  

Za swoją działalność otrzymał wiele nagród indywidualnych, takich jak 

Srebrny Polski Herkules, Złoty Polski Herkules czy Osobowość Branży. 

Jaka jest recepta na powodzenie produk-
tów Seleny?
W Selenie od początku stawialiśmy na inno-
wacje, ze szczególnym uwzględnieniem re-
alnych potrzeb wykonawców. Ich głos jest 
niezwykle ważny w kontekście podejmowa-
nych przez nas działań. Posiadamy dział R&D 

oraz własne centra badawcze i laboratoria  
– Selena Labs, w których stale prowadzimy 
prace nad doskonaleniem oferty i rozwo-
jem nowych wyrobów. Działając w skali 
globalnej, trzeba brać pod uwagę wiele 
czynników, które nie są istotne z perspek-
tywy przedsiębiorstw działających lokalnie.  
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z nowatorskim pianoklejem TYTAN Pro-
fessional 60 SEKUND. Charakteryzuje się 
on błyskawicznym chwytem początko-
wym. Często w rozmowach z wykonawca-
mi spotykamy się z opinią, że trzeba mieć 
przy nim „niezły refleks”. Stworzenie gamy 
produktów FOAM ADHESIVE (FOAD) 
to projekt o skali międzynarodowej. Za-
leżało nam na tym, aby w odpowiedzi na 
potrzeby użytkowników powstało nie tyl-
ko nowatorskie rozwiązanie, które ułatwi 
i przyspieszy pracę, lecz także spełni coraz 
wyższe kryteria związane z ekologią oraz 
przystępną ceną. Tak powstała m.in. zapra-
wa cienkowarstwowa na bazie poliuretanu 
Tytan Professional do murowania. 

Poza wprowadzeniem piany Tytan  
Professional 65 jesteście także liderem  
w produkcji klejów. 
Tak, ponieważ jako pierwsi w Europie 
wprowadziliśmy również do polskiej oferty 

Przykładami mogą być chociażby recep-
tury, które nasi specjaliści przygotowują 
indywidualnie dla poszczególnych rynków 
– Azji, Europy i obu Ameryk, uwzględniając 
warunki klimatyczne danego kraju. Zasto-
sowanie np. piany inaczej będzie przebie-
gać w klimacie umiarkowanym, a inaczej 
w tropikalnym. W naszej definicji sukcesu 
liczy się przede wszystkim dobry i nowo-
czesny produkt. Powinien być wysokiej 
jakości, zapewniać wygodę stosowania 
i być odpowiedzią na konkretne potrzeby. 
Najlepszą miarą powodzenia jest zawsze 
rekomendacja naszego asortymentu przez 
wykonawców.
 
Selena dostarcza produkty z branży 
chemii budowlanej, które są stosowane 
niemal na całym świecie. Jak zorganizo-
wana jest kwestia produkcji?
Mamy kilkanaście zakładów zlokalizowa-
nych w Polsce, Hiszpanii, Turcji, Kazach-

stanie, Rumunii, Brazylii, Chinach i Korei 
Południowej oraz we Włoszech. Produkcja 
w każdym z tych zakładów opiera się na 
dostarczaniu materiałów najwyższej jako-
ści jest prowadzona pod czujnym okiem 
technologów. Jesteśmy unikatem w bran-
ży. Chyba nie ma drugiej równie dużej pol-
skiej firmy o tak rozległym zasięgu między-
narodowym. Jest to dla nas duża wartość, 
bo zdobywamy doświadczenie nie tylko na 
poziomie organizacji, lecz także w kontek-
ście wiedzy o oczekiwaniach wykonawców 
na całym świecie. To pozwala zyskać prze-
wagę na tle konkurencji. 

Jakie innowacyjne technologie wprowa-
dziła Selena?
Wprowadziliśmy na rynek pierwszą na 
świecie pianę o podwyższonej wydajności 
TYTAN Professional 65, która jest naszym 
topowym produktem. W ostatnich latach 
opracowaliśmy także linię pianoklejów 
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innowacyjne wysokoelastyczne kleje że-
lowe do płytek Tytan Professional Super-
flex Gel i Flex Gel wzmocnione włóknami.  
Ich unikatowe właściwości pozwalają na 
uzyskanie konsystencji o zerowym spływie 
lub kleju rozpływnego, w zależności od ilo-
ści dodanej wody. Takie połączenie dwóch 
technologii w tego rodzaju produkcie nie 
było jeszcze proponowane przez żadną 
inną firmę z branży.
Specjaliści Seleny stale szukają nowator-
skich rozwiązań, bo jest to nieodłączny 
element działań w ramach naszej strategii. 
Mógłbym tu wymienić jeszcze wiele po-
zycji, które mamy w asortymencie, ale to 
materiał na osobny artykuł. Z pewnością 
warto tu jednak wspomnieć o produkcie 
COOL-R, czyli wysokorefleksyjnej i wodo-
szczelnej powłoce dachowej, która pozwa-
la natychmiast obniżyć temperaturę dachu 

selena sa
ul. Wyścigowa 56E, 53-012 Wrocław

tel. 71 783 83 01
www.selena.pl, www.tytan.pl

niemal o 70%, a wewnątrz budynku o oko-
ło 10%. Ma to istotny wpływ na zmniejsze-
nie kosztów klimatyzacji oraz oszczędność 
energii, a także na redukcję emisji CO2. 

Selena cieszy się zaufaniem wśród 
wykonawców. Czy Pana zdaniem dobry 
produkt broni się sam?
Produkt broni się przede wszystkim jakością 
i łatwością zastosowania. Jednak pamiętaj-
my o tym, że na sukces sprzedaży pracują 
przede wszystkim nasi pracownicy. To oni 
na co dzień dokładają starań, by Selena 
była producentem wartym polecenia. Dzię-
ki naszym specjalistom z wielu obszarów: 
technologii, marketingu, IT i wielu innych, 
produkty Seleny są dziś wykorzystywane 
w inwestycjach na całym świecie oraz są 
chętnie wybierane przez wykonawców. 
Zdobywają też branżowe nagrody. Oczy-
wiście cały czas dążymy do ich ulepszania, 
ale zawsze najważniejszym czynnikiem jest 
siła zespołu, którego wspólny potencjał 
i zaangażowanie decydują o sukcesie firmy,  
a finalnie o powodzeniu produktów.

Na przestrzeni lat zmieniliście też model 
dystrybucji, co przełożyło się dziś na 
bogate portfolio produktów.  
Mamy najszersze portfolio na rynku che-
mii budowlanej. To rzeczywiście wyma-
ga bardzo przemyślanej strategii działań. 
Stale dostosowujemy model dystrybucji 
do zmieniającego się rynku, a także do no-
wych aplikacji, które powstają w związku 
z rozwojem produktów Seleny. Otwiera 
się też wiele nowych dywizji doradczych, 

które wspierają grupy wykonawców, co 
ma także wpływ na dystrybucję. Rozwój 
asortymentu to zwykle ryzyko, natomiast 
my podjęliśmy to wyzwanie, które okazało 
się wartościowym doświadczeniem i dało 
nam pozycję lidera w wielu kategoriach. 
Bardzo ciekawym zadaniem była reakty-
wacja produktów bitumicznych – Abizol 
i Dacholeum pod marką TYTAN Profes-
sional. Wykonawcy stosowali te produkty 
już w latach 60. Były one też opisywane 
w ówczesnych podręcznikach szkół bu-
dowlanych. Opracowaliśmy od podstaw 
ich nową odsłonę, która przyjęła się bar-
dzo dobrze wśród wykonawców. Stale też 
pracujemy nad ich ulepszaniem i wprowa-
dzamy nowe typy hydroizolacji. 

Czy w tak bogatym asortymencie lepiej 
sprawdzają się produkty uniwersalne 
czy specjalistyczne, dostosowane np. do 
wspomnianych warunków klimatycznych? 
Myślę, że wybór produktu przez profesjo-
nalistów, niezależnie od tego, w którym re-
jonie świata wykonują swoją pracę, opiera 
się na kilku aspektach, m.in. na możliwo-
ściach szybkiego i prostego zastosowania, 
na parametrach produktu i stosunku ceny 
do jakości etc. Dla nas, jako globalnego 
producenta nowoczesnej chemii budowla-
nej, najważniejsze jest zadowolenie wyko-
nawców („local heroes”) i ich opinia, która 
jest najlepszą rekomendacją, a przy tym 
niezastąpionym źródłem wiedzy służącym 
do dalszego rozwoju.
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selena SA

Gigant na światowym rynku  
w produkcji piany poliuretanowej
Grupa Selena istnieje na rynku od 25 lat. Posiada ponad 30 spółek w 17 krajach  
i 17 zakładów produkcyjnych. Jest jedyną polską marką z branży chemii budowlanej, 
która sprzedaje produkty w 70 krajach i to na czterech kontynentach.

W zależności od grupy produktowej, 
udział Seleny w rynku waha się od kil-
kunastu do niemal czterdziestu procent. 
Jest to obecnie jeden z trzech najwięk-
szych producentów piany poliuretanowej 
na świecie. Selena powstała w 1992 r. 
we Wrocławiu, gdzie do dziś znajduje się 
centrala spółki. Już trzy lata później, wte-
dy jeszcze jako dystrybutor, stała się lide-
rem w segmencie pian poliuretanowych, 
silikonów i impregnatów do drewna. Jed-
nocześnie firma, w sposób pionierski, roz-
poczęła edukację rynku i wykonawców 
w zakresie nowych technologii zastoso-
wanych w produktach. 

Kolejnym kamieniem milowym w rozwo-
ju było rozpoczęcie własnej produkcji 
w Siechnicach w 1996 r. oraz przejęcie 
fabryk produkcyjnych Tytan EOS oraz 
Matizol. 
Od kwietnia 2008 r. akcje spółki holdin-
gowej grupy Selena FM SA – SELENA SA 
notowane są na Giełdzie Papierów War-
tościowych w Warszawie. W 2000 r. 
firma rozpoczęła ekspansję na rynki mię-
dzynarodowe. Spółka operuje w kraju 

oraz na rynkach międzynarodowych 
jako producent i dostawca szerokiej 
gamy produktów dla profesjonalnych 
wykonawców i użytkowników indy-
widualnych. W ofercie znajdują się 
zaprawy poliuretanowe, piany, kleje, 
pianokleje, uszczelniacze, systemy ocie-
pleń budynków, produkty do izolacji, 
masy polimerowo-bitumiczne, ekrany 
pola elektrycznego, systemy i akcesoria 
budowlane. 

Do portfolio marek dedykowanych 
różnym segmentom rynku należą m.in.  
TYTAN Professional, Matizol, Artelit 
i dodatkowo na rynkach zagranicznych 
Quilosa, Polyfix, Dr Schenk. Działal-
ność Seleny obejmuje wszystkie etapy 
tworzenia produktu, począwszy od za-
awansowanych badań, przez produkcję, 
dystrybucję, marketing, aż po sprzedaż 
na całym świecie. Dzięki temu firma 
ma pełną kontrolę nad efektami swoich 
działań i może zagwarantować utrzyma-
nie najwyższych, światowych standar-
dów, które potwierdzają zdobyte liczne 
międzynarodowe certyfikaty jakości.
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wyznaczamy nowe granice 
techniczne 
Sita słynie dziś w całej Europie z produkcji 
elementów do odwadniania czy wentylacji 
dachów płaskich. Jesteście także symbolem 
innowacji i – co podkreślacie – technologii 
jutra. Jak w najlepszy sposób wytłumaczyć 
na czym polegają te technologie?
Patrząc na branżę dachową, można odnieść 
wrażenie, że w tym temacie opracowano 
i stworzono już prawie wszystkie metody 
czy produkty. Nic bardziej mylnego. Roz-
wój technologii wciąż powoduje lub wręcz 
wymusza postęp. W ten cykl wpasowują 
się również elementy odwadniające. Klienci 
wymagają takich parametrów jak: zmniej-
szanie strat ciepła, duża wydajność, łatwa 
zabudowa oraz estetyczny wygląd. Wyda-
je się, że są to zagadnienia, o ile może nie 
niemożliwe, o tyle trudne do realizacji. Na-
sza filozofia działania to próba wyznaczania  

nowych granic technicznych i stworzenia 
produktów łączących funkcjonalność i este-
tykę. Efektem tego typu działań są wprowa-
dzane corocznie na rynek nowe produkty. 
Rozwój know-how, jak widać powyżej, jest 
możliwy i produkty mogą nie tylko ewolu-
ować, a wręcz wprowadzać rewolucyjne 
rozwiązania w budownictwie i architekturze. 

Co pozwala Państwu w dobie tak silnej 
konkurencji utrzymać wysoką jakość 
produktów?
Wysokie standardy jakości to część filozofii 
marki Sita. To, co przyciąga do nas nowych 
klientów i umacnia współpracę, to właśnie 
nasz profesjonalizm. Tworzymy nowocze-
sne rozwiązania w oparciu o nasze 40-letnie 
doświadczenie. Wyznaczamy nowe trendy 
i pokazujemy nowe możliwości zastoso-

wania produktów, łącząc przy tym este-
tykę architektoniczną z funkcjonalnością.  
Od początku istnienia na rynku polskim by-
liśmy pewni, że właściwą drogą do osiągania 
wyznaczonych celów jest oferowanie wyso-
kiej jakości produktów, systemowych roz-
wiązań oraz współpraca i synergia z naszymi 
klientami. Produkty Sita posiadają międzyna-
rodowe certyfikaty i rekomendacje, ale nasi 
klienci mogą liczyć nie tylko na wyróżniają-
ce się jakościowo produkty i rozwiązania,  
ale co najważniejsze, na kompleksowy pakiet 
usług, czyli wsparcie na wszystkich etapach 
realizowanych inwestycji. Zespół specjali-
stów z niewątpliwą pasją do budownictwa 
jest klamrą spinającą wszystkie wartości. 
Można więc śmiało powiedzieć, że precy-
zyjnie określone cele firmy ukierunkowane 
na wysoką jakość produktów, profesjonalne 

pIoTr sTryJak
menedżer przedstawicielstwa Sita Bauelemente GmbH

Absolwent Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego 

w Krakowie. Z branżą budowlaną związany od ponad 15 lat.  

Od 2010 r. odpowiedzialny w firmie Sita Bauelemente GmbH  

za rozwój produktów oraz marki Sita w Polsce. Od 2013 r. 

pełnomocnik firmy Sita w Polsce oraz menedżer oficjalnego 

przedstawicielstwa Sita Bauelemente GmbH z siedzibą w Krakowie.
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podejście do klienta, realizowane przez ludzi 
z pasją, to elementy składowe pozwalające 
stworzyć i utrzymać wysoki poziom działal-
ności naszej firmy.

To, co odróżnia Was od innych producen-
tów, to wsparcie dla architektów i plani-
stów jeszcze na etapie projektowania.  
Jak w praktyce wygląda takie doradztwo?
Dumą napawa nas fakt, że jesteśmy jedną 
z niewielu firm w branży oferujących tak 
kompleksową pomoc już na etapie projek-
tu. Liczba opracowanych i zrealizowanych 
projektów to zapewne wynik ogromnej wie-
dzy oraz profesjonalnego i indywidualnego 
podejścia do każdego z nich. Współczesne 
projekty budowlane wymagają coraz czę-
ściej technicznie nieszablonowych rozwią-
zań. Oferujemy pomoc przy wykonywaniu 
obliczeń i doborze właściwego dla specyfiki 
budynku systemu odwadniania wszelkich 
powierzchni płaskich. Czasami wydaje się 
to dość łatwe w realizacji, ale często jest 
to właśnie początek pracy przy projekcie. 
Specyfika realizacji inwestycji niekiedy wy-
musza kilkukrotne zmiany i skoordynowanie 
projektu z nowymi naniesionymi zmianami 
architektonicznymi. Te procesy nasz klient 
może przeprowadzić terminowo i sprawnie 
z odpowiednim i profesjonalnym wsparciem 
działu technicznego. Jest to m.in. dostęp do 
ogromnych zasobów naszej wiedzy, poparte 
pomocą najnowszych profesjonalnych pro-
gramów, a także szkoleniami. Dzięki temu 
jesteśmy w stanie zagwarantować rzetelny 
dobór odpowiedniego systemu w każdej sy-
tuacji budowlanej. Współpraca na tym eta-
pie pozwala też na opracowanie rozwiązania 
indywidualnego, dedykowanego konkretne-
mu projektowi i wyjście poza znane, dotych-
czasowe schematy. 

