
Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A. 

Świat Filtrów
Nr 5 / Grudzień 2014

Od trabanta 
do volvo

Filtracja Filtracja 
paliwapaliwa

wywiad z nowym Dyrektorem ds. Produkcji str. 15

temat numeru str. 6–8

z wizytą u klienta str. 18

Kulisy produkcji Kulisy produkcji 
fi ltrówfi ltrów

Optymalizacja Optymalizacja 
produkcji to produkcji to 

mój główny celmój główny cel

fotoreportaż str. 10–11





3Świat Filtrów

W NUMERZE

4
6
9

12

14

15
16
18
18
21
22

NA BIEŻĄCO

TEMAT NUMERU

NOWOŚCI W OFERCIE

INNOWACJE

Z NASZEJ HISTORII

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

NASI PARTNERZY

Z WIZYTĄ U KLIENTA

SPOŁECZNE INICJATYWY

WARTO WIEDZIEĆ

PROPOZYCJE

Filtracja paliwa

Otrzymaliśmy Biznes Klasę

Wkłady fi ltracyjne WG

Zobacz, jak się zmieniamy

SF-Filter

Auto-Szlif Sprawka

Edukacja i wsparcie młodych

Produkujemy dla „Antka”

Filmy edukacyjne

Pod rządami Niemców

Grzegorz Tomasik, Dyrektor ds. Produkcji

Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A. (kwartalnik)
Wydawca: PZL SĘDZISZÓW S.A.
Redakcja: Marta Bilonowicz
e-mail: marta.bilonowicz@pzlsedziszow.pl, tel. 500 006 078
Adres redakcji: Ul. Fabryczna 4, 39-120 Sędziszów Młp.

Projekt grafi czny i skład: 
Studio Grafi ki i DTP Grafpa, tel. 696 045 760, www.grafpa.pl
Druk: 
Agnieszka Panasewicz KLAUDIA DRUK,
ul. Obwodowa 25, 88-100 Inowrocław

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania korekty i skrótów nadesłanych materiałów.

Szanowni Państwo,
Koniec roku to dobry 

czas na podsumowania. 
Robiąc bilans roku 2014 
mogę śmiało stwierdzić, 
że był on bardzo po-
myślny dla PZL Sędzi-
szów S.A. 

W tym okresie wpro-
wadziliśmy swoje wyro-
by na nowe rynki (tak-
że międzynarodowe), 
wzmocniliśmy dział kon-
strukcyjno-projektowy 
i znacząco zwiększyliśmy 
sprzedaż. Zaprezentowaliśmy rozbudowaną ofertę na kilku ważnych 
wystawach i eventach, m.in. lotniczych, rolniczych, hydraulicznych oraz 
największych targach motoryzacyjnych we Frankfurcie, co zaowocowa-
ło współpracą z nowymi partnerami biznesowymi.

W minionym roku nasz zakład przeszedł proces rebrandingu, dzię-
ki czemu funkcjonuje pod nową nazwą, w atrakcyjnej, nowoczesnej 
wizualizacji. Już teraz cieszymy się z efektów tych działań, bo marka 
PZL Sędziszów, utrwalona wśród naszych stałych klientów, została 
wzmocniona i nabrała wyrazistości. 

Rozpoczęliśmy też działania, które będziemy kontynuować w naj-
bliższych latach, m.in. zmiany w procesach produkcyjnych oraz roz-
szerzenie produkcji dla lotnictwa – o czym przeczytacie Państwo w ni-
niejszym numerze. Zapoczątkowaliśmy szkolenie młodej kadry – od 
wakacji w naszym zakładzie uczniowie lokalnego technikum odbywają 
praktyki zawodowe.

Nasze wyroby zostały docenione i wyróżnione specjalnym odzna-
czeniem Jakość Roku 2014, co dowodzi, że stale udoskonalamy fi ltry 
PZL Sędziszów. 

Sądzę, że wszystkie te osiągnięcia potwierdzają słuszność naszej 
strategii i kierunku, w jakim chcemy się rozwijać. 

Z okazji nadchodzącego Roku 2015 życzę Państwu oraz Całej Zało-
dze PZL Sędziszów S.A. pomyślności w realizacji wszystkich zamierzeń 
i planów, osiągania prywatnych i zawodowych sukcesów oraz nieusta-
jącej radości na każdy dzień. 

Bogusław Satława 
Prezes Zarządu PZL SĘDZISZÓW S.A.
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NA BIEŻĄCO

PZL Sędziszów S.A. ogłosił wielką wyprzedaż fi ltrów do oldtime-
rów! W nowej, atrakcyjnej cenie można kupić ponad 120 referencji!

Promocja trwa do wyczerpania zapasów. Zakup fi ltrów objętych 
wyprzedażą jest wliczany w plan bonusowy dystrybutora. Pełna lista 
wyrobów oraz regulamin promocji znajdują się na stronie www.pzl
sedziszow.pl oraz w Pulpicie Kontrahenta. 

ZASILAMY NASZE KADRY
Dział konstrukcji PZL Sędziszów S.A. został zasilony przez no-

wego specjalistę. W listopadzie do zespołu konstruktorów dołączył 
Krzysztof Jednacz – absolwent Politechniki Rzeszowskiej na Wydziale 
Budowy Maszyn i Lotnictwa. Pan Krzysztof karierę inżyniera rozpo-
czynał w energetyce, projektując konstrukcje stalowe, linie przesyło-
we oraz instalacje elektryczne. Projektował także części maszyn dla 
przemysłu i budownictwa oraz zdobył doświadczenie w projektowa-
niu aparatów ciśnieniowych. 

W PZL Sędziszów S.A. Pan Krzysztof jest odpowiedzialny 
za konstruowanie nowych wyrobów, technologię oraz rozwój 
oferty.

OTRZYMALIŚMY 
BIZNES KLASĘ! 

PZL Sędziszów S.A. został laureatem konkursu Biznes Klasa, przy-
znanego za współpracę z Zespołem Szkół Technicznych im. prof. Ka-
rola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim. We wrześniu w Ho-
telu Rzeszów odbyła się uroczysta gala fi nałowa Biznes Klasa, podczas 
której Prezes PZL Sędziszów S.A. odebrał statuetkę.

Tytuł oraz statuetkę Biznes Klasy otrzymały przedsiębiorstwa z wo-
jewództwa podkarpackiego, które wspierają szkolnictwo oraz aktyw-
nie uczestniczą w kształceniu młodego pokolenia przyszłych zawo-
dowców. Przedsiębiorstwa zostały ocenione na podstawie formularza 
zgłoszeniowego, weryfi kowanego przez jury konkursu. Nagrody 
wręczyli Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego 
oraz Tomasz Czop – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rze-
szowie.

GOŚCINNIE U MOTOROL
W październiku jeden z naszych dystrybutorów – Firma Handlowa 

"Motorol" Kałkus zaprosiła nas na dwudniowe spotkanie dostawców 
i kontrahentów. Spotkanie odbyło się w hotelu Arłamów w Ustrzy-
kach Dolnych. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 250 zaproszonych 
przedsiębiorców.

Pierwszego dnia przedstawiciele zakładu uczestniczyli w mini tar-
gach, podczas których zaprezentowali ofertę PZL Sędziszów w no-
wej wizualizacji. Wieczorem, podczas ofi cjalnej gali, wręczono nagro-
dy klientom, którzy w 2013 r. osiągnęli największe obroty na danej linii 
produktów. W przypadku fi ltrów PZL Sędziszów były to fi rmy: Raf 
Mot, sklep motoryzacyjny 4x4 oraz Moto-Kris. 
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NA BIEŻĄCO
CO W HYDRAULICE PISZCZY

W drugiej połowie października PZL Sędziszów S.A. wziął udział w Międzynarodowych Targach Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Na-
pędów HaPeS w Katowicach. Wśród tegorocznych, ponad 130 wystawców, pojawiły się fi rmy m.in. z: Anglii, Austrii, Belgii, Hiszpanii, Francji, 
Niemiec, USA i Włoch. 

Sędziszowskie stoisko z fi ltrami hydraulicznymi cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Nasi doradcy przez 3 dni służyli swoją wiedzą 
techniczną i odpowiadali na pytania gości. Najczęściej pytano o techniczne rozwiązania stosowane w fi ltrach hydraulicznych, dostępność produk-
tów i rozwój oferty. Nasze stoisko odwiedził też wyjątkowy gość – Pan Marian Skąpski, konstruktor pierwszych fi ltrów hydraulicznych w Polsce.

NOMINACJA DO GODŁA 
LIDERÓW

PZL Sędziszów S.A. otrzymał nominację do Godła Liderów 
polskiej przedsiębiorczości w kategorii Firma Roku oraz Produkt 
Roku. 

"Razem możemy więcej..." – pod tym hasłem Kapituła Central-
nego Biura Certyfi kacji Krajowej nominuje instytucje publiczne i fi rmy 
prywatne, które cieszą się renomą i zaufaniem wśród klientów, partne-
rów biznesowych oraz władz lokalnych. O ich wyjątkowości świadczą 
walory jakościowe, technologiczne czy użytkowe oferowanych pro-
duktów. Laureaci są wyłaniani przez Kapitułę na podstawie analizy nie-
zależnych badań rynkowych, zleconych badań marketingowych oraz 
raportów przedstawicieli regionalnych. 

