
SPLAST – świa to we stan dar dy za rzą dza nia pro ce sem pro duk cyj nym
SPLAST�to�pol�ska�fir�ma,�pro�du�ku�ją�ca�tech�nicz�ne�ele�men�ty�z ter�mo�pla�stycz�nych�kon�struk�cyj�nych�two�rzyw�
sztucz�nych�dla�wie�lu�branż�prze�my�słu.�Uzna�nie�zdo�by�ła�tak�że�ja�ko�pro�du�cent�pro�fe�sjo�nal�ne�go�sprzę�tu�ręcz�ne�go�
do utrzy�ma�nia�czy�sto�ści.�Wie�le�z tech�no�lo�gii�fir�my�jest�opa�ten�to�wa�ny�mi�wy�na�laz�ka�mi.�

Pro�duk�cja�wSPLAST�od�by�wa
się�zgod�nie�z wy�ma�ga�nia�mi 3
sys�te�mów�za�rzą�dza�nia:� ja�ko�-
ścią�i śro�do�wi�skiem�oraz�stan�-
dar�da�mi�bran�ży�mo�to�ry�za�cyj�-
nej.� Ja�kie� to� ma� zna�cze�nie
wod�nie�sie�niu�dopro�ce�su�pro�-
duk�cyj�ne�go?
Wdro�żo�ne,�ale�i spraw�nie�utrzy�-
my�wa�ne� sys�te�my� ja�ko�ści�wy�-
mu�sza�ją�nanas�cią�głe�do�sko�na�-
le�nie�we�wszyst�kich�ob�sza�rach
dzia�łal�no�ści:� pro�ce�sach� pro�-
duk�cyj�nych�czy�lo�gi�stycz�no�-fi�-
nan�so�wych.� Zo�bo�wią�zu�ją� do
pod�no�sze�nia�kwa�li�fi�ka�cji�pra�-
cow�ni�ków,�a tym�sa�mym�osią�-
ga�nia�wyż�szej�ja�ko�ści�pro�du�ko�-
wa�nych�wy�ro�bów�przy�niż�szych
kosz�tach� pro�duk�cji.� SPLAST
to� fir�ma� in�no�wa�cyj�na,� więc
wdro�żo�ne� stan�dar�dy� ja�ko�ści
nie� po�zo�sta�ją� bez� zna�cze�nia
w od�nie�sie�niu�do tech�no�lo�gii,
któ�re�opra�co�wu�je�my�iwdra�ża�-
my.�Nie�ustan�nie�po�szu�ku�je�my
iwdra�ża�my�in�no�wa�cyj�ne�sys�te�-
my�or�ga�ni�za�cyj�ne,�po�zwa�la�ją�ce
nad�zo�ro�wać�pro�ce�sy�pro�duk�cyj�-
ne�wkaż�dym�za�kre�sie�i na każ�-
dym� eta�pie.� Mię�dzy� in�ny�mi
wdro�ży�li�śmy�cen�tral�ny�sys�tem
za�rzą�dza�nia�pro�duk�cją,�umoż�-
li�wia�ją�cy�opty�ma�li�za�cję�pla�no�-
wa�nia,�nad�zo�ro�wa�nia�istot�nych

dla�za�pew�nie�nia�ja�ko�ści�pa�ra�me�-
trów�tech�no�lo�gicz�nych�i pro�ce�-
sów� utrzy�ma�nia� ru�chu� oraz
ser�wi�so�wa�nia�urzą�dzeń.�Prze�-
pływ�su�row�ców�iwy�ro�bów�rów�-
nież�jest�za�rzą�dza�ny�inad�zo�ro�wa�-
ny�sys�te�mo�wo.�Kom�pa�ty�bil�ność
wszyst�kich� sys�te�mów� po�zwa�la
nazin�te�gro�wa�nie�pra�cy�i spraw�-
ne� za�rzą�dza�nie� przed�się�bior�-
stwem.�

SPLAST�to�je�den�z naj�no�wo�-
cze�śniej�szych� za�kła�dów� pro�-
duk�cyj�nych�tej�bran�ży�w Pol�-
sce.� W ce�lu� utrzy�ma�nia
naj�wyż�szych� stan�dar�dów� ja�-
ko�ści�nie�zbęd�na�jest�sys�te�mo�-
wa�po�li�ty�ka�in�we�sty�cyj�na.�
Dys�po�nu�je�my� no�wo�cze�snym
par�kiem�ma�szy�no�wym,�a pro�-
duk�cja�od�by�wa�się�zwy�ko�rzy�sta�-
niem�naj�bar�dziej�za�awan�so�wa�-

nych�tech�nicz�nie,�ste�ro�wa�nych
nu�me�rycz�nie� wtry�ska�rek.� Na�-
sze� la�bo�ra�to�rium� po�mia�ro�we
wy�po�sa�żo�ne�wnaj�no�wo�cze�śniej�-
sze�urzą�dze�nia,�w tym�ma�szy�-
nę 3D,� prze�strzen�ny� ska�ner
optycz�ny,� mi�kro�skop� do bez�-
sty�ko�we�go�po�mia�ru�czy�spek�tro�-
fo�to�metr� do po�mia�ru� ko�lo�ru,
umoż�li�wia� do�kład�ną� kon�tro�lę
pro�du�ko�wa�nych�wy�ro�bów.�Na�-
sza�po�li�ty�ka�in�we�sty�cyj�na�za�kła�-
da�nie�ustan�ne�pod�no�sze�nie�stan�-
dar�dów� tej� mia�ry,� jak� nasz
naj�now�szy�wy�na�la�zek� –� sprzęt
opar�ty�ona�no�tech�no�lo�gię�an�ty�-
bak�te�ryj�ną,� prze�zna�czo�ny� dla
pla�có�wek� me�dycz�nych.� Plan,
któ�ry�sys�te�ma�tycz�nie�re�ali�zu�je�my,
jest�ści�śle�zwią�za�ny�z dłu�go�fa�lo�-
wym� pro�gra�mem� roz�wo�ju
przed�się�bior�stwa.� Wy�cho�dzę
zza�ło�że�nia,�że�mu�si�my�nie�prze�-

rwa�nie� pod�no�sić� po�przecz�kę,
a sys�te�ma�tycz�ne�in�we�sty�cje�po�-
zwa�la�ją� po�sze�rzać� nasz� za�kres
moż�li�wo�ści�pro�duk�cyj�nych�oraz
po�dej�mo�wać�re�ali�za�cję�naj�trud�-
niej�szych� za�dań� i świad�cze�nie
ko�lej�nych�usług�ko�ope�ra�cyj�nych,
co�przy�czy�nia�się�do dy�wer�sy�fi�-
ka�cji�pro�duk�cji.

Przed ja�ki�mi�za�tem�ko�lej�ny�mi
in�we�sty�cja�mi�stoi�SPLAST?
Wła�śnie� zło�ży�li�śmy� ko�lej�ny
wnio�sek�ounij�ne�do�fi�nan�so�wa�-
nie� prac� ba�daw�czo�-roz�wo�jo�-
wych,�dzię�ki�któ�rym�wdro�ży�my
dwa� ko�lej�ne� wy�na�laz�ki,� któ�-
rych�zgło�sze�nia�pa�ten�to�we�już
zło�ży�li�śmy.� Z wia�do�mych
wzglę�dów� nie� chcę� zdra�dzać
szcze�gó�łów,�ale�no�we�tech�no�lo�-
gie�do�ty�czyć�bę�dą�zu�peł�nie�no�-
wych�pro�duk�tów.�W związ�ku
z tym� przy�go�to�wu�je�my� się
do bu�do�wy�dru�gie�go�za�kła�du
pro�duk�cyj�ne�go�wKro�śnie,�gdyż
fa�bry�ka�w Je�dli�czu�wy�ko�rzy�stu�-
je� już� nie�mal�że� sto� pro�cent
swo�ich�moż�li�wo�ści�pro�duk�cyj�-
nych.�Trwa�ją�pra�ce�pro�jek�tan�-
tów�podna�szym�sta�łym�nad�zo�-