Od kilku lat organizujecie również 
nietypowe formy szkoleń zarówno za 
granicą, jak i w Polsce. Jednym z nich jest 
projekt pod nazwą „Toller Tag bei Sita – 
czyli Fajny dzień w Sita“. Na czym polega 
wyjątkowość tych szkoleń?
Toller Tag w Sita to koncepcja, która narodzi-
ła się, by przełamać schemat tradycyjnych 

szkoleń czy prezentacji uważanych za mało 
efektywne i odstające od trendów rynko-
wych. Szkolenia dopasowywane są indywi-
dualnie do gości. Dekarze oraz pracownicy 
działów handlowych naszych partnerów 
są najczęściej odwiedzającymi nas klien-
tami. Zdarza się jednak, że odwiedzają nas 
potencjalni nowi partnerzy czy klienci pra-
gnący poznać nas przed podjęciem decyzji 
o współpracy. W zakładzie produkcyjnym 
otwieramy się przed naszymi gośćmi, po-
kazując cykl tworzenia produktu. Jesteśmy 
jedynymi w branży oferującymi swoim klien-
tom taką sposobność. 
Wizyta w naszym zakładzie produkcyj-
nym to pewien rodzaj miksu tradycyjne-
go szkolenia technicznego połączonego  
z interaktywnymi warsztatami związanymi 
z produkcją elementów do dachów pła-
skich. Spienianie poliuretanu, produkcja 
wpustów, innowacyjny montaż kołnierzy 
przyłączeniowych czy korpusów izolacyj-
nych pozwalają poznać produkt łatwiej 
i przyjemniej niż tradycyjna forma szko-
lenia. Dużym zainteresowaniem cieszy się 
możliwość poznania metod badawczych 
wydajności wpustów. Sita może poszczy-
cić się posiadaniem, jako jedyny producent 
wpustów dachowych w Niemczech, urzą-
dzenia do badania ich wydajności. Nasi 
goście obserwują badania tych wyrobów 
w prawdziwym laboratorium. Druga moż-
liwość istnieje tylko w instytucie badaw-
czym TÜV. W trakcie realizacji jest projekt 
rozbudowy centrum szkoleniowego. Nowe 
sale warsztatowe dają możliwość budowy 
wycinka dachu i montażu wybranych ele-
mentów Sita. Tymi nowinkami chcemy za-
skoczyć naszych gości w przyszłym roku 
lub jeszcze w ostatnich miesiącach roku 
2018. Wszyscy z niecierpliwością czekamy 
na oficjalne otwarcie centrum.

Wróćmy jeszcze do produktów Państwa 
firmy. Jakie nowości w ostatnim czasie 
wprowadziliście na rynek?
W ofercie Sita systematycznie pojawiają 
się kolejne innowacyjne rozwiązania. Od 
wielu już lat słuchamy uważnie sugestii 
ws. oczekiwanych rozwiązań, a oferta do-

pasowywana jest do zmieniającego się bu-
downictwa. Przez ostatnie dwa lata usilnie 
pracowaliśmy nad kilkoma, dość istotnymi 
elementami dachowymi. Punktem wyjścia 
była problematyka pojawiającego się kon-
densatu i skroplin. Efektem są dwie nowo-
ści związane z tą tematyką. Jedna z nich, 
najbardziej oczekiwana, to dwuścienny 
kominek wentylacyjny z możliwością od-
prowadzania skroplin pojawiających się 
w kominach wentylacyjnych ponad połacią 
dachową. Innowacja nie kończy się jednak 
na produkcie. Ważną cechą nowo powsta-
łego elementu jest możliwość jego zamon-
towania na już wbudowanych w dachy ko-
minkach Sita. Tak więc obecni posiadacze 
kominków Sita mogą dokonać powyższego 
udoskonalenia. Częste pytania klientów 
dotyczące problemu wentylowania czy 
też zbierania skroplin z przestrzeni izolacji 
podpłytkowej i zapraw klejowych również 
nie pozostały bez odpowiedzi. Innowacyj-
ne nasadki balkonowe umożliwiające zbie-
ranie skroplin z poszczególnych warstw 
i wszędzie tam, gdzie zastosowano tzw. 
płytki klejone, pojawiły się również w na-
szej ofercie. Wprowadzając te rozwiązania, 
staramy się, aby również elementy już za-
budowane na powierzchniach miały moż-
liwość ich doposażenia. To bardzo rzadko 
spotykana praktyka u producentów, która 
nie wymusza dodatkowych prac i kosz-
tów. Zabudowany produkt ma służyć wie-
le lat, a innowacja według Sita polega na 
prostym i szybkim jego ulepszeniu, a nie  
wymianie.
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Obecnie Sita Bauelemente GmbH jest 
jednym z wiodących europejskich produ-
centów elementów do odwadniania, jak 
również wentylacji powierzchni i płaskich 
dachów, z kilkunastoma oddziałami w Eu-
ropie. Marka Sita jest symbolem innowacji, 
tzw. technologii jutra oraz najwyższej ja-
kości produktów. Wpusty dachowe Sita są 
projektowane z myślą o ekologii i funkcjo-
nalności. Jednocześnie spełniają wymaga-
nia w zakresie bezpieczeństwa stawianych 
budynków. Wieloletnie doświadczenie 
utwierdziło zarząd firmy i pracowników 
w przekonaniu, że obrana wcześniej droga 
po latach stała się gwarancją sukcesu i roz-
woju firmy. Dlatego dziś jej klienci mogą 
liczyć na produkty wysokiej jakości i kom-
pleksową pomoc techniczną czy doradz-
two, m.in. przy projektowaniu systemów 
odwadniania na wszystkich etapach prac.

Produkty, doradztwo i usługi
Produkty i oferowane przez firmę usługi 
doradztwa techniczno-projektowego po-
parte są wieloletnim doświadczeniem oraz 
międzynarodowymi certyfikatami i refe-
rencjami.

Co ważne, wszystkie wpusty dachowe 
i inne elementy do odwadniania, wen-
tylacji dachów płaskich oraz pozostały 
asortyment produkowane są we własnym 
zakładzie produkcyjnym lub w zakładach 
kooperujących z firmą od kilkudziesięciu 
lat. To pozwala utrzymać wysokie standar-
dy jakości i produkcji oraz znacznie skró-
cić czas dostawy do odbiorców finalnych. 
Produkty Sita Bauelemente mają być 
odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku.  
Dla firmy ważna jest także droga ofero-
wania rozwiązań, która zaczyna się już 
na etapie projektowania inwestycji, a nie 
dopiero przy produkcji czy sprzedaży. 
Do tego pracownicy działu technicznego 
w trakcie całego procesu budowlanego 
starają się czynnie uczestniczyć w projek-
cie. Architekci i planiści także otrzymują 
wsparcie doradczo-projektowe już na 
etapie projektu i wstępnych założeń pro-
jektowych. 
Wsparcie techniczne i serwis wyróżnia-
ją firmę spośród innych producentów 
systemów oferujących jedynie produkt. 
Sita dostarcza klientom również wiedzę 
i know-how. Pracownicy tworzą i kon-

SiTA Bauelemente GmbH

sITa – niekwestionowany lider  
w branży 
Sita Bauelemente GmbH została założona przez Karla Heinza Gelsena na początku 
1976 r. w miejscowości Pinneberg w Niemczech. Firma specjalizuje się w projektowaniu 
oraz produkcji elementów do odwadniania powierzchni płaskich. W ciągu 40 lat  
z małego rodzinnego zakładu przekształciła się w międzynarodową firmę, obecną 
zarówno na europejskim, jak i globalnym rynku. W Polsce firma działa od 2010 roku. 

sultują projekty nie tylko pod względem 
optymalizacji technologicznej, ale i eko-
nomicznej. Celem biur technicznych jest 
bowiem propagowanie wiedzy i rozwią-
zań eksperckich płynących z ponad 40 lat 
doświadczeń firmy. 

Sita oferuje klientom innowacyjne pro-
dukty w bardzo dobrej cenie, adekwatnej 
do jakości i trwałości, a także doskonałe 
parametry techniczne, które często prze-
kraczają najwyższe parametry określane 
w normach. W Polsce firma współpra-
cuje z branżowymi organizacjami, sto-
warzyszeniami i zrzeszeniami dbającymi 
o jakość wyrobów stosowanych w bu-
downictwie oraz o prawidłowe i zgod-
ne z przepisami wykonawstwo. Mimo 
niecałej dekady działalności na polskim 
rynku, firmie udało się uzyskać jako pro-
ducentowi status lidera, a poza tym jest 
najczęściej wybieranym dostawcą wpu-
stów dachowych w branży odwadniania 
dachów w systemach grawitacyjnych. 
Niezmiernie cieszy też fakt, że architek-
ci i planiści szukając rozwiązań nierzad-
ko problematycznych i wymagających 
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architektonicznie, kierują swoje pierw-
sze kroki do działu technicznego spółki.  
Potwierdzają w ten sposób wiedzę i facho-
wość naszych pracowników. Z kolei wyko-
nawcy, dekarze czy też instalatorzy doce-
niają jakość, łatwość montażu, dostępność 
i niezawodność naszych produktów.

Szkolenia dla klientów
W odpowiedzi na rozwijający się rynek 
budownictwa, Sita wprowadziła nowe 
rozwiązania i produkty umożliwiające ar-
chitektom oraz wykonawcom zrealizo-
wanie prawie każdego projektu. Ponadto 
od kilku lat organizuje nietypową formę 
szkoleń dla wybranych grup zawodowych, 
które polegają na praktycznym poznaniu 
firmy, technologii, wyrobów oraz istotnych 
z technicznego punktu widzenia cech 
wpustów dachowych i całych systemów 
odwadniania. Na uwagę zasługuje projekt 
„Toller Tag bei Sita – Fajny dzień w Sita” dla 
zorganizowanych grup klientów i partne-
rów handlowych z całej Europy, który jest 
dostępny również dla klientów i partnerów 
firmy z Polski. Co ważne, szkolenia, poka-
zy w fabryce i wszystkie wydarzenia mogą 
być prowadzone przez pracowników po 
angielsku, niemiecku, francusku, rosyjsku, 
polsku, a nawet po turecku. 
Podczas dwudniowej wizyty w zakła-
dach Sita w zależności od zainteresowa-
nia i ukierunkowania, nasi klienci mogą 
zobaczyć cały cykl produkcyjny (a nawet 

samemu wyprodukować wpust dachowy), 
poznać większość produktów w sali szko-
leniowej, w której przedstawiono przy-
kładowe zabudowy elementów różnego 
rodzaju dachów. W laboratorium można zo-
baczyć, jak bada się wpusty dachowe pod 
względem wydajności. Takiej samej maszy-
ny używa niemiecka jednostka certyfikują-
ca TÜV do badania wpustów dachowych 
i wydawania opinii oraz wytycznych. Sita 
jest jedynym zakładem produkującym wpu-
sty dachowe, który posiada taką maszynę 
w swoim zakładzie. 
Taka forma szkoleń teoretyczno-prak-
tycznych od lat cieszy się bardzo dużym 
zainteresowaniem i właśnie to wpłynęło 
na decyzję władz spółki o budowie osob-
nego budynku, co pozwoli na zwiększenie 
częstotliwości wizyt klientów firmy, w tym 
przyjmowanie 2 lub 3 grup gości jedno-
cześnie. Kontynuacją powyższych działań 
spółki będzie otwarcie nowego budynku 
mieszczącego pierwszą w Europie Aqua 
Akademię dla projektantów, planistów, 
handlowców i wykonawców. 

Nowości na rynku 
W ubiegłym roku firma wprowadziła na 
rynek dwie nowości. Jedną z nich, najbar-
dziej oczekiwaną, był dwuścienny kominek 
wentylacyjny z możliwością odprowadza-
nia pojawiających się w orurowaniu skro-
plin. To innowacyjne rozwiązanie, prze-
znaczone do kominków wentylacyjnych 

Sita Vent, pozwoli w końcu zapomnieć 
użytkownikom o bardzo często występu-
jącym problemie skraplania się kondensa-
tu w orurowaniu wywietrzników, co skut-
kowało różnego typu awariami.
Ważną cechą nowo powstałego elementu 
odpowiedzialnego za zbieranie kondensa-
tu jest to, że można go zamontować na 
kominkach Sita już zabudowanych na da-
chu. Tak więc obecni posiadacze komin-
ków Sita mają możliwość ich doposażenia 
w zbieracz kondensatu. Drugim wprowa-
dzonym rozwiązaniem są specjalne na-
sadki balkonowo-tarasowe do wpustów 
naszej firmy, które umożliwiają właściwe 
i prawidłowe zastosowanie odpływów na 
powierzchniach z klejonymi okładzinami 
gresowymi. Bardzo długo otrzymywali-
śmy pytania od architektów i inżynierów, 
jak rozwiązać problem wentylowania czy 
też zbierania skroplin z przestrzeni izola-
cji podpłytkowej oraz zapraw klejowych.  
Co ważne, Sita wprowadzając innowa-
cyjne rozwiązanie lub nowe akcesoria do 
swoich produktów, stara się, aby elemen-
ty już zabudowane na powierzchniach 
płaskich, miały możliwość doposażenia.  
To bardzo rzadko spotykana praktyka 
u producentów.
Produkty Sita często porównuje się 
z klockami znanej duńskiej firmy, właśnie 
przez możliwość łączenia ze sobą pro-
dukowanych elementów, co pozwala na 
tworzenie wielu niestandardowych roz-
wiązań. Właśnie te rozwiązania potwier-
dzają, że Sita jest niekwestionowanym 
liderem w swojej branży.



88

Kreator Budownictwa roKu 2018

arTur pączkowskI
dyrektor sprzedaży i marketingu Soprema Polska Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej i programu 

Executive MBA Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Z branżą budowlaną 

związany od 1992 roku, począwszy od stanowiska projektanta-technologa, 

na stanowiskach menedżerskich kończąc. Zdobywał doświadczenie 

sprzedażowe, w prowadzeniu projektów oraz zarządzaniu w firmach Mostostal 

Panel Company, Rautaruukki Polska, Metalplast Oborniki, Ruukki Construction 

i Ruukki Polska. W firmie Rautaruukki Polska zbudował od podstaw sprzedaż 

projektową na rynku B2B i zarządzał nią. Od roku 2012 pełni funkcję dyrektora 

sprzedaży i marketingu – Country Managera w firmie Soprema Polska.

chęć rozwoju przyciąga
do nas najlepszych
W zmieniającym się otoczeniu biznesowym stabilizacja  
nie jest ani dobrą perspektywą, ani gwarantem przyszłych osiągnięć.

Priorytetowe dla każdej firmy są badania 
i rozwój. Jakimi osiągnięciami na tym 
polu możecie się Państwo pochwalić?
Soprema Polska od wielu lat inwestuje 
w rozwój produktów przeznaczonych do 
całościowej hydroizolacji budynków od fun-
damentów po dach oraz w wielokierunkowy 
rozwój systemów hydro- i termoizolacyjnych, 

jak termoizolacje SOPRADACH i EFYOS®, 
płynne izolacje bezspoinowe ALSAN,® da-
chy zielone SOPRANATURE® czy systemy 
oddymiania i izolacje akustyczne. To po-
kazuje, że pojęcie izolacje traktowane jest 
w naszej firmie bardzo szeroko, jako syste-
my zapewniania klientowi kompleksowych 
rozwiązań konkretnych problemów inży-

niersko-architektonicznych. W ramach tych 
całościowych rozwiązań znajdują się tak 
innowacyjne systemy, jak bardzo szybko 
wiążące żywice ALSAN®, pokrycia reflek-
syjne dla dachów SOPRA STAR® i ENERGY 
PLUS, gwarantujące redukcję wysp ciepła, 
ale też przynoszące wymierne oszczęd-
ności w zakresie chłodzenia budynku, 
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oraz specjalne membrany bitumiczne COL-
PHENE, wiążące się z betonem od strony 
naporu wody.
Standardem w ofercie stały się również 
kompletne systemy przekryć dachowych 
SOPRADACH i EFYOS® składające się 
z termo- i hydroizolacji oraz systemy izo-
lacji akustycznej dachów lekkich.

W jakim kierunku są dziś prowadzone 
badania przez Państwa koncern? 
Nie informujemy szczegółowo o bada-
niach. Prace w tym kierunku prowadzimy 
w trzynastu centrach badawczych na świe-
cie i są one tajemnicą koncernu Soprema  
Group, którego częścią jesteśmy od 20 lat. 
Możemy jedynie mówić o kierunku roz-
woju w ramach szeroko pojętych izolacji, 
a jest nim dostarczanie klientom spraw-
dzonych oraz wiarygodnych rozwiązań łą-
czących hydro- i termoizolacje w komplet-
ny system, dlatego tam, gdzie konkurencja 
napotyka na bariery technologiczne, bar-
dzo często Soprema dysponuje spraw-
dzonym rozwiązaniem. Specjalizujemy się 
w dachach każdego rodzaju, izolacji czę-
ści podziemnych budynków oraz izolacji 
tzw. „miejsc trudnych”, takich jak balkony, 
tarasy, dylatacje, odwodnienia w budow-
nictwie kubaturowym, inżynierskim: tu-
nelowym, kolejowym i drogowym, ale też 
w budynkach modułowych jedno- i wielo-
rodzinnych. Zapewnienie kompatybilności 
produktów i sprawdzonej żywotności sys-
temów oraz oferowanie ich w konkuren-
cyjnych cenach to nadrzędne cele firmy,  
która zapewnia wysoką jakość serwisu 
i produktów dla ponad 3000 klientów: ar-
chitektów, firm wykonawczych, dekarskich 
i dystrybutorów materiałów budowlanych 
w Polsce.

