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Tu pracuje się dobrze
To oni realizują projekty, które docierają do najdalszych zakątków Europy. Dla 
nich też nie ma rzeczy niemożliwych. AMG Railing jest wszechstronnym dostawcą 
balustrad systemowych całoszklanych. Obecnie fi rma mieści się na terenie 
Krzanowic. Już w 2021 roku swoją siedzibę zlokalizuje w nowym miejscu przy ulicy
1 Maja w Raciborzu, gdzie przed laty działała raciborska cukrownia. Wraz z rozwojem 
fi rmy otwierają się nowe możliwości oraz kolejne miejsca pracy.
Z powiatu raciborskiego 
na całą Europę
 Spółka AMG Railing jest czę-
ścią holenderskiego holdingu 
AMG Railing Group B.V., któ-
ry specjalizuje się w produk-
cji systemów do balustrad. 
W Polsce fi rma swoją działal-
ność rozpoczęła w 2015 roku. 
Stało się to za sprawą Piotra 
Polaczek, mieszkańca Raci-
borza, który będąc związany 
ze spółką w Holandii, powró-
cił z zagranicy, aby rozwijać 
jej działalność w rodzinnych 
stronach. Początkowo tutaj, 
na miejscu, zajmował się han-
dlem profi lami do balustrad 
całoszklanych. Plany jednak 

szybko się zmieniły, bo posta-
nowiono przenieść całą pro-
dukcję z zagranicy do Polski. 
– Zapadła taka decyzja, dlate-
go, że na terenie Holandii nie 
mieliśmy swojej fi rmy pro-
dukującej balustrady. Wów-
czas współpracowaliśmy z 
podwykonawcami. Z czasem 
otrzymywaliśmy coraz więcej 
zamówień, więc wygodniej 
było założyć własną spółkę i 
przenieść wszystko do nasze-
go kraju – wspomina kierow-
nik operacyjny Piotr Polaczek. 
Produkcję balustrad w Polsce, 
w podraciborskich Krzanowi-
cach, rozpoczęto 1 kwietnia 
2017 roku.

 AMG Railing sp. z o.o. oferu-
je produkty najwyższej jakości, 
skuteczne porady, przejrzystą 
dokumentację i konkurencyj-
ne ceny. Firma swoją ofertę 
kieruje do inwestorów budow-
lanych, a głównym rynkiem 
zbytu jest Holandia i Belgia. 
Jak przyznaje w rozmowie 
z nami kierownictwo fi rmy 
wszystkie zlecenia, jakie otrzy-
mali, nawet te najbardziej wy-
myślne zostały wykonane. Dla 
nich nie ma rzeczy niemożli-
wych. – Każdy nasz projekt jest 
inny, a do klienta podchodzi-
my indywidualnie – zaznacza 
kierownik produkcji Roman 
Miensopust.

Wiarygodny pracodawca
 Wraz z rozwojem fi rmy po-
jawiły się nowe możliwości. 
W 2018 roku zapadła decyzja 
o zakupie działki budowlanej 
położonej przy ulicy 1 Maja 
w Raciborzu. W tym roku 
rozpoczęła się budowa no-
wej siedziby. Za nami połowa 
pierwszego etapu prac, w cza-
sie której postawiona została 
konstrukcja magazynowo-pro-
dukcyjna o powierzchni 3300 
mkw. Dodatkowo około 800 
mkw. zaplanowano na po-
wierzchnię biurową.
 Największym kapitałem fi r-
my są ludzie. Obecnie struk-
turę AMG Railing sp. z o.o. 

Wśród pracowników najbardziej ce-
nimy uczciwość. Ważne jest także 
podejście do pracy oraz samody-
scyplina. O resztę zatroszczymy się 
już my, aby pracownik został z nami 
na długie lata.

Piotr POLACZEK
kierownik operacyjny

Londyn (UK)

Heemstede (NL)

Koksijde (BE) tworzy prawie 45 osób, na-
tomiast jeszcze w tym roku 
przeprowadzony będzie 
nabór na stanowiska pra-
cowników produkcyjnych, 
opiekunów ds. klientów 
zagranicznych oraz projek-
tantów. Firma AMG Railing 
sp. z o.o. to stabilny i wiary-

Czteroosiowe centrum obróbcze CNC MECAL służy do obróbki 
aluminiowych elementów balustrad

Plac budowy w Raciborzu, ul. 1 Maja (teren po byłej cukrowni). Do zagospodarowania przeznaczone jest 3800 
mkw., na których powstaną hale magazynowo-produkcyjne i biurowiec.

Scheveningen (NL)

Dobry pracownik to zaufany pra-
cownik, na którym można zawsze 
polegać. To w fi rmie jest najważ-
niejsze, bo na tym budujemy kapi-
tał. Wiadomo, że doświadczenie 
przychodzi z czasem, ale uczciwość, 
sumienność, zaangażowanie i po-
dejście do wykonywanego zawodu 
decyduje o tym czy pracownik jest 
dobry.

Roman MIENSOPUST
kierownik produkcji

godny partner. Zatrudniając, 
oferuje atrakcyjne wynagro-
dzenie, umowę o pracę z 
pełnymi świadczeniami, sys-
tem szkoleń wdrażających, 
niezbędne narzędzia pracy, 
a także wiedzę i doświad-
czenie oraz miłą atmosferę. 
Firma bazuje na długotermi-
nowej współpracy z pracow-
nikami.
 – Jestem związany z tą 
fi rmą prawie od początku, 
kiedy rozpoczęła swoją dzia-
łalność na terenie Polski. 
Po tym czasie mogę stwier-
dzić, że daje ona duże moż-
liwości rozwoju – mówi nam 
Roman Miensopust. Dla 
kierownictwa priorytetem 
jest, aby każdy przychodził 
z przyjemnością do pracy. 
– Najważniejsza jest dla nas 
atmosfera wśród pracowni-
ków - dostrzega kierownik 
produkcji.

Ważny certyfi kat
 Co ważne, fi rma AMG 
Railing sp. z o.o. może po-
chwalić się statusem AEO (z 
angielskiego Authorised Eco-

Pracę w AMG Railing cenię za duże 
możliwości rozwoju, a także za to, 
że każdy dzień przynosi wyzwania. 
Panuje tutaj dobra atmosfera, na ko-
leżankach, kolegach i przełożonych 
zawsze można polegać. W fi rmie 
pracuję od prawie dwóch lat i nie 
żałuję decyzji zatrudnienia się tutaj.

Ewa KOPEĆ
specjalista ds. eksportu

nomic Operator, po polsku 
tzw. Upoważniony Zaufany 
Przedsiębiorca). Otrzymują 
go przedsiębiorcy wiarygod-
ni i wypłacalni. – Dla naszych 
kontrahentów jest to bardzo 

ważny certyfi kat, który sta-
wia nas w świetle wiarygod-
nego przedsiębiorcy, obecnie 
jak i na przyszłość – zauwa-
ża Ewa Kopeć, specjalista ds. 
eksportu. Posiadanie takiego 

certyfi katu świadczy o wia-
rygodności spółki, upraszcza 
procedury pomiędzy fi rmą, a 
administracją celną i obowią-
zuje na terenie całej Unii Euro-
pejskiej. (mad)


