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W obecnym czasie, kiedy państwa na 
całym świecie skupiają się na statysty-
kach związanych z liczbą zachorowań 
oraz uruchomieniem masowych szcze-
pień przeciwko COVID-19, to firmy 
produkcyjne analizują ryzyka związane 
z prowadzeniem biznesu w warunkach 
pandemii oraz przyszłości związanej 
z wychodzeniem z tego trudnego 
okresu. Dla wielu przedsiębiorstw 
realizacja podpisanych umów i kontrak-
tów stanowi nie lada wyzwanie. Firmy 
borykają się z brakiem poszczególnych 
komponentów, opóźnieniami w ich 
dostawach i wydłużającymi się termina-
mi realizacji zamówień, a także ograni-
czonymi zasobami wynikającymi 
z konieczności dostosowania się do 
recesji w okresie pandemii.  

Aby sprostać temu, co niesie za sobą ten 
trudny czas i przekuć ryzyka biznesowe 
w szanse, przeprowadziliśmy w ostatnim 
czasie wiele analiz i określiliśmy plan 
działania, skupiając się w główniej mierze 
na poprawie efektywności naszych 
procesów oraz zwiększeniu zdolności 
produkcyjnych. Biorąc pod uwagę stały 
wzrost zapotrzebowania naszych 
klientów, podejmujemy liczne działania 
inwestycyjne. Są one związane m.in. 
z wymianą parku maszynowego 
i zakupem nowych maszyn produkcyj-
nych (tłocznie, walcarki), zwiększe-
niem zdolności produkcyjnych 
w obszarze obróbki cieplnej 
i zakupem kolejnego pieca 
hartowniczego oraz nowych 
maszyn sortujących, aby sprostać 

wymaganiom klientów w zakresie 
wymagań jakościowych.

Inwestycje w technologie są ważnym 
aspektem, który musi być wzmacniany 
równolegle z rozwojem i budowaniem 
kompetencji załogi. W związku 
z tym, analizując warunki otoczenia 
firmy i rotację załogi, opracowaliśmy 
koncepcję podziału struktury pracowni-
ków produkcji na 3 grupy, zależnie od 
ich kompetencji. Takie rozwiązanie daje 
nam szereg korzyści, a dla pracowników 
stanowi jasną ścieżkę rozwoju oraz daje 
możliwość elastycznego reagowania na 
absencje, co w okresie pandemii stano-
wi jedną z głównych przyczyn opóźnień 
w realizacji zamówień.
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Korzyści wynikające z podziału na 
struktury to m.in.:
wszechstronni operatorzy odpowie-
dzialni za przezbrojenia
przezbrojenia wykonywane bez przerw
wprowadzenie standardów przezbrojeń 
(SMED) i ich optymalizacja
zastępowalność pracowników 
i zwiększenie elastyczności w przypad-
ku nieobecności
dedykowane systemy szkolenia
jasno określona ścieżka rozwoju
system wynagrodzeń oparty na 
kompetencjach i ukierunkowany na 
rozwój

Zadania zaplanowane na najbliższą 
przyszłość, związane są głównie z optyma-
lizacją procesów produkcji i poprawą 
jakości stanowisk pracy. Pozwoli nam to 
w przyszłości utrzymać stałą i wykształ-
coną kadrę pracowników, a poprawa 
wydajności poprzez inwestycje zwiększy 
zdolności produkcyjne i wpłynie na 
obsługę rosnących zamówień klientów, 
przy zachowaniu terminowości i jakości 
dostarczanych produktów. 

Liczymy na to, że opracowana i wdrożona 
koncepcja będzie stanowić podstawę 
rozwoju organizacji i poprzez proces ciągłe-
go doskonalenia wpłynie na poprawę 
warunków stanowisk pracy w naszej firmie.

Tomasz Stybel, Dyrektor Operacyjny



W obecnym czasie, kiedy państwa na 
całym świecie skupiają się na statysty-
kach związanych z liczbą zachorowań 
oraz uruchomieniem masowych szcze-
pień przeciwko COVID-19, to firmy 
produkcyjne analizują ryzyka związane 
z prowadzeniem biznesu w warunkach 
pandemii oraz przyszłości związanej 
z wychodzeniem z tego trudnego 
okresu. Dla wielu przedsiębiorstw 
realizacja podpisanych umów i kontrak-
tów stanowi nie lada wyzwanie. Firmy 
borykają się z brakiem poszczególnych 
komponentów, opóźnieniami w ich 
dostawach i wydłużającymi się termina-
mi realizacji zamówień, a także ograni-
czonymi zasobami wynikającymi 
z konieczności dostosowania się do 
recesji w okresie pandemii.  

