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Z takiego założenia
wychodzi firma Projekt,
zajmująca się
automatyką
przemysłową
i elektrotechniką.

Dlatego współpracuje
nie tylko z Politechniką
Opolską, ale też
z Zespołem Szkół
Elektrycznych w Opolu.
Zdaniem szefa tej firmy
dobry fachowiec nie
musi już po pieniądze
wyjeżdżać do Niemiec. 

ANDRZEJ LIBICH

F
irma Projekt istnieje od 1992
roku. Jest uznanym dys-
trybutorem komponentów
automatyki przemysłowej

i elektrotechniki w Polsce. – Od 10 lat
zajmujemy się też projektowaniem
i produkcją prototypowych maszyn
i linii dla przemysłu – mówi prezes
firmy Tomasz Pułtorak. I dodaje:
– W ostatnich latach dynamicznie ro-
śnie ilość usług świadczonych przez
nas dla klientów zagranicznych.
W tym roku dostarczyliśmy i uru-
chomiliśmy linie produkcyjne w Por-
tugalii i w Meksyku, a latem wyko-
naliśmy także instalację w jednej
z amerykańskich baz wojskowych
w Niemczech.

Z Opola na cały świat 

Projekt specjalizuje się głównie w do-
stawach rozwiązań dla przemysłu sa-
mochodowego i AGD. – Jest duża
szansa, że wasza pralka lub zmywarka
została wykonana dzięki stanowi-
skom i maszynom dostarczonym
światowym potentatom rynku AGD
przez naszą firmę. Opierając głowy
na zagłówkach samochodowych też
można myśleć o nas. Na wykonanych
przez nas liniach codziennie produ-
kuje się tysiące zagłówków dla czo-
łowych marek samochodowych. Na-
sze linie do piankowania zagłówków
pracują w Polsce, Portugalii i Mek-
syku. W planach na przyszły rok jest
Francja – opowiada Tomasz Pułtorak. 

Obecnie w firmie Projekt pracu-
ją 82 osoby. Są wśród nich inżynie-
rowie automatycy, robotycy, elek-
trycy i mechanicy. – Ale w całym pro-

cesie produkcyjnym bardzo ważną
rolę odgrywa również nasz do-
świadczony zespół elektromonterów,
mechaników oraz tokarzy i frezerów.
Pracownicy ci odgrywają kluczową
rolę, bo są wykonawcami tego, co
wcześniej powstaje w głowach i kom-
puterach projektantów. Od ich su-
mienności, doświadczenia i kre-
atywności w dużej mierze zależy nasz
ostateczny sukces – podkreśla prezes
i dopowiada, że spora część załogi ma
bardzo długi, 10- czy nawet 15-letni
staż w przedsiębiorstwie.

Student z kilkuletnim
doświadczeniem 

Firma Projekt, jak podkreśla jej kie-
rownictwo, nastawiona jest na „wy-

chowanie” sobie fachowców. – WOpo-
lu nie ma firm o podobnym do nasze-
go profilu. Trudno jest znaleźć już
ukształtowanych pracowników, z do-
świadczeniem w projektach podob-
nych do naszych. Receptą na to od wie-
lu lat była współpraca z Politechniką
Opolską. Od ponad roku współpracu-
jemy też z Zespołem Szkół Elektrycz-
nych w Opolu – relacjonuje Pułtorak.

By kooperacja między firmą,
a uczelnią przynosiła efekty, w 2012
roku Projekt wykonał osiem stano-
wisk laboratoryjnych, dzięki którym
studenci podczas ćwiczeń mają moż-
liwość zapoznania się z aparaturą ak-
tualnie stosowaną w przemyśle. – Co
roku kilkoro najlepszych studentów
odbywa też u nas praktyki. Wielu

z nich potem podejmuje tu pracę
– opowiada prezes.

W jego opinii prawdziwych talen-
tów warto jednak szukać już w szko-
le średniej. – Stąd nasze wsparcie dla
Koła Robotycznego z Zespołu Szkół
Elektrycznych oraz dla Opolskiej Li-
gi Robotów. Pozwala to grupie mło-
dych pasjonatów rozwijać zaintere-
sowania, a nam docierać do nich z my-
ślą, że kiedyś mogą stanowić o sile na-
szej firmy – wyjaśnia. – Pierwsze efek-
ty już są: jeden z absolwentów opol-
skiego Zespołu Szkół Elektrycznych,
dziś student pierwszego roku poli-
techniki, pracuje z nami już przy dru-
gim projekcie. Za kilka lat, jako świe-
żo upieczony inżynier, będzie miał
kilkuletnie doświadczenie. 

Za pracę z młodzieżą prezydent
Opola nagrodził firmę PROJEKT ty-
tułem „Partner edukacji zawodowej”.

Fachowiec nie musi emigrować 
Czy warto szukać pracy w sekto-

rze automatyki przemysłowej i elek-
trotechniki? – Zarobki najlepszych
specjalistów w naszej firmie znaczą-
co przewyższają tak zwaną średnią
krajową. Na dzisiejszym rynku pra-
cy dobry frezer może liczyć na pen-
sję, o której przeciętny humanista
może tylko pomarzyć – przekonuje
Tomasz Pułtorak. I zapewnia: – Do-
bry fachowiec nie musi już dziś po
pieniądze wyjeżdżać do Niemiec.

Prócz zarobków opolska firma
swoim pracownikom oferuje też do-

finansowanie kart Multisport, pry-
watną opiekę lekarską, czesne za
studia oraz naukę języków obcych.
– Jako firma inżynierska musimy
cały czas być w technicznym „czu-
bie”. Automatyka przemysłowa i ro-
botyka to dziedziny, które wyma-
gają ciągłego uczenia. W związku
z tym nasi pracownicy są praktycz-
nie cały czas szkoleni. Tego wyma-
gają od nas zarówno dostawcy tech-
nologii, np. producenci robotów, ale
też klienci, którzy chcą mieć pew-
ność, że należycie wykonamy po-
wierzone nam zadania – mówi pre-
zes firmy Projekt.

Firma organizuje też wspólne
wyjścia dla pracowników, a raz w ro-
ku weekendowy wyjazd integracyj-
ny. Efekty są więcej niż dobre.
– Przez ostatnie kilka lat przychody
ze sprzedaży podwoiły się. Od 2014
roku liczba zatrudnionych osób
w naszej firmie wzrosła niemal 2,5-
krotnie. To wynik konsekwentnie re-
alizowanej polityki handlowej i stra-
tegii stawiania na jakość świadczo-
nych usług – podkreśla Tomasz Puł-
torak. I dopowiada: – Prognozujemy,
że najbliższe lata powinny sprzyjać
firmom zajmującym się automaty-
zacją i robotyzacją w przemyśle. Li-
czymy, że szerzej uda nam się za-
istnieć na rynkach zagranicznych.
Nie boimy się konkurencji z Niemiec
czy Włoch. Wiemy, że w niczym im
nie ustępujemy.f

Talentów warto szukać 
już w szkole średniej 

M
A

T
E

R
IA

Ł
Y

 P
R

A
S

O
W

E
M

A
T

E
R

IA
Ł

Y
 P

R
A

S
O

W
E

Zrobotyzowana linia piankowania

zagłówków samochodowych,

Firma Projekt

Tomasz Pułtorak

W Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
w sprawie o sygn. akt I Ns 553/17 toczy się 

postępowanie z wniosku Miasta 
Inowrocław o stwierdzenie 

nabycia spadku po Barbarze Katerla,
zmarłej w dniu 2.4.1990 r. w Poznaniu,
ostatnio stale zamieszkałej w Poznaniu. 

W związku z powyższym wzywa się wszystkich 
zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy 
od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili
i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym
wypadku Sąd może ich pominąć w postanowieniu
o stwierdzeniu nabycia spadku.

OFERTA KRAJOWA/33727277

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda

w Poznaniu, I Wydział Cywilny, ogłasza, że w tut.

Sądzie w I Wydziale Cywilnym pod sygn. I Ns 545/17

toczy się postępowanie z wniosku Doroty Filberek

o stwierdzenie nabycia spadku 

po Marii Fulara 
z domu Doroszenko, córce Grzegorza i Adeli,

zmarłej 18 czerwca 2017 r. w Poznaniu, 

ostatnio stale zamieszkałej w Poznaniu.

Sąd wzywa spadkobierców Marii Fulara, aby

zgłosili się do Sądu Rejonowego Poznań – Nowe

Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziału I Cywilnego,

do sprawy I Ns 545/17 w terminie 3 miesięcy 

od ukazania się tego ogłoszenia i udowodnili swe

prawa do spadku po Marii Fulara, w przeciwnym

razie mogą zostać pominięci w postanowieniu

o stwierdzenie nabycia spadku po wyżej wymienionej.

OFERTA KRAJOWA/33727334

OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy

– Woli w Warszawie II Wydział Cywilny

pod sygnaturą akt II Ns 1082/16 toczy

się z wniosku Jana Romana Sielke sprawa

o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie

Kubiak, urodzonego w Karolkowie, zmarłego

dnia 23 listopada 2003 r. 

w Warszawie, zamieszkałego przed śmiercią

w Warszawie przy ul. Synów Pułku 4 m. 5. Sąd

wzywa wszystkich spadkobierców wyżej

wymienionej osoby, aby w terminie 3 miesięcy

od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili

się w Sądzie i wykazali swoje prawa do

spadku, 

gdyż w przeciwnym razie mogą zostać

pominięci w postępowaniu spadkowym.
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SZUKASZ ROZWIĄZAŃ 
REKLAMOWYCH?

71 371 73 55

reklama@wroclaw.agora.pl
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