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Lato	 ma	 się	 już	 ku	 końcowi		
i	 niedługo	 rozpocznie	 się	
okres	chłodnych,	deszczowych	
dni.	warto	już	teraz	pomyśleć		
o	dobrym	ogrzewaniu,	które	
zapewni	nam	nie	tylko	kom-
fort,	 ale	 i	 bezpieczeństwo	
użytkowania.	 Jak	 pokazuje	
praktyka,	 najlepsze	 do	 tego	
celu	 są	 kotły	 centralnego	
ogrzewania,	pod	warunkiem	
jednak,	że	będą	pochodzić	od	
sprawdzonego	dostawcy.		

10-letnia tradycja, 
doświadcze-

nie, sprawne 
zarządzanie 
oraz wysoka 
jakość oferowa-
nych produk-
tów – dzięki 
tym cechom 
TERMO -TECH 
należy do czo-
łówki producen-
tów urządzeń grzew-
czych w Polsce. Gama 
urządzeń proponowanych 
przez spółkę jest niezwykle 
szeroka - od tradycyjnych, 
uniwersalnych kotłów nadmu-
chowych, aż do retortowych  
i innowacyjnych urządzeń 
spalających biomasę, a więc 
wykorzystujących energię ze 
źródeł odnawialnych.

Przedsiębiorstwo posia-
da liczną dokumentacją po-
twierdzającą skuteczną po-
litykę projakościową - m.in. 
od 5 lat certyfikat ISO 9001 
wydany przez Lloyd’s Regi-
ster Quality Assurance oraz 

liczne certyfikaty ekologicz-
ne. Jest także laureatem wie-
lu nagród – Złoty Instalator 
czy Gazele Biznesu. Rok 2009 
przyniósł firmie nominację 
do tytułu JAKOŚĆ ROKU  
w kategorii produkt za kotły 
z automatycznym podajni-
kiem i spalaniem paliwa. 

O sukcesie, jaki firma od-
niosła w branży kotlarskiej, 
zadecydowała z całą pew-
nością jej misja, której ha-

słem przewodnim jest jakość 
i spełnianie zobowiązań wo-
bec klientów. - Jesteśmy człon-
kiem Polskiej Korporacji Tech-
niki Sanitarnej, Grzewczej, 
Gazowej i Klimatyzacji oraz 
członkiem Polskiej Izby Bio-
masy. Chcemy uświadamiać 
ludzi co do słuszności sto-
sowania kotłów centralnego 
ogrzewania, które są nie tylko 
energooszczędne, ale pozwa-
lają też na zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń do środowi-
ska. Jako producenci urzą-
dzeń grzewczych staramy się 
również doradzać klientom  
w kwestii jakości stosowane-
go paliwa. Dobry opał musi 
posiadać określone parametry 
i jest gwarancją długoletnie-
go i bezawaryjnego funkcjo-
nowania kotła – mówi Wiktor 
Kołodziejczyk, prezes zarzą-
du Przedsiębiorstwa Wdro-
żeń Techniki Kotłowej TER-
MO-TECH Sp. z o.o. 

Klienci z Polski i spoza 
granic naszego kraju docenia-
ją funkcjonalność i niezawod-
ność  kotłów TERMO-TECH. 
Produkty sprzedawane są 
bezpośrednio do Niemiec, Ir-
landii, Skandynawii i na Li-
twę. W Polsce można je zna-
leźć w takich sieciach jak 
Castorama, Brico Depo oraz 
SBS ABG.

Spółka od lat pracuje nad 
nowymi technikami spalania 
węgla i miału. Jest też zdecy-
dowanym liderem w zakre-
sie innowacyjnych technik 
spalania biomasy. Jej celem 
jest przede wszystkim wdra-
żanie kolejnych rozwiązań, 
które mają ułatwić użytkow-
nikom stosowanie urządzeń,  
a tym samym wygodne ogrze-
wanie pomieszczeń.

