
Automatyka to nasza pasja

Polski producent
przekaźników
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Od ponad 60 lat działamy na rynku automatyki przemysłowej i w tym czasie zmieniło się  

praktycznie wszystko. Dzięki zaangażowaniu pracowników i rozwojowi w każdym  

obszarze naszej działalności, z małego przedsiębiorstwa działającego na rynku krajowym,  

stworzyliśmy Spółkę sprzedającą swoje produkty na cały świat.

Wprowadziliśmy do produkcji całą gamę nowych wyrobów. Zmieniliśmy wygląd firmy,  

park maszynowy, technologię, system zarządzania i wiele innych rzeczy. Nieustannie zdobywaliśmy  

i zdobywamy doświadczenie, zyskaliśmy reputację firmy wiarygodnej, odpowiedzialnej, stabilnej,  

co pozwoliło nam nawiązać współpracę z wymagającymi i znanymi na świecie klientami. 

Ostatni czas to dla nas okres dynamicznego rozwoju: rozbudowa infrastruktury zakładu  

– budowa nowej hali produkcyjnej, otwarcie nowych projektów rozwojowych we współpracy  

z NCBiR , ale także czas uzyskania wielu nagród i wyróżnień, m.in. MADE IN POLAND 2021,  

Polskiej Nagrody Innowacyjności 2021, Nagrody Gospodarczej Marszałka Województwa  

Lubuskiego 2021, I miejsce w konkursie Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej, 

Lauru bezpieczeństwa 2021 Securitas Laboris Supreme Lex Esto, za bezpieczne i przyjazne  

pracownikom miejsca pracy. 

Przejście tak długiej ścieżki, nabycie jako firma ogromnego doświadczenia, pozwala nam  

wychodzić naprzeciw oczekiwaniom każdego klienta oraz z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Zarząd Relpol S.A.
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Relpol S.A.
Jest największym polskim producentem przekaźników elektromagnetycznych.  

To firma z bogatą tradycją i ogromnym doświadczeniem – z polskim kapitałem,  

której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Choć przedsiębiorstwo przez lata istnienia zmieniało swoją nazwę, to niezmiennie  

od 1958 roku specjalizujemy się w produkcji najwyższej jakości przekaźników.

Od ponad 60 lat nieustannie rozwijamy się, aby spełniać wysokie wymagania  

naszych klientów. Przykładamy szczególną wagę do badań i rozwoju. 

Nasze projekty inwestycyjne nie tylko podnoszą jakość i zwiększają możliwości  

produkcyjne, ale też pozytywnie wpływają na środowisko naturalne.

Nieustannie pracujemy nad unowocześnianiem procesu produkcji,  

dlatego też nasze produkty znajdują odbiorców na całym świecie. 

Kim jesteśmy

Przychód ponad 

120 mln
rocznie PLN
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Wartości
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Rozwój
– poszukujemy nowych  

możliwości i innowacyjnych  
rozwiązań, współpracujemy  
z uczelniami wyższymi i NCBR.

Edukacja
– dbamy o rozwój  

swoich umiejętności.

Lider
– swoim działaniem wyznaczamy 

wzorce postępowania.
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Produkt
– dostarczamy klientom  

najlepsze produkty i usługi, 
zapewniamy im swoje wsparcie,  
dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.

Otoczenie
– szanujemy wszystkich interesariuszy 

(klientów, akcjonariuszy,  
konkurencję, społeczności lokalne)  
oraz środowisko naturalne.

Ludzie
– okazujemy sobie wzajemnie szacunek, 

tolerancję, jesteśmy wobec siebie  
lojalni i uczciwi (wdrożona polityka  
antykorupcyjna).
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Nasza siła

Doświadczenie
– ponad 60-letnia specjalizacja w produkcji przekaźników, 

– doświadczona i wyspecjalizowana kadra,  

– długoletnie relacje biznesowe.

Elastyczność
– planowanie dostaw: system prognozowania dla kluczowych partnerów,  

– zarządzanie magazynem klienta,  

– specjalne wersje przekaźników według potrzeb klientów,  

– krótkie serie produkcyjne: minimalne ilości zamówień.

co
sekundę

jeden przekaźnik

Produkujemy 
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Możliwości produkcyjne
– własne projekty i laboratorium badawcze, 

– własna produkcja narzędzi i detali (części plastikowe i metalowe),  

– najnowszy park maszynowy,  

– zdolność pracy w systemie 3-zmianowym, 7/24 (siedem dni w tygodniu).
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Jakość
Kompletny proces tworzenia i modernizacji naszych produktów,  

własne zaplecze technologiczne, konstrukcyjne, badawcze,  

nowoczesny park maszynowy i zautomatyzowana produkcja.

Kwalifikowani dostawcy surowców weryfikowani zgodnie  

z wymaganiami prawnymi, deklaracjami CMRT, CRT, Reach, RoHS.

Produkcja wolna od szkodliwych substancji, zgodna z polityką 

Conflict Minerals.

– serwis pogwarancyjny,

Nowoczesny profil produkcji i wysokiej jakości produkty:

– certyfikaty ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018,

– Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością,  

środowiskiem i energią (Pb i Cd) oraz zgodna z przyjętą w branży  

zasadą odpowiedzialności społecznej znaną jako Conflict Minerals,

– wszystkie produkty spełniają wymagane normy i standardy:  

RoHS, VDE, UL, CSA, EAC, UKCA, LR, IK, UCSM, CE, AUCOTEAM GmbH, BBJ, 

– bardzo wysoki poziom kontroli procesu produkcyjnego:  

100% testowanych produktów w ramach procesu produkcyjnego,

– własne laboratorium badawcze.
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Produkty

przekaźniki subminiaturowe

przekaźniki miniaturowe

przekaźniki interfejsowe

przekaźniki przemysłowe

przekaźniki wysokoprądowe  
do systemów fotowoltaicznych

przekaźniki dla kolejnictwa

gniazda wtykowe  
do przekaźników

przekaźniki programowalne

Blisko

4000
produktów
w ofercie
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przekaźniki instalacyjne

lampki kontrolne

ograniczniki przepięć

przekaźniki impulsowe  
- bistabilne

przekaźniki  
półprzewodnikowe

stacje ładowania

przekaźniki czasowe

styczniki instalacyjne

przekaźniki nadzorcze

zasilacze impulsowe
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Zastosowania

Automatyka przemysłowaElektronika

Automatyka budynkowaKolejnictwo
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Gdzie można spotkać nasze produkty?

Inwertery solarne i stacje ładowaniaEnergetyka

Wentylacja, klimatyzacja, chłodnictwo, ogrzewanieSterowanie oświetleniem
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Rozwój

Projekty B&R 2021-2023
Największe projekty dedykowane kluczowym sektorom realizowane przez RELPOL:

– zwiększenie bezpieczeństwa:  

nowe przekaźniki przemysłowe o podwyższonej 

niezawodności dla infrastruktury krytycznej,  

projekt z NCBR o wartości 7,7 mln PLN,  

dofinansowanie 3,6 mln PLN.

– zmniejszenie energochłonności:  
nowe przekaźniki impulsowe - bistabilne,  

projekt z NCBR o wartości 31,6 mln PLN, 

dofinansowanie 12,7 mln PLN.

– podniesienie jakości i potencjału wytwórczego: 

budowa hali produkcyjno-magazynowej  

z zapleczem socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą,  

koszt inwestycji około 9 mln PLN.
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Kadra

Podstawą naszej organizacji są wykwalifikowani specjaliści z wieloletnim doświadczeniem,  

co pozwala nam być solidnym partnerem w biznesie oraz rozpoznawalną, silną europejską 

marką RELPOL.

Zatrudniamy 700 osób w naszych dwóch zakładach produkcyjnych. 600 z nich to pracownicy 

produkcyjni. Pozostali to personel administracyjny, a wśród nich 50% to kadra techniczna  

wyższego stopnia (badania i rozwój, konstruktorzy, technolodzy).
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RELPOL S.A.
ul. 11 Listopada 37
68-200 Żary
relpol@relpol.com.pl

www.relpol.com.pl 01/2022