Aby sprostać temu, co niesie za sobą ten 
trudny czas i przekuć ryzyka biznesowe 
w szanse, przeprowadziliśmy w ostatnim 
czasie wiele analiz i określiliśmy plan 
działania, skupiając się w główniej mierze 
na poprawie efektywności naszych 
procesów oraz zwiększeniu zdolności 
produkcyjnych. Biorąc pod uwagę stały 
wzrost zapotrzebowania naszych 
klientów, podejmujemy liczne działania 
inwestycyjne. Są one związane m.in. 
z wymianą parku maszynowego 
i zakupem nowych maszyn produkcyj-
nych (tłocznie, walcarki), zwiększe-
niem zdolności produkcyjnych 
w obszarze obróbki cieplnej 
i zakupem kolejnego pieca 
hartowniczego oraz nowych 
maszyn sortujących, aby sprostać 

wymaganiom klientów w zakresie 
wymagań jakościowych.

Inwestycje w technologie są ważnym 
aspektem, który musi być wzmacniany 
równolegle z rozwojem i budowaniem 
kompetencji załogi. W związku 
z tym, analizując warunki otoczenia 
firmy i rotację załogi, opracowaliśmy 
koncepcję podziału struktury pracowni-
ków produkcji na 3 grupy, zależnie od 
ich kompetencji. Takie rozwiązanie daje 
nam szereg korzyści, a dla pracowników 
stanowi jasną ścieżkę rozwoju oraz daje 
możliwość elastycznego reagowania na 
absencje, co w okresie pandemii stano-
wi jedną z głównych przyczyn opóźnień 
w realizacji zamówień.

Jak pandemia COVID-19
wpłynęła na naszą firmę?
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Rok 2020 ze względu na pandemię 
COVID-19 był bardzo trudnym 
okresem dla wszystkich branż 
przemysłowych. Drastyczne spadki 
zamówień w II kwartale roku spowo-
dowały konieczność nagłej i znacznej 
redukcji wielkości produkcji, zamó-
wień na surowce oraz zapasów. 
Ówczesne przewidywania co do 
wielkości rynku i powrotu do planowa-
nych wolumenów były bardzo 
pesymistyczne i zakładały długotrwały 
kryzys na rynkach oraz wielomiesięcz-

ny okres odbudowywania przycho-
dów. Po raz pierwszy w historii Spółki 
zakładaliśmy spadek obrotów w stosun-
ku do roku poprzedniego o 15-20% 
i o ponad 30% w odniesieniu do 
pierwotnych planów na rok 2020. 

Jak się jednak okazało, już w trzecim 
kwartale zapotrzebowanie na nasze 
produkty (zarówno w branży budo-
walnej jak i AGD) w szybkim tempie 
powróciły do poziomu sprzed pande-
mii, aby w IV kwartale roku przekroczyć 

nasze założenia. Wzrost sprzedaży, chociaż 
w dużo mniejszym tempie, notowaliśmy 
również w branży automotive. 

Wszystko to w połączeniu z wdroże-
niem znacznej liczby nowych projek-
tów pozwoliło nam zakończyć rok 
z 5-procentowym wzrostem przycho-
dów w stosunku do roku 2019, co 
możemy traktować jako nasz wspólny 
sukces. 

Inżynierzy Jakości są odpowiedzialni 
m.in. za:
wykonywanie dokumentacji jakościowej 
przeprowadzanie audytów systemu, 
procesu oraz wyrobu
zdefiniowanie działań natychmiasto-
wych w związku z otrzymanymi 
reklamacjami od klientów  – kontakt 
z nimi i poprowadzenie reklamacji 

W tym zakresie bardzo ważna jest współ- 
praca pomiędzy pracownikami poszczegól-
nych działów, aby cały proces był przeprowa-
dzony w możliwie najkrótszym czasie. 