Ewa Szweda

KOTŁY CO | TERMO-TECH LIDEREM W BRANŻY CIEPŁOWNICZEJ

Ciepło dla wymagających

PRZEMYSŁ LOTNICZY |  SPÓŁKA PZL-ŚWIDNIK NOMINOWANA 
 DO TYTUŁU JAKOŚĆ ROKU 2009

Wysokie loty
Historia	świdnickiej	wytwórni	
Sprzętu	 Komunikacyjnego	
sięga	lat	pięćdziesiątych	ubie-
głego	 wieku.	 Początkowo	
spółka	zajmowała	się	wytwa-
rzaniem	elementów	do	samo-
lotów	 odrzutowych.	 �0	 lat	
później		rozpoczęto	produkcję	
helikopterów.	Dziś	to	główna	
gałąź	działalności	 firmy.	rok	
�009	 jest	 dla	 spółki	 przeło-
mowy.	 	 Będąca	 do	 tej	 pory	
własnością	 agencji	 rozwoju	
Przemysłu	przechodzi	proces	
prywatyzacji	 i	 w	 niedługim	
czasie	stanie	się	częścią	świa-
towego	koncernu	agustawe-
stland	Ltd.

- PZL-Świdnik jest jednym 
z nielicznych  producentów 
sprzętu lotniczego w Polsce. 
Naszą misją od zawsze było 
zaspokajanie potrzeb rynku 
wewnętrznego, jak i ekspor-
tu w dziedzinie lotnictwa,  
a w szczególności w zakresie 
śmigłowców. Ze względu na 
naszą wieloletnią współpracę 
i kooperację oraz coraz ściślej-
sze powiązania z wiodącymi 

firmami lotniczymi z Unii 
Europejskiej i NATO, zmia-
ny, które właśnie następują 
nie powinny nikogo dziwić.  
Blisko 1/3 naszych dotych-
czasowych obrotów jest wy-
nikiem współpracy właśnie 
z koncernem Agusta – pod-
kreśla Mieczysław Majew-
ski, prezes zarządu Wytwór-
ni Sprzętu Komunikacyjnego 
PZL-Świdnik SA. 

Spółka od lat działa nie 
tylko w zgodzie z polski-
mi normami ISO, ale rów-
nież międzynarodowymi jak 
EASA - Europejska Agencja 
Bezpieczeństwa Lotniczego. 

Jest certyfikowana w zakre-
sie projektowania, produkcji, 
obsługi i usługi. Doświad-
czenie, posiadane technolo-
gie oraz rozwijanie systemu 
zapewnienia jakości, pozwo-
liły nawiązać współpracę 
kooperacyjną z dużymi fir-
mami zagranicznymi m.in.  
z AEROSPATIALE na pro-
dukcję centropłata pasażer-
skiego samolotu ATR-72. 

Zatrudniając blisko 3900 
osób, wytwarza produkty 
o najwyższej jakości, dbając 
jednocześnie o bezpieczeń-
stwo personelu i środowiska 
naturalnego. 

Podstawowym produktem 
spółki jest obecnie śmigłowiec 
PZL-Sokół. To wielozadanio-
wy helikopter, produkowany 
w wielu wersjach m.in. pasa-
żerskiej, VIP, wojskowej, po-
licyjnej i ratowniczej. Spółka 
oferuje także szeroki zakres 
usług produkcyjnych: obró-
bek skrawaniem, obróbek po-
kryciowych (np. anodowanie 
w kwasie chromowym czę-
ści i struktur aluminiowych), 
konstrukcji spawanych, kle-
jenia metali i kompozytów, 
odkuwek. - W naszej branży 
nie ma miejsca na pomyłki  
i ustępstwa w zakresie po-
lityki jakości. Stale dążymy 
do doskonalenia Systemu 
Zarządzania Środowiskiem  
i BHP w oparciu o obowiązu-
jące standardy środowisko-
we oraz wymagania praw-
ne mające zastosowanie  
w prowadzeniu naszej dzia-
łalności. Dlatego też cieszy 
nas fakt nominacji do tytu-
łu JAKOŚĆ ROKU 2009. Po-
twierdza ona właściwy kie-
runek rozwoju firmy, który 
z całą pewnością będziemy 
kontynuować – podsumo-
wuje Mieczysław Majewski.

Ewa Szweda

SIECI DETALICZNE |  ŻABKA POLSKA NOMINOWANA DO TYTUŁU 
 JAKOŚĆ ROKU 2009

Sprawdzony  
model biznesowy  
własny	 sklep	 detaliczny	 to	
spora	 inwestycja	 finansowa.	
Jednak	 w	 ramach	 współ-
pracy	z	siecią	sklepów	Żabka	
może	 okazać	 się	 to	 znacznie	
prostsze.	 Dzięki	 systemowi	
agencyjnemu	firma	zapewnia	
gotowy	produkt	–	sklep	oraz	
pełne	know	how	efektywnego	
zarządzania	punktem	handlo-
wym,	a	ajent	nie	ponosi	kosz-
tów	uruchomienia	placówki.	

