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Drodzy Pracownicy,

w swoim liście Paula Becker trafnie opisała ten 
szczególny, przyjemny i pełen nadziei nastrój świąt 
Bożego Narodzenia. Zbliża się koniec roku, czas 
wspaniałych zapachów i skrzących się świateł.
Jest to doskonała chwila, aby powiedzieć dziękuję. 
Dziękujemy za Wasze zaangażowanie, energię 
i poświęcenie w mijającym 2018 roku. Aby rok 2019 
był tak samo dobry, a nawet lepszy.
Życzymy Wam i Waszym Bliskim cudownych, 
przepełnionych zapachami i spokojem Świąt Bożego 
Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku.

Renata Mansfeld-Bury i Henryk Bury 

Drogi Przyjacielu,

święta już minęły, a ja nadal odczuwam tę błogość i czuję, że muszę do Pana przyjść i Panu to powiedzieć. To takie 
cudowne święto. Takie, które żyje i ogrzewa. To święto dla matki i dziecka, ale i dla ojca. To święto dla wszystkich ludzi. 
Przychodzi i kładzie się ciepło i miękko, pachnie jodłami, świecami woskowymi, piernikowymi ludzikami, tym, co jest i tym, 
co będzie. Czuję, że wraz ze świętami się wzrasta. Mam wrażenie, że mury, mozolnie i drobiazgowo wznoszone przeciw 
wielu, upadają, jak gdyby rozumiało się więcej i jak gdyby wazon był pełniejszy, a w nim każdego roku zakwitała nowa 
biała róża i kłaniała się innym, i rzucała na nich blask, i gładziła im policzki swoim światłem, i wypełniała świat pięknem 
i aromatem. […] Życzę Ci wszystkiego dobrego. Muszę przerwać. To była tylko jedna krótka cicha godzina, która dla mnie 
zakwitła. Teraz muszę powrócić do świata, który stawia przede mną swoje wymagania. Staram się spełnić niektóre z nich, 
ponieważ tak musi być.

Twoja Paula Becker
(Paula Modersohn-Becker: List do Rainera Maria Rilke)
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CERTYFIKATY 
Globalny przemysł motoryzacyjny wymaga światowej klasy jakości pro-
duktów, konkurencyjności, a także ciągłego doskonalenia. Dlatego firma 
BURY od początku swojego istnienia stale usprawnia swoje działania, aby 
jej produkty były coraz lepsze. Nasze dążenia do podnoszenia jakości do-
tyczą nie tylko bezpośrednio wyrobów, ale praktycznie całej sfery życia 
firmy, w tym bezpieczeństwa naszych pracowników i oddziaływania na 
środowisko, które nas otacza. Dlatego też, tak ważne jest dla nas uzyskiwa-
nie stosownych certyfikatów, które weryfikują i potwierdzają skuteczność 
naszych działań w tym zakresie.

W firmie BURY certyfikowane są poniższe systemy:

IATF 16949:2016
To standard Systemu Zarządzania Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym. Norma ta została opracowana przez branżową 
Międzynarodową Grupę Zadaniową Motoryzacji (IATF), w celu poprawy zarówno jakości w ramach łańcucha dostaw, jak i sa-
mego procesu certyfikacji. Grupa ta zrzesza dziewięciu producentów samochodów: BMW, Chrysler, Daimler, Fiat, Ford Motor, 
General Motors, PSA Peugeot Citroen, Renault i Volkswagen. Firma BURY uzyskała ten certyfikat w kwietniu tego roku. Dzięki 
temu staliśmy się bardziej wiarygodni dla naszych klientów, co już pozwoliło na pozyskanie nowych kontraktów. To jed-
nak nie jedyna zaleta. Wdrożenie tej normy umożliwiło poprawę jakości wyrobów, wzrost efektywności, redukcję odpadów 
i zapobieganie defektom naszych produktów.

