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Więcej nowych referencji znajdą Państwo 
na stronie www.wf-fi lter.pl 
Aby wybrać fi ltr do konkretnego modelu 
maszyny rolniczej, należy wejść do katalogu 
on-line lub skontaktować się Biurem 
Obsługi Klienta.

NOWE 
FILTRY DLA 
ROLNICTWA
Nowe fi ltry paliwa typu PDL są wykonane z papieru 
dwuwarstwowego. Charakteryzują się bardzo wy-
soką dokładnością fi ltracji, zwiększoną chłonnością 
zanieczyszczeń oraz wydłużonym okresem eksplo-
atacji. Posiadają większą odporność na temperatu-
rę paliwa w porównaniu do fi ltrów standardowych. 
Są też odporne na zwiększone natężenie przepływu 
paliwa, które występuje w nowoczesnych silnikach 
z systemem Common Rail.

Wytwórnia Filtrów PZL-Sędziszów S.A. od wielu lat produkuje fi ltry do ciągników, 
maszyn rolniczych, kombajnów, maszyn siewnych i sadowniczych, pługów itp.
Jako pierwsi w Polsce rozpoczęliśmy produkcję kompletnego wyposażenia 
fi ltracyjnego do ciągników typu URSUS.

Korzystając z wiedzy i ponad 70-letniego doświadczenia w dziedzinie fi ltracji, 
systematycznie rozszerzamy ofertę o nowe linie produktowe.

Nasze fi ltry znajdują zastosowanie w najbardziej znanych markach ciągników, 
tj.: ZETOR, JOHN DEERE, DEUTZ FAHR, NEW HOLLAND, CASE IH, 
MCCORMICK, EICHER, AEBI i wielu innych.
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WARTO WIEDZIEĆ

Z NASZEJ HISTORII

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

NASI PARTNERZY

WYDARZENIA

POLECAMY

Z WIZYTĄ U KLIENTA

Zielone AGRO SHOW – Polskie Zboża 2014

Poprawiliśmy naszą komunikację

Rebranding marki

Wiosna 2014

Filtry oleju i powietrza do samochodów ciężarowych

Agnieszka Całko, Dyrektor ds. Handlu i Marketingu

Hurtownia MOTOROL

Działalność Wytwórni w latach 1972-98

Szkolimy młode kadry

Sklep z błyskawiczną dostawą

TAS Auto-Części

Magazyn Klientów PZL Sędziszów S.A. (kwartalnik)
Wydawca: WF „PZL-SĘDZISZÓW” S.A.
Redakcja: Marta Bilonowicz
e-mail: marta.bilonowicz@wf-sedziszow.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: 
HORN STUDIO, ul. Artura Grottgera 6A/3, 60-757 Poznań, tel. 61 861 24 38
www.studiohorn.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania korekty i skrótów nadesłanych materiałów.

Szanowni Państwo,
Trzeci numer kwar-

talnika „Filters & Service” 
jest wyjątkowy. Prezen-
tujemy Państwu Wytwór-
nię Filtrów w całkowicie 
nowej, atrakcyjnej odsło-
nie. Zakończyliśmy bo-
wiem pierwszy etap pro-
cesu rebrandingu, czyli 
odświeżenia naszej mar-
ki, do którego przygoto-
wywaliśmy się od wielu 
miesięcy. Naszym celem 
było stworzenie spójne-
go i atrakcyjnego wize-
runku marki fi ltrów, który 
będzie doskonale rozpo-
znawalny i pozytywnie kojarzony wśród klientów. Głęboko wierzę, że 
wprowadzane zmiany przyniosą takie właśnie rezultaty. O szczegółach 
dotyczących nowej identyfi kacji grafi cznej oraz zmianie strategii komu-
nikacji przeczytacie Państwo na kolejnych stronach. 

Jednak modyfi kacja brandu to nie jedyna nowość, jaką zapowiada-
my. Równolegle z wdrażaniem procesu rebandingu Wytwórnia przy-
gotowuje się do obchodów 75-lecia istnienia. Świętowanie jubileuszu 
rozpoczniemy pod koniec wakacji, ale w bieżącym numerze zdradzamy 
Państwu kilka planowanych wydarzeń.

Już teraz gorąco zachęcamy też Państwa do uczestnictwa w najważ-
niejszej imprezie motoryzacyjnej, w której po raz pierwszy zaprezentu-
je się nasza Wytwórnia – Targach AUTOMECHANIKA 2014.

Na łamach niniejszego Magazynu informujemy też o istotnych wy-
darzeniach, które miały miejsce w ostatnich miesiącach. Udało nam się 
podpisać ważne porozumienie o współpracy edukacyjno-wychowaw-
czej z Zespołem Szkół Technicznych oraz powiatem ropczycko-sędzi-
szowskim. Po raz pierwszy uczestniczyliśmy też w wystawie rolniczej 
Zielone Agro Show. 

Jak zawsze, sporo uwagi poświęcamy naszym dystrybutorom i part-
nerom handlowym. Tym razem prezentujemy hurtownię MOTOROL 
z Krakowa, a także sklep patronacki w Sędziszowie oraz TAS Auto-Czę-
ści w Bielsku-Białej. 

Z życzeniami ciekawej lektury 
Bogusław Satława 

Prezes Zarządu Wytwórni Filtrów PZL Sędziszów S.A.
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Nominacja do nagrody 
„JAKOŚĆ ROKU 2014”

W ytwórnia Filtrów „PZL-Sędzi-
szów” otrzymała nominację do 
prestiżowego tytułu JAKOŚĆ 

ROKU 2014. To ogromne wyróżnienie i mo-
tywacja do poszukiwania rozwiązań służą-
cych systematycznemu podnoszeniu jakości. 

Certyfi kat rzetelności JAKOŚĆ ROKU 
2014 rekomenduje solidne przedsiębiorstwa, 
godne zaufania, oraz nobilituje fi rmy oferujące 
produkty najwyższej jakości. WF „PZL-Sędzi-
szów” walczy w plebiscycie o nagrodę w ka-
tegorii „Produkt Roku”. 

 – Bardzo się cieszymy, że kapituła konkur-
su doceniła wysokie standardy naszej działal-
ności – komentuje Bogusław Satława, Prezes 
WF „PZL-Sędziszów” S.A. – Dzięki zastoso-
waniu materiałów fi ltracyjnych znanych i re-
nomowanych producentów, nasze wyroby są 
pozbawione wad materiałowych i produkcyj-
nych oraz zachowują odpowiednie właściwo-
ści przez cały okres użytkowania. O doskona-
łej jakości naszych wyrobów świadczy odsetek 
reklamacji, który w 2013 r. wynosił zaledwie 
0,03%. Nominacja do tytułu JAKOŚĆ ROKU 
2014 jest ukoronowaniem naszej pracy i do-
wodem zaufania dla naszych fi ltrów.

Organizatorem plebiscytu JAKOŚĆ 
ROKU 2014 jest Fundacja Qualitas, promu-
jąca dobre praktyki w biznesie. Patronat ho-
norowy nad wydarzeniem objęło Polskie Fo-
rum ISO 9000 oraz European Organization 
For Quality z siedzibą w Brukseli.

Nagrody dla laureatów przyznawane są 
m.in. przez Polskie Centrum Badań i Certy-
fi kacji SA -wiodącą organizację w Polsce, zaj-
mującą się kwestiami związanymi z jakością 
i certyfi kacją. 

Akademickie Targi Pracy

26 marca Wytwórnia zaprezentowa-
ła swoją ofertę podczas Akademic-
kich Targów Pracy w Rzeszowie, 

organizowanych przez Biuro Karier Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego oraz Dział Informacji, Karier 
i Promocji Politechniki Rzeszowskiej. 

WF „PZL-Sędziszów” po raz pierwszy wzię-
ła udział w tego typu wydarzeniu. Na targach za-
prezentowane zostały aktualne oferty pracy oraz 
propozycje stażu i praktyk studenckich. Najwięk-
szym zainteresowaniem cieszyły się stanowiska: 
Inżynier-Konstruktor, Kontroler Jakości, Specjali-
sta ds. Jakości na Wydziale Produkcji Specjalnej 
oraz stanowiska produkcyjne. 

Zainteresowani mogli uzyskać informacje 
nt. działalności fi rmy oraz poznać ścieżkę kariery 
w WF „PZL-Sędziszów”. 

Akademickie Targi Pracy odwiedziło łącznie 
ponad 1000 studentów i absolwentów dwóch 
największych rzeszowskich uczelni. 

Targi „Doliny Lotniczej” 

6 maja 2014 r. Wytwórnia Filtrów „PZL-Sędziszów” S.A. wzięła udział w targach organi-
zowanych przez „Dolinę Lotniczą” – Aviation Valley Expo Day. Była to doskonała oka-
zja do zaprezentowania wyrobów fi rmy i nawiązania nowych kontaktów biznesowych. 

 „Dolina Lotnicza” jest największym w Europie Środkowej klastrem lotniczym, działającym 
od 11 lat i zrzeszającym obecnie 115 członków. Głównym celem targów było zgromadzenie 
szerokiego grona krajowych i zagranicznych przedstawicieli branży lotniczej i umożliwienie im 
przeprowadzenia bezpośrednich rozmów z fi rmami i instytucjami „Doliny Lotniczej”.

W targach wzięło udział 78 wystawców związanych z przemysłem lotniczym, m.in. Pratt & 
Whitney, Sikorsky, PZL-Mielec, Goodrich, Augusta Westland, WSK PZL-Rzeszów czy MTU.

