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PROORGANIKA – rozpoczęliśmy 
dwudziesty piąty rok naszej 
działalności. Rok dla nas jubileuszowy

W   początek dwudziestego piątego 
roku działalności wchodziliśmy 

w czerwcu w czasie epidemii koronawiru-
sa. W połowie marca podzieliliśmy się (jak 
pewnie większość firm) na dwa zespoły, 
z których jeden pracował zdalnie, a drugi 
w  biurze. Zmienialiśmy się co kilka tygo-
dni. Uznaliśmy, że tak będzie bezpieczniej 
dla nas i dla firmy. Zrobiliśmy to także po 
to, żeby każdy mógł trochę odpocząć czy 
wziąć urlop. Przez kilka miesięcy fizycz-
nie widzieliśmy tylko koleżanki i  kolegów 
ze swojego zespołu. Udało się ten okres 
przetrwać na szczęście bez większych 
strat, a niektórzy tak polubili pracę zdalną, 
że ciężko im było wrócić do biura.

Jesteśmy firmą inżyniersko-handlową. 
Specjalizujemy się w  doborze i  dostawie 
urządzeń do produktów sypkich. Zaczy-
naliśmy w  roku 1996 jako spółka akcyjna. 
W roku 2000 po kolejnej emisji akcji, któ-
re objął Gericke Holding AG ze Szwajca-
rii, nastąpiła zmiana działalności firmy 

by stanowią dzisiaj ponad połowę naszej 
sprzedaży.

Wsłuchując się w  potrzeby naszych 
klientów, stworzyliśmy w Polsce magazyn 
większości elementów handlowych, które 
sprzedajemy (oczywiście poza urządze-
niami czy maszynami). Skróciliśmy dzięki 
temu do minimum czas realizacji drob-
nych zamówień (staramy się realizować 
wysyłki w dniu otrzymania zamówienia).

Przez lata współpracowaliśmy z  wielo-
ma firmami i, jak to w życiu, pewne związki 
zostały na lata, a  z  niektórymi producen-
tami rozstaliśmy się po okresie próbnym. 
Czasem brakowało wiedzy i umiejętności, 
czasem cierpliwości i  wytrwałości. Cza-
sem ktoś miał inne plany lub efekty nie 
spełniały jego oczekiwań.

Zaczynamy też czas podsumowań, 
tego, co udało się przez te wszystkie lata 
zrobić i osiągnąć, a także tego, co wykre-
śliliśmy po drodze z  naszych planów. 
Tego, co przyniosło spodziewane efekty, 
i tego, co przyniosło efekty trochę mniej-
sze. Tego, czego się nauczyliśmy, i tego, co 
zdążyliśmy zapomnieć. Czego się nauczy-
liśmy jako zespół, jako grupa osób, z któ-
rych każdy ma swoje plany, swoje cele, 
swoje umiejętności. Ludzi, którzy potrafią 
się uzupełniać, którzy potrafią czasem 
„wyjść na prowadzenie” i pociągnąć robo-
tę wtedy, kiedy inni mają dość.

Nasza działalność to także plany wzglę-
dem nowych pracowników. Pracowni-
ków, którzy mają inne podejście do pracy, 
dorastali w innym świecie i mówią czasem 
zupełnie innym językiem.

Obecnie koncentrujemy się również na 
planach i  pomysłach dotyczących tego, 
jaką chcemy być firmą nie tylko za rok czy 
dwa, ale za kolejne 25 czy 50 lat. Bo skoro 
udało się dotrwać do 25 lat, to dlaczego 
nie ciągnąć tego dalej.

Dla naszych klientów przewidujemy 
w przyszłym roku, z okazji naszego XXV-lecia, 
specjalne bonusy i  rabaty, ale o  tym więcej 
na naszej stronie www.proorganika.com.pl. 
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(zmniejszenie nacisku na chemię proce-
sową, a  zwiększenie aktywności na polu 
urządzeń do produktów sypkich). Zmianie 
też uległ zarząd spółki, a  dzięki szkole-
niom i know-how przedsiębiorstwa Geric-
ke rozwój firmy nabrał rozpędu. Po kilku 
latach, w  roku 2008, pan Marcus Gericke 
uznał, że firma „się kręci” i  nie trzeba już 
jej tak bardzo wspierać, i odsprzedał swo-
je akcje, a  Proorganika przekształciła się 
ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością.

Jak już weszliśmy w  sieć sprzedaży 
dużego zachodniego holdingu, to spra-
wy potoczyły się szybko. Automatycznie 
zostaliśmy sprzedawcą podajników cel-
kowych firmy RotaVal (jeden z  zakładów 
będących własnością przedsiębiorstwa 
Gericke) a także kilku poddostawców hol-
dingu Gericke.