Na sukces Solvera Gawel Technology składa się wiele czynników. Nie byłby on jednak możliwy bez stałej współpracy 
wszystkich działów. W tej sekcji będziemy cyklicznie przedstawiać charakterystykę poszczególnych jednostek organizacyj-
nych, funkcjonujących w ramach firmy oraz sylwetki osób, które je tworzą. 

Natalia Szczypek, Kierownik Działu Jakości
W firmie Solvera pracuję od około 6 lat. Była to dla mnie pierwsza „poważna” praca, którą niedługo po zakończeniu studiów 
na Politechnice Rzeszowskiej na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa zaczęłam na stanowisku Kontrolera Jakości Dostaw 
materiałów. W międzyczasie miałam możliwość odbycia stażu w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, ale zdecy-
dowanie praca w 100% biurowa to nie moja bajka. Po około 5 latach pracy na stanowisku Inżyniera Jakości otrzymałam 
możliwość objęcia stanowiska Kierownika Jakości i jestem nim do chwili obecnej. Prywatnie jestem osobą, która odpoczy-
wa aktywnie, jeżdżąc na rowerze lub wykonując różnego rodzaje prace w ogrodzie. Na co dzień zarządzam zespołem, który 
składa się z 12 osób - Inżynierów i Kontrolerów Jakości.  

W rok 2021 weszliśmy z dużym optymi-
zmem i planem zakładającym wzrost 
przychodów o 30% rok do roku. Wyniki 
za I kwartał potwierdziły nasze założe-
nia, osiągając wzrost o 29%. Obecny 
okres to okres dalszego wzrostu 

zapotrzebowania na nasze produkty -  
głównie w branży budowlanej i AGD, 
gdzie notujemy rekordowe w historii 
poziomy.  Branża motoryzacyjna 
również zbliża się do zakładanych 
wcześniej poziomów, dla części 

Wzrost przychodów

Nasze działy

klientów osiągając nawet wyższe niż 
planowane obroty. Dodatkowym 
pozytywnym czynnikiem są również 
dobre wyniki notowane przez naszą 
spółkę w Stanach Zjednoczonych - 
Solvera International Inc. - która odpo-
wiada za dystrybucję naszych 

wyrobów w USA i Meksyku. To wszyst-
ko w połączeniu z aktualnymi progno-
zami naszych klientów pokazuje 
potencjał nawet na 40-procentowy 
wzrost przychodów w stosunku do 
roku ubiegłego. Wymaga to jednak od 
nas ogromnego, wspólnego wysiłku, 

zaangażowania i maksymalnego wyko-
rzystania naszych mocy produkcyjnych, 
aby wykorzystać ten potencjał.

Dariusz Kluz, Kierownik ds. Sprzedaży

Grzegorz Gwizdak
W firmie Solvera jako Inżynier Jakości 
pracuję od końca 2020 roku. Posiadam 
kilkuletnie doświadczenie w firmach 
produkcyjnych w Dziale Jakości. Ukoń-
czyłem studia na Politechnice 
Rzeszowskiej na Wydziale Budowy 
Maszyn i Lotnictwa ze specjalnością 
programowanie i automatyzacja 
obróbki. Wcześniej pracowałem 
w firmie McBraida. Moje zainteresowa-
nia to głównie muzyka i sport.

Katarzyna Gronkowska 
Pracę w firmie rozpoczęłam od praktyki 
w Laboratorium. Na stanowisku Inżynie-
ra Jakości pracuję od 4 lat.

Joanna Paterak 
W firmie pracuję od kwietnia tego roku, 
co czyni mnie najmłodszą stażem 
Inżynier Jakości w zespole. Ukończyłam 
studia na Politechnice Rzeszowskiej na 
Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa. 
Przed pracą w Solvera pracowałam 
w firmie Pilkington Automotive Poland. 
W pracy o pracy. A po pracy? Gaszę nie 

tylko jakościowe pożary – jestem 
członkiem OSP. Wykręcam nie śruby 
a kilometry – aktywnie na rowerze 
i rolkach. Na weekend rzucam wszystko 
i uciekam na wieś.

Alan Othman 
Pracuję na stanowisku Inżyniera Jakości 
od początku października 2020 roku. 
Ukończyłem studia na Politechnice 
Rzeszowskiej na Wydziale Budowy 
Maszyn i Lotnictwa. Wcześniej pracowa-
łem w firmie Hamilton Sundstrand 
Poland. Po godzinach pracy zajmuję się 
amatorsko mechaniką samochodową 
oraz budowlanką. W wolnym czasie 
chodzę na siłownię, biegam oraz jeżdżę 
na rowerze.