Jakimi zasadami lub wartościami kieruje 
się Pan w biznesie? 
W tak wymagającej i konkurencyjnej 
branży jak budownictwo najważniejsze są 
wiarygodność firmy oraz jakość produktu 
i serwisu. Kładziemy stały nacisk na za-
pewnienie kontroli jakości surowców i pro-
duktów. Temu służy baza badawcza firmy, 

własne laboratorium oraz ścisła wymiana 
doświadczeń pomiędzy działem sprzedaży 
a pionem kontroli jakości produkcji w naszej 
fabryce w Błoniu koło Warszawy. Te główne 
elementy naszej tożsamości, czyli własna, 
bardzo nowoczesna fabryka wybudowana 
za 15 milionów euro w 2009 roku, własne 
laboratorium i troska o jakość, gwarantują 
naszym klientom wiarygodny łańcuch do-
staw. Naszą rzetelność jako producenta 
i dostawcy rozwiązań umacnia również 
sprawna logistyka oraz własny dział kon-
troli technicznej, który szkoli firmy wyko-
nawcze i nadzoruje proces aplikacji na-
szych produktów i systemów na budowie. 
Reputację firmy potwierdzają również rze-
telne relacje z kluczowymi firmami wyko-
nawczymi na rynku polskim, a także udział 
w realizacji dostaw naszych systemów 
hydroizolacji na najbardziej wymagające 
i prestiżowe projekty budowlane w Polsce 
w ostatnich latach.  Są to np.: II linia me-
tra w Warszawie, biurowiec Warsaw Spi-
re, Opera Podlaska w Białymstoku, nowy 
dworzec kolejowy Łódź Fabryczna, Galeria 
Posnania i Bałtyk Tower w Poznaniu czy 
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, 
ale też liczne projekty deweloperskie. 
Trudno znaleźć region Polski, gdzie hydro-
izolacje Sopremy nie byłyby znane archi-
tektom i wykonawcom lub nie uznawane 
za materiały o jakości premium. 

które działania na rzecz rozwoju spółki 
zaliczyłby Pan do swoich największych 
sukcesów?
Moim sukcesem są sukcesy moich współ-
pracowników, ich każdy nowo pozyskany 
projekt, klient czy wdrożone rozwiązanie. 
Staram się ich wspierać w dobrych pomy-
słach, inspirować do poszukiwań, bazu-
jąc na swoim wieloletnim doświadczeniu 
w branży budowlanej, w której pracuję 
od 1992 roku. Widziałem każdy etap jej 
rozwoju i każdy zakręt. Doświadczenie za-
wodowe zdobywałem, podglądając pracę 
moich starszych kolegów, którzy zdoby-
wali szlify w takich firmach, jak Mostostal, 
Polimex, Przemysłówka czy Exbud. Pamię-
tam, że w tych firmach podstawowymi 

wskaźnikami sukcesu były wiedza i do-
świadczenie pracowników: od majstra do 
kadry zarządzającej.
Nawet jeżeli część z tych firm została za-
stąpiona na rynku nowymi podmiotami, 
które dzisiaj są liderami branży budowla-
nej, to pozostała we mnie świadomość,  
że kwalifikacje personelu firmy, w dłuższej 
perspektywie, są zawsze przyczyną jej 
sukcesu. 
Moim osobistym sukcesem jest rów-
nież to, że od sześciu lat Soprema Polska 
wprowadza z sukcesem nowe produkty 
i systemy cieszące się uznaniem wśród 
naszych klientów i partnerów. Jednak na 
tym nie poprzestajemy. Za tym idą lojal-
ność klientów, coraz wyższa pozycja ryn-
kowa firmy, lepsza rozpoznawalność marki  
Soprema oraz dochodowość realizowa-
nych i planowanych przedsięwzięć.

Przez ostatnie ponad 20 lat zmienił się 
rynek i firma Soprema. Jak Pan ocenia 
dziś pozycję spółki na rynku?
W zmieniającym się otoczeniu bizneso-
wym stabilizacja nie jest ani dobrą per-
spektywą, ani gwarantem przyszłych 
osiągnięć. Wierzę, że najlepszą metodą na 
zapewnienie firmie trwałej i wysokiej po-
zycji na rynku byłoby to, by trwała w nas 
chęć dalszego rozwoju, bo tylko tego typu 
postawa jest gwarancją sukcesów bizneso-
wych oraz rodzi satysfakcję wśród pracow-
ników. Chęć rozwoju jest także magnesem 
przyciągającym najlepszych pracowników, 
a dopływ świeżej krwi jest konieczny, po-
nieważ daje firmie nowy impuls, motywa-
cję do działania i pomysły.

soprema polska sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 7, 05-870 Błonie

tel. 22 436 93 00
www.soprema.pl
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Rola hydroizolacji w projektowaniu bu-
dynków wciąż rośnie. Wymaga się od niej 
trwałości, łatwości wykonania, ekologii, 
stosowania nowoczesnych i pewnych roz-
wiązań, które podążają za współczesnymi 
trendami. Jednocześnie obecnie projek-
towane budynki wymagają coraz bardziej 
kompleksowych rozwiązań hydroizolacji, 
jej dopasowania do funkcji budynku, ale 
także kompatybilności z różnymi elemen-
tami budowli. To oznacza potrzebę dostar-
czenia systemów kompletnych, uniwer-
salnych, a przy tym oferujących unikalny 
zestaw cech.
Firma Soprema od lat specjalizuje się 
w produkcji wysokiej klasy materiałów do 
hydroizolacji, głównie na bazie surowców 
bitumicznych. Systemy hydroizolacyjne 
Soprema mają wszechstronne zastosowa-
nie. Produkty zostały przygotowane tak, 
aby sprostać wszelkim wyzwaniom, jakie 
stawia zarówno nowoczesne budownic-
two, jak i prace renowacyjne. Dzięki wy-

korzystaniu nowoczesnych technologii 
firma Soprema oferuje swoim klientom 
kompleksowe rozwiązania systemowe, 
a wszystkie jej produkty wyróżnia wyso-
ka jakość potwierdzona krajowymi i eu-
ropejskimi certyfikatami. Firma oferuje 
wsparcie techniczne na wszystkich eta-
pach: zaczynając od projektowania, po-
przez szkolenia wykonawców, wsparcie 
inspektora i kierownika robót, po nadzór 
nad wykonawstwem w trakcie realizacji 
inwestycji.

Soprema Group – fakty
Od ponad 100 lat firma oferuje swoim 
klientom rozwiązania systemowe w dzie-
dzinach hydroizolacji, termoizolacji i izolacji 
akustycznej. Jest producentem i dostawcą 
materiałów izolacyjnych, ekspertem tech-
nicznym hydroizolacji, konsultantem archi-
tekta i doradcą na etapie budowy, zapew-
niającym firmom wykonawczym fachowe 
konsultacje. Brak jakościowych kompromi-

sów w konstruowaniu rozwiązań izolacyj-
nych, dostarczanie podmiotom wszystkich 
elementów do danego systemu eliminuje 
słabe miejsca w doborze rozwiązania.  
Są to także elementy wsparcia pracy ar-
chitektów i wykonawców płynące z ofer-
ty Soprema Group, obecnie jednej z naj-
starszych firm i trzeciej na świecie firmy  
hydroizolacyjnej.

W szerokim wachlarzu systemów znaj-
dują się: 
■  papy bitumiczne SOPRALENE, MAMUT 

i RESISTO 
■  żywice płynne ALSAN®

■  membrany syntetyczne FLAG
■  dachy zielone SOPRANATURE® 
■  dachy chłodne SOPRA STAR®

■  termoizolacje SOPRADACH i EFYOS®.

Grupa Soprema kieruje się polityką inno-
wacyjności i zrównoważonego rozwoju, 
której jednym z głównych priorytetów jest 

sopreMa polska Sp. z o.o.

wszechstronne zastosowanie 
systemów hydroizolacyjnych
Soprema Group założona w 1908 roku jako firma rodzinna specjalizuje się  
w produkcji systemów hydroizolacyjnych dla budownictwa i inżynierii lądowej, działa  
obecnie w 90 krajach, zatrudnia 7187 pracowników w 59 zakładach produkcyjnych, 
ma 90 spółek zależnych i ponad 4000 dystrybutorów, a w 2017 roku wygenerowała 
sprzedaż wartą 2,63 mld euro.
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ZASTOSOWANiE ALSAN® FLASHiNG PODCZAS BUDOWy MUZEUM ii WOJNy śWiATOWEJ W GDAńSkU

idea ekologii. Działania firmy mają na celu 
zminimalizowanie wpływu produktów na 
środowisko naturalne i ludzi w okresie ich 
wytworzenia, poprzez prace konstrukcyj-
ne i użytkowanie aż do wyburzenia. Przy-
jazne dla środowiska systemy Soprema 
obejmują dachy zielone SOPRANATURE®, 
stworzone, aby efektywnie izolować da-
chy i odzyskiwać dla natury tereny, które 
zostały przeznaczone pod budowę nieru-
chomości. 
Realizowane na terenach miejskich ogro-
dy dachowe, oprócz oczywistej funkcji 
estetycznej i izolacji akustycznej, mają 
zdolność pochłaniania pyłów i zanieczysz-
czeń atmosferycznych oraz ograniczania 
występowania wysp cieplnych w terenie 
zurbanizowanym oraz retencji dużych ilo-
ści wody. Spełnienie tych założeń wymaga 
w przypadku tak trudnego rozwiązania jak 
dach zielony, dostarczenia kompletnego 
systemu SOPRANATURE®, począwszy od 
właściwie dobranej hydroizolacji, poprzez 
warstwę drenażową, odwodnienie, aż po 
warstwę roślinną. 
Funkcjonowanie systemu, bez negatywne-
go wpływu na tak różne rozwiązania kon-
strukcyjne budynku, jak dach lekki z blach 
trapezowych, stropodach żelbetowy, strop 
części podziemnej garażu, wymaga nie 
tylko dobrania określonych parametrów 
poszczególnych materiałów, lecz także 
sprawdzenia ich funkcjonowania jako sys-

temu. Paleta rozwiązań pozwala na dobór 
pokrycia o ciężarze od 30 do 325 kg/m2. 

Wszystkie produkty, m.in. papy termoz-
grzewalne JARDIN, membrany syntetycz-
ne FLAG, hydroizolacje płynne ALSAN® 
stosowane w dachach zielonych Sopre-
ma, nawet materiały uszczelnień obróbek, 
wpustów i przejść dachowych, posiadają 
certyfikaty FLL. Dla ekspertów to pew-
ność, że hydroizolacja nie zaskoczy użyt-
kownika nagłą nieszczelnością wynikającą 
z penetracji korzeni. Zapewniając opty-
malne technicznie i efektywne finansowo 
rozwiązania współczesnych hydroizolacji, 
firma konsekwentnie patrzy w przyszłość 
rozwoju hydroizolacji spełniającej dodat-
kowe zadania stawiane przed budynkami 
przyszłości. 
Współczesnym trendem rozwoju izolacji 
bitumicznych jest zapewnienie trwałości 
przy ograniczeniu kosztów całości kon-
strukcji dachu. Soprema, oferując trady-
cyjne systemy dwuwarstwowych pokryć 
papowych mocowanych mechanicznie, 
grzanych całopowierzchniowo i bala-
stowanych, podąża w stronę systemów 
lekkich, stworzonych w oparciu o cienkie, 
bardzo wytrzymałe papy. Gwarantowana 
trwałość i szybka aplikacja są możliwe 
dzięki doskonałej recepturze i stosowa-
niu nowoczesnych folii termotopliwych, 
a lekkość i elastyczność pokrycia dają 

dekarzowi łatwość montażu i wymierną 
redukcję zużycia gazu. 

W grupie Soprema rozwinięta jest rów-
nież oferta płynnych hydroizolacji ALSAN® 

z żywic poliuretanowych i PMMA, prze-
znaczonych do hydroizolacji tarasów, 
balkonów, dachów płaskich, ciągów 
komunikacyjnych, parkingów czy trud-
nych miejsc w budowlach, jak rynny we-
wnętrzne i kanały wentylacyjne. Z kolei 
najbardziej zaawansowanym technolo-
gicznie produktem przeznaczonym do da-
chów chłodnych są papy SOPRA STAR®.  
Te unikalne papy pokryte są trójwarstwo-
wym, kompozytowym materiałem reflek-
syjnym w kolorze białym lub specjalnym 
refleksyjnym granulatem. Są wyjątkowo 
odporne na starzenie i uszkodzenia me-
chaniczne oraz zabrudzenia i zapew-
niają utrzymanie na dachu temperatury  
ok. 25oC w okresie letnim. W budynku 
pozwala to na ograniczenie wykorzystania 
klimatyzacji, obniżając efektywnie tempe-
raturę średnio o 2oC, a zapotrzebowanie 
na energię o 10–50%. Współczynnik SRI 
wynosi nawet po okresie 3 lat ok. 0,96, 
a dla inwestora i wykonawcy istotne jest, 
że żaden z konkurencyjnych produktów 
z białymi posypkami lub granulatami nie 
zapewnia trwałości tego współczynnika 
powyżej 2–3 lat. 
Jakość wymienionych systemów została 
potwierdzona prestiżowym certyfikatem 
Cool Roof Rating Council – za wyjątkowo 
wysoki współczynnik SRI, znakiem Energy 
Star i certyfikatem LEED. 
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wIesław anDrykowskI
dyrektor techniczny Teais Polonia

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej, 

na którym uzyskał tytuł magistra inżyniera o specjalności konstrukcje 

budowlane i inżynierskie. Prywatnie interesuje się postępem nauko-

wym, rozwojem technicznym, a także sportem – od najmłodszych 

lat trenował piłkę nożną. Od początku swojej aktywności zawodowej 

związany był ze światowymi liderami producentów materiałów chemii 

budowlanej. Zdobyta podczas studiów wiedza stanowi podstawę 

analitycznego podejścia do optymalnego wykorzystywania specja-

listycznych produktów używanych na wszystkich etapach realizacji 

inwestycji budowlanych.

Jakość produktów to podstawa 
realizacji inwestycji
Oprócz satysfakcji ze zrealizowanych inwestycji, ważna jest dla mnie także 
współpraca z kadrą naukową Politechniki Poznańskiej.

