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„ ...sharing is caring...”

Szanowni Państwo,
z nowym rokiem kieruję do Was kolejny numer Biuletynu Informacyjnego Elbląskiego Parku
Technologicznego.
W tym wydaniu znajdzie się opis minionych wydarzeń z grudnia 2019 oraz tych, które
zapowiadają się na styczeń roku bieżącego.
Wzorem poprzednich, miesięcznych wydań umieściliśmy również informacje o naszych kolejnych
Najemcach.
Tym razem jest to firma „METROTEST” Sp. z o.o. oraz firma „TEKNOR” S.A. a nasz każdy , kolejny numer
Biuletynu przedstawiać będzie następnych Lokatorów EPT.
Nowy rok rozpoczęliśmy z przytupem!
Nasze Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych LZAŚ uzyskało rekomendację do
przedłużenia
akredytacji
na
nową
normę:
PN
–
EN
ISO/IEC
17025.
Jednocześnie akredytacje tę rozszerzyliśmy o zakres związany z wykonywaniem nowych badań
laboratoryjnych o zwiększonym spektrum.
Miło nam jest niezmiernie , że nasz wieloletni Najemca – firma „Polish Snail Holding Damian
Gajewski i wspólnicy sp. Jawna” uzyskała z rąk Pana Prezydenta Witolda Wróblewskiego nagrodę
„Przedsiębiorca Roku ” za 2019 rok.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Rozpoczęcie roku to czas nowych planów i strategii na rozwój firm. Zatem niech nowy 2020 rok
przyniesie Wam wiele radości, samozaparcia, pomyślności, zdrowia, a także dorzuci garść nowych
marzeń, bo spełnianie ich nadaje sens życiu.

Urszula Małek
dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego

Sukcesy w EPT….

Audyt Polskiego Centrum Akredytacji w Laboratorium Zawansowanych Analiz Środowiskowych

W grudniu 2019 roku w
Laboratorium Zawansowanych Analiz
Środowiskowych
Elbląskiego
Parku
Technologicznego
został
przeprowadzony audyt przez Polskie Centrum Akredytacji w wyniku,
którego laboratorium potwierdziło swoje kompetencje oraz zgodność z
nową normą: PN – EN ISO/IEC 17025.
Laboratorium zgłosiło również rozszerzenie swojego zakresu badań
akredytowanych o badania zawartości Kannabidiolu CBD w materiale
roślinnym.

Nagroda dla PSH - Polish Snail Holding Damian Gajewski i wspólnicy sp. jawna
Dnia 6 stycznia 2020 roku odbyła się uroczysta Gala podczas, której zostały wręczone
Nagrody Prezydenta Elbląga – Witolda Wróblewskiego za 2019 rok.
Jednym z laureatów została firma mająca swoją siedzibę w Elbląskim Parku
Technologicznym PSH - Polish Snail Holding Damian Gajewski i wspólnicy sp. jawna –
w kategorii przedsiębiorczość i innowacja.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Prezentacja Firm mieszczących się w EPT….
W ostatnim wydaniu naszego biuletynu przedstawiliśmy Państwu informacje dotyczące firmy Sollare i firmy Frog
mieszczących się w Elbląskim Parku Technologicznym.
W styczniu kolejnymi firmami , które zaprezentujemy będą: METROSTEST Sp. z o.o. oraz firma TEKNOR S.A..

„METROTEST” Sp. z o.o. – firma, która powstała aby wspierać firmy w różnych
gałęziach gospodarki, wytwarzające wyroby i realizujących usługi.

