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Firma świadczy usługi z zakresu doradztwa, projektowania i montażu profesjonalnych instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
Zakres usług obejmuje:
Instalacje elektryczne:
- wykonywanie nowych instalacji i modernizacja starych,
- pomiary ochronne – okresowe i odbiorcze,
- pomiary oświetlenia,
- automatyka budynku, systemy „inteligentnego” budynku integrujące wiele instalacji
i systemów w jedną funkcjonalną całość,
- bramy, domofony itp.,
- systemy sterowania oświetleniem, ogrzewaniem itp.,
- iluminacja budynków, systemy audiowizualne.

- systemy identyfikacji numerów pojazdów, zliczania osób itp.,
- montaż, uruchomienie, szkolenia, serwis,
konserwacje i naprawa.
Systemy sygnalizacji pożaru:
- konserwacje, serwis, montaż, uruchomienie,
szkolenia, i naprawa,
- systemy oddymiania,
- systemy zamknięć przeciwpożarowych – bramy, drzwi,
- dźwiękowe systemy ostrzegawcze.

Systemy sygnalizacji włamania i napadu:
- instalacje antywłamaniowe przewodowe i radiowe,
- systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu
pracy,
- moduły powiadamiania o zdarzeniach na telefony GSM,
- montaż, uruchomienie, szkolenia, serwis,
konserwacje i naprawa.

Sieci strukturalne:
- kompleksowe wykonawstwo sieci teleinformatycznych,
- instalacje okablowania miedzianego oraz
światłowodowego MM oraz SM,
- sieci bezprzewodowe WLAN,
- instalacja i konfiguracja urządzeń sieciowych,
- wykonanie pomiarów sieci światłowodowych
i miedzianych,
- aranżacja serwerowni, montaż szaf teletechnicznych oraz instalacji UPS.

Telewizja dozorowa:
- systemy kamer dziennych i nocnych,
- kamery technologii IP,
- kamery obrotowe,

Założyciel firmy jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej, którą
ukończył w 2005 roku, uzyskując tytuł magistra
inżyniera elektrotechniki o specjalizacji technolo175
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gii światłowodowych. Przedtem uczył się w technikum elektronicznym o profilu elektryk i elektronik automatów przemysłowych. Po studiach
pracował w firmie, która zajmowała się budową
regałów wysokiego składowania pod automaty przemysłowe. Praca ta wiązała się z częstymi
wyjazdami, dlatego też w 2004 roku podjął pracę
w firmie POLMARK, zajmującej się szeroko pojętymi systemami zabezpieczeń elektronicznych. Po
roku pracy podjął decyzję o rozpoczęciu własnej
działalności.
Interesuje się sportem, głównie piłką nożną
i żużlem, lubi słuchać muzyki i spędzać czas z rodziną. Jego pasja to elektronika i nowe technologie
z nią związane, stąd pomysł na tego typu przedsięwzięcie. Ponadto wykonywanie pracy, którą się
lubi jest istotnym elementem w sukcesu firmy.
Profil działalności jest związany ściśle z wykształceniem i doświadczeniem w pracy w firmie
świadczącej podobne usługi. Głównymi czynnikami, które zadecydowały o założeniu własnej
działalności gospodarczej były sugestie i namowy
klientów firmy, w której pracował oraz możliwość
uzyskania dofinansowania na zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do prowadzenia tego
typu firmy. Oba czynniki są istotne i bardzo motywujące; ponadto mając wstępne deklaracje osób
i firm o chęci nawiązania współpracy można oszacować opłacalność planowanego przedsięwzięcia.
Firma rozpoczęła swoją działalność 1 lipca
2010 roku. W pierwszym miesiącu dzięki uzyskanym z dofinansowania środkom zakupiono
wszystkie niezbędne narzędzia i urządzenia, bez
których prowadzenie tego typu działalności by176
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łoby niemożliwe. Posiadając licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II-ego stopnia
MSWiA, doświadczenie, kwalifikacje i kontakty
z klientami firmy, od pierwszego miesiąca udało się nawiązać współpracę z firmami Interlogic
oraz Konspoż. Dla tych właśnie firm wykonano
jako podwykonawca prace serwisowe, instalacyjne i konserwacyjne dla wielu dużych firm np.:
Carrefour Polska, Stock Polska, Sąd Rejonowy
w Łukowie, Leclerc Polska, Vita Polymers i in.
Współpraca trwa do tej pory i owocuje nowymi
zleceniami. Oprócz podwykonawstwa wykonywane są również indywidualne zlecenia dla firm oraz
klientów indywidualnych. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu pomostowemu firma uzyskała koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej
związanej z zabezpieczeniem technicznym osób
i mienia wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pozwoliło to znacznie poszerzyć ofertę świadczonych usług oraz dotrzeć do szerszego grona klientów.
Przed rozpoczęciem działalności założyciel
posiadał następujące uprawnienia i certyfikaty:
• uprawnienia elektryczne SEP w zakresie eksploatacji i prac kontrolno – pomiarowych,
• licencję II-ego stopnia MSWiA pracownika
zabezpieczenia technicznego osób i mienia,
• uprawnienia do kierowania wózkami jezdnymi i podestami ruchomymi,
• certyfikat instalatora systemów pożarowych
firmy BOSCH SECURITY,
• koncesja MSWiA na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie zabezpieczenia technicznego osób i mienia.

Sukcesem są dobre opinie o pracy wydane
przez klientów firmy, co pozwala planować przyszły rozwój. Korzystna jest również strona finansowa przedsiębiorstwa, które już w pierwszych
miesiącach działalności w roku 2010 osiągnęło
zyski; w roku 2011 zyski systematycznie rosną.
Po kilku miesiącach prowadzenia własnej firmy założyciel podkreśla rolę przygotowania zawodowego i podejścia do klientów: „Myślę, że
w prowadzaniu firmy z branży technicznej najważniejszym elementem jest profesjonalne podejście do wykonywanej pracy, znajomość przepisów

oraz podejście do klienta. Zakładając taką firmę
trzeba zapoznać się z ogromną ilością przepisów regulujących zarówno sposób wykonywania
wszystkich usług jak i możliwość prowadzenia
tego typu działalności. Ważne jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji i inwestycje w nowe technologie. Moim spostrzeżeniem odnośnie rozpoczynania działalności gospodarczej jest właśnie brak
rozeznania w przepisach i wymaganiach stawianych przedsiębiorcom, z tego właśnie powodu
niektóre osoby będące w projekcie rezygnowały
ze składania wniosku o dofinansowanie”.
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