Jest Pan pasjonatem nowoczesnych 
technologii, co przełożyło się na realizację 
wielu inwestycji. W Pana życiu zawodo-
wym biznes idzie zawsze w parze z nauką. 
Tak, bo nowe technologie umożliwiają 
nieograniczone możliwości, jeśli chodzi 
o realizację inwestycji, remonty oraz zabez-
pieczania wszelkich elementów konstrukcji 
budowlanych i od pierwszego momen-

tu ich poznawania stały się wielką pasją  
i polem mojej działalności. Analityczne po-
dejście do technologii i specjalistycznych 
materiałów chemii budowlanej sprawia,  
że jestem w stanie udzielić fachowej po-
mocy wielu inwestorom i wykonawcom, 
nawet w najtrudniejszych przypadkach. 
Owocami praktycznego wykorzystania tych 
produktów są realizacje wysokiej jakości 

i trwałości hydroizolacji wielu obiektów 
inżynierskich oraz mostowych na terenie 
całego kraju, które skutecznie pełnią swoje 
funkcje. Oprócz satysfakcji ze zrealizowa-
nych inwestycji, ważna jest dla mnie także 
współpraca z kadrą naukową Politechniki 
Poznańskiej. Te „robocze” kontakty ze spe-
cjalistami najwyższej klasy napawają mnie 
dumą i radością.
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Teais polonia
ul. Główna 6, 61-005 Poznań 

tel. 61 639 47 51
www.teais.pl

To, o czym Pan powiedział, to tylko 
preludium do tego, co udało się Panu 
dokonać w ostatnich latach. Ma Pan 
przecież na swoim koncie spore sukcesy, 
jeśli chodzi o innowacje w budownictwie 
drogowym. 
Tak. Po wielu latach aktywności w sektorze 
specjalistycznych produktów budowlanych 
życie rzuciło mi następne wyzwanie, a mia-
nowicie wprowadzenie na rynek nowego 
wyrobu, ściśle związanego z budownic-
twem drogowym. Strunobetonowe panele 
przeznaczone do budowy ekranów aku-
stycznych redukujących nadmierny hałas 
powstający podczas ruchu komunikacyjne-
go stały się okazją do poznania światowej 
sławy kadry naukowej Instytutu Akustyki 
Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. To właśnie owoc-
na współpraca z akustykami i podejmowa-
nie strategicznych decyzji doprowadziły do 
pierwszych realizacji. Ścisłe profesjonalne 
współdziałanie z biurami projektowymi 
zaowocowało szerokim zakresem stosowa-
nia tych wysokiej jakości oraz skuteczności 
działania paneli akustycznych. Wynikiem 
umiejętnego rozpropagowania paneli aku-
stycznych była moja dalsza aktywność  
zawodowa z firmie wykonującej ekrany. 

które z realizacji, w jakich Pan brał 
udział, zasługują na szczególną uwagę 
i są Pana wizytówką? 
Myślę, że był to okres po przyznaniu Pol-
sce organizacji mistrzostw Europy w piłce 
nożnej Euro 2012. To był dla mnie bardzo 
intensywny czas związany z wieloma in-
westycjami infrastrukturalnymi, a zarazem 
dużym zapotrzebowaniem na zabezpie-
czenia akustyczne odpowiadające dyrek-
tywie Parlamentu Europejskiego oraz nor-
mom dopuszczalnych poziomów hałasu 
zarówno w dzień, jak i w nocy. Mimo pracy 
zawodowej i licznych obowiązków, zna-
lazłem czas by pomagać i doradzać pod-
czas przebudowy stadionu piłkarskiego 
przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu, jednej  
z aren Euro 2012.
Realizację urządzeń ochrony akustycznej 
przy drogach,na poznańskich wiaduktach 

lub na obwodnicy Gniezna stanowią trwały 
mój czynny wkład w ochronę mieszkańców 
przed nadmiernym hałasem. Muszę jednak 
przyznać, że spośród zrealizowanych in-
westycji największym wyzwaniem była dla 
mnie budowa ekranu akustycznego w nie-
wielkiej odległości od Stadionu Narodo-
wego, przy szlaku kolejowym na dojeździe 
do dworca Warszawa Wschodnia. Moje 
doświadczenie, dokładność oraz pomysło-
wość oprócz niezbędnej wiedzy technicznej, 
przyczyniły się wówczas do przekonania 
kierownictwa inwestycji, by realizować to 
zadanie według mojej koncepcji technolo-
gicznej. Ekran akustyczny generalnie biegnie 
po linii prostej lub po łuku, w zależności od 
profilu drogi. W tym przypadku jest to linia 
wielokrotnie łamana. Wzdłuż niej codziennie 
przejeżdżają setki pociągów, a tysiące ludzi 
spoglądają na tego „łamańca”, lecz i tak jest 
to optymalne ukształtowanie i idealne poło-
żenie ekranu, wziąwszy pod uwagę lokalne 
warunki i niezwykłe utrudnienia napotkane 
na placu budowy. Podczas wielu realizacji 
ekranów akustycznych było konieczne za-
stosowanie specjalistycznych materiałów 
chemii budowlanej. Ich właściwy dobór 
zawsze stanowił okazję z jednej strony do 
pomocy kierownictwu budowy, a z dru-
giej – do wykorzystania wcześniej zdobytej 
wiedzy. Monotonia i mnogość urządzeń 
ochrony akustycznej przyczyniły się do ne-
gatywnej opinii o nich. Ja miałem odmien-
ne podejście do tego zagadnienia i byłem 
zwolennikiem kształtowania naturalnych 
przegród, wykorzystując do tego nadmiar 
gruntu podczas niwelacji terenu przy bu-
dowie dróg oraz drzew, krzewów, a także 
wielu roślin. Wtedy też nastąpiła chęć mego 
powrotu do działalności związanej z pomo-
cą przy właściwym doborze technologii dla  
wykonawców. 

Mając tak bogate doświadczenie oraz 
wiedzę techniczną, podjął Pan decyzję 
o pracy na rzecz hiszpańskiego producen-
ta Teais, który tworzył oddział w Polsce. 
W tych okolicznościach trudno nie było 
podjąć się wyzwania, jakim było wpro-
wadzenie na polski rynek produktów 

chemii budowlanej o światowej jako-
ści, o której jednak nikt wtedy jeszcze 
u nas nie słyszał. Teais to hiszpański 
producent, który w 1980 roku rozpo-
czął swoją działalność i produkcję spe-
cjalnych systemów hydroizolacyjnych. 
Od tego momentu głównym pomysłem 
było wytwarzanie odpowiednich pro-
duktów rozwiązujących wiele problemów 
w budownictwie. Dbając o jakość swoich 
materiałów, Teais szybko zdobył uznanie 
klientów, najpierw w krajach zachod-
niej części Europy, następnie w Afryce,  
dalej w Ameryce Północnej i Południo-
wej, a potem nawet w krajach azjatyc-
kich. Dziś jest jedną z najbardziej rozpo-
znawalnych marek na świecie. W Polsce 
powstał oddział Teais Polonia z siedzi-
bą w Poznaniu, którego zadaniem jest 
umożliwienie korzystania z produktów  
Teais również na terenie naszego kraju.

Jak przedstawia się oferta produktowa 
firmy Teais?
Spektrum rozwiązań technologicznych 
Teais jest ogromne, a asortyment produk-
tów stosowanych podczas realizacji inwe-
stycji lub w czasie prowadzenia remontów 
czy modernizacji obiektów oraz renowacji 
zabytków liczy ponad 300 i stale rośnie. 
Jako ciekawostkę o Teais mogę powie-
dzieć, że ponad sto tych produktów  
powstało dzięki klientom, dla których 
nasza firma, specjalnie w swoich labo-
ratoriach, opracowała jakościowo ideal-
ne, właściwe rozwiązania dostosowane  
do ich indywidualnych potrzeb.
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TeaIs polonIa

Produkty Teais zdają próbę czasu. Gwaran-
tują wiele lat niezawodnego użytkowania 
w projektach budowlanych naszych klien-
tów w całej Europie i poza jej granicami. 
Utrzymywanie jakości nadal stymuluje 
i napędza nasz postęp, a także sprawia, 
że jesteśmy dumni z naszego wkładu w tej 
dziedzinie.

Badania i innowacje
Od samego początku Teais postawił na 
innowacyjność i rozwój. Od samego po-
czątku działalności firma jest zaangażo-
wana w proces doskonalenia produktów. 
Jednym z owoców tej pracy jest szeroki 
asortyment wyrobów – niektóre z nich 
są ekskluzywne, zastrzeżone przez świa-
towe patenty. Wszystkie produkty są wy-
nikiem starannego procesu badań i roz-
woju, realizowanego świadomie na rzecz 
ludzi oraz zasobów naturalnych. 

Produkty
Priorytetem firmy jest dbałość o jakość 
produktów i uznanie klientów. Dzięki temu 
Teais stał się jedną z najbardziej rozpo-
znawalnych marek na rynku budowlanym. 
W Polsce został utworzony oddział Teais 
Polonia, który chce umożliwiać inwestorom 
korzystanie z tych produktów na terenie 
kraju oraz we wschodniej części Europy. 

Oferta Teais jest bardzo bogata. Zawiera 
szeroki asortyment produktów stosowa-
nych podczas realizacji inwestycji i remon-
tów, modernizacji obiektów lub renowacji 
zabytków. Główne kategorie produktów 
to kleje na bazie cementu oraz specjalnych 
żywic, dodatki do betonów, m.in. upłyn-
niacze, plastyfikatory, dodatki powodujące 
szybkie wiązanie i przyspieszające utwar-
dzanie, a także materiały izolacyjne, takie 
jak tkaniny z włókna szklanego i środki 

antyadhezyjne – specjalne produkty uwal-
niające beton z form i szalunków.

Portfolio produktów Teais: 
■  zaprawy specjalne – zaprawy techniczne 
■  kleje do płyt i płytek  
■  hydroizolacje  
■  rozpuszczalniki i środki czyszczące 
■  posadzki i chodniki  
■  tynki  
■  materiały gruntujące  
■  farby – dekoracyjne i przemysłowe 
■  materiały stosowane do klejenia i ochro-

ny drewna  
■  materiały uszczelniające, dylatacje  
■  materiały ogniotrwałe  
■  pistolety do fugowania.

Posadzki sportowe
Teais oferuje również nawierzchnie bo-
isk piłki ręcznej, siatkówki lub koszykówki,  

producent specjalistycznych 
materiałów chemii budowlanej
W latach osiemdziesiątych poprzedniego wieku firma Teais zaczęła produkcję 
opracowanych przez siebie specjalistycznych systemów hydroizolacyjnych.  
Od tego czasu Teais kreuje innowacyjne technologie służące rozwiązywaniu 
problemów w budownictwie. Jakość produktów jest fundamentem rozwoju  
firmy i wszelkich udoskonaleń, które stworzyły prestiż marki w wielu krajach  
na wszystkich kontynentach.
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kortów tenisowych lub kortów do squasha:
■  ESLURRIS SINTETICO – produkt na 

bazie jednorodnej mieszanki frakcjono-
wanych kruszyw mineralnych i termo-
plastycznych dodatków emulsji żywic 
syntetycznych; idealny do wykonania 
wierzchniej warstwy boisk sportowych, 
ścieżek w ogrodach, alejek w parkach

■  PAVIAIS A.C. – dwuskładnikowy pro-
dukt na bazie żywicy poliuretanowej 
stosowany do wykonania posadzek  
boisk sportowych, w laboratoriach, 
izbach szpitalnych, salach komputero-
wych, a także w halach i magazynach.

Odpowiedzialność społeczna
Pozycja firmy Teais zobowiązuje ją do 
starań na rzecz poprawy dobrobytu spo-
łecznego. Ten cel przyświeca nam w co-
dziennej pracy i w kontaktach z innymi 
podmiotami. Owocem naszej misji jest 
równowaga między oczekiwaniami ludzi 
i planami społeczno-gospodarczymi a śro-
dowiskiem. Chcemy służyć społeczeństwu 
przydatnymi produktami, tworząc skutecz-
nie zdrowe, efektywne, z poszanowaniem 
godności warunki bezpieczeństwa i higieny 
pracy, przyczyniając się do rozwoju człowieka.  
Dążymy do rozwoju firmy wybierając jak 
najrozsądniejszą drogę. Szanujemy środo-
wisko, staramy się uniknąć jakiegokolwiek 
zanieczyszczenia, minimalizując powsta-
wanie odpadów oraz racjonalnie wykorzy-
stując zasoby naturalne i energetyczne.  

spalania są neutralizowane katalizatorami 
kurtyn wodnych. Każdy z procesów jest  
systematycznie sprawdzany w celu cią-
głego doskonalenia i rozwoju.

Certyfikaty 
Od 1995 roku Teais jest firmą certyfiko-
waną zgodnie z normami ISO, aktualnie 
ISO 9001 i stale potwierdzamy nasze 
zobowiązanie do wysokiej jakości. Teais 
otrzymał DITE 11/0299 za swój system 
izolacji termicznej na zewnętrznej stronie 
elewacji (SATE) o nazwie TEAIS TERM.  
Pozwala to odnawiać elewacje (a także 
ściany wewnętrzne) z najwyższymi wa-
lorami estetycznymi i właściwościami 
użytkowymi z punktu widzenia izolacji 
cieplnej oraz hydroizolacji. Równocze-
śnie wpływa to na oszczędzanie energii, 
co umożliwia odzyskanie wkładu zain-
westowanego w odnowienie elewacji 
w okresie krótszym niż 5 lat. Fakt otrzy-
mania DITE za system TEAIS TERM po-
twierdza jego doskonałe właściwości 
i skuteczność. Jednowarstwowe zaprawy 
Repois P oraz Repois R spełniają wymogi  
DIT 429 i 430. „El Documento de Idone-
idad Tecnica Plus” (DIT Plus) lub „Tech-
nical Suitability Document Plus” w swej 
angielskiej nazwie zawiera korzystną 
techniczną ocenę Instytutu Instituto de 
Cencias de la Construccion Eduardo Tor-
roja opartego na procedurach DIT, w któ-
rych są zamieszczone  wymogi nieobjęte 
zasadami znaku CE. Z powodu tego faktu, 
jednowarstwowe zaprawy mają wszystkie 
pozytywne oceny związane z ich zastoso-
waniem oraz skutecznością.  

Ściśle przestrzegamy prawa, rozporządzenia,  
zasady i zwyczaje, szanujemy zawarte umo-
wy i ustalenia.

Obszary działalności
Teais od momentu powstania nastawiony 
jest na internacjonalizację firmy. Obecnie 
spółka jest reprezentowana w wielu kra-
jach Europy, Ameryki, Afryki i Azji z umo-
wami komercyjnymi lub transferem tech-
nologii.

Odpowiedzialny rozwój 
Od początku działalności Teais wiemy,  
że zasoby naturalne są ograniczone, dlatego 
należy je eksploatować w sposób odpowie-
dzialny. Firma zawsze działa z przekonaniem,  
że każdy etap naszego cyklu produkcyjnego 
powinien być stabilny. Cały czas weryfiku-
jemy wszystkie nasze kryteria i parametry, 
kontrolujemy nasze dostawy oraz własne 
procesy na wszystkie możliwe sposoby. 
Dzięki temu chcemy koordynować wysił-
ki dotyczące skutecznego i optymalnego  
wykorzystywania surowców. Już kilka de-
kad temu, gdy przepisy ochrony środowiska 
były we wczesnym etapie kształtowania, fir-
ma posiadała także własne, konkretne ure-
gulowania. Woda pochodząca z procesów 
przemysłowych, po odpowiednim oczysz-
czeniu, jest używana głównie do podle-
wania terenów zielonych. Pozostałości 
rozpuszczalników są odzyskiwane i wyko-
rzystywane ponownie. Opary z procesów 

Teais polonia
ul. Główna 6, 61-005 Poznań 

tel. 61 639 47 51
www.teais.pl
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ludzie to podstawa  
w naszym biznesie
Nasze inwestycje odpowiadają potrzebom nie tylko biznesu, ale też pracowników 
czy lokalnych społeczności. Budujemy dla ludzi i z myślą o nich. Troszczymy 
się o to, jak nasze realizacje wpływają w długiej perspektywie na komfort 
życia jednostki i rozwój regionu. Jesteśmy aktywni na wielu płaszczyznach 
społecznych, jako partner, ale także jako inicjator. 

Czy obejmując funkcję prezesa, spodzie-
wał się Pan, że za kilka lat to właśnie 
wasza firma będzie wyznaczać standardy 
na trójmiejskim rynku, a do tego stanie-
cie się, jak mówią o was, deweloperem 
pierwszego wyboru?
Firma Torus powstała z myślą o budo-
wie siedziby Gdańskiego Wydawnictwa 
Oświatowego, z którym powiązana jest 
właścicielsko. Nowy biurowiec na potrze-
by wydawnictwa powstał w 2005 roku 
i nazwano go G413. Był to de facto 
pierwszy budynek A-klasowy w Gdańsku. 
Tak wyglądał rynek kilkanaście lat temu. 
Obiekt był powierzchniowo znacznie 
większy niż potrzeby GWO, ale dostęp-
ne biura bardzo szybko udało się wyna-
jąć, co pokazało, że jest popyt na rynku.  
To był dla nas impuls do planowania 
kolejnych inwestycji, a później poszło 
już bardzo szybko. W 2008 roku odda-
liśmy do użytku pierwszy etap Arkońska  

Business Park, pierwszego parku biuro-
wego w Gdańsku, a kolejne budynki nie 
tylko znajdowały najemców, ale także 
inwestorów instytucjonalnych. Wtedy 
dokładnie wiedzieliśmy już czego chce-
my i w jakim kierunku dalej się rozwijać. 
Konsekwencją Arkońskiej i wynikiem ze-
branych doświadczeń była decyzja o bu-
dowie Alchemii.