Spółką METROTEST zarządza Bogusław Marciniak – Prezes
Zarządu, a cały zespół firmy tworzy 30 specjalistów. W Elbląskim
Parku Technologicznym firma posiada swoją filię , a jej główna
siedziba znajduje się przy ulicy Stoczniowej 2 w Elblągu.
Firma METROTEST obejmuje swoją działalnością dwa obszary
dziedzin laboratoriów:
- laboratoriów badawczych
- laboratoriów wzorcujących
Laboratoria badawcze wykonują badania metaloznawcze i
ekspertyzy materiałowe. W zakresie badań metaloznawczych realizowane są badania wytrzymałościowe, badania
metalograficzne i badania analiz chemicznych metali. Badania metaloznawcze realizowane są na odcinkach
próbnych otrzymanych od klientów w laboratoriach, a także mogą być realizowane bezpośrednio na obiektach u
Klienta.
Laboratoria wzorcujące przeprowadzają wzorcowania przyrządów pomiarowych i wykonują pomiary parametrów
wielkości fizycznych. Wzorcowania przyrządów pomiarowych, przeprowadzane w laboratoriach pomiarowych
realizowane są w dziedzinach dotyczących wielkości geometrycznych, wielkości elektrycznych i temperatury, a
także wielkości siły i momentu siły. Najnowszą, wdrożoną w 2019 roku, dziedziną wzorcowania w firmie
METROTEST jest wzorcowanie ciśnieniomierzy i sprawdzanie reduktorów ciśnienia. Pracownia wzorcowania
ciśnieniomierzy zlokalizowana jest w filii METROTERST w Elbląskim Parku Technologicznym.

Spółka posiada System Zarządzania wprowadzony zgodnie z
wymaganiami z aktualnej normą PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne
wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i
wzorcujących”. Laboratoria firmy „METROTEST” Sp. z o.o.
uzyskały akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na zgodność
z normą w zakresie Laboratorium Badawczego numer certyfikatu
AB099 w 1996 roku i Laboratorium Pomiarowego numer
certyfikatu AP005 w 1997 roku.
Uzyskanie i utrzymywanie certyfikatów akredytacji zapewnia
klientom METROTEST, że otrzymują sprawozdania z badań i świadectwa wzorcowań z wynikami obiektywnymi,
wiarygodnymi,
a zastosowane techniki badań i pomiarów odpowiadają wymaganiom odpowiednim
dokumentów.

Poza akredytacją, laboratoria badawcze posiadają certyfikaty uznania: Urzędu Dozoru Technicznego, Polskiego
Rejestru Statków, BUREAU Veritas.
Ponadto Laboratoria potwierdzają swoje kompetencje techniczne poprzez uczestnictwo w krajowych i
zagranicznych programach biegłości badań i wzorcowania.
W związku z wiarygodną działalnością firmy ukierunkowaną na wspieranie firm elbląskich oraz z całej Polski,
potrzebujących wsparcia w zakresie badań metaloznawczych na różnych etapach procesów wytwarzania wyrobów,
w celu potwierdzenia i ich jakości, a także użytkowania w procesach wytwarzania przyrządów pomiarowych o
wymaganej dokładności, firma METROTEST w sposób stały zwiększa liczę klientów. Aktualnie rocznie obsługuje
około 700 firm z różnych gałęzi gospodarki naszego kraju.

www.metrotest.com.pl
boguslaw.marciniak@metrotest.com.pl
+ (48) 55 237-89-50

Teknor S.A. powstała w kwietniu 2019 roku jest producentem wycinarek wodnych wykorzystujących technologię
CNC (waterjet) oraz pomp. Założycielami spółki są Zygmunt Cegielski, Adam Cegielski oraz Marcin Cegielski – osoby
posiadające wieloletnie doświadczenie w branży cięcia wodą. Na rynek europejski spółka wdrożyła innowacyjną
technologię w postaci pomp i wycinarek do maszyn waterjet.
Technologia waterjet wykorzystując strumień wody o ekstremalnie wysokim ciśnieniu, najczęściej z domieszką
ścierniwa pozwala na przecinanie najrozmaitszych surowców i tworzyw – od bardzo cienkich folii po materiały o
grubości 30 cm.

https://www.teknor.pl/
info@teknor.pl
(+48) 55 618 18 24

Wydarzenia w EPT z ostatniego miesiąca....

