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Firma TIGA PUMPS Sp. z o.o. funkcjo-
nuje na rynku już 10 lat. Co jest głów-
nym celem prowadzonej przez Państwa 
działalności?
Nadrzędnym	celem	naszej	działalności	

jest	profesjonalne	promowanie	 i sprze-
daż	pomp	oraz	systemów	pompowych	
produkcji	zagranicznej	na	rynku	polskim.	
Mowa	tu	o szerokiej	gamie	pomp	wiro-
wych,	głównie	zatapialnych,	ale	nie	tylko.	
Nasze	flagowe	produkty	to	pompy	ma-
rek	HOMA,	GRINDEX,	TOYO	oraz	SAER.	
Są	to	produkty	na	wskroś	nowoczesne,	
pozwalające	naszej	firmie	dostarczać	na	
rynek	polski	rozwiązania,	których	klienci	
w obecnych	czasach	oczekują.	Dzięki	nim	
realizuje	się	nasza	młoda	kadra	inżynier-
ska,	dając	w zamian	możliwość	dalszego	
rozwoju	firmy.	Naszym	celem	jest	praca	
na	poziomie	profesjonalnym,	a obecnie	
główne	 sektory	 działania	 firmy	 TIGA	
PUMPS	 to	górnictwo,	przemysł,	 ener-
getyka,	budownictwo	oraz	gospodarka	
komunalna.

Spółka jest wyłącznym przedstawicie-
lem kilku zagranicznych firm na terenie 
Polski. Czy może Pan krótko scharak-
teryzować czołowe produkty ze swojej 
oferty?
TIGA	PUMPS	wyrosła	z idei	profesjo-

nalnego	odwadniania	 i  odszlamiania	
z użyciem	pomp	zatapialnych.	To	na-
sza	firma	w wielu	kopalniach	odkryw-
kowych	zmieniła	 sposób	odwadniania	
powierzchniowego	przy	użyciu	dużych	
odwodnieniowych	pomp	zatapialnych.	
Na	 rynku	polskim	reprezentujemy	 in-
teresy	firmy	GRINDEX	ze	Szwecji,	pro-
ducenta	najnowocześniejszych	pomp	
odwodnieniowych	i szlamowych	w skali	
światowej.	 Unikatowe	 rozwiązania,	
w tym	zawór	odpowietrzający,	i wyko-

nania	materiałowe	dają	nam	przewagę	
konkurencyjną.
W zakresie	gospodarki	ściekowej	i wód	

deszczowych	promujemy	i sprzedajemy	
pompy	i mieszadła	firmy	HOMA.	Co	cie-
kawe,	marka	ta	znana	była	na	rynku	pol-
skim	dużo	wcześniej	przed	założeniem	na-
szej	firmy.	Fakt	ten	pozwolił	nam	odkryć	

na	nowo	i wykorzystać	starsze	obiekty	
referencyjne	w celu	pozyskania	nowych,	
atrakcyjnych	projektów.	Nasza	aktywność	
doprowadziła	do	ponownej	intensywnej	
obecności	produktów	HOMA	w wyposa-
żanych	przez	naszych	klientów	obiektach,	
w szczególności	pompowniach	ścieków	
i wód	deszczowych	oraz	oczyszczalniach	
ścieków.	Do	każdego	projektu	staramy	
się	podchodzić	z rozwagą	i zainteresowa-
niem,	prowadząc	również	odpowiedzialną	
politykę	serwisową.
Pompy	TOYO	to	niezwykle	ciekawe	pro-

dukty	specjalistyczne.	Wykorzystywane	są	
głównie	do	hydrotransportu	w budownic-
twie,	górnictwie	oraz	przemyśle.	Ciężkie	
i gęste	szlamy,	zendra,	popioły,	żwir	czy	
piasek	nie	stanowią	problemu	dla	tych	
„pancernych”	urządzeń.	Ciekawostką	jest	
przewymiarowana	konstrukcja	pompy,	
sposób	łożyskowania	oraz	agitator	słu-
żący	do	wyrównywania	gęstości	medium	
w procesie	pompowania.
Ostatnia	grupa	pomp	–	pompy	SAER	

