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Biuro za∏o˝one zosta∏o w roku 1990
przez czterech naukowców z Insty-

tutu Maszyn i Nap´dów Elektrycznych
Politechniki Wroc∏awskiej: Leszka Szty-
liƒskiego, Marka W∏odarczyka, Andrzeja
Morawskiego oraz Micha∏a Lewandow-
skiego. Firma specjalizuje si´ w kom-
pleksowej realizacji inwestycji, automa-
tyzacji, wizualizacji i nadzorze linii tech-
nologicznych oraz przesy∏aniu i prze-
twarzaniu informacji w systemach roz-
proszonych. Od samego poczàtku kon-
centruje si´ na instalacjach du˝ych,
skomplikowanych technologicznie i nie-
typowych, co powoduje, ˝e ma niewiel-
kà konkurencj´ na rynku. 
W najbli˝szym czasie Biuro planuje roz-
budow´ swojej wytwórni w Wa∏brzy-
chu, gdzie powstajà rozdzielnice na li-
cencji Striebel&John oraz rozpocznie bu-
dow´ w∏asnej siedziby we Wroc∏awiu.
Wkrótce powo∏ane zostanà tak˝e dodat-
kowe zespo∏y informatyczne, powstanà
laboratoria do testowania nowych roz-
wiàzaƒ i uruchomione b´dzie Centrum
Teleserwisu, które zajmie si´ zdalnym
nadzorem zainstalowanych aplikacji. 

Technologie

BIAP 

Polowanie 
na gazele

mie rozdzia∏u energii ABB, okaza∏a si´ naj-
bardziej zaawansowana technologicznie
i najatrakcyjniejsza cenowo, i po trzecie,
doÊwiadczenie zleceniobiorcy nie pozosta-
wia∏o obaw o rzetelne wywiàzanie si´
z kontraktu. 

Inteligentna rozdzielnica, na podłączenie
której był zaledwie tydzień (od Bo˝ego
Narodzenia do sylwestra 2005), w ca∏oÊci
– razem ze wszystkimi pod∏àczonymi do
niej urzàdzeniami – zintegrowana jest z sys-
temem sterowania zak∏adu. Poza tym
wszystko zosta∏o
„wpi´te“ w system
przeciwpo˝arowy,
co powoduje, ˝e
w przypadku wykry-
cia jakiegokolwiek
po˝aru w zak∏adzie
nast´puje natych-
miastowe automa-
tyczne od∏àczenie
zasilania. By∏ to wy-
móg nie tylko g∏ównego inwestora, ale
równie˝ firmy ubezpieczeniowej. 
Rozdzielnica, zasilajàca dwa najwa˝niejsze
wydzia∏y Polifarbu, wyposa˝ona zosta∏a
w wy∏àczniki wysuwne Emax oraz odp∏y-
wowe Tmax, wszystkie z nap´dami elek-
trycznymi, wyposa˝one w modu∏y komuni-
kacyjne FieldBusPlug. I tu dochodzimy do
najciekawszej cz´Êci tego kontraktu. 
FieldBusPlug to najnowsza propozycja
ABB, w grudniu ubieg∏ego roku jeszcze na
rynku... niedost´pna. Jednak d∏ugoletnia
wspó∏praca spowodowa∏a, ˝e modu∏y ko-
munikacyjne zosta∏y specjalnie dla BIAP
przygotowane wczeÊniej, zanim jeszcze ru-
szy∏a ich produkcja. Wszystkie konfiguracje
i ustawienia odbywa∏y si´ przy wsparciu
serwisu ABB, bo tak naprawd´ dla wszyst-
kich by∏a to okazja do zdobycia pierwszych
doÊwiadczeƒ. W efekcie instalacja w Poli-

farbie by∏a pierwszym na Êwiecie komer-
cyjnym wykorzystaniem modu∏u komuni-
kacyjnego FieldBusPlug. 

Oczywiście nikt nie ukrywa, że wprowa-
dzanie takiego rozwiązania, którego nikt
nigdzie jeszcze nie przetestowa∏, wià˝e si´
z pewnym ryzykiem dla wszystkich stron.
Jednak gór´ wzi´∏o tu wzajemne zaufanie:
inwestora do wykonawcy oraz wzajemne
wykonawcy i dostawcy. 

Dzisiaj nowa rozdzielnica Polifarbu wy-
znacza standard
najbliższej przyszło-
ści. Takie rozwiàza-
nia wprowadzili ju˝
kolejni inwestorzy:
legnickie Wodocià-
gi, gdzie zastosowa-
ne zosta∏y dodatko-
wo softstarty ABB
do sterowania pom-
pami, i firma EBCC

Poland, produkujàca aluminiowe odlewy
dla przemys∏u motoryzacyjnego. 
Jak na razie stawianie na najnowsze tech-
nologie oraz odwa˝ne oferowanie takich
rozwiàzaƒ klientowi, przynosi firmie BIAP
profity i ogromne zaufanie. Spó∏ka ma pod-
pisane porozumienia partnerskie z najlep-
szymi firmami w swoich bran˝ach, zdoby-
wa certyfikaty ISO, uprawnienia i kompe-
tencje wykonawcze. Dwukrotnie zosta∏a
nagrodzona „Gazelami Biznesu“, wyró˝nie-
niem przyznawanym przez gazet´ codzien-
nà „Puls Biznesu“ oraz wywiadowni´ go-
spodarczà Cofface Intercredit Warszawa.
To naprawd´ presti˝owa nagroda. Zas∏u-
gujà na nià ci, którzy przez trzy kolejne lata
odnotowujà wzrost sprzeda˝y i w ka˝dym
roku wykazujà zysk, a poza tym postrzega-
ni sà jako rzetelni partnerzy biznesowi. 