ISO 14001
Norma ta dotyczy organizacji Systemu Zarządzania Środowiskowego w przedsiębiorstwach. Zgodnie z nią, firma BURY stara 
się wywierać jak najmniejszy szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Dotyczy to zarówno powietrza, wody, jak i gleby. 
Dzięki temu nie tylko poprawiamy nasz wizerunek na zewnątrz, ale również redukujemy koszty, racjonalnie zarządzamy ilo-
ścią odpadów i oszczędzamy energię. Bardzo ważnie jest także to, że nie szkodzimy naszym pracownikom.

BHP PN-N 18001
Dla zapewnienia systematycznej poprawy bezpieczeństwa pracy, w firmie BURY został wdrożony i certyfikowany System 
Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Pozwala on na zapobieganie wypadkom w miejscu pracy, dzięki unikaniu 
potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń. W ramach tego certyfikatu utworzona została w firmie stała sekcja BHP, której 
zadaniem jest podnoszenie bezpieczeństwa i komfortu pracy. Jednym z widocznych efektów jej działań było utworzenie 
dodatkowego przejścia dla pieszych, dzięki któremu pracownicy mogą bezpiecznie dostać się na parking po drugiej stronie 
ulicy Partyzantów.
Dodać należy, że firma BURY, ubiegając się o przyznanie certyfikatów, korzysta wyłącznie z usług uznanej na całym świecie 
jednostki certyfikującej TÜV Nord.
Warto w tym miejscu wspomnieć też o dwóch innych inicjatywach, w które nasza firma się zaangażowała.

5S
To zestaw technik i metod mających na celu ustanowienie i utrzymanie wysokiej jakości stanowisk 
pracy. Nazwa pochodzi od pięciu japońskich słów, które dotyczą systematycznego sprzątania i utrzy-
mania wydajnego środowiska pracy. W metodzie 5S nie chodzi tylko o sprzątanie, koncentruje się 
ona przede wszystkim na przestrzeganiu standardów i dyscypliny potrzebnych do zarządzania 
organizacją. Korzyści z wdrożenia są ogromne, nie tylko dla pracowników wewnątrz organizacji, ale 
również dla klientów zewnętrznych. W systemie 5S wyodrębnić można pięć następujących po sobie 
kroków postępowania: Sortowanie, Systematyka, Sprzątanie, Standaryzacja i Samodyscyplina. Wdroże-
nie metod 5S między innymi poprawia bezpieczeństwo i ergonomię pracy, skraca przestoje, eliminuje 
marnotrawstwo. 5S nie jest narzucane przez żadne przepisy prawa, czy normy i jeśli firma je wdraża, 
to znaczy, że ma swoją wizję, cel, działa świadomie i sama dostrzega potrzebę zmian. W mieleckiej 
siedzibie firmy standard ten funkcjonuje już od dwóch lat. Z roku na rok efekty audytów 5S przynoszą 

lepsze wyniki (w 2017 roku średnia wynosiła 78% zgodności z 5S, zaś do końca listopada bieżącego roku już 92%).

CharIN e.V.
Szybkie i proste ładowanie urządzeń jest głównym warunkiem rozwoju elektromobilności. Od marca tego roku firma BURY 
jest członkiem inicjatywy Charging Interface Initiative e.V. Wspiera ona wprowadzenie jednolitych technicznie standardów 
ładowania. Nasza firma jest wieloletnim partnerem i dostawcą w klasie Premium w dziedzinie rozwoju systemów łado-
wania bezprzewodowego. Mamy duże doświadczenie i kompetencje w tym zakresie. Dlatego też aktywnie będziemy 
wzbogacać CharIN e.V. swoją wiedzą i przez to przyspieszać rozwój standaryzacji i certyfikacji systemów ładowania nie tylko 
urządzeń mobilnych, ale również elektrycznych pojazdów.

