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Fir�ma�wła�śnie�ode�bra�ła� swo�je
pierw�sze�Zło�te�Go�dło�Naj�wyż�-
sza�Ja�kość�Qu�ali�ty�In�ter�na�tio�-
nal2021�zaFi�ni�sh�de�skę�prze�zna�-
czo�ną�doukła�da�nia�na�tu�ral�nych,
drew�nia�nych�pod�łóg�owy�jąt�ko�-
wej�trwa�ło�ści,�na�da�ją�cych�wnę�-
trzu�no�we�go�wy�mia�ru�luk�su�su.
FI�NI�SH�PAR�KIET� jest� pierw�-
szym�na świe�cie�pro�du�cen�tem
de�sek� dwu�war�stwo�wych� po�-
wsta�ją�cych�zna�tu�ral�ne�go�drew�-
na� wg� au�tor�skiej,� in�no�wa�cyj�-
nej�tech�no�lo�gii.

Tra�dy�cja�i pa�sja�
w pa�rze�z in�no�wa�cyj�no�ścią�

Fa�bry�ka�w No�wym�Mie�ście
Lu�baw�skim�(woj.�war�miń�sko�-
-ma�zur�skie)� by�ła� pierw�szą
na świe�cie,�któ�ra�wpro�wa�dzi�ła

na ry�nek�par�kiet�dwu�war�stwo�-
wy� jed�no�la�me�lo�wy� o gru�bo�-
ści 14�mi�li�me�trów,�z aż 6-mi�li�-
me�tro�wą� wierzch�nią� war�stwą
użyt�ko�wą�drew�na.�Ta�au�tor�ska
tech�no�lo�gia�opra�co�wa�na�przez
za�ło�ży�cie�la� i wła�ści�cie�la� fir�my
Zyg�mun�ta�Dą�brow�skie�godo�ko�-
na�ła�re�wo�lu�cji�na ryn�ku�par�kie�-
tu,� wy�zna�cza�jąc� no�wą� ja�kość
i tren�dy.� Za tym� pio�nier�skim
roz�wią�za�niem� po�dą�ży�ło� wie�lu
in�nych�pro�du�cen�tów,�ale�ża�den
znich�nie�za�pew�nia�tak�wy�so�kiej
trwa�ło�ści�pro�duk�tu,�jak�FI�NI�SH�-
PAR�KIET,�któ�ry�ja�ko�pierw�szy
i je�dy�ny�w Eu�ro�pie�w tej�bran�ży
da�je50-let�nią�gwa�ran�cję�naswo�-
je�pod�ło�gi.�Obej�mu�je�ona�nie�tyl�-
ko�su�ro�wiec,�z któ�re�go�de�ski�są

wy�ko�na�ne�i trwa�łość�po�łą�cze�nia
obu�warstw,�ale�tak�że�za�sto�so�wa�-
ne�la�kie�ry�i ole�je,�któ�re�przez�pół
wie�ku�ma�ją�się�np.�nie�złusz�czyć
się�czy�nie�roz�war�stwić.
–�FI�NI�SH�PAR�KIET�to�kil�ka�-

dzie�siąt� lat� tra�dy�cji,� do�świad�-
cze�nia�i pa�sji.�Na�sze�eks�klu�zyw�-
ne,�na�tu�ral�ne�pod�ło�gi�drew�nia�ne
są� efek�tem� wie�lu� lat� ba�dań
nad tym�pro�duk�tem,�mo�dy�fi�ka�-
cji�sto�so�wa�nej�tech�no�lo�gii,�te�sto�-
wa�nia� kom�po�nen�tów� tak,� by
speł�niał�ocze�ki�wa�nia�naj�bar�dziej
wy�ma�ga�ją�cych�klien�tów,�za�rów�-
no�wy�ko�naw�ców�zaj�mu�ją�cych�się
bu�do�wą� i re�mon�tem� do�mów
czy�wy�kań�cza�niem�wnętrz,�jak
iużyt�kow�ni�ków,�podwzglę�dem
ja�ko�ści,�uży�tecz�no�ści,�a przede
wszyst�kim� –� trwa�ło�ści� –� wy�-
mie�nia� Le�szek� Ko�pi�czyń�ski,
Pre�zes�Za�rzą�du�Fa�bry�ki�Par�kie�-
tu�FI�NI�SH�PAR�KIET�sp.�z o.o.
sp.�k.,�i do�da�je:�–�Nie�po�wie�dzie�-
li�śmy� jesz�cze�ostat�nie�go�sło�wa
wtym�za�kre�sie�ini�gdy�nie�po�wie�-
my.� Pro�du�ko�wa�na� de�ska� jest
naj�wyż�szej�ja�ko�ści�wod�nie�sie�niu
do ak�tu�al�nie�do�stęp�nych�i zna�-
nych�tech�no�lo�gii.�Ale�świat�nie
stoi�wmiej�scu,�apo�nie�waż�to�my
wy�zna�czy�li�śmy�no�wy�trend,�te�-
raz�mu�si�my�nie�ustan�nie�udo�sko�-
na�lać�na�sze�pro�duk�ty�i tech�no�-
lo�gie,�by�być�o krok�do przo�du.
Tak�że�w kon�tek�ście�ocze�ki�wań
ryn�ku,�np.�wza�kre�sie�ener�ge�tycz�-
nych� sys�te�mów� re�ku�pe�ra�cji
nad czym�ak�tu�al�nie�pra�cu�je�my,
czy� ogrze�wa�nia� pod�ło�go�we�go.
Zuwa�gi�nawła�ści�wo�ści�fi�zycz�ne
drew�na�oraz�jego�wolną�prze�ni�-

