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w nowej siedzibie

Nieustanny rozwój

Realna i  dynamiczna perspektywa 

rozwoju BiProjektu wymusiła decyzję 

o przeprowadzce. W starej kamienicy, 

zlokalizowanej w centrum Łodzi, przy 

ul. Zachodniej 70, zaczynał dawać się 

we znaki brak przestrzeni i  niezbyt 

wysoki standard wynajmowanych 

pomieszczeń. Warunki lokalowe wyko-

rzystane do maksimum uniemożliwiały 

już dalsze zwiększanie zatrudnienia.

 Oprócz naturalnego rozwoju, obej-

mującego sukcesywne zwiększanie 

zatrudnienia, programowe doskonale-

nie się i zdobywanie nowych klientów, 

novum dla firmy stanowi wzbogacony 

schemat realizacji inwestycji. Polega 

on na wykonywaniu projektów wspól-

nie z firmami wykonawczymi w formu-

le pod klucz i stosowany jest głównie 

dla dużych firm zagranicznych. BiPro-

jekt oferuje kompletne zarządzanie 

projektami, łącznie z  nadzorami nad 

montażem i uruchomieniem obiektów, 

instalacji i  maszyn. Ten nowy rodzaj 

Od niedawna (maj 2016 r.) łódzkie Biuro Inżynieryjno-Projektowe 

BiProjekt Sp. z o.o. mieści się na terenie Parku Naukowo-Technolo-

gicznego Brukowa Business Center (BBC), w przestronnych pomiesz-

czeniach nowoczesnego biurowca przy ul. Brukowej 12. W  siódmą 

rocznicę istnienia tej prężnie działającej spółki ze stuprocentowym 

kapitałem polskim – 10 stycznia 2017 r. – odwiedziliśmy ją w nowej 

siedzibie. O  realizacji planów rozwojowych BiProjektu (i  nie tylko 

o tym) dowiedzieliśmy się od prezes Agnieszki Nowak i menedżerów 

Piotra Tylusia i Grzegorza Nowaka.

usług jest już z powodzeniem realizo-

wany u  strategicznych zleceniodaw-

ców z  przemysłu papierniczego ( jak 

np. Mondi Syktywkar) i z nim BiProjekt 
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wiąże duże nadzieje i plany rozwojowe, 

głównie na rynkach wschodnich.

Kierunek Wschód

Ten kierunek, poza krajowym ryn-

kiem usług projektowych, wyznacza 

główny obszar działania BiProjektu. 

W  ogromnej Rosji spółka jest znana 

i  rozpoznawana (nie tylko z  opisywa-

nego w PP 6/2013 s. 348 projektu w Ko-

riażmie). Zdobyła tu bogate i  cenne 

doświadczenia, a  także uznanie wy-

magających inwestorów i partnerów. 

Z  rosyjskim rynkiem BiProjekt wiąże 

duże nadzieje i widzi potencjał poważ-

nych inwestycji. Nie ma problemów 

komunikacyjnych, bowiem pracownicy 

biura doskonale znają język rosyjski, 

a  kilkoro z  nich ma pochodzenia ro-

syjskie. Dotychczasowa współpraca 

i  pomyślnie zrealizowane projekty 

ułatwiają dalsze owocne kontrakty. 

Jako przykład trzeba wymienić stałą 

współpracę z Grupą Ilim w jej trzech za-

kładach (Koriażma, Ust-Ilimsk i Brack), 

której efektem będą kolejne zlecenia.

 Nowym kierunkiem usług BiPro-

jektu w tej współpracy są np. analizy 

ekonomiczne wykonywane dla Grupy 

Ilim oraz projekty w zakresie rekupe-

racji ciepła dla innych klientów.

 Kierownictwo BiProjektu ana -

l izuje rozwój techniczny sektora 

papierniczego w Rosji i wie, że wiele 

tamtejszych fabryk będzie musiało 

poprawić słaby stan techniczny. Do-

tyczy to głównie instalacji i maszyn do 

produkcji papierów opakowaniowych. 

W  wielu zakładach spotyka się m.in. 

wolnobieżne i  mało wydajne maszy-

ny okrągłositowe. Ambitny rosyjski 

przemysł musi doścignąć rosnącą kon-

sumpcję papierów opakowaniowych, 

tektur i opakowań. Ważnymi atutami 

rynku rosyjskiego są stosunkowa tanie 

surowce włókniste i tania energia.

