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Duet zamiast tria     

Struktura własności zmieniła się pod koniec 2018 r., kiedy 

to Zarząd opuścił jeden z  jego członków i  obecnie Zarząd 

jest dwuosobowy, a Państwo Nowak będą zarządzać firmą 

we dwoje, co niesie ze sobą nowe wyzwania.

„Biuro Projektowe tworzą ludzie”

Z  takim stwierdzeniem zgadzają się właściciele spółki 

BiProjekt. O tym, że nie są to słowa bez pokrycia świadczy 

atmosfera w  Biurze i  dbałość o  rozwój pracowników. Dla 

nich organizowane są intensywne kursy, podnoszące tak 

twarde, jak i miękkie umiejętności zawodowe. Biuro orga-

nizuje naukę języków obcych (rosyjskiego i  angielskiego), 

szkolenia branżowe, spotkania z  dostawcami technologii 

oraz urządzeń, a podczas wyjazdów integracyjnych odbywa-

ją się warsztaty z umiejętności miękkich (praca w zespole, 

radzenie sobie ze stresem itp.) W komfortowych, doskonale 

wyposażonych, dysponujących najnowocześniejszym opro-

gramowaniem, pracowniach projektowych panuje prawdzi-

wie przyjacielski klimat.

W  ramach doskonalenia struktury organizacyjnej został 

wyłoniony średni szczebel zarządzania, a samo Biuro zosta-

ło podzielone na kilka działów. Pracownicy średniego szcze-

bla, stojący na ich czele, zostali obdarzeni dużym zaufaniem, 

o czym świadczy powierzanie im coraz większej liczby odpo-

wiedzialnych zadań, zarówno projektowych, gdzie odpowia-

dają bezpośrednio przed klientami za wyniki pracy swoich 

zespołów, jak również obejmujących rozwój pracowników.

Jak podkreśla prezes A. Nowak, BiProjekt ma szczęście 

do zdolnych, pracowitych i lojalnych pracowników. Obecnie 

zasadniczy trzon firmy stanowi 27 osób zatrudnionych na 

stałe, które w  razie potrzeby, wspiera stała grupa współ-

pracowników. Wśród praktyków, pracujących wcześniej 

w  zakładach, przy maszynach papierniczych, są w  szere-
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Co wyróżnia BiProjekt spośród wielu innych biur projek-

towych? – odpowiedzi udziela Piotr Pociask:

 

BiProjekt jest spółką o wyłącznie polskim kapitale założy-

cielskim. Brak zobowiązań kapitałowych wobec właścicieli 

zagranicznych pozwala nam realizować usługi projektowe 

w konkurencyjnej cenie, jak również samodzielnie wyszu-

kiwać ciekawe projekty i zlecenia. Dzięki temu nasze biuro 

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

raz większym stopniu złożoności. 

Nowym obszarem działalności BiProjektu są usługi 

doradcze związane z  utrzymaniem ruchu (maintenance), 

niezawodnością (reliability) oraz doskonałością operacyj-

ną (manufacturing excellence). Do tych projektów, oprócz 

etatowych pracowników biura, zaangażowani są wieloletni 

praktycy wywodzący się ze znanych międzynarodowych 

koncernów. Dzielą się z naszymi klientami swoimi bogatymi 

doświadczeniami, np. we wdrażaniu programu niezawod-

ności dla maszyn papierniczych. Jeden z  wiodących pro-

ducentów papierów workowych na świecie, a nasz klient, 

zauważając poprawę OME, która przyczyniła się do realizacji 

zakładanych w  budżecie celów, rozważa zaangażowanie  

BiProjekt w pozostałych obszarach swojego zakładu, takich 

jak energetyka oraz celulozownia. Wcześniej jednak zostaną 
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kompleksowe zarządzanie projektami 
dzięki kompetentnemu zespołowi

Łódzkie Biuro Inżynieryjno-Projektowe Sp. z o.o., działające od 8 lat, skutecznie realizuje swoje ambitne plany 

rozwojowe. Odświeża wizerunek (o czym świadczy wprowadzone niedawno nowe logo), rozwija swoją bazę 

lokalową, dzięki przeniesieniu siedziby na trzecie piętro nowoczesnego biurowca BBC, rozbudowuje i wzmacnia 

kadrę, pozyskując doświadczonych specjalistów, głównie z przemysłu papierniczego.

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 BiProjekt jest przemysł 

celulozowo-papierniczy, w którym spółka najpełniej realizuje się na rynku rosyjskim.