kal�ność�cie�pła,�na�sze�de�ski�ide�al�-
nie�na�da�ją�się�do za�sto�so�wa�nia
w ta�kich�sys�te�mach�ogrze�wa�nia.
Drze�wo�jest�na�tu�ral�nym�„part�ne�-
rem”�użyt�kow�ni�ków�wnę�trza,�wy�-
ma�ga�ta�kich�sa�mych�wa�run�ków
w za�kre�sie�tem�pe�ra�tu�ry�i wil�got�-
no�ści,�ja�kich�opty�mal�nie�po�trze�bu�-
je�czło�wiek,�by�do�brze�się�czuć.
Zyg�munt�Dą�brow�ski�za�nim

otwo�rzył�fir�mę�wie�le�lat�zdo�by�-
wał� do�świad�cze�nie� w pra�cy
przypro�duk�cji�wy�ro�bów�zdrew�-
na.�Je�go�pierw�szy�za�kład�–�Lam�-
par�kiet�zaj�mo�wał�się�pro�duk�cją
drew�nia�nej�mo�zai�ki�i par�kie�tu.
W 2001�r.�fir�ma�zy�ska�ła�no�wą,
ak�tu�al�ną� na�zwę,� a pod mar�ką
Fi�ni�sh�par�kiet�i Fi�ni�sh�ded�ska�po�-
ja�wi�ły�się�na ryn�ku�in�no�wa�cyj�ne

pro�duk�ty,� któ�re� mia�ły� zde�ter�-
mi�no�wać�dal�szą�dzia�łal�ność�fa�-
bry�ki�oraz�nano�wo�zde�fi�nio�wać
po�ję�cie�wy�so�kiej�ja�ko�ści�wod�nie�-
sie�niu�doeks�klu�zyw�nych�pod�łóg.
Fir�ma�by�ła�pierw�szym�pro�du�cen�-
tem�wEu�ro�pie,�któ�ra�wpro�wa�dzi�-
ła�na ry�nek�pro�duk�ty�o zu�peł�nie
no�wej�kon�struk�cji�tech�no�lo�gicz�-
nej,�a ich�opa�ten�to�wa�ne�na�zwy
han�dlo�we�sta�ły�się�sy�no�ni�mem
dwu�war�stwo�wej�pod�ło�gi�drew�-
nia�nej�kla�sy�pre�mium.

Fi�ni�sh�de�ska
na eks�klu�zyw�ne�pod�ło�gi

Naj�wyż�sza�ja�kość�Fi�ni�sh�de�ski
za�czy�na�się�już�na eta�pie�po�zy�-
ska�nia� su�row�ca,� któ�ry� do fa�-
bry�ki�wNo�wym�Mie�ście�Lu�baw�-
skim�mu�si�tra�fić�bez�względ�nie

zgod�nie�z okre�ślo�ną�akre�dy�ta�cją
w od�nie�sie�niu� do sze�ro�ko�ści,
gru�bo�ści,� wy�bar�wie�nia,� a na�-
wet�ta�kich�de�ta�li,�jak�ilość�sę�ków
i ich� umiej�sco�wie�nie.� Na�gro�-
dzo�na�zło�tym�me�da�lem�QI2021
de�ska�pod�ło�go�wa�(tak�że�w for�-
mie� par�kie�tu� ja�ko� Fi�ni�sh�par�-
kiet)�skła�da�się�z dwóch�warstw
wy�ko�na�nych�w stu�pro�cen�tach
zna�tu�ral�ne�go�drew�na�dę�bo�we�-
go:�naj�grub�szej�obec�nie�na ryn�-
ku�po�wierzch�ni�użyt�ko�wej�ze�-
wnętrz�nej,� w po�sta�ci� la�me�li,
wy�ko�na�nej�cał�ko�wi�cie�z li�te�go,
na�tu�ral�ne�go�drew�na�oraz�dol�nej
war�stwy,� w po�sta�ci� mo�zai�ki,
ma�łych�drew�nia�nych�de�se�czek,
po�łą�czo�nych�żył�ką,�rów�nież�wy�-
ko�na�nych�z twar�de�go�dę�bu.�Sto�-
so�wa�na�przez�pro�du�cen�ta�tech�-
no�lo�gia� łą�cze�nia� obu� warstw