Sklepy sieci Żabka prowa-
dzone są przez ajentów 

na zasadach własnej działal-
ności gospodarczej, w opar-
ciu o podpisaną z firmą Żab-
ka Polska umowę współpracy. 
Ajenci otrzymują wyremon-

towany i wyposażony sklep, 
z pełnym zatowarowaniem 
oraz wsparcie marketingowe 
i szkoleniowe. 

- Model biznesowy, wy-
pracowany przez firmę Żab-
ka Polska, oparty jest na pro-
fesjonalnym przygotowaniu 
ajenta do nowoczesnego za-
rządzania sklepem detalicz-
nym oraz przekazaniu mu 
gotowej do otwarcia placówki 
handlowej. Pokrywamy w ca-
łości koszty inwestycji, które 
średnio dla jednej lokalizacji 
sięgają kilkuset tysięcy złotych 
– mówi Jacek Roszyk, prezes 
zarządu Żabka Polska SA.

- Osoby kierujące sklepami 
sieci Żabka to profesjonaliści, 

aktywnie poszukujący możli-
wości rozwoju biznesowego, 
wspólnie pracujemy i budu-
jemy wartość firmy – dodaje 
prezes Jacek Roszyk.

System stworzony przez 
sieć Żabka jest zdecydowanie 
korzystniejszy dla ajentów 
od standardowej franczyzy, 
ponieważ nie wymaga nakła-
dów finansowych, a daje moż-
liwość sprawdzenia się w pro-
wadzeniu własnego biznesu. 
W sieci Żabka nie obowiązują 
także opłaty licencyjne, dzię-
ki czemu każdy, kto pomyśl-
nie przejdzie proces rekruta-
cji i szkoleń, może otworzyć 
sklep z logo Żabki.

Żaneta Sosnowska

Spółka, którą Pan kieruje, 
prowadzi stosunkowo szeroką 
działalność w branży elektro-
energetycznej. Oferujecie swo-
im klientom zarówno usługi  
w zakresie budowy linii ener-
getycznych, jak i sprzedaży sta-
cji transformatorowych. Skąd 
pomysł na taką wielotorowość 
przedsiębiorstwa?  

- Branża, w której działa-
my, jest bardzo specyficzna  
i aby przetrwać na coraz bar-
dziej konkurencyjnym rynku, 
musimy stale poszerzać gamę 
oferowanych usług. Dlatego 
też oprócz podstawowej dzia-
łalności spółki, jaką jest budo-
wanie sieci elektroenergetycz-
nych, świadczymy także usługi 
w zakresie prac remontowych 
na obiektach elektroenerge-
tycznych oraz prowadzimy 
działalność handlową, w tym 
sprzedaż stacji transformato-
rowych własnej produkcji. Sta-
ramy się nie marnować żadnej 
szansy na zysk i zarabiać tam, 
gdzie to tylko możliwe. Prowa-
dzimy ciągły monitoring, szu-
kamy niszy na rynku i staramy 
się ją wypełnić. 

W Państwa branży obserwuje 
się ciągły i szybki rozwój techno-
logii. W jaki sposób EKUT radzi 
sobie z ich wdrażaniem?

- Zmiany ustrojowe w Pol-
sce po 1989 roku umożliwiły 





przedsiębiorstwom 
korzystanie z najnow-
szych, światowych osią-
gnięć techniczno-techno-
logicznych. Od tego momentu 
również branża energetyczna 
podlega ciągłej transformacji. 
Aby spełnić oczekiwania ryn-
ku jesteśmy zobowiązani do 
ciągłego kompleksowego pod-
noszenia jakości usług. Odno-
si się to zarówno do procesów 
planowania, produkcji, usług 
jak i stosowanych materiałów. 

Chciałbym zwrócić uwagę na 
fakt, iż podnoszenie jakości na-
szych usług nie skutkuje pod-
noszeniem cen.

