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Historyczny Centralny
Okręg Przemysłowy,
który był zlokalizowany

na Podkarpaciu, to teren od lat
międzywojennych ubiegłego
wieku słynący z wdrażania inno-
wacyjnych technologii. W 2001
roku koncern Snecma, szukając
terenu pod nowoczesną fabrykę,
rozważał kilka możliwości.Ana-
lizując wady i zalety poszczegól-
nych lokalizacji – między inny-
mi tak egzotycznych jak Indie
i Chiny – zdecydowano jednak
o wyborze podkarpackiego Sę-
dziszowa.

– Najważniejszym czynnikiem
okazali się wówczas ludzie
– wspomina Ryszard Łęgie-
wicz, prezes Hispano-Suiza Pol-
ska Sp. z o.o. – Budynki czy ma-
szyny można zbudować lub usta-
wić wszędzie, fachowców potra-
fiących pracować na najnowocze-
śniejszym sprzęcie pozyskać nie
jest już tak łatwo. Jeśli na rynku
brakuje takich specjalistów, trze-
ba ich wykształcić. Proces ten jed-
nak nie trwa dwa, trzy miesiące
– czasem potrzeba nawet kilku
pokoleń. Na Podkarpaciu jest
wysoka kultura techniczna, są
szkoły średnie i wyższe kształcą-
ce doskonałych specjalistów. To
był jeden z najważniejszych czyn-
ników, który zdecydował o po-
wstaniu fabryki w naszym re-
gionie.

Spółka powstała w 2001 ro-
ku. Początkowo utworzono Wy-

dział Kół Zębatych, na którym
już w 2002 roku wdrożone
zostały standardy zarządza-
nia wynikające z norm
ISO 9001:2001. W 2005 roku
zakład miał wytwarzać pięć
tysięcy kół zębatych – takie za-
danie postawili właściciele
przed sędziszowskim zakła-
dem. Wyniki przeszły najśmiel-
sze oczekiwania. W założo-
nym terminie produkcja wynio-
sła bowiem niemal dziewięć ty-
sięcy sztuk, a więc niemal dwa
razy więcej!

– Nasze doskonałe wyniki skło-
niły właściciela firmy (Grupę Sa-
fran) do podjęcia decyzji o kolej-
nych dużych inwestycjach.

Dziś firma niewiele przypomi-
na tę sprzed kilku lat. Na terenie
spółki zbudowano kolejne obiek-
ty, a na nich cztery wydziały: kół
zębatych, kadłubów, komponen-
tów silnikowych oraz komponen-
tów strukturalnych.

Głównymi elementami
opuszczającymi mury sędzi-
szowskiej firmy są koła zębate.
Ten z pozoru prosty produkt,
pod kątem technologicznym
należy do najtrudniejszych
w wykonaniu. W ekstremalnie
trudnych warunkach koła z Sę-
dziszowa mają pracować przez
co najmniej 30 000 godzin,
a więc około 30 lat! Potwierdze-
niem najwyższej jakości i do-

skonałości produktów jest fakt,
iż Rolls-Royce w 2008 powie-
rzył Hispano-Suiza Polska pro-
dukcję kół zębatych do nowej
generacji silników BR 725 oraz
XWB do najnowszego Airbusa
A350.

Produkcja lotnicza nie jest ła-
twymzadaniem.ElementyzSędzi-
szowaobrabianesązdokładnością
do tysięcznych części milimetra
i spełniają bardzo wysokie wyma-
gania jakościowe stawiane przez
klientów. Bez względu na to, czy
są to łopatki turbinniskiegociśnie-
nia, aparaty kierujące sprężarek
niskiego ciśnienia, korpusy prze-
kładni,wtryskiwaczeczy tytanowe
wsporniki łożysk,cel jest jeden:wy-
produkowanieniezawodnejczęści.
One z kolei zostaną zamontowane
w silnikach samolotów, między
innymi takich jak: Airbus A 320,
A340,A350, Boeingach 737 oraz
najnowocześniejszych komercyj-
nych samolotach: Airbus A 380
i Boeing 787 Dreamliner.

W 2008 roku spółka wybudo-
wała dwa nowe obiekty, w któ-
rych oprócz hal produkcyjnych
znalazły się także nowe biura. Je-
den z nich to nowoczesna hala
produkcyjna z innowacyjnymi
liniami obróbki ciągłej pięcioosio-
wej, których procesami technolo-
gicznymi steruje zintegrowany
system zarządzający.

– Wprowadziliśmy zupełnie
nowatorskie rozwiązania wywo-
dzące się z branży samochodowej
– ocenia Ryszard Łęgiewicz.
– Do tej pory nikt takich rozwią-
zań w naszej branży nie stosował
na taką skalę. Dzięki tym innowa-
cyjnym pomysłom skróciliśmy
cykl produkcyjny, podniesiemy
wydajność i obniżyliśmy koszty.
Wykorzystujemy nową linię
do produkcji rodziny elemen-
tów montowanych w gondolach
silników lotniczych.

Od początku istnienia stale
realizowane są programy skie-
rowane do pracowników.

