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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
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W obecności prezes Agnieszki Nowak i wiceprezesa Grzegorza Nowaka o działalności biura mówili przedstawiciele
o wyłącznie polskim kapitale założycielskim, której
pionów: Piotr Pociask – odpowiedzialny za planowanie i analizę projektów, Bogdan Skalski – technolog z 20-letnim
wiodącym zakresem działalności jest nieprzerwanie
stażem
pracy w przemyśle
papierniczym ii kompleksow Instytucie Papiernictwa i Poligrafii PŁ oraz Piotr Dobrowolski
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mysłu
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obowiązków
rozmówców potwierdzały,
nadal głównym obszarem działalności BiProjekt jest przemysł
rosyjskim.
celulozowo-papierniczy, w którym spółka najpełniej realizuje się na rynku rosyjskim.
O zmianach w strukturze własnościowej biura,
jego aktualnej organizacji, najnowszych projektach
Co wyróżnia
BiProjekt
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wieluobsługiwanych
innych biur projeki ich realizacji
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ryn- niezawodnością (reliability) oraz doskonałością operacyjtowych?
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Piotr Pociask:
ków
rozmawiamy
z właścicielami
i członkami za- ną (manufacturing excellence). Do tych projektów, oprócz
rządu BiProjektu – prezesem Agnieszką Nowak etatowych pracowników biura, zaangażowani są wieloletni
Prezes Agnieszka Nowak i wiceprezes Grzegorz Nowak
i wiceprezesem Grzegorzem Nowakiem.
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
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workowych
na świecie, a nasz
klient,
wyposażonych,
dysponujących
najnowocześniejszym
opro-
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to Zarządstopniu
opuścił złożoności.
jeden z jego członków i obecnie Zarząd
raz większym
jest dwuosobowy, a Państwo Nowak będą zarządzać firmą
Nowym obszarem działalności BiProjektu są usługi
we dwoje, co niesie ze sobą nowe wyzwania.
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Biuro Projektowe tworzą ludzie
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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 organizuje naukę języków obcych (rosyjskiego i angielskiego),
szkolenia branżowe, spotkania z dostawcami technologii
oraz urządzeń, a podczas wyjazdów integracyjnych odbywają się warsztaty z umiejętności miękkich (praca w zespole,

radzenie sobie ze stresem itp.) W komfortowych, doskonale

W ramach doskonalenia struktury organizacyjnej został
wyłoniony średni szczebel zarządzania, a samo Biuro zostajak
energetyka
Wcześniej
jednak
zostaną
ło podzielone
naoraz
kilkacelulozownia.
działów. Pracownicy
średniego
szczebla, stojący na ich czele, zostali obdarzeni dużym zaufaniem,
o czym świadczy powierzanie im coraz większej liczby odpowiedzialnych zadań, zarówno projektowych, gdzie odpowiadają 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 współpracowników. Wśród praktyków, pracujących wcześniej
w zakładach, przy maszynach papierniczych, są w szere-

BiProjekt w pozostałych obszarach swojego zakładu, takich
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