
– Firma ADAL funkcjonuje 
już blisko 40 lat. To na pew-
no duży sukces utrzymać 
się tak długo na tak rynku. 

– Oczywiście, uważamy to 
za ogromny sukces, że od za-
łożenia firmy w 1981 roku jako 
małego, garażowego warsztatu 
rzemieślniczego, wytrwaliśmy 
z Wojciechem Chodkowskim 
do 2019 roku w kierowaniu 
rosnącym zakładem, z coraz 
liczniejszą załogą, stale rozwi-
janym programem produkcyj-
nym i, co ważne, zdobyliśmy 
i utrzymaliśmy uznaną pozycję 
w Europie Środkowej.

– Co jest siłą ADAL-a, że 
wciąż potrafi sprostać 
oczekiwaniom klientów i ra-
dzi sobie nieźle na bardzo 
konkurencyjnym rynku? 

– Przez te prawie 40 lat 
w ADAL-u (a prawie 50 pracy 
zawodowej) zawsze bardzo 
ciężko pracowaliśmy. Mieliśmy 
świadomość, że „bez pracy nie 
ma kołaczy”. Koniec XX wieku 
to były jednak inne czasy niż 
dzisiaj.

Od momentu, kiedy zdecy-
dowaliśmy się zaprojektować 
i produkować aparaty do malo-
wania airless, do dzisiaj konse-
kwentnie trzymamy się branży, 
stale rozszerzając naszą ofertę 
w reakcji na oczekiwania rynku 
i obserwowany postęp w tech-
nice i technologii na świecie. 
Dzięki temu gromadziliśmy 

ADAL umacnia pozycję w branży
NOWE WYROBY, INWESTYCJE, KOLEJNE DUŻE REALIZACJE

Rozmawiamy z Bożeną Soszyńską i Wojciechem Soszyńskim,  
właścicielami firmy ADAL. 

doświadczenie i tworzyliśmy 
stabilny, doświadczony zespół. 
Kluczowi członkowie dzisiej-
szego zespołu to ekipa zdolna 
sprostać naprawdę trudnym 
wyzwaniom.

W efekcie staliśmy się do-
stawcą nie tylko urządzeń apli-
kacyjnych do malowania far-
bami ciekłymi i proszkowymi, 
ale też producentem urządzeń 
technologicznych i systemów 
produkcyjnych. Oferujemy 
„z jednej ręki” większość urzą-
dzeń do chemicznego przygo-
towania powierzchni, pokry-
wania powierzchni, procesów 
termicznych, systemów trans-
portu i rozwiązań zapew-
niających bezpieczeństwo 
ekologiczne. 

Równocześnie rozwinęliśmy 
nasze kompetencje w obszarze 
instalacji pomocniczych (elek-
trycznych itd.), sterowania pro-
cesami i automatyzacji pracy.

Nie bez znaczenia jest bli-
ski kontakt z firmami i rynkami 
Europy Zachodniej, trochę wy-
muszony dawniej koniecznością 
zdobywania dewiz na import 
materiałów i komponentów 
do własnej produkcji, a obec-
nie faktem, że Polska stała się 
zagłębiem produkcyjnym i po-
jawiło się wielu inwestorów ze 
świata (Niemcy, Japonia, USA 
itd.) To miało i ma nadal ogrom-
ny wpływ na nasz rozwój. Ewo-
lucję wywołują zmieniające się 
warunki w otoczeniu.

Czyli recepta jest prosta – 
stabilny, kreatywny, wytrwały, 
pracowity zespół, zapał i cieka-
wość w poszukiwaniu dróg roz-
woju i podejmowanie się zadań 
często trochę przekraczających 
nasze aktualne w danej chwili 
kwalifikacje.

– W ostatnim czasie nastą-
piły zmiany własnościowe 
w firmie ADAL. Wspólnie 
macie Państwo 100 proc 
udział w spółce.

– Bożena Soszyńska pracuje 
w firmie od 1986 roku i jest od 
dawna (rok 1996) udziałowcem, 
a od 1997 prezesem zarządu.

