
11 PULS BIZNESU, 14 KWIETNIA 2021

PulsFirmyproc. Taki odsetek 
przedsiębiorców 
chce wdrożyć sieć 
5G i Wi-Fi 6 w 
ciągu trzech lat.98  Większość liderów IT uważa, że skuteczna łączność bezprzewodowa pomoże 

przedsiębiorcom uzyskać przewagę konkurencyjną w dobie pandemii — wynika 
z międzynarodowego raportu przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte. 
56 proc. respondentów przyznaje, że obecny stan łączności sieciowej uniemożliwia 
wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w ich instytucjach. 41 proc. wskazuje 
zwiększoną przepustowość danych sieci mobilnych jako najważniejszą przyczynę 
warunkującą chęć transformacji cyfrowej.  [MK]

Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych na najwyższym poziomie
Gazele Biznesu

D oświadczenie, pasja, rozwój, zaplecze 
techniczne, produkty przebadane wg 

europejskich norm i standardów, liczne nagrody 
i wyróżnienia, a przede wszystkim — zapewnienie 
bezpieczeństwa milionom ludzi i dziesiątkom 
tysięcy inwestycji każdego roku — to tylko niektóre 
składowe sukcesu firmy ELKO-BIS. 

O nas
Firma ELKO-BIS Systemy Odgromowe sp. z o.o. zaj-
muje się produkcją kompleksowych systemów od-
gromowych, piorunochronnych i uziemień. Jesteśmy 
rodzinną firmą z Wrocławia, z ponad 20-letnim 
doświadczeniem działalności nie tylko w Polsce, lecz 
również w większości krajów europejskich, a także 
na takich rynkach jak Singapur, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie czy Tajlandia. Z roku na rok posze-
rzamy naszą ofertę i ciągle się rozwijamy. 
Oferta ELKO-BIS to pełen osprzęt odgromowy 
wraz z akcesoriami, umożliwiający dobór elemen-
tów na każdy obiekt, bez względu na jego przezna-
czenie. Chronimy zarówno wielkie inwestycje, np. 
terminal LNG w Świnoujściu, obiekty użyteczności 
publicznej, np. stadiony sportowe czy warszawskie 
linie metra, a także setki tysięcy budynków miesz-
kalnych i inwestycji indywidualnych. Posiadamy 
produkty przeznaczone do ochrony odgromowej 
rurociągów oraz cieszących się coraz większą po-
pularnością paneli fotowoltaicznych. Priorytetem 
naszej firmy jest potwierdzona badaniami 
zgodność produktów z obowiązującymi normami 
oraz ich najwyższa jakość, za którą ręczymy nawet 
pięcioletnią gwarancją. 

Znamy odpowiedź na potrzeby klienta 
Naszym dużym atutem jest zaplecze techniczne, 
którego nie ma konkurencja. Jako pierwsi w Polsce 
wprowadziliśmy narzędzia komputerowe do 
projektowania instalacji odgromowych, które stale 
rozwijamy. Współpraca z ELKO-BIS jest gwaran-
tem najwyższej jakości instalacji odgromowej, 
błyskawicznej realizacji zamówień, wsparcia sprze-
dażowego, technicznego
i projektowego na każdym etapie przedsięwzięcia. 
Nasi projektanci z działu technicznego udzielają 
odpowiedzi na pytania związane nie tylko z wielkimi 

inwestycjami, ale również coraz popularniej-
szymi panelami fotowoltaicznymi i ich ochroną. 
Inwestorom indywidualnym przygotowujemy 
bezpłatne propozycje projektowe dla ich konkret-
nego obiektu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że 
instalacji fotowoltaicznych posiadających ochronę 
odgromową jest nadal niewiele, jednak zauważamy 
rosnącą świadomość inwestorów w tym zakresie. 
Bezpieczeństwo i wymóg spełnienia warunków 
ubezpieczeniowych w przypadku konieczności 
wypłaty odszkodowania na skutek wyładowania 
atmosferycznego są coraz szerzej respektowane, 
także ze względu na widoczne zmiany klimatu 
oraz coraz większą liczbę wyładowań piorunowych 
każdego roku.

Pamiętaj o ochronie odgromowej paneli 
Instalacje fotowoltaiczne, wraz ze spadkiem kosz-
tów ich montażu, dostępnymi formami dofinan-
sowań i jednoczesnym wzrostem kosztów energii 
elektrycznej dla odbiorców końcowych, stają się co-
raz lepszą inwestycją zarówno w domach, jak i w fir-
mach. Jak wynika z danych Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska, do końca 2020 roku w Polsce było 
ponad 450 tys. prosumentów — czyli wytwórców 
energii elektrycznej powstałej za pomocą należącej 
do nich instalacji odnawialnych źródeł energii. 
Jednak co w przypadku gdy panele fotowoltaiczne 
ulegną zniszczeniu wskutek wyładowania atmos-
ferycznego, a nie posiadają właściwej ochrony 
odgromowej? Wówczas straty inwestora liczone 

są w dziesiątkach, czasami setkach tysięcy złotych, 
a ubezpieczyciel często odmawia wypłaty odszko-
dowania. Przykładowo w PZU, największej firmie 
ubezpieczeniowej w Polsce, na dzień 8.04.2021 r. pod-
punkt z OWU wygląda jak w ramce na dole tekstu.
Dlatego naszym zadaniem — poza zapewnieniem 
produktów najwyższej jakości, zgodnych z obowią-
zującymi normami — jest edukowanie inwestorów 
i uświadamianie im, jak istotna jest kompleksowość 
działań oraz rzetelna informacja o konieczności 
ochrony. Mówiąc w skrócie: panele PV + instalacja 
odgromowa + ubezpieczenie = bezpieczna i skutecz-
na inwestycja! 