Prezes Agnieszka Nowak i wiceprezes Grzegorz Nowak

doświadczenie i nowatorstwo
kapitałem na przyszłość

Od kilku lat zaproszenie do styczniowego numeru 
„Przeglądu…, w  którym prezentujemy łódzkie firmy 
projektowe, przyjmuje Biuro Inżynieryjno-Projekto-
we „BiProjekt” Sp. z o.o. Z zebranych publikacji two-
rzy się obraz tej prężnie działającej od 9 lat spółki 
o  wyłącznie polskim kapitale założycielskim, której 
wiodącym zakresem działalności jest nieprzerwanie 
projektowanie instalacji przemysłowych i komplekso-
we zarządzanie projektami, przede wszystkim z prze-
mysłu celulozowo-papierniczego, głównie na rynku 
rosyjskim.
O  zmianach w  strukturze własnościowej biura, 
jego aktualnej organizacji, najnowszych projektach 
i  ich realizacji oraz specyfice obsługiwanych ryn-
ków rozmawiamy z  właścicielami i  członkami za-
rządu BiProjektu – prezesem Agnieszką Nowak  
i wiceprezesem Grzegorzem Nowakiem. Prezes Agnieszka Nowak i wiceprezes Grzegorz Nowak
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gach BiProjektu – odpowiedzialni za projektowanie nowych 

rozwiązań technologicznych – Piotr Dobrowolski i Bogdan 

Skalski, pracuje także Piotr Pociask, który odpowiada za pla-

nowanie i realizację projektów inwestycyjnych. W ostatnim 

czasie do Biura dołączył Grzegorz Kowalski, konstruktor 

z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu i kierowa-

niu zespołami. W ocenie Zarządu pracownicy to największy 

kapitał firmy, a  inwestycja w  jego rozwój to bezpośrednia 

inwestycja w klienta, który może korzystać z ich wiedzy i do-

świadczenia podczas realizacji swoich projektów.

Biuro ma w swojej strukturze organizacyjnej ważne me-

rytorycznie działy – mechaniczny, technologiczny, auto-

matyczny, elektryczny i  analiz techniczno-ekonomicznych, 

przygotowane zarówno do realizacji projektów z przemysłu 

celulozowo-papierniczego, jak również z branży chemicznej 

i energetycznej, w której BiProjekt także jest obecny, choć 

w mniejszym zakresie.

W ramach powiększania bazy talentów, przewidywane jest 

zatrudnienie specjalistów z  doświadczeniem w  zakładach 

produkujących masy celulozowe. Na rynku rosyjskim, na któ-

rym BiProjekt najpełniej się realizuje, jest bowiem wiele celu-

lozowni, dlatego pojawia się potrzeba zatrudnienia w biurze 

managera w obszarze produkcji mas włóknistych.

Stałe związki z papiernictwem w Polsce

Od wielu lat firma utrzymuje i rozwija kontakty ze znaczą-

cymi producentami mas włóknistych, papieru i tektury – naj-

większymi zakładami zlokalizowanymi na terenie naszego 

kraju, a w szczególności: Mondi Świecie, International Paper 

Kwidzyn, Arctic Paper Kostrzyn oraz Stora Enso Ostrołęka. 

Współpracuje również z producentami i dostawcami maszyn 

i urządzeń papierniczych, np. z PMPoland w Jeleniej Górze.

Nowym klientem BiProjektu jest od niedawna Polska Wy-

twórnia Papierów Wartościowych w  Warszawie, dla której 

realizowane jest kompleksowe studium układu przygo-

towania masy wraz z  wymianą całego układu mielenia. To 

kompleksowe zadanie jest realizowane we współpracy z fir-

mami Valmet i Andritz. Z powodzeniem nadzoruje je Bog-

dan Skalski, doświadczony technolog z  20-letnim stażem 

pracy w  przemyśle papierniczym, pracujący w  BiProjekcie 

od dwóch lat. Ukończenie tego projektu przewidziane jest 

jeszcze w bieżącym roku.

Doświadczenie na rynku rosyjskim procentuje

Największym i wiodącym klientem i partnerem łódzkiego 

biura jest Grupa Ilim w Rosji. W jej wszystkich trzech zakła-

dach, zlokalizowanych w Koriażmie, Bracku i Ust-Ilimsku, Bi-

Projekt dał się poznać z jak najlepszej strony i dlatego otrzy-

muje kolejne zlecenia.

Rozpoczęta w 2016 r. strategiczna inwestycja Grupy Ilim 

w  zakładzie w  Bracku zbliża się do kluczowego momentu 

rozpoczęcia prac montażowych. Dla tego projektu ukończo-

na jest dokumentacja i rozpoczęły się nadzory nad realizacją 

zadań. Planowany jest rozruch zmodernizowanej linii w  III 

kwartale 2019 r.