Obecne zmiany własnościo-
we są realizacją planu wszystkich 
dotychczasowych udziałowców. 
Sześć lat temu powołaliśmy pię-
ciu prokurentów. To są osoby ze 
stażem w ADAL-u od 10 do 25 
lat, wykształcone, z doświadcze-
niem, aktywne i kreatywne oraz 
zaangażowane w działanie i roz-
wój firmy. Z pełnym zaufaniem 
w 2018 roku powołaliśmy dwie 
osoby z tej piątki na członków 
zarządu. 

Wojciech Chodkowski zde-
cydował się na sprzedaż nam 
swoich udziałów i ograniczenie 
aktywności operacyjnej. Pozo-
stając w firmie jako konsultant 
zapewnienia ciągłość, ale też 
może cieszyć się zasłużonym 
odpoczynkiem.

Obecnie faktycznie 100% 
udziałów posiadamy my 

G R Z E G O R Z  P E T K A

redakcja@lakiernictwo.net
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obydwoje. To pierwszy krok 
w reorganizacji przedsiębior-
stwa. Firmą kieruje Bożenia 
Soszyńska jako prezes zarządu, 
ja jako wiceprezes zajmuję się 
ogólnym nadzorem nad projek-
tami oraz produktami i kontak-
tami nawiązanymi w przeszłości. 
Pozostali członkowie zarządu 
i prokurenci kierują swoimi ob-
szarami, tak jak to było w ostat-
nich latach.

Będziemy kontynuować 
zmiany pokoleniowe według 
uzgodnionego planu w trybie 
MBO (wykup menadżerski).

– ADAL jest nie tylko 
dystrybutorem urządzeń 
lub integratorem instalacji, 
a polską firmą inżyniersko-
-produkcyjną. Opracowuje-
cie i tworzycie indywidual-
ne rozwiązania dla lakierni 
przemysłowych. W czym 
szczególnie się specjalizu-
jecie?

– Zakres naszych zainte-
resowań i oferty rozszerzył 
się ogromnie. ADAL oferuje 
kompleksową realizację „pod 
klucz” instalacji produkcyjnych 
i technologicznych dla przemy-
słu, przede wszystkim, ale nie 
tylko, malarni przemysłowych 
do malowania farbami ciekły-
mi i proszkowymi, urządzeń do 
inżynierii powierzchni oraz spe-
cjalnych technik procesowych. 
ADAL produkuje urządzenia 
aplikacyjne do nakładania farb 
ciekłych i proszkowych, klejów, 
uszczelniaczy i innych prepa-
ratów do zastosować automa-
tycznych i ręcznych.

Znaczna część realizowa-
nych obecnie projektów to 
systemy wieloprocesowe/wie-
lozabiegowe, w których wyko-
nuje się kolejne zabiegi na po-
wierzchni detali, ale też prace 
spoza obszaru lakierowania. 
Przykładowo, automatyzacja 
procesów produkcyjnych, np. 
manipulowanie detalami, ma-
nipulowanie narzędziami ma-
larskimi (pistolety, turbiny), wy-
konywanie badań jakościowych 

na liniach itp. wdrażane w na-
szych projektach ma na celu 
wyeliminowanie uciążliwych, 
powtarzalnych zadań, odcią-
żenie pracowników, zmniejsze-
nie zagrożeń BHP, poprawienie 
jakości.

– Mając wieloletnie do-
świadczenie, jak ocenia Pan 
obecny rynek lakierowania 
przemysłowego w Polsce? 

