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Pro fe sjo nal ny part ner in we sty cji
prze my sło wych
Kon�sor�cjum�Pro�jek�to�wo�-Wy�ko�naw�cze�„Eko�bu�do�wa” Sp.�z o.o.�w Beł�cha�to�wie�na ryn�ku�bu�dow�la�nym�dzia�ła�już�od 23�lat.
Do�me�ną�fir�my�są�usłu�gi�wy�ko�naw�stwa�in�we�sty�cji�w za�kre�sie�od pro�jek�tu�po re�ali�za�cję�„pod klucz”.
„Eko�bu�do�wa”� spe�cja�li�zu�je� się
wpro�jek�to�wa�niu,�ada�pta�cji,�wy�-
ko�naw�stwie�wpeł�nym�za�kre�sie
bran�żo�wym,� w na�stę�pu�ją�cych
dzie�dzi�nach:�in�sta�la�cje�me�cha�-
nicz�ne�i au�to�ma�ty�ka,�pro�ce�so�we
in�sta�la�cje�prze�my�sło�we,�bu�dow�-
nic�two�prze�my�sło�we�ma�łoku�ba�-
tu�ro�we,�a tak�że�ofe�ru�je�sze�ro�ki
za�kres� usług� spa�wal�ni�czych.
– Wie�lo�let�nie� do�świad�cze�nie,
wy�kwa�li�fi�ko�wa�na ka�dra� pra�-
cow�ni�cza,�no�wo�cze�sne�za�ple�cze
tech�nicz�ne� oraz� za�do�wa�la�ją�ce
wy�ni�ki�współ�pra�cy�przy�ko�lej�-
nych�re�ali�za�cjach�po�wo�du�ją�sta�-
ły�wzrost�za�ufa�nia�na�szych�klien�-
tów.�Pod�cho�dzi�my�do na�szych
za�dań�kom�plek�so�wo,�po�czy�na�-
jąc�od pro�jek�tu,�po�przez�wy�ko�-
naw�stwo�na roz�ru�chu�koń�cząc.
Na�si�pro�jek�tan�ci�każ�dą�spra�wę
trak�tu�ją�prio�ry�te�to�wo,�po�świę�ca�-
jąc�się�jej�z du�żym�za�an�ga�żo�wa�-
niem.�Świad�czy�my�tak�że�ser�wis
gwa�ran�cyj�ny� i po�gwa�ran�cyj�ny,
czu�wa�jąc� nad po�praw�no�ścią
funk�cjo�no�wa�nia�zre�ali�zo�wa�nych
przez� nas� pro�jek�tów� –� mó�wi
Ze�non� Ro�sół,� Pre�zes� Za�rzą�du
Kon�sor�cjum�Pro�jek�to�wo�-Wy�ko�-
naw�cze�go�Eko�bu�do�wa�Sp.�z o.o.
w Beł�cha�to�wie.�–�Dba�my�o bez�-
pie�czeń�stwo� pra�cow�ni�ków,� co
rów�nież�wpły�wa�nana�szą�re�pu�ta�-
cję.�Ja�ko�po�twier�dze�nie�cer�ty�fi�ko�-

wa�li�śmy� sys�tem� za�rzą�dza�nia
bez�pie�czeń�stwem� i hi�gie�ną
pra�cy� BS�OHSAS 18001� oraz
sys�tem� za�rzą�dza�nia� ja�ko�ścią
ISO 900� –� pod�kre�śla� pre�zes
Ze�non�Ro�sół.
W 2009� r.� Kon�sor�cjum

wdro�ży�ło� sys�tem�za�rzą�dza�nia

ja�ko�ścią�spa�wa�nia�ma�te�ria�łów
me�ta�lo�wych�ISO 3834.�Fir�ma
po�sia�da�rów�nież�upraw�nie�nia
Urzę�du�Do�zo�ru�Tech�nicz�ne�go
dowy�twa�rza�nia�i na�praw�urzą�-
dzeń�oraz� ru�ro�cią�gów�ci�śnie�-
nio�wych.� –� Je�ste�śmy�w peł�ni
świa�do�mi,� że� do�bra� po�zy�cja