W kwietniu 2018 roku wmurowaliście 
kamień węgielny pod budynek Neon, 
który wieńczy największe do tej pory 
dzieło Torusa – Alchemię, za którą na 
koncie macie już prestiżowe nagrody. 
Skąd wziął się pomysł na tak spektaku-
larną inwestycję w Gdańsku?
Analizowaliśmy potrzeby rynku i najem-
ców, którzy potrzebowali coraz większych 
powierzchni. Rynek rósł, a w Trójmieście 
pojawiali się kolejni duzi inwestorzy ge-
nerujący spory popyt. Do tego prognozy 

były obiecujące. Zmieniały się przy tym 
trendy w zakresie tworzonego środowi-
ska pracy. Biuro to dzisiaj nowoczesna, 
starannie zaprojektowana przestrzeń, 
a biurowce to wielofunkcyjne i inteli-
gentne budynki wyposażone w szereg 
zaawansowanych systemów i urządzeń. 
Jako deweloper jesteśmy mocno zaan-
gażowani w sferę pracowniczą, wnikliwie 
przyglądamy się rynkowi i szukamy tren-
dów, co pozwala nam przecierać szlaki na 
wielu obszarach. Gdy w ramach pierwsze-
go etapu Alchemii, obok nowoczesnych 
powierzchni biurowych, wybudowaliśmy 
centrum rekreacyjno-sportowe z basena-
mi, saunami, halą sportową i klubem fit-
ness, branża patrzyła na nas z niedowie-
rzaniem. Dzisiaj koncept wielofunkcyjnych 
kompleksów biurowych jest powszechny. 
Adaptujemy też zbierane doświadczenia 
do rzeczywistości kolejnych inwestycji. 
To jest ciągły proces. W każdym kolejnym 
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Czym w najbliższych latach zaskoczy nas firma Torus? Wiem 
też, że zamierzacie zwiększyć aktywność inwestycyjną w innych 
regionach kraju. 
Mamy konkretne plany dotyczące kilku inwestycji na rynku biu-
rowym i hotelowym. W obecnych warunkach, m.in. rosnących 
kosztów wykonawstwa, silnej konkurencji i wysokich cen gruntów 
trzeba jednak wnikliwie analizować sytuację na rynku i odpowied-
nio reagować. Szukamy też nowych możliwości i partnerów do 
wspólnych przedsięwzięć, które pozwolą nam szerzej wykorzystać 
nasze doświadczenia i potencjał.

etapie Alchemii widoczny jest efekt jeszcze większego know-how. 
To w dużej mierze zasługa specyfiki naszego, blisko stuosobowe-
go zespołu, twórczych i kreatywnych realizatorów, którym dajemy 
możliwość tworzenia czegoś nowego i wyjątkowego. W Alchemii 
jest to szczególnie widoczne. Podeszliśmy też do tej inwestycji 
z ogromną starannością ze względu na jej lokalizację przy  
al. Grunwaldzkiej, głównej arterii Trójmiasta. Szczególny charakter 
ma budynek Argon, najlepiej eksponowany ze wszystkich czterech 
etapów inwestycji.

Działacie nie tylko na rynku biurowym, ale też hotelowym. 
Macie również doświadczenia z rynku magazynowego, a na-
wet mieszkaniowego. który z nich najlepiej rokuje i w jakich 
obszarach firma zamierza zwiększać swoją aktywność?
Obecnie skupiamy się na rynku biurowym w Trójmieście. Jest on 
dojrzały i stabilny, a od wielu lat popyt równoważy podaż. Jest 
zapotrzebowanie, więc będziemy dalej budować, a poza tym 
mamy już tutaj silną, wypracowaną przez lata pozycję. Jesteśmy 
też aktywni na rynku hotelowym, na którym wraz z partnerami 
realizujemy inwestycje we Wrocławiu i w Warszawie. Cały czas 
poszukujemy jednak nowych możliwości inwestycyjnych zarówno 
w Trójmieście, jak i poza nim.

Czy Pana zdaniem przestrzeń biurowa, która odzwierciedli rytm 
naszego życia, potrzebę kontaktu albo wręcz odwrotnie – czasa-
mi wyciszenia, może stać się miejscem ludzi zadowolonych, a do 
tego wpłynie na ich efektywność w pracy?
Niewątpliwie w zakresie przestrzeni biurowej i podejścia do jej 
projektowania możemy mówić o rewolucji, która dokonała się na 
przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, a wciąż pojawiają się przecież 
nowe trendy i rozwiązania. Biuro jest miejscem, w którym spędza-
my dużo czasu, powinniśmy czuć się w nim dobrze, komfortowo, 
powinno nas stymulować do efektywnej i twórczej pracy. Osobi-
ście uważam jednak, że nigdy nie powinniśmy przenosić do niego 
atmosfery domu, nie powinniśmy zatracać tej zdrowej granicy mię-
dzy życiem prywatnym i zawodowym. Nawet jeżeli biuro jest przy-
jazne, ma świetnie wyposażoną kuchnię, pokoje relaksu, to jednak 
ciągle powinno być dla nas miejscem pracy.

Co Pańskim zdaniem najbardziej składa się na sukces firmy: 
nowe technologie, wiedza, ludzie czy efektywne zarządzanie? 
Czy kieruje się Pan intuicją biznesową?
Ludzie to podstawa w naszym biznesie, tak, jak w wielu innych. 
To ich zaangażowanie, wiedza i umiejętności pozwalają rozwijać 
się nam jako firmie. W naszej branży technologie są w większo-
ści dostępne dla każdego, ale dopiero właściwe wykorzystanie 
wszystkich komponentów pozwala tworzyć przewagę na rynku, 
a o tym decyduje przecież zespół, składający się z różnych oso-
bowości.

Urodzony w Orzyszu na Mazurach, 
absolwent Wydziału Prawa UG. 
Trójmiasto zawsze postrzegał jako 
najciekawszą aglomerację w Pol-
sce, dlatego stało się ono miejscem 
rozwoju jego kariery i zamieszkania.  
Po studiach, będąc związanym już 
z rynkiem nieruchomości, ukończył 
aplikację sędziowską. Ostatecznie po-
stawił jednak na branżę deweloper-
ską. Doświadczenie zdobyte w Agen-
cji Rozwoju Pomorza oraz Gdańskim 
Wydawnictwie Oświatowym pozwoli-
ło mu objąć w 2002 roku funkcję pre-
zesa zarządu firmy Torus, gdańskiego 
dewelopera. Pod jego przewodnic-
twem firma zrealizowała wiele pro-
jektów w różnych segmentach rynku 
(biurowym, hotelowym, logistycznym, 
mieszkaniowym), jednak jej wizytówką  
są nowoczesne obiekty biurowe.

Torus sp. z o.o. sp. k. 
al. Grunwaldzka 415, 80-309 Gdańsk

www.torus.pl 

Wywiadu udzielił

sławoMIr GaJewskI
prezes zarządu TORUS Sp. z o.o. Sp. k.
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Jako Torus nie tylko budujemy i komercjali-
zujemy, ale wyznaczamy też trendy rynko-
we, czego najlepszym dowodem jest wie-
lofunkcyjny kompleks Alchemia w Gdańsku 
realizowany od 2011 roku (obecnie trwa 
budowa ostatniego, czwartego już etapu 
inwestycji, budynku Neon). Bezkompro-
misowo stawiamy na jakość, co sprawia,  
że nasze inwestycje cieszą się zaintereso-
waniem nie tylko wymagających najemców 
(wśród nich są m.in. takie marki jak State 
Street Bank Polska, Lufthansa Systems Po-
land czy Grupa Wirtualna Polska), ale tak-
że funduszy inwestycyjnych. Nasz zespół  

liczy dziś blisko 100 osób, a tworzą go fa-
chowcy i entuzjaści branży deweloperskiej. 
To właśnie ludzie i ich potencjał stanowią 
o unikatowym know-how naszej firmy, 
a ich profesjonalizm, determinacja i odwaga 
umożliwiają tworzenie kompleksowej ofer-
ty w branży nieruchomości komercyjnych. 
Doskonale sprawdzamy się w roli dewelo-
pera i generalnego wykonawcy inwestycji. 
Ponadto sprawnie komercjalizujemy i zarzą-
dzamy obiektami, a także przeprowadzamy 
procesy ich sprzedaży. Uhonorowaniem 
naszego rozwoju były liczne nagrody przy-
znawane za działalność oraz zrealizowa-

Torus Sp. z o.o. Sp. k. 

Torus – always one step ahead 
Jesteśmy firmą deweloperską wywodząca się z Gdańska, która przez kilkanaście  
lat działalności wypracowała sobie w Trójmieście pozycję jakościowego lidera rynku 
biurowego. Od 2002 roku dostarczyliśmy na lokalny rynek ponad 120 tys. m2  
nowoczesnej powierzchni biurowej, a w wybudowanych przez nas do tej pory 
obiektach biurowych pracuje blisko 9 tys. osób. W swoim portfolio mamy  
także inwestycje mieszkaniowe, hotelowe i magazynowe. 

ZESPół TOrUS

ne inwestycje, m.in. zwycięstwo podczas  
EUROBUILD AWARDS 2015, najbardziej 
prestiżowego konkursu branży nierucho-
mości komercyjnych w kraju. Drugi etap 
Alchemii został wtedy uznany za najlepszy 
nowy budynek biurowy w Polsce.

Jakość i relacje
Wszystkie etapy Alchemii certyfikowane 
są w LEED, amerykańskim systemie oceny 
wysokowydajnych budynków. Osiągnęły 
one najwyższy jego poziom, Platinum, a pod 
względem wyników punktowych plasują się 
w krajowej czołówce. W praktyce oznacza 
to minimalizację negatywnego wpływu na 
środowisko zewnętrzne. Poza tym, tworze-
nie zdrowszego środowiska pracy dla tysięcy 
osób pracujących w budynkach (np. lepsza 
jakość i więcej tłoczonego powietrza, wyso-
kiej jakości materiały użyte do budowy) oraz 
realne oszczędności na poziomie eksploata-
cji powierzchni (dzięki zastosowanym urzą-
dzeniom i systemom możliwe jest znacznie 
obniżenie zużycia energii elektrycznej oraz 
wody). W trakcie trwania budowy Alchemii 
został wdrożony plan erozji i sedymenta-
cji, który zapobiegał rozprzestrzenianiu się 
zanieczyszczeń na sąsiednie działki, a se-
gregacja odpadami budowlanymi pozwoliła  
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Torus sp. z o.o. sp. k. 
al. Grunwaldzka 415 

80-309 Gdańsk
www.torus.pl 

ALCHEMiA, GDAńSk ALTUS PALACE, WrOCłAW

ULE NA DACHU ALCHEMii

na ponowne wykorzystanie ponad 75% od-
padów. Dużą wagę przykładamy też do bu-
dowania relacji z kontrahentami, podwyko-
nawcami, dostawcami, a także środowiskiem 
branżowym i instytucjonalnym. Poprzez 
wartości, którymi kierujemy się w swojej 
codziennej pracy,  zyskujemy coraz większe 
zaufanie partnerów z Polski i z zagranicy. Dla 
wielu z nich już staliśmy się deweloperem 
pierwszego wyboru na trójmiejskim rynku 
biurowym, ale nasze ambicje są znacznie 
większe, bowiem zamierzamy systematycz-
nie zwiększać swoją aktywność inwestycyj-
ną w innych regionach kraju.

inicjatywa
Nasze inwestycje odpowiadają potrzebom 
nie tylko biznesu, ale też pracowników czy 
lokalnych społeczności. Budujemy dla lu-
dzi oraz z myślą o nich. Ważne jest dla nas 
również to, jak nasze realizacje wpływają 
w długiej perspektywie na komfort życia 
jednostki i rozwój regionu. Jesteśmy aktyw-
ni na wielu płaszczyznach jako partner, ale 
także jako inicjator projektów o charakterze 
sportowym, edukacyjnym czy społecznym. 
Kilka lat temu zainicjowaliśmy wydarzenie 
Torus Triathlon In Da House. Były to pierw-
sze zawody triathlonowe rozgrywane zimą, 
pod dachem części sportowej kompleksu 
Alchemia w Gdańsku. Zawody zyskały już 
uznanie zarówno amatorów, jak i zawodow-
ców. Wydarzenie jest świetną okazją do in-
tegrowania pracowników firm. Obecnie są 
one rozgrywane w formule rywalizujących 
ze sobą sztafet biznesowych. Cyklicznie na 
terenie naszych inwestycji organizujemy 

zbiórki krwi (Operacja Rh), przeprowadzamy 
również akcje promujące aktywność fizycz-
ną (TO RUSzamy z kanapy) i zdrowy tryb ży-
cia (promocja dojazdów do pracy rowerem). 
W Alchemii organizujemy też różnego ro-
dzaju warsztaty, m.in. spotkania studentów 
z firmami – naszymi najemcami, których ce-
lem jest zbliżanie do siebie środowisk bizne-
sowego i uczelnianego. Kilka miesięcy temu 
zapoczątkowaliśmy projekt Torus Beezzz. 
Na dachu budynku Argon stanęło kilka uli, 
w których odbywa się regularna praca nad 
produkcją miodu. Z naszej strony była to 
odpowiedź na zjawisko wymierania pszczół 
w skutek działalności czy nieodpowiedzial-
ności człowieka. Popularyzujemy stawianie 
uli na dachach budynków zlokalizowanych 
w miastach, a także edukujemy w tym zakre-
sie. Na początku lipca w budynku Argon zor-
ganizowaliśmy też wyjątkowy dzień dziecka, 
warsztaty PRO BALANCE. Umożliwiły one 
dzieciom zabawę w budynku biurowym 
oraz bliskie spotkanie z zawodowymi spor-
towcami i pasjonatami różnych aktywności. 
Jesteśmy również sponsorem kilku dyscyplin 
sportowych: triathlonu (Bartosz Banach, 
Paweł Miziarski), siatkówki plażowej (dwa 
żeńskie zespoły plażowe występujące pod 
nazwą TORUS AZS UW BV Team), piłki 
ręcznej (Wybrzeże Gdańsk) oraz szermierki  
(UKS Atena).

Przyszłość
Nie zamierzamy spoczywać na laurach. 
Zwiększamy pole aktywności inwestycyj-
nych zarówno w Trójmieście (zainwesto-
waliśmy tu do tej pory ponad 700 mln zł 

netto), jak i poza nim. Obecnie finalizujemy 
w Gdańsku wieloetapową inwestycję Alche-
mia i budujemy I etap biurowca Officyna, 
równolegle przygotowujemy realizację ko-
lejnych projektów biurowych w Trójmieście. 
Ponadto jesteśmy zaangażowani w inwesty-
cje hotelowe we Wrocławiu (odrestaurowa-
nie zabytkowego Pałacu Leipzigerów) oraz 
w Warszawie (także projekt rewitalizacyjny, 
realizowany przy ul. Pankiewicza). Cały czas 
analizujemy rynek i aktywnie poszukujemy 
nowych możliwości rozwoju, zwłaszcza na 
największych rynkach regionalnych w kraju.
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Marek ryTlewskI
prezes zarządu Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Gdańskiej (1994), Studiów Menedżerskich 

w GFKM (2014) i Podyplomowych Studiów w Akademii  

L. Koźmińskiego (2014). Od 1990 roku pracuje w Transprojekcie 

Gdańskim Sp. z o.o., kolejno jako asystent, projektant, kierownik 

pracowni, prezes i członek Rady Nadzorczej, a od 2011 roku  

jako jednoosobowy zarząd. Uzyskał tytuł Projektanta Roku 2014  

i nagrodę ministra transportu i budownictwa za wybitne osiągnięcie 

twórcze. Jest członkiem Zarządu Polskiego Kongresu Drogowego  

oraz Rady Ekspertów Ministra Infrastruktury. Jako generalny 

projektant pracował przy realizacji autostrad A1 i A2. 

wykorzystywanie nowych 
szans i możliwości
Nie boję się podejmować kontrowersyjnych decyzji. Rozsądne ryzyko  
jest warunkiem rozwoju każdej firmy. 

Historia firmy sięga 1952 roku. Wiele 
firm założonych w latach 50. przestało już 
istnieć, a Transprojekt Gdański ciągle się 
rozwija. Co jest kluczem do tego sukcesu?
Nieustanny rozwój połączony z jakością 
i terminowością sprawia, że istniejemy  
na rynku 66 lat, a tradycja i marka zobo-
wiązują. 
Projekty realizujemy w możliwie najwięk-
szym zakresie własnymi siłami. Dzięki temu 
mamy pełną kontrolę nad ich jakością. Za-
trudniamy projektantów niemal wszystkich 
potrzebnych specjalności, abyśmy mogli 

projektować samodzielnie i kompleksowo.  
Pracują u nas specjaliści m.in. z branży ar-
chitektonicznej, geotechnicznej, torowej, 
trakcyjnej, SRK, konstrukcyjnej, ochrony 
środowiska, drogowej, mostowej, wod- 
-kan-gaz, energetycznej, teletechnicznej 
oraz fachowcy od pomiarów akustycznych 
i nadzorów inwestorskich.
Nasza współpraca z podmiotami z branży 
liczona jest w dekadach, a jej owocami są 
zrealizowane inwestycje w każdym obsza-
rze Polski, co świadczy o tym, że jesteśmy 
elastycznym i wiarygodnym partnerem.

