65 lat na rynku
MPW Med. instruments Spółdzielnia Pracy
W maju 1948 roku grupa rzemieślników postanowiła
założyć spółdzielnię pracy pod nazwą „Przekładnia".
Na początku w czasach trudnej odbudowy Warszawy
spółdzielnia wyspecjalizowała się w świadczeniu usług
metalowych oraz naprawie krawieckich i szewskich
maszyn do szycia. W krytycznych latach pięćdziesiątych
od likwidacji spółdzielnię uratowała kooperacja z Zakła
dami im. Karola Świerczewskiego. Zakłady te potrze
bowały bowiem kooperanta, który mógłby szybko prze
stawiać swoją produkcję w zależności od zmieniających
się potrzeb. Zapewniły równocześnie niezbędne dla tej
produkcji narzędzia i oprzyrządowanie.
W roku 1951 zmieniono nazwę spółdzielni na „Mecha
nika Precyzyjna". W tej formie organizacyjnej przetrwała
do chwili obecnej. Kapitał firmy od samego początku do
chwili obecnej pochodzi z wpłat udziałów dokonywa
nych przez członków spółdzielni. Jest to w całości kapitał
wyłącznie polski. Właśnie dzięki temu firma przetrwała
bardzo trudne lata transformacji ustrojowej i zachowała
swoją niezależność. Firma od roku 1959 swoją działal
ność prowadzi we własnych obiektach biurowo-produkcyjnych znajdujących się na warszawskiej Pradze przy
ulicy Boremlowskiej.
W 1994 roku, firma chcąc szeroko otworzyć się na rynki,
zagraniczne, postanowiła zmienić nazwę na MPW Med.
instruments.
Prezesi spółdzielni
1948

Jan Pietrzak, Zygmunt Wieczorek, Jan Pachnik

1955

Bogusław Piorunkiewicz

1956

Stefan Kosycarz

1965

Edmund Sławiński

1981

Mirosław Bielecki

1990

Tadeusz Gaszczyński

2010

Hanna Malczyńska
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Od 1948 roku zajmuje się konstruowaniem, produkcją,
sprzedażą i serwisowaniem urządzeń laboratoryjnych
i medycznych. „Mechanika Precyzyjna" rozpoczynała
jako producent sprzętu laboratoryjnego oraz pomiaro
wo-kontrolnego, w tym wag technicznych, analitycznych
i precyzyjnych odważników. Produkowano również
pompy próżniowe, suszarki laboratoryjne, wyjałowiacze
stomatologiczne, barometry i sprzęt meteorologiczny czy
sita typu Vogla.
W 1956 roku spółdzielnia uruchomiła produkcję pierw
szych wirówek laboratoryjnych.
Stopniowo produkcja ta zmieniła się w specjalność
zakładu.
W spółdzielni zatrudniona jest wysoko kwalifikowana
kadra inżynierska, która projektuje kolejne generacje
wirówek MPW. Korzystając z nowoczesnych technologii
produkcji oraz bogatego zaplecza maszynowego produ
kuje się tu sprzęt spełniający wysokie wymagania użyt
kowników zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach.
Obecnie MPW Med. instruments ma w swojej ofercie
szeroki asortyment wirówek laboratoryjnych oraz wirów
ki medyczne do preparatyki krwi wraz z wyposażeniem.
Oferuje zarówno wirówki uniwersalne (chłodzone i wen
tylowane), jak i wersje specjalistyczne: hematokrytowe,
cytologiczne, titracyjne, serologiczne, do testów kolum
nowych czy do implantologii stomatologicznej.
Wirówki te znajdują szerokie zastosowanie nie tylko
w medycynie, ale również w weterynarii, w nauce (eko
logia, biologia, chemia itp.), w ochronie środowiska
(stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków) oraz
w przemyśle (chemiczny, spożywczy).
Wirówki MPW wielokrotnie były nagradzane Złoty
mi Eskulapami na Salonach Medycznych „SALMED"
w Poznaniu oraz medalami na Międzynarodowych Tar
gach EuroLab w Warszawie w 2004 i 2006 roku.

Od góry: Hala produkcyjna
Prezes Hanna Malczyńska demonstruje zabytkową wirówkę ręczną
Księga pamiątkowa dokumentuje historię spółdzielni
Stanowisko kontroli rotorów

Produkty firmy znajdują się w ponad 80 krajach na
wszystkich kontynentach, nie wyłączając Antarktydy.
Aby móc konkurować na rynkach zagranicznych, firma
ma certyfikat ISO 9001:2000 oraz ISO 13485:2003
+ AC:2007, a wszystkie wyroby mają znak CE.
Udział eksportu w całkowitej sprzedaży osiąga 70%.
Przełomowym momentem dla MPW było zaprezento
wanie na światowej wystawie sprzętu laboratoryjnego
ACH EMA 2000 we Frankfurcie nad Menem serii nowych
wirówek z silnikami indukcyjnymi oraz nowoczesnymi
układami sterowania mikroprocesorowego.
Od tej premiery firma uczestniczy regularnie nie tylko
w ACHEMIE, lecz również w Analytice w Monachium
oraz w MEDICE w Dusseldorfie, prezentując kolejne
typy nowych generacji wirówek.
Obecnie MPW Med. instruments produkuje 17 typów
nowoczesnych wirówek medycznych i laboratoryjnych,
w tym wirówki uniwersalne i specjalistyczne.
Aby nie pozostać w tyle za konkurencją, firma ma własny
dział konstrukcyjno-technologiczny oraz doświadczo
ną, wykwalifikowaną kadrę pracowników. MPW Med.
instruments zatrudnia obecnie 86 osób. Bogate wypo
sażenie techniczne umożliwia wytwarzanie wyrobów
elektromechanicznych z udziałem elektroniki, a systemy
komputerowe 3D wspomagają procesy projektowania.
Każdego roku firma wprowadza do sprzedaży 2-3 nowe
modele wirówek oraz zmodernizowane dotychczasowe
wersje.
Wydaje się, że obecny profil produkcji i duże doświad
czenie w produkcji wirówek laboratoryjnych różnych
typów zapewniają spółdzielni harmonijny rozwój.
Gratulując 65 lat na rynku, mamy nadzieję na dalszy
rozwój i z zainteresowaniem śledzić będziemy rozwój
firmy do następnego jubileuszu.
Piotr Bieńkowski
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