Spółka PZL Sędziszów zdobyła nominację do Godła Liderów ze 
względu na współpracę z renomowanymi, światowymi markami oraz 
uzyskanie jakości zgodnej z normami ISO/TS 16949:2009.

MŁODZIEŻ POZNAJE NASZĄ 
FABRYKĘ

W grudniu 2014 r. PZL Sędziszów S.A. odwiedziła młodzież 
szkolna z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku Zdro-
ju. Grupa liczyła 44 uczniów klas II, III i IV o profi lu technik pojazdów 
samochodowych.

Na początku uczniowie obejrzeli fi lmy edukacyjne. Dowiedzieli 
się m.in. jak powstają i z czego zbudowane są sędziszowskie fi ltry. Ko-
lejnym etapem wizyty było zwiedzanie hal i stanowisk produkcyjnych. 
Młodzież zapoznała się też z procesem plisowania elementów fi ltra-
cyjnych i obejrzała magazyny wysokiego składowania. Zwiedzanie za-
kończyło się wizytą w laboratorium badawczym, gdzie specjaliści PZL 
Sędziszów przeprowadzili badanie na ognioodporność materiału fi ltra-
cyjnego stosowanego w fi ltrach do ciężarówek.

Przed wyjazdem uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Informa-
tycznych otrzymali zestaw materiałów edukacyjnych, składających się 
z fi lmów instruktażowych, katalogu fi ltrów online oraz upominków 
reklamowych. 
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SKUTECZNOŚĆ 
FILTRACJI, SEPARACJA 
WODY I OKRESOWA 
WYMIANA FILTRA

Przy popularnych obecnie silnikach wyso-
koprężnych z układem bezpośredniego wtry-
sku paliwa do cylindrów (pompowtryskiwa-
cze lub common rail), ciśnienie wtrysku sięga 
1600–2500 bar. Współpracujące części pom-
py wtryskowej i wtryskiwaczy są precyzyjnie 
wykonanymi i bardzo dokładnie spasowanymi 
elementami. Decydujące znaczenie dla pracy 
i trwałości tych elementów układu zasilania ma 
jakość paliwa i jego skuteczne oczyszczenie.

Krążące w układzie paliwo, poza funkcją 
dostarczania energii podczas spalana mieszan-
ki, spełnia ważną funkcję smarowania rucho-
mych części układu wtryskowego. Gwarancję 
długiego czasu eksploatacji i bezawaryjnej pra-

cy całego układu zasilania silnika wysokopręż-
nego zapewniają fi ltry paliwa. 

Prawidłowo zaprojektowany i wyprodu-
kowany fi ltr paliwa do silników z zapłonem 
samoczynnym musi być fi ltrem wysoko sku-
tecznym. Poza oczyszczeniem paliwa z zanie-
czyszczeń stałych – nieorganicznych, takich 
jak: produkty korozji zbiornika, piasek kwar-
cowy, osad oraz zanieczyszczania powstają-
ce podczas ścierania elementów metalowych, 
fi ltr musi także zatrzymać zanieczyszczenia or-
ganiczne pozostające w paliwie po procesie 
rafi nacji (parafi na, asfalteny itp.)

Drugim ważnym zadaniem, jakie speł-
nia fi ltr paliwa w silniku wysokoprężnym, jest 
zdolność separacji wody. Obecność wody 

Gdy temperatura spada poniżej O°C, często występują problemy z uruchomie-
niem pojazdu. Jak przygotować się na takie niespodzianki? Najlepiej zacząć od 
sprawdzenia fi ltra paliwa, który jest bardzo wrażliwy na zmiany temperatur. 

FILTRACJA PALIWA
Paweł Piotrowski 

Układ wtryskowy common rail Ford Focus TDCi.

Przykładowa instalacja common rail

w paliwie jest niepożądanym, ale naturalnym 
zjawiskiem. Na skutek kondensacji pary wod-
nej oraz podczas tankowania woda dostaje się 
do układu zasilania. Zaleca się więc stosowa-
nie fi ltrów paliwa, które mają zdolność separa-
cji wody powyżej 90%.

Rosnące wymogi rynku motoryzacyjne-
go wymuszają zastosowanie w fi ltrach paliwa 
odpowiednich, bardzo dokładnych materia-
łów fi ltracyjnych. Obecnie standardem stało 
się zastosowanie materiału kompozytowego, 
zbudowanego z 2 warstw: 
– warstwy składającej się z cienkich, synte-

tycznych włókien polimerowych, które 
zapewniają wysoką skuteczność, ale ich 
głównym zadaniem jest wysoka zdolność 
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separacji, czyli oddzielenia wody od 
paliwa

– warstwy nośnej, o wysokiej grama-
turze, która poza gwarancją wysokiej 
skuteczności oczyszczania zapew-
nia wysoką chłonność zanieczyszczeń. 
Umożliwia to m.in. duża powierzchnia fi l-
tracyjna.

Materiały tego typu mają skuteczność fi l-
tracji powyżej 92% dla cząstek rozmiaru 3–5 
um. Spełniają tym samym wysokie wymaga-
nia, które stawiają producenci silników wyso-
koprężnych.

Montaż fi ltra, w którym zastosowano 
nieodpowiedni materiał fi ltracyjny, skutkuje 
uszkodzeniem pompy wtryskowej, wtryski-
waczy lub układu z pompowtryskiwaczem.

Filtry paliwa w samochodach z silnikami 
wysokoprężnymi są najczęściej montowane 
w układzie niskiego ciśnienia pomiędzy elek-
tryczną pompą zasilającą a pompą wysokiego 
ciśnienia. Filtry montowane są pionowo – tak, 
aby odseparowana od paliwa woda grawitacyj-
nie osadziła się w zbiorniku w dolnej części fi ltra. 
Zastosowanie skutecznego materiału fi ltracyj-
nego, ze zdolnością separacji wody, wymusza 
okresowe sprawdzenie poziomu i ewentualne 
usunięcie wody przez odkręcenie śruby od-
wadniacza. W niektórych samochodach stosuje 
się czujniki, które wykorzystują zjawisko prze-
wodzenia i nadzorują obecność wody w fi ltrze.

Sygnalizacja wody w fi ltrze z czujnikiem po-
ziomu

Filtr paliwa jest bardzo wrażliwy w okre-
sie jesienno-zimowym. W tym czasie tempe-
ratura spada poniżej O° C i często występują 
problemy w uruchomieniem pojazdu. Zwią-
zanie jest to ze zjawiskiem nagromadzenia 
zanieczyszczeń na fi ltrze. Ujemna tempera-
tura powoduje krystalizowanie i zamarzanie 

wody, a nagromadzone w fi ltrze organiczne 
zanieczyszczenia (np. parafi na) tworzą z czą-
steczkami wody emulsję, która zalepia mate-

riał fi ltracyjny. Skutkuje to brak przepływu pali-
wa przez fi ltr i problemami z zapłonem i pracą 
silnika. Dlatego też w tym okresie zaleca się 
wymianę fi ltra paliwa na nowy.

Filtry paliwa PZL Sędziszów są 
w stanie zatrzymać cały brud, rdzę, ka-
mień i wodę, które przedostały się do 
paliwa. Taki poziom fi ltracji dodatkowo 
przedłuża żywotność silnika i umożli-
wia rzadsze serwisowanie. 

Filtr paliwa z zastosowanym dwuwarstwowym materiałem fi ltracyjnym. Widoczna biała powłoka 
na plisach to syntetyczna warstwa włókien, zapewniająca separację wody.

Wymagania skuteczności fi ltrowania dla fi ltrów paliwa.

Zaawansowany technolo-
gicznie fi ltr paliwa do sil-
nika FORD 1.6 TDCi DU-
RATORQ. Zastosowanie 
podgrzewacza, czujnika 
poziomu wody, siatkowego 
fi ltra wstępnego, podwój-
nego wkładu fi ltracyjnego. 
Odwadnianie fi ltra za po-
mocą wykręcanego trzpie-
nia z dostępem od góry.

Przekrój przez fi ltr paliwa Renault Clio II 1.5 
dCi ( WF-PZL FPP12). W górnej części wkład 
fi ltracyjny, poniżej komora zbierająca odsepa-
rowaną wodę
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Filtry paliwa służą do usuwania 
z paliwa zanieczyszczeń sta-
łych (piasek, iły, rdza, cząstki 
metali), wody oraz cząste-
czek żywicznych, powsta-
łych w wyniku utlenienia ole-
ju napędowego. Dodatkowo 
zwiększają ochronę nowocze-
snych układów wtryskowych. 

Sędziszowskie fi ltry paliwa wyróżniają się 
zdolnością do kondensacji wody na włókni-
nie, odpornością na działanie dodatków che-
micznych zawartych w paliwie, dużą chłon-
nością cząstek oraz wysoką skutecznością 
oddzielania wody z paliwa. 

PZL Sędziszów S.A. posiada w ofercie 
także nowoczesne wkłady fi ltracyjne typu 
EKO. Są one wykonane z papieru jednowar-
stwowego lub dwuwarstwowego, odporne-
go na działanie paliw. Papier dwuwarstwowy 
zapewnia znacznie dłuższą żywotność fi ltra 
i dokładność fi ltracji.