Czy liczne nagrody i wyróżnie-
nia, jakie spółka uzyskuje, świad-
czą, że polityka jakości stanowi 



właściwy i słuszny 
fundament Państwa 

działalności ?
- Liczne nagrody  

i wyróżnienia stanowią dowód 
na to, że spółka podąża już dro-
gą dobrej jakości. Dzięki estety-
ce, współgraniu z otoczeniem  
i, co najważniejsze, bezpieczeń-
stwu - nasze produkty znajdu-
ją swoich  zwolenników -stałych 
odbiorców, których grono wciąż 
się powiększa. Elastyczność oraz 
indywidualne podejście pozwa-
la nam zaoferować produkty  
i usługi dokładnie takie, jakich 
klient oczekuje z zachowaniem 
gwarancji wysokiej jakości. 

Nie zapomnijmy jednak  
o tym, że firma to ludzie, którzy 
pracują na wizerunek i markę 
firmy, a odpowiednio wykwa-
lifikowani i motywowani sta-
nowią nawet gwarancję suk-
cesu! Przesadne podejście  
w stosunku do procedur syste-
mu zarządzania jakością w pe-
wien sposób ubezwłasnowol-
nia pracownika, odbierając mu 
w ten sposób  samodzielne my-
ślenie. Niedostrzeżenie człowie-
ka w tym procesie powoduje za-
bicie istoty jakości. Zadowolenie 
klienta idzie w parze z zadowo-
leniem pracownika.

Dziękuję za rozmowę.
Sylwia Kruk



ENERGETYKA | EKOLOGIA, BEZPIECZEŃSTWO, FUNKCJONALNOŚĆ

EKUT – synonim 
nowoczesności
Rozmowa z Jackiem Majewskim, prezesem 
Energetyka Kaliska – Usługi Techniczne Sp. z o.o.



	 www.biznesraport.com	 DoDatek Informacyjno-Promocyjny	 Biznes Raport  śroDa 30	września 2009 | nr 9 (46)	|	i3

Przy tak dużej ilości zarządza-
nych sklepów pomocne są za-
pewne różne innowacyjne roz-
wiązania informatyczne?

- Owszem. Jako jedna  
z niewielu firm na świecie wy-
korzystujemy światowej klasy 
szwajcarski 2-modułowy sys-
tem kontroli składania zamó-

wień: ze sklepu do magazynów 
i z magazynów do dostawców. 
Ten niezwykle inteligentny 
program, na podstawie wery-
fikacji danych historycznych 
i standardowych zachowań 
klientów, automatycznie ana-
lizuje ok. 95% zamówień, pro-
gnozując wielkość sprzedaży  
i zapotrzebowanie na określo-
ne produkty. Dzięki temu sys-



Marka Drogerie 
Natura istnieje na 
rynku kosmetycz-
nym już od 12 lat. 
Zna ją każda Polka. 
Nie każdy jednak 
wie, jakie były jej 
początki.

- Swoją dzia-
łalność rozpoczę-
liśmy w 1990 roku 
jako firma Polbita, zajmująca 
się wówczas handlem dystry-
bucyjnym kosmetyków, arty-
kułów chemii i gospodarstwa 
domowego. Początki wyglą-
dały podobnie jak cały handel  
w Polsce w tamtych czasach  
- prowadzona sprzedaż miała 
charakter bazarowy. 

Bardzo szybko jednak 
zmieniliśmy sposób działania 
i sięgnęliśmy pozycji najwięk-
szej hurtowni dystrybucyjnej 
o zasięgu ogólnopolskim, sta-
jąc się największym partnerem 
handlowym wiodących pro-
ducentów kosmetycznych. To 
dzięki nam polscy konsumenci 
mogli sięgnąć po niedostępne 
wcześniej zagraniczne marki: 
L’Oreal, Palmolive, Wella czy 
Gillette. W 1996 roku nasza 
firma stała się częścią irlandz-
kiego holdingu IWP, by w roku 
następnym, w wyniku obser-
wacji zmian na rynku, silnego 
rozwoju nowoczesnych sieci 
handlowych i supermarketów, 
opracować koncepcję utworze-
nia własnej sieci detalicznej 
pod nazwą Drogerie Natura. 

I tak w lipcu 1997 roku 
w Warszawie przy ulicy 
Krasnobrodzkiej powstaje 
nasz pierwszy sklep własny  
z logo Drogerie Natura. Warto 
nadmienić, że był to pierwszy 
w Polsce całkowicie samoob-
sługowy sklep drogeryjny. 

Po roku 2006 Polbita skupi-
ła swoje działania na rozsze-
rzaniu sieci drogerii, rezygnu-
jąc z handlu dystrybucyjnego 
kosmetykami. Obecnie, jako 
jedna z najbardziej liczą-
cych się sieci drogeryjnych  
w Polsce, mamy już ponad 
250 sklepów rozmieszczonych  
w całym kraju, a liczba ta  
z roku na rok rośnie.