fir�my�uwa�run�ko�wa�na jest�nie�-
ustan�nym�do�sko�na�le�niem.�Dla�-
te�go�na tym�się�kon�cen�tru�je�my,
speł�nia�jąc�po�trze�by�naj�bar�dziej
wy�ma�ga�ją�cych�klien�tów�–�do�-
da�je�pre�zes�„Eko�bu�do�wy”.
Licz�ne� cer�ty�fi�ka�ty,� re�fe�ren�-

cje� i wy�róż�nie�nia� biz�ne�so�we

(m.in.�Ge�par�dy�Biz�ne�su,�Ga�ze�-
le�Biz�ne�su,�Ja�kość�Ro�ku,�Po�lish
Pro�duct,� Fir�ma� Bu�dow�la�na
Ro�ku,� Naj�wyż�sza� Ja�kość� Qu�-
ali�ty�In�ter�na�tio�nal,�Cer�ty�fi�ka�ty
Wia�ry�god�no�ści�Biz�ne�so�wej)�po�-
twier�dza�ją,�że�„Eko�bu�do�wa”�to
so�lid�ny�i rze�tel�ny�part�ner,�gwa�-

ran�tu�ją�cy�naj�wyż�szą�ja�kość�oraz
ter�mi�no�wość�po�wie�rzo�nych�mu
prac.�
Nauwa�gę�za�słu�gu�je�wy�jąt�ko�-

wa�dy�na�mi�ka�roz�wo�ju�przed�się�-
bior�stwa.�Na prze�strze�ni�nie�co
po�nad 22� lat� „Eko�bu�do�wa”
zre�ali�zo�wa�ła sze�reg� in�we�sty�cji
w sys�te�mie�„za�pro�jek�tuj�i zbu�-
duj”,� co�wpły�nę�ło�na znacz�ny
wzrost� po�zy�cji� na ryn�ku� bu�-
dow�la�nym.�Fir�ma�by�ła�part�ne�-
rem�przy re�ali�za�cjach�tak�uzna�-
nych� przed�się�biorstw,� jak
Bu�di�mex,� Skan�ska,� Shi�mi�zu
Cor�po�ra�tion,� Ka�ji�ma� Po�land,
Ta�ke�na�ka�Eu�ro�pe,�Fu�ji�Se�al,�JTI
Po�land Sp.� z o.o.,� czy� Ke�aser
Kom�pres�so�ren Sp.�z o.o.
–�Mi�sją�na�szej�fir�my�jest�ofe�-

ro�wa�nie�usług�za�pew�nia�ją�cych
so�lid�ność�ipro�fe�sjo�na�lizm�wy�ko�-
naw�stwa�kom�plek�so�wej�in�we�sty�-
cji� z uwzględ�nie�niem� naj�wyż�-
szych� stan�dar�dów� JA�KO�ŚCI
I BEZ�PIE�CZEŃ�STWA� –� do�-
da�je�Ze�non�Ro�sół,�Pre�zes�Za�rzą�-
du� Kon�sor�cjum� Pro�jek�to�wo�-
-Wy�ko�naw�cze�go�„Eko�bu�do�wa”
Sp.�z o.o.�

Mag�da�le�na Tu�łec�ka,�Ja�cek�Ma�jew�ski

Czym�zaj�mu�je�się�EL�GRA?
Od po�nad 18�lat�ofe�ru�je�my�in�-
no�wa�cyj�ne� roz�wią�za�nia� in�ży�-
nier�skie,� za�pew�nia�jąc� na�szym
klien�tom�kom�plek�so�wą�ob�słu�-
gę� in�we�sty�cji� prze�my�sło�wych.
Zaj�mu�je�my� się� do�radz�twem,
pro�jek�to�wa�niem,� uru�cha�mia�-
niem�in�sta�la�cji�pro�ce�so�wych�i li�-
nii�pro�duk�cyj�nych,�po�cząw�szy
od eta�pu�przy�go�to�wa�nia�kon�-
cep�cji,�po�przez�mon�taż�ukła�dów
au�to�ma�ty�ki,� te�sty� i ba�da�nia,
mon�taż� obiek�to�wy� in�sta�la�cji
u od�bior�cy� i jej� roz�ruch,� aż