Grzegorz Czaja 
W firmie pracuję od początku 2016, 
gdzie od razu objąłem stanowisko 
Inżyniera Jakości. Myślę, że poniższy 
wiersz opisuje mnie w zupełności.

Idzie Grześ przez halę
Kajet w ręku niesie
A przez przypadek...
Tak z nienacka ...
Foty strzela przy maszynie...
"Będzie PW, będzie reklamacji mniej!"
Cieszy się głuptasek!
Do biura wrócił
Zdjęcia zrzucił
...ale kto odpowiedzialny?!
Wraca Grześ na halę!
Zbiera informacji masę
Pomaluśku...
Powoluśku...
Nazbierała się PW tabelka!
Teraz mailik i czekać na raporcik.
Cieszy się głuptasek!

Kontrolerzy Jakości są odpowiedzialni 
m.in. za:
kontrolę procesów takich jak tłoczenie, 
walcowanie, frezowanie, mycie itp.
stan strefy niezgodnej wyrobów
rejestrację zauważonych niezgodności 
oraz stały nadzór nad ich eliminowaniem 

Krystian Falandysz 
Pracę w firmie zaczynałem jako opera-
tor walcarek w 2012 roku. Prywatnie 
jestem szczęśliwym mężem oraz tatą 
8-miesięcznej Lenki. Uwielbiam moto-
ryzację oraz górskie wędrówki. 

Kamil Bachaj
We wrześniu 2013 roku zostałem 
zatrudniony w firmie na stanowisku 
Walcarz-operator wózka widłowego. 
Przepracowałem na nim 4 lata, 
a następnie otrzymałem możliwość 
awansu na stanowisko Kontroler 
Jakości. Jak zapewne wiecie – pracuję 
na tym stanowisku do dzisiejszego dnia. 
W czasie wolnym uprawiam sport oraz 
służę w Wojskach Obrony Terytorialnej 
jako strzelec wyborowy.

Łukasz Bieda
Pracę w firmie rozpocząłem w 2016 
roku na stanowisku Kontroler Jakości 
(na wydziale sortowania i pakowania, 
które mieściło się w miejscowości 
Palikówka. Pod koniec 2019 roku 
zmieniłem obszar kontroli i dziś 
zajmuję się kontrolą międzyproceso-
wą – tłoczenia, walcowania itp. Ukoń-
czyłem studia na Wydziale Mechaniki 
i Budowy Maszyn, gdzie obroniłem 
tytuł magistra inżyniera.  W wolnym 
czasie interesuje się motoryzacją oraz 
siadam za sterami minikoparki.

Kontrolerzy Jakości dostaw odpowie-
dzialni są za kontrolę materiałów wyko-
rzystywanych do produkcji (druty, 
komponenty – podkładki), kontrolę 
wyrobów oraz kontrolę wyrobów 
powracających z kooperacji.

Patrycja Wojtala 
Od ponad 4 lat pracuję w firmie na 
stanowisku Kontroler Jakości dostaw 
materiałów. Moim głównym obowiąz-
kiem jest kontrolowanie jakości mate-
riałów dostarczanych do produkcji 
(drutów oraz podkładek). Zajmuję się 
również wyrywkową kontrolą narzędzi, 
przygotowywaniem reklamacji do dostaw-
ców oraz kontrolowaniem i wzorcowa-
niem przyrządów pomiarowych. Czas 
wolny od pracy lubię spędzać na pogłę-
bianiu pasji związanych z tańcem, 
spacerach na wolnym powietrzu oraz 
leniuchowaniu. 