Budowa fi ltra paliwa PZL Sędzi-
szów: 
 korpus – obudowa fi ltra, tłoczona na pra-

sach, wykonana jest z blachy odpornej na 
korozję i uszkodzenia mechaniczne

 sprężyna, której zadaniem jest do-
ciskanie wkładu fi ltracyjnego

 wkład fi ltracyjny, składający 
się z:
 papieru fi ltracyjnego – 

pochodzącego od czo-
łowych światowych pro-

OCHRONA UKŁADU 
ZASILANIA PALIWEM 

ducentów. Specjalny rodzaj 
plisowania papieru zwiększa 
jego powierzchnię czynną. 
 trzonu (rdzenia), wykonane-
go ze specjalnie zwijanej blachy. 

Stanowi on wzmocnienie wkładu 
fi ltra i zabezpieczenie przed defor-
macją, jaka może powstać na skutek 
różnicy ciśnień

 pokrywek (dolna, górna), za pomocą 
których fi ltr jest dokręcany do bloku 
silnika

uszczelki – zapewniają szczelność fi ltra 
i zabezpieczają przed wypłynięciem oleju 
po zgaszeniu silnika

wzmocnienie – tłoczony i gwintowany 
element, za pomocą którego fi ltr jest przy-
kręcany bezpośrednio do bloku silnika

Montaż
Wszystkie elementy wkładu fi ltracyjne-

go są łączone za pomocą specjalnego kleju 
na bazie poliuretanu, który utwardza się po 
10 sekundach. Następnie wkład fi ltracyjny 
oraz pozostałe elementy fi ltra umieszczane 
są w korpusie, który zamyka się przez zaro-
lowanie. 

Charakterystycznym elemen-
tem fi ltrów paliwa do układów 

zasilanych olejem napędowym 
– PDS jest specjalny zawór, 
znajdujący się w dolnej części 

fi ltra. Służy on do usuwania nad-
miaru wody, która zimą zbiera się 

w dolnej części osadnika.

Pamiętaj, że:
Zużyte bądź niesprawne fi ltry paliwa 

mogą obniżać osiągi i płynność pracy silnika, 
a także zakłócać funkcjonowanie układu roz-
ruchowego. 

Przy wyborze fi ltra 
paliwa sprawdź:
szczelność fi ltra – nieszczelny fi ltr może 

spowodować wyciek paliwa
parametry papieru fi ltracyjnego – zbyt 

mała przepuszczalność może zdeformo-
wać rdzeń i wpłynąć na nadmierny wzrost 
oporów przepływu paliwa

śrubę odwadniacza – przy zastosowaniu 
kruchego i wadliwego materiału mogą 
wystąpić deformacje i rozszczelnienie

Dokładność fi ltracji fi ltrów 
paliwa PZL Sędziszów wynosi 

od 3 do 5 μm.
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NOWOŚCI W OFERCIE

Lp. Oznaczenie wkładu
Wymiar [mm] 

Rodzaj materiału fi ltracyjnego Powierzchnia fi ltracyjna [m2]
D d d1 H

1 WG05 80 35 35 120 włóknina 0,09

2 WG1 95 50 50 165 włóknina 0,15

3 WG15 120 69 69 210 włóknina 0,29

4 WG2 165 86 86 270 włóknina 0,47

5 WG25 200 110 110 283 włóknina 0,60

6 WG3 252 138 138 320 włóknina 0,87

7 WG4 299 186 186 415 włóknina 1,30

8 WG13-57A 57 24,5 24,5 138,5 włóknina 0,09

9 WG3150/1 55 26 - 71,5 siatka chromoniklowa 0,04

Wkłady fi ltracyjne WG 
przeznaczone do instalacji gazu ziemnego

Wkład fi ltracyjne PZL Sędziszów typu WG przeznaczone są do oczysz-
czania gazu ziemnego z zanieczyszczeń w sieciach i instalacjach gazowych.

Produkowane przez PZL Sędziszów wkłady WG charakteryzują się:
 wysoką skutecznością oczyszczania
 dużą chłonnością zanieczyszczeń
 optymalną powierzchnią fi ltracyjną
 wysoką odpornością na różnice ciśnień
 wysoką jakością wykonania

Elementem fi ltracyjnym wkładu jest włóknina igłowana na bazie wisko-
zy i polipropylenu o grubości ok. 2 mm i odporności na wysoką tempera-
turę – do 90°C przy pracy ciągłej. Włóknina jest umieszczona pomiędzy 
dwiema stalowymi siatkami. We wnętrzu wkładu znajduje się tuleja, stano-
wiąca wzmocnienie fi ltra. Górna i dolna część wkładu zakończone są pier-
ścieniami z fi lcu, spełniającymi funkcję uszczelniającą. 

Obecnie w ofercie posiadamy następujące wkłady WG:
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FOTOREPORTAŻ

Produkcja fi ltrów
Pierwszym etapem produkcji fi ltrów oleju i pa-
liwa jest plisowanie papieru. Zabieg ten po-
zwala zwiększyć powierzchnię czynną wkła-
du fi ltracyjnego. Plisowanie odbywa się na 
2 wałkach, przeszlifowanych i odpowiednio 
zmontowanych. Wydajność jest tu kilkudzie-
sięciokrotnie większa od plisowania metodą 
nożową. Tego typu plisowanie papieru stosu-
je się we wkładach do fi ltrów powietrza – za-
równo kabinowych, jak i przeciwpyłkowych.

W tym miejscu wykonuje 
się rdzeń ze specjalnie zwijanej 
blachy. Stanowi on wzmocnie-
nie wkładu fi ltra i zabezpieczenie 
przed deformacją, jaka może po-
wstać na skutek różnicy ciśnień. 
Maszyna posiada nowoczesne 
sterowanie, a także nowe napę-
dy, pulpit sterowniczy i oprogra-
mowanie. 

Korpus, czyli obudowa fi ltra, wytwarza-
ny jest na prasie progresywnej (postępowej). 
Cały proces tłoczenia odbywa się na jednym 
urządzeniu, które zastępuje ok. 7 pojedyn-
czych maszyn. Prasa jest obsługiwana przez 
jednego operatora. Czas wykonania poje-
dynczego cyklu wynosi ok. 2 minuty. W ciągu 
jednej zmiany wytłacza się tu ok. 4 tys. sztuk 
korpusów. 

momomowawwwawwaaaaaaannninnnininn ee. 

Oferta PZL Sędziszów S.A. obejmuje obecnie ponad 2000 rodzajów fi ltrów i gwarantuje wysokie pokrycie zapotrzebowa-
nia w branżach: motoryzacyjnej, rolniczej, lotniczej, przemysłowej. Średnio, w ciągu miesiąca fabryka wypuszcza na rynek 
ok. 10 nowych referencji.  Aby przybliżyć naszym Klientom proces tworzenia wyrobów, prezentujemy wybrane stanowiska 
różnych linii produkcyjnych wraz z krótkimi opisami. 

1. Plisowanie 
papieru metod¹ 

wa³kow¹

2. Produkcja 
wzmocnieñ 

tulejowych do 
wk³adów fi ltrów

3. T³oczenie 
korpusów
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W tej części laboratorium spraw-
dza się odporność fi ltrów na działanie 
impulsów ciśnienia. Filtr jest podda-
wany próbie nieustannego działa-
nia 50 tys. impulsów o wartości od 
0 do 0,8 MPa. Jest to symulacja wa-
runków, jakie pojawiają się przy włą-
czaniu i wyłączaniu silnika oraz przy 
gwałtownej zmianie jego obrotów. 
W ciągu przewidzianego okresu ży-
wotności fi ltra jest on poddawany ok. 
20 tys. takich impulsów ciśnienia. 

Na tym stanowisku dozuje się poliuretan i montuje w formach. Wszystko odbywa się na stole podgrzewanym indukcyjnie. Pełny obrót stołu 
to 1 cykl produkcyjny. Końcowe plisy uformowanego wkładu fi ltracyjnego spina się metalową listwą, która pełni funkcję wzmacniającą. Następ-
nie element fi ltracyjny jest sklejany z denkami. W zależności od zastosowania fi ltra, denka wykonuje się z metalu lub ze spienionego poliuretanu.

W magazynach PZL SĘDZI-
SZÓW S.A. stosuje system wy-
sokiego składowania. Pozwala to 
zaoszczędzić powierzchnię i prze-
znaczyć ją na innego rodzaju dzia-
łania. 

4. Monta¿ fi ltrów 
powietrza do 
ciê¿arówek

5. Magazyn 

6. Badanie 
odpornoœci

fi ltrów
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INNOWACJE

Zobacz, jak się 
P ZL Sędziszów S.A. zakończył pierwszy 

etap projektu rebrandingu, czyli zmia-
ny marki. Było to duże wyzwanie dla 

całego zakładu, które przynosi już pierwsze, 
pozytywne rezultaty. Teraz przyszedł czas na 
wdrożenie nowej wizualizacji. 

Rebranding miał na celu stworzenie no-
wej, bardziej współczesnej osobowości Wy-
twórni, trafi ającej także do młodego po-
kolenia. Finalny projekt był poprzedzony 
wielomiesięcznymi badaniami i analizami eks-
pertów branży, co pozwoliło lepiej dostoso-
wać proces zmian do potrzeb rynku (sze-
rzej na ten temat pisaliśmy w 3. numerze 
kwartalnika).

Obecnie PZL Sędziszów 
S.A. realizuje drugi etap re-
brandingu, wprowadzając po-
szczególne elementy nowej 
identyfi kacji wizualnej do prze-
strzeni zewnętrznej.

