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Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa 
Religii przyznała Przedsiębiorstwu Projektowo-
Wdrożeniowemu Proinstal Sp. z o.o. statuetkę „Serce za 
Serce”. Fundacja dziękuje w ten sposób za hojność we 
wspieraniu działalności na rzecz leczenia chorób serca. 
Co skłoniło Pana i Pańską � rmę do takiej właśnie pomocy?
– Każde przedsiębiorstwo, instytucja czy osoba fi zyczna sta-
ra się realizować wyznaczoną misję. 
Dla Fundacji Rozwoju Kardiochirur-
gii (FRK) i wielu innych jednostek 
działających charytatywnie taką mi-
sją jest niesienie pomocy innym – 
i należy podkreślić, iż nie byłaby ona 
możliwa do wykonania bez środków 
pochodzących z dotacji, subwencji 
czy darowizn. Jesteśmy tego świado-
mi i z tą świadomością staramy się 
wspierać działalność FRK.

Jesteśmy fi rmą z branży projekto-
wo–wdrożeniowej, specjalizujemy się 
w projektowaniu i budowie systemów 
grzewczych i instalacji – nie trudno 
więc zauważyć, że nasza misja zasadni-
czo różni się od misji FRK, ale nie ozna-
cza to, że się wykluczają. Uważamy 
więc, że skoro PROINSTAL rozumiany 
jako podmiot – a przede wszystkim ro-
zumiany jako mała społeczność – ma 
możliwość niesienia pomocy w ra-
mach działalności społecznej poprzez 
wspieranie innych, to powinien takie działania podejmować 
– jest to po prostu ludzkie, czyli bliskie nam wszystkim. 
Od kilkunastu lat wspieramy FRK. Cieszymy się serdecznie 
z wyróżnienia i czujemy się zmotywowani do podejmowa-
nia kolejnych kroków o charakterze społecznym.

Czy wspieranie FRK traktuje Pan jako działalność społecznie 
odpowiedzialną? Czy taka wizja biznesu jest Panu bliska?
– PROINSTAL wielokrotnie udowodnił, że prowadzi polity-
kę biznesu odpowiedzialnego społecznie, aktywnie uczest-
nicząc w wielu akcjach charytatywnych. Jesteśmy zdania, 

że należy starać się umiejętnie połączyć potrzeby przedsię-
biorstwa, podmiotów funkcjonujących w jego otoczeniu 
oraz potrzeby społeczne – takie działania poszerzają rozu-
mienie wizji prowadzonego biznesu, który już nie wydaje się 
być ukierunkowanym wyłącznie na maksymalizację zysku. 
Taką strategię staramy się realizować w fi rmie PROINSTAL. 
Rozumiemy też że prowadzenie społecznie odpowiedzial-

nego biznesu to proces długofalowy, 
ciągle poszukujemy więc kompromi-
sowych rozwiązań. 

Tak, taka wizja jest mi bliska z punk-
tu widzenia osoby prywatnej i jest 
mi bliska z punktu widzenia prezesa 
fi rmy. 

Czy � rma stawia na inwestycje 
proekologiczne?
– Jesteśmy fi rmą inżynierską od kil-
kunastu lat świadczącą usługi w za-
kresie doradztwa technicznego, au-
dytów energetycznych i instalacji 
przemysłowych, obszarem naszej 
działalności jest przede wszystkim 
przemysł i energetyka. Jesteśmy prze-
konani o tym że podmioty realizujące 
usługi w danej branży bez stawiania 
na inwestycje proekologiczne nie 
mają racji bytu. 

XXI wiek stawia na innowacyjne 
rozwiązania ekologiczne, to leży w in-

teresie nas wszystkich. PROINSTAL stale wdraża nowe tech-
nologie na nowe potrzeby rynku, wytyczne unijne i potrze-
by środowiska naturalnego w eksploatacji przedsiębiorstw. 
Świadczymy usługi projektowe i wykonawcze w części bu-
dowlanej, instalacyjnej, technologicznej, dbając jednocześnie 
o środowisko naturalne i koszty eksploatacji inwestora. 

Naszą działalność w ostatnim okresie poszerzyliśmy 
o inwestycje dotyczące spalania odpadów komunalnych oraz 
projektowania i budowy kotłowni biomasowych.
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