Mateusz Filip 
W firmie Solvera pracuję od 7 lat jako 
Kontroler Jakości. Pracę rozpocząłem 
jako Kontroler Jakości na produkcji, 
następnie przejąłem obowiązki Kontro-
lera Jakości dostaw. Zajmuję się kontro-
lą dostaw wyrobów po kooperacji oraz 
wyrobów handlowych. Nadzoruję pod 
kątem jakościowym proces sortowania 
oraz prowadzę nadzór nad strefą 
niezgodną wyrobów gotowych oraz 
handlowych. Wcześniej pracowałem 
4 lata jako laborant i kontroler jakości 
w firmie meblowej dostarczającej 
produkty do jednej ze skandynawskich 
firm. Wolny czas spędzam aktywnie 
z rodziną. 
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Jako firma stale się rozwijamy i dążymy do 
usprawniania produkcji w związku 
z eliminowaniem marnotrawstwa poprzez 
podnoszenie jakości wyrobów i usług przy 
zaangażowaniu wszystkich pracowników. 
Zależy nam, aby każda zatrudniona osoba 
miała wpływ na rozwój oraz funkcjonowa-
nie przedsiębiorstwa. Dlatego jako Zarząd 
podjęliśmy decyzję o wdrożeniu procesów 
opartych na filozofii Kaizen.
 
Kaizen odnosi się do ciągłej i niekoń-
czącej się poprawy funkcjonujących 
przepływów oraz procesów. Kaizen 
przepływu zorientowany jest na dosko-
nalenie przepływu materiału i informa-
cji. Często utożsamiany jest z reorgani-
zacją całego obszaru produkcyjnego, 
a nawet przedsiębiorstwa. Kaizen proce-
su natomiast, to usprawnienie pojedyn-
czych stanowisk pracy.

Poprawa odbywa się stopniowo. Selek-
tywnie przy pomocy wszystkich pracow-
ników zaangażowanych w działanie 
procesu, eliminujemy wszelkie wykryte 
niezgodności. Doskonalenie metodą 
„małych kroków” opiera się na założeniu, 

Wypłata nagrody będzie następować po wdrożeniu pomysłu po każdym zakończonym kwartale. Punkty z całego kwartału 
sumują się. W przypadku udowodnionej dużej oszczędności dla firmy (powyżej 50.000zł w stosunku rocznym) komisja może 
przyznać nagrodę specjalną, nie wynikającą z powyższej punktacji, która może wynieść 1% z udowodnionej oszczędności 
w skali roku, ale nie więcej niż 1500zł. 

że jego rezultaty nie są zauważalne od 
razu, lecz po upływie pewnego czasu.

Główne zasady Kaizen:
myśl niekonwencjonalnie
myśl jak to zrobić, a nie dlaczego się 
nie da
odrzuć wymówki. Poddaj w wątpli-
wość istniejące techniki
rozwiązania wdrażaj natychmiast – 
lepsze 50% teraz, niż 100% kiedyś
błędy poprawiaj od razu
myśl głową nie portfelem
zdobywasz wiedzę, kiedy zmagasz się 
z problemem
pytaj 5x dlaczego i szukaj przyczyn 
problemu
10 osób wie więcej niż 1
możliwości Kaizen są nieskończone

Jak możesz zgłosić swój pomysł?
Każdy pracownik ma możliwość wypeł-
nić formularz Kaizen (Formularz 01) 
z pomysłem racjonalizatorskim.
Pomysły muszą odpowiadać co 
najmniej jednemu z poniższych 
zakresów:

JAKOŚĆ I ZAPOBIEGANIE BŁĘDOM
  zapewnienie, że wyrób lub proces        
  spełni wymagania klienta 
  zmniejszenie lub wyeliminowanie   
  prawdopodobieństwa popełnienia  
  błędu przez pracownika (POKA-Y  
  OKE)

ERGONOMIA I BHP:
  poprawa ergonomii pracy
  zmniejszenie lub wyeliminowanie   
  prawdopodobieństwa wystąpienia  

  zagrożenia/ zdarzenia okołowypad  
  kowego dla pracowników

WYDAJNOŚĆ
  zwiększenie ilości wykonanych   
  wyrobów lub czynności w jednostce  
  czasu

ELIMINACJA MARNOTRAWSTWA 
(MUDA) I ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW
  eliminacja każdego rodzaju marno-  
  trawstwa 
  obniżenie kosztów działalności

Kryteria oceny:
KATEGORIA I: Pomysł, który w małym 
stopniu usprawni działalność firmy albo 
przyczyni się do stosunkowo niewielkich 
oszczędności – 10 pkt
KATEGORIA II: Pomysł, który w średnim 
stopniu usprawni działalność firmy albo 
przyczyni się do średnich oszczędności – 
20 pkt
KATEGORIA III: Pomysł, który w znacz-
nym stopniu usprawni działalność firmy 
albo przyczyni się do dużych oszczędno-
ści – 30 pkt 

Jeżeli pomysł może zostać wdrożony na 
innych obszarach – suma punktów x2.
Jeżeli pomysł może zostać wdrożony 
samodzielnie przez pracownika – suma 
punktów x1,5.
Jeżeli pomysł wskazało dwóch pomy-
słodawców, przyznana kwota zostanie 
równo podzielona pomiędzy nich. Dla 
pomyślnie wdrożonych pomysłów ra- 
cjonalizatorskich Zarząd przewiduje na- 
grody pieniężne lub rzeczowe  o wartości, 
które przedstawione  w poniższej tabeli.