– Wdrożenie nowej wizualizacji wprowa-
dzamy stopniowo – twierdzi Agnieszka Cał-
ko, Dyrektor ds. Handlu i Marketingu. 
– Rozpoczęliśmy od zmiany strony interne-

towej, materiałów biurowych, 
adresów e-mailo-

wych. W kolejnym 
etapie wprowadzi-
liśmy identyfi kację 
w przestrzeni we-
wnętrznej, czyli 
na terenie zakła-
du. Pojawiły się 
nowe oznaczenia 
wewnątrz budyn-
ków, tablice infor-
macyjne, szyldy 
i banery. Część 
tych zmian moż-

na było obserwować 

podczas naszego jubileuszu 75-lecia pod 
koniec sierpnia br. W chwili obecnej komu-
nikujemy zmiany na zewnątrz, m.in. na 

targach i branżowych eventach oraz przez 
wprowadzenie nowego systemu opakowań.

Warstwa grafi czna nowych opako-
wań została ukończona. Oprawa jest bar-
dzo czytelna, przez co łatwiejsza w zloka-
lizowaniu na półce. Zawiera prosty podział 
na kategorie (olej, powietrze, paliwo, kabi-
na) oraz informację o zamiennikach. Teraz 

zespół pracuje nad dopracowaniem pa-
rametrów jakościowych. 

– Chcemy, aby klienci otrzymali 
od nas wyroby w profesjonalnej i nowo-
czesnej oprawie, dostosowanej do róż-
nych grup produktowych. Opakowania 

będą funkcjonalne i praktyczne, odporne 
na działanie wilgoci i wysokich temperatur – 

dodaje Agnieszka Całko.
Aby wzmocnić komunikację marki wśród 

dystrybutorów i partnerów handlowych, 
przygotowano specjalny key visual, zawiera-
jący materiały marketignowe oraz założenia 
nowej strategii komunikacji marki.

Przewiduje się, że wszystkie etapy wdra-
żania nowej marki zostaną zakończone w po-
łowie 2015 r. 
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zmieniamy

CZY ZNASZ 
PZL SĘDZISZÓW?
Dla wszystkich Czytelników, Klientów i Sympaty-
ków PZL Sędziszów S.A. przygotowaliśmy konkurs 
na znajomość naszej marki. 

Trzy pierwsze osoby, które poprawnie odpo-
wiedzą na poniższe pytania, otrzymają od nas ze-
stawy atrakcyjnych upominków fi rmowych w no-
wej wizualizacji (m.in. polar, kalendarz książkowy 
na 2015 r., skrobaczka do szyb, zapachowa za-
wieszka do samochodu).
 Który jubileusz PZL Sędziszów S.A.  obchodził 

w bieżącym roku?
 Podaj nazwę Spółki, do której należy więk-

szość udziałów PZL Sędziszów S.A.
 Pod jaką nazwą funkcjonował zakład przed 

procesem rebrandingu?
 Wymień najważniejsze grupy produktowe 

PZL Sędziszów S.A. (5 kategorii)
 Podaj imię i nazwisko pierwszego dyrektora 

zakładu (w latach 1938–50)
 Jaką nazwę nosi Stowarzyszenie, powołane 

w 2014 r., propagujące działalność fabryki?

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailem na 
adres: marta.bilonowicz@pzlsedziszow.pl wraz 
z danymi kontaktowymi (imię, nazwisko, adres 
korespondencyjny).

* W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy PZL Sę-
dziszów S.A.

FILTRY PZL SĘDZISZÓW TO SKUTECZNA OCHRONA
Sędziszowskie fi ltry skutecznie chronią silnik przed zanieczyszczeniami.

Naszą skuteczność potwierdzają:
 wysoki stopień separacji zanieczyszczeń – 99,96% 
 wyniki badań i testy porównawcze z innymi fi ltrami
 rozbudowany system kontroli jakości, zgodny z normą ISO/TS 16949
 liczne certyfi katy jakości i wyróżnienia (m.in. Jakość Roku 2013)
 niski poziom reklamacji

O naszej ochronie świadczą:
 bogate doświadczenie w produkcji dla branży lotniczej 
 75-letnia obecność fi rmy na rynku
 100% polskiego k apitału

KONKURS • KONKURS • KONKURS
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Z NASZEJ HISTORII

Z godnie z zapowiedzią, prezentujemy drugą część bogatej i zarazem burzliwej hi-
storii zakładu, utrwalonej przez jej pierwszego zarządcę – Jana Kroczkę, organiza-
tora i dyrektora przedsiębiorstwa w latach 1938-50. Poniżej zamieszczamy frag-

menty spisanej przez niego KRONIKI ZAKŁADU z okresu okupacji niemieckiej.

renie Sędziszowa, wraz z pracownikami 
zakopałem kilka obrabiarek, pewną ilość 
narzędzi i surowców, które mogły ulec 
zniszczeniu w razie pożaru budynków. Po 
dokonaniu tych czynności, jeszcze przez kil-
ka dni pozostałem na terenie Zakładu, gdzie 
wraz z rodziną mieszkałem, i wobec zbliża-
jącego się frontu, w dniu 30 lipca, jako ostat-
ni opuściłem Zakład.

W drodze do Gnojnicy, we wsi Góra 
Ropczycka, zostałem zaaresztowany i wcie-
lony do większej grupy Polaków (250 męż-
czyzn) przeznaczonych na wywóz do Rze-
szy. Pierwszy postój w Dębicy (stajnie Pułku 
Ułanów) trwał 3 dni, skąd wywieziono nas, 
lokując po 50 osób w wagonie towarowym 
w kierunku na Zachód. 

Po przejeździe stacji Bochnia udało mi 
się wyskoczyć z wagonu, po czym skie-
rowałem się od razu w drogę powrotną. 
W ciągu 5 dni przeszedłem dwie linie fron-
tu między Tarnowem i Dębicą, nie mając 
przy sobie ani pieniędzy, ani dokumentów. 
W gnojnickich lasach dołączyłem do gru-
py partyzantów rekrutujących się głów-
nie z pracowników sąsiednich Zakładów 
Drzewnych i naszych. 

Otoczeni przez wojska niemieckie, 
przetrwaliśmy tam 2 tygodnie, by w dniu 
22 września powitać pierwszych żołnierzy 
radzieckich, niosących nam tak długo ocze-
kiwaną wolność. W tym samym dniu po-
wróciłem do Zakładu. I znów trzeba było 
zaczynać od nowa….

Zakład w tym czasie przedstawiał tra-
giczny wygląd. Wszystkie hale murowane 
(oprócz odlewni) zostały spalone, tak jak 
i obrabiarki i urządzenia, które zostały na 
halach – wyłączając obrabiarki uprzednio 
zakopane. Ogólne straty zostały oszacowa-
ne na kwotę 65 451 zł – wg ocen z 1939 
r., co stanowiło ok. 50% wartości Zakładu”.

POD RZĄDAMI NIEMCÓW

„Po pewnym czasie jednak Niemcy 
przejrzeli naszą politykę niewłączania się do 
pracy dla Niemców i jesienią 1941 r. otrzy-
maliśmy nakazy wyjazdu dla wszystkich pra-
cowników na teren Rzeszy pod Berlin – do 
fabryki samolotów. Wyjazd miał nastąpić 
w dwóch partiach. Jako kierownik Zakładu, 
byłem zmuszony i wyznaczony do wyjazdu 
w drugiej partii. 

Z pierwszej partii 20 osób, które otrzy-
mały już bilety i imienne nakazy wyjazdu, 
tylko jedna osoba dotarła na wyznaczone 
miejsce – reszta po drodze uciekła, powró-
ciła do domów, ale musiała się ukrywać.

W tym jednak czasie, gdy wydawało się, 
że Zakład zostanie zupełnie zlikwi dowany, 
do władz powiatowych w Dębicy zgłosiła 
się fi rma niemiecka „Draisinenbau” w po-
szukiwaniu odpowiedniego lokalu dla uru-
chomienia produkcji drezyn kolejowych. 
Władze wyznaczyły nasz Zakład jako jedy-
ny nadający się do produkcji. W ten sposób 
Zakład nasz przeszedł pod przymusowy za-
rząd niemiecki. (…). W tym czasie cała pro-
dukcja usługowa dla ludności została wstrzy-
mana, a Zakład przestawiono na produkcję 
drezyn kolejowych (…). 

W tym okresie Zakład zatrudniał ok. 180 
osób, w tym: 3 pracowników niemieckich. 
Zatrudnionych było również dwoje Żydów, 
co nieustannie narażało nas na karę śmier-
ci za przechowywanie Żydów. W charak-
terze tłumacza zatrudniona była moja żona 
Helena(…).