Wytwórnia Filtrów „PZL-Sędziszów” S.A. jest członkiem Stowarzyszenia Dolina Lotnicza 
od 2012 r. Dla przemysłu lotniczego fabryka produkuje m.in. fi ltry oleju, fi ltry paliwa, sygnaliza-
tory i zawory. W ofercie fi rmy znajduje się też obróbka skrawaniem. Współpracujemy z takimi 
fi rmami jak: WSK „PZL-Świdnik” S.A., WSK „PZL-Rzeszów” S.A., Sikorsky Mielec, WSK „PZL-
-Kalisz” S.A. oraz Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 i 2. 
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ZAPRASZAMY NA TARGI MOTORYZACJI 
WE FRANKFURCIE
16–20 września 2014

W dniach 23–25 maja uczestniczyliśmy w szkoleniu „Synergia i porozumiewanie” 
prowadzonym przez jednego z najlepszych trenerów w Polsce – Marka Rożal-
skiego. 

Celem szkolenia było nauczenie się przyjaznego i synergicznego modelu komunikacji. Pra-
ca opierała się głównie na zmianie przekonań i uświadomieniu wartości, którymi kierują się 
ludzie. Za pomocą symulowanych gier i testów trener kształtował i umacniał nowe myślenie 
o wzajemnym porozumiewaniu się z zastosowaniem strategii „wygrywasz ty – wygrywam ja” 
(ang. win-win). Trening mocno akcentował walory współpracy i porozumienia z ludźmi oraz 
wydobywał z uczestników maksymalnie wiele synergii. 

W czasie treningów byliśmy poddawani manipulacjom, prowokacjom i wielu wyzwaniom, 
aby później wyciągać z tego wnioski i działać zespołowo. 

Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Tanew w Ulanowie. 
Uczestnicy wrócili zmęczeni, ale zadowoleni i bogatsi o nowe kompetencje komunikacyjne.  

W ytwórnia PZL Sędziszów po raz 
pierwszy weźmie udział w naj-
większych i najważniejszych na 

świecie targach techniki motoryzacyjnej – 
AUTOMECHANIKA we Frankfurcie. 

Ponad 4 600 wystawców z całego świa-
ta zaprezentuje tu swoją ofertę w 6 grupach 
tematycznych: Parts & Components – czę-
ści zamienne, Electronics & Systems – sys-
temy elektroniczne i elektryczne, Repair & 
Maintenance – wyposażenie warsztatów sa-

mochodowych, Accessories & Tuning – ak-
cesoria samochodowe, tuning, IT & Mana-
gement – oprogramowanie komputerowe 
dla branży motoryzacyjnej, Service Station & 
Car Wash – wyposażenie stacji obsługi, sta-
cji benzynowych i myjni.  Dla producentów 
części do samochodów ciężarowych przy-
gotowano specjalny program Truck Com-
petence.

Serdecznie zapraszamy na stoisko PZL-
Sędziszów HALA nr. 3.1, miejsce E03. �

Poprawiliśmy naszą komunikację

ZAPRASZAMY NA TARGI MOTORYZACJI
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W ytwórnia PZL Sędziszów po raz pierwszy uczestniczyła w wystawie rolniczej Zielone 
AGRO SHOW – Polskie Zboża 2014. Impreza, organizowana przez Polską Izbę Gospo-
darczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie, odbyła 

się w dniach 7-8 czerwca w Sielinku. 
Blisko 35 tys. zwiedzających, niemal 150 wystawców, 45 ha przestrzeni wystawienniczej, prawie 

7 tys. rolników obserwujących pokazy maszyn, media, najważniejsze w kraju agencje związane w rol-
nictwem – tak najkrócej można podsumować kolejną edycję Wystawy Zielone Agro Show – Polskie 
Zboża. Wystawa skupiła czołowych producentów i dystrybutorów, ale również przedsiębiorstwa rol-
nicze oraz właścicieli rodzinnych gospodarstw.

Stoisko Wytwórni cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Obsługiwała je ekipa do-
radców handlowo-technicznych, którzy chętnie wyjaśniali wątpliwości i służyli radą. Najczęściej pytano 
o fi ltry do maszyn rolniczych marki: John Deere, Case i New Holland. 

Atrakcyjność i rozmach wystawy stworzyły możliwość 
wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów handlowych 
oraz  podjęcia nowej, owocnej współpracy. 

Zielone AGRO SHOW 
– Polskie Zboża 2014 



7Filters & Service



8 Magazyn Klientów PZL Sędziszów S.A.

TEMAT NUMERU

WF Filter 
teraz jako

W czerwcu WF Filter zmienił nazwę na PZL SĘDZISZÓW. 

Powrót do pierwotnego nazewnictwa ma na celu m.in. 

wykorzystanie potencjału i dobrej reputacji marki.
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TEMAT NUMERU

P roces rebrandingu w Wytwórni Fil-
trów „PZL-Sędziszów” S.A. rozpo-
czął się w grudniu 2013 r. od podję-

cia współpracy z agencją kreatywną. Celem 
projektu było przeprowadzenie analiz i ba-
dań wskazujących jak zbudować wizerunek 
silnej, dobrze kojarzonej marki fi ltrów – za-
równo w kraju, jak i za granicą. 

W zakresie wypracowania nowej strate-
gii komunikacji marki projekt został zamknięty 
pod koniec kwietnia br. Uzyskaliśmy konkret-
ny przekaz, wskazujący w jaki sposób spraw-
nie i efektywnie osiągnąć zamierzony cel. 
Obecnie pracujemy nad wdrożeniem nowe-
go systemu identyfi kacji wizualnej i opakowań 
oraz nad komunikacją zmian wewnątrz fi rmy.

Ważnym etapem rebrandingu będzie 
zmiana oznakowania zewnętrznego i opako-
wań. Klienci otrzymają nasze wyroby w bar-
dziej nowoczesnej oprawie, dopasowanej do 
potrzeb różnych grup produktowych. Zmieni 
się też wygląd materiałów marketingowych, 
strony internetowej, dokumentów fi rmo-

wych itp. Rebranding nie spowoduje nato-
miast zmian w podpisanych umowach dystry-
bucyjnych i partnerskich. Nie wpłynie też na 
obecny model obsługi klientów. 

Nową wartość marki będziemy komu-
nikować w pierwszej kolejności przez kam-
panię informacyjną, skierowaną do naszych 
kluczowych dystrybutorów i partnerów han-
dlowych. W tym celu zostaną zorganizowa-
ne specjalne szkolenia, o których poinformu-
jemy niebawem. Ostatnim etapem wdrażania 
nowej strategii komunikacji będzie kampania 
marketingowa. 

Proces rebrandingu marki jest długotrwa-
ły, a jego realizacja przebiega wieloetapowo. 
Przewidujemy, iż wszystkie etapy wdrażania 
odnowionej marki zostaną zakończone w po-
łowie 2015 r. 

Silny logotyp
Znak marki PZL SĘDZISZÓW przyjmuje 

kolorystykę czerwono-szaro-czarną. Takie ze-
stawienie kolorów symbolizuje nasze działanie 

Adam Sikorski, 
Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
główny udziałowiec Wytwórni

Rebranding to odświeżenie i przypo-
mnienie marki Sędziszów. Wytwórnia 
potrzebowała wyraźnego, unikalnego 
wizerunku, który byłby bardziej przeko-
nywujący dla klientów. Wprawdzie fi l-
try z Sędziszowa są doskonale kojarzo-
ne w pewnych grupach odbiorców, np. 
wśród rolników, jednak chcieliśmy, aby 
nowa identyfi kacja grafi czna uwzględnia-
ła nasze atuty: technologię, jakość, dyna-
mikę i entuzjazm. Zależało nam również 
na stworzeniu nowej osobowości marki, 
która trafi  także do młodego pokolenia 
klientów. 
PZL SĘDZISZÓW to dobrze zna-
na i rozpoznawalna marka, zwłaszcza 
wśród profesjonalistów. Skrót PZL (Pań-
stwowe Zakłady Lotnicze) nawiązuje do 
jednej z gałęzi naszej działalności – pro-
dukcji fi ltrów dla wojska i lotnictwa. Ak-
centujemy więc fakt, że nasze wyroby 
spełniają najwyższe normy jakościowe. 
Z kolei nawiązanie do miejsca produk-

cji potwierdza, że jesteśmy fi rmą polską, 
czerpiącą z długoletnich doświadczeń 
w zakresie produkcji fi ltrów.
Chciałbym w tym miejscu podkreślić, że 
wprowadzane właśnie zmiany zostały 
poprzedzone wielomiesięcznymi bada-
niami, analizami, gromadzeniem opinii 
fachowców i ekspertów branży. To po-
zwala mieć pewność, że zmiany te wyni-
kają z konkretnych potrzeb, nie zaś z sa-
mej chęci ich dokonania. 
Projekt rebrandingu to duże wyzwanie 
– zarówno dla pracowników Wytwór-
ni, jak i dla naszych klientów. Jednak bio-
rąc pod uwagę wdrożone w zakładzie 
 procesy restrukturyzacji oraz wszyst-
kie dotychczasowe osiągnięcia, jestem 
przekonany, że i ten projekt zostanie za-
kończony sukcesem. Wierzę, że rebran-
ding długoterminowo poniesie nas do 
przodu i będzie jednym z elementów, 
które uplasują PZL SĘDZISZÓW jako li-
dera branży fi ltracyjnej. 

i energię. Wyraża też skuteczność, niezawod-
ność, siłę i ochronę, jaką zapewniają nasze fi ltry.

Symbolem marki jest dynamiczna, 
nowoczesna tarcza, oznaczająca ochro-
nę i skuteczność. Skrzydła wewnątrz tar-
czy odzwierciedlają wzbijający się samolot. 
Symbol ten jest zgodny z nową osobowo-
ścią marki i podkreśla jej związek z branżą 
lotniczą. 

