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kadrę, pozyskując doświadczonych specjalistów,
głównie z przemysłu papierniczego.
Pantone 7483
I to właśnie pracownicy prezentowali nam „BiProjekt dziś”.
W obecności prezes Agnieszki Nowak i wiceprezesa Grzegorza Nowaka o działalności biura mówili przedstawiciele
pionów: Piotr Pociask – odpowiedzialny za planowanie i analizę projektów, Bogdan Skalski – technolog z 20-letnim
stażem pracy w przemyśle papierniczym i w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii PŁ oraz Piotr Dobrowolski
– odpowiedzialny za projektowanie nowych rozwiązań technologicznych.
Zakresy obowiązków rozmówców potwierdzały, że nadal głównym obszarem działalności BiProjektu jest przemysł
celulozowo-papierniczy, w którym spółka najpełniej realizuje się na rynku rosyjskim.
Co wyróżnia BiProjekt spośród wielu innych biur projektowych? – odpowiedzi udziela Piotr Pociask:

niezawodnością (reliability) oraz doskonałością operacyjną (manufacturing excellence). Do tych projektów, oprócz
etatowych pracowników biura, zaangażowani są wieloletni

BiProjekt jest spółką o wyłącznie polskim kapitale założy-

praktycy wywodzący się ze znanych międzynarodowych

cielskim. Brak zobowiązań kapitałowych wobec właścicieli

koncernów. Dzielą się z naszymi klientami swoimi bogatymi

zagranicznych pozwala nam realizować usługi projektowe

doświadczeniami, np. we wdrażaniu programu niezawod-

w konkurencyjnej cenie, jak również samodzielnie wyszu-

ności dla maszyn papierniczych. Jeden z wiodących pro-

kiwać ciekawe projekty i zlecenia. Dzięki temu nasze biuro

ducentów papierów workowych na świecie, a nasz klient,

ciągle się rozwija, a my prowadzimy ambitne projekty o co-

zauważając poprawę OME, która przyczyniła się do realizacji

raz większym stopniu złożoności.

zakładanych w budżecie celów, rozważa zaangażowanie

Nowym obszarem działalności BiProjektu są usługi

BiProjektu w pozostałych obszarach swojego zakładu,

doradcze związane z utrzymaniem ruchu (maintenance),

takich jak energetyka oraz celulozownia. Wcześniej jednak
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Piotr Pociask

Bogdan Skalski

Piotr Dobrowolski

zostaną zorganizowane centralne służby remontowe, któ-

zakładów jest w odbiegającym od przyjętych standardów

re będą działać w oparciu o opracowane przez BiProjekt

stanie i wymaga głębokiej modernizacji. Właśnie tam jest

technologie, a tym samym będą wzmacniać wypracowany

miejsce dla naszego biura. Obecnie realizujemy projekty

wspólnymi siłami potencjał zakładu.

dla Grupy ILIM w Bracku, dla Segezha Group w Siegieży i dla

Warto zaznaczyć, że przy kompletowaniu wyposażenia

Mondi w Syktywkarze, a poza rynkiem rosyjskim moderni-

warsztatowego w pierwszej kolejności bierze się pod uwa-

zujemy celulozownię w Bułgarii. Dla tych zakładów możemy

gę te lokalne rosyjskie przedsiębiorstwa, które w naszej

tworzyć koncepcje biznesowe (FEL – Front-End Loading),

ocenie na tyle wysoko podniosły jakość swoich produktów,

technologiczne, nie tylko stricte rysunki technologiczne

że można nimi zastąpić droższe – szczególnie w kontekście

i schematy, ale również zaoferować doradztwo i konsulting.

osłabienia się wartości rosyjskiego rubla – produkty amery-

Zwłaszcza w Rosji panuje swoisty „głód wiedzy”, bo często

kańskich i zachodnioeuropejskich przedsiębiorstw. Dzięki

właściciele zakładów papierniczych nie wywodzą się z tego

praktycznej znajomości technologii oferowanej zarówno

przemysłu. Ponadto, klienci z Rosji liczą na zaproponowanie

przez światowych, jak i lokalnych producentów, BiProjekt

najlepszych rozwiązań dostosowanych do ich ograniczo-

przyczynia się do znacznego obniżenia kosztów realizacji

nego budżetu. Bazując na naszym doświadczeniu i nowym

projektów – podkreśla Piotr Pociask.

