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Co oznacza unikalna strategia? 
Piotr Baranowski: Siła firmy tkwi w jej pracownikach.  
To od ich umiejętności, zaangażowania i woli rozwiązy-
wania problemów zależy sukces. Zarządzamy z sza-
cunkiem, uczciwie prezentujemy dane, zawsze szukamy 
rozwiązań, a nie winnych. Zarządzanie z szacunkiem daje 
przestrzeń do samodzielnego myślenia i działania, do 
otwartości względem poglądów i opinii innych pracow-
ników oraz ich pomysłów. Nasza unikalność wyraża się 
również w relacjach z klientami, dla których „szyjemy na 
miarę” kompleksowe rozwiązania od szaf automatyki, 
szaf zewnętrznych z pompami ciepła po zaawansowane 
serwerownie. Klienci widzą w nas partnera, z którym 
wspólnie mogą się rozwinąć i zrealizować swoje potrzeby. 

Jaki był dla ZPAS 2020 rok? 
P. B.: Wiemy, że w 2020 roku na wszystkie obszary 
naszego życia wpłynęła pandemia koronawirusa.  
My w ZPAS od początku podeszliśmy odpowiedzialnie 
do wdrożenia zasad i procedur, które pomogły nam 
wewnętrznie zabezpieczyć pracowników i ich rodziny 
oraz zapewnić sprawne funkcjonowanie organizacji. 
Nie wstrzymywaliśmy inwestycji rozwojowych, konse-
kwentnie realizowaliśmy przyjęte założenia sprzed okresu 
pandemii. To pozwoliło nam zakończyć 2020 rok najlep-
szym wynikiem od wielu lat. Udowodniliśmy, że jesteśmy 
dobrze zorganizowaną drużyną. Jak to mówił Herbert 
Casson: „dobrze zorganizowaną formą przyjaźni”. 

Jak widzi Pan przyszłość firmy?
P. B.: Rozwój firmy oparliśmy na rozwoju pra-
cowników. To jest nasza siła i przyszłość. Czu-
ję satysfakcję, że wspólną pracą zbudowali-
śmy tak dobry zespół. Daje nam to gotowość 
na nowe wyzwania. Plany dotyczące rozwoju 
produktów zawsze weryfikujemy z klienta-
mi. Wielu z nich współpracuje z nami ponad 
20 lat. Znając potrzeby naszych partnerów, 
w najbliższym czasie skupimy się na rozwiąza-
niach dla serwerowni kontenerowych, szafach 
zewnętrznych w systemach zielonej energii 
oraz integracji rozwiązań w zakresie prefa-
brykacji i montażu. Chcemy odpowiedzialnie 
wpływać na otoczenie i przyczyniać się do 
poprawy w zakresie ochrony środowiska oraz 
warunków opieki medycznej. Nad tym pracuje 
nasz dział R&D. Za dwa lata będziemy obcho-
dzić 50. rocznicę naszej działalności. Z małego 
oddziału wrocławskiego instytutu z lat 70. XX 
wieku staliśmy się prężnie działającą firmą 
z czterema nowoczesnymi zakładami produk-
cyjnymi. Śmiało mogę powiedzieć, że wielu 
ludzi korzysta z rozwiązań ZPAS, choć nawet 
nie ma tej świadomości. Nasze produkty 
można spotkać w elektrowniach, dyspozytor-
niach, serwerowniach, a także na ulicach jako 
samodzielne centrale telekomunikacyjne. FO
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SPEŁNIAMY NASZE MARZENIA
MY W ZPAS S.A. REALIZUJEMY NASZE MARZENIA O PRZYJAZNYM MIEJSCU PRACY, GDZIE ZARZĄD 
I KIEROWNICTWO SŁUŻY PRACOWNIKOM I ODPOWIADA ZA ICH SUKCES. STRATEGIĘ FIRMY OPARLIŚMY  
NA WAŻNYCH DLA NAS WARTOŚCIACH: UCZCIWOŚCI, SZACUNKU I NIEOBWINIANIU. TE WARTOŚCI POZWOLIŁY 
NAM NA OSIĄGNIĘCIE ZAMIERZONYCH CELÓW – MÓWI PIOTR BARANOWSKI, PREZES ZARZĄDU ZPAS S.A.
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Firma to ludzie, od 
ich zaangażowania 
i wiedzy zależy 
sukces każdego 
przedsiębiorstwa. 
To jest nasza siła.
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