W 2008 roku był nim projekt:
„Hispano-Suiza Polska – firma
wolna od dymu tytoniowego”.
W tym samym czasie powstała
drużyna ratowników medycz-
nych. Pierwszy program miał
dwie edycje, na początku oraz
na końcu roku. Jego celem jest
pomoc pracownikom w rzuce-
niu palenia. Osobom, które
do niego przystąpiły, firma za-
gwarantowała pomoc medycz-
ną, badania lekarskie, test uza-
leżnienia oraz terapię farmako-
logiczną. Zadaniem ratowni-
ków medycznych jest umiejęt-
ność niesienia pierwszej po-
mocy. Jeden z najważniejszych
elementów szkolenia to obsłu-
ga defibrylatora kupionego
przez spółkę. Wkrótce na 20
pracowników będzie przypa-
dał jeden ratownik medyczny.

Spółka Hispano-Suiza Polska
zdobyła tytuł Solidny Praco-
dawca 2008!

Dariusz Kwiatkowski

SSoo  lliidd  nnyy  jjaakk  HHii  ssppaa  nnoo  --SSuu  iizzaa  PPooll  sskkaa
W Sę dzi szo wie Ma ło pol skim na Pod kar pa ciu po wsta ją ele men ty sil ni ków mon to wa nych w naj więk szych sa mo lo tach pa sa żer skich i naj no wo cze śniej szych my śliw cach i śmi głow -
cach. Spół ka jest czę ścią fran cu skiej Hi spa no -Su iza S.A., któ ra na le ży do glo bal nej Gru py Sa fran, zna nej na świe cie przede wszyst kim z pro duk cji na pę dów lot ni czych i ko smicz -
nych, wy po sa że nia sa mo lo tów oraz obro ny i bez pie czeń stwa. Na Pod kar pa ciu Hi spa no -Su iza sta ła się sy no ni mem no wo cze sno ści, in no wa cyj no ści oraz zna ko mi te go miej sca pra cy.

Do bry pra co daw ca

Aga ta Szat ko, dy rek tor fi nan sów i za so bów ludz kich
Naj waż niej szym w na szej fir mie jest czło wiek, każ dy czło wiek. Pre -
zes Ry szard Łę gie wicz wie lo krot nie pod kre śla, że na szą ro lą jest za -
pew nie nie jak naj lep szych wa run ków pra cy za ło dze. Prze strze ga -
my pra wa pra cy, ofe ru je my wie le świad czeń do dat ko wych, sta ra -
my się też dbać o roz wój in dy wi du al ny pra cow ni ków. Stąd róż ne -
go ro dza ju pro gra my, ak cje, kur sy, szko le nia. Wciąż my śli my
o no wych roz wią za niach, któ re pod no si ły by atrak cyj ność na szej fir -
my ja ko pra co daw cy. Sta ra my się dać pra cow ni kom po czu cie sta -
bil no ści za trud nie nia. To pro cen tu je za rów no we wnątrz, jak i na ze -
wnątrz fir my. Zdo by cie ty tu łu So lid ny Pra co daw ca 2008 jest dla nas
wszyst kich ogrom nym wy róż nie niem.

Ma ria Ró życ ka, Dział Ko mu ni ka cji
Hi spa no -Su iza Pol ska to do sko na łe miej sce pra cy dla osób lu bią cych
zmia ny, sta le szu ka ją cych no wych wy zwań. Wiem, że w tej fir mie
moż na na uczyć się no wych rze czy, a do ty czy to każ de go ze sta no -
wisk. Jest to fir ma, któ ra dba o pra cow ni ka, jed nak tak że wy ma ga
peł ne go za an ga żo wa nia w swo ją pra cę oraz lo jal no ści i so lid no ści. 

Asor ty ment wy ro bów fir -
my Roc kwo ol Pol ska po -
zwa la na wy ko na nie

kom plek so wej izo la cji ca łe go
bu dyn ku – od fun da men tów, po -
przez ścia ny i prze gro dy we -
wnętrz ne, aż po dach bez wzglę -
du na ro dzaj obiek tu. Skal ną weł -
ną mi ne ral ną – a ta ką pro du ku je
Roc kwo ol – z po wo dze niem
moż na ocie plić bu dyn ki miesz kal -
ne jed no- i wie lo ro dzin ne, obiek -
ty prze my sło we i uży tecz no ści
pu blicz nej.

Do świad cze nie i ja kość

Roc kwo ol Pol ska Sp. z o.o. na -
le ży do Gru py Roc kwo ol – świa -
to we go li de ra w pro duk cji skal -
nej weł ny mi ne ral nej. Fir ma spe -
cja li zu je się w do star cza niu pro -
duk tów, sys te mów i roz wią zań,
słu żą cych po pra wie efek tyw no -

ści ener ge tycz nej, aku sty ki i bez -
pie czeń stwa po ża ro we go obiek -
tów bu dow la nych. Kon cern po -
sia da 70-let nie do świad cze nie,

a po nad 8 ty się cy pra cow ni -
ków w prze szło 35 kra jach ob słu -
gu je klien tów na ca łym świe cie.