W pierwszych dniach lipca 1944 r., 
kiedy wojska radzieckie szybkimi ruchami 
przesuwały się na ziemiach polskich, wła-
dze niemieckie zdecydowały się ewaku-
ować Zakład. W wielkim pośpiechu udało 
im się wysłać do Niemic dwa wagony naj-
cenniejszych urządzeń technicznych (…). 
Spodziewając się walk frontowych na te-
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KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Grzegorz Tomasik 
Dyr ektor ds. Produkcji

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, na Wy-
dziale Informatyki i Elektroniki. Po studiach 
rozpoczął pracę w WSK PZL Rzeszów, gdzie 
przez 11 lat zajmował kolejno stanowiska: 
kontroler jakości, koordynator nowych uru-
chomień, menedżer ds. projektu, kierownik 
oddziału produkcyjnego. W 2014 r. był kierow-
nikiem produkcji w PLASTWAG Mielec. W lip-
cu br. rozpoczął pracę w PZL Sędziszów S.A. 
Pan Grzegorz wyróżnia się dużym zdyscyplino-
waniem i innowacyjnymi pomysłami. Znako-
micie zarządza zespołem i skutecznie realizu-
je wyznaczone cele. Interesuje się motoryzacją 
i nowinkami technicznymi.

ŚF: – Pracuje Pan w PZL Sędziszów S.A. 
od pół roku. W październiku otrzymał 
Pan bardzo odpowiedzialne zadanie kie-
rowania całym działem produkcyjnym za-
kładu. I przyjął je Pan… 

Grzegorz Tomasik: – Objąłem stanowi-
sko Dyrektora ds. Produkcji 2 miesiące temu. 
Wcześniej pracowałem jako Doradca Zarządu 
ds. Optymalizacji Produkcji. W tym czasie obser-
wowałem dział produkcji, przeniknąłem w jego 
struktury, pracowałem z ludźmi. Dzieliłem się 
z Zarządem swoimi uwagami i spostrzeżeniami. 
W rezultacie powierzono mi kontrolę i zarządza-
nie nad całym obszarem produkcji w zakładzie. 
Zdaję sobie sprawę z ogromnej odpowiedzial-
ności, jaką na siebie przyjąłem. Jednak cieszę się 
z tego zawodowego wyzwania, bo PZL Sędzi-
szów ma ogromny potencjał. 
– Jak zespół zareagował na Pana obecność? 
Dość powszechnym zjawiskiem w zakładach 
o długoletniej tradycji jest dystans do nowych 
osób – zwłaszcza takich, które wprowadzają 
zmiany. 

– To, prawda, zespół ludzi pracujących tu od 
kilkudziesięciu lat był przyzwyczajony do innych 
standardów. Tym bardziej jestem mile zaskoczo-
ny faktem, że wobec proponowanych obecnie 
innowacji i nowych rozwiązań pracownicy są 
bardzo otwarci, wręcz sami zgłaszają pomysły, 
propozycje. Są bardzo zaangażowani w proces 
zmian. Nie przypuszczałem, że tak bardzo utoż-
samiają się z tym miejscem. 
– Na czym polegają te zmiany?

– Na początek zdecydowaliśmy się rozpo-
cząć współpracę z fi rmą POLCARGO Sp. z o.o., 
która specjalizuje się w optymalizacji produkcji 
i podnoszeniu wydajności. Jest to światowa fi rma, 
posiadająca bogate doświadczenie w tej dziedzi-
nie, poparte sukcesami w dużych korporacjach. 
Przez kolejne 3 miesiące, przy wsparciu specjali-
stów tej fi rmy, wprowadzamy nowe layouty linii 
produkcyjnych, weryfi kujemy ich funkcjonalność, 
przekazujemy pracownikom nowe narzędzia 
i metody pracy. Opracowaliśmy już nowe strate-
gie dla kierowników i mistrzów produkcji. Chce-
my tak pokierować pracą zespołów produkcyj-
nych, aby była bardziej wydajna.

Najbardziej cieszy mnie to, że są to plany 
na kilka następnych lat. Dzięki temu mam świa-
domość, że wprowadzane obecnie zmiany za-
procentują w przyszłości. Jestem przekonany, że 
wszystko to wpłynie na zwiększenie obecności 
marki PZL Sędziszów na rynku krajowym i eu-
ropejskim.
– Jak obecnie przebiega proces optymalizacji 
produkcji?

– Przede wszystkim inaczej ustawiliśmy sta-
nowiska pracy i procesy technologiczne. Rozpisa-
liśmy harmonogram prac i wyznaczyliśmy priory-
tety działań. Obecnie mamy dopracowany park 
maszynowy i określamy zakres remontów pew-
nych maszyn. 

Z pewnymi pracami musimy się wstrzymać 
do zakończenia remontów związanych z prze-
stawianiem linii produkcyjnych. Chciałbym też 
podkreślić, że wszystkie te prace odbywają się na 
„żywym organizmie” – nie wstrzymujemy żadnej 
z linii produkcyjnych.
– Co już udało się wdrożyć?

– W ciągu 3 tygodni na jednej linii podnieś li-
śmy wydajność o 100% – bez zwiększania kosz-
tów, inwestycji czy zatrzymywania produkcji. 
Kolejnym sukcesem jest fi nalizacja współpracy 
z tłoczniami. Oznacza to, że kilka elementów wy-
konują dla nas fi rmy zewnętrzne – sprawdzeni, 
stabilni dostawcy. Dzięki temu procesowi (tzw. 
outsourcingowi) możemy zwolnić moce przero-
bowe i przygotować produkcję do nowych uru-
chomień. 

Rozpoczęliśmy też wdrażanie procesu re-
brandingu marki na produkcji, tj. zmieniamy 
oznakowanie produktów, wprowadzamy nową 
kolorystykę i opakowania. 

Ponadto powiększyliśmy nasz zespół tech-
nologów i konstruktorów o dwóch młodych 
pracowników, którzy opracowują nowe rozwią-
zania. 
– Jakie cele wyznaczył Pan sobie na rok 2015?

– Jednym z podstawowych celów na przyszły 
rok będzie uruchomienie drugiej zmiany. Planuje-
my tak ustawić linie produkcyjne, a by pracowni-
cy rozpoczęli pracę w systemie dwuzmianowym. 

Ważnym elementem strategii są też nowe 
uruchomienia. Będziemy uzupełniać ofertę pro-

duktową o referencje dostosowane do nowo-
czesnych, wysokiej klasy samochodów, maszyn 
rolniczych i urządzeń. Jednym z takich działań 
będzie też uruchomienie bardzo przyszłościo-
wej linii wkładów EKO, czyli high tech w dzisiej-
szej fi ltracji.

Planujemy też rozwijać ofertę fi ltrów prze-
mysłowych, wykorzystywanych m.in. w klimaty-
zacji, kopalniach, w branży gazowniczej. Z pew-
nością zwiększymy również produkcję fi ltrów dla 
zagranicznych marek, m.in. do Niemiec, Francji, 
Włoch, Białorusi. 

Z kolei w dalszej perspektywie planujemy 
wyjść na rynek z ofertą narzędziową: produk-
cja oprzyrządowania, narzędzi, usługi regenera-
cyjne. 
– Życzymy realizacji wszystkich tych zamie-
rzeń i kolejnych sukcesów!

OPTYMALIZACJA PRODUKCJI 
TO MÓJ GŁÓWNY CEL
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NASI PARTNERZY

S F-FILTER to międzynarodowa grupa 
fi rm z centralą w Szwajcarii oraz od-
działami we Francji, Niemczech, Au-

strii i Polsce, będąca największym dostaw-
cą fi ltrów, wkładów i systemów fi ltracyjnych 
stosowanych we wszystkich branżach.

Polski oddział SF-FILTER powstał w Lubi-
nie w 2006 r. jako wspólne przedsięwzięcie 
polskiej fi rmy KATPOL Sp.J. i fi rmy szwajcar-
skiej SF-FILTER AG (wówczas funkcjonują-
cej pod nazwą SCHUPP AG). Wykorzystując 
wiedzę fi rmy KATPOL i jej znajomość polskie-
go rynku, 40-letnie doświadczenie fi rmy SF-
-FILTER oraz oferty obu spółek, stworzono 
fi rmę specjalizującą się w systemach fi ltracyj-
nych, z najszerszą ofertą w Polsce.

Wszystko zaczęło się jednak wcześniej, 
punktem wyjścia był koniec roku 1998, kie-
dy fi rma KATPOL podpisała umowę w zakre-
sie dystrybucji fi ltrów z Wytwórnią Filtrów PZL 
Sędziszów i stała się jej przedstawicielem na 
rynku kopalń miedzi. Była to pierwsza linia fi l-
trów w ofercie fi rmy inżynierskiej, specjalizu-
jącej się w układach wydechowych silników 
spalinowych – lidera w branży katalizatorów 
i fi ltrów sadzy. Początki były trudne. Pierwsza 
„symboliczna” dostawa z Wytwórni miała miej-
sce w styczniu 1999 r., a towar był dostarczany 
samochodem osobowym marki… Fiat Palio (!). 

Działania fi rmy KATPOL nie ograniczały 
się tylko do sprzedaży fi ltrów z Sędziszowa. 
Rozpoczęto wspólne prace wdrożeniowe 

nowych produktów w zakresie fi ltracji powie-
trza w układach ssących silników wysokopręż-
nych, fi ltracji układów hydraulicznych i fi ltracji 
paliwa. W Wytwórni uruchomiono produkcję 
wielu nowych fi ltrów, a fi rma KATPOL stała 
się jednym z jej największych dystrybutorów 
i największym odbiorcą fi ltrów i wkładów hy-
draulicznych przez wiele lat.