Grupa Ilim – znany i  strategiczny inwestor, będący spółką 

typu joint venture Ilim i International Paper – realizuje na Sy-

berii kolejny duży projekt inwestycyjny, tym razem nie w Brac-

ku, lecz w Ust-Ilimsku. Decyzja o tej strategicznej inwestycji 

wynikała z potrzeby zwiększenia dostaw i sprzedaży wysokiej 

jakości kraftlinerów. W jej zakres wchodzą m.in. nowa maszy-

na papiernicza, plac drzewny, celulozownia, kocioł, wyparka 

i pozostałe wydziały. W ramach tak szerokiego projektu, Bi-

Projekt jest odpowiedzialny za obszar maszyny papierniczej 

do produkcji kratflinerów. Dostawcą kompletnej maszyny, 

o  wydajności ok. 2000 t/d, będzie Voith. Planowana wydaj-

ność linii produkcyjnej to 600 tys. t/r. Co ciekawe, Polacy brali 

udział w budowaniu celulozowni w Ust-Ilimsku na przełomie 

lat 70. i 80. w ramach RWPG. Po wielu latach, kolejne poko-

lenie polskich inżynierów powraca na plac budowy nowego 

zakładu. W tym miejscu, na łamach „Przeglądu…”, BiProjekt 

chciałby zwrócić się z  prośbą o  kontakt do wszystkich tych, 

którzy brali udział w tym projekcie na przełomie lat 70/80.

Powiązania Ilim z International Paper wymuszają w proce-

sie decyzyjnym przejście przez etapy nazywane FEL (Front-

-End Loading). Znając dobrze specyfikę zarówno rosyjską, 

jak i amerykańską, BiProjekt przygotował raport i dokumen-

tację pozwalającą na zatwierdzenie etapu FEL2 oraz rozpo-

czął prace nad FEL3, obejmujące projekt wstępny i szacunek 

kosztów inwestycji z dokładnością ±10%. Na tym etapie wy-
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poza wymiernymi korzyściami, umożliwia zdobywanie cen-

nych doświadczeń oraz rozwój nowych kompetencji.

Wymagania rosyjskiego rynku są specyficzne. Tamtejsze 

standardy znacznie różnią się od obowiązujących w  Polsce 

i Europie. Widać to już na etapie przygotowywania dokumen-

tacji, która jest bardzo szczegółowa, nie pozostawia margine-

su na inwencję i propozycję projektanta. Musi ona spełniać 

wymagania rządowych i  regionalnych organów nadzorują-

cych, zawartych w  normach GOST. Rosyjskie normy wydają 

się często niezrozumiałe dla obcokrajowców, ale muszą być 

bezwarunkowo spełnione przez każdego projektanta działa-

jącego na tamtym rynku.

Prognozy na przyszłość

Prognozy dla Biura Inżynieryjno-Projektowego „BiProjekt” 

są dobre i  związane z  dynamicznym rozwojem rynku rosyj-

skiego, przede wszystkim z grupami Ilim, Mondi oraz Segieża. 

W zakładach celulozowo-papierniczych w Rosji trwają rozpo-

częte inwestycje i planowane są następne. Biura projektowe 

działające na terenie Rosji nie są w stanie obsłużyć wszystkich 

klientów, a poza tym rosyjscy inwestorzy są zainteresowani 

innym spojrzeniem na projektowanie. Zatem doświadczenie, 

nowatorski sposób myślenia i działania – to dla BiProjektu ka-

pitał na przyszłość.

konuje się już pełny, rozszerzony projekt założeniowy z ele-

mentami projektu wykonawczego.

Za zlokalizowaniem tego dużego zakładu w  Ust-Ilimsku 

przemawiały względy strategiczne, a przede wszystkim głów-

ny kierunek eksportu, jakim są Chiny. Kraj Środka jest stałym, 

dużym odbiorcą papieru i rynek producentów musi uwzględ-

niać stale rosnący popyt, a  tym samym zapewnić podaż 

i produkcję papierów opakowaniowych. Poza tym, Rosja jest 

potencjalnie bardzo dużym producentem i dostawcą celulo-

zowych mas włóknistych, co jest ogromnym atutem w czasie, 

gdy na wielu rynkach odczuwalny jest ich brak.

Współpraca z Ilim to dla BiProjektu powód do dumy i za-

dowolenia. Jak podkreśla wiceprezes G. Nowak, Grupa Ilim 

to największy, ale nie jedyny klient łódzkiego biura w Rosji.

Ważnym partnerem jest także Mondi Syktyvkar, dla które-

go BiProjekt zrealizował studium przygotowania inwestycji, 

czyli projekt techniczno-ekonomiczny na rozbudowę celu-

lozowni, i oczekuje na rozpoczęcie następnego etapu w ra-

mach szeroko zakrojonego projektu pod nazwą „Horyzont”.

Biuro pracuje również dla Grupy Segieża – producenta 

papierów workowych. Ta Grupa aktualnie pokrywa aż 50% 

zapotrzebowania rosyjskiego rynku na papier workowy. 

Dysponuje dużym potencjałem i planuje nowe inwestycje.

Obecność BiProjekt na rynku rosyjskim i realizacja zleca-

nych prac projektowych, to było i jest duże wyzwanie, które, 
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Na wyjeździe 
integracyjnym 
w Zakopanem