Paweł Trojanowski

Selekcja

Systematyka

Sprzątanie

Standaryzacja

Samodyscyplina

fot. Rafał Błażejowski

Uroczystość wręczenia certyfikatu IATF 16949:2016. Od lewej − Dyrektor BURY-Tlaxcala S.r.l 
Roman Baran, Prezes Zarządu BURY Sp. z o.o. w Mielcu Bernadetta Dzik, Dyrektor Naczelny 
BURY GmbH Löhne Markus Bochynek.
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BURY Intranet 
Komunikacja ponad 
granicami

Aby wesprzeć przepływ informacji pomiędzy różnymi lokalizacjami, bez względu na granice, w BURY zo-
stanie wdrożona wewnętrzna firmowa sieć z graficznym interfejsem użytkownika - Intranet. Jego urucho-
mienie planowane jest na pierwszy kwartał 2019 roku. Od tego czasu nowy BURY Intranet powinien być 
dostępny dla naszych pracowników we wszystkich lokalizacjach na całym świecie.

Intranet (łac. intra „wewnątrz” i ang. net „sieć”) jest siecią komputerową, która w przeciwieństwie do Internetu nie jest ogól-
nodostępna. Jest wprawdzie oparta na technologii internetowej, ale przeznaczona wyłącznie dla zamkniętej grupy użytkow-
ników wewnątrz firmy. Dotyczy to w szczególności interfejsu użytkownika, który sprawia, że Intranet jest dla niego użyteczny. 
Strona internetowa, lub precyzyjniej – intranetowa, ma stać się centralną, wewnętrzną platformą komunikacyjną i informa-
cyjną dla wszystkich pracowników BURY.

Cyfrowa centrala firmy
Celem Intranetu BURY jest skuteczne i kompleksowe wdrożenie oraz umożliwienie wewnętrznej komunikacji i wymiany 
informacji bez względu na granice. Ma służyć za łącznik, centralny system, do którego z każdej lokalizacji będą spływać infor-
macje, dokumenty i wnioski. Intranet nie będzie oczywiście wykluczał istniejących, z powodzeniem używanych dotychczas 
systemów, a raczej je wspierał, będąc pierwszym źródłem aktualnych informacji. 

W każdym dziale, w każdej lokalizacji BURY są gromadzone rozmaite dane, dokumenty i treści. Intranet będzie dostępny 
bez względu na siedzibę, z której łączy się użytkownik, co znaczy, że każdy pracownik, niezależnie od oddziału będzie miał 
dostęp do zamieszczonych w Intranecie informacji. Jest to niezwykle ważne, gdyż bieżące wydarzenia w firmie mogą być 
interesujące dla każdego, bez względu na piastowane stanowisko, przynależność do danego działu czy lokalizację i zdecy-
dowanie wspierać procesy, na przykład decyzyjny. 

Efektywne przekazywanie informacji
Kolejną cechą Intranetu jest to, że zamieszczane tam treści, dokumenty i przydatne funkcje mogą być zarządzane w sposób 
zdecentralizowany. Zwykle informacje odgórne, rozpowszechniane centralnie, stanowią w firmie jedynie część przepływu 
informacji. Aktywny Intranet może funkcjonować tylko wtedy, gdy treści są zamieszczane w sposób zdecentralizowany i ze 
wszystkich stron, to znaczy przez pracowników obszarów, będących źródłem tych informacji, którzy dbają o ich aktualizację 
i w swoim zakresie są najlepiej poinformowani. To gwarantuje zawsze pełną i aktualną dozę niezbędnych na dany temat 
treści i danych.

Mój Intranet
Każda aplikacja jest na tyle udana, na ile skutecznie można jej używać. Intranet nie powinien wyłącznie informować i wspie-
rać pracowników w codziennych czynnościach. Dużo bardziej powinien być swego rodzaju bazą dla każdego użytkownika, 
z której dowie się o interesujących doniesieniach ze świata pracowników BURY, jak również o tym, co poza nim. Będzie miał 
wgląd do kalendarza wszystkich firmowych wydarzeń, dostęp do cyfrowych formularzy, takich jak wniosek urlopowy, zakład-
ki z poradami i wskazówkami, a także do wielu innych. To wszystko powinno dodatkowo wpłynąć na atrakcyjność Intranetu 
i jego ostateczną aprobatę wśród naszych pracowników.
 