ELKO-BIS a najbliższa przyszłość
W 2020 r. zakończyliśmy rozbudowę drugiej hali 
produkcyjnej. Łączna wielkość hal produkcyjno-ma-
gazynowych to ponad 6 tys. mkw., do tego dochodzi 
9 tys. mkw. powierzchni otwartej. Stale rozwijamy 
również nasz park maszynowy, kupując nowe tech-
nologie i maszyny. Tylko w tym roku wydamy w ob-
szarze produkcji i logistyki kolejne kilka milionów zło-
tych. Inwestycje te skutkują wzmocnieniem naszego 
potencjału i możliwości produkcyjnych. Jak podkreśla 
prezes zarządu Radosław Kohut: — Stawiamy na 
jakość naszych produktów i bezpieczeństwo, które 
kontrolujemy, poddając produkty licznym badaniom. 
Regularnie otrzymywane certyfikaty i nagrody 
świadczą o tym, że wychodzi nam to bardzo dobrze, 
czym zyskujemy uznanie w oczach klientów. Zależy 
nam na tym, aby szerzyć wiedzę o tym, jak ważna 
jest właściwie przygotowana ochrona odgromowa 
dla nas wszystkich. Walczymy z niebezpiecznymi 
stereotypami, dbając o to, aby przekazywane przez 
nas informacje były łatwe w odbiorze i w pełni 
zrozumiałe dla potencjalnych inwestorów. Wiele 
pracy i ciekawych pomysłów przed nami, połączone 
są one z otwartością i wysoką motywacją całego 
zespołu, a to moim zdaniem przepis na sukces. Jak 
widać — w rozwoju firmy, poprzeczkę stawiamy 
sobie coraz wyżej, co przekłada się na zadowolenie 
naszych klientów końcowych i partnerów bizneso-
wych — podsumowuje. 

 Partnerem publikacji jest 
ELKO-BIS

 WYSOKI STANDARD: Stawiamy na jakość i bezpieczeństwo, które kontrolujemy poddając produkty 
licznym badaniom — mówi Radosław Kohut, prezes ELKO-BIS.  [FOT. TOMASZ WALKOW]

Pandemia pogrąża 
producentów papieru, 
artykułów biurowych 
i firmy zajmujące 
się administracyjną 
obsługą biur.
Pracownicy skierowani na 
home office nie korzystają 
z materiałów biurowych, nie 
drukują umów, dokumentów 
ani prezentacji. Firmy, które 
przeniosły działalność do inter-
netu, również zredukowały za-
potrzebowanie na papier i ar-
tykuły biurowe. Segregatory, 
notesy, zszywacze, dziurkacze 
czy pojemniki na dokumen-
ty nie są potrzebne w takich 
ilościach, jak kiedyś. A mniej 
drukowanych dokumentów 
to mniejsze zapotrzebowanie 
na tonery. W efekcie produ-

cenci papieru, artykułów biu-
rowych i firmy zajmujące się 
administracyjną obsługą biur 
mają coraz większe kłopoty 
z wypłacalnością. Zadłużenie 
podmiotów z tej branży od po-
czątku marca ubiegłego roku 
wzrosło o ponad jedną piątą 
i wynosi 23,6 mln zł — wynika 
z danych Krajowego Rejestru 
Długów (KRD). Z 29,6 tys. zł do 
34,6 tys. zł zwiększyła się ich 
średnia zaległość wobec kon-
trahentów.

— Największe problemy z wy-
płacalnością mają jednoosobo-
we działalności gospodarcze, 
które są winne kontrahentom 
już 12,8 mln zł. Tuż za nimi są 
spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością, zalegające na kwo-
tę 9,6 mln zł. Reszta zadłużenia 
rozkłada się między spółki ak-
cyjne, spółki jawne i komandy-

towe — informuje Adam Łącki, 
prezes KRD.

Najwięcej zaległości mają fir-
my z Mazowsza, które nie zapła-
ciły kontrahentom blisko 9,1 mln 
zł. Dalej jest województwo ślą-
skie z kwotą 3 mln zł zadłuże-
nia oraz Małopolska (2,1 mln 
zł). Rekordzistą jest warszawska 
spółka z o.o. świadcząca usługi 
administracyjne dla biur. Ma 
ona do oddania aż 2,2 mln zł. 
Kwota ta rozkłada się na fundusz 
sekurytyzacyjny, który przejął 
należności od pierwotnych wie-
rzycieli, i firmę windykacyjną.

Przedsiębiorstwa z branży 
papierniczo-biurowej są winne 
6,6 mln zł funduszom sekury-
tyzacyjnym i windykatorom. 
Prawie taką sumę muszą zwró-
cić bankom, 1,6 mln zł firmom 
leasingowym, a 1,4 mln zł opera-
torom komórkowym.  [SW]  © Ⓟ

???? Branża papiernicza  
tonie w długach