– Rynek jest trudny. Przede 
wszystkim trudny technicznie, 
bo trzeba sprostać rosnącym 
wymaganiom inwestorów. Po 
zmianach w naszej gospodarce 
rynek jest otwarty na konku-
rencję z całego świata, w tym 
firm dominujących swoją wiel-
kością, ale i stażem w branży. 
Równocześnie wiele firm szuka 
swoich szans również w naszej 
branży, jak na przykład produ-
cenci z krajów o niskich kosz-
tach wytwarzania, a w Polsce 
stoimy przed perspektywą 
szybkiego wzrostu kosztów 
pracy. Tym niemniej powta-
rzam swoją opinię sprzed lat – 
tak długo jak będą wytwarzane 
produkty przemysłowe, tak dłu-
go branża inżynierii powierzch-
ni będzie prosperowała.

– Czego dziś firmy oczekują 
od dostawców linii? Co jest 
dla nich najważniejsze: ja-
kość, wydajność, automaty-
zacja, czy może jednak cena? 

– Chyba oczekują przede 
wszystkim pewności realizacji 
inwestycji, zminimalizowania 
zagrożenia porażki inwesty-
cyjnej. Wydajność jest definio-
wana w kontrakcie i musi być 
osiągnięta. To poza dyskusją. 
Jakość uzyskiwanego produk-
tu tak samo – system produku-
jący złe wyroby nie zostanie za-
akceptowany przez inwestora.

Problemy kadrowe ma wiele 
firm, prawie wszystkie. Dlate-
go rośnie nacisk na automaty-
zację procesów produkcyjnych 
przez zastosowanie manipula-
torów, robotów, poprawianie 
intralogistyki.

No ale „money talks” – przy 
wszystkich rosnących wymaga-
niach inwestorzy oczekują roz-
sądnych proporcji kosztów do 
efektów, aby osiągnąć zakłada-
ne parametry inwestycji (ROI). 
Realizowane rozwiązania są 
więc kompromisem pomiędzy 
oczekiwaniami, możliwościami 
technicznymi i budżetem. Potra-
fimy sprostać tym wyzwaniom.

 Widok na firmę ADAL  
z lotu ptaka. 

 Jeden z przykładów 
projektów instalacji 
malarskiej. 
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– ADAL w ostatnich latach 
zrealizował i nadal obecnie 
realizuje wiele projektów nie 
tylko na naszym rynku, ale 
i poza granicami Polski. Pro-
szę wymienić najciekawsze 
projekty. 

– Mamy za sobą bardzo in-
tensywne lata. Od 2015 roku 
zbudowaliśmy wiele projek-
tów różnej wielkości i o różnym 
skomplikowaniu. Ocenienie co 
jest ciekawe nie jest łatwe. Ale 
uważam, że warto pochwalić się 
projektami bardzo dużymi z na-
szego punktu widzenia. Są to np.:

 ● malarnia detali o długości 
9 m w technologii zanurze-
niowej, połączona z malo-
waniem proszkowym. Cała 
instalacja zajmuje po-
wierzchnię 10 000 m², jest 
zintegrowana konwejerem 
Power&Free o długości po-
nad 2 km. Wartość projektu 
przekracza 10 milionów euro

 ● malarnia usługowa: kata-
foreza i proszek, pracują-
ca w 100% dla automotive, 
konwejer P&F ponad 1,5 
km. Wartość projektu oko-
ło 7 milionów euro

 ● malarnia in-house: katafore-
za i proszek, również dla do-
stawcy automotive, z konwe-
jerem P&F ponad 1 km 

 ● malarnia in-house: katafo-
reza i proszek dla dużego 
producenta maszyn rolni-
czych, z konwejerem P&F 
ponad 1 km.

Te największe systemy są 
ciekawe nie tylko z powodu 
wielkości czy wartości. Zreali-
zowaliśmy w nich najbardziej 

skomplikowane w naszej histo-
rii systemy sterowania.

Druga grupa to projekty spe-
cjalne, jak np. malarnie beczek, 
co stało się już naszą specjalno-
ścią, linie malarskie i produkcyj-
ne dla motoryzacji dla drobnych 
elementów, malarnie profili alu-
miniowych czy dużych gabary-
tów do 13 m.

Ważnym obszarem dla nas 
jest automatyzacja procesów 
produkcyjnych – mamy kilka uni-
kalnych realizacji i intensywnie 
rozwijamy ten obszar. 