Prosta komunikacja
W nowej strategii komunikacji pod-

kreślamy fakt, że nasze fi ltry są skuteczne. 
Potwierdzeniem tego są liczne certyfi katy, 
wyniki badań laboratoryjnych i testy po-
równawcze przeprowadzane na terenie 
Wytwórni. Nasze fi ltry osiągają najwyższe 
parametry techniczne – skuteczność fi ltra-
cji wynosi 99,95%. PZL SĘDZISZÓW 
to skuteczna ochrona. Skuteczność na-
szych fi ltrów daje pewność, gwarancję i po-
czucie bezpieczeństwa. Jest wartością nie-
zmienną, do której stale się powraca.  
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NOWOŚCI W OFERCIE 
WKŁAD FILTRU POWIETRZA WA591090 WKŁAD FILTRU POWIETRZA WA25414

WKŁAD FILTRU POWIETRZA WA20880S

WYMIARY:
 ŚREDNICA  WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ
 315 mm  80 mm  275 mm
ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON  SF-FILTER
 C32338/1  AP157/1  PA7860

WYMIARY:
 ŚREDNICA  WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ
 349 mm  55 mm  206 mm
ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON  SF-FILTER
 C3585  AP196  PA76261

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW. WYSOKOŚĆ
 132,5 mm  69 mm  249 mm
ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON  SF-FILTER
 C14114  AK218/1  SL60129

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW WYSOKOŚĆ
 246 mm  150 mm  335 mm
ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON  SF-FILTER
 C25660/2  AM455/2  SL81199
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WKŁAD FILTRU POWIETRZA WA59345

WKŁAD FILTRU PALIWA WP5004

FILTR PALIWA PD424

FILTR HYDRAULICZNY WH135010A

FILTR PALIWA PD425

FILTR PALIWA PD423

FILTR WODY PW82

WYMIARY:
 ŚREDNICA  WYSOKOŚĆ  SZEROKOŚĆ
 89 mm  55 mm  89 mm
ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON  SF-FILTER
 PU910  PK937/3  SK3943/1-HNBR

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW  GWINT
 77 mm  120 mm  m16x1,5
ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON  SF-FILTER
 WK727  PP845  SK3600/5

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW  WYSOKOŚĆ
 85 mm  33 mm  140 mm
ZAMIENNIKI:
 EXMOT  ZETOR 
 WH-683  16.420.901

WYMIARY:
 ŚREDNICA  WYSOKOŚĆ  GWINT
 77 mm  119 mm  m16x1,5
ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON  SF-FILTER
 WK731  PP845/2  SK3600

WYMIARY:
 ŚREDNICA  WYSOKOŚĆ  GWINT
 77 mm  121 mm  m16x1,5
ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON  SF-FILTER
 WK724  PP879/2  SK3615

WYMIARY:
 ŚREDNICA  WYSOKOŚĆ  GWINT
 93,5 mm  142,5 mm  m16x1,5
ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON  SF-FILTER
 WA940/9  CW750  SW1611
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S prawny układ olejowy i odpowietrzania w samochodach ciężarowych i dostawczych 
odgrywają niezwykle istotną rolę w użytkowaniu pojazdu. Z racji ogromnych prze-
biegów, które pokonują, są one narażone na maksymalne obciążenia. Wymagają więc 

sprawnego silnika i niezawodnych układów hydraulicznych. Ważna jest też regularna wymia-
na fi ltru oleju i powietrza oraz innych elementów fi ltracyjnych. W niniejszym artykule pod-
powiadamy na co zwrócić uwagę podczas wymiany tych części pojazdu. 

Filtry oleju i powietrza do samochodów 
ciężarowych, dostawczych i autobusów

Współcześnie konstruowane fi ltry do sa-
mochodów ciężarowych znacznie różnią się od 
tych tradycyjnych. Dziś większość z nich posiada 
zoptymalizowaną konstrukcję, odpowiadającą 
obowiązującym normom ochrony środowiska. 
Dzięki zastosowaniu nowych materiałów fi ltra-
cyjnych zmienił się nie tylko wygląd zewnętrz-
ny – zupełnie inna jest też technologia wykona-
nia. Przykładowo, w fi ltrach powietrza, zamiast 
metalowych denek, bardzo często stosuje się 

ilość powietrza, które przepuszcza. Przykła-
dowo, silnik wysokoprężny turbodoładowany 
o mocy ok. 300 KM pobiera w ciągu godziny 
ok. 1200 m3 powietrza. Nowoczesne samo-
chody ciężarowe posiadają czerpnię nad ka-
biną, gdzie zawartość zanieczyszczeń wynosi 
0,001 g/m3 (podczas jazdy w kolumnie może 
być wyższa).

Zakładając, że przy średniej szybkości 50 
km/godz. samochód przejedzie 100 tys. km. 
w czasie 2 000 godz., zużyje on 2,4 mln. m3 
powietrza. Wówczas do silnika może dostać 
się razem z powietrzem średnio 2400 g za-
nieczyszczeń, w przypadku braku lub niepra-
widłowej jakości zastosowanego fi ltra. Z kolei 
zastosowanie wysokiej jakości fi ltra i wkładu 
wymiennego spowoduje, że minimum 99,7% 

uszczelnienia poliuretanowe, a zamiast osłon 
z blachy wykorzystuje się wzmocnienia z pla-
stiku. Tego typu rozwiązanie ma bardzo proste 
uzasadnienie – zastąpienie większości elemen-
tów metalowych komponentami plastikowymi 
znacznie ułatwia utylizację zużytych wyrobów 
po upływie okresu eksploatacji, co pozwala 
chronić środowisko naturalne.

Skuteczny fi ltr powietrza w samocho-
dzie odgrywa kluczową rolę ze względu na 
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zanieczyszczeń zostanie zatrzymane i do silnika 
dostanie się maksymalnie 7,2 g pyłu.

Aby uzyskać tak wysoką skuteczność, nie-
zwykle istotne jest stosowanie papierów fi ltracyj-
nych od najlepszych europejskich producentów. 
Dodatkowo, w procesie produkcji wysokich 
wkładów stosowana jest specjalna technologia 
plisowania, w której stabilizacja plis jest osiągana 
za pomocą nitki kleju położonej na wierzchołku 
plis. Dzięki temu w ciągu całego okresu użytko-
wania fi ltr jest w stanie pochłonąć ponad 4 kg. 
pyłu z powietrza1. Tak wysoka skuteczność jest 
możliwa dzięki równomiernemu rozłożeniu plis 
i wyraźnym zatłoczeniom zapobiegającym przy-
wieraniu do siebie sąsiednich plis, przez co fi ltra-
cja odbywa się całą powierzchnią medium fi ltra-
cyjnego. Powierzchnia fi ltracyjna nowoczesnych 
fi ltrów wynosi nawet 14 m2.

Obecnie standardem w produkcji nowo-
czesnych fi ltrów powietrza jest też stosowanie 
drugiego wkładu, tzw. bezpiecznika, który za-
bezpiecza układ zasilania powietrzem w przy-
padku uszkodzenia wkładu głównego i chroni 
przed dostawaniem się pyłów do układu w cza-
sie wymiany fi ltra. Ponieważ w samochodach 
pojawia się niebezpieczeństwo cofnięcia się 
płomienia przy niewłaściwie ustawionym kącie 
wyprzedzania zapłonu, we wszystkich fi ltrach 
stosowany jest specjalny ognioodporny mate-
riał fi ltracyjny typu „fl ame retardant”, zwiększa-
jący bezpieczeństwo użytkowania pojazdu.

Regularna wymiana fi ltra powietrza jest 
niezwykle ważna. Podczas niedostatecznej fi l-
tracji powietrza cząsteczki pyłu zaczynają się 
przedostawać do silnika i częściowo do oleju. 
Wraz z olejem drobiny przedostają się dalej, do 
szczelin pomiędzy gładzią cylindrów, łożyska-
mi korbowodów, tłokami i pierścieniami tłoka, 
co powoduje szybsze zużycie elementów kon-
strukcyjnych. Drobne zanieczyszczenia, które 
mogą przedostawać się wraz z powietrzem, 
odkładają się też na przepływomierzu, znajdu-
jącym się za fi ltrem po stronie oczyszczonego 
powietrza. Urządzenie to odpowiada za dozo-
wanie doprowadzanej do silnika ilości paliwa. 
Jeśli sygnał nie odpowiada wartości zadanej, 
zwiększa się moc a tym samym zużycie paliwa 
i emisja szkodliwych substancji. Systematyczne 
wymienianie elementów fi ltracyjnych pozwala 
zapobiegać tego typu usterkom. 

1 Dane z badań WF-Filter.

Filtry oleju i paliwa
Równie nowoczesne rozwiązania tech-

nologiczne są stosowane w najnowszych fi l-
trach oleju. W przypadku samochodów cięża-
rowych, olej często osiąga temperatury nawet 
do 135oC. Dodatkowo, oleje stosowane w sa-
mochodach ciężarowych i autobusach zawie-
rają bardzo dużo syntetycznych dodatków. 
W związku z tym fi ltry muszą być dostosowane 
do rozmaitych warunków. 

Niewłaściwe oczyszczanie oleju napędo-
wego dostarczanego do układu zasilania silnika 
spalinowego może być powodem awarii spo-
wodowanych zużyciem i zakleszczaniem pre-
cyzyjnych par aparatury wtryskowej (elemen-
ty tłoczące pomp, elementy wtryskiwaczy, itp.) 
oraz powodować trudności z uruchomieniem 
i eksploatacją silnika w niskich temperaturach 

spowodowanych zaklejaniem fi ltrów parafi ną 
i  zatykaniem dysz oraz przewodów kryształ-
kami lodu. Może być również przyczyną przy-
spieszonego zużycia elementów silnika.