W roku 2008 KATPOL wrócił do swo-
ich „korzeni”, czyli projektowania i dostarcza-
nia kompleksowych rozwiązań dla różnych 
gałęzi przemysłu w zakresie układów wyde-
chowych, ssących, kontroli i sterowania oraz 
ergonomii stanowiska operatora maszyn, 
przekazując rynek fi ltrów do nowo powstałej 
spółki SF-FILTER.

FILTRUJEMY 
WSZYSTKO
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SF-FILTER, bazując na doświadczeniach 
wyniesionych ze spółek założycielskich, w bar-
dzo krótkim czasie stał się liderem na rynku fi l-
tracji w Polsce. Jej znaczenie ciągle wzrasta, 
również za granicą, gdyż w ramach grupy fi rm 
SF odpowiada za sprzedaż do Czech, na Sło-
wację oraz na rynki wschodnie (kraje nadbał-
tyckie, Białoruś, Ukraina, Rosja i inne). 

Siedziba fi rmy wraz z magazynem o po-
wierzchni ponad 4 000 m2 mieści się w Lubi-
nie. Na terenie kraju zlokalizowane są kolejne 
dwa magazyny, w fi lii w Bytomiu i Warszawie, 
gdzie działa spółka zależna SF-FILTER Warszawa 
Sp. z o.o. W Bydgoszczy i Ropczycach funk-
cjonują biura handlowe, a na potrzeby klien-

tów w każdym z województw działa mobilny 
opiekun techniczno-handlowy. Na początku 
2015 r. planowane jest otwarcie kolejnego 
oddziału z magazynem w Lublinie, a w dal-
szym etapie – w Trójmieście.

W magazynach SF-FILTER w Polsce znaj-
duje się przeszło 13 tys. referencji fi ltrów 
do wszystkich dziedzin fi ltracji. Dzięki temu 
nasi odbiorcy mogą znaleźć potrzebne fi ltry 
u jednego dostawcy. W większości przypad-
ków nasz odbiorca może wybrać markę SF 
lub alternatywnie produkt innego, uznanego 
na świecie producenta, a wszystkie te towary 
pochodzą od jednego dostawcy. 

SF-FILTER obecnie zatrudnia ponad 80 
osób. Naszą największą siłą są ludzie. Nasza 
załoga to odpowiedzialni, kreatywni pracow-
nicy, którzy tworzą dobrą atmosferę i facho-
wy zespół. W kontaktach zawodowych ceni-
my sobie szacunek i profesjonalizm. Na co 
dzień kierujemy się wartościami, które są 
dla nas ważne i zgodnie z wdrożonym 
systemem zarządzania. Kładziemy na to 
szczególny nacisk, bo chcemy nie tylko 
sprzedawać fi ltry, ale przede wszystkim 
rozwiązywać problemy i usprawniać sys-
temy fi ltracyjne. Chcemy być dla naszych 
klientów partnerem, nie tylko dostawcą.

 W naszych działaniach wspiera nas PZL 
Sędziszów S.A. Wysoce cenimy sobie tę 
współpracę, ponieważ od prawie 20 lat dzia-
łamy na partnerskich warunkach i zawsze mo-
żemy liczyć na pomoc PZL Sędziszów S.A. 

SF-FILTER
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Z WIZYTĄ U KLIENTA

Od trabanta do volvo
Z akład szlifi erski Auto-Szlif Spraw-

ka z Częstochowy od ponad 50 lat 
korzysta z sędziszowskich fi ltrów. – 

Stosowaliśmy fi ltry z Sędziszowa, bo tylko 
takie były wtedy dostępne na rynku – twier-
dzi dyrektor zakładu Robert Sprawka. – Dzi-
siaj wybór jest duży, ale zaufanie do marki 
pozostało. Podobnym zaufaniem cieszy się 
właśnie Auto-Szlif Sprawka, do którego na 
naprawę silników trafi a już trzecie pokole-
nie klientów.

Firma Auto-Szlif Sprawka została założo-
na w 1961 r. przez Mariana i Elżbietę Spraw-
ka w wynajętym warsztacie samochodowym 
w Dźbowie. Po 6 latach właściciele rozwinęli 
działalność i wybudowali własny, funkcjonują-
cy do dziś zakład w Częstochowie. Firma spe-

cjalizuje się w naprawie i renowacji wszelkich 
rodzajów silników: do samochodów osobo-
wych, dostawczych, ciężarowych, ciągników 
rolniczych oraz sprzętu budowlanego. 

Początkowo Auto-Szlif Sprawka działał 
w oparciu o klientów z Częstochowy i oko-
lic. W Polsce istniało wówczas niewiele za-
kładów szlifi erskich. Podobne usługi świad-
czono w Łodzi, Katowicach czy Wrocławiu, 
a więc w sporej odległości. Ilość pracowni-
ków w pierwszych latach działalności zakła-
du była ograniczona tzw. kartą podatkową, 
zgodnie z którą można było zatrudniać tylko 
5 pracowników. Dopiero pod koniec lat 80., 
po zmianie ustroju, Marian Sprawka mógł po-
szerzyć kadrę pracowniczą i rozszerzyć dzia-
łalność. W 2002 r. utworzono dwa oddziały: 

w Gliwicach i Mysłowicach. W Mysłowicach, 
w hali o pow. ok. 200 m2, naprawia się głów-
nie głowice. 

Obecnie przedsiębiorstwo zatrudnia 
20 pracowników. Zakład jest wyposażony 
w ponad 70 specjalistycznych obrabiarek, 
z których większość została wyprodukowana 
w latach 1990–2012. Wciąż wprowadzane są 
nowe maszyny i technologie. 

Syn Państwa Sprawka, Robert, zna fi rmę 
od podszewki. – Można powiedzieć, że urodzi-
łem się w tym zakładzie i wychowałem – żartu-
je. Profi l edukacji Pana Roberta też ściśle wiąże 
się z rodzinną pasją. Po ukończeniu technikum 
samochodowego wybrał Politechnikę Często-
chowską, gdzie kształcił się w zakresie organi-
zacji i zarządzania w przemyśle maszynowym. 
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Z WIZYTĄ U KLIENTA
Ukończył też trzyletnie studium doktoranckie 
w zakresie Nauki o Zarządzaniu na Między-
narodowym Studium Doktoranckim Instytutu 
Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Org-
masz” w Warszawie. – Auto-Szlif Sprawka jest 
moim pierwszym i, mam nadzieję, ostatnim 
miejscem pracy – komentuje Pan Robert. – Tu 
nauczyłem się zawodu, ale też organizacji pracy, 
zarządzania, kierowania zespołem.

Po nagłej śmierci Ojca, w 2007 r., Pan Ro-
bert przejął zarządzanie fi rmą. 

Ratować zamiast 
wymieniać

Auto-Szlif Sprawka jest fi rmą znaną i ce-
nioną w branży motoryzacyjnej. Stale po-
szerza też zakres świadczonych usług, in-
westuje w nowe urządzenia i rozwiązania. 
Dziś zakład specjalizuje się w szczegółowej 
regeneracji silników: kadłubów, wałów kor-
bowych, korbowodów, głowic, turbosprę-
żarek i przekładni kierowniczych. Remontu-
je silniki mobilne i stacjonarne, kompresory, 
agregaty prądotwórcze. – Dzisiejsze instruk-
cje naprawcze są skrócone do minimum: przy 
większości usterek zaleca się wymianę silników 
na nowe – twierdzi Pan Robert. – Tymcza-
sem my przyjmujemy zgłoszenia z poważnymi 
usterkami silników, gdzie elementy są mocno 
zatarte lub odkształcone. Tam, gdzie inni od-
puszczają, my próbujemy ratować – to nasza 
misja i cel.

Wiele technicznych nowinek fi rma czer-
pie z targów motoryzacyjnych, np. we Frank-
furcie, Mediolanie, Las Vegas czy Berlinie. 
Jednocześnie regularnie prezentuje swoją 
ofertę usługową podczas największych tar-
gów motoryzacyjnych, odbywających się 
wiosną w Poznaniu i jesienią w Katowicach. 
– Obecność na targach motoryzacyjnych to 
konieczny warunek działalności fi rmy. Targi we 
Frankfurcie to nasz sztandarowy event, na któ-
rym musimy się pojawić – twierdzi Pan Robert. 
– Dzięki temu widzimy, w którą stronę rozwija 
się nasza branża. Obserwujemy nowe rozwią-
zania i potrzeby. Wciąż powstają nowe maszy-
ny, w których z czasem pojawią się usterki. Na-
szym zadaniem jest nadążać za nowościami 
i umieć te usterki naprawić. A ponieważ zaj-
mujemy się regeneracją urządzeń, targi są dla 
nas kopalnią pomysłów. 

Tradycja i wiedza
Założyciel zakładu – Marian Sprawka był 

wieloletnim członkiem zarządu Cechu Rze-
miosł Metalowych, przez trzy kadencje peł-
nił funkcję Podstarszego Cechu Metalowego, 
a także Przewodniczącego Sekcji Motoryza-
cyjnej. Wchodził w skład Komisji Egzaminacyj-
nej przy Izbie Rzemieślniczej w Częstochowie 
i był Przewodniczącym Komisji Branżowej przy 
Izbie Rzemieślniczej. W 2005 r. otrzymał tytuł 
Rzemieślnika Roku. Uzyskał też inne wyróżnie-
nia, m.in.: Srebrny Krzyż Zasługi, Honorową 
Odznakę Rzemiosła, Srebrną i Złotą Odzna-
kę za Szkolenie Uczniów, Odznakę za Zasłu-
gi dla Województwa Częstochowskiego oraz 
Złoty Medal im. Jana Kilińskiego, który jest naj-
wyższym odznaczeniem rzemieślniczym. – Mój 
Ojciec przywiązywał dużą wagę do edukacji mło-
dych ludzi – wyznaje Robert Sprawka. – W na-
szym zakładzie zostało wyszkolonych ok. 200 
czeladników i mistrzów rzemiosła. 