za�pew�nia�naj�więk�szą�moż�li�wą
sta�bi�li�za�cję�i za�bez�pie�cza�de�ski
przedwy�pa�cza�niem�się,�a tak�że
na�da�je� się� do no�wo�cze�sne�go
bu�dow�nic�twa,�w któ�rym�obec�-
nie� co�raz� czę�ściej� sto�su�je� się
ogrze�wa�nie�pod�ło�go�we.�Wca�łej
pro�duk�cji�Fi�ni�sh�par�kiet�wy�ko�-
rzy�stu�je�su�row�ce�wy�łącz�nie�przy�-
ja�zne� dla� śro�do�wi�ska,� dla�te�go
drew�nia�na�pod�ło�ga�po�kry�wa�na
jest�sied�mio�ma�war�stwa�mi�eko�-
lo�gicz�ne�go� la�kie�ru� utwar�dza�-
ne�go� pro�mie�nia�mi� ul�tra�fio�le�-
to�wy�mi� (UV)� lub� trze�ma
ole�jo�wo�skiem,�któ�re�są�w peł�ni
bez�piecz�ne�dla�użyt�kow�ni�ków
ioto�cze�nia,�co�po�twier�dza�ją�od�-
po�wied�nie�ate�sty� i cer�ty�fi�ka�ty.�
Fi�ni�sh�de�ska� do�stęp�na� jest

wwie�lu�ko�lek�cjach,�w sze�ro�kiej
pa�le�cie� wzo�rów,� ga�tun�ków

iopcji�wy�koń�cze�nia,�tak�że�wbar�-
dziej�przy�stęp�nym�ce�no�wo�wa�-
rian�cie,�z cień�szą, 4-mi�li�me�tro�-
wą�war�stwą�użyt�ko�wą.�
Dzię�ki�za�sto�so�wa�niu�Fi�ni�sh�de�-

ski�moż�na�pod�ło�dze�nadać�in�dy�-
wi�du�al�ne�go�cha�rak�te�ru,�nie�po�-
wta�rzal�no�ści� i uni�kal�no�ści
za�war�tej�w struk�tu�rze�drew�na.
Jesz�cze� bar�dziej� zin�dy�wi�du�ali�-
zo�wa�ny�cha�rak�ter�moż�na�uzy�skać
dzię�ki� in�no�wa�cyj�nej� me�to�dzie
na�kła�da�nia� ob�ra�zu� na de�ski.
Tech�no�lo�gia� Fi�ni�sh�Par�kiet
DRAW�to�zu�peł�nie�no�wy�wy�-
miar�wzbo�ga�ca�nia�pod�łóg�drew�-
nia�nych,� na któ�re� na�ło�żyć
moż�na�do�wol�ną�for�mę�gra�ficz�-
ną�–�ob�raz,�zdję�cie,�po�stać,�for�my
abs�trak�cyj�ne,� de�ta�le,� lo�go�ty�py,
lub�ja�ki�kol�wiek�in�ny�wzór�ogra�-
ni�czo�ny� wy�łącz�nie� wy�obraź�nią

au�to�ra.� Gra�fi�ki� wy�ko�nu�je� się
w wy�so�kiej�roz�dziel�czo�ści�przy
za�sto�so�wa�niu�do�sko�na�le�zin�te�-
gro�wa�nych� z drew�nem� tu�szy.
Tak�po�wsta�ły�ob�raz�po�kry�wa�ny
jest�za�bez�pie�cza�ją�cy�mi�war�stwa�-
mi�ole�jo�wo�sku�lub�la�kie�ru.�Pro�-
du�cent�ści�śle�współ�pra�cu�je�zpro�-
jek�tan�ta�mi�wnętrz,� aby�fi�nal�ny
pro�dukt�był�do�pa�so�wa�ny�do ca�-
łe�go� wnę�trza� i je�go� de�si�gnu
oraz�za�sto�so�wa�nych�tech�no�lo�gii
grzew�czych.�
–� Otrzy�ma�ne� Zło�te� Go�dło

Qu�ali�ty�In�ter�na�tio�nal�dla�Fi�ni�sh�-
de�ski�jest�po�twier�dze�niem�te�go,
co�ro�bi�my�od lat,�awięc�pro�duk�-
cji�wy�ro�bów�naj�wyż�szej�ja�ko�ści.
Nie�je�ste�śmy�fir�mą,�któ�ra�re�ali�-
zu�je�pro�duk�cję�ma�so�wą.�U nas
po�wsta�je� pro�dukt� eks�klu�zyw�-
ny,� moc�no� sper�so�na�li�zo�wa�ny.
Ta�eli�tar�ność,�to�nie�tyl�ko�mar�-

ka�i slo�gan,�ale�przede�wszyst�kim
pa�ra�me�try�ja�ko�ścio�we�–�za�zna�-
cza�pre�zes L.�Ko�pi�czyń�ski.

Zrów�no�wa�żo�ny�roz�wój

Dziś�FI�NI�SH�PAR�KIET�jest�li�-
de�rem�seg�men�tu�pod�łóg�drew�-
nia�nych�w Pol�sce,�a je�go�wy�ro�-
by� obec�ne� są� w wie�lu� in�nych
kra�jach�Eu�ro�py�(m.in.�Fran�cja,
Niem�cy,� Sło�we�nia,� Ru�mu�nia,
Ro�sja).�Pol�ska�mar�ka�du�że�na�-
dzie�je�wią�że�też�ze�swo�ją�eks�pan�-
sją�do kra�jów�Za�to�ki�Per�skiej.
Prze�wa�gą�fir�my�na ryn�ku� jest

