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PB BAUMAR SP. Z O.O. SP. K.

Co decyduje o jej sukcesie?
Lista inwestycji, które Baumar reali-

zował, jest imponująca. Od fundamen-
tów pod jedną z trzech największych 
na świecie obrabiarek portalowych 
poprzez obiekty użyteczności publicz-
nej, hale przemysłowe aż po wylę-
garnie drobiu wodnego i grzebnego. 
Przy czym te ostatnie to specjalność 
Baumaru, podobnie jak konstrukcje 
żelbetowe, które od lat realizuje jako 
generalny wykonawca większości 
kontraktów. Suma tych doświadczeń 
sprawia, że firma śmiało podchodzi 
do nowych wyzwań. Pierwszorzędnie 
je realizuje, kończąc budowy przed 
terminem, prezentując jednocześnie 
najwyższe standardy budowlane, cze-
go przykładem może być tutaj budo-
wa żłobka, który – wykonany metodą 
tradycyjną – powstał w 107 dni. Co 
znamienne, dziś firma jest w trakcie 
realizacji trzeciego tego typu obiektu 

RECEPTA NA SUKCES – 
DOŚWIADCZENIE, KWALIFIKACJE, ROZWÓJ

Baumar – 
fi rma istniejąca na rynku 
blisko 20 lat – nie zwalnia tempa. 

nologii, by niezmiennie jak najlepiej 
odpowiadać na potrzeby rynku. Stąd 
m.in. współpraca firmy z Wydziałem 
Budownictwa Politechniki Opolskiej. 
Obejmuje ona badania nad nowy-
mi rozwiązaniami w budownictwie, 
ale to nie wszystko. Baumar udziela 

żłobkowo-przedszkolnego w systemie 
pasywnie energetycznym. 

Filarem Baumaru jest zespół wyso-
ko wykwalifikowanych oraz doświad-
czonych specjalistów. To właśnie 
zespół dba, by prowadzone prace 
budowlane spełniały zarówno wy-
mogi techniczne, jak i wysokie ocze-
kiwania inwestorów. Dobrą praktyką 
Baumaru w tym obszarze są regularne 
szkolenia dla kadry pracowniczej. Co 
istotne, firma zatrudnia specjalistów 
z różnych dziedzin, a co za tym idzie, 
stale powiększa związane z tym za-
plecze techniczne. Inwestuje w nowe 
rozwiązania, np. modernizując opro-
gramowania narzędzi niezbędnych 
na każdym etapie planowania, oraz 
wprowadza nowe rozwiązania techno-
logiczne na każdym etapie budowy.

Firma Baumar stawia na innowa-
cje. W swoich realizacjach przed-
siębiorstwo korzysta z nowych tech-

również wsparcia środowisku nauko-
wemu poprzez organizację płatnych 
staży oraz praktyk dla studentów 
i absolwentów. Organizuje też spotka-
nia szkoleniowe na budowach dla bu-
dowlanych szkół zawodowych, śred-
nich oraz wyższych. Warto tu także 

wspomnieć o ścisłej współpracy firmy 
z Opolską Okręgową Izbą Inżynierów 
Budownictwa.

Niezmiennie jednak realizacje firmy 
Baumar cechuje najwyższa jakość, 
terminowość wykonania, użyteczność 
oraz trwałość. 