rem,�gdyż�chce�my,�aby�no�wa�fa�-
bry�ka�mak�sy�mal�nie�i opty�mal�-
nie�speł�nia�ła�na�sze�ocze�ki�wa�nia
i by�ła� ide�al�nie� do�pa�so�wa�na
do no�wych�li�nii�tech�no�lo�gicz�-
nych.�Ta�kie�po�dej�ście�wy�ni�ka
z du�że�go�zróż�ni�co�wa�nia�pro�-
duk�cji�i branż,�dla�któ�rych�po�-
wsta�ją�na�sze�wy�ro�by.�Bu�do�wa
no�we�go�za�kła�du�jest�wie�lo�mi�-
lio�no�wą�in�we�sty�cją,�któ�rej�re�ali�-
za�cję�roz�ło�ży�li�śmy�na dwa�eta�-
py�–�koszt�pierw�sze�go�wy�nie�sie
ok. 23�mln�zł,�a dru�gi�do�pie�ro
bę�dzie�my� osza�co�wy�wać.� Jak
wi�dać,�ko�lej�nych�wy�zwań�do re�-
ali�za�cji�nam�przy�by�wa,�z cze�go
się�ogrom�nie�cie�szy�my,�bo�jak
się�oka�zu�je,�jest�to�je�den�z naj�-
waż�niej�szych�czyn�ni�ków,�gwa�-
ran�tu�ją�cych� nam� utrzy�ma�nie
naj�wyż�szej� po�zy�cji� na ryn�ku.
Każ�dy� ko�lej�ny� rok� jest� dla
SPLAST� lep�szy� od po�przed�-
nie�go,� od�no�to�wu�je�my�wzrost
pro�duk�cji�i sprze�da�ży�napo�zio�-
mie� kil�ku�dzie�się�ciu� pro�cent.
Na�szym�ce�lem�jest�utrzy�ma�nie
tej�ten�den�cji.

Roz�ma�wia�ła�Mag�da�le�na�Tu�łec�ka

Roz�mo�wa�zTa�de�uszem�Sa�noc�kim,�Pre�ze�sem�Za�rzą�du�SPLAST Sp.�z o.o.,�na�gro�dzo�nej�zło�tym�go�dłem�QI 2012�za wdro�żo�ny
w przed�się�bior�stwie�sys�tem�za�rzą�dza�nia�ja�ko�ścią.

SPLAST (Je dli cze, woj. pod kar pac kie) od 1989 r. lat spe cja li zu je się
w prze twór stwie me to dą wtry sku tech nicz nych two rzyw ter mo pla stycz -
nych dla wie lu branż (mo to ry za cyj nej, elek tro tech nicz nej, AGD, ko sme -
tycz nej, bu dow la nej), a tak że pro duk cji in no wa cyj ne go pro fe sjo nal ne -
go ręcz ne go sprzę tu do utrzy my wa nia czy sto ści (ste la ży, mo bil nych
wóz ków ser wi so wych i ze sta wów sprzą ta ją cych). Wśród od bior ców,
te go naj więk sze go pol skie go i czo ło we go eu ro pej skie go pro du cen ta
w bran ży, są głów nie fir my, zaj mu ją ce się pro fe sjo nal nym utrzy ma niem
czy sto ści w obiek tach o du żej po wierzch ni (hi per mar ke ty, ho te le, szpi -
ta le, szko ły, biu row ce). Wie le z pro duk tów i tech no lo gii fir my jest opa -
ten to wa ny mi wy na laz ka mi – wśród nich 3 naj now sze, któ re w ub. ro -
ku we szły na ry nek: ze sta wy do sprzą ta nia na mo kro z li nii Aqu aSplast®,
ze sta wy ho te lo we z li nii Com fort Splast® oraz wóz ki ser wi so we z li nii
As sep ti co Splast®, wy ko na ne w na no tech no lo gii an ty bak te ryj nej.