W związku z tym zaleca się wymianę fi l-
trów i wkładów oleju napędowego zgodnie ze 
wskazaniami producentów silników i pojazdów, 
określonymi w instrukcjach obsługi, jeżeli układ 
zasilania paliwem jest wyposażony w podgrze-
wacz paliwa i  sygnalizację poziomu oddzielo-
nej wody. W pojazdach nie wyposażonych w te 
usprawnienia, zaleca się wymianę przed okre-
sem zimowym. Norma PN-EN 590 określa 
temperaturę zablokowania zimnego fi ltra dla 
oleju napędowego: letniego 0oC, przejściowe-
go -10oC, zimowego -20oC, co wskazuje, że 
nawet używając zimowego oleju napędowego 
nie jesteśmy zabezpieczeni przed wydzielaniem 
się parafi ny w  temperaturach poniżej -20oC. 
Wydzielona parafi na odkłada się na powierzch-
ni wkładu fi ltrującego, blokując przepływ paliwa. 

Nowy wkład zamontowany przed okresem zi-
mowym jest mniej wrażliwy na zablokowanie 
od zanieczyszczonego. Znajdująca się w paliwie 
woda jest wydzielana na materiale fi ltracyjnym 
wkładu i spływa do osadnika. Podczas wymia-
ny wkładu zostanie usunięta woda zgromadzo-
na w układzie paliwowym a nowy wkład będzie 
mniej narażony na zatkanie kryształkami lodu.

W produkowanych obecnie silnikach spa-
linowych zamiast typowych fi ltrów puszko-
wych typu spin-on coraz częściej stosuje się 
również wkłady ekologiczne EKO, które ła-
two zutylizować. Ułatwiają one kontrolę sta-
nu wkładu oraz jego szybką wymianę, a także 
redukują do 90% odpadów i obniżają koszty 
eksploatacji. Zazwyczaj stosowane są tu spe-
cjalnie dobrane materiały fi ltracyjne, które ce-
chują się najwyższą jakością i  pochodzą od 
czołowych, światowych producentów. Tego 
rodzaju wkłady nie zawierają żadnych elemen-
tów metalowych i zbudowane są ze specjalne-
go gatunku materiałów fi ltracyjnych. Pomimo 
nieco trudniejszego montażu fi ltrów EKO stają 
się one coraz popularniejsze wśród użytkow-
ników pojazdów. 

Zarówno tradycyjne, wymienne fi ltry oleju 
silnikowego typu puszkowego: pełnego prze-
pływu, bocznikowe i bocznikowo-pełnoprze-
pływowe PBP, jak i fi ltry ekologiczne, należy 
bezwzględnie wymieniać razem z  wymianą 
oleju silnikowego po czasie eksploatacji okre-
ślonym w instrukcji obsługi pojazdu. 

W przeciwieństwie do procesu fi ltracji po-
wietrza zasysanego przez silnik, w przypadku 
fi ltracji oleju silnikowego brak jest wytycznych 
dotyczących obowiązującego minimalnego 
stopnia separacji. Producenci bardzo różnie 
określają w specyfi kacjach dokładność fi ltra-
cji oleju dla danego typu silnika. Badania prze-
prowadzone w laboratoriach „PZL Sędziszów” 
wykazały, że efektywność fi ltracji oleju przez fi ltr 
PP-20.1 wynosi minimum: dla cząstek 5 μm – 
20%, 10 μm – 70%, 15 μm – 90%, 25 μm 
– 99%, 50 μm – 100%. Chłonność fi ltra wy-
nikająca z badań metodą Multi-Pass wynosi po-
nad 120 g, co zapewnia jego bardzo wysoką 
żywotność.

Wysokie stężenie małych drobin może po-
wodować zużycie elementów silnika podob-
ne jak w przypadku większych cząstek. Bardzo 
niebezpieczne może być zwłaszcza tzw. „bore 
polishing”, czyli polerowanie gładzi  cylindra. 

Skuteczny fi ltr 
powietrza 
w samochodzie 
odgrywa kluczową 
rolę ze względu 
na ilość powietrza, 
które przepuszcza
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NIE BOIMY SIĘ PORÓWNAŃ 
Badania porównawcze skuteczności i chłonności fi ltrów oleju

Badaniom laboratoryjnym poddano dwa 
rodzaje fi ltrów oleju pełnego przepływu 
typu „spin-on”, produkowane przez PZL 
Sędziszów (nr ref. PP831), oraz dwa ta-
kie same fi ltry produkcji MANN FILTER 
(nr ref. W9009). Filtry te pracują w ukła-
dzie smarowania silnika w samochodach 
osobowych, m.in.: CITROEN Jumper, 
Rely, FIAT Ducato, PEUGEOT Boxer.
Testy przeprowadzono na stoisku ba-
dawczym MULTIPASS, używając prosz-
ku testowego PT1 A3 Medium wg ISO 
12103.
Na początku wyznaczono charakterysty-
ki hydrauliczne, czyli zależność spadku 
ciśnienia od wielkości przepływu. Rezul-
taty testów przedstawiono na wykresie 
nr 1. Jak widać, wyniki wszystkich czte-
rech fi ltrów są bardzo zbliżone. Oznacza 
to m.in., iż w żadnym fi ltrze nie nastąpi 
wcześniejsze otwarcie zaworu bezpie-
czeństwa (tzw. by-pass) na skutek więk-
szych oporów początkowych.
Wyniki testów skuteczności (sprawności) 
fi ltrów PP831 wykazały, że wynosi ona 
99,4%, natomiast w przypadku fi ltrów 
W9009 sprawność jest nieznacznie wyż-
sza – o 0,2%. Jeśli zaś chodzi o chłon-
ność fi ltra (pojemność pyłu), przewagę 
mają fi ltry PP831 – ok. 5%
Skuteczność fi ltracji w odniesieniu do 
wielkości cząstek dla wszystkich testo-
wanych fi ltrów pokazano na wykresie 
nr 2. Z analizy tej wynika, iż zaledwie 
jeden fi ltr fi rmy MANN ma lepsze wyni-
ki w zakresie fi ltracji cząstek o wielkości 
do 5 i 10 [um]. Natomiast w przypad-
ku pozostałych wielkości frakcji wyniki 
są takie same, co oznacza, że żadne za-
nieczyszczenia nie przedostaną się do 
silnika, a fi ltr w pełni zabezpiecza tzw. 
luzy. 

W takim przypadku gładzie cylindrów są pole-
rowane przez drobiny zanieczyszczeń, co po-
woduje, że nie przywierają do nich warstwy 
oleju. Może wówczas dojść do oderwania war-
stwy smarującej. Podobne problemy mogą się 
pojawić w przypadku przepracowanych olejów 
i w niskich temperaturach. 

Aby temu zapobiec układ olejowy w pojaz-
dach z silnikiem wysokoprężnym dużej mocy 
i długich okresach między wymianami oleju po-
siada drugi fi ltr tzw. bocznikowy. Dzięki temu 

fi ltr oleju głównego przepływu jest odciążany, 
co sprawia, że spadek ciśnienia jest w nim wol-
niejszy. Dodatkowo, wydłuża się czas pomię-
dzy wymianami oleju, ponieważ zmniejsza się 
jednostkowe obciążenie powierzchni fi ltra. 

Należy jednak pamiętać, że olej powinien 
być wymieniany w odstępach czasu zaleca-
nych przez producenta pojazdu. Zaniecha-
nie tej czynności jest bardzo niebezpieczne 
i może być przyczyną poważnych uszkodzeń 
silnika. 

Wykres nr 1

Wykres nr 2



14 Magazyn Klientów PZL Sędziszów S.A.

Z NASZEJ HISTORII

Działalność Wytwórni (1972–98)

W kwietniu 1972 r. zakład zmie-
nił nazwę na Wytwórnia Fil-
trów „Delta-Sędziszów” w Sę-

dziszowie Młp. Nazwa ta utrzymała się do 
1975 r., po czym ponownie ją zmieniono na 
Wytwórnia Filtrów „PZL-Sędziszów”. 
W następnym roku zostało podpisane poro-
zumienie pomiędzy zakładem a Wytwórnią 
Urządzeń Chłodniczych w Dębicy, którego 
celem było przejęcie przez Wytwórnię Fil-
trów produkcji armatury lotniczej. Zmoder-
nizowanie i zwiększenie produkcji fi ltrów 
stworzyło szanse eksportu wyrobów na ryn-
ki zagraniczne do takich państw, jak: Rumu-
nia, Węgry, Czechosłowacja, ZSRR, NRD, 
RFN, Francja, Włochy. Filtry z Sędziszowa 
znalazły zastosowanie w samochodach mar-
ki: Dacia, Renault, Skoda, Wartburg, Opel, 
Ford, Volkswagen, Fiat, Berliet, Żyguli. 

Lata 80. minęły pod znakiem dalszej spe-
cjalizacji w produkcji następujących wyrobów: 
fi ltrów oleju smarnego do silników wysoko-
prężnych, fi ltrów paliwa i oleju napędowego, 
fi ltrów powietrza, fi ltrów hydrauliki siłowej, 
wkładów fi ltrujących, wkładów wymiennych. 

Zakład stale podlegał modernizacji i rozbu-
dowie, powstawały nowe obiekty fabryczne. 
W latach 1979-85 znaczną część udziałów prze-
znaczono m.in. na budowę dworca PKP i PKS, 
poczty, ujęcia wody i wodociągu miejskiego. 