–	to	ogromna	rodzina	pomp	do	wody,	
w tym	do	wody	morskiej.	Mowa	tu	przede	
wszystkich	o szerokim	typoszeregu	pro-
fesjonalnych	 pomp	 głębinowych,	 ale	

Staramy się, by nasze działanie 
cechował profesjonalizm  
i wśród profesjonalnych klientów 
się odnajdujemy
Z SEBASTIANEM JĘDRZEJEWSKIM,	członkiem	zarządu	TIGA	PUMPS	Sp.	z o.o.,	rozmawia	ANNA SIEDLECKA,	
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Nasze flagowe produkty to pompy 
marek HOMA, GRINDEX, TOYO 
oraz SAER. Są to produkty na wskroś 
nowoczesne, pozwalające naszej firmie 
dostarczać na rynek polski rozwiązania, 
których klienci w obecnych czasach 
oczekują.
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WYWIAD  Przemysł

również	monoblokowych,	normowych	
czy	wielostopniowych	poziomych	i piono-
wych.	SAER	to	krótki	czas	dostawy	i liczne	
wykonania	specjalne	tych	pomp.

Proponowane przez Państwa pompy 
znajdują szerokie zastosowanie w wielu 
gałęziach przemysłu. Gdzie i w jaki spo-
sób są wykorzystywane?
Sposobów	wykorzystania	pomp	jest	
mnóstwo	 i  trudno	opisać	 je	wszystkie	
jednym	zdaniem.	Dla	nas	istotniejsze	jest	
profesjonalne	podejście	do	spraw	klienta	
z  różnych	 gałęzi	 przemysłu,	 poznanie	
specyfi	ki	 jego	działania	 i zastosowania	
naszych	produktów,	dbanie	o obsługę	
posprzedażową.	Pozyskane	doświadcze-
nia	przekładamy	na	sukces	w kolejnych	
projektach	u  tego	 samego	klienta	 lub	
u następnych	zainteresowanych.	Podkre-
ślam,	że	staramy	się,	by	nasze	działanie	
cechował	profesjonalizm	i wśród	profe-
sjonalnych	klientów	się	odnajdujemy.	To	
poważni	odbiorcy,	przykładowo	najwięk-
sze	huty	w Polsce.

Innym polem, na którym działa fi rma 
TIGA PUMPS jest gospodarka wodno-
-ściekowa. Jakie rodzaju usługi przed-
siębiorstwo świadczy w tym zakresie?
Jak	już	mówiłem,	bazując	na	starszych	

referencjach	fi	rmy	HOMA,	wyposaży-
liśmy	 już	 jako	 TIGA	 PUMPS	 pokaźną	
liczbę	obiektów	w nasze	urządzenia.	Są	
to	w pierwszej	kolejności	pompy	stano-
wiące	wyposażenie	pompowni	ścieków,	
ale	również	pompy	stosowane	w tłocz-
niach.	Wyposażaliśmy	również	oczysz-

czalnie	ścieków	zarówno	w pompy,	 jak	
i  mieszadła	 HOMA.	 Współpracujemy	
na	terenie	całej	Polski	z producentami	
pompowni	w zakresie	dostawy	pomp,	
jak	 również	 z  generalnymi	wykonaw-
cami	 w  ramach	 poszczególnych	 kon-
traktów	na	dostawę	i montaż	urządzeń.	
Czasem,	w szczególnych	przypadkach,	
sami	realizujemy	dostawę	i montaż	ca-

łego	 systemu	 pompowego,	 włączając	
w to	prace	budowlane,	instalacyjne	czy	
z zakresu	sterowania	i monitoringu.	Oczy-
wiście	współpracujemy	również	z biurami	
projektowymi	oraz	inwestorami,	tak	by	
nasze	produkty	znalazły	także	u nich	za-
interesowanie	i akceptację.	Cieszymy	się,	
że	marka	HOMA	odzyskała	swój	blask	
i znaczenie	na	rynku	polskim,	ponieważ	
są	to	wspaniałe,	dogłębnie	przemyślane	
i konkurencyjne	produkty.