- Obecnie mamy do czynienia z trzecim 
pokoleniem klientów, którzy zlecają nam na-
prawy – dodaje Pan Robert. – Często sły-
szymy, że w naszym zakładzie tata napra-
wiał silnik do fi ata, a dziadek do trabanta 
czy syrenki. A teraz przyjeżdża najmłodsze 
pokolenie, które naprawia u nas silnik do vo-
lvo lub scanii. To bardzo budujące, że klien-
ci wracają do nas po tylu latach, że nas do-
brze kojarzą. 

Budowane przez ponad 50 lat zaufa-
nie procentuje teraz nie tylko dużą ilością 
zleceń, ale i ogromną wiedzą, którą Wła-
ściciele chcą się dzielić. W tym celu na ła-
mach naszego magazynu stworzyliśmy 
specjalną rubrykę poradnikową, gdzie cy-
klicznie będą zamieszczane teksty autor-
stwa Pana Roberta. Już w następnym nu-
merze zaprezentujemy tekst poświęcony 
zmianom, jakie w ciągu kilkudziesięciu lat 
nastąpiły  w zakresie sprawności silników.
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SPOŁECZNE INICJATYWY

F unkcjonujące przy PZL Sędziszów 
S.A. Stowarzyszenie Dziedzictwa Fil-
tracji i Motoryzacji mocno angażu-

je się w działalność edukacyjną. Obecnie 
w zakładzie szkolą się kolejne grupy prak-
tykantów.

W ramach umowy podpisanej przez 
SDFiM z Zespołem Szkół Technicznych 
w Sędziszowie Młp., dwa razy w tygodniu 
uczniowie odbywają na terenie fabryki prak-
tyki szkolne. Zajęcia trwają 4 godziny. Prak-
tykanci zdobywają umiejętności na stanowi-
skach pracy, na wydziałach montażu fi ltrów 
oraz mechanicznym. Uczą się zawodu pod 
okiem mistrzów PZL Sędziszów S.A. oraz 
swoich opiekunów. Biorą też udział w przy-
gotowaniu części ekspozycyjnej Muzeum 
Dziedzictwa Filtracji i Motoryzacji, które 
mieści się w jednym z budynków na tere-
nie zakładu. 

Dzięki tym działaniom młodzież uczest-
niczy w życiu zakładu, obserwuje panujące tu 
zasady, poznaje atmosferę pracy, co w przy-
szłości pomoże im podjąć decyzję o ewentu-
alnym dołączeniu do zespołu. – Przebywając 
tu 2 dni w tygodniu, młodzi ludzie przekazują 
informacje o PZL Sędziszów na zewnątrz, do 
swojego środowiska – komentuje Waldemar 
Lenius, Prezes Stowarzyszenia. – Cieszymy 
się, że taki przekaz idzie do młodego pokolenia 
i lokalnej społeczności. 

Oprócz wspomnianych działań, przedsta-
wiciele Stowarzyszenia oraz Zarządu PZL Sę-
dziszów S.A. wzięli udział w obchodach Dni 
Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Tech-
nicznych, gdzie przekazali upominki dla kadry 
pedagogicznej. Stowarzyszenie ufundowało 
też paczki mikołajkowe dla kilkunastu 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 
w Sędziszowie Młp.

Promowanie 
talentów

W ramach realizacji działalności kul-
turalno-sportowej, SDFiM objęło opieką 
mentorską utalentowaną, młodą tenisist-
kę z miejscowości Czarna Sędziszowska. 
Zdolna, niespełna 17-letnia Joanna Za-
wadzka jest liderką w rankingu Polskiego 
Związku Tenisowego w klasie juniorek. 

Ma na swoim koncie sukcesy w zawodach polskich i zagranicznych, 
m.in.:
– 1. miejsce w ITF Copernicus Bowl (Polska)

– 2. miejsce w deblu – Euro Holding ITF Bytom Cup (Polska)
– 3. miejsce w Litavian Open (Łotwa)

– 3. miejsce w deblu – 7th ETC Cup (Węgry)
– Mistrzostwo Polski Juniorów w deblu
– Halowe Wicemistrzostwo Polski Juniorów w deblu
– Halowe Wicemistrzostwo Polski Kobiet w deblu.

Stowarzyszenie zajmuje się promowaniem talen-
tu młodej tenisistki. – Udział w międzynarodowych zawo-
dach tenisowych wiąże się z wysokimi kosztami – komentuje 
Waldemar Lenius. – Staramy się przekonać przedsiębiorców 

i różnego rodzaju instytucje do udzielenia Asi fi nansowego 
wsparcia, ponieważ jest to niezwykle zdolna i ambitna dziew-

czyna, której sytuacja materialna jest dość trudna. 
 SDFiM udostępniło informacje o Joannie Zawadzkiej w śro-

dowiskach biznesowych i stale nawiązuje kontakty ze sponsora-
mi, wspierając rozwój jej kariery sportowej.
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WARTO WIEDZIEĆ

I nstytut Lotnictwa w Warszawie zapropo-
nował PZL Sędziszów S.A. zaprojektowa-
nie wybranych elementów do konstrukcji 

silnika stosowanego w dwupłatowcu An-2, 
popularnie nazywanym „Antkiem”. 

Samoloty tego typu to największe pro-
dukowane seryjnie jednosilnikowe dwu-
płatowce na świecie. W Polsce, w latach 
1958-87, Polskie Zakłady Lotnicze w Miel-
cu wyprodukowały łącznie aż 12 tys. An-2. 
„Antek” jest samolotem wielozadaniowym, 
który stał się bardzo popularny ze wzglę-
du na swą niezawodność, prostą konstruk-
cję, łatwość pilotażu i niskie koszty utrzyma-
nia. Wyróżnia się ogromną wytrzymałością 
i możliwością operowania na lotniskach tra-
wiastych: polowych i poligonowych, dlate-
go wykorzystuje się go w wojsku. Jest naj-

PRODUKUJEMY 
DLA „ANTKA” 

dłużej użytkowanym samolotem w polskiej 
armii. 

Jednosilnikowe „Antki" wykorzystu-
je się też do lokalnych przewozów pasaże-
rów, poczty i różnych ładunków, do zrzucania 
spadochroniarzy, jako sanitarkę oraz do prac 
agrolotniczych – nawożenia i ochrony upraw 
(stąd utrwaliła się nazwa „Antek Rozpylacz”).

Obecnie WSK Kalisz chce produkować  
zamienny silnik do „Antków”, ponieważ wciąż 
istnieje duże zapotrzebowanie na te samoloty.

– Bazując na długoletnim doświadczeniu 
PZL Sędziszów S.A. w produkcji fi ltrów do śmi-
głowców, a także wykorzystując naszą wiedzę, 
chcemy stworzyć nowe rozwiązania – twierdzi 
Robert Chrobak, Dyrektor ds. Rozwoju Pro-
dukcji Specjalnej. – Obecnie dział konstrukcji 
przygotowuje 4 projekty fi ltrów. Wybrane pro-

jekty będą zastosowane w zamiennym silniku 
do An-2. 

Finalizacja projektów nastąpi pod koniec 
roku. Kolejnym etapem prac będą badania 
i testy, przeprowadzane początkowo na ha-
mowni, w zainstalowanym silniku, a następ-
nie – próby podczas lotu. Po uzyskaniu nie-
zbędnych zatwierdzeń, PZL Sędziszów S.A. 
będzie produkować fi ltry do ok. 20-40 silni-
ków rocznie. 

Ponadto Dział Produkcji Specjalnej wyko-
nuje oprzyrządowanie do elementów moto-
ryzacyjnych dla BORG-a. Stworzono pełną 
konstrukcję oprzyrządowania i wdrożono ją 
w narzędziowni. Na obecnym etapie zakład 
przygotowuje tzw. serię do zatwierdzenia 
– ok. 1 tys. sztuk. Po akceptacji zleceniodawcy, 
zakład uruchomi produkcję. 
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PROPOZYCJE

FILMY 
EDUKACYJNE

Informujemy, że na stronie internetowej 
www.pzlsedziszow.pl (dział fi rma/porady 
eksperta) można obejrzeć krótkie, kilkumi-
nutowe fi lmy, prezentujące ofertę PZL Sędzi-
szów S.A. 

W poszczególnych odcinkach nasz do-
świadczony konstruktor-technolog – Pan An-
drzej Majka, przybliża budowę, proces pro-
dukcyjny oraz zastosowanie najważniejszych 
grup fi ltrów. Oprowadza też po laboratorium 
badawczym zakładu, omawiając najważniej-
sze testy i próby, jakim poddawane są wyroby . 

ZOSTAŃ DZIENNIKARZEM 
„ŚWIATA FILTRÓW”!

Jeśli interesujesz się branżą motoryzacyjną, a w szczególności 
mechaniką, lubisz pisać i dzielić się swoją wiedzą – zapraszamy 
Cię na łamy naszego Magazynu.