Podczas stanu wojennego Wytwórnia Fil-
trów w Sędziszowie Młp. została częściowo 
zmilitaryzowana. 23 lipca 1982 r., zarządze-
niem Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszy-
nowego, została zaliczona do zakładów pra-
cujących na rzecz obronności kraju i otrzymała 
status Przedsiębiorstwa Przemysłu Obronnego. 
Militaryzacja została zniesiona 15 stycznia 1983 
r. W tym samym roku zakład stał się członkiem 
spółki z o.o. – Przedsiębiorstwa Handlu Zagra-
nicznego Przemysłu Lotniczego PEZETEL.

Załamanie się systemu komunistycznego 
i tzw. gospodarki planowej oraz związane z tym 
przejście na gospodarkę rynkową w 1990 r., 
zaburzyło dotychczasową strukturę sprzedaży. 
Zakład podjął pewne kroki w celu dostosowa-
nia się do nowej sytuacji gospodarczej. Były to 
m.in. prace w zakresie zabezpieczenia pozio-
mu technicznego produkowanych wyrobów, 

prowadzenie prac konstrukcyjno-
-badawczych nad nowymi roz-
wiązaniami technologicznymi, ba-
dania nad nowymi materiałami 
fi ltracyjnymi, wdrażanie nowych 
wyrobów. 1 października 1991 
r. utworzono dział marketingu. 
W tym samym czasie powstała 
sieć hurtowni patronackich, m.in. 
w Cieszynie, Gliwicach, Dąbro-
wie Górniczej, Krakowie, Często-
chowie, Rzeszowie, Sosnowcu.

W latach 1990-97 urucho-
miono produkcję wkładów fi l-
tra powietrza do samochodów: Mercedes, 
BMW, Opel, Nissan, Fiat, Lancia, Ford, Volks-
wagen, Land Rover, Seat, Skoda, oraz fi ltry 
paliwa do samochodów: Nexia, Polonez, 
Volkswagen. Sprzedaż wyrobów odbywa się 
za pośrednictwem kooperantów, do których 
należą: Fiat Auto Poland S.A. Bielsko-Biała, 
WSW Andrychów, Fabryka Ciągników „Ur-
sus” Warszawa, FSO Warszawa, Zakłady Sta-
rachowice „Star” S.A. Starachowice, Zakłady 
Elektrotechniki Motoryzacyjnej S.A. Rzeszów, 
Zakłady Mechaniczne „PZL-Wola” S.A. War-
szawa, „Autosan” S.A. Sanok, Zakłady Samo-

chodowe S.A. Jelcz, Huta Stalowa Wola, Wy-
twórnia Silników „PZL-Mielec”. 

Zakład nawiązuje  bezpośredni kontakt z de-
alerami samochodów Opel, Daihatsu, Mitsubi-
shi, Mazda, Daewoo. Eksport realizowany jest 
do Włoch, Niemiec, na Ukrainę, do Czech, Sło-
wacji, Węgier, Rosji, na Litwę, do Izraela, Egiptu, 
Belgii. Rok 1998 był pierwszym rokiem pracy 
Wytwórni Filtrów „PZL-Sędziszów” w systemie 
zarządzania jakością, zgodnie z PN – ISO 9001. 
17 sierpnia 1998 r. Wojewoda Rzeszowski, jako 
organ założycielski WF „PZL-Sędziszów”, złożył 
wniosek do Ministra Skarbu Państwa o komer-
cjalizację przedsiębiorstwa państwowego. 

Budowa budynku

techniczno-usługowego nr 30

Hala nr 1 a

Jan Kroczka – pierwszy zarządca zakładu (w środku)
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KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Jest Pani związana z Wytwórnią od chwili 
jej prywatyzacji w 2012 r. Proszę przypo-
mnieć, jak wówczas wyglądała dystrybucja 
fi ltrów w Polsce?

– W sierpniu 2012 r., za pośrednictwem nie-
zależnej agencji, przeprowadziliśmy badania wśród 
dystrybutorów Wytwórni. Badania pozwoliły zdia-
gnozować faktyczny stan relacji dystrybutorów z fa-
bryką, pokazały słabe punkty i obszary, w których 
powinniśmy podjąć działania. Już we wrześniu, na 
pierwszym po prywatyzacji spotkaniu dystrybucyj-
nym, przedstawiliśmy naszym strategicznym part-
nerom plan naprawczy oraz strategię rozwoju na 
nadchodzące lata. 

W pierwszej kolejności wyeliminowaliśmy 
najbardziej uciążliwe dla dystrybutorów obsza-
ry. Zapewniliśmy dystrybutorom praktycznie ca-
łodobową obsługę sprzedażową i posprzedażo-
wą, zadbaliśmy o stałą dostępność produktów. 
Usprawniliśmy proces dostaw towarów, utwo-
rzyliśmy stanowisko doradztwa technicznego, de-
dykowane dla dystrybutorów, i – co najważniej-
sze – zagwarantowaliśmy dystrybutorom program 
wsparcia marketingowo-sprzedażowego. 

Grupa dystrybutorów, którą zastaliśmy po 
przejęciu Wytwórni, to bardzo lojalni i oddani 
klienci. Mogliśmy od razu liczyć na ich pomoc oraz 
szczery dialog, który umożliwił nam wypracowanie 
optymalnej strategii rozwoju sprzedaży. Dzięki in-
formacjom z rynku, w krótkim czasie udało nam się 
rozszerzyć ofertę produktową dla sektora motory-
zacyjnego. Wąska do tej pory oferta dla nowych po-

Agnieszka Całko, 
Dyrektor ds. Handlu i Marketingu
Absolwentka Akademii Polonijnej w Często-
chowie oraz SGH w Warszawie. Z Grupą 
UNIMOT związana od 2012 r. 
W latach 2000–05 pełniła funkcję Dyrektora 
Handlowego w DOSPEL Sp. z o.o. Częstocho-
wa. Następnie doświadczenie handlowe rozwi-
jała  w fi rmach: UNIMOT EXPRESS Sp. z o.o. 
oraz ERG Kłobuck S.A. W latach 2007-09 była 
Dyrektorem ds. Marketingu w P.I.NUMERON 
Sp. z o.o. Od 2010 r. przez 3 lata zajmowała 
stanowisko Prezesa Zarządu Heatom Sp. z o.o. 
Od 2012 r. uczestniczy w procesie restruktu-
ryzacji Wytwórni po prywatyzacji, nadzoru-
jąc dział handlowy, marketingu oraz importu 
w zakresie strategicznym.

jazdów (produkowanych po 2006 r.) została uzu-
pełniona i zaktualizowana do końca roku. 
Co się zmieniło od tamtego czasu? Jakiego ro-
dzaju działania podjęto w dziale handlowym?

– Od tego momentu byliśmy uczestnikami 
gruntownych zmian, których celem było przeobra-
żenie przedsiębiorstwa funkcjonującego w realiach 
osadzonych mentalnie w czasach poprzedniego 
ustroju w organizację zorientowaną marketingo-
wo. Bardzo ważne zmiany nastąpiły m.in. w zakre-
sie dystrybucji. Rozszerzyliśmy i pozyskaliśmy nowe 
kanały, stworzyliśmy zupełnie nową jakość współ-
pracy i dialogu z grupą dystrybucyjną. Znacznie roz-
winęliśmy też ofertę produktową. W pierwszej ko-
lejności zajęliśmy się produktami kierowanymi do 
sektora motoryzacji, natomiast w bieżącym roku 
koncentrujemy się na produktach rolniczych. Pla-
nujemy zwiększenie szerokiego asortymentu (ok. 2 
tys. pozycji) o kolejne 400 nowych referencji. 

Posiadamy wyspecjalizowaną kadrę handlową, 
odpowiedzialną na wybrane sektory rynku, oraz 
Biuro Obsługi Klienta, które zajmuje się obsługą 
posprzedażową naszych dystrybutorów. Czterech 
przedstawicieli handlowych wraz z dystrybutora-
mi buduje lokalnie rynek w sektorze motoryzacji 
i rolnictwa. Od początku bieżącego roku produk-
cją specjalną – lotnictwo i wojsko, zajmują się nowo 
pozyskani fachowcy z branży. Mocno rozwijamy 
też sprzedaż eksportową poprzez stale poszerza-
jącą się sieć partnerów handlowych. 

Spójna strategia wsparcia marketingowo-
-sprzedażowego to również działania, których 

brakowało dotychczas. Realizujemy je na dwóch 
płaszczyznach: z jednej strony centralnie, w celu 
przypomnienia osiągnięć Wytwórni i odzyskania jej 
pozycji w świecie fi ltracji, a z drugiej – regionalnie, 
wraz z dystrybutorami. Są to m.in. program szko-
leń dla klientów naszych dystrybutorów oraz lokal-
ne działania promocyjne. 
W jaki sposób można najszybciej nabyć fi ltry PZL 
Sędziszów?

– Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi 
dystrybutorami. Znacznie zwiększyliśmy sieć punk-
tów sprzedaży, w których dostępne są nasze wyroby. 
Pełna lista dystrybutorów publikowana jest na łamach 
każdego wydania Kwartalnika, jak również dostępna 
na naszej stronie internetowej www.wf-fi lter.pl 
W ubiegłym roku Wytwórnia zorganizowała 
specjalne szkolenie produktowe dla dystrybuto-
rów swoich wyrobów. Jakie były założenia tego 
szkolenia i jakie cele udało się osiągnąć?