Klientami sklepów kosme-
tycznych są głównie kobiety.  
Co Drogerie Natura oferują 
współczesnej Polce?

- Współczesne kobiety lu-
bią być przede wszystkim za-
dbane. Przywiązują dużą uwa-
gę do pielęgnacji twarzy, ciała, 
włosów, paznokci. Są przy tym 
niesamowicie świadome swo-
ich potrzeb. A dla nas ich za-
spokojenie jest najważniejsze. 
Proponujemy najszerszą ofer-
tę kosmetyków do pielęgnacji 
twarzy i ciała. Poszczególne 
grupy produktów umieścili-
śmy w wydzielonych strefach 
sklepu. Na przykład kosme-
tyki do makijażu znajdują się  
w specjalnych szafach i na tzw. 
stołach makijażowych, odpo-
wiednio podświetlonych, by 
ułatwić klientkom dobór kon-
systencji czy koloru testowa-
nych kosmetyków. 

Oprócz ok. 8 tys. pozycji 
asortymentowych wiodących 
marek koncernowych, posia-
damy również imponującą 
ofertę linii wyłącznych i ma-
rek własnych. Na szczególną 
uwagę zasługują dwie świet-





nie sprzedające się 
marki własne ko-
smetyków do ma-
kijażu. Pierwsza  
z nich to Sensique, 
która osiągnę-
ła ponad 5-pro-
centowy udział  
w sprzedaży ilo-
ściowej na global-
nym rynku ko-

smetycznym. Drugą markę 
stanowi nowość, wprowadzo-
na w lipcu tego roku - marka 
My Secret, ciesząca się ogrom-
nym zainteresowaniem klien-
tek. To pokazuje, że klient do-
cenia wysoką jakość produktu 
w przystępnej cenie. 

Jednak nie tylko współcze-
sna Polka jest naszą klientką. 
Systematycznie rośnie udział 
procentowy mężczyzn wśród 
klientów Drogerii Natura. 
Dla nich również mamy sze-

roki asortyment kosmety-
ków, właściwie w każdej ka-
tegorii. Szczególnie mocno 
rozwinęliśmy segment pielę-
gnacji twarzy i ciała z kosme-
tykami adresowanymi wyłącz-
nie do mężczyzn. Co więcej  
– uwzględniamy powszech-
nie znany wśród mężczyzn 
brak zamiłowania do zaku-
pów i dlatego umieściliśmy 
kosmetyki męskie w jednym 
miejscu, nie zmuszając panów 
do wędrówki po całej droge-
rii. Staramy się bowiem wy-
chodzić naprzeciw konsu-
menckim oczekiwaniom, tak 
aby każdy znalazł to, czego 
potrzebuje.

Naszą ofertę uzupełnia 
szeroki wybór zapachów se-
lektywnych w poręcznych, 
niewielkich pojemnościach  
w bardzo korzystnej cenie.

Ale oprócz bogatego asorty-
mentu doskonałych jakościowo 
kosmetyków w swoich sklepach 
oferują Państwo coś jeszcze…

- Zgadza się. Będąc maso-
wą siecią drogeryjną, jako je-
dyni oferujemy fachowe po-
rady z zakresu właściwego 
doboru kosmetyku i pielęgna-
cji twarzy. Przy pomocy spe-
cjalistycznego sprzętu sprowa-
dzonego z Anglii, badającego 
trzy podstawowe elementy 
skóry, prowadzimy bezpłatne 
dermokonsultacje i dobór wła-
ściwego kosmetyku do okre-
ślonego typu cery. W naszych 
sklepach w całej Polsce pracuje 
ponad 300 konsultantek, przy-
gotowanych do udzielania in-
dywidualnych porad klientom 
w zakresie kosmetologii, pod-
staw dermatologii oraz wiza-
żu. Każda Polka odwiedzająca 
Drogerie Natura może więc li-
czyć na fachową, profesjonal-
ną poradę. Dodatkowo pro-
wadzimy cykliczne pokazy 
wizażu, które cieszą się bar-



dzo dużą popularnością i za-
interesowaniem klientek.

Czy Polki są wymagającymi 
klientkami?