Od najbliższego numeru planujemy uruchomić rubrykę 
MOTO CIEKAWOSTKI, w której będą zamieszczane krótkie 
form y tekstowe lub zdjęciowe z zakresu naprawy samochodów. 

Prześlij nam swój komentarz, krótki artykuł lub zdjęcie z opi-
sem, w którym chcesz się podzielić swoją wiedzą i doświadcze-
niem. Autorzy opublikowanych materiałów otrzymają od nas 
upominki reklamowe.

Materiały prosimy przesyłać mailowo (najlepiej w formatach 
word lub jpg), na adres: marta.bilonowicz@pzlsedziszow.pl. 
UWAGA – koniecznie prosimy podać swoje dane kontaktowe 
(adres korespondencyjny, nr telefonu) w celu ustalenia szczegó-
łów publikacji. 

KONKURS DLA UWAŻNYCH CZYTELNIKÓW

Odpowiedz na pytania 
i wygraj nagrodę!

Dla uważnych Czytelników naszego Magazynu przygotowaliśmy kon-
kurs z atrakcyjną nagrodą. 
Pierwsza z osób, która poprawnie odpowie na pytania konkursowe, 
otrzyma zestaw fi ltrów PZL Sędziszów S.A. do wybranego modelu sa-
mochodu oraz olej silnikowy.

Aby wziąć udział w konkursie, odpowiedz na 3 pytania:
 Jaka jest zdolność separacji wody w zalecanych fi ltrach paliwa 

(np. PZL Sędziszów)? 

 Wymień dwa rodzaje uszkodzeń, które mogą wystąpić po zamon-
towaniu fi ltra paliwa z nieodpowiednim materiałem fi ltracyjnym

 Dlaczego fi ltry paliwa w samochodach z silnikami wysokoprężnymi 
montowane są pionowo?

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailem na adres 
marta.bilonowicz@pzlsedziszow.pl wraz z danymi kontaktowymi 
oraz modelem samochodu, do którego przeznaczony będzie 
zestaw fi ltrów. 

Zapraszamy do udziału! 



SKONTAKTUJ 
SIĘ Z NAMI! 

PZL SĘDZISZÓW S.A. 
ul. Fabryczna 4
39-120 Sędziszów Młp.
tel. (17) 745-02-00
fax: (17) 745-03-33
e-mail: sekretariat@pzlsedziszow.pl

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Elżbieta Ozga

 609 012 103 
elzbieta.ozga@pzlsedziszow.pl

Witold Świder
 609 012 101 
witold.swider@pzlsedziszow.pl

Jadwiga Bieszcz-Zając
 (17) 74 50 185
jadwiga.zajac@pzlsedziszow.pl

DYREKTOR HANDLOWY 
Agnieszka Całko

 502 500 416 
agnieszka.calko@pzlsedziszow.pl

DYREKTOR DS. ROZWOJU PRODUKCJI SPECJALNEJ
Robert Chrobak

 609 012 112 
robert.chrobak@pzlsedziszow.pl

DYREKTOR DS. PRODUKCJI
Grzegorz Tomasik 

 609 012 113 
grzegorz.tomasik@pzlsedziszow.pl

DORADCY HANDLOWO-TECHNICZNI
Region 1
Tomasz Kajda

 665 100 577
tomasz.kajda@pzlsedziszow.pl

Region 2
Kontakt przez Biuro Obsługi Klienta
Region 3
Bartosz Salewicz

 609 566 117 
bartosz.salewicz@pzlsedziszow.pl

Region 4
Tomasz Pyrlik

 517 330 738 
tomasz.pyrlik@pzlsedziszow.pl

MENEDŻER DS. PRODUKTU
Kontakt w sprawie oferty, 
rozwoju produktu 
i doradztwa technicznego
Dominik Zwierzyk

 609 012 116 
dominik.zwierzyk@pzlsedziszow.pl
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AGROM
A POZNAŃ

POZNAŃ
61 877 38 21

AGRO-RAM
I

GOŁUCHÓW
62 76-16-215

FARM
ER RANIŚ

NOW
E SKALM

IERZYCE
62 762 90 92

HURTECH
W

OLSZTYN
68 347 23 41

AGROM
ARKET JARYSZKI

GĄDKI
61 663 96 01

ARM
ICAR

GNIEZNO
61 423 74 80

ASO OPATÓW
EK

OPATÓW
EK

62 76 143 09

LUM
A PRZEŹM

IEROW
O

PRZEŹM
IEROW

O
61 814 28 51

AUTO CENTRUM
 KALISZ

KALISZ
62 767 31 81

POLPARTS
POZNAŃ

61 873 21 40

GRENE
STARE M

IASTO
63 240 91 87

TRANS KOL
KOŁO

63 272 25 30

CONTAR TARASKA
POZNAŃ

61 848 33 59

UNIGUM
TORUŃ

56 657 40 40 

UPROM
EX

ŁOCHOW
O

52 345 35 00

AUTO M
OTO BRZOZÓW

KA
DOBRZEJEW

ICE
505 156 566

GORDON
SZUBIN

52 372 54 26

KORW
EX

LUBLIN
81 446 55 22

ARAM
IS

TOM
ASZÓW

 LUBELSKI
84 665 88 63

AUTO AGRO COM
PLEX

OPOLE LUBELSKIE
81 827 40 55

M
AX-AUTO

BIAŁA PODLASKA
83 343 19 98

AUTO CZĘŚCI W
ILCZYŃSKI

PUŁAW
Y

500 234 645

AGROM
A

KUTNO
24 355 32 00

M
OTOM

ARK
SIERADZ

43 822 45 57

PANAS
CHORZĘCIN

44 616 41 64

AUTO-SAM
 ŁÓDŹ

ŁÓDZ 
42 682 58 14

RUTM
AX

TOM
ASZÓW

 M
AZ.

44 723 37 74

BEHAM
OT

KRAKÓW
12 655 24 52

M
OTOROL

KRAKÓW
12 420 44 00

AUTOM
EDAN

KRAKÓW
12 637 68 77

BEST
M

ICHAŁOW
ICE OPACZ

22 723 04 03

ROL-M
AR

GOSTYNIN
24 362 30 01

TECH-ROL
OŻARÓW

 M
AZ.

22 731-26-00

ATA CAR
SIEDLCE

607 922 775

AUTKO PŁOCK
PŁOCK

24 366 88 78

BREM
S CAR

M
ARKI

22 781 31 62

CARTEX
GARW

OLIN
25 682 64 38 

M
OTPOL

PŁOŃSK
23 662 69 36

M
ASTERCARS

RADOM
508 626 798

RENE HIŃCZA
SOBIENIE JEZIORY

602 293 966

CER M
OTOR

W
ARSZAW

A
22 612-83-33

ARGE PALIW
A

KROSNO
13 436 76 79

M
ICS

SĘDZISZÓW
 M

ŁP.
17 745 01 15

M
OTO-HURT

ROPCZYCE
17 221 86 23

TARAPATA
TUSZÓW

 NARODOW
Y

17 774 36 40

AGRO-BIS
M

ŁODOCHÓW
17 581 90 36

AUTOCENTRUM
 M

IELEC
W

OLA M
IELECKA

17 583 05 35

LE CART
M

IELEC
17 586 39 67

M
OTORES

RZESZÓW
17 864 22 77

ZBI-M
AR

NISKO
15 841 25 45

GOSK
ZAM

BRÓW
86 271 15 40

M
OTO – AGRO

BIAŁYSTOK
85 651 85 12

DIVERSA
BIAŁYSTOK

85 664 31 71

HYDROTRADE
PSZCZYNA

32 431 01 42

UNIM
OT EXPRESS

CZĘSTOCHOW
A

34 361 83 97

EURPOL
M

YSŁOW
ICE

32 292 00 83

PROM
OTOR BIS

BIELSKO BIAŁA
33 829 53 67

ARIS CHORZÓW
CHORZÓW

32 346 18 36

RUDFIL
RUDA ŚLĄSKA

32 240 70 62

STADM
AR

KATOW
ICE

32 352 06 32

AM
T KRZEPICE

KRZEPICE
34 317 61 08

ABC KATOW
ICE

KATOW
ICE

32 255 57 11

ARAD CZĘSTOCHOW
A

CZĘSTOCHOW
A

509 409 144

ELISTAR
ZABRZE

32 272 15 93

TUTKA
DĄBROW

A GÓR.
691 746 388

KIELPOL
KIELCE

41 345 38 74

AGROM
A

OLSZTYN
89 537 53 00

FILTRO M
AK

EŁK
87 621 69 25

STOM
IL SANOK DYSTRYBUCJA

W
ROCŁAW

61 875 97 94

BUW
AR

LEGNICA
76 850 63 11

SF-FILTER
LUBIN

76 746 73 32

POSICZ POLM
OZBYT JELCZ

JELCZ-LASKOW
ICE

71 381 94 42

BOLBAR
BOLESŁAW

IEC
75 732 26 87

DAV OPOLE
OPOLE

77 457 66 59

JANEX
OPOLE

77 47 44 670

OPOLTRANS
BRZEZIE K/OPOLA

77 409 96 29

IW
EX

GDAŃSK
58 301 83 50

SKLEP PATRONACKI 
SZCZECIN

91 460 07 62

partnerzy handlow
i