Jak należy kierować firmą, by osiągnąć 
taką pozycję na rynku?
Przyznaję, że specyfika branży stawia 
przed nami wyzwanie: potencjał kreatyw-
nych umysłów, często indywidualistów, 
wzniosłych idei, kwestia pieniędzy, opła-
calności i gąszczu przepisów prawnych. 
Wszyscy chcemy tworzyć: zamawiający na 
swoich warunkach, wykonawcy na swoich. 
Moje doświadczenie podpowiada mi,  
że zmiana perspektywy jest pomocna. 
Pracuję tu od 27 lat. Zaczynałem jako asy-
stent projektanta.
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hydrotechnicznych – mam na myśli m.in. 
modernizację toru podejściowego portu 
Szczecin Świnoujście.
Niespiesznie wchodzimy też na rynek mię-
dzynarodowy. Powierzono nam projekto-
wanie obiektu inżynierskiego na Litwie.
Na zamówienie Ministerstwa Infrastruktu-
ry wspólnie ze środowiskiem naukowym 
opracowujemy przepisy techniczno-bu-
dowlane, wyznaczając nowe standardy 
projektowe.

Jesteście firmą projektową o szerokim 
spektrum specjalności. Projekty z której 
branży są aktualnie najbardziej rentowne?
Mimo wszystko drogowe, tu wciąż czuje-
my się najmocniejsi, ale wbrew powszech-
nej opinii rentowność projektów w syste-
mie projektuj i buduj nie jest wyższa niż 
w klasycznej formule czerwonego FIDICa  
ze względu na specyfikę tych pierwszych, 
szczególnie w branży kolejowej. Z uwagi 
na dobrą markę, nie mamy problemów 
z pozyskiwaniem zleceń w tej formule, 
obecnie realizujemy łącznie 9 kontraktów 
P&B z większością dużych graczy na ryn-
kach drogowym i kolejowym. 

Jak wygląda stan zatrudnienia w spółce? 
Czy młodzi ludzie – zaraz po studiach – 
mają szansę na pracę w Państwa biurze?
Obecnie w Gdańsku i Warszawie łącznie 
mamy 215 etatowych pracowników. Mło-
dzi ludzie, którzy chętnie się uczą, mają 
duże szanse na zatrudnienie w naszym 
biurze, gdyż wpisują się w potrzeby firmy. 
Młody pracownik wyszkolony przez naszą 
doświadczoną kadrę, która nota bene stale 
się doskonali, nie posiada złych nawyków 
zawodowych, uczy się szybko i od razu do-
brze, jest na bieżąco z branżą. Absolwenci 
mają świadomość, jak szybki jest postęp 
wiedzy i technologii w tej dziedzinie, wiedzą 
też, że studia to dopiero początek. Osoby, 
które chcą się uczyć od najlepszych, chęt-
nie ubiegają się o pierwsze zatrudnienie  
w Transprojekcie Gdańskim. To ludzie am-
bitni, którzy z nami zdobywają uprawnienia 
i z czasem są angażowani w coraz bardziej 
wymagające projekty.

Transprojekt Gdański spółka z o.o.
ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk

tel. 58 524 41 10
www.tgd.pl

Wybiegnijmy w przyszłość: co zmieni się 
w najbliższych latach w branży budow-
nictwa infrastrukturalnego i jaki to będzie 
mieć wpływ na projektowanie?
Z pewnością zmieni się wiele. Wymienię tyl-
ko te najistotniejsze zmiany:
■  Dalszy szybki rozwój technologii, dyktujący 

kierunki zmian, wymusza tempo rozwoju 
narzędzi i kompetencji w tej dziedzinie. 
Wbrew pozorom, to nie tylko szansa pro-
jektowania szybciej, więcej i lepiej – co 
bezpośrednio przekłada się na fakt, że war-
to inwestować. To także ryzyko dla wielu 
firm, które nie osiągną odpowiedniego po-
ziomu i nie sprostają konkurencji. 

■  BIM stanie się codziennością, to nie ulega 
wątpliwości. My pierwsze doświadczenia 
mamy już za sobą. Zdobyliśmy je, realizując 
samodzielnie w tym systemie komplekso-
wy wielobranżowy projekt naszej nowej 
siedziby i całego zagospodarowania. Obec-
nie bierzemy udział w dialogu technicznym 
z GDDKiA, zarówno w części dotyczącej 
nadzorów inwestorskich, jak i wspólnie 
z jednym z wykonawców przy wdrożeniu 
BIM w systemie projektuj i buduj.

■  Podobnie jak wykonawcy robót, obawiamy 
się powtórki sytuacji, która miała miejsce 
po zakończeniu pierwszej perspektywy 
unijnej, a przed wdrożeniem drugiej lub – 
co gorsza – znacznego ograniczenia pozio-
mu finansowania inwestycji infrastruktural-
nych w kolejnej. Nie ulega wątpliwości, że 
ok. 2021–2022 r. nastąpi znaczne ograni-
czenie inwestycji drogowych i w części też 
kolejowych. Wiele biur projektowych może 
tego nie przetrwać, ale nie mam wątpliwo-
ści, że Transprojekt Gdański sobie poradzi. 

Staram się słuchać ludzi, rozumieć ocze-
kiwania, uczyć się od nich i szukać kon-
sensusu. W odróżnieniu od niektórych 
zarządzających dużymi biurami nie potra-
fię pogodzić roli projektanta i menedżera,  
już od wielu lat nie biorę udziału w proce-
sie projektowym – skupiam się wyłącznie 
na zarządzaniu i może ta „ułomność” jest 
jednym z powodów sukcesu firmy.

które projekty są teraz dla Pana najważ-
niejsze, a jakie są w kręgu Pana zaintere-
sowania?
Prowadzimy duże projekty w całym kraju, 
od długo wyczekiwanej S-6, nazywanej 
Trasą Kaszubską, czy budowy węzła inte-
gracyjnego wraz z parkingiem wielopozio-
mowym w Gdyni Karwinach poprzez ko-
lejową linię obwodową w Warszawie czy 
linię kolejową Ełk–Korsze po kilka odcin-
ków dróg ekspresowych w systemie pro-
jektuj i buduj oraz trzy inwestycje kolejowe 
w tym systemie.
Transprojekt Gdański prowadzi nadzór 
inwestorski nad jedną z największych bu-
dów w kraju o budżecie 1,3 mld zł (S-7 
Nowy Dwór Gdański–Kazimierzowo), nad 
budową linii kolejowej 216, a także nad-
zoruje budowy obiektów kubaturowych,  
jak na przykład fabryka sprzętu medyczne-
go w Tczewie. Obecnie wykonujemy prace 
projektowe dla komercyjnych obiektów 
przemysłowych – fabryk, zakładów i hal 
produkcyjno-magazynowych. Cieszy mnie 
zaangażowanie w sektorze wojskowym 
i energetycznym, ale nie będę tu wchodził 
w szczegóły. 
Chociaż nie sposób wymienić wszystkich 
ważnych prac, na uwagę zasługują także 
opracowania środowiskowe, jak na przy-
kład umowa ramowa z PKP PLK czy bu-
dowa gazociągu wysokiego ciśnienia Baltic 
Pipe.
Wykonawcy zaufali nam do tego stop-
nia, że wspólnie bierzemy udział w wy-
magających przetargach – opracowuje-
my optymalizacje i przedmiary m.in. dla 
skomplikowanych inwestycji tunelowych 
na Południowej Obwodnicy Krakowa,  
na Zakopiance oraz w Wolinie, także  
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TransproJekT GDańskI 
Spółka z o.o.

wszechstronna firma  
o szerokich kompetencjach
Transprojekt Gdański Sp. z o.o. jest firmą projektowo-konsultingową 
działającą na polskim rynku nieprzerwanie od ponad 65 lat.  
Wieloletnie doświadczenie oraz starannie dobrana, wyspecjalizowana kadra 
powodują, że jest w stanie podejmować się najbardziej ambitnych wyzwań 
oraz zapewnić wysoką jakość wykonywanych usług. 

Transprojekt Gdański do 2010 roku wy-
konywał głównie projekty dróg i mostów, 
stając się liderem w tym zakresie. Ukoro-
nowaniem tego okresu było zaangażowa-
nie biura w program budowy autostrad 
w Polsce. Sporządzono projekty wstępne, 
budowlane i wykonawcze konstrukcji au-
tostrad, mostów, wiaduktów, obiektów 
kubaturowych, uzbrojenia, odwodnienia 
i inżynierii ruchu między innymi dla au-
tostrad: A4 (odcinki Bielany–Przylesie, 
Sośnica–Wirek, Przeworsk–Korczowa, Ra-
dosław–Radymno), A2 (odcinki Poznań–
Nowy Tomyśl, Nowy Tomyśl–Świecko, 
Stryków–Konotopa), A1 (Gdańsk–Nowe 
Marzy, Nowe Marzy–Czerniewice). 

Od 2011 roku funkcję dyrektora oraz jed-
noosobowego zarządu spółki pełni Marek 
Rytlewski. Jednym z celów postawionych 
przez zarząd jest ciągłe poszerzanie zakre-
su usług przy jednoczesnym zachowaniu 
ich wysokiej jakości. Pod nowym kierow-
nictwem Transprojekt Gdański, zatrudnia-
jący obecnie ponad 210 osób, rozszerzył 

działalność o branżę kolejową, lotniskową, 
wojskową, architekturę i ochronę środowi-
ska. Szczególnie dumni jesteśmy z naszych 
osiągnięć w branży kolejowej, w tym z wy-
konania projektu budowy Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej – pierwszej nowej od po-
nad 40 lat linii kolejowej w Polsce.

W ostatnich latach nasze portfolio posze-
rzyło się również o realizacje dla innych 
sektorów budownictwa, takich jak: 

■  lotniska 
–  dokumentacja projektowa rozbudo-

wy i modernizacji portów lotniczych 
Szczecin–Goleniów, Gdynia–Kosako-
wo, Dęblin, Siemirowice

–  opracowania środowiskowe dla plano-
wanych lotnisk w Białymstoku i Szy-
manach

■  energetyka
–  ponad 50 umów na wykonanie do-

kumentacji projektowej modernizacji 

AUTOSTrADA PłATNA A1



Pasja tworzenia

103

i budowy linii energetycznych na rzecz 
największych firm w tej branży, tj. PGE, 
Energa, Enea

–  badania środowiskowe dla planowanej 
elektrowni na terenie woj. pomorskiego

■  gazociągi
–  dokumentacja projektowa budowy 

16,5 km gazociągu relacji Kowalewo 
Pomorskie–Golub-Dobrzyń dla Pomor-
skiej Spółki Gazownictwa

–  badania środowiskowe dla budowy ga-
zociągu wysokiego ciśnienia DN1000 
wraz z zewn. infrastrukturą towarzy-
szącą relacji Koszalin–Płoty na potrze-
by Baltic Pipe

■  porty
–  opracowania środowiskowe dla roz-

budowy toru podejściowego do Portu 
Północnego

■  obiekty przemysłowe

SiEDZiBA TrANSPrOJEkTU GDAńSkiEGO

POMOrSkA kOLEJ METrOPOLiTALNA HALA PrODUkCyJNO-MAGAZyNOWA kOłO CHOJNiC

–  dokumentacja projektowa budowy 
hali produkcyjnej (zakład obróbki mię-
sa) o powierzchni ok. 8000 m2 wraz 
z budynkiem biurowym k. Pelplina

–  dokumentacja projektowa budowy 
hali produkcyjno-magazynowej (pro-
dukcja mebli) o powierzchni 7800 m2 

wraz z częścią socjalną oraz zago-
spodarowaniem terenu w m. Topole  
k. Chojnic

–  dokumentacja projektowa budowy hali 
produkcyjnej oraz magazynowej na po-
trzeby przetwórstwa tworzyw sztucz-
nych k. Słupska

–  nadzór inwestorski nad budową fabry-
ki sprzętu rehabilitacyjnego w Tczewie 
o powierzchni 12 000 m2.

Kolejnym wyzwaniem, przed którym sta-
nął Transprojekt Gdański, była budowa  

nowej siedziby. Jak zawsze podeszliśmy  
do wyzwania z ambicją i wiarą we wła-
sne siły, czego efektem jest ukończony 
w 2017 roku budynek biurowy, w całości 
zaprojektowany przez naszych pracowni-
ków w nowatorskiej technologii BIM.

Dzisiaj Transprojekt Gdański posiada 
akredytowany system teleinformatyczny, 
pozwalający na przetwarzanie informacji 
niejawnych (w tym NATO), własne labora-
torium akustyczne oraz wdrożony certyfi-
kowany system zarządzania jakością. 
Bierzemy udział w najbardziej wymaga-
jących przedsięwzięciach hydrotechnicz-
nych, tunelowych, kolejowych i przemy-
słowych w systemie projektuj i buduj. 
Jesteśmy dumni z tego, że naszą wiedzą 
i doświadczeniem możemy wspierać naj-
ważniejsze inwestycje w kraju i za granicą.

Transprojekt Gdański spółka z o.o.
ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk

tel. 58 524 41 10
www.tgd.pl
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wIŚnIowskI Sp. z o.o. S.K.A.

wyznaczyliśmy trend,  
za którym podąża konkurencja
Zawsze powtarzam, że nie ma produktu, który zawsze będzie idealny. Zmienia się 
świat, zmieniają się klienci, a więc firma i jej oferta też muszą się zmieniać.

Czy nadal w Pańskiej pracy słowem 
kluczowym dla rozwoju firmy Wiśniow-
ski jest „innowacyjność”? Twierdzi Pan 
wręcz, że nawet dobro musi się rozwijać.
Zacznijmy od tego, czym jest sukces. 
Mówi się o liczbie klientów, dochodach 

i rozbudowie siedziby. Tego wszystkiego 
nie da się zrobić, stojąc w miejscu. Nie ma 
sukcesu bez rozwoju, a rozwój wiąże się 
bezpośrednio z innowacyjnością, która 
przyciąga klientów. To wszystko wymaga 
dodatkowych kosztów, a nowych środ-

ków nie da się pozyskać bez zdobywania 
nowych rynków i konsumentów. Brzmi to 
trochę jak błędne koło, ale rzeczywiście 
tak jest. Nie pozyskamy nowych klientów, 
jeśli nie zadowolimy tych, których mamy 
dziś. A klienci się zmieniają, coraz trudniej 

anDrzeJ wIŚnIowskI 
właściciel marki WIŚNIOWSKI 

Właściciel. Założyciel. Wizjoner. W 1989 roku stworzył koncepcję 

polskiej automatycznej bramy garażowej, urzeczywistniając 

 wizję o technologicznej rewolucji w branży budowlanej. Obecnie 

zatrudnia blisko 1800 pracowników, utrzymując od 29 lat stałą 

tendencję wzrostu firmy. Jak podkreśla: „swój sukces opiera na 

ludziach, którzy stanowią prawdziwy i podstawowy potencjał,  

tak ważny dla rozwoju firmy”. Odwaga i wrodzona intuicja pozwalają 

mu wdrażać w życie nowatorskie projekty biznesowe, a inspiracje 

czerpane z licznych podróży przekładają się na nieustanny rozwój 

procesów produkcyjnych. W uznaniu za długoletnie kreowanie 

rynkowych trendów w branży budowlanej otrzymał zaszczytny tytuł 

Przedsiębiorcy Roku 2013.
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jest ich zaskoczyć, dlatego musimy iść za  
wyobrażeniami i przekuwać je w gotowe 
produkty. Innowacyjność to kwintesen-
cja biznesu i od bardzo dawna najważ-
niejsze słowo w naszej pracy. Żyjemy 
w czasach, w których nawet najlepsze 
produkty po kilku latach stają się prze-
starzałe. Co roku mamy bardziej zaawan-
sowane, doskonalsze, wytrzymalsze roz- 
wiązania. Jeśli ktoś nie jest w stanie wy-
trzymać tempa nowoczesności, nie może 
myśleć o sukcesie. Zawsze powtarzam, 
że nie ma produktu, który zawsze będzie 
idealny. Zmienia się świat, zmieniają się 
klienci, a więc firma i jej oferta też muszą 
się zmieniać.

Ponad ćwierć wieku działalności i re-
alizacja ważnych inwestycji, a do tego 
firma Wiśniowski może pochwalić się 
najbardziej nowatorskim rozwiązaniem 
na polskim rynku, a mianowicie bramą 
segmentową PriME. Na co dziś może 
liczyć Państwa klient?
Dajemy wygodę użytkowania produktu 
z najwyższej półki, który ułatwia życie. 
Chociaż produkt to może niewłaściwe 
słowo, bo my nie dajemy ludziom jedy-
nie bram, drzwi i ogrodzeń, ale przede 
wszystkim obietnicę, że kupują coś, co 

będzie służyło im kilkanaście, a może 
nawet kilkadziesiąt lat. Klient decydując 
się na zakup naszych produktów, powie-
rza nam też komfort i bezpieczeństwo 
całej swojej rodziny. Te dwie kwestie od 
zawsze są dla nas priorytetowe. Wie-
my, jak sprawić, by dom był bezpieczny,  
ale wciąż miał otwarty i przyjazny charak-
ter. Wciąż też poszukujemy nowych ście-
żek, aby ułatwiać życie naszym klientom. 
Właśnie z tego zrodził się pomysł stwo-
rzenia kolekcji Home Inclusive 2.0, która 
daje niemal nieograniczoną możliwość 
doboru bram, drzwi i ogrodzeń w spój-
nym designie. Wydaje się to tak oczy-
wiste, a do niedawna rynek nie oferował 
takiej możliwości. My byliśmy pierwsi. 
Wyznaczyliśmy trend, za którym podąża 
teraz cała konkurencja.