– Istotnie, w 2013 r. prowadziliśmy projekt Aka-
demii Sprzedaży PZL Sędziszów. Cykl szkoleń¸ który 
zaproponowaliśmy naszym partnerom handlowym, 
był odpowiedzią na potrzeby naszych dystrybu-
torów i stanowił kolejny element rozwoju strategii 
współpracy. Jak wspominałam, od chwili zakupu fa-
bryki przez nowego inwestora, znacznie zwiększyła 
się ilość dystrybutorów. Rozpoczęliśmy współpracę 
z fi rmami, które nie miały wcześniej styczności z na-
szą fabryką i jej produktami. Ponieważ przed prywa-
tyzacją, z uwagi na słabą kondycję fi nansową fabryki, 

Dokończenie na str. 19 >
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NASI PARTNERZY

MOTOROL to jeden z liderów rynku 
motoryzacyjnego – fi rma handlowa 
zajmująca się sprzedażą części za-

miennych oraz akcesoriów do samochodów 
osobowych i dostawczych, a także sprzętu 
i narzędzi dla warsztatów. 

MOTOROL powstał w 1991 r. jako dys-
trybutor samochodowych części zamien-
nych. W początkowym okresie fi rma zajmo-
wała się sprzedażą części do samochodów 
krajowych. Począwszy od 1996 r. zaczęto 
stopniowo rozszerzać działalność o części 
do samochodów zagranicznych oraz akceso-
ria i oleje. Firma postawiła również na rozwój 

Wsparcie producenta 
jest dla nas 
bardzo 
ważne

działu sprzedaży, w szczególności na bezpo-
średni kontakt z klientem poprzez grupę wy-
kwalifi kowanych przedstawicieli handlowych. 
Od roku 2003 nastąpiło dynamiczne posze-
rzanie oferty handlowej o referencje do sa-
mochodów zagranicznych, co przyczyniło 
się do dalszego umocnienia pozycji na rynku 
aftermarketowym. Siedziba fi rmy mieści się 
w Krakowie. 

Z dniem 1 kwietnia 2007 roku fi rma 
MOTOROL stała się członkiem Group Auto 
Union Polska – grupy należącej do między-
narodowej organizacji Group Auto Union In-
ternational, z siedzibą we Francji, zrzeszającej 

dystrybutorów części zamiennych w Europie, 
Brazylii i Turcji. GAUP jest platformą wspól-
nych zakupów i polityki marketingowej dla 
niezależnych dystrybutorów części samo-
chodowych, zorientowanych na obsługiwa-
nie rynków lokalnych. Akces do grupy dał fi r-
mie nieograniczoną możliwość bezpośredniej 
współpracy z czołowymi producentami części 
motoryzacyjnych i pozwolił poszerzyć ofertę 
o produkty renomowanych marek branży 
motoryzacyjnej. Fakt, że MOTOROL został 
członkiem GAUP świadczy, że jest liczącym 
się podmiotem na polskim rynku motoryza-
cyjnym.
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„PZL-Sędziszów” prężnie prowadzi działania 
marketingowe, organizuje szkolenia, dostarcza 
biuletyny techniczne. Tego typu aktywność jest 
bardzo doceniana na rynku, na którym działamy.

Obecnie fi rma MOTOROL jest przedsię-
biorstwem o silnej i ugruntowanej pozycji ryn-
kowej, w pełni profesjonalnie podchodzącym do 
wszystkich aspektów działalności. Zatrudnia ok. 
150 pracowników, którzy tworzą zgrany zespół, 
otwarty na potrzeby klientów oraz zawsze słu-
żący fachową radą. W swojej ofercie posiada 
ponad 100 tys. referencji. 

MOTOROL oferuje szeroki asortyment 
produktów, począwszy od części oryginal-

Marian Kałkus, 
współwłaściciel fi rmy 
MOTOROL

Od początku działalności w naszej ofercie 
dostępne były fi ltry produkowane przez Wytwór-
nię Filtrów „PZL-Sędziszów”. Przez wiele lat za-
opatrywaliśmy się u lokalnych dystrybutorów, 
aż do 2006 r., kiedy to zostaliśmy bezpośred-
nim dystrybutorem. Bardzo cenimy sobie obec-
ną współpracę, która w ostatnim czasie uległa 
znacznej intensyfi kacji. Dla nas, jako dystry-
butora, ważne jest wsparcie producenta towa-
rów, które sprzedajemy. W ostatnim czasie WF 

nych aż po zamienniki w konkurencyjnych 
cenach, dostosowanych do potrzeb i kie-
szeni każdego klienta. Dzięki konsekwent-
nej polityce wychodzenia naprzeciw po-
trzebom klientów, wciąż wzbogacana jest 
oferta, doskonalony system zamówień on-
-line oraz poszerzana sieć dystrybucji. Za-
dowolenie naszych klientów jest dla nas 
priorytetem, dlatego zależy nam bardzo 
na partnerskich relacjach. Podczas spo-
tkań z klientami, wyjazdów szkoleniowo-
-integracyjnych słuchamy wszelkich uwag 
i staramy się udoskonalać oferowane przez 
nas usługi. 
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WYDARZENIA

Pod koniec kwietnia br. Wytwórnia podpisała porozumienie o współpracy edukacyjno-wychowawczej z Ze-
społem Szkół Technicznych im. prof. K. Olszewskiego oraz powiatem ropczycko-sędziszowskim. Celem po-
rozumienia jest przygotowanie młodej, wykształconej kadry zawodowej oraz zapewnienie młodzieży miejsc 
pracy na terenie powiatu.

Szkolimy młode kadry

Jak to się zaczęło?
Dynamicznie rozwijający się przemysł w latach 

60. i 70. zainicjował rozwój szkolnictwa zawodo-
wego w Sędziszowie Młp. Wytwórnia Filtrów prze-
chodziła w tym czasie intensywny proces moderni-
zacji i rozbudowy, zmieniała asortyment i wielkość 
produkcji. Już wtedy zaczęto dostrzegać potrzebę 
zapewnienia zakładowi pracowników o dobrym, 
fachowym przygotowaniu, a jednocześnie pocho-
dzących z najbliższych okolic. 

W 1965 r. ówczesny Zakład Sprzętu Motory-
zacyjnego w Sędziszowie Młp. sfi nansował budowę 
drugiego piętra budynku Szkoły Podstawowej nr 1 
w Sędziszowie, gdzie przeniesiono siedzibę Zasadni-
czej Szkoły Zawodowej – początkowo jako fi lii ZSZ 

- Wytwórnia Filtrów chce zainwestować 
w młodych, zdolnych ludzi i zagwarantować im 
miejsca pracy w regionie. Podpisanie porozumie-
nia to pierwszy krok do realizacji tego celu – mówił 
podczas spotkania Bogusław Satława, Prezes Zarzą-
du WF „PZL-Sędziszów” S.A.

Wydarzenie odbyło się w siedzibie Starostwa 
Ropczycko-Sędziszowskiego. Spotkaniu przewod-
niczył Stanisław Ziemiński – Starosta Powiatu Rop-
czycko-Sędziszowskiego. Obecni byli też Wła-
dysław Tabasz – Przewodniczący Rady Powiatu 
Ropczycko-Sędziszowskiego oraz Grzegorz Patro 
– Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. prof. 
K. Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim.  Wy-
twórnię Filtrów „PZL-Sędziszów” S.A. reprezento-

wali: Bogusław Satława – Prezes Zarządu i Walde-
mar Lenius – Członek Rady Nadzorczej. 

W wyniku podpisanego porozumienia, w Ze-
spole Szkół Technicznych zostaną utworzone do-
datkowe klasy, m.in. na kierunku technik-mechanik, 
o specjalizacjach: „Użytkowanie obrabiarek skra-
wających” oraz „Organizacja i nadzorowanie pro-
cesów produkcji maszyn i urządzeń”. Z kolei Wy-
twórnia zobowiązała się do zorganizowania praktyk 
zawodowych i zagwarantowała absolwentom 
pierwszeństwo zatrudnienia. Początkowo Szkoła 
wyśle do Wytwórni uczniów kształcących się w za-
wodzie mechanik. W lipcu zostaną zorganizowa-
ne staże dla uczniów uczestniczących w projekcie 
„Podkarpacie stawia na zawodowców”. 
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POLECAMY

w Dębicy. Wielkim entuzjastą rozwoju szkoły był dy-
rektor Wytwórni Filtrów – inż. Bogusław Róg. Z jego 
inicjatywy opracowano koncepcję budowy kom-
pleksu obiektów dla dużej szkoły przyzakładowej. 
Podjęto tam kształcenie w specjalnościach tokarz 
oraz mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych. 

Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania, 1 
września 1977 r. rozpoczął działalność Zespół Szkół 
Zawodowych w Sędziszowie Młp., w skład które-
go weszła m.in. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wy-
twórni Filtrów „PZL-Sędziszów”. W pierwszym roku 
do szkoły uczęszczało 390 uczniów w 13 oddziałach.

W latach 90. Wytwórnia Filtrów kształci-
ła w Szkole tokarzy i elektryków. Był to doskona-
łe posunięcie, ponieważ po przejściu doświadczo-
nych fachowców na emeryturę w Wytwórni nie 
zabrakło dobrze przygotowanych i znających realia 
zakładu specjalistów. 

W 1994 r., na skutek pogarszającej się sytuacji 
ekonomicznej, zakład musiał zrezygnować z dalsze-
go fi nansowania warsztatów. Dyrekcje ZSZ i WF 
PZL-Sędziszów w 1999 r. podpisały stosowne 
umowy  ws. użyczenia warsztatów szkolnych. Dy-
rekcja Szkoły potwierdza jednak, że niezależnie od 
sytuacji, Wytwórnia Filtrów od początku udzielała 
wielorakiej pomocy w utrzymaniu na terenie zakła-
du warsztatów, rozumiejąc potrzebę istnienia szko-
ły na tym terenie.