obszarze działalności, o której mówił Piotr Pociask, propo-

Jak już wspomniano, zatrudniamy doświadczonych konsultantów, ekspertów procesu oraz praktyków i dlatego

nujemy im usprawnienia na miarę zachodnich koncernów
w konkurencyjnych cenach.

możemy doradzać, które z rozwiązań sprawdzi się w konkretnym przypadku i czy przyczyni się do realizacji celów

Piotr Pociask dodaje:

zakładanych w projekcie. Jednocześnie śledzimy rynek

Poza kierunkiem wschodnim, perspektywicznie przed-

dostawców spoza regionu Skandynawii i DACH (Niemcy – D,

stawia się nasza współpraca z partnerami z Belgii. W chwili

Austria – A i Szwajcaria – CH), gdzie dynamicznie rozwijają

obecnej zajmujemy się głównie obliczeniami wytrzyma-

się produkty mogące zastępować lub uzupełniać ofertę

łościowymi rurociągów dla biura z kapitałem belgijskim

wiodących koncernów.

(podobnie jak i my wolnego od jakichkolwiek zobowiązań wobec akcjonariuszy), poszukującego zbliżonych

O przykłady kompleksowych projektów inwestycyjnych

merytorycznie rozwiązań w branżach naftowo-gazowej,

prowadzonych przez BiProjekt prosimy Bogdana Skalskiego:

chemicznej, spożywczej i farmaceutycznej. Bliższa współpraca będzie dla nas szansą większej aktywności w innych

Główne inwestycje kapitałowe w przemyśle papierniczym
realizowane są w Rosji. Wiele tamtejszych zintegrowanych
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gałęziach przemysłu, w których możemy wykorzystać nasze
doświadczenia z papiernictwa.
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Te nowe kierunki też
są obecne w naszej
działalności, jednak
głównym jej obszarem
pozostaje najbliższe
nam papiernictwo.
Warto wspomnieć
o spotkaniu w naszym
biurze z przedstawiciel ami G r upy Ilim ,
podw ykonawcami,
reprezentantami IP
Technology Ilim Group.
Byliśmy prowadzącymi
to owocne i kluczowe
dla projektu spotkanie,
które stanowiło za mknięcie projektowania bazowego i przej-

Część pracowników biura podczas szkolenia w Karpaczu

ście do szczegółów. Efektem spotkania było podjęcie kilku

W zakładach zachodnich chodzi głównie o podnoszenie

ważnych decyzji dla dalszego rozwoju projektu.

jakości i konkurencyjności, a w rosyjskich – o stabilizację.

Czy tak duże zaangażowanie BiProjektu na rynku rosyj-

„Biuro jest w trakcie intensywnego i ambitnego rozwoju”

skim sprawia, że nie projektujecie w Polsce? – pytamy Piotra

– tak zakończyliśmy naszą ubiegłoroczną rozmowę z Za-

Dobrowolskiego:

rządem BiProjektu (PP 1/17 s. 29). Kontynuując ją dzisiaj
pytamy, które z działań minionego roku uważają Państwo

Nie można tak powiedzieć. Od lat projektujemy również

za istotne dla tego rozwoju?

dla krajowego rynku, tylko nie jesteśmy głównymi wykonawcami projektów, a obsługujemy zlecony nam fragment

Agnieszka Nowak: Poza tym, co już powiedzieli Koledzy,

prac. Braliśmy udział w dużych inwestycjach papierniczych,

naszą siłą jest zespół pracowników – kompetentnych, na

np. projektowaliśmy krajarkę dla MP7 w Mondi Świecie,

bardzo wysokim poziomie profesjonalizmu, zaangażowa-

wykonywaliśmy prace dla IP-Kwidzyn, Schumacher Pac-

nych. Tworzymy zgraną drużynę, która ma jeden wspólny

kaging, a obecnie pracujemy przy najnowszej inwestycji

cel – dostarczać naszym Klientom wartość dodaną w po-

Arctic Paper Kostrzyn. Generalnie, w Polsce zakłady są

staci najwyższej jakości projektów. Pracują u nas specjaliści

na bardzo wysokim poziomie technicznym, zatem stopień

mechanicy, elektrycy, automatycy i papiernicy – studenci

i zakres ich modernizacji nie jest tak szeroko zakrojony,

ostatnich lat, absolwenci wyższych uczelni i wieloletni

w przeciwieństwie do tych w Rosji, które oczekują prze-

pracownicy przemysłu papierniczego. Wszyscy są świetnymi

łomu technologicznego i organizacyjnego. Do niedawna

fachowcami i na takich w dalszym ciągu czekamy, bowiem

koszty pracy, surowców i energii w Rosji były tak niskie,

praktycy z przemysłu papierniczego są szczególnie mile

że mniejsza niż średnia w przemyśle wydajność i produk-

widziani w BiProjekcie.