umie�jęt�ne�za�cho�wa�nie�rów�no�-
wa�gi�po�mię�dzy�tra�dy�cją,�opar�-
tą�owie�lo�let�nie�do�świad�cze�nie,
wpo�łą�cze�niu�z in�no�wa�cyj�ny�mi
tech�no�lo�gia�mi� i wy�ty�cza�niem
tren�dów,�co�po�par�te�jest�wie�lo�-
ma�cer�ty�fi�ka�ta�mi�ja�ko�ści�i za�rzą�-
dza�nia� oraz� sze�re�giem� re�ko�-
men�da�cji.�
Prio�ry�te�tem�przed�się�bior�stwa

jest� je�go� zrów�no�wa�żo�ny� roz�-
wój�wod�nie�sie�niu�doak�tu�al�nych
ten�den�cji� i ocze�ki�wań� ryn�ku,
w po�sza�no�wa�niu� śro�do�wi�ska
na�tu�ral�ne�go�i spo�łecz�ną�od�po�-
wie�dzial�no�ścią�wo�bec�re�gio�nu,
w któ�rym� funk�cjo�nu�je� oraz
klien�tów,� za�rów�no� tych� ze�-
wnętrz�nych� –� wy�ko�naw�ców
iużyt�kow�ni�ków,�jak�iwe�wnętrz�-
nych,� któ�rych� sta�no�wią� pra�-
cow�ni�cy.�–�Aż70�proc.�na�szej�ka�-
dry�to�ko�bie�ty.�Ce�chu�je�je�du�ża

pre�cy�zja,�do�kład�ność�iwy�jąt�ko�-
wy�zmysł�es�te�tycz�ny,�za�rów�no
napo�szcze�gól�nych�eta�pach�pro�-
jek�to�wa�nia� i pro�duk�cji,� jak
i w trak�cie�re�ali�za�cji�in�we�sty�cji,
co�wod�nie�sie�niu�dona�szych�wy�-
ro�bów�ma�nie�ba�ga�tel�ne�znacz�-
nie.�Two�rzy�my�pro�dukt�eko�lo�-
gicz�ny,� z na�tu�ral�ne�go� drew�na
po�zy�ski�wa�ne�go� z bez�względ�-
nym�za�cho�wa�niem�rów�no�wa�gi
wprzy�ro�dzie,�przy�ja�zne�go�i cał�-
ko�wi�cie�bez�piecz�ne�go�dla�lu�dzi
i śro�do�wi�ska� –� pod�su�mo�wu�je
pre�zes L.�Ko�pi�czyń�ski.�

Jo�an�na�Chru�stek,�Ja�cek�Ma�jew�ski

Pol�skie,�eks�klu�zyw�ne�pod�ło�gi�drew�nia�ne
z 50-let�nią�gwa�ran�cją�trwa�ło�ści
Pod�ło�ga�jest�jed�nym�z klu�czo�wych�ele�men�tów�wy�koń�cze�nia�wnętrz,�któ�ry�zna�czą�co�de�cy�du�je�o ich�funk�cjo�nal�no�ści�i es�te�ty�ce.�Jest�naj�bar�dziej
eks�plo�ato�wa�ną�czę�ścią�po�miesz�czeń,�na�ra�żo�ną�na sze�reg�czyn�ni�ków�ze�wnętrz�nych,�dla�te�go�tak�waż�na�jest�wy�so�ka�ja�kość�su�row�ca,
z któ�re�go�jest�wy�ko�na�na.�W ostat�nim�cza�sie�moż�na�też�za�uwa�żyć�co�raz�więk�szą�ten�den�cję�w kie�run�ku�no�wo�cze�snych�tech�no�lo�gicz�nych
i in�no�wa�cyj�nych�roz�wią�zań,�rów�nież�wzglę�dem�na�tu�ral�ne�go�two�rzy�wa�ja�kim�jest�drew�no.�Wszyst�kie�te�kry�te�ria�speł�nia�pro�dukt�pre�mium,
któ�ry�ze�wzglę�du�na za�sto�so�wa�ny�wy�so�kiej�ja�ko�ści�na�tu�ral�ny�su�ro�wiec�i pro�ces�pro�duk�cji,�mo�że�za�pew�nić�ży�wot�ność�ta�kiej�pod�ło�gi�przez�pół�wie�ku.
Ta�ką�gwa�ran�cję�na swo�je�pro�duk�ty�za�pew�nia�pol�ski�pro�du�cent�eks�klu�zyw�nych�pod�łóg�drew�nia�nych�–�FI�NI�SH�PAR�KIET.�

Le�szek�Ko�pi�czyń�ski,
Pre�zes�Za�rzą�du�Fa�bry�ki�Par�kie�tu
FI�NI�SH�PAR�KIET�sp.�z o.o.�sp.�k.
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Szcze�gó�ło�wa� ofer�ta� fir�my
obej�mu�je:

1. Udzie la nie szko le nia wstęp -
ne go – in struk ta żu ogól ne go
i okre so we go wraz z wy da niem
za świad cze nia. 

2. Bie żą ce kon tro lo wa nie
waż no ści szko leń okre so wych
BHP, pro fi lak tycz nych ba dań le -
kar skich oraz re ali za cji za le ceń
i wska zań me dycz nych.