Które ze zrealizowanych dotąd zadań 
uznałby Pan za największe osiągnięcie 
fi rmy?
Miar	osiągnięć	fi	rmy	jest	wiele.	Osobi-

ście	stosuję	ich	kilka.	Dla	fi	rmy	powstałej	
10	lat	temu	kompletnie	z niczego	istotną	
miarą	 sukcesu	 jest	 jej	 funkcjonowanie	
w  trudnych	 warunkach	 rynkowych.	
Różnorodność	naszych	produktów	oraz	
działań	pozwala	nam	dość	stabilnie	funk-
cjonować	na	rynku.	Co	więcej,	staramy	
się	wyciągać	wnioski	z wcześniejszych	do-
konań,	ciągle	korygując	kurs	na	kolejne	
cele.	 Sukcesy,	 największe	osiągnięcia?	
Było	i jest	ich	wiele.	Wystarczy	spojrzeć	
na	naszych	klientów.	To	fi	rmy	z grona	
największych,	najnowocześniejszych	i naj-

bardziej	profesjonalnych	w Polsce.	Z nimi	
realizujemy	skomplikowane	projekty,	czę-
sto	mające	wymiar	wyzwania	technicz-
nego	i biznesowego.	Co	więcej,	pojawiają	
się	nowi	klienci,	a każdy	z nimi	kontakt	to	
nowe	doświadczenie	i nowe	obiekty.	Tak,	
zdecydowanie	największym	naszym	osią-
gnięciem	jest	umiejętność	profesjonalnej	
obsługi	naszych	klientów.

Działalność TIGA PUMPS spotkała się 
z  uznaniem organizatorów XII Edycji 
Narodowego Konkursu Ekologicznego. 
Proponowane przez Państwa rozwią-
zania zostały uhonorowane w kategorii 
przedsiębiorstwo przyjazne środowisku 
tytułem produktu godnego polecenia. 
Jakie znaczenie ma dla Pana to wyróż-
nienie?
Ci,	którzy	znają	mnie	osobiście,	wiedzą,	

że	mam	duszę	patrioty	i cieszę	się	z każ-
dego	sukcesu	Polski	i Polaków.	To	wyróż-
nienie	jest	szczególne,	gdyż	wyróżnienie	
odbieraliśmy	z rąk	prezydenta	RP	Broni-
sława	Komorowskiego.	To	bardzo	miłe	
wspomnienie	i ogromny	prestiż	dla	fi	rmy.

Czego możemy Państwu życzyć na ko-
lejne lata działalności?
Wspaniałego	grona	klientów	goto-

wych	złożyć	u nas	zamówienia	na	na-
stępne	ciekawe	realizacje.	To	daje	nam	
niezbędną	energię	do	dalszego	rozwoju,	
na	 którym	 szczególnie	 zależy	 zarzą-
dowi	fi	rmy.	Dodatkowo	perspektywy	
potrzeby	naszych	działań	w kolejnych	
latach,	a może	nawet	 i dekadach.	Kto	
to	może	wiedzieć…

Dziękuję za rozmowę.

Nasi klienci to fi rmy z grona 
największych, najnowocześniejszych 
i najbardziej profesjonalnych w Polsce. Z nimi 
realizujemy skomplikowane projekty, 
często mające wymiar wyzwania 
technicznego i biznesowego.

Ci, którzy znają mnie osobiście, wiedzą, 
że mam duszę patrioty i cieszę się 
z każdego sukcesu Polski i Polaków.