- Na pewno są coraz bar-
dziej wymagające. Chcą wię-
cej wiedzieć o produktach, 
zaletach i korzyściach wynika-
jących z ich używania. Zadają 
coraz więcej pytań i oczeku-
ją pełnej i szybkiej informacji. 
Naszą misją jest właśnie towa-
rzyszenie klientowi w procesie 
wyboru kosmetyku, który za-
spokoi jego wszystkie potrze-
by. Do każdego klienta nale-
ży podejść indywidualnie i ze 
zrozumieniem. Bezpośrednie 
rozmowy z kompetentną kon-
sultantką, mającą szeroką 
wiedzę w zakresie oferowa-
nych produktów, są wartością 
niezastąpioną.

Jak Państwo sprostają ich 
wymaganiom?

- Szczególny nacisk kła-
dziemy na jakość obsługi  
w naszych sklepach. Aby za-
pewnić najwyższy jej poziom, 
nasz personel przechodzi in-
tensywne regularne szkolenia, 
nie tylko z podstawowych za-
sad doboru kosmetyku, ale 
również z zakresu pielęgnacji 
twarzy, stylizacji i koloryzacji 
włosów, zapachów selektyw-
nych, jak również zdobywa 
wiedzę na temat najnowszych 
wyników badań i trendów  
w kosmetyce. Wyjściem naprze-
ciw potrzebom klientów jest 
także odpowiednia ekspozycja 
produktów, ułatwiająca spraw-
ne i przyjemne dokonywanie 
zakupów. Nasze klientki mają 
mieć poczucie, że czas spędzo-
ny w Drogerii Natura jest cza-
sem tylko dla nich, jest przyjem-
nością. Dlatego też niezmiernie 
ważnym atutem naszych skle-
pów jest przyjazny i estetyczny 
wystrój wnętrz, pełny ciepłych 
kolorów i doskonałego oświe-
tlenia, które nie przekłamuje 
obrazu kolorystycznego dobie-
ranych kosmetyków.

Gdzie zatem możemy szukać 
Państwa sklepów?

- Jesteśmy obecni w ca-
łej Polsce. Nasze drogerie 
zlokalizowane są zarówno  
w mniejszych miejscowościach 
- pow. 20 tys. mieszkańców, jak 
i w dużych aglomeracjach, np. 
Wrocław, Kraków, Warszawa, 
Katowice. Odważnie wchodzi-
my do centrów i galerii han-
dlowych. Ważne są dla nas 
również lokalizacje osiedlowe, 
które znamionują duże przy-
wiązanie lokalnych mieszkań-
ców do konkretnego sklepu, 
konkretnego sprzedawcy, kon-
kretnej konsultantki. Jeszcze 
raz podkreślę - naszą misją jest 
być jak najbliżej klienta i tym 
kierujemy się również przy 
doborze lokalizacji.







temowi dostarczamy naszym 
klientom wyroby, jakich w da-
nym czasie oczekują. 

Ważną rolę spełnia tak-
że nasza strona internetowa, 
dzięki której możemy oceniać 
zadowolenie klientów. Jako 
pierwsza sieć drogeryjna uru-
chomiliśmy tak profesjonalny 
portal, który bardzo szybko 
stał się stroną społecznościową. 
Na jej forum może wypowie-
dzieć się każdy. Otrzymujemy 
tam nieprawdopodobną ilość 
pozytywnych, wręcz entu-
zjastycznych komentarzy  
i opinii na temat produktów 
i usług w naszych sklepach.  
www.drogerienatura.pl pre-
zentuje każdy produkt z linii 
własnych i wyłącznych, za-
wiera profesjonalne porady, 
których udzielają specjaliści  
z różnych obszarów. O po-
pularności tej strony świad-
czy liczba ok. 25 tysięcy zare-
jestrowanych użytkowników  
i ponad 225 tysięcy wejść mie-
sięcznie. Jak pokazują rankin-
gi, strona Drogerii Natura jest 
jedną z najczęściej odwiedza-
nych stron internetowych w te-
matyce pielęgnacji urody.

Państwa firma została wie-
lokrotnie nagrodzona, m.in. 


