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Warszawa 23.05.2016 r. 
 
 
Drodzy Członkowie Stowarzyszenia QUALIPOL 
 
 
 Podczas Walnego Zebrania w marcu tego roku, prócz spraw bieżących, mówiliśmy również o 
30-leciu Stowarzyszenia QUALICOAT. W tajnym losowaniu wybraliśmy dwóch przedstawicieli, 
reprezentujących Zakłady Licencjonowane, aby zaznaczyć w bardziej widoczny sposób naszą 
obecność na Kongresie QUALICOAT i QUALIDECO w Londynie, stanowiącym ukoronowanie 
obchodów jubileuszowych. Kongres odbył się w dniach 17-18 maja w Millenium Hotel London 
Mayfair przy Grovenor Square, w samym centrum miasta. Stowarzyszenie QUALIPOL było 
reprezentowane przez członków Zarządu i jednocześnie władz QUALICOAT, Pana Andrzeja Jelonka i 
Pana Łukasza Witana oraz przedstawicieli firm posiadających malarnie proszkowe licencjonowane 
przez QUALICOAT, Pana Cezarego Dziecinniaka z firmy ALURON Sp. z o.o. i członka Zarządu 
QUALIPOL, Pana Rafała Podlaskiego z firmy ALIPLAST Sp. z o.o. (dodatkowo licencjonowanej przez 
QUALIDECO). 
 

 
 

 Standard jakości QUALIDECO (efekty drewnopodobne) przez lata zawierał się i dalej 
towarzyszy standardowi jakości QUALICOAT. Obecnie, ze względu na specyfikę jest objęty osobnymi 
Wymaganiami Technicznymi. Podczas londyńskiego kongresu obchodzono również jubileusz 20-
lecia QUALIDECO.  
  
 Uroczyste obchody jubileuszu rozpoczęły się 17 maja wieczorem od uroczystej kolacji, podczas 
której wspominano istotne chwile z historii QUALICOAT. Bardzo interesującą i poruszającą 
przemowę wygłosił Pan Josef Schoppig, Dyrektor Zarządzający, związany ze Stowarzyszeniem 
QUALICOAT od samego początku. To w dużej mierze dzięki jego pracy oraz wytrwałości w 
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nawiązywaniu kontaktów i rozwiazywaniu konfliktów, obecny sukces Stowarzyszenia mierzony 
ilością aktywnych licencji na kilku kontynentach, jest tak znaczący. 
 

 
 

 Kongres został oficjalnie otwarty 18 maja o 9:30. Jako pierwsza została przedstawiona 
prezentacja Prezesa QUALICOAT. Pan Mohammed Panam przekrojowo podsumował dokonania 
Stowarzyszenia i jego plany na przyszłość. Program Kongresu z listą wszystkich wystąpień jest 
załączony na końcu niniejszej informacji. Historię i dokonania QUALIDECO przybliżał zebranym Pan 
Juan Antonio Bernabe, aktualnie odpowiedzialny za organizację i rozwój tego standardu jakości. 
Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali również informacji przybliżających rozwój rynku aluminium 
architektonicznego w Chinach i na Bliskim Wschodzie, gdzie należy się szczególnie spodziewać 
dalszego dynamicznego wzrostu ilości udzielonych licencji. Pozostałe prezentacje w sposób 
przekrojowy odnosiły się do zastosowania aluminium w architekturze, pozwalając na szersze 
spojrzenie na główne kierunki rozwoju branży. 
  

 
 

 Organizacja Kongresu nie mogła się oczywiście obyć bez sponsorów wspomagających 
finansowo tę imprezę. Firmy ze statusem „Złoty Sponsor” miały możliwość zorganizowania w 
kuluarach Kongresu stanowisk w celu promowania swoich produktów i usług.  
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 Po wyczerpaniu zaplanowanego programu, Kongres zakończył Pan Mohammed Panam, 
zapraszając na specjalnie przygotowaną atrakcję, łączącą przeżycia turystyczne z kulinarnymi. Była 
to kolacja na staktu wycieczkowym płynacym po Tamizie, wzbogacona o niezwykle interesujący 
komentarz Pana Profesora Michaela Stecey o historii Londynu, rowijajacego się wzdłuż rzeki i o 
budynkach, które były widoczne po obu jej brzegach.  
 

 
 

 Podsumowując Kongres QUALICOAT i QUALIDECO w Londynie należy podkreślić, że była to 
impreza zaplanowania i zrealizowana z dużym rozmachem. To po raz pierwszy w tak uroczysty 
sposób obchodzono jubileusz QUALICOAT i QUALIDECO. Niewątpliwie Londyn, jako miejsce 
Kongresu został wybrany nie bez przyczyny. To tutaj mieści się wiele znanych na całym świecie biur 
architektonicznych, to tutaj możemy podziwiać taką ilość niezwykłych, nowoczesnych rozwiązań 
architektonicznych, wykorzystujących szeroko elementy aluminiowe pokrywane powłokami 
proszkowymi.  
 Stowarzyszenie QUALIPOL jest znaczącą częścią QUALICOAT. Nasza czteroosobowa delegacja 
na Kongresie była potrzebna i niewątpliwie dobrze zaakcentowaliśmy swoją obecność. Czas pokaże, 
jaki wpływ będzie miała ta inwestycja w promocję marki QUALICOAT, na dalszy rozwój standardu 
jakości, jak również rozwój naszego Stowarzyszenia.   
 
W imieniu delegacji Stowarzyszenia QUALIPOL 
Andrzej Jelonek 
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