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Certyfikaty Bezpieczeństwa pracy  
w wykopach – wręczone

Galę otworzyła Grażyna Gromadzińska-Kopras – wicepre-
zes zarządu, zapraszając do prezentacji Jana Lemańskie-
go prezesa Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników 
Sanitarnych Oddział Wielkopolski. W czasie prezenta-
cji przedstawił on 100-letnią historię zrzeszenia. Następ-
nie wystąpił Kazimierz Ratajczak skarbnik Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, mówił o dzia-

łalności Izby, o ofercie jaką ma dla swoich członków Wiel-
kopolska OIIB. Grażyna Furmańczyk-Ziemińska – redaktor 
naczelna „Przeglądu Budowlanego” – podczas prezentacji 
przedstawiła ofertę miesięcznika, który w tym roku obcho-
dzi Jubileusz 90-lecia. 
Po wystąpieniach patronów honorowych i medialnych gali 
odbył się krótki recital Magdaleny Janickiej, studentki woka-
listyki jazzowej oraz uczestniczki programu Voice of Poland. 
Po koncercie głos zabrał Marek Kopras – prezes firmy 
KOPRAS, organizator gali. Opowiedział o powstaniu fir-
my w 1987 roku, wówczas jako młody inżynier prowadzą-
cy prace wodno-kanalizacyjne przeżył wypadek dwóch 

pracowników na budowie. To zdarzenie miało duży wpływ 
na dalsze lata i to ono sprawiło, że bezpieczeństwo na 
budowie stało się nadrzędnym celem firmy kierowanej 
przez Marka Koprasa. Firma organizuje wykłady, semi-
naria, konferencje naukowo-techniczne oraz spotkania 
branżowe. Główna siedziba firmy mieści się we Wronkach. 
Firma KOPRAS jest jednym z największych europejskich 

producentów obudów zabezpieczających wykopy tym-
czasowe, zwane popularnie szalunkami do wykopów. Za-
trudnia pracowników posiadających kwalifikacje i zdo-
byte na wielu budowach doświadczenie. Produkowane 
wyroby sprzedaje i wynajmuje w Europie, produkty mają 
odpowiednie europejskie certyfikaty ET (Euro Test). Fir-
ma ma własne biuro projektowe i hale produkcyjne i – co 
ważne i warte podkreślenia – jest od samego początku 
firmą rodzinną z polskim kapitałem.
Po prezentacji firmy nadszedł czas na najważniejszą część 
gali, wręczenie Certyfikatów Bezpieczeństwa pracy w wy-
kopach, dla firm współpracujących z firmą KOPRAS.

24 maja 2019 roku w Hotelu Włoskim w Poznaniu podczas uroczystej gali odbyło się wręczenie 
Certyfikatów Bezpieczeństwa pracy w wykopach zorganizowane przez firmę KOPRAS.
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Otwarcie gali – prezes Marek Kopras i wręczanie Certyfikatów Bezpieczeństwa
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Certyfikaty otrzymały firmy:
•  Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.,
•  Firma Usługowo-Handlowa MAT-MAT Krzysztof Mącior,
•  Zakład Inżynieryjno-Budowlany NIEDOŚPIAŁ Sp. z o.o., 
•  RG Inżynieria Sp. z o.o.,
•  DIM CONSTRUCTION Sp. z o.o.,
•  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe DRABENT,
•  HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k.,
•  WUPRINŻ Spółka Akcyjna,
•  TERLAN Sp. z o.o.,
•  Przedsiębiorstwo „HYDRO-GAZ Swarzędz”,
•  KANWOD Wiesław Tarczyński,

•  KABE-BUD Sp. z o.o.,
•  AQUANET Spółka Akcyjna.

W imieniu wszystkich nagrodzonych głos zabrał prezes 
Zbigniew Ziała z firmy WUPRINŻ SA. Podziękował firmie 
KOPRAS za to, że propaguje i przywiązuje tak duże znacze-
nie do bezpieczeństwa na budowie i ochrony życia. Na za-
kończenie gali wystąpiła ponownie Magdalena Janicka. Pre-
zes Marek Kopras wyraził nadzieję, że za rok spotkamy się 
znowu i kolejne firmy zostaną uhonorowane Certyfikatami.

Grażyna Furmańczyk-Ziemińska

Koncert Magdaleny Janickiej

Joanna Kopras-Kabacińska, Włodzimierz Draber, Marek Kopras, Grażyna Gromadzińska-Kopras, Zbigniew Ziała, Kazimierz Ratajczak, Jan Lemański
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