Z nadzieją na przyszłość
- Bezrobocie na terenie województwa podkar-

packiego przekracza średnią krajową, a w powiecie 

ropczycko-sędziszowskim wynosi aż 21,3%. Pra-
gniemy zmobilizować młodych ludzi to tego, aby 
z optymizmem patrzyli w przyszłość – twierdzi Bo-
gusław Satława, Prezes Zarządu Wytwórni. 

Wytwórnia chce zorganizować nie tylko mie-
sięczne praktyki, ale także pracę w okresie wakacji. 
Zakład zobowiązał się także do przekazania szkole 
pomocy naukowych i umożliwienia prowadzenia 
zajęć w laboratoriach badawczych. 

- Mając na uwadze, że za kilka lat zakład opu-
ści wielu zasłużonych pracowników, chcemy szko-
lić młode, ambitne kadry. Dzięki temu młodzi ludzie 
znajdą pracę na miejscu, nie będą musieli wyjeżdżać 
do Anglii czy Niemiec – dodaje Prezes Satława.

Praca dla najpilniejszych
Radości z podpisania porozumienia nie kryje 

też dyrektor ZST Grzegorz Patro. – Cieszy mnie, 
że pierwszeństwo w zatrudnieniu w Wytwórni 
będą mieli absolwenci naszej szkoły – wyznaje Dy-
rektor Patro. - Otwarcie nowych kierunków stano-
wi też ważny element uatrakcyjniający ofertę szkoły.

- Bardzo doceniamy propozycję współpracy 
ze szkolnictwem, dzięki czemu lokalny rynek będzie 
czerpał kadry z lokalnych szkół – twierdzi Stanisław 
Zimiński, starosta powiatu ropczyńsko-sędziszow-
skiego. – Nic tak dobrze nie przygotowuje młodego 
człowieka do wykonywania zawodu jak praca pod 
okiem fachowców z zakładu. Współdziałanie lokal-
nego przemysłu z lokalnym szkolnictwem to bar-
dzo dobry sposób na redukcję bezrobocia, które 
w naszym powiecie przekroczyło już 22 proc. 

> Dokończenie ze str. 15 

nie prowadzono tego rodzaju działań, dystrybuto-
rzy odczuwali potrzebę uczestnictwa w programie. 

Szkolenia były skierowane do służb handlo-
wych dystrybutorów. Przedstawiciele handlowi 
i sprzedawcy naszych dystrybutorów mieli okazję 
zapoznać się z fabryką. Na własne oczy mogli oglą-
dać poszczególne cykle produkcyjne, a nawet brać 
w nich udział osobiście. Przygotowaliśmy też dla 
nich sporą dawkę wiedzy teoretycznej na temat fi l-
tracji oraz zalet i przewagi konkurencyjnej naszych 
wyrobów nad podobnymi produktami. 

Program spotkał się z bardzo pozytywnym od-
biorem, zarówno ze strony właścicieli fi rm dystry-
bucyjnych, jak i samych uczestników. Wielu z nich 
uważa, że dużo łatwiej jest teraz polecać i sprze-
dawać nasze wyroby. Z kolei przedsiębiorcy mają 
świadomość dobrego przygotowania swoich służb 
handlowych do sprzedaży naszego asortymentu. 
Jak wygląda sprzedaż fi ltrów na rynki zagranicz-
ne? W których krajach istnieje największe zainte-
resowanie tego rodzaju wyrobami? 

– Wytwórnia od lat owocnie współpracuje 
z wieloma prestiżowymi producentami, m.in.: Fiat, 
Renault czy Karcher. Mimo to jednym z obszarów, 
nad którym rozpoczęliśmy pracę, był rozwój sprze-
daży na rynki zagraniczne. Efektem naszych dzia-
łań jest widoczny rozwój sprzedaży eksportowej, 
szczególnie na rynki Europy Wschodniej i na Bałkany

Jesteśmy obecni na wielu znaczących impre-
zach targowych. W tym roku zaprezentujemy swo-
ją ofertę m.in. we Frankfurcie, na targach Autome-
chanika, na które już teraz serdecznie wszystkich 
zapraszamy.
W jakim kierunku będzie zmierzała produkcja fi l-
trów? Które sektory dają nadzieję na największy 
rozwój wzrost sprzedaży?

Od ubiegłego roku sukcesywnie udoskonala-
my i rozwijamy ofertę do samochodów ciężaro-
wych. Wypracowaliśmy fi ltry o bardzo dobrych 
parametrach, które znalazły szereg nowych od-
biorców. W bieżącym roku znacznie rozszerzamy 
ofertę do nowoczesnych maszyn rolniczych. Jest to 
sektor, w którym jesteśmy bardzo znani i doceniani. 

Zdecydowanie jednym z najważniejszych, 
a jednocześnie prestiżowych sektorów jest produk-
cja specjalna. Niewielu producentów jest w stanie 
sprostać restrykcyjnym wymogom i zagwaranto-
wać oczekiwaną przez lotnictwo czy wojsko wyso-
ką jakość wyrobów. Rozwój tego sektora jest ele-
mentem naszej długofalowej strategii . 

Grzegorz Patro – Dyrektor ZST, Władysław Tabasz – Przewodniczący Rady Powiatu, 
Stanisław Ziemiński – Starosta Powiatu, Waldemar Lenius – Członek RN PZL Sędziszów, 
Bogusław Satława – Prezes PZL Sędziszów
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POLECAMY

15 minut. Tylko tyle na dosta-
wę brakującej referencji czeka 
klient sklepu motoryzacyjne-

go w Sędziszowie. O zaletach prowadzenia 
sklepu pod patronatem PZL Sędziszów opo-
wiada jego właścicielka – Agnieszka Ciur-
kiewicz, Prezes Zarządu M.I.C.S. Polska Sp. 
z o.o.
Co Panią skłoniło do uruchomienia punktu 
sprzedaży fi ltrów przy Wytwórni?

Agnieszka Ciurkiewicz: – Spółka M.I-
.C.S. Polska prowadzi sklep pod patronatem 
Wytwórni Filtrów od 2013 r. Bezpośrednim 
powodem do jego uruchomienia było duże 
zainteresowanie wyrobami Wytwórni ze 
strony klientów detalicznych z Sędziszowa 
i okolic. Klienci przychodzili do nas lub dzwo-
nili i pytali o możliwość bezpośredniego za-
kupu fi ltrów.
Jaki asortyment oferuje sklep?

– Staramy się aby w naszej ofercie znajdo-
wał się cały asortyment produkcyjny Wytwór-
ni Filtrów, co w przypadku sklepu oznacza 
głównie fi ltry i wkłady fi ltracyjne dedykowane 
dla rolnictwa i motoryzacji. Ponadto w ofercie 
znajdują się oleje samochodowe, smary, płyny 
chłodnicze, środki konserwująco-czyszczące 
oraz inne artykuły motoryzacyjne.

Wprawdzie w sklepie oferowane są tyl-
ko fi ltry i akcesoria samochodowe, ale fi rma 
M.I.C.S. Polska, będąca od 2004 r. partnerem 
Wytwórni Filtrów, prowadzi przede wszyst-
kim sprzedaż fi ltrów hydraulicznych dla prze-
mysłu ciężkiego, które stosowane są jako 
pierwszy montaż w zakładach produkcyjnych. 

Oferujemy także: separatory oleju, ze-
społy pompowe, pompy hydrauliczne, prze-
wody hydrauliczne i szybkozłącza.
Skąd, Pani zdaniem, bierze się tak duże za-
interesowanie sędziszowskimi fi ltrami?

– Tradycja i jakość wyrobów oraz przy-
wiązanie do polskiej marki to główne czynniki 
decydujące o popularności tych fi ltrów. Nie-
którzy klienci przychodzą tu przez sentyment 
do Wytwórni Filtrów, ale przede wszystkim ze 
względu na szeroki asortyment, którym dys-
ponujemy, dostępność, a także miłą i facho-
wą obsługę.

W sklepie pracuje wykwalifi kowana kadra, 
którą w razie potrzeby wspierają pracownicy 
Biura Obsługi Klienta PZL Sędziszów. Klienci 
zawsze mogą liczyć na doradztwo technicz-
ne. Ponadto, zaopatrując się w naszym skle-
pie, mają stuprocentową pewność, że jest to 
produkt oryginalny, z tzw. pierwszej ręki. Je-
żeli w danej chwili nie mamy wybranej refe-
rencji na półce, to oczekiwanie na dostawę 
wynosi ok. 15 minut. Tyle czasu potrzebuje-
my, aby fi ltr dotarł do nas z głównego maga-
zynu fabryki. 

Jakie opinie na temat wyrobów Wytwórni 
wyrażają klienci?

– Klienci bardzo pozytywnie wypowiada-
ją się na temat sędziszowskich fi ltrów. Przede 
wszystkim są to wyroby tanie, a jednocześnie 
dobrej jakośc i, solidnie wykonane. Posiada-
ją też odpowiednie certyfi katy. Za niską cenę 
otrzymuje się więc produkt na wysokim po-
ziomie, odpowiadający światowym normom. 
Dla klientów istotne jest dla nich również to, 
że fi ltry są wyprodukowane u nas, a nie w Chi-
nach czy Turcji.