KOSMETYKI | DROGERIE NATURA NOMINOWANE DO TYTUŁU JAKOŚĆ ROKU 2009

Sekrety naturalnego piękna
Rozmowa z Wojciechem Filipczykiem, prezesem zarządu Polbita Sp. z o.o., operatora ogólnopolskiej sieci sklepów Drogerie Natura

Marki własne i wyłączne Drogerii Natura
w	Drogeriach	natura	czeka	na	
nas	 życzliwa,	 kompetentna		
i	 profesjonalna	 obsługa	 oraz	
najszerszy	wybór	kosmetyków!	
znaczna	ich	część	to	marki,	któ-
rych	nie	można	nabyć	w	innych	
sieciach.	należy	do	nich:

SENSIQUE - marka stworzona 
wyłącznie dla sieci Drogerie natura! 
to wysokiej jakości kosmetyki  
w najmodniejszych kolorach, ba-
zujące na światowych trendach  
w dziedzinie makijażu. Dzięki nim, 
każda kobieta pozostanie piękna! 
pozostanie trendy!

MY SECRET - marka własna sieci 
Drogerie natura, która miała swo-
ją inaugurację na początku lipca 
2009 roku. to kosmetyki, które od-
dają spontaniczną i pełną nowych 
doznań radość młodości. to feeria 
kolorów pozwalająca na zabawę 
własnym wizerunkiem i szukania 
swego niepowtarzalnego stylu. 
marka idealna dla młodych dziew-
cząt oraz wszystkich kobiet, które 
niezależnie od wieku zachowują 
młodość ducha i radość życia.

inne mar k i,  do s tęp ne t y lko  
w Drogeriach natura to: therme, 
natur Vital, aloe Vera, natuderm 
botanics, mariella rossi, Fruttini, 
Dulgon, infinity, shea Karité.

więcej na 
www.drogerienatura.pl

Oskarami Kosmetyków. W tym 
roku pretendują Państwo do ty-
tułu JAKOŚĆ ROKU. Jaką rolę ma 
dla Państwa to wyróżnienie?

- Każda nagroda ma dla 
nas ogromne znaczenie. 
Nominacja do tytułu JAKOŚĆ 
ROKU nie jest zaskoczeniem. 
To potwierdzenie najwyższej 
jakości obsługi w naszych dro-
geriach i wyrobów w nich ofe-
rowanych. Stale podkreślają ją 
również nasze klientki. To ich 
zadowolenie daje nam najwięk-
szą satysfakcję. Niezwykła po-
pularność i stale rosnąca liczba 
klientów dają prawo do śmia-
łego stwierdzenia, że odnieśli-
śmy sukces.

Czemu Polbita i jej marka 
Drogerie Natura zawdzięczają 
ten sukces?

- Przede wszystkim pra-
cy całego zespołu, który two-
rzy naszą firmę. Cenię po-
święcenie i zaangażowanie 
oraz umiejętność wspólnego 
działania wszystkich pracow-
ników na każdym szczeblu  
w naszej firmie. Bez współpra-
cy niemożliwym byłoby osią-
gnięcie zamierzonych celów.

Na koniec pytanie o najbliż-
sze plany.

- Są ambitne. Zamierzamy 
stale się rozwijać, otwierając 
ok. 50 sklepów rocznie w cie-
kawych lokalizacjach ulicz-
nych i centrach handlowych. 
Chcemy pozostać innowacyj-
ni, będziemy poszerzać asor-
tyment marek korporacyj-
nych i linii na wyłączność. 
Niezmiennie będziemy dbać  
o doskonalenie i szkolenie per-
sonelu, by podążając za coraz 
bardziej wymagającym ryn-
kiem, utrzymać pozycję lidera 
w swojej branży.

Dziękuję za rozmowę.
Marta Prusek – Galińska 
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40 lat pracy docenione
Rozmowa z Wiesławem Kamińskim, prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku

Kapituła konkur-
su JAKOŚĆ ROKU 
2009 postanowi-
ła wyróżnić Pań-
stwa spółkę na polu 
p r oj a koś c i ow y m . 
Przedsiębiorst wo 
od wielu lat cie-
szy się zaufaniem 
ze strony miesz-
kańców Radomska, 
przede wszystkim 
dzięki utrzymywa-
niu wysokich stan-
dardów w zakre-
sie świadczonych 
usług. Czy trudno 
jest realizować po-
litykę jakości dla 
tak dużego grona 
odbiorców? 

- Nie jest ła-
two sprostać ocze-
kiwaniom i wy-
maganiom, które 
są stawiane przed nami, 
zwłaszcza że funkcjonuje-
my w oparciu o cztery nie-
zależne podmioty, czyli 
Zakład Wodociągów i Ka-
nalizacji, Oczyszczalnię 
Ścieków, Zakład Ciepłow-