po szko�le�nia�i ser�wis.
Dą�ży�my�do te�go,�aby
na�sze�wdro�że�nia�by�-
ły�nie�tyl�ko�gwa�ran�-
cją�ja�ko�ści�świad�czo�-
nych�usług,�ale�tak�że
sa�tys�fak�cją� eko�no�-
micz�ną.�
Hi�sto�ria�na�szej�fir�-

my�jest�po�twier�dze�-
niem� jej� sta�bil�no�ści
i pew�no�ści�dzia�ła�nia
naryn�ku.�Uda�ło�nam
się�zy�skać�opi�nię�so�-
lid�ne�go� part�ne�ra,
któ�ry�gwa�ran�tu�je�re�-
ali�za�cję�pod�ję�tych�zo�-
bo�wią�zań�wo�bec�na�-

szych�kon�tra�hen�tów,�za�rów�no
w Pol�sce,�jak�i za�gra�ni�cą.�

Kto�za�tem�jest�od�bior�cą�Pań�-
stwa�usług?
To�bar�dzo�sze�ro�kie�gro�no�klien�-
tów,�doktó�rych�na�le�żą�za�rów�no
nie�wiel�kie�za�kła�dy�pro�duk�cyj�ne,
jak� rów�nież�mię�dzy�na�ro�do�we
kon�cer�ny.�Na�sze�kie�run�ki�dzia�-
ła�nia� obej�mu�ją� swo�im� za�się�-
giem�po�nad10�kra�jów,�głów�nie
zana�szą�wschod�nią�gra�ni�cą,�ale
też�Skan�dy�na�wię,�Niem�cy,�Wło�-
chy,�Hisz�pa�nię� i Fran�cję.�Do�-

tych�czas�wdro�ży�li�śmy�bli�sko�ty�-
siąc� roz�wią�zań� tech�no�lo�gicz�-
nych,�co�po�zwo�li�ło�nam�na roz�-
wi�nię�cie�się�w wie�lu�sek�to�rach,
m.in.�wspo�żyw�czym.�To�wła�śnie
w tej� bran�ży,� dla� li�de�ra� pro�-
duk�cji�so�li,�wy�ko�na�li�śmy�bar�dzo
zło�żo�ną�in�we�sty�cję,�przy�czy�nia�-
jąc� się� do stwo�rze�nia� jed�ne�go
z naj�no�wo�cze�śniej�szych�obiek�-
tów� pro�duk�cyj�nych�w Pol�sce.
W pro�ce�sie�ofer�to�wa�nia�bra�ło
udział�wie�le�firm,�któ�re�za�pro�-
po�no�wa�ły� swo�je� roz�wią�za�nia,
znacz�nie�róż�nią�ce�się�od sie�bie.
O wy�bo�rze�fir�my�EL�GRA�zde�-
cy�do�wa�ła� przede� wszyst�kim
na�sza� kon�cep�cja� tech�nicz�na,
opar�ta�na no�wo�cze�snych�tech�-
no�lo�giach,� bę�dą�ca� gwa�ran�cją
re�ali�za�cji� po�sta�wio�nych� za�ło�-
żeń,�a tak�że�szcze�gó�ło�wo�opra�-
co�wa�ny�pro�ces�wspar�cia�ser�wi�-
so�we�go,� któ�ry� za�pew�nił� sta�ły
i nie�za�kłó�co�ny� prze�bieg� pro�-
duk�cji.�

Naczym�po�le�ga�ły�Pań�stwa�pra�-
ce�przyre�ali�za�cji�te�go�pro�jek�tu?�
Pierw�szym� kro�kiem� by�ło� wy�-
ko�na�nie�ca�łej�in�fra�struk�tu�ry�bu�-
dyn�ku� dla� no�wych� ma�szyn
iurzą�dzeń.�Ha�lę�wy�po�sa�ży�li�śmy

wpo�tęż�ną�ilo�ści�ka�bli�za�si�la�ją�cych
i ste�row�ni�czych,�in�sta�la�cji�elek�-
trycz�nych,� oświe�tle�nio�wych,
te�le�tech�nicz�nych,�prze�ciw�po�ża�-
ro�wych,�si�ły,�ste�ro�wa�nia,�uzie�mie�-
nia,�od�gro�mo�wej,�świa�tło�wo�do�-
wej�wraz�z oka�blo�wa�niem�sie�ci
prze�my�sło�wych� Pro�fi�bus� PA,
DP,�po�zwa�la�ją�cych�naza�rzą�dze�-
nie�dzie�siąt�ka�mi�urzą�dzeń�ima�-
szyn�zlo�ka�li�zo�wa�nych�wdzie�wię�-
cio�pię�tro�wym� bu�dyn�ku� ha�li
pro�duk�cyj�nej.� Na�wią�za�li�śmy
współ�pra�cę�z czo�ło�wy�mipro�du�-
cen�ta�mi� ma�szyn,� m.in.� z Ha�-
ver&Boc�ker,� Astor,� Ro�bo�pac,
In�trex.�Li�nie�zo�sta�ły�wy�po�sa�żo�-
ne�wspe�cja�li�stycz�ne�urzą�dze�nia,
tj.�pa�ko�wacz�ki,�apli�ka�to�ry�ety�kiet,
pa�le�ty�za�to�ry,�ma�ga�zyn�ki�pa�let,
owi�jar�ki�oraz�ro�bo�ty�prze�my�sło�-
we.�Za�da�nie�po�le�ga�ło�na spię�ciu
wszyst�kich� ma�szyn� w spój�ny
ciąg� tech�no�lo�gicz�ny.� Ostat�nią,
naj�waż�niej�szą�fa�zą�pro�jek�tu,�by�-
ło�przy�go�to�wa�nie�oraz�wdro�że�-
nie� sys�te�mu�ste�ro�wa�nia�PCS7,
od�po�wie�dzial�ne�go� za nad�zór,
mo�ni�to�ring� i za�rzą�dza�nie� ca�-
łym�ukła�dem.

Czy�dzia�łal�ność�prze�my�sło�wa
w miej�sco�wo�ści�o cha�rak�te�rze

uzdro�wi�sko�wym,� ja�kim� jest
Ino�wro�cław,�nie�sie�ja�kieś�ogra�-
ni�cze�nia?
Wna�szym�przy�pad�ku�ab�so�lut�-
nie�nie,�po�nie�waż�z jed�nej�stro�-
ny�mia�sto�ma�do�sko�na�le�wy�dzie�-
lo�ną� stre�fę� uzdro�wi�sko�wą,
azdru�giej�–�na�sza�dzia�łal�ność�nie
jest�wża�den�spo�sób�uciąż�li�wa�dla
oto�cze�nia.�WIno�wro�cła�wiu�po�-
sia�da�my�je�dy�nie�biu�ra�pro�jek�to�-
we� i warsz�ta�ty� kon�struk�cyj�ne,
a za�sad�ni�cze�pra�ce�mon�ta�żo�we
od�by�wa�ją�się�w ha�lach�pro�duk�-
cyj�nych�klien�tów.�Nie�mniej�jed�-
nak�na�sza�obec�na�sie�dzi�ba�sta�ła
się�już�zbyt�ma�ła.�Aby�za�pew�nić
re�ali�za�cję� usług� na ocze�ki�wa�-
nym�przez�ry�nek�po�zio�mie�za�in�-
we�stu�je�my�wbu�do�wę�no�wej�sie�-
dzi�by� w stre�fie� go�spo�dar�czej.
To�nasz�głów�ny�plan�nanaj�bliż�-
sze 2�la�ta.
Pra�gnie�my� tak�że� po�sze�rzyć

na�szą�ofer�tę�o uni�wer�sal�ne�roz�-
wią�za�nia,�któ�re�po�przez�nie�wiel�-
kie� mo�dy�fi�ka�cje� wy�ni�ka�ją�ce
z okre�ślo�nych�po�trzeb�In�we�sto�-
ra,�sta�ną�się�go�to�wą�ofer�tą�tech�-
no�lo�gicz�ną.�Przy�kła�dem�jest�tu�-
taj� wie�lo�za�da�nio�wy� chwy�tak,
któ�ry�z ła�two�ścią�moż�na�do�pa�so�-
wać� do pa�le�ty�zo�wa�ne�go� pro�-