V Śniadanie Biznesowe Pracodawcy Pomorza w EPT
Dnia 11.12.2019 roku gościliśmy w EPT elbląskich przedsiębiorców,
którzy uczestniczyli w V śniadaniu biznesowym Pracodawców Pomorza
Oddział w Elblągu.
Na spotkaniu przedstawione zostały dwie prelekcje.
Pierwszą z nich poprowadziła Urszula Małek, która przestawiła jak
wygląda praca EPT - jego zadania oraz strategia rozwoju.
Drugą prelekcję wygłosił Bartosz Onisk na temat stresu i jego wpływu
na zdrowie przedsiębiorcy.

Szlachetna Paczka
W dniach 7-8 grudnia 2019 roku wolontariusze Szlachetnej Paczki
zorganizowali w EPT zbiórkę darów dla potrzebujących, po czym dostarczyli
je do odpowiednich rodzin.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom za przyniesione prezenty.

Spotkanie wigilijne przedsiębiorców
Dziękujemy zaproszonym gościom za przybycie na spotkanie wigilijne zorganizowane przez pracowników EPT.
Wieczór ten był okazją do złożenia sobie życzeń oraz podziękowań za całoroczną pracę.
Kolację uprzyjemnił występ uczniów z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu, za który bardzo
dziękujemy.

Polecane wydarzenia i informacje na styczeń 2020….
Akademia Rozwoju Szefa
Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Akademia Rozwoju
Szefa – „Bądź Szefem, który Doskonale Zarządza Swoim
Zespołem!”.
Dowiesz się, w jaki sposób możesz zostać jeszcze lepszym
Liderem, a Twoja praca z zespołem stanie się zdecydowanie
bardziej satysfakcjonująca i przyjemna!

Spotkanie biletowane - zapisy na:
https://evenea.pl/event/bs-zarzadzanie-elblag/
Data wydarzenia: 17 styczeń 2020 / 9:00-12:00
Miejsce wydarzenia: EPT ul. Sulimy 1 Elbląg

Śniadanie z Funduszami Unijnymi
Zapraszamy przedsiębiorców na Śniadanie z Funduszami Unijnymi, którego organizatorem będzie GRANTERA.
Więcej informacji już w krótce na naszej stronie internetowej i facebook’u.
Data wydarzenia: 21-22 styczeń
Miejsce wydarzenia: EPT ul. Sulimy 1 Elbląg

Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, PZU LAB SA oraz Polskie
Forum Technologii Morskich zapraszają do udziału w wydarzeniu:
Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego 2020.
Forum poświęcone będzie tematyce bezpieczeństwa w
gospodarce morskiej zarówno bezpieczeństwa infrastruktury
krytycznej jak i bezpieczeństwa pojazdów autonomicznych.

Spotkanie biletowane – zapisy na:
https://evenea.pl/event/forum-bezpieczenstwa-przemyslu-morskiego2020/
Data wydarzenia: 30 styczeń 2020/ 09:00-16:00
Miejsce wydarzenia: Bałtycki Port Nowych technologii ul. Czechosłowacka 3 Gdynia

Oferta EPT….
W celu zapoznania się z naszą ofertą w zakresie:
 Wynajmu pomieszczeń biurowych;
 Wynajmu pomieszczeń magazynowych;
 Wynajmu pomieszczeń laboratoryjnych;
 Wynajmu sprzętu laboratoryjnego i pracowni;
 Wynajmu sal konferencyjnych i szkoleniowych;
 Wykonywania szerokiego zakresu badań laboratoryjnych;
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.ept.umelblag.pl ( strona ta z nowym rokiem zostanie
zaktualizowana w zakresie bieżących informacji ). Znajdziecie tam Państwo ceny dotyczące wyżej wymienionego
zakresu. W celu uszczegółowienia informacji zapraszamy do kontaktu pod nr. tel.: +48 55 239 34 67

Więcej informacji na temat organizowanych wydarzeń
w Elbląskim Parku Technologicznym proszę oglądać na naszej stronie internetowej www.ept.umelblag.pl i na Fb.
Przyłącz się proszę do naszego konta Facebook !