– Ekonomiści mówią jednak 
o nadchodzącym spowolnie-
niu gospodarczym. Czy to 
może zahamować inwestycje 
w przemyśle? 

– Dzisiaj nie widzimy w Pol-
sce ani też w Europie Środko-
wej spowolnienia. Liczba zapy-
tań przekracza nasze możliwości 
ich szybkiej obsługi. Dlatego 
usprawniamy organizację w tym 
zakresie i powiększamy nasze 
„moce produkcyjne”.

Ale nie ma dymu bez ognia 
– jak mówi się tyle o spowol-
nieniu, to musimy być na to 
przygotowani.

Chyba dla nas, w środkowej 
Europie, poważnym zagroże-
niem jest spadek naszej konku-
rencyjności, wynikający ze wzro-
stu kosztów pracy, stosunkowo 
niskiej automatyzacji i klimatu dla 
przedsiębiorczości. Nie chcemy, 
aby inwestorzy zaczęli szukać in-
nych opcji poza Polską.

– W jakim kierunku, Państwa 
zdaniem, będzie podążać 
branża obróbki powierzchni 
w najbliższym czasie?

– Musimy spełniać ocze-
kiwania i wymagania inwesto-
rów, czyli budować im fabryki 
z ograniczonym budżetem, ale 
jednocześnie wydajne, przy-
jazne dla środowiska, ergo-
nomiczne dla pracowników, 
bezpieczne. Musimy wdrażać 
rozwiązania oszczędne energe-
tycznie, gwarantować stabilność 
pracy dostarczanych systemów. 

Będziemy również w przyszłości 
spełniać oczekiwania i wymaga-
nia naszych klientów.

– A jakie plany mają Państwo 
na najbliższą przyszłość? 

– Nie mamy ani ambicji, ani 
możliwości wzrostu bez granic. 
Nie chcemy tego, widzimy za-
grożenia w takiej strategii i kon-
sekwencje błędów. Problemy 
mają w efekcie nawet bardzo 
silne firmy. Będziemy ulepszać 
nasze konstrukcje, np. systemy 
konwejerowe, wdrażać zmo-
dyfikowane technologie proce-
sowe. Będziemy kontynuować 
nasze zaangażowanie w dosto-
sowywaniu oferty do wymagań 
Industry 4.0, w czym mamy już 
znaczne osiągnięcia.

Zakupiliśmy dodatkowe te-
reny (mamy obecnie 3 ha), na 
których zbudujemy dodatkowe 
powierzchnie produkcyjne, mon-
tażowe oraz dla prac R&D. Roz-
poczęliśmy już ten proces.

Będziemy dalej konsekwent-
nie prowadzić zaplanowane 
zmiany organizacyjne, kształcić 
i szkolić oraz rozbudowywać nasz 
zespół, inwestować w narzędzia 
do projektowania, chociaż już 
mamy wiele systemów „z górnej 
półki” – w tym do symulacji pro-
cesów (CFD), modelowania fa-
bryk (Real Time Plant Simulation), 
obliczeń inżynierskich itd.

Obecnie kończymy kilka 
ważnych i ciekawych projek-
tów. W 2020 roku będziemy 
realizować podobne projekty 
o łącznej wartości ponad 12 
milionów euro według stanu na 
dzisiaj – a wiele innych spraw jest 
jeszcze w toku końcowych ne-
gocjacji. Oczekujemy zebrania 
zamówień na 2020 rok o warto-
ści w sumie ponad 15 milionów 
euro. Wchodzimy więc z opty-
mizmem w nowy rok.

Przy okazji życzymy wszyst-
kim czytelnikom „Lakiernictwa 
Przemysłowego”, naszym pra-
cownikom i współpracowni-
kom, partnerom i konkurentom 
Do siego roku 2020, a żegla-
rzom stopy wody pod kilem.    

 Jacht ADAL 3 żegluje po 
morzach promując tę 
polską firmę. 
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