Co decyduje o unikalności produktów 
i usług firmy Wiśniowski? 
Nie ma jednej rzeczy, która sprawia,  
że nasze produkty są unikalne. To wy-
padkowa wielu lat pracy, szlifowania każ-
dego procesu, skupiania się na detalach 
i ciągłej chęci bycia lepszym. Unikalność 
łączy w sobie wiele cech: trwałość, pięk-
no, praktyczność i dokładność wykona-
nia. Nasze produkty to mają. Unikalność 

może być stawiana na równi z jakością, 
która też jest bardzo szerokim pojęciem. 
Na każdym etapie produkcji pracujemy 
tak, aby gotowy produkt nie miał wad. 
I to się z pewnością udaje. Tak jak na 
unikalność produktu pracuje się lata-
mi, tak też jakość nie bierze się znikąd.  
Co dzień się rozwijamy, stosujemy coraz 
lepsze technologie, które gwarantują,  
że produkt, który trafia do klienta, spełni 
wszystkie jego oczekiwania. Tu znowu 
wracamy do zagadnienia ciągłego roz-
woju. Gdyby nie on, to nie byłoby mowy 
o unowocześnianiu technologii, a bez 
tego można zapomnieć o najwyższej 
jakości produktów. Dowodem na na-
sze parcie do przodu jest to, że już dziś 
mamy najnowocześniejszą linię produk-
cyjną w Europie.

Jest Pan jednym z największych praco-
dawców w Polsce i jednocześnie pod-
kreśla Pan, że to tendencja wzrostowa. 
Uważa Pan, że za sukcesem firmy, obok 
sprawnego zarządzania, stoją ludzie? 
To się rozumie samo przez się. W końcu 
za zarządzanie i każdy inny proces w na-
szej firmie w ostateczności odpowiada-
ją ludzie. Nie byłoby żadnego produktu 
z logo marki WIŚNIOWSKI, gdyby nie 
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setki specjalistów, którzy stoją za każ-
dym z nich. Pracownik nie jest tylko try-
bikiem. Odpowiada za to, żeby trybiki 
firmy kręciły się sprawnie. Wciąż idziemy 
w stronę czwartej rewolucji przemysło-
wej i realizujemy koncepcję Przemysłu 
4.0. Procesy produkcyjne sukcesywnie 
są automatyzowane, wprowadzamy naj-
lepsze technologie, o których dekadę 
temu mogliśmy czytać jedynie w książ-
kach science-fiction. Mimo wszystko 
wciąż potrzebny jest nam człowiek. Za-
trudniamy najlepszych ekspertów i spe-
cjalistów, bo wiemy, że są rzeczy, które 

perfekcyjnie potrafi zrobić jedynie czło-
wiek. Wciąż część naszych produktów 
dosłownie wychodzi spod ludzkiej ręki. 
Ręki osób, które możemy nazwać arty-
stami. Robimy to, bo mimo że produkuje-
my na masową skalę, potrafimy i chcemy 
dopasowywać się do indywidualnych 
potrzeb klientów.

Jak z perspektywy czasu ocenia Pan cele, 
które wyznaczył sobie i firmie na począt-
ku kariery? Czy udało się je osiągnąć? 
Zaczynał Pan przecież w zupełnie  innej 
rzeczywistości. 

Trudno mówić dziś o celach, które kie-
dyś stawialiśmy przed sobą. Co dzień 
pojawiały się nowe. Te zrealizowane nie 
cieszyły długo i już chwilę potem były 
zastępowane innymi. Jednak jeśli chodzi 
o główny cel, zbudowanie największej 
i najnowocześniejsze firmy w tej branży, 
to wciąż go realizujemy. Jestem pewien, 
że uda się go osiągnąć, ale już mam 
w zanadrzu kolejne plany. Na pewno 
nie zabraknie nam zadań do wykonania. 
Ambicja to połowa sukcesu i zawsze z tą 
myślą planuję przyszłość. Polski pisarz 
Karol Bunsch mawiał, że mierzy się po-
nad cel, by trafić do celu. I myślę, że to 
hasło idealnie obrazuje każdy rok działal-
ności firmy Wiśniowski.

„Dajemy wygodę 
użytkowania produktu 
z najwyższej półki,  
który ułatwia życie. 
Chociaż produkt  
to może niewłaściwe 
słowo, bo my nie  
dajemy ludziom  
jedynie bram, drzwi 
i ogrodzeń, ale przede 
wszystkim obietnicę,  
że kupują coś,  
co będzie służyło im 
kilkanaście, a może 
nawet kilkadziesiąt lat”.
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Prowadzi Pan działalność bizneso-
wą, ale jest Pan wielkim miłośnikiem 
przyrody. Przyznając tytuł kreator 
Budownictwa roku dla osoby, kapituła 
bierze pod uwagę społeczną odpo-
wiedzialność biznesu, czyli CSr. A Pan 
nie tylko inwestuje, lecz także ratuje 
przyrodę.
Społeczna odpowiedzialność biznesu to 
od wielu lat bardzo ważna część polityki 
naszej firmy. Nie zawsze nazywaliśmy to 
w ten sposób, bo termin CSR pojawił się 
w Polsce stosunkowo niedawno, ale od 
samych początków było dla mnie oczy-
wiste, że firma musi troszczyć się nie tyl-
ko o zyski i nie powinna dążyć do nich 
za wszelką cenę. W ubiegłym roku pro-
wadziliśmy akcję „Razem Ratujmy Małe 
Serduszka”. W jej trakcie udało się ze-
brać niemałą kwotę, która zasiliła budżet 
Oddziału Kardiochirurgii Szpitala Dzie-
cięcego w Prokocimiu. Nadal podąża-
my tą ścieżką, ale szukamy również no-
wych obszarów, które wymagają naszej 
troski. Wcześniej sukcesem zakończył 
się projekt „Spełnij marzenie o bezpie-
czeństwie”, w którego ramach wypo-
sażyliśmy 10 domów dziecka w bramy, 
drzwi i ogrodzenia naszej marki. Zawsze 
patrzyłem na CSR jako na aktywność, 
która na samym początku powinna do-
tykać najbliższego otoczenia przedsię-
biorstwa. Stąd też w 2016 roku powo-
łałem do życia Fundację Horyzont360, 
która troszczy się o Jezioro Rożnowskie, 
jeden z największych cudów południo-
wej Polski. Chcę, aby nieco zapomniany 
i niszczejący zbiornik odzyskał życie, któ-
rym tętnił jeszcze kilkadziesiąt lat temu,  
by przyciągał ludzi i był ostoją dla na-
tury. Pole do działań dla CSR można 
znaleźć jeszcze bliżej. Moim celem jest 
sprawienie, by firma WIŚNIOWSKI była 
odpowiedzialna również za osoby, które 
są najbliższe każdemu przedsiębiorstwu. 
Oferujemy naszym klientom produkty 
najwyższej jakości, z których sam ko-
rzystam. Co z tego, że pomagalibyśmy 

wszystkim dokoła, jeśli zaniedbywaliby-
śmy klientów, którzy nam ufają i powie-
rzają swoje bezpieczeństwo? To myślenie 
wynika z jeszcze innej, niezwykle cieka-
wej idei Creating Shared Values (CSV). 
W skrócie oznacza to, że odpowiedzial-
ność firmy powinna zaczynać się od jej 
wnętrza – od tego, co i jak wytwarza, 
jak traktuje pracowników i czy oferuje 
klientom dobrej jakości produkty. Przed-
siębiorstwo powinno rozpoczynać walkę 
o środowisko, bezpieczeństwo i dobrą 
przyszłość od swoich struktur.

Jakie są plany firmy na przyszłość  
i czym Pan się kieruje, jeśli chodzi 
o nowe inwestycje? 
Mam dokładną wizję tego, jak firma 
powinna wyglądać i sukcesywnie dążę 
w tę stronę. Każda inwestycja w nowe 
budynki, rozwój produkcji, rynku dys-
trybucji i w ludzi to przemyślany krok 
do przodu. Chcemy zwiększać naszą 
rozpoznawalność na rynkach zagranicz-
nych, zdobywać nowych klientów i ofe-

rować im najlepsze produkty. Tę ścieżkę 
rozwoju widać dokładnie w dotychcza-
sowych działaniach firmy. Produkty dla 
inteligentnego domu, automatyzacja linii 
produkcyjnych, wręcz kosmiczne tech-
nologie, które umieszczamy w naszych 
produktach, to jest przystanek przed 
celem, jakim jest zostanie najbardziej 
innowacyjną firmą na świecie. Mierzymy 
wysoko, ale gdyby nie ambicja, nie było-
by nas tu, gdzie dziś jesteśmy.
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wITolD szyManIk
prezes zarządu WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o. 

Jest architektem, absolwentem Wydziału Architektury Politechniki 

Warszawskiej. Po ukończeniu studiów pracował w warszawskich 

biurach projektów, m.in. w Autorskich Pracowniach Architektury. 

Był jednym z pierwszych architektów w Polsce wykorzystujących 

komputery w działalności projektowej. Od ponad 20 lat jest szefem 

WSC, jednej z wiodących firm wdrażających technologię BIM  

na polskim rynku. 

Dla architektów jesteśmy  
numerem jeden
WSC to jedna z czołowych firm we wdra-
żaniu BiM na polskim rynku. kiedy podjął 
Pan decyzję, że właśnie to chce Pan robić 
w życiu?
Oprogramowaniem do projektowania w bu-
downictwie zajmuję się na poważnie już 
ponad 25 lat. Wcześniej też interesowałem 
się informatyką, oczywiście na tyle, na ile po-
zwalały mi moja praktyka projektowa i praca 
na Wydziale Architektury Politechniki War-
szawskiej. Były to pionierskie czasy. Tylko 
nieliczni entuzjaści mieli własne komputery, 
ZX Spectrum lub Atari. Oprogramowanie do 
nich kupowało się na giełdzie na kasetach 
magnetofonowych. Poważniejsze kompute-
ry były rzadkością, a profesjonalne oprogra-
mowanie do nich widywało się jedynie na po-
kazach. Pamiętam niektóre nieznane już dziś 

programy, np. CadKey i Ashlar-Vellum. Zna-
łem też wczesne wersje Autocada i Micro- 
Station, będące wtedy niczym więcej, jak 
elektronicznymi wersjami deski kreślar-
skiej. Jakoś nie budziły mojego entuzjazmu.  
Był jednak jeszcze ARC+! Jego pokaz wywarł 
na mnie piorunujące wrażenie. Praca w 3D! 
Od razu wiedziałem, że to jest to. Zacząłem 
się zastanawiać, jak wejść w posiadanie tego 
cudownego narzędzia. A tu nagle wylądował 
na moim biurku ARCHICAD.  Była to wersja 
4.03. Prawdę mówiąc, moje pierwsze wraże-
nie było takie sobie, bo program wydał mi się 
banalnie prosty, więc pewnie niezbyt profe-
sjonalny. Pracował wprawdzie w 3D, ale 
jakoś tak… zbyt łatwo. Po kilku nieprzespa-
nych nocach zacząłem jednak zmieniać zda-
nie. Koniec końców, po dwóch tygodniach 

odważyłem się rozpocząć w programie  
ARCHICAD pracę nad pierwszym poważ-
nym projektem, a po kolejnych dwóch 
miesiącach nawet ten projekt skończyłem.  
Tak stałem się jednym z pierwszych w Pol-
sce użytkowników tego programu. Z tego, co 
wiem, o kilka miesięcy wyprzedził mnie nasz 
obecny przyjaciel i partner w Łodzi, który 
przywiózł swojego ARCHICADa ze Szwecji.

Odkrył Pan pracę w 3D i szedł za ciosem, 
czy został Pan wybrańcem losu? Apple 
zaprosiło Pana do współpracy.
Moja pozytywna opinia spowodowa-
ła, że polskie przedstawicielstwo Apple 
zdecydowało się rozpocząć dystrybu-
cję ARCHICADa (ARCHICAD był wtedy 
dostępny wyłącznie na platformie Apple). 
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Poproszono mnie, abym od czasu do czasu 
poprowadził prezentację. Chętnie się zgo-
dziłem, bo to nie kolidowało z moją pracą 
projektową. Wkrótce jednak zwrócono się 
z prośbą o coś więcej – o zajęcie się marke-
tingiem i sprzedażą programu. Byłem wte-
dy trochę zmęczony pracą projektową, na 
co wpłynęła seria problemów z niepłacący-
mi inwestorami. Zdecydowałem, że po kil-
kunastu latach projektowania kilka miesięcy 
przerwy i podjęcie nowych wyzwań dobrze 
mi zrobią. Zakładałem, że zajmę się mar-
ketingiem i sprzedażą ARCHICADa na pół 
roku, co najwyżej na rok. Ale nagle zaczęło 
się robić ciekawie. Ruszyła rewolucja infor-
matyczna. Do tego obudziły się ambicje. 

i właśnie te ambicje w parze z intuicją 
biznesową, czego nie można Panu odmó-
wić, pchnęły Pana do działania. 
Zacznijmy od ambicji. Trzeba pamiętać,  
że prawa twórców oprogramowania nie 
były wtedy w Polsce chronione (odpowied-
nie przepisy przyjęto dopiero w 1994 roku). 
Mówiąc kolokwialnie, oprogramowanie 
można było swobodnie piracić i robiły to 
w majestacie prawa najpoważniejsze pań-
stwowe instytucje. Świetnie pamiętam roz-
mowę z ówczesnym wiceministrem prze-
mysłu odpowiedzialnym za informatyzację, 
który wysłuchawszy moich uwag o po-
trzebie ochrony oprogramowania, pryncy-
pialnie stwierdził, że „Polski na to nie stać”.  
Na szczęście dłużej klasztora niż przeora 
i wiceminister niebawem stracił posadę. 
Jednak ta filozofia biedy to chyba nasza 
narodowa specjalność, bo i dziś słyszę te 
same argumenty, że „nas na to nie stać, 
nas na to stać”. Niestety mało kto my-
śli o tym, jak tę sytuację zmienić i spra-
wić, by nas wreszcie było stać. Łatwiej 
narzekać. Widocznie taki mamy klimat.  
Ale wróćmy do mojej historii. ARCHICAD 
był wtedy dużo droższy niż dziś, a porów-
nanie do ówczesnych i dzisiejszych zarob-
ków wypada wręcz dramatycznie. A do 
tego jeszcze niezbędny komputer – Ma-
cintosh! Koledzy byli gotowi się zakładać,  
że sprzedaż ARCHICADa w Polsce to 
mrzonki. Postanowiłem: ja wam pokażę!

A w międzyczasie podejmował Pan decy-
zję o założeniu własnej firmy?
No cóż, powstała dość przypadkowo. 
W 1995 roku GRAPHISOFT wprowadził 
pierwszą wersję ARCHICADa dla Windows. 
Z przyczyn oczywistych wersja ta nie mogła 
być sprzedawana przez przedstawicielstwo 
Apple. Zbiegło się to w czasie z moją dość 
udaną akcją marketingową, podczas której 
sprzedaliśmy w ciągu kilku tygodni ponad 
150 licencji ARCHICADa (w tamtych latach 
był to prawdziwy wyczyn). GRAPHISOFT 
wymógł na mnie założenie własnej firmy. 
Oferował warunki współpracy, których 
nie wypadało odrzucić. Minęło już tyle lat, 
a ja wciąż ze wzruszeniem wspominam  
te chwile. Wcześniej nigdy nie myślałem, 
że będę szefem firmy sprzedającej opro-
gramowanie. Zawsze czułem się (i nadal 
czuję) przede wszystkim architektem. Mam 
w związku z tym trochę nietypowe podej-
ście do prowadzenia firmy, mniej nakiero-
wane na sprawy biznesowe, a bardziej na 
budowanie. Budowanie w szerokim sensie 
tego słowa – budowanie więzi ze współ-
pracownikami, budowanie więzi z klientami, 
budowanie więzi z partnerami handlowymi. 
Szczęśliwie to budowanie przekłada się też 
na powodzenie w biznesie. Mamy sukces!