Znany Software
Techniczna realizacja projektu odbywa się na bazie oprogramowania Microsoft Sharepoint. To profesjonalna, dowolnie skalo-
walna i oparta na przeglądarce Microsoft platforma biznesowa. Świadome użycie tego systemu zapewnia łatwą integrację ze 
światem produktów Microsoft/Office, a także bezproblemowe połączenie z istniejącym systemem Microsoft Dynamics NAV, 
jak i planowanym oprogramowaniem Microsoft CRM oraz innymi systemami. Ujednolicony interfejs użytkownika systemu, 
oparty na nawigacji Microsoft o znanym wyglądzie i intuicyjnej obsłudze, gwarantuje również przyjazną z nim pracę.
Początkowy zespół projektowy, który zajmie się wstępną fazą wdrożenia i uruchomienia tego systemu, składa się z pracow-
ników działu marketingu z Löhne i Mielca, jak również programistów z Polski. Użycie w tym celu naszych pracowników pod-
czas wdrożenia i utrzymania to gwarancja regularnej dbałości o zawartość Intranetu, jak i sukcesywnej rozbudowy systemu.

POWERKIT Qi z tytułem

DOBRY 
WZÓR 2018

Już po raz 25. w Instytucie Wzornictwa Przemysło-
wego zostały wręczone nagrody w konkursie Dobry 
Wzór, w którym multidyscyplinarne jury ocenia po-
ziom oraz jakość designu produktów i usług. 

Celem konkursu jest zarówno wyróżnienie produktów 
i usług, które charakteryzują się wysoką jakością wzornic-
twa, jak również wspieranie ich producentów i dystrybu-
torów. Do tegorocznej jubileuszowej edycji konkursu zgło-
szono 193 produkty i usługi, a do finału przeszło 119 z nich. 
Wśród wąskiego grona finalistów znalazł się nasz produkt 
POWERKIT Qi, który otrzymał nagrodę i zaszczytny tytuł 
Dobry Wzór w kategorii Nowych Technologii. To duże wy-
różnienie dla produktu i tym cenniejsze dla firmy, ponieważ 
pierwszy raz firma BURY została doceniona za design swoje-
go produktu. Nie udałoby nam się tego osiągnąć, gdyby nie 
zaangażowanie ludzi, którzy brali udział w powstawaniu 
i produkcji POWERKIT Qi.

Jury konkursu doceniło POWERKIT Qi za doskonałą odpo-
wiedź na potrzeby rynku i umiejętność sprostania oczeki-
waniom wymagającego klienta, który chce w czasie jazdy 
samochodem bezpiecznie i bez zbędnych kabli ładować te-
lefon oraz cieszyć się wyglądem dobrze zaprojektowanego 
urządzenia. 

Wręczenie statuetek odbyło się 24 października 2018 r. w In-
stytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie podczas 

fot. Wiktoria Tobiasz/IWP

Andrzej Bury odbiera nagrodę Dobry Wzór 2018.

POWERKIT Qi - nagrodzony produkt.

uroczystej jubileuszowej gali. Nagrodę w imieniu firmy 
BURY odebrał autor projektu - Andrzej Bury. 

Wręczający nagrody Minister Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego Piotr Gliński podkreślił, że „współcześnie nie ma 
sukcesu gospodarczego bez współpracy projektantów, 
kreatorów, a więc ludzi kultury z producentami. W Polsce 
jest rzeczywiście olbrzymia tradycja wzornictwa przemy-
słowego, dobrego designu, a to, co w tej chwili obserwuje-
my to jest bardzo dynamiczny rozwój jeszcze tego, co było 
dotychczas”.

Produkty i usługi, które znalazły się w finale i zostały nagro-
dzone można oglądać na wystawie w Instytucie Wzornic-
twa Przemysłowego w Warszawie. 

Dorota Sitko
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