Rozbudowując paletę dostawców, 
zostaliśmy w roku 2001 przedstawicielem 
firmy Jacob Soehne GmbH, której wyro-
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Gericke AG
Firma Gericke (założona w 1894 r.) jest światowym liderem w pro-
dukcji urządzeń do produktów sypkich. Są to głównie instalacje 
ransportu pneumatycznego, dozowniki, wagi dozujące i  mie-
szarki. Jest również producentem specjalnych łuków z  komo-
rą z  zawirowaniem (o  dużo większej odporności na wycieranie) 
stosowanych w  pneumatycznym transporcie produktów. Jakość 
wielu produktów – czy to chemicznych, czy spożywczych – zale-
ży głównie od dokładności odważonych poszczególnych składni-
ków oraz od powtarzalności procesu, a takie wymagania spełniają 
urządzenia Gericke.

Fr. Jacob Soehne GmbH & Co. KG
Firma Jacob założona w roku 1924 jest największym producentem 
systemów rurowych w Europie. Rury systemu Jacob zakończone 
są charakterystycznymi wywijkami, dzięki którym łączenie ele-
mentów jest bardzo proste, pewne, szczelne i stabilne. Elementy 
są łączone na obejmy żłobkowe, a produkuje się je w średnicach 
od DN 60 do DN 1600 mm.

Zastosowanie systemów rurowych firmy Jacob do budowy 
instalacji znacznie obniża czas montażu (nawet do 50%), pozwala 
na sprawny montaż, ogranicza czas przestoju instalacji podczas jej 
konserwacji, a dzięki przesypom dwu- i wielodrogowym daje rów-
nież możliwość łatwego kierowania transportowanego strumie-
nia surowca w różnych kierunkach. W ostatnim czasie firma Jacob 
wybudowała nowoczesne centrum logistyczne, które zajmuje 
powierzchnię 7500 m2.Składa się ono z  magazynu wysokiego 
składowania (o wysokości 21 m, powierzchni 3300 m2 i możliwo-
ści przechowywania 13 800 palet) oraz 13 linii pakowania (osiem 
dla samochodów ciężarowych i  pięć dla przesyłek kurierskich). 
Ponadto obiekt wyposażony jest w sześć doków załadunkowych 
dla samochodów ciężarowych.

RotaVal Ltd
Brytyjska firma RotaVal powstała w roku 1970 i  jest w 100% wła-
snością przedsiębiorstwa Gericke. Specjalizuje się w  produkcji 
urządzeń do transportu pneumatycznego, takich jak: podajniki 
celkowe, zasilacze śluzowe oraz rozdzielacze dwudrogowe. Podaj-
niki celkowe firmy RotaVal to wysokiej klasy urządzenia transportu-
jące surowce sypkie, mające znaczny wpływ na szybkość i łatwość 
procesu czyszczenia. Dzięki nim skraca się czas przestoju instalacji 
związany z okresowym czyszczeniem, co ma ogromne znaczenie 
w przypadku konieczności częstego stosowania tych zabiegów.

HO-Matic AG
Ta szwajcarska firma działa od 1977 r. Produkowane przez nią zawo-
ry zaciskowe HOmatic znajdują głównie zastosowanie w układach 
automatyki przemysłowej oraz urządzeniach do produktów syp-
kich (przede wszystkim w układach transportu pneumatycznego, 
odpowietrzania lub odpylania). Mogą być również stosowane do 
zamykania (regulacji przepływu) rurociągów z zawiesinami lub cie-
czami. Cechuje je solidna i prosta konstrukcja, wysoka niezawod-
ność oraz brak zacierających się wewnętrznych mechanizmów.

STIF
Firma STIF z Francji produkuje m.in. złączki rurowe Eurac. Powstała w roku 
1984 i  posiada zakłady przemysłowe we Francji (produkujące na rynek 
europejski i amerykański) oraz jeden zakład w Chinach, produkujący na 
rynek azjatycki. Złączki rurowe Eurac służą do łączenia rurociągów (odcin-
ków rur, łuków oraz przewodów elastycznych) w instalacjach transportu 
pneumatycznego produktów sypkich. Przeznaczone są do zastosowania 
w instalacjach podciśnieniowych i nadciśnieniowych. Znakomicie spisują 
się również w instalacjach odpylających oraz w instalacjach centralnego 
odkurzania. Składają się z następujących elementów: płaszcza zewnętrz-
nego, pełnego lub zredukowanego płaszcza wewnętrznego, uszczelnie-
nia, śrub mocujących oraz paska lub nitów do odprowadzenia ładunków 
elektrostatycznych.

Łuki o dużym promieniu
Jeszcze innym wyrobem oferowanym przez nas są łuki o  dużym pro-
mieniu stosowane w  instalacjach transportu pneumatycznego. Sprze-
dajemy głównie łuki wykonane ze stali nierdzewnej (standardowe gięte 
na zimno) lub po specjalistycznej obróbce cieplnej, które są 20–30 razy 
bardziej wytrzymałe na wycieranie niż łuki standardowe. Łuki sprzedaje-
my w zakresie średnic od 38 do 206 mm. Wszystkie łuki zakończone są 
obustronnie odcinkami prostymi po 200 lub 100 mm.
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AKTUALNIE POSIADAMY W OFERCIE MASZYNY, URZĄDZENIA I ELEMENTY KILKU FIRM BĘDĄCYCH LIDERAMI  
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