Pol ski od dział Gru py dzia ła
od 1993 ro ku. W dwóch za kła -
dach zlo ka li zo wa nych w Ci ga ci -
cach i Mał ki ni wy twa rza ne są

wy so kiej ja ko ści pro duk ty ze
skal nej weł ny mi ne ral nej. We
wrze śniu mi nio ne go ro ku ru szy -

ła w za kła dzie w Mał ki ni już
7 no wo cze sna, nie zwy kle wy daj -
na oraz gwa ran tu ją ca naj wyż szą
ja kość pro duk tów li nia pro duk -
cyj na. Rów no le gle z ja ko ścią
sze ro kie go asor ty men tu oko ło
60 pro duk tów w kil ku seg men -
tach sprze da żo wych, ce nio ne
przez od bior ców są rów nież ich
wła ści wo ści.

Sku tecz ne roz wią za nie:
skal na weł na Roc kwo ol

Obok wspo mnia nych wcze -
śniej wła ści wo ści, skal ne weł ny
mi ne ral ne prze ko nu ją do sie bie
rów nież in ny mi za le ta mi. Pro du -
ko wa ne ze skał ba zal to wych pły -
ty Fa srock i Fa srock L są od por -
ne na ko ro zję bio lo gicz ną, a od po -
wied nio za sto so wa ne za cho wu ją
sta bil ność wy mia ro wą w trak cie
eks plo ata cji, na wet w wa run kach

zmien nej tem pe ra tu ry i wil got no -
ści. Ele wa cje wy ko na ne w tych
sys te mach są trwa łe, a wła ści wo -
ści izo la cyj ne nie zmie nia ją się
w cza sie. Ko lej ną ce chą waż ną dla
użyt kow ni ka jest pa ro prze pusz -
czal ność, szcze gól nie istot na
w prze gro dach ze wnętrz nych.
Na tym nie ko niec: weł na Roc -
kwo ol jest hy dro fo bo wa (wo da
spły wa po po wierzch ni weł ny –
nie wni ka jąc do we wnątrz) i nie
chło nie wil go ci z po wie trza.

Pro fe sjo nal na ob słu ga

Wy so ka ja kość do ty czy rów -
nież re la cji z licz ny mi klien ta mi.
– Roc kwo ol na le ży do ści słej czo -
łów ki na szych do staw ców – oce -
nia Wie sław Jó ze fo wiak, pre zes
skła du bu dow la ne go PE AM CO
z Lesz na. – Ce ni my do radz two re -
pre zen tan tów te go pro du cen ta.
Pra cow ni cy fir my Roc kwo ol po -
sia da ją nie zbęd ną, głę bo ką wie -
dzę na te mat pro duk tów. Dzia ła -
ją szyb ko, bez pro ble mo wo. Ich
pro fe sjo na lizm i wy so ka kul tu ra
spra wia ją, że współ pra ca jest
owoc na i przy jem na. War to też
pod kre ślić bar dzo spraw ną lo gi -
sty kę. Wszyst kie eta py są mo ni to -

ro wa ne, otrzy mu je my bie żą ce in -
for ma cje od mo men tu zło że nia
zle ce nia aż po je go ter mi no wą do -
sta wę. Na te re nie ca łe go kra ju
sprze daż  wy ro bów pro wa dzi
po nad 1000 dys try bu to rów,
a wśród nich po je dyn cze skła dy
bu dow la ne, sie ci, tj. PSB, WKT,
Sa int-Go ba in Dys try bu cja Bu -
dow la na, Wo od co te, Wo dan. Weł -
ny mar ki Roc kwo ol do stęp ne są
rów nież w mar ke tach DIY (Ca -
sto ra ma, Le roy Mer lin, NO MI,
Prak ti ker, OBI, Bri co mar che,
Bri co man, Bri ce de pot) oraz ma -
ją swo je za sto so wa nie w pro -
duk tach wy spe cja li zo wa nej gru -
py SWP (San dwich Pa nel), czy -
li pro du cen tów płyt war stwo -
wych, np. RU UK KI, Mar ce ga -
glia, King span czy Bar da. 

Wy so ką po zy cję ryn ko wą sze -
ro kiej ga my wy ro bów fir my Roc -
kwo ol Pol ska po twier dza ją licz -
ne na gro dy zdo by wa ne w kon -
kur sach i ran kin gach. Mar ka
Roc kwo ol na le ży obec nie do naj -
bar dziej roz po zna wal nych i ce -
nio nych w ca łej bran ży bu dow -
la nej, cze go po twier dze niem jest
jej naj wyż sza po zy cja w pro gra -
mie Laur Klien ta.

Ro bert Ko wal ski

CCeenniimmyy  wweełłnnyy  mmaarrkkii  RRoocckkwwooooll
Sto so wa ne w bu dow nic twie pro duk ty ze skal nej weł ny mi ne ral nej Roc kwo ol zi mą sku tecz nie za trzy mu ją
cie pło, la tem chro nią przed upa łem i za wsze do sko na le tłu mią ha łas. Da ją nam też po czu cie bez pie czeń stwa:
są nie pal ne i chro nią przed ogniem. To za le d wie kil ka za let pro duk tów tej mar ki…


