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oPlNIA
: Specjalistycznego Przedsiębir:rstwa Zabezpieczeń Prze-

ciwkorozyjnych "Corrpol" Sp-ka z o. o. w-Gdańsku

Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Zabezpieezeń Przeciwkoro-zYjnych "Corrpol" powstało z inspiracji kierowanego ptl.eze mnieZakładu Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych 1nstytutuChenii i Technologii Nieorganicznej oraz Korozji PolitechnikiGdanskiej - ośrodka pełniącego w skali kraju funkcję kor:rdynatora
Prac naulor"lo-badawczych w Centralnym Programie Bad,awczo-RÓzwojo-
wym nr 6.6. "Metody i środki ochrony przed korozją". Celem Ł*jinicjatywy było stworzenie warunków do szybkiego wdrażania ńprzemyśle nowoczesnych technologii ochrony przeciwkorozyjnej.

_program_ produkcyjny firny to wysoce specjalistyczne prace zdziedziny elektrochemicznych zabezpieczeń przeciwkorozyjnych, w
tym w szcze§ólności :

- Projektowanie i wykonawstwo instalacji ochronnych ru'rociągów,
wymienników ciepła, reaktorów chemicznych, konstrukcji me{alo-
lYch, zelbetowych, obiektow hydrotechnicznych i innyóh insta-
1ac"j i rłiel}roprzemysł owych ,

- Produkcja materiałów i podzespołcrw instalacji ochrony elektro-chemicznej,
- badania i ekspertyzy naukowo-techniczne, itp.

Prace te są realizowane z wykorzystaniem wynalazkow i paten_
tów Politechniki Gdańskiej ora-z w oparciu o pod.pisane z LJcŻeLnią
umowy licencyjne i wdrożeniowe.

StoPień złożoności i unikalności rozwiązywanych problemów, zktórYch większośc, tc rozwiązania prototypowe, wymaga zatrud_nienia
PtZeZ SPZP "Corrpol" specjalistórv o naJwyzszych kwalifikacjachzawodowych, posiadających w tej wąskiej specjalizacji rówńiezniekwestionowany dorobek naukowy, uznan;r or'az óeniony-w kraju iza _granicą. Specyfika prac wymaga angażowania do ich realiŹacjimiędzY _ innymi elektrochemikow, chemiktlw, fizyków, elektrclnikóiv,elektryków, informatyków (w tym aktuafnie 4 pracowników ze stop-n}9p naukowym dr inz),. ł{iększośc prac-| z racji ich stopnia skom-plikowania i odpowiedzialności, piqwadzona jóst pod moim bezpoś-rednim nadzorem.

_ Interdyscyplinarna specjal-izacja firny wymaga praktycznegowykorzystywania nowoczesnych technik i technoioei i ; dziedzinyinzYnierii materiałowej, elektrochemii, chemii, elektronikilautomatyki, informatyki. I{ związku z tym spzp "corrpol", z raeji
_repreu entowanego poziomu technieznego, w żaden spoŚob nie rnołebY9 Porówn_ywane z klasycznymi przedsiębiorstwami i,obót antykoro*zYjnYch wykonujących takie praóe jak np. czyszczenie powieizchnii jej malowanie.

I{obec faktu, że SPZP "Corrpol" realizuje rłażne dla gospodar_
ki narodowej prace (w tyrn dla przykładu w nc zerań ńarizawa,Azoty - włcrcławek, FSM - Tychy1 ESP,i- -Zarnowiec} przynoszące wy-mierne efekty ekonomiczne, wy§oce poządanym jest istnienió i dai-szy rozwoj tej wyspecjalizowanej firmy.

Powyzszą opinię wydaję na wniosek SPZP "Corrpo1".
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