Usprawnianie
procesów produkcji

Inżynierzy Jakości są odpowiedzialni 
m.in. za:
wykonywanie dokumentacji jakościowej 
przeprowadzanie audytów systemu, 
procesu oraz wyrobu
zdefiniowanie działań natychmiasto-
wych w związku z otrzymanymi 
reklamacjami od klientów  – kontakt 
z nimi i poprowadzenie reklamacji 

W tym zakresie bardzo ważna jest współ- 
praca pomiędzy pracownikami poszczegól-
nych działów, aby cały proces był przeprowa-
dzony w możliwie najkrótszym czasie. 

Grzegorz Gwizdak
W firmie Solvera jako Inżynier Jakości 
pracuję od końca 2020 roku. Posiadam 
kilkuletnie doświadczenie w firmach 
produkcyjnych w Dziale Jakości. Ukoń-
czyłem studia na Politechnice 
Rzeszowskiej na Wydziale Budowy 
Maszyn i Lotnictwa ze specjalnością 
programowanie i automatyzacja 
obróbki. Wcześniej pracowałem 
w firmie McBraida. Moje zainteresowa-
nia to głównie muzyka i sport.

Katarzyna Gronkowska 
Pracę w firmie rozpoczęłam od praktyki 
w Laboratorium. Na stanowisku Inżynie-
ra Jakości pracuję od 4 lat.

Joanna Paterak 
W firmie pracuję od kwietnia tego roku, 
co czyni mnie najmłodszą stażem 
Inżynier Jakości w zespole. Ukończyłam 
studia na Politechnice Rzeszowskiej na 
Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa. 
Przed pracą w Solvera pracowałam 
w firmie Pilkington Automotive Poland. 
W pracy o pracy. A po pracy? Gaszę nie 

tylko jakościowe pożary – jestem 
członkiem OSP. Wykręcam nie śruby 
a kilometry – aktywnie na rowerze 
i rolkach. Na weekend rzucam wszystko 
i uciekam na wieś.

Alan Othman 
Pracuję na stanowisku Inżyniera Jakości 
od początku października 2020 roku. 
Ukończyłem studia na Politechnice 
Rzeszowskiej na Wydziale Budowy 
Maszyn i Lotnictwa. Wcześniej pracowa-
łem w firmie Hamilton Sundstrand 
Poland. Po godzinach pracy zajmuję się 
amatorsko mechaniką samochodową 
oraz budowlanką. W wolnym czasie 
chodzę na siłownię, biegam oraz jeżdżę 
na rowerze.

Grzegorz Czaja 
W firmie pracuję od początku 2016, 
gdzie od razu objąłem stanowisko 
Inżyniera Jakości. Myślę, że poniższy 
wiersz opisuje mnie w zupełności.

Idzie Grześ przez halę
Kajet w ręku niesie
A przez przypadek...
Tak z nienacka ...
Foty strzela przy maszynie...
"Będzie PW, będzie reklamacji mniej!"
Cieszy się głuptasek!
Do biura wrócił
Zdjęcia zrzucił
...ale kto odpowiedzialny?!
Wraca Grześ na halę!
Zbiera informacji masę
Pomaluśku...
Powoluśku...
Nazbierała się PW tabelka!
Teraz mailik i czekać na raporcik.
Cieszy się głuptasek!

Kontrolerzy Jakości są odpowiedzialni 
m.in. za:
kontrolę procesów takich jak tłoczenie, 
walcowanie, frezowanie, mycie itp.
stan strefy niezgodnej wyrobów
rejestrację zauważonych niezgodności 
oraz stały nadzór nad ich eliminowaniem 

Krystian Falandysz 
Pracę w firmie zaczynałem jako opera-
tor walcarek w 2012 roku. Prywatnie 
jestem szczęśliwym mężem oraz tatą 
8-miesięcznej Lenki. Uwielbiam moto-
ryzację oraz górskie wędrówki. 

