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