Jakie są mocne i słabe strony firmy w oce-
nie człowieka sukcesu takiego jak Pan? 
Niewątpliwie naszą mocną stroną jest 
fakt, że firmą zarządzają bezpośrednio jej 
udziałowcy. Możemy dzięki temu swo-
bodnie realizować plany i strategie ob-
liczone na lata, a nie na doraźne zyski. 
Pasywny udziałowiec oczekuje zwykle 
szybkiego zwrotu z kapitału. U nas tego 
problemu nie ma. Możemy przez długi 
czas inwestować w pozornie niedocho-
dowe przedsięwzięcia, jeśli tylko mamy 
wizję ich sukcesu w przyszłości. Ale to 
tylko sprawy techniczne. Najmocniejszą 
naszą stroną jest to, że oferujemy zdecy-
dowanie najlepsze oprogramowanie BIM 
na rynku. Oczywiście znam przysłowie, 
że każda sroczka swój ogonek chwali, ale 
mogę tylko powtórzyć: jesteśmy najlepsi! 
Kto nie wierzy, jego rzecz. Mocną stroną 

jest też nasz zespół. Jesteśmy ze sobą  
od lat. Z niektórymi współpracownikami 
od ponad 20 lat, prawie od początku ist-
nienia firmy. Jest to możliwe dzięki temu,  
że wszyscy wierzymy w naszą misję 
i  w sens obecności na rynku. Kolejną moc-
ną stroną są nasi klienci, z którymi staramy 
się budować partnerskie relacje… Są ich już 
tysiące. W dziedzinie oprogramowania dla 
architektów jesteśmy liderem na naszym 
rynku. Chcemy dalej umacniać tę pozycję. 
A słabe strony? Z pewnością też je mamy. 
Naszą najsłabszą stroną jest brak czasu  
na realizację wszystkich planów.

Czy po 25 latach działalności czuje się 
Pan spełniony zawodowo? W końcu to 
wielki sukces być bezdyskusyjnie nume-
rem 1 w branży.
Największe sukcesy są dopiero przed nami. 
Ogromnym sukcesem jest oczywiście po-
zycja programu ARCHICAD w Polsce, do 
czego w jakimś stopniu się przyczyniłem, 
a przede wszystkim zadowolenie tysięcy 
jego użytkowników. Zawsze staraliśmy 
się być obecni na wyższych uczelniach. 
Ostatnio szczególnie mnie ucieszył suk-
ces konkursu, który przeprowadziliśmy 
w ubiegłym roku – na najlepszą pracę dy-
plomową z dziedziny architektury wykona-
ną w programie ARCHICAD. Na konkurs 
wpłynęło ponad 260 prac. To dla mnie 
ogromna satysfakcja. Cieszy też to, że nie-
które moje pomysły i idee związane z BIM 
są powtarzane i realizowane przez innych. 
Nie jestem zazdrosny, miejsca starczy  
dla wszystkich, a miło, że w niektórych 
sprawach okazałem się wizjonerem.



110

Kreator Budownictwa roKu 2018

wsc wITolD szyManIk  
I s-ka Sp. z o.o.

Jedyny dystrybutor programu 
arcHIcaD w polsce
Firma WSC Witold Szymanik i S-ka działa 
na polskim rynku od ponad 20 lat. Jej misją 
jest dostarczanie najnowocześniejszego 
oprogramowania na potrzeby architektury 
i budownictwa. Istotnym elementem dzia-
łalności firmy są też szkolenia. Ponadto 
firma jest jedynym polskim dystrybutorem 
programu ARCHICAD i polskim przedsta-
wicielem firmy GRAPHISOFT, która jest 
światowym liderem we wdrażaniu techno-
logii BIM. 

Najważniejszym produktem w ofercie 
WSC jest program ARCHICAD firmy 
GRAPHISOFT. Istotą koncepcji programu 
ARCHICAD od chwili jego powstania jest 
zintegrowanie informacji o projektowa-
nej budowli w zbiór danych stanowiących 
jej przestrzenny model. Ta właśnie cecha 
sprawiła, że ARCHICAD jest wiodącym 
programem wprowadzającym zbiór metod 
i procedur nazywanych w skrócie techno-
logią BIM. Firma GRAPHISOFT, producent 
programu ARCHICAD, doskonali tę tech-
nologię od lat. Technologia BIM przeżywa 
obecnie okres burzliwego rozwoju i rewo-
lucjonizuje nie tylko projektowanie, ale też 
realizację wszelkiego typu obiektów bu-
downictwa i infrastruktury. Szybki rozwój 
technologii BIM sprawia, że każda wersja 
programu ARCHICAD przynosi istotne no-
wości pozwalające użytkownikom progra-
mu pracować w wielobranżowych zespo-
łach nad najbardziej złożonymi zadaniami ryS. 1. ZMODErNiZOWANE NArZęDZiE PrZEGrODA STrUkTUrALNA

projektowymi w otwartym środowisku 
oprogramowania OPEN BIM. Nowa wersja 
ARCHICAD ułatwia współpracę między-
branżową dzięki implementacji najnowsze-
go ogólnego standardu wymiany danych 
IFC4. Możliwy jest też import elementów 
o złożonej geometrii opartej na krzywych 
NURBS.

Przegroda strukturalna jest elementem 
stosowanym wszędzie tam, gdzie mamy 
do czynienia ze ścianami kurtynowymi lub 
przegrodami definiowanymi przez regular-
ne, powtarzalne wzory bazujące na profi-
lach i wypełnieniach paneli. 
Zaletą tego rozwiązania jest możliwość wpro-
wadzania indywidualnych zmian w struk- 

turze wzoru i ustawieniach poszczegól-
nych parametrów. Modernizacja Przegrody 
strukturalnej polegała na uniezależnieniu 
projektanta od konieczności stosowania 
ograniczonej struktury elementów na rzecz 
całkowitej dowolności wzoru, rodzaju i ilo-
ści paneli oraz profili systemu.
Tak jak w przypadku innych narzędzi, po-
szczególne elementy przegrody mogą być 
dowolnie opisywane przy pomocy auto-
matycznych etykiet i analizowane w inter- 
aktywnych zestawieniach. W narzędziu 
Przegroda strukturalna zastosowano wiele 
rzeczywistych rozwiązań występujących 
w budynkach, takich jak: szeroka gama pro-
fili, możliwość definiowania automatycznie 
dopasowujących się profili narożnych lub 
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ryS. 2.  ZASTOSOWANiE MODyFikATOróW PrOFiLi ZłOŻONyCH DO ZróŻNiCOWANiA UkłADU 
WArSTW W śCiANiE

ryS. 3.  WiZUALiZACJA iNFOrMACJi PrZy WykOrZySTANiU SySTEMU WłAśCiWOśCi ELEMENTóW 
BUDyNkU i WAriANTóW GrAFiCZNyCH: SCHEMATU kONSTrUkCJi (PO LEWEJ) i ODPOr-
NOśCi POŻArOWEJ ELEMENTóW BUDyNkU (PO PrAWEJ). OPrACOWANiE WłASNE

wsc witold szymanik i s-ka sp. z o.o.
ul. Brukselska 44 lok. 2, 03-973 Warszawa

tel. 22 617 68 35
www.archicad.pl

paneli zintegrowanych. Wszystkie te trzy 
nowe narzędzia – Schody, Balustrady 
i Przegroda strukturalna – dodatkowo wy-
posażone zostały w funkcje automatycz-
nego tworzenia i zarządzania dokumenta-
cją, takie jak np. wymiarowanie rzędnych, 
numerację schodów w przekroju lub różne 
ustawienia szczegółowości wyświetlania 
w Opcjach reprezentacji modelu. W aktu-
alnej odsłonie elastyczność tych narzędzi 
jest unikalna wśród dostępnego oprogra-
mowania innych producentów. 

Kolejnym przejawem dostosowania narzędzi 
do potrzeb użytkowników jest modernizacja 
Profili złożonych. W aktualnej wersji możliwe 
jest dodawanie dowolnych modyfikatorów 
rozciągania do wskazanych krawędzi profilu. 
Tak zdefiniowane zależności umożliwiają in-
teraktywną edycję i dowolne dostosowanie 
kształtów profilu dla już wstawionych w pro-
jekt elementów, np. poprzez przeciągnięcie 
aktywnych krawędzi myszką. 

Znakomicie ułatwia to tworzenie połączeń 
pomiędzy elementami budynku, detali 
budowlanych lub wielokrotnego wyko-
rzystania tych samych profili w różnych 
sytuacjach. Wszystkie parametry modyfi-
katorów rozciągania mogą być zmieniane 
również w ustawieniach elementu oraz 
umieszczane i modyfikowane w zestawie-
niach. Na rys. 2 przedstawione zostało 

przykładowe zastosowanie dynamicznych 
profili złożonych do definiowania różnych 
połączeń pomiędzy elementami budynku.
Oprócz swobody modelowania istotne jest 
skuteczne gromadzenie informacji i zrzą-
dzanie nimi w projekcie. Od wersji 20 pro-
gramu ARCHICAD każdy element modelu 
może być powiązany z dowolną strukturą 
danych – właściwości elementów. 
Struktura właściwości może być dowol-
nie modyfikowana i dostosowywana do 
rodzaju projektowanego budynku. W naj-
nowszej wersji ARCHICAD 22 informa-
cje we właściwościach elementów mogą 
być przetwarzane na podstawie wyrażeń 
logicznych lub obliczeń. Umożliwia to 
dowolną ich analizę i prezentację w no-
wych ujęciach, wykorzystywanie do au-
tomatycznego przygotowania przedmia-
rów i kosztorysów, testowania spełnienia 

określonych warunków, np. sprawdzenia 
czy wybrane elementy mają zdefiniowane 
odpowiednie parametry, czy powierzchnia 
okien w pomieszczeniu odpowiada wyma-
ganiom lub czy spełniono wymagania in-
westora w zakresie wielkości pomieszczeń. 
Dane związane z modelem mogą być na 
wiele sposobów analizowane i wizualizo-
wane. Ten sam model może być źródłem 
różnorodnych schematów generowanych 
automatycznie na podstawie reguł za-
wierających kryteria wyboru elementów 
uwzględniających opisywane powyżej 
właściwości. 
Na rys. 3 pokazane zostały warianty wido-
ku kondygnacji w zależności od cech ele-
mentów budynku.
Zawarte w modelu informacje mogą być 
użyte do przygotowania automatycznej 
dokumentacji i współdzielone w całym 
procesie realizacji inwestycji w oparciu 
o standardy OPEN BIM i format IFC. 
Umożliwia to przekazywanie tych informa-
cji pozostałym projektantom lub inwesto-
rom w celu weryfikacji założeń i podejmo-
wanych decyzji projektowych. 
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ALSTAL Grupa 
Budowlana Sp. z o.o., Sp. k.

ul. Kwiatowa 23  
88-110 Jacewo

tel. 52 562 84 03

www.alstal.eu
biuro@alstal.eu

WIęCEJ NA STRONIE 12

AUSTROTHERM Sp. z o.o.

ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim 

tel. 33 844 70 40
faks 33 844 70 52

www.austrotherm.pl
marketing@austrotherm.pl

WIęCEJ NA STRONIE 16

BASF Polska Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 142B  
02-305 Warszawa

tel. 22 570 99 99 

www.basf.pl

WIęCEJ NA STRONIE 20

BAUKRANE 
BUDOWNICTWO 
Sp. z o.o., Sp. k.  

ul. Jana Keplera 36 
80-299 Gdańsk

tel. 58 345 11 17, 510 345 555

www.baukrane.pl
biuro@baukrane.pl

WIęCEJ NA STRONIE 24

Baumit Sp. z o.o. 

ul. Wyścigowa 56G 
53-012 Wrocław

tel. 71 358 25 00

www.baumit.com
info@baumit.pl

WIęCEJ NA STRONIE 28

Delabie Sp. z o.o.

ul. Chałubińskiego 8  
00-613 Warszawa

tel. 22 789 40 52

www.delabie.pl 
info@delabie.pl
serwis.handlowy@delabie.pl

WIęCEJ NA STRONIE 32

F.B.I. TASBUD S.A.

ul. Balaton 20
01-981 Warszawa

tel. 22 834 26 47

www.fbitasbud.pl
biuro@fbitasbud.pl

WIęCEJ NA STRONIE 36

FORBUILD SA 

ul. Górna 2A 
26-200 Końskie

tel. 41 375 13 47
faks 41 375 13 48

www.forbuild.eu
forbuild@forbuild.eu

WIęCEJ NA STRONIE 40
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HÖRMANN POLSKA 
sp. z o.o. 

ul. Otwarta 1
62-052 Komorniki

tel. 61 819 73 00
infolinia 801 500 100

www.hormann.pl

WIęCEJ NA STRONIE 44

PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

ul. Sokołowska 32B, Sokołów 
05-806 Komorów

tel. 22 738 60 00
faks 22 738 61 01

www.pruszynski.com.pl 
pruszynski@pruszynski.com.pl

WIęCEJ NA STRONIE 60

Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Przemysłowego EMKA 
Sp. z o.o. Sp. k.

Luborzyca 221
32-010 Kocmyrzów

tel. 12 387 05 01
faks 12 387 05 00

www.emka.krakow.pl
biuro@emka.krakow.pl

WIęCEJ NA STRONIE 64

Rawlplug S.A.

ul. Kwidzyńska 6
51-416 Wrocław

tel. 71 326 01 00
faks 71 372 61 11

www.rawlplug.com
info@rawlplug.com

WIęCEJ NA STRONIE 72

InIekcja 
krystalIczna® 
Autorski Park Technologiczny  
im. dr. inż. Wojciecha Nawrota

ul. Warszawska 28
05-082 Blizne Łaszczyńskiego

tel. 22 722 01 42  

www.i-k.pl, info@i-k.pl 

WIęCEJ NA STRONIE 48

LAFARGE

Al. Jerozolimskie 142B 
02-305 Warszawa

tel. 22 324 60 00 
faks 22 324 60 05

www.lafarge.pl

WIęCEJ NA STRONIE 56

IZOHAN sp. z o.o.

ul. Łużycka 2
81-963 Gdynia

tel. 58 781 45 85

www.izohan.pl
info@izohan.pl

WIęCEJ NA STRONIE 52

Przedsiębiorstwo 
Realizacyjne INORA® sp. z o.o.

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11 
44-100 Gliwice 

tel. 32 238 86 23
faks 32 230 49 97

www.inora.pl 
inora@inora.pl

WIęCEJ NA STRONIE 68
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SCHOMBURG POLSKA 
Sp. z o.o. 

ul. Sklęczkowska 18A 
99-300 Kutno 

tel. 24 254 73 42   
faks 24 253 64 27 

www.schomburg.pl
biuro@schomburg.pl 

WIęCEJ NA STRONIE 76

Selena SA 

ul. Wyścigowa 56E 
53-012 Wrocław

tel. 71 783 83 01  
faks 71 783 83 00

www.selena.pl
kontakt@selena.pl

WIęCEJ NA STRONIE 80

Sita Bauelemente 
GmbH
Przedstawicielstwo w Polsce

ul. Rydlówka 20 
30-363 Kraków

tel. 12 345 70 00  

www.sita-bauelemente.pl

WIęCEJ NA STRONIE 84

Soprema polSka 
Sp. z o.o.

ul. Stefana Batorego 7
05-870 Błonie

tel. 22 436 93 00

www.soprema.pl 
biuro@soprema.pl

WIęCEJ NA STRONIE 88

TORUS Sp. z o.o. Sp. k.

al. Grunwaldzka 415 
80-309 Gdańsk

www.torus.pl

WIęCEJ NA STRONIE 96

TransprojekT Gdański 
Spółka z o.o.

ul. Zabytkowa 2 
80-253 Gdańsk

tel. 58 524 41 10
faks 58 341 30 65

www.tgd.pl 
biuro@tgd.pl

WIęCEJ NA STRONIE 100

WIŚNIOWSKI
Sp. z o.o. S.K.A.

Wielogłowy 153 
33-311 Wielogłowy

tel. 18 447 71 11 
faks 18 447 71 10 

www.wisniowski.pl 
marketing@wisniowski.pl

WIęCEJ NA STRONIE 104

Teais POLONia

ul. Główna 6  
61-005 Poznań

tel. 61 639 47 51  
faks 61 639 45 21

www.teais.pl
biuro@teais.pl

WIęCEJ NA STRONIE 92
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WSC 
Witold Szymanik i S-ka 
Sp. z o.o.

ul. Brukselska 44 lok. 2
03-973 Warszawa

tel. 22 617 68 35
faks 22 616 07 74

www.archicad.pl
archicad@wsc.pl, wsc@wsc.pl

WIęCEJ NA STRONIE 108
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WyDAWCA

WyDAWNiCTWO POLSkiEJ iZBy 
iNŻyNiEróW BUDOWNiCTWA Sp. z o.o.
00-924 Warszawa
ul. Kopernika 36/40, lok. 110
tel. 22 551 56 00, faks 22 551 56 01

www.kreatorbudownictwaroku.pl
www.wpiib.pl
www.inzynierbudownictwa.pl
www.izbudujemy.pl
biuro@inzynierbudownictwa.pl
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