Kamil Bachaj
We wrześniu 2013 roku zostałem 
zatrudniony w firmie na stanowisku 
Walcarz-operator wózka widłowego. 
Przepracowałem na nim 4 lata, 
a następnie otrzymałem możliwość 
awansu na stanowisko Kontroler 
Jakości. Jak zapewne wiecie – pracuję 
na tym stanowisku do dzisiejszego dnia. 
W czasie wolnym uprawiam sport oraz 
służę w Wojskach Obrony Terytorialnej 
jako strzelec wyborowy.

Łukasz Bieda
Pracę w firmie rozpocząłem w 2016 
roku na stanowisku Kontroler Jakości 
(na wydziale sortowania i pakowania, 
które mieściło się w miejscowości 
Palikówka. Pod koniec 2019 roku 
zmieniłem obszar kontroli i dziś 
zajmuję się kontrolą międzyproceso-
wą – tłoczenia, walcowania itp. Ukoń-
czyłem studia na Wydziale Mechaniki 
i Budowy Maszyn, gdzie obroniłem 
tytuł magistra inżyniera.  W wolnym 
czasie interesuje się motoryzacją oraz 
siadam za sterami minikoparki.

Kontrolerzy Jakości dostaw odpowie-
dzialni są za kontrolę materiałów wyko-
rzystywanych do produkcji (druty, 
komponenty – podkładki), kontrolę 
wyrobów oraz kontrolę wyrobów 
powracających z kooperacji.

Patrycja Wojtala 
Od ponad 4 lat pracuję w firmie na 
stanowisku Kontroler Jakości dostaw 
materiałów. Moim głównym obowiąz-
kiem jest kontrolowanie jakości mate-
riałów dostarczanych do produkcji 
(drutów oraz podkładek). Zajmuję się 
również wyrywkową kontrolą narzędzi, 
przygotowywaniem reklamacji do dostaw-
ców oraz kontrolowaniem i wzorcowa-
niem przyrządów pomiarowych. Czas 
wolny od pracy lubię spędzać na pogłę-
bianiu pasji związanych z tańcem, 
spacerach na wolnym powietrzu oraz 
leniuchowaniu. 

Mateusz Filip 
W firmie Solvera pracuję od 7 lat jako 
Kontroler Jakości. Pracę rozpocząłem 
jako Kontroler Jakości na produkcji, 
następnie przejąłem obowiązki Kontro-
lera Jakości dostaw. Zajmuję się kontro-
lą dostaw wyrobów po kooperacji oraz 
wyrobów handlowych. Nadzoruję pod 
kątem jakościowym proces sortowania 
oraz prowadzę nadzór nad strefą 
niezgodną wyrobów gotowych oraz 
handlowych. Wcześniej pracowałem 
4 lata jako laborant i kontroler jakości 
w firmie meblowej dostarczającej 
produkty do jednej ze skandynawskich 
firm. Wolny czas spędzam aktywnie 
z rodziną. 
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SOLVERA
we wspomnieniach

pracowników

Rok 2006, obróbka cieplna po oddzie-
leniu od cynkowni staje się częścią 
firmy GZPŚ. Trzy małe piece ustawio-
ne w niewielkim pomieszczeniu to cały 
potencjał firmy pozwalający na wyko-
nanie rocznej produkcji max. 800 ton 
wyrobów. Szef osobiście przywozi 
mnie na Wysoką i pyta czy jestem 
zainteresowany pracą na dłużej. 
Jestem. W kryzysowym, 2008 roku 
pracownicy widząc DAF-a z wyrobami 
z Palikówki zgadują czy przyjedzie 

Przygodę z górami zacząłem od 
kursu w Studenckim Kole Przewodni-
ków Beskidzkich (SKPB Rzeszów).