Wyroby są skuteczne, nie powodu-
ją uszkodzeń oraz problemów przy użytko-
waniu, takich jak: zapowietrzenie, zapcha-
nie, rozrywanie, nieszczelność. Jednocześnie 
spełniają wszystkie normy producenta. Są też 
estetycznie zapakowane. Ze względu na szyb-
ki montaż, są powszechnie polecane przez 
pracowników warsztatów mechanicznych. 

Sklep 
z błyskawiczną dostawą
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75-LECIE WYTWÓRNI75-LECIE WYTWÓRNI

W e wrześniu PZL Sędziszów bę-
dzie świętował jubileusz 75-lecia 
istnienia. Już teraz serdecznie za-

praszamy wszystkich Klientów, Współpra-
cowników oraz Sympatyków Wytwórni na 
uroczyste obchody rocznicy, które rozpocz-
niemy pod koniec wakacji.

W ramach obchodów 75-lecia planuje-
my m.in.:
uruchomienie Centrum Dziedzictwa Fil-

tracji
konferencję prasową
festyn rodzinny z licznymi atrakcjami i wy-

stępami artystycznymi – 30 sierpnia
mecz piłkarski (pracownicy – dystrybuto-

rzy)
konkursy i niespodzianki

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa 
w obchodach!

Szczegółowy program już niebawem bę-
dzie dostępny na stronie internetowej www.
wf-fi lter.pl

Stowarzyszenie Dziedzictwa 
Filtracji i Motoryzacji

W ramach projektu 75-lecia Wytwórni 
utworzono Stowarzyszenie Dziedzictwa Fil-
tracji i Motoryzacji. Nadrzędnym celem Sto-
warzyszenia jest prowadzenie działalności 
wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświa-

ty, wychowania, nauki i techniki, jak również 
kształtowanie klimatu innowacyjności i two-
rzenie warunków do stymulowania współ-
pracy ze środowiskiem naukowo-badaw-
czym. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. 
poprzez działalność oświatową oraz na rzecz 
nowych technologii, nieodpłatne udostępnia-
nie ekspozycji (Centrum Dziedzictwa Filtra-
cji), współpracę z instytucjami o charakterze 
edukacyjno-oświatowym, prowadzenie zajęć 
w zakresie edukacji technicznej, a także ba-
dania i rozwój. Prezesem Stowarzyszenia jest 
Waldemar Lenius, Doradca Zarządu PZL Sę-
dziszów.

(Temat Stowarzyszenia zostanie zaprezen-
towany szerzej w następnym numerze kwartal-
nika.)

Centrum Dziedzictwa Filtracji
Zgodnie z zapowiedziami, na terenie 

Wytwórni powstaje Centrum Dziedzictwa 
Filtracji – miejsce, w którym będzie można 
zapoznać się z historią zakładu oraz prze-
biegiem procesu produkcji fi ltrów. Wystawa 
zostanie uruchomiona w obecnie nieużywa-
nym budynku administracyjnym Wytwórni 
i będzie miała charakter nieodpłatnej ekspo-
zycji.

Centrum będzie miało charakter eduka-
cyjny, zostanie przeznaczone w głównej mie-
rze dla dzieci i młodzieży, a także dla miło-

śników historii Sędziszowa Młp. W ramach 
ekspozycji zostaną wydzielone trzy części te-
matyczne: 
 historyczna – ekspozycja materiałów ar-

chiwalnych: starych zdjęć, zabytkowych 
gadżetów reklamowych „WF”, dokumen-
tów związanych z życiem fabryki, tablic, 
produktów i opakowań itp. 

 techniczna – przekroje fi ltrów oraz po-
szczególne elementy ich budowy (papier 
fi ltracyjny, gwinty, metalowe wzmocnie-
nia wkładów, puszki, itd.); docelowo zo-
stanie stworzona prezentacja montażu fi -
nalnego produktu

 edukacyjna – planuje się utworzenie sali 
kinowej, w której wyświetlane będą fi l-
my instruktażowe na temat produkcji 
i montażu fi ltrów (cykl 5 krótkich ma-
teriałów fi lmowych); sekcja ta zostanie 
stworzona głównie z myślą o uczniach 
szkół zawodowych oraz techników me-
chanicznych. 

 PZL SĘDZISZÓW 
    KOŃCZY   LAT!75
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Z WIZYTĄ U KLIENTA

N asz sklep powstał w 1990 r. Na po-
czątku zajmowaliśmy się dystry-
bucją części zamiennych do samo-

chodów osobowych i dostawczych krajowej 
produkcji, w oryginalnym wykonaniu. Jed-
nym z takich producentów była Wytwórnia 
Filtrów PZL Sędziszów. Jej wyroby pojawi-
ły się u nas w sprzedaży w 1992 r. Filtry sę-
dziszowskie dominowały wtedy na polskim 
rynku motoryzacyjnym, wszyscy je kojarzyli.

W następnych latach do Polski napłynę-
ły samochody zachodnich marek, a niedłu-
go potem powstały sieci dystrybucji części do 

F.H.U. TAS AUTO-CZĘŚCI

20 LAT WSPÓŁPRACY 
I TYLKO 1 REKLAMACJA

tych samochodów. Dotyczyło to także fi ltrów. 
Wyroby z Sędziszowa wyróżniały się bardzo 
dobrą jakością, ale na początku zakres ich pro-
dukcji był niewystarczający, dlatego musieli-
śmy uzupełniać brakujące referencje u innych 
producentów. Spowodowało to zmianę zain-
teresowania fi ltrami z Sędziszowa na korzyść 
innych dostawców, którzy oferowali większy 
zakres produkcyjny i lepszą dystrybucję.

Mimo to fi ltry z Sędziszowa były nadal do-
stępne w naszym sklepie i oferowaliśmy je na-
szym klientom w pierwszej kolejności. Uwa-
żamy bowiem, że jakość tych wyrobów, przy 

bardzo rozsądnej cenie, jest naprawdę wyso-
ka. Przez ponad 20 lat współpracy mieliśmy 
tylko jedną reklamację – na cieknący fi ltr pa-
liwa. 

Zauważyliśmy, że w ostatnim czasie Wy-
twórnia znacznie poszerzyła asortyment 
i usprawniła sposób dystrybucji. Naszym zda-
niem, po inwestycjach w reklamę (zwłaszcza 
do klienta bezpośredniego) i marketing, PZL 
Sędziszów znacząco zwiększy swój udział 
w krajowym rynku fi ltrów do samochodów 
osobowych i dostawczych.

 Andrzej Setla, właściciel sklepu



SKONTAKTUJ 
SIĘ Z NAMI! 

Wytwórnia Filtrów „PZL-Sędziszów” S.A. 
ul. Fabryczna 4
39-120 Sędziszów Młp.
tel. (17) 745-02-00
fax: (17) 745-03-33
e-mail: sekretariat@wf-sedziszow.pl

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Elżbieta Ozga

 609 012 103 
elzbieta.ozga@wf-sedziszow.pl

Witold Świder
 609 012 101 
witold.swider@wf-sedziszow.pl

DYREKTOR HANDLOWY – EKSPORT
Agnieszka Całko

 502 500 416 
agnieszka.calko@wf-sedziszow.pl

DYREKTOR HANDLOWY – SPRZEDAŻ KRAJOWA
Jacek Zawadzki

 609 012 115
jacek.zawadzki@wf-sedziszow.pl

DYREKTOR PRODUKCJI WOJSKOWEJ I LOTNICZEJ
Robert Chrobak

 609 012 112 
robert.chrobak@wf-sedziszow.pl

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI
Region 1
Tomasz Kajda

 665 100 577
tomasz.kajda@wf-sedziszow.pl

Region 2
Marcin Barankiewicz

 609 012 100
marcin.barankiewicz@wf-sedziszow.pl

Region 3
Bartosz Salewicz

 609 566 117 
bartosz.salewicz@wf-sedziszow.pl

Region 4
Tomasz Pyrlik

 517 330 738 
tomasz.pyrlik@extremizer.pl
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AGROM
A POZNAŃ
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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 
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ŁOCHOW
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52 345 35 00

AUTO M
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DOBRZEJEW

ICE
505 156 566

GORDON
SZUBIN
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KORW
EX

LUBLIN
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ARAM
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TOM
ASZÓW

 LUBELSKI
84 665 88 63

AUTO AGRO COM
PLEX

OPOLE LUBELSKIE
81 827 40 55

M
AX-AUTO

BIAŁA PODLASKA
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AUTO CZĘŚCI W
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PUŁAW
Y
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AGROM
A
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M
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SIERADZ
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44 616 41 64

AUTO-SAM
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 M
AZ.
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M
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RADOM
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BEHAM
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M
OTOROL
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AUTOM
EDAN

KRAKÓW
12 637 68 77

BEST
M

ICHAŁOW
ICE OPACZ

22 723 04 03

CER M
OTOR

W
ARSZAW

A
22 612-83-33

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
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ARKI

22 675 37 22

CARTEX
GARW

OLIN
25 682 64 38 

M
OTOPOL

SIERPC
24 275 68 60

M
OTPOL

PŁOŃSK
23 662 69 36

RENE HIŃCZA
SOBIENIE JEZIORY

602 293 966

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
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 NARODOW
Y

17 774 36 40

AGRO-BIS
M
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17 581 90 36

AUTOCENTRUM
 M
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IELECKA
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LE CART
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M
OTORES

RZESZÓW
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ZBI-M
AR

NISKO
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GOSK
ZAM
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86 271 15 40

DIVERSA
BIAŁYSTOK

85 664 31 71

M
OTO – AGRO

BIAŁYSTOK
85 651 85 12

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

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

PPHU FILTRY GDAŃSK
GDAŃSK

58 554 20 40

SKLEP PATRONACKI 
SZCZECIN

91 460 07 62

partnerzy handlow
i