duk�tu.� Wy�ko�na�li�śmy� już� ta�ką
in�we�sty�cję�dla�klien�ta�za�gra�nicz�-
ne�go.�To�chwy�tak�pa�le�ty�zu�ją�cy
na�wo�zy� pa�ko�wa�ne� w kar�ton
i wwor�ki�o dwóch�roz�mia�rach.
Roz�wią�za�nie�przy�nio�sło�oszczęd�-
no�ści,�wy�ni�ka�ją�ce�zbra�ku�po�trze�-
by� in�we�sto�wa�nia�w do�dat�ko�we
sta�no�wi�ska�zro�bo�ty�zo�wa�ne�wy�po�-
sa�żo�ne�w chwy�ta�ki�do róż�nych
opa�ko�wań.�Znacz�nie�zwięk�szy�ła
się� też� wy�daj�ność� li�nii,� dzię�ki
moż�li�wo�ści�szyb�kie�go�prze�zbro�-
je�nia� pro�duk�cji� w sto�sun�ku
do opa�ko�wa�nia.�
Na�si� kon�struk�to�rzy� bu�du�ją

i wdra�ża�ją�ko�lej�ne�ele�men�ty�sy�-
gno�wa�ne�na�szą�mar�ką,�któ�re�bę�-
dą�wspie�ra�ły� i opty�ma�li�zo�wa�ły
new�ral�gicz�ne�pro�ce�sy�pro�duk�cyj�-
ne.� Chce�my,� aby� na�sza� fir�ma
by�ła świa�do�mym�ipew�nym�wy�-
bo�rem�na�szych�klien�tów,�umoż�-
li�wia�ją�cą�osią�ga�nie�po�nad�prze�-
cięt�nych�wy�ni�ków.�Nie�ustan�nie
się�roz�wi�ja�my�idy�wer�sy�fi�ku�je�my
ofer�tę.�Tyl�ko�ta�kie�po�dej�ście�po�-
zwa�la�nam�napod�no�sze�nie�ja�ko�-
ści�iwy�daj�no�ści,�przy�czy�nia�jąc�się
do uzy�ski�wa�nia�lep�szych�wy�ni�-
ków�na�szych�part�ne�rów,�jak�rów�-
nież�dla�nas�sa�mych.

Rozmawiał�Ja�cek�Ma�jew�ski

Od po my słu do re ali za cji
Dla cze go war to sta wiać na kom plek so we roz wią za nia? 
Za�kła�dy�prze�my�sło�we�co�raz�czę�ściej�ko�rzy�sta�ją�z usług�wy�ko�naw�ców,�świad�czą�cych�usłu�gi�in�we�sty�cyj�ne�„pod klucz”.�Uspraw�nia�to�ko�mu�ni�ka�cję
i re�ali�za�cję�zle�ce�nia.�EL�GRA�En�gi�ne�ering Sp.�z o.o. Sp.�k.�(Ino�wro�cław)�jest�przy�kła�dem�ta�kiej�fir�my�bran�ży�au�to�ma�ty�ki�prze�my�sło�wej,�ofe�ru�ją�cej
in�no�wa�cyj�ne�roz�wią�za�nia,�do�sto�so�wa�ne�do ocze�ki�wań�klien�tów.�Wy�so�ka�ja�kość�świad�czo�nych�usług�zo�sta�ła�na�gro�dzo�na�Go�dłem�QI�Se�rvi�ces
w pre�sti�żo�wym�pro�gra�mie�Naj�wyż�sza�Ja�kość�Qu�ali�ty�In�ter�na�tio�nal 2017.�

Roz�mo�wa�zWal�de�ma�rem�Smo�liń�skim,�Pre�ze�sem�Za�rzą�du�EL�GRA�En�gi�ne�ering Sp.�z o.o. Sp.�k.
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