[ ﬁrmy i ludzie ]

Jubileusz 30-lecia
ﬁrmy BISK
Firma BISK hucznie obchodziła 30-lecie swojego istnienia. 8 września w Windsor Palace Hotel & Conference Centre w Jachrance świętowali zarówno właściciele, zarząd
i pracownicy firmy, jak również zaproszeni klienci i kontrahenci z Polski i z zagranicy.
W trakcie uroczystości wielokrotnie podkreślano, jak długą i inspirującą drogę przebył BISK od momentu swojego powstania do dziś, kiedy to może poszczycić się opinią uznanego producenta zarówno w kraju, jak i poza granicami Polski.

 Kolekcja

akcesoriów wolnostojących BISK i koordynowanych dodatków łazienkowych „Villa”.

BISK to firma rodzinna, której właścicielami od 30 lat są te
same dwie rodziny.
– Pamiętam jak dziś chwilę, gdy po raz pierwszy w kawiarni
„Poziomka” w stanie wojennym spotkałem się z Panem Zbyszkiem i Panią Heleną Bartosiewiczami, z którymi kontakt nawiązałem przez ogłoszenie. Nasze spotkanie bardzo szybko doprowadziło do założenia spółki. Ja wniosłem formy do
produkcji, a państwo Bartosiewiczowie bardzo cenną wtedy
wtryskarkę – pracującą zresztą nadal w Piasecznie, pieszczotliwie nazywaną „Mamuśką” – wspomina Prezes Rady Nadzorczej i współwłaściciel firmy, Janusz Skup.
DYNAMICZNY ROZWÓJ. Początkowo kilkuosobowa firma
z jedną wtryskarką mieściła się w wynajętym lokalu w Łomiankach, gdzie produkowana była kolekcja „Diana”. Lata 90. to
wprowadzenie z sukcesem do obrotu kilku nowych wyrobów,
ze sztandarową kolekcją „Sandra”. Rozwój firmy wiązał się z ko-
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Nagrodzona tytułem red dot design award kolekcja „Futura”.

niecznością rozbudowy infrastruktury i przeniesieniem do nowej siedziby w Piasecznie, co
pozwoliło na dalsze poszerzanie asortymentu
i sieci sprzedaży również w eksporcie. Gdy zatrudnienie w firmie przekroczyło 100 osób,
spółka cywilna przekształcona została w spółkę
akcyjną. Rozwoju nie był w stanie zahamować
nawet pożar w Wigilię 1994 r. Tragedia ta pokazała, jak wiele życzliwych osób jest nie tylko
w samej firmie, ale i wokół niej. Kolejnym kamieniem milowym w historii firmy BISK była
decyzja o rozszerzeniu oferty o komplety metalowe, początkowo produkowane w Polsce, a
następnie w oparciu o produkcję w Chinach,
kontynuowaną do tej pory. Sukces kompletów
metalowych i handel z Chinami zadecydował
o wprowadzeniu do oferty BISK kolejnych se-

rii i wyrobów produkowanych w różnych technologiach, w tym armatury łazienkowej. Obecnie firma dystrybuuje do ponad 30 krajów
świata ponad 1500 artykułów. W efekcie dynamicznego rozwoju konieczna stała się dodatkowa infrastruktura, głównie magazynowa,
dlatego 4 lata temu wybudowana została nowa
siedziba w Łubnej z nowoczesnym, zarządzanym komputerowo magazynem wysokiego
składowania. Ta siedziba jest piękną wizytówka
firmy. Jednak największą wartością oraz powodem do dumy założycieli firmy BISK byli zawsze i będą ludzie ją tworzący.
– Rodzinna atmosfera i utalentowani oraz zaangażowani w pracę ludzie to znak rozpoznawczy naszej firmy – podkreśla Prezes Rady
Nadzorczej i współwłaściciel firmy, Janusz Skup.

