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O �rmie EAE Elektronik, zajmującej się projektowaniem i produkcją elektroniki, sanoczanie wiedzą niewiele. Tymczasem to jedna z kilku najbardziej znaczących polskich �rm w
tej branży. Zatrudnia blisko 80 osób, a w przypadku dużych kontraktów liczba pracowników zwiększa się do około 120. Dysponuje najnowocześniejszymi maszynami i kadrą inżynierską, która jest w stanie przekuć w konkret niemal każdy pomysł klienta. Firmie do szczęścia brakuje jednego: miejsca na rozwój.

Jej twórcą jest Paweł Patała, rocznik
1957. Należy do pokolenia biznesmenów, którzy zaczynali działalność
na przełomie lat osiemdziesiątych i
dziewięćdziesiątych XX wieku, w
okresie transformacji ustrojowej.
Startował równolegle m.in. z Ryszardem Ziarko, twórcą �rmy Ciarko i
Tomaszem Saramą, twórcą Grosaru.
Znali się zresztą i w pewnym sensie
razem uczyli biznesu. Sarama produkował wówczas piece grzewcze, a
Patała świadczył usługi serwisowe.
Dla Ziarki, który rozkręcał produkcję okapów, dostarczał całą elektronikę. Tak jest zresztą do dziś.
Paweł Patała już jako bardzo
młody człowiek założył sobie, że
musi w życiu coś osiągnąć, zdobyć
niezależność �nansową – wiedział,
co to bieda. Plan realizował z żelazną
konsekwencją. Pracując w Stomilu
jako elektryk, prowadził własną
działalność gospodarczą. – Oczywiście, musiałem mieć zgodę dyrektora – uśmiecha się. Na wydziale A 38,
półfabrykatów (wówczas najnowocześniejszym, który został wyposażony przez Anglików i Niemców)
po raz pierwszy zetknął się z komputerami i elektroniką. Do wnętrza
tych urządzeń, wielkich szaf sterowniczych, można było wejść! Kiedy
zwalniał się ze Stomilu, nie chcieli
go puścić. Oferowali kolejną podwyżkę i jeszcze lepsze warunki. Odmówił. Chciał być panem swojego
losu.
W latach osiemdziesiątych prowadzona przez niego �rma zajmowała się m.in. instalacjami elektrycznymi, instalacją domofonów, produkcją i montażem sterowników.
Składał też telewizory. Odbiornik
był wówczas dobrem luksusowym,
trudno dostępnym. W dniach dostaw przed sklepami ustawiały się
kilometrowe kolejki. Paweł Patała
jeździł na bazar elektroniczny do
Warszawy, gdzie można było kupić
wszystkie potrzebne części i elementy. Potem, w warsztaciku urządzonym w piwnicy domu, składał telewizory. Chętnych na popularne
wówczas Heliosy nie brakowało. W
pracy pomagała mu cała rodzina:
żona i dwie córki. Elektronika wciągała go coraz bardziej.
Krok po kroku realizował swoje
zamierzenia. Po drodze wybudował
jeszcze dom. Brakowało pieniędzy sam robił pustaki, okna, drzwi, instalacje, kładł płytki, podłogi. W tym
domu mieszkają do dziś. Zaprojektowała go żona, budowlaniec z wykształcenia. To ich własne miejsce
na ziemi, gdzie wszyscy - domownicy i goście - czują się dobrze.
***
Firma powstała w 1993
roku. Początkowo zajmowała się
wykonywaniem instalacji elektrycznych i domofonowych. W 1999 roku
pojawiły się pierwsze układy sterowania do okapów kuchennych, a
dwa lata później Paweł Patała zaczął
produkcję sterowników elektronicznych. – Uruchomienie produkcji
elektroniki dało początek obecnej
działalności – podkreśla. W 2003
roku zostały zakupione pierwsze
maszyny i ruszyła budowa linii produkcyjnej, najpierw do produkcji
obwodów drukowanych, a następnie montażu elementów.