3. Kon tro lo wa nie za sad no ści
przy dzie la nia środ ków ochro ny
in dy wi du al nej, spraw dza nie za -
sto so wa nia sta no wisk pra cy
zgod nie z ich prze zna cze niem.

4. Uczest ni cze nie w or ga ni zo -
wa niu sta no wi ska pra cy zgod nie
z prze pi sa mi i za sa da mi bez pie -
czeń stwa i hi gie ny oraz wy mo -
ga mi er go no mii. 

5. Eg ze kwo wa nie prze strze ga -
nia przez pra cow ni ków prze pi sów
iza sad BHP, uwzględ nia jąc za bez -
pie cze nie przed wy pad ka mi
przypra cy, cho ro ba mi za wo do wy -
mi iin ny mi scho rze nia mi zwią za -
ny mi ze śro do wi skiem pra cy.

6. Opi nio wa nie szcze gó ło wych
in struk cji do ty czą cych BHP
napo szcze gól nych sta no wi skach
pra cy oraz eks po no wa nie in -

struk cji w za kła dach pra cy oraz
kon tro la ich sta nu ja ko ści. 

7. Re je stro wa nie i ar chi wi zo -
wa nie wy ni ków ba dań i po mia -
rów czyn ni ków szko dli wych dla
zdro wia w śro do wi sku pra cy. 

8. Kon tro lo wa nie dat waż no -
ści i ter mi nów przy dat no ści ga -
śnic prze ciw po ża ro wych znaj du -
ją cych się na te re nie za kła dów.

9. Kon tro lo wa nie zna ków ewa -
ku acyj nych i pla nów ewa ku acji.
Fir�ma�na swo�je�usłu�gi�ak�tu�-

al�nie� ofe�ru�je 20-pro�cen�to�wą
zniż�kę�od cen�ryn�ko�wych.

Ma�te�usz�Mo�skwik

Pro fe sjo nal ne
usłu gi szko le nio we
Ob słu ga BHP, RO DO, PPOŻ na te re nie ca łe go kra ju
Za ło żo na w 2018 r. fir ma SA LUD Y SE GU RI DAD EN
LA TRA BA JA BHP SZKO LE NIA LA MA TRA VEL
po cząt ko wo zaj mo wa ła się szko le nia mi BHP, out so ur cin -
giem oraz or ga ni za cją de dy ko wa nych kur sów w pro jek cie
PO WER. Obec nie ofe ru je kom plek so we usłu gi dla firm
z za kre su bez pie czeń stwa pra cy i sys te mu HACCP
do ce lów sa ni tar nych, a także specjalizuje się
w świadczeniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Obecnie firma posiada oddziały na terenie całego kraju.

Al. Sta nów Zjed no czo nych 51, lok. 219, 
04-028 War sza wa 

kom: +(48) 505923469 /
+(48) 787048824 / +(48) 535544855

ema il: la ma.tra vel@wp.pl
www.bhp -szko le nia on li ne.pl

Pierw sza sieć CDN w Pol sce
Czas prze sy ła nia stro ny WWW za le ży od od le gło ści po mię dzy ko rzy sta ją cym z niej użyt kow ni kiem a ser we rem, na któ rym
umiesz czo ne są da ne. Aby skró cić ocze ki wa nie na pol skie ser wi sy, na zwa.pl uru cho mi ła pierw szą w Pol sce sieć CDN,
któ ra prze cho wu je ele men ty stron w naj więk szych pol skich mia stach wo je wódz kich.
Jak wy ni ka z ba da nia, któ re
na zwa.pl prze pro wa dzi ła w kwie-
t niu 2021 ro ku, aż 73 proc. od -
wie dzin ser wi sów WWW, ob -
słu gi wa nych przez na zwa.pl, po -
cho dzi wła śnie z te ry to rium
Pol ski. Skło ni ło to spół kę do uru -
cho mie nia pierw szej sie ci CDN
w Pol sce, któ rej wę zły zlo ka li zo -
wa ne są w naj więk szych pol skich
mia stach. Bez po śred nia wy -
mia na ru chu z ogól no pol ski mi
do staw ca mi In ter ne tu za pew -
nia, że ele men ty stron Klien tów
na zwa.pl do stęp ne są w sie -
ciach Oran ge, Ne tia, UPC,
T -Mo bi le, Vec tra (Mul ti me -
dia) i wie lu lo kal nych do staw -
ców w cza sie po ni żej 1 ms. Do -
dat ko wo nie tyl ko w War sza wie,
ale rów nież w Kra ko wie, Ka to -
wi cach, Wro cła wiu, Po zna niu
i Gdań sku.

Co�to�jest�CDN?

CDN, czy li skrót od Con -
tent De li ve ry Ne twork, to tech -
no lo gia przy spie sza ją ca prze -
sy ła nie da nych za war tych
na ser wi sach we bo wych. Po le ga
ona na prze cho wy wa niu i udo -
stęp nia niu bliź nia czych ko pii
da nych, po bra nych z ory gi nal -
ne go ser we ra, w lo ka li za cjach
bliż szych użyt kow ni ko wi od -
wie dza ją ce mu stro nę WWW.
Po nie waż aż 80 proc. cza su, po -
trzeb ne go do otwar cia prze cięt -
nej stro ny WWW, zaj mu je

prze sy ła nie da nych, to za sto so -
wa nie lo kal nych ser we rów ca che
jest pod sta wo wą tech ni ką opty -
ma li za cji szyb ko ści otwie ra nia
ser wi sów.

Lo�ka�li�za�cja�wę�złów�CDN
ma�zna�cze�nie

Opty ma li za cja szyb ko ści dzia -
ła nia ser wi su WWW po win na
być po prze dzo na ana li zą lo ka -
li za cji, z któ rych naj czę ściej łą -
czą się ko rzy sta ją cy z nie go
użyt kow ni cy. Po co bo wiem
opty ma li zo wać szyb kość dzia ła -
nia w Ma ro ku, Uru gwa ju i No -
wej Gwi nei, sko ro użyt kow ni cy
łą czą się przede wszyst kim z Pol -
ski, a wła ści ciel stro ny WWW
ofe ru je sprze daż swo ich usług
wy łącz nie w ję zy ku pol skim? 

Jak do tąd żad na z dzia ła ją -
cych na ryn ku firm, ofe ru ją cych
usłu gi CDN, nie po chy li ła się
nad klien ta mi z Pol ski i nie za -
ofe ro wa ła dys try bu cji tre ści we -
wnątrz na sze go kra ju. Co z te -
go, że na te re nie Nie miec
znaj dzie my w da nej sie ci CDN
kil ka lo ka li za cji, sko ro w Pol sce
fir ma ta ka za zna cza swo ją obec -
ność wy łącz nie w War sza -
wie? I to jesz cze nie w peł ni,
gdyż nie po sia da bez po śred -
niej wy mia ny z naj więk szy mi
pol ski mi do staw ca mi łącz
Oran ge, Ne tia, UPC, a co za tym
idzie – trans mi tu je ruch przez
łą cza za gra nicz ne.

CDN�na�zwa.pl�wnaj�więk�szych
pol�skich�mia�stach

Lo ka li za cja wę złów CDN na -
zwa.pl od po wia da  naza po trze bo -
wa nie wła ści cie li pol skich ser wi -
sów WWW, któ rym za le ży
głów nie naszyb kim wczy ty wa niu
ser wi su nate re nie na sze go kra ju.
Wła ści we usy tu owa nie po szcze -
gól nych wę złów wy ni ka ło z ana -
li zy roz ło że nia użyt kow ni ków
oraz in fra struk tu ry do staw ców
In ter ne tu w Pol sce. Naj więk sze
pol skie mia sta: War sza wa, Kra -
ków, Ka to wi ce, Wro cław, Gdańsk
iPo znań, oka za ły się naj lep szy mi
lo ka li za cja mi rów nież dla ogól no -
pol skich do staw ców sie ci In ter -
net, któ rzy rów nież w tych
miej scach kon cen tru ją swo ją in -
fra struk tu rę świa tło wo do wą. 

Dys�try�bu�cja�ru�chu�BGP
wy�zwa�niem�dla�ope�ra�to�rów

Pro jekt uru cho mie nia CDN
przez na zwa.pl jest pierw szą te -
go ty pu ini cja ty wą, dla te go więk -
szość ogól no pol skich do staw -
ców In ter ne tu nie by ła jesz cze
na po cząt ku 2021 ro ku przy go -
to wa na do po łą cze nia z sie cią
na zwa.pl w wię cej niż jed nym
punk cie. Po łą cze nie w wie lu lo -
ka li za cjach w Pol sce wy ma ga ło
mnó stwa zmian w sie ciach tych
ope ra to rów, aby za pew nić in te -
li gent ne prze ka zy wa nie po łą -
czeń do naj bliż sze go geo gra -

ficz nie wę zła CDN na zwa.pl.
Tyl ko od po wied nia dys try bu cja
ru chu mo gła za pew nić pra wi -
dło we dzia ła nie CDN na zwa.pl
i skró ce nie cza su otwie ra nia
ser wi sów WWW.

Pod�nie�sie�nie�po�zio�mu
ochro�ny�DDoS

Utwo rze nie punk tów sty ku
w wie lu mia stach z Oran ge,
Ne tia, UPC, T -Mo bi le i Vec tra
(Mul ti me dia) za pew nia, oprócz
przy spie sze nia trans mi sji, rów -
nież do dat ko wą ochro nę DDoS.
Każ dy z wę złów po sia da bo -
wiem nie za leż ne za bez pie cze -
nie, a prze cią że nie któ re go kol -
wiek ze sty ków wy mia ny ru chu
nie wpły wa na pra cę wę złów
w po zo sta łych mia stach. Ma to
szcze gól nie du że zna cze nie
w mo men cie du żych ata ków
z Ro sji, USA i in nych kra jów.
Ata ki ta kie kon cen tru ją się wy -
łącz nie na za gra nicz nych wę -
złach CDN na zwa.pl w Wa -
shing to nie, Se at tle, Am ster da mie
i Ma dry cie i nie wpły wa ją
na dzia ła nie stron w Pol sce.

CDN�na�zwa.pl�przy�spie�sza
dzia�ła�nie�każ�dej�stro�ny

Nie za leż nie od lo ka li za cji ser -
we ra, na któ rym umiesz czo na
jest stro na, za sto so wa nie CDN
na zwa.pl przy spie szy jej dzia ła -
nie dla użyt kow ni ków łą czą -

cych się z Pol ski. Prze sła nie
pli ków gra ficz nych i in nych ele -
men tów z ser we ra, zlo ka li zo wa -
ne go bli sko użyt kow ni ka łą czą -
ce go się ze stro ną, jest szyb sze, niż
prze sy ła nie tych da nych na du -
że od le gło ści. 

Ma jąc na uwa dze za pre zen to -
wa nie szyb ko ści dzia ła nia stron
WWW w po szcze gól nych
mia stach, na zwa.pl udo stęp ni
ser wis te st2spe ed.com, któ ry
umoż li wi do ko na nie po mia ru
do wol nej stro ny z łą cza abo -
nenc kie go zlo ka li zo wa ne go
w War sza wie, Kra ko wie, Gdań -
sku, Po zna niu, Wro cła wiu i Ka -
to wi cach. Test ta ki za de mon -
stru je róż ni ce w szyb ko ści
ła do wa nia ser wi sów w po szcze -
gól nych mia stach i po twier dzi
sens sto so wa nia CDN z wę zła -
mi lo kal ny mi w naj więk szych
mia stach w Pol sce.

CDN�na�zwa.pl�do�stęp�ny
ja�ko�nie�za�leż�na�usłu�ga

Obec nie CDN na zwa.pl sku -
pia się na dys try bu cji tre ści dla
kil ku set ty się cy ser wi sów utrzy -
my wa nych na usłu dze Clo -
udHo sting na zwa.pl. Od stycz -
nia 2022 ro ku bę dzie moż na
sko rzy stać z tej usłu gi rów nież
dla ser wi su WWW zlo ka li zo wa -
ne go na do wol nym ho stin gu
lub ser we rze de dy ko wa nym.
Do stęp ne bę dą 3 pa kie ty za -
wie ra ją ce wę zły ty ko w Pol sce,

w Pol sce i Eu ro pie lub w Pol sce,
Eu ro pie i USA – we dług uzna -
nia Klien tów.

War to jed nak pod kre ślić, że
utrzy ma nie stro ny WWW na
usłu dze Clo udHo sting wna zwa.pl
za pew nia wy jąt ko wą in te gra cję
usłu gi ho stin go wej z dys try bu cją
tre ści CDN nie do stęp ną w in -
nych fir mach ho stin go wych.
Wy ku pie nie usłu gi dys try bu cji
tre ści CDN od in nej fir my, niż
ho sting mo że pro wa dzić do sy -
tu acji, w któ rej coś prze sta je
dzia łać, a każ da z tych firm prze -
no si od po wie dzial ność na dru gą.
W mo men cie gdy win na mo że
być in na fir ma, któ ra uczest ni czy
w trans mi sji po mię dzy do staw -
cą ho stin gu i usłu gi CDN, ale
efek tem jest po pro stu nie dzia ła -
nie ser wi su WWW.

Clo udHo sting z CDN od
na zwa.pl na szczę ście, w prze ci -
wień stwie do po wyż szej sy tu acji,
za pew nia peł ną in te gra cję i nad -
zór od po cząt ku do koń ca przez
na zwa.pl nad dzia ła niem stro ny
WWW. Po cząw szy od utrzy ma -
nia pli ków po ich udo stęp nia nie
we wszyst kich wę złach sie ci na -
zwa.pl sys tem mo ni to rin gu na -
zwa.pl czu wa nad po praw nym
dzia ła niem, re agu jąc na każ de
zda rze nie, któ re mo gło by być
po wo dem nie do stęp no ści ser wi -
su Klien ta. 

„Go�spo�dar�ka,� przed�się�bior�-
czość,�spo�łe�czeń�stwo�wpo�st�co�-
vi�do�wej�rze�czy�wi�sto�ści”�–�pod
ta�kim�ha�słem 30�li�sto�pa�da�br.
wKa�to�wi�cach�od�by�ło�się�Eu�ro�-
pej�skie�Fo�rum�Biz�ne�su,�bę�dą�ce
zwień�cze�niemXVedy�cji�ogól�-
no�pol�skie�go� Pro�gra�mu� Naj�-
wyż�sza�Ja�kość�Qu�ali�ty�In�ter�na�-
tio�nal�orazXIVedy�cji�Pro�gra�mu
Li�de�rzy� Spo�łecz�nej�Od�po�wie�-
dzial�no�ści.

EFB jest naj waż niej szym
z sze re gu przed się wzięć re ali zo -
wa nych w ra mach idei Pro gra -
mu Naj wyż sza Ja kość Qu ali ty
In ter na tio nal, któ re umoż li -

wia uczest ni kom po zna nie naj -
now szych tren dów i roz wią zań
uła twia ją cych co dzien ną go -
spo dar czą dzia łal ność w Pol sce
i in nych kra jach.

Pan de mia przy nio sła wie le
zmian, któ ry mi trze ba za rzą -
dzać. Oczy wi ście nie ma jesz cze
mo wy orze czy wi sto ści cał ko wi -
cie „po st co vi do wej”, jed nak na -
ucze ni jak żyć ipra co wać wpan -
de mii, je ste śmy mą drzej si owie le
do świad czeń. Mo de le za cho wań
czy sys te my za rzą dza nia wpi sa -
ły wswo je sche ma ty no we na rzę -
dzia iumie jęt no ści. Przy go to wu -

jąc się doży cia poco vi dzie, mu -
si my być przy go to wa ni nako lej -
ne te go ty pu lub in ne kry zy sy.
A na stą pią one na pew no. 

Pod czas te go rocz ne go Eu ro -
pej skie go Fo rum Biz ne su od był
się pa nel „Ochro na zdro wia
w do bie pan de mii. Wnio ski
i do świad cze nia w wal ce z pan -
de mią. Dla cze go nie prze gra li -
śmy?” z udzia łem m.in. prof.
Ma ria naZe mba li, dy rek to ra Ślą -
skie go Cen trum Cho rób Ser ca
w Za brzu, prof. Mi cha ła Ze -
mba li ipo sła An drze ja So śnie rza. 

W kolejnych de ba tach EFB
by ła mo wa m.in. o kie run kach
po li ty ki ener ge tycz nej wkon tek -

ście eko lo gicz nych
po stu la tów, efek tyw -
no ści or ga ni za cji, ro li
bez piecz ne go trans -
por tu lą do we go, nie -
ła twej współ pra cy
na uki i biz ne su, ak -
tu al nej kon dy cji pol -
skie go sa mo rzą du
czy ro li spor tu w lo -
kal nej spo łecz no ści.

Pod czas Eu ro pej skie go Fo -
rum Biz ne su wrę czo ne zo sta ły
me da le i dy plo my oraz sta tu et -
ki Pe reł, Zło tych Pe reł i Dia -
men tów Qu ali ty In ter na tio -
nal 2021 oraz sta tu et ki Li der
Spo łecz nej Od po wie dzial no -
ści 2021 – Do bra Fir ma / Do -
bry Pra co daw ca / Eko Fir ma.

Już dziś za pra sza my doudzia -
łu w ko lej nych edy cjach obu
pro gra mów w 2022 r.

Re�la�cje�z EFB 2021�na:
Fo�rum�Bi�ze�su.pl

serwisy.gazetaprawna.pl/forumbiznesu
Fa�ce�bo�ok.com/Fo�rum�Biz�ne�su

Za na mi Eu ro pej skie
Fo rum Biz ne su 2021

Laureat�godła�QI�2021
w�XV�edycji�prestiżowego�

Programu�Najwyższa�Jakość
Quality�International

Czę�sto� sły�szy�my� o błę�dach
zwią�za�nych�z wy�sył�ką�pli�ków
JPK.�Ja�kie�są�naj�częst�sze�za�rzu�-
ty,�któ�re�ar�ty�ku�łu�je�Mi�ni�ster�-
stwo�Fi�nan�sów?
Do naj częst szych błę dów za li -
czyć na le ży brak zgod no ści z de -
kla ra cją, roz bież ność co dokwot
trans ak cji oraz uwzględ nie nia
fak tur wy sta wia nych przez pod -
mio ty nie po sia da ją ce sta tu su
czyn ne go po dat ni ka VAT. 

Jak� naj�pro�ściej� uchro�nić� się
przed po�peł�nie�niem� ta�kich
błę�dów?
Bar dzo istot nym ele men tem
ca łe go pro ce su ra por to wa nia
jest osta tecz nakon tro la tre ści pli -
ków JPK przed ich wy sył ką
elek tro nicz ną. Przed się bior ca
po wi nien dys po no wać roz wią -
za niem za pew nia ją cym nie tyl -
ko we ry fi ka cję pli ku JPK zde kla -
ra cją, ale rów nież być w sta nie
skon tro lo wać po szcze gól ne po -

zy cje księ go we. Do dat ko wo apli -
ka cja po win na au to ma tycz nie
we ry fi ko wać ak tu al ny sta tus
kon tra hen tów w ba zie GUS
oraz VIES. 

Co�gro�zi�przed�się�bior�cy,�któ�-
ry�wy�śle�błęd�ny�plik�JPK?
Ka ra pie nięż na. Usta wo daw ca
prze wi dział moż li wość na ło że -
nia 500 zł ka ry za każ dy błąd,
ja ki się znaj dzie w pli ku. Tym
sa mym bar dzo waż nym sta je
się funk cjo nal ność umoż li wia -
ją ca peł ną wi zu ali za cję zło żo -
ne go pli ku JPK oraz moż li -
wość je go edy to wa nia, co
w du żym stop niu przy spie sza
i uła twia spo rzą dze nie sto sow -
nej ko rek ty.

Jak uniknąć błędów 
przy sporządzaniu JPK?
Jak bezpiecznie sporządzić i wysłać plik JPK,
jakie funkcje powinna posiadać
niezawodna aplikacja?
O tym rozmawiamy z Joanną�Indycką,
Prezesem Zarządu Towarzystwa Handlowego
ALPLAST Sp. z o.o., pełniącego rolę
administratora systemu Tarcza JPK,
który pomaga przedsiębiorcom w analizie,
kontroli i wysyłce plików JPK.

Wię�cej�szcze�gó�łów�na
https://e�-jpk.al�plast.com.pl

Ca�ła�roz�mo�wa�na Fo�rum�Biz�ne�su.pl
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