Tam nauczyłem się podstaw porusza-
nia się w terenie poza wytyczonymi 
szlakami za pośrednictwem mapy, 
kompasu oraz własnej intuicji. Przez 
kolejne lata doskonaliłem tą umiejęt-
ność. Swoistym zwieńczeniem działal-
ności turystycznej było samotne 
przejście w 2009 Łuku Karpat 
w ciągu 3 miesięcy – to dystans około 
1700 km. Dało to możliwość poznania 
najdzikszych zakątków górskich 
Europy oraz obejrzenia na własne 
oczy miejsc, gdzie zatrzymał się czas.

dwa czy trzy stożki z wyrobami 
i czy wystarczy na jedną czy dwie 
zmiany. Dwa lata później stoi już 
nowa hala i dodatkowa linia urucho-
miona własnymi siłami pracowników 
utrzymania ruchu. A w linii ustawiona 
myjka, w której trzeba regularnie 
uzupełniać poziom wody. Chyba 
każdy z pracowników zaliczył ściera-
nie posadzki mopem. Odszedłem 
tylko na chwilę, odwiozłem tylko 
pojemnik od pieca, tylko się odwróci-

łem – takie tłumaczenia było najczę-
ściej słychać po tym, jak woda z myjki 
rozlała się na posadzkę. Kolejna hala 
i piece pojawiły się wkrótce Po kilku 
latach i te okazały się niewystarczające. 
W 2018 roku powstała nowa lokalizacja 
oraz nowoczesna linia spełniająca 
wymagania rynku motoryzacyjnego. 

Wiesław Piątek, Kierownik działu 
obróbki cieplnej i powłok Dörken. 

Nasi
na sportowo

Następnym etapem była przygoda ze 
wspinaniem, według klasycznej 
ścieżki rozwoju w tej dziedzinie 
sportu – kurs wspinaczki skałkowej 
następie kurs Taternicki.  Od tego 
czasu jestem związany z działalnością 
letnią i zimową w Tatrach, przemie-
rzając klasyczne drogi wspinaczkowe 
w niewielkich, ale bardzo surowych 
i wymagających górach jakimi są 
Tatry. W tym samym czasie pojawił 
się kolejny sport zimowy, który obec-
nie zajmuje najwięcej mojego czasu – 
skialpinizm. 

Od 2011 jestem związany z Rzeszow-
skim Klubem Wysokogórskim (RKW), 
gdzie regularnie trenuję oraz współ-
organizuję najstarsze zawody 
w narciarstwie wysokogórskim – 
"Puchar Połonin". Po drodze był 
również epizod z górami trochę 
wyższymi – Kaukaz – spojrzenie na 
świat z ponad 5000m n.p.m. Od 2012 
zacząłem biegać. Żeby nie stawiać 
poprzeczki zbyt nisko, debiutem był 
"Bieg Rzeźnika" – 80 km po górach 
przemierzając Bieszczady z zachodu 
na wschód.

Bieganie było kilkuletnim epizodem, 
przerwanym niespodziewanie kontuzją.
Nasze ograniczenia otwierają nowe 
możliwości. Dzięki temu doceniłem 
rower jako kolejny sport, w którym 
można się zmęczyć. Nieważne ile 
kilometrów w poziomie liczy trasa, 
ważne ile metrów w pionie można 

"ukręcić". Pomiędzy wyjazdami 
wspinaczkowymi preferuje turystykę 
górską (Alpy, Pinereje, Kaukaz, 
Szkocja) oraz turystykę aktywną. 
Bliższą na "własnym podwórku" jak 
Bieszczady czy Beskid Niski lub 
trochę dalszą - Islandia. Odwiedzam 
przede wszystkim miejsca gdzie 
dominuje przyroda, która jest jak 
najmniej dotknięta ręką ludzką.
Eksploracja gór poza utartymi szlaka-
mi daje inny poziom obcowania 
z przyrodą. Można wyznaczyć na 
nartach własną linię w niezmąconej 
bieli, pomiędzy ostrzami tatrzańskich 
szczytów. Można również poznać 

własne ograniczenia podczas zimo-
wej wspinaczki non stop przez 
24 godziny na jednej z większych 
tatrzańskich ścian, działając niemal 
jak w transie. Taki kontakt z górami 
daje prawdziwe odczucie co to 
znaczy stres oraz satysfakcja ze zreali-
zowanego celu – zupełnie inne niż tu 
na dole. Dzięki takim doznaniom 
można docenić to, co naprawdę jest 
ważne w życiu. Można również się 
przekonać, co to znaczy podejmowa-
nie ważnych decyzji, od których wiele 
zależy. 

Mateusz Staniak, Kierownik działu 
planowania.
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