Dziś �rma produkuje podzespoły elektroniczne do AGD, dla przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego, które spełniają najwyższe stan-
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Boss na hali proukcyjnej. W zakładzie układa się nawet milion elementów dziennie, a można i dwa.
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Szefostwo �rmy (niestety, nie w pełnym składzie), od prawej: Paweł Patała, Arkadiusz Pustała, Artur Pudelski
dardy jakości i bezpieczeństwa. W
Sanoku powstają też tablice świetlne
umieszczane nad drogami, informujące o temperaturze asfaltu i powietrza, tablice wyników montowane w
halach gimnastycznych i szkołach,
elektronika do wyposażenia basenów i aquaparków. Część produkcji
idzie za granicę, np. do USA wysyłane są mierniki do światłowodów.
Na pytanie, co wyróżnia EAE
Elektronik na tle innych tego typu
�rm w Polsce, Artur Pudelski, wiceprezes zarządu, odpowiada: – Mamy
maszyny najnowszej generacji, własne laboratorium pomiarowe, wieloletnie doświadczenie i kadrę inżynierską, która jest w stanie spełnić
wymagania najbardziej wymagających klientów. Arkadiusz Pustała,
członek zarządu, dodaje: – W ubiegłym roku w naszej �rmie powstało
około 100 nowych projektów.
Firma szuka np. nowych
rozwiązań dla przemysłu lotniczego,
współpracując z jednym z rzeszowskich ekspertów. Ma ponad 60 partnerów.
***
Elektronik działa w Olchowcach.
Zakład powstał na działce prywatnej, jednak wszystkie media ma ze
Stomilu, korzysta także ze stomi-

lowskiej drogi. – Bardzo dobrze
współpracuje się nam ze Stomilem,
choć nie ukrywamy, że wolelibyśmy
być w pełni niezależni – mówi Artur
Pudelski. W poprzedniej kadencji
były rozmowy z miastem w sprawie
możliwości podłączenia do kanalizacji, spełzły jednak na niczym. –
Nie mamy gdzie się rozbudowywać.
W Sanoku brakuje takiego miejsca
jak strefa przemysłowa. Przez moment myśleliśmy nawet o wyprowadzce do Zagórza lub Krosna – dodaje Paweł Patała.
Na szczęście udało się kupić sąsiednią działkę, co umożliwiło rozbudowę �rmy. Osiem lat temu zakład dysponował halą o powierzchni
500 m2, a dziś ma 1250 m2. – Myślimy jeszcze o budowie magazynu –
mówi o planach na przyszłość Arkadiusz Pustała.
Firma korzystała ze wsparcia
unijnego na innowacyjne technologie, realizując projekty o wartości
około 4 mln zł. Dzięki temu udało
się wdrożyć np. system automatyki z
wykorzystaniem oryginalnego panelu dotykowego i bezprzewodową
komunikacją radiową czy technologię panelu sterującego dla maszyn
pracujących w trudnych warunkach.

***
Paweł Patała, nawet wtedy, kiedy
Elektronik nabierał rozpędu, prowadził bardzo ascetyczne życie. –
Wszystko inwestowałem w �rmę –
stwierdza. Przyznaje z łobuzerskim
uśmiechem, że w pewnym sensie
oszukiwał swoją rodzinę; najbliżsi
nie do końca wiedzieli, jakim kontem i potencjałem dysponuje. Nie
rozbijał się ekskluzywnymi autami,
nie jeździł do zagranicznych kurortów, nie urządzał posiadłości jak inni
biznesmeni. Miał jeden cel: zbudować silne, stabilne i nowoczesne
przedsiębiorstwo. – Jeszcze dwa-trzy lata temu pobierałem zwykłą
pracowniczą pensję – wyznaje. Do
dziś, przychodząc do pracy, karnie
maszeruje do szatni, gdzie ma swoją
sza�ę i jak wszyscy przebiera się.
Wiadomo, w �rmie obowiązuje system zabezpieczeń przed wyładowaniami elektrostatycznymi, m.in. specjalna odzież.
Jego wielką miłością są Bieszczady. Mógłby podróżować po całym
świecie; zdecydowanie jednak preferuje rodzinne wyprawy po okolicy.
Nie ma chyba miejsca i dziury – łącznie z jaskiniami – których by nie
zobaczył i nie poznał. O Bieszczadach wie naprawdę wszystko.

***
Firma EAE Elektronik (EAE to
pierwsze litery imion córek i żony:
Ewelina, Asia, Ewa) ma na swoim
koncie wiele nagród, m.in. Podkarpacką Nagrodę Gospodarczą, Przedsiębiorstwo Fair Play, Lider Biznesu
Podkarpackiego Miasta. Jednak szef
najbardziej ceni nagrodę... Państwowej Inspekcji Pracy. W 2014 roku
�rma zdobyła pierwsze miejsce w
konkursie „Pracodawca – Organizator Pracy bezpiecznej”, w kategorii
zakładów zatrudniających do 50
osób. – Nagrodę otrzymaliśmy za
promowanie wzorcowych praktyk w
zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz eliminację potencjalnych
zagrożeń w środowisku pracy – wyjaśnia Paweł Patała. Byli jedyną �rma wyróżnioną na Podkarpaciu a w
nagrodę na trzy lata zostali zwolnieni z kontroli PIP.
Krótki spacer po zakładzie przekonuje, że �rma jest naprawdę miejscem przyjaznym dla ludzi. Pomieszczenia socjalne, szatnie, toalety urządzone są wręcz po domowemu.
Elektronik jest otwarty dla gości.
Do zakładu kilka razy do roku przychodzą wycieczki szkolne; dzieci
zwiedzają zakład, biorą udział w
konkursie. Możliwość odbywania
praktyk mają też studenci. – Współpracujemy z Politechniką Rzeszowską. Nieraz wpadają do nas grupy
studenckie w drodze do ośrodka lotniczego w Bezmiechowej. Sami czasem korzystamy z uczelnianego laboratorium, mamy kontakt z wykładowcami, z niektórymi specjalistami
ściśle współpracujemy – opowiada
właściciel.
Elektronik zatrudnia w większości młodych ludzi, w wieku 30-40
lat. Ludzie z przygotowaniem specjalistycznym – elektronicy, elektrotechnicy – mogą liczyć na pracę z
marszu.
***
– Właściwie to mógłbym pójść
na emeryturę – stwierdza Paweł Patała. Firma jest w dobrych rękach.
Zarządza nią najbliższa rodzina.
Córka Joanna zajmuje się promocją,
Ewelina sprawami administracyjnymi, jeden z zięciów jest informatykiem, a drugi kierownikiem produkcji. – Tak, to biznes zdecydowanie
rodzinny – uśmiecha się boss. Jednym z �larów �rmy jest też Artur
Pudelski, zastępca prezesa. Elektronik prezentuje taki poziom, że nie
grozi jej np. chińska konkurencja. –
Chińczycy są nastawieni przede
wszystkim na produkcję masową i
tanią, my stawiamy na nowoczesne
technologie i jakość – tłumaczy Pudelski.
Paweł Patała myślał kiedyś, aby
wybudować dom dla osób starszych
i chorych. – Moja żona jest człowiekiem o wielkim sercu, społecznikiem. Chciałem zrobić to dla niej –
opowiada. Nie starczyło czasu i pieniędzy. Pomaga jednak w inny sposób. Firma wspiera około 20
podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, a także sanocki sport: tenis stołowy, hokej (przez jeden sezon), siatkówkę, a
teraz kick-boxing.
– Moje życie było piękne, mogę
umierać. Chciałem czegoś dokonać,
coś stworzyć i udało mi się. Mam
komu przekazać biznes – stwierdza
Paweł Patała. Ale chyba trochę kokietuje, bo trudno wyobrazić go sobie na emeryturze. No chyba, że w
Bieszczadach. Mówi o nich z takim
samym błyskiem w oku jak o �rmie.