Papiernictwo i nie tylko

Od czasu swego powstania BiPro-

jekt nieprzerwanie utrzymuje kon-

takty i  świadczy usługi projektowe 

dla stałych partnerów z  przemysłu 

celulozowo-papierniczego w  Polsce. 

Dotyczy to zakładów: Mondi Świecie, 

IP-Kwidzyn oraz Schumacher Packa-

ging – Zakład Grudziądz.

 Poza realizowanymi i planowanymi 

pracami w Polsce i Rosji spółka nawią-

zała współpracę z austriackim produ-

centem mas celulozowych i wiskozo-

wych. Uzyskała już pierwsze zlecenia 

na studium koncepcyjne modernizacji 

celulozowni i postawienia nowej, wy-

sokowydajnej maszyny papierniczej.

 BiProjekt systematycznie doskonali 

i rozwija swoje kadry w zakresie trud-

nych i złożonych merytorycznie usług 

dla przemysłu celulozowo-papierni-

czego – głównego obszaru działalności 

biura.

 Jednocześnie, już w  tegorocznym 

planie działań, firma planuje zwiększyć 

swoją aktywność w  innych branżach, 

m.in. chemicznej, energetycznej, spo-

żywczej, farmaceutycznej. Powstanie 
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zatem drugi, tzw. „poza papierniczy”, 

sektor projektowo-inżynierskiej dzia-

łalności BiProjektu. Przewiduje się, że 

w fazie początkowej będą to działania 

kooperacyjne i partnerskie. Ostatnio 

biuro nawiązało współpracę z  firmą 

z  zachodniej Europy, która aktywnie 

realizuje swoje plany i projekty w bran-

ży chemicznej i spożywczej. BiProjekt 

zaoferował m.in. projekty instalacji 

rurociągowych oraz obsługę plano-

wanej inwestycji. Właśnie na potrzeby 

realizacji tego celu dobiera i zatrudnia 

nową grupę specjalistów. Planuje per-

spektywiczny rozwój w tym kierunku, 

m.in. poprzez uruchomieniu sekcji (od-

działu), zajmującej się realizacją usług 

projektowych spoza papiernictwa. dla 

„poza papierniczych” przemysłów.

Wspólne działania  
z IPiP PŁ

BiProjekt pragnie rozwijać i posze-

rzać współpracę z  jednostkami ba-

dawczo-naukowymi, a w szczególności 

z Instytutem Papiernictwa i Poligrafii 

Politechniki Łódzkiej. Jednym z pod-

stawowych kierunków współpracy jest 

opracowanie własnego programu do 

obliczania, symulacji i  projektowania 

złożonych bilansów wodno-masowych 

w  zakładach papierniczych. Oczywi-

ście na rynku istnieją różne programy 

tego typu, np. opracowane na licencji 

fińskiej FlowMac, Ballas, WinGems. Są 

one powszechnie stosowane w prze-

myśle papierniczym. Współpraca z IPiP 

PŁ i  opracowany program licencjacki 

byłby wykorzystywany przez Instytut 

do celów szkoleniowych, a  komer-

cyjnie przez BiProjekt. Propozycję 

takiej tematycznej współpracy Zarząd 

BiProjektu podjął niedawno z dr hab. 

inż. Konradem Olejnikiem, dyrektorem 

IPiP PŁ i dr inż. Bogdanem Skalskim, 

pracownikiem naukowym Instytutu.

Najnowocześniejsze  
oprogramowanie

 W  realizacji swoich wielodyscy-

plinarnych i  złożonych prac biuro 

wycofało się już ze stosowania tech-

nik projektowania typu 2D i przeszło 

całkowicie na projektowanie zinte-

growane – AutoCAD Plant. W  jednej 

platformie tworzone są schematy 

technologiczne połączone z modelem, 

zgodnie z  najnowszymi światowymi 

standardami. Główne rodzaje opro-

gramowania używanego w BiProjekcie 

to: Autodesk, czyli AutoCAD Plant3D, 

a także Solid Works, AutoPIPE i inne.

Z optymizmem

Tak właśnie BiProjekt wkracza w ko-

lejny, ósmy już rok działalności. Spełnił 

swe zamierzenia poprawy warunków 

lokalowych, znalazł swoje miejsce na 

rynku i  jest w  trakcie intensywnego 

i ambitnego rozwoju.

J.W., A.K.