tywność rosyjskich zakładów mogła być rekompensowana

Grzegorz Nowak: Dzięki ludziom z doświadczeniem,

niskimi kosztami wytworzenia finalnego produktu. Jednak

takim jak Koledzy B. Skalski, P. Dobrowolski i P. Pociask,

ta ścieżka powoli się kończy, konieczne jest inwestowanie,

możemy konkurować z dużymi biurami i wkraczać we wspo-

podnoszenie jakości, wdrażanie wymogów bhp itd. Obecnie

mniane nowe obszary, jak opracowywanie systemów dla

w Rosji sytuacja jest taka, jak u nas w latach 90. ub. wieku.

podwyższenia OME zakładów, niezawodności, doskonałości
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operacyjnej itd.
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Natalia Shestopalova

Agata Nowalińska

Jan Marek Buczek

Podczas wizyty w BiProjekcie „Przegląd Papierniczy” miał
również okazję rozmowy z innymi pracownikami. Zapytaliśmy, jak pracuje się w firmie...

Mateusz Jęczkowski

słem było wejście na rynek rosyjski. Dzięki temu jest dużo
ciekawej pracy.
Stanisław Henning pracuje od pół roku. Jest po studiach
inżynierskich i w trakcie magisterskich. W firmie panuje miła

Praca jest ciekawa, czasami trudna, ale staramy się wy-

atmosfera. Niewątpliwą zaletą tej pracy są „elastyczne godzi-

konywać to, co do nas należy, jak najlepiej – stwierdzają

ny”. Praca jest samodzielna, a w przypadku pytań i wątpliwo-

zgodnie Katarzyna Pawlak (odpowiedzialna za projekty

ści jest się z kim konsultować, można się więc wiele nauczyć.

modernizacyjne celulozowni) i Agata Nowalińska (projek-

Od kilku miesięcy w BiProjekcie pracuje wieloletni pra-

ty modernizacyjne maszyn papiernicznych), które zostały

cownik Bipropapu, a wcześniej CBTPP – Tomasz Barański.

zatrudnione w BiProjekcie zaraz po studiach.

Otrzymał atrakcyjną propozycję pracy przy ciekawym

Pracę i atmosferę panującą w biurze oceniam bardzo dobrze

projekcie i tak to się zaczęło. Pracę przy dużym projekcie

– mówi najmłodszy stażem Marek Braczkowski, który rozpo-

w Rosji potraktowałem jako wyzwanie i stwierdziłem, że

czął „przygodę” z BiProjektem w bieżącym roku, wcześniej

warto spróbować – przyznaje.

ponad 20 lat pracował w jednym z zakładów papierniczych.

Kilka miesięcy temu do zespołu dołączył Mirosław Walter,

Robię to, co zawsze chciałem i potrafię. Poza pracą za biurkiem

od 1972 r. związany z projektowaniem dla przemysłu papier-

jeżdżę do zakładów. Wykorzystuję i pogłębiam swoją wiedzę

niczego. Zapytany, jak ocenia rozwój BiProjektu, stwierdził:

technologiczną. Pracujemy zespołowo jako jedna drużyna

Jeśli będzie opierał się na doświadczonych specjalistach

i to jest super.

i pracowitej kadrze, to ma duże szanse efektywnego rozwoju,

Półtora roku temu do grona doświadczonych, wielolet-

pod warunkiem, że będzie praca. Inaczej nie pomogą najlepsi

nich praktyków dołączył Jan Marek Buczek, który realizuje

specjaliści. Jeżeli będą napływały zamówienia i kontrakty, to

zadania z zakresu mechaniki i pomaga młodym adeptom

my wszyscy będziemy zdopingowani do dobrej i oczekiwanej

w przygotowywaniu dokumentacji wykonawczej. Jak twier-

przez inwestorów realizacji prac.

dzi, chętnie dzieli się z młodymi kolegami swoją wiedzą
i bogatym doświadczeniem projektowym, a od nich z kolei

Zarządowi i wszystkim Pracownikom BiProjektu życzymy

uczy się przydatnych funkcji najnowszego oprogramowania

więc jak najwięcej kontraktów, dalszego prężnego rozwoju

komputerowego. Według Jego oceny – Najlepszym pomy-

i wszystkiego co najlepsze na cały 2018 rok.
J.W., A.K.
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