
BWL: Elzap to firma rodzinna. Kiedy rozpoczęła się jej 
historia?
EP: To ja złożyłam firmę Elzap, choć właściwie była to kwestia 
przypadku, a rodzice nie mieli z tym nic wspólnego. Ale firma 
jest rzeczywiście rodzinna, ponieważ pracuję z mężem, trzema 
moimi siostrzenicami, a także z siostrą i bratem mojego męża oraz 
ich współmałżonkami.
BWL: Działacie Państwo od dwóch dekad. Jak na prze-
strzeni tych lat zmieniała się firma pod kątem zatrudnienia 
i ekspansji na zagraniczne rynki?
EP: Dynamicznie się rozwijamy. Zaczynałam od zatrudnienia 
kilku osób, obecnie posiadamy pięć oddziałów na terenie Polski 
i zatrudniam czterdzieści dwie osoby. Od dziesięciu lat jesteśmy 
także obecni na rynkach zagranicznych, przede wszystkim Europy 
i na tym obszarze chcemy skoncentrować działania w przyszłości.
BWL: Wystrój wnętrz biurowych kojarzy się nam z jedno-
litą, szarą przestrzenią, wyposażoną w plastikowe meble, 
oświetloną jarzeniowym lampami. Skąd pomysł na zmianę 
tego podejścia? Czy wynikało to z Państwa osobistych 
doświadczeń w miejscu pracy?
EP: Istotnie, kiedyś nie przywiązywano wagi do wystroju i ergono-
mii miejsca pracy, z czasem zaczęło się to zmieniać. Miejsce pracy 
to nasz drugi dom. Zatem każdy pracodawca powinien zadbać 
o optymalne warunki dla swoich pracowników. Badania wykazały, 
że przyjazne, ładne otoczenie ma wpływ na wzrost efektywności 
pracy o dwanaście procent. Zły wystrój może zredukować ją nawet 
o siedemnaście procent. Osobiście również doświadczyłam złych 

warunków, dlatego teraz z przyjemnością dzielę się fachową wiedzą 
na ten temat z naszymi klientami.
BWL: Na temat wpływu otoczenia na nasze samopoczucie 
przeprowadzono liczne badania. Jaką kolorystykę i surowce 
najchętniej wybierają Pani klienci?
EP: Każdy klient ma swoje preferencje, a w wyposażeniu wnętrz 
biurowych także istnieje moda i aktualne trendy. Architekci co 
rusz wymyślają coś nowego, ciężko za tym nadążyć. Było szkło, 
chrom, beton, kolory białe, czarne i beże, coś jest na topie i zaraz 

przemija. Ponadczasowe okazuje się drewno – naturalne i ciepłe, 
w różnych odcieniach – i to właśnie najczęściej wybierają klienci.
BWL: Jakie nowości czekają na klientów Elzap w nadcho-
dzącym sezonie?
EP: Od pewnego czasu niezmiennie hitem naszej sprzedaży są ergo-
nomiczne stanowiska pracy. Biurka podnoszone elektrycznie, gdzie 
każdy klient bez względu na wzrost może dopasować wysokość ideal-
nie, a także zmienić pozycję na stojącą. Drugim elementem są krzesła 
wyposażone w mechanizmy odciążające nasz kręgosłup. Obecnie 
koncentrujemy się na produkcji mebli i ich elementów z szeroko 
rozumianych  materiałów recyklingowych, w tym materiałów drew-
nopochodnych i plastiku. W tym 
celu zostały zakupione maszyny 
i ruszyła produkcja w Kokotowie 
pod Krakowem. n www.elzap.eu

NASZ DRUGI DOM
MIEJSCE PRACY TO

ELZAP PROPONUJE NOWE PODEJŚCIE DO WNĘTRZ KOMERCYJNYCH I WZORNICTWA 
MEBLI BIUROWYCH. FIRMA ZARZĄDZANA PRZEZ ELŻBIETĘ PYREK OBSŁUGUJE MAŁE 

PODMIOTY I NAJWIĘKSZE POLSKIE FIRMY.
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BUSINESSWOMAN FIRMA

KAŻDY PRACODAWCA POWINIEN 
ZADBAĆ O OPTYMALNE WARUNKI 
DLA SWOICH PRACOWNIKÓW.
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