S∏awomir Dolecki

ZAŁOŻYCIELE I SZEFOWIE BIAP, OD LEWEJ:
ANDRZEJ MORAWSKI, MAREK WŁODARCZYK,
LESZEK SZTYLIŃSKI I MICHAŁ LEWANDOWSKI

PRACOWNIA PROJEKTOWA, „SERCE” BIURA

Biuro
In˝ynierskie
Automatyki
Przemys∏owej

Zanim ABB wprowadzi∏a na rynek wtyczk´ FieldBusPlug,
Biuro In˝ynierskie Automatyki Przemys∏owej zastosowa∏o

jà w jednej ze swoich wa˝niejszych instalacji. To zdarza
si´ niezwykle rzadko i trudno powiedzieç, która z firm

wykaza∏a si´ wi´kszym zaufaniem do partnera.

ZABB współpracujemy od ponad 10 lat. Zaczynaliśmy od dużych napędów elektrycznych i dość
długo w tym właśnie się specjalizowaliśmy. W sumie zainstalowaliśmy kilkanaście megawatów,

co jest najlepszą miarą naszej pozycji na rynku. Wyposażyliśmy – na przykład – dwie największe
pompownie w KGHM, które odpowiadają za transport szlamu z Zakładu Wzbogacania Rud. 

Dlaczego właśnie ABB? Po tylu latach współpracy znamy produkty firmy i wiemy, jaką
jakość gwarantują. Poza tym ABB może dostarczyć zdecydowaną większość

podzespołów potrzebnych nam do wykonania zlecenia – od urządzeń pomiarowych,
przez elementy wykonawcze – napędy i silniki – po całe rozdzielnice. Nie bez znaczenia
oczywiście pozostaje renoma ABB na polskim rynku energetyki i automatyki

przemysłowej. Co prawda przez długi czas firma była postrzegana jako dobra, ale
droga, jednak ostatnio nastąpiła korzystna zmiana, w związku z tym

postanowiliśmy wykorzystać ten moment i nawiązać jeszcze bliższą współpracę.
Uzyskaliśmy certyfikat „partnera ABB” i rozpoczęliśmy w naszym oddziale
w Wałbrzychu montaż rozdzielnic niskiego napięcia Striebel&John. Produkty
ABB są po prostu dobre, sprawdzone i mają renomę, a to nie tylko ułatwia
naszą pracę, ale także podnosi prestiż BIAP. 

W
roc∏awski BIAP jest do-
skona∏ym przyk∏adem
wykorzystania przez lu-
dzi z pomys∏em wejÊcia
do Polski kapitalizmu.

W chwili, gdy przedsi´biorczoÊç i odwaga
decydowa∏y o mo˝liwoÊciach rozwoju
w zupe∏nie nowej rzeczywistoÊci, czterech
naukowców z Politechniki Wroc∏awskiej
postanowi∏o sprawdziç swoje si∏y w bizne-
sie. Postanowili, spróbowali i... odnieÊli
ogromny sukces. 

Na samym początku powstał zespół pro-
jektowy, przygotowujàcy koncepcje i do-
kumentacj´ dla automatyki przemys∏owej.
Ju˝ po pi´ciu latach firma nawiàza∏a
wspó∏prac´ z potentatami w bran˝y,
w tym z ABB, zaj´∏a si´ monta˝em roz-
dzielnic, budowà instalacji i wdra˝aniem
aplikacji systemowych, by po kolejnych
pi´ciu latach staç si´ jednym z najwa˝niej-
szych podmiotów na rynku. Dzisiaj BIAP

potrafi kompleksowo obs∏u˝yç inwestycje
– od koncepcji, przez zaprojektowanie,
uzyskanie wszelkich pozwoleƒ formalno-
prawnych, przeprowadzenie inwestycji
w zakresie automatyki i energoelektryki,
pe∏ne wdro˝enie przygotowanych rozwià-
zaƒ, a˝ po uruchomienie i serwis. 
Przyk∏adów takich wdro˝eƒ wymieniaç
mo˝na wiele, poprzestaƒmy jednak na jed-
nym, najlepiej chyba pokazujàcym nie tylko
filozofi´ firmy, ale tak˝e jej skutecznoÊç. 
Gdy spó∏ka Polifarb, producent farb Deko-
ral, rozpisa∏a przetarg na wymian´ rozdziel-
nicy 2,5 kA, zainteresowanych kontraktem
by∏o wiele firm. Wymagania okaza∏y si´
jednak na tyle du˝e, ˝e grupa, która by∏aby
w stanie im sprostaç, mocno si´ zmniej-
szy∏a. Wybór pad∏ na BIAP. Biuro wygra∏o
dzi´ki trzem niezaprzeczalnym atutom:
system przeciwpo˝arowy, do którego mia-
∏a byç pod∏àczona rozdzielnica, by∏ zapro-
jektowany w∏aÊnie przez BIAP, po drugie –
oferta, bazujàca na podzespo∏ach  i syste-

Najnowsze
rozwiàzania

i odwa˝na oferta
dajà profity
i zaufanie
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OPINIA: Marek W∏odarczyk, dyrektor Dzia∏u Rozwoju BIAP

HALA PRODUKCYJNA WYDZIAŁU WYROBÓW KOLOROWYCH W FABRYCE POLIFARB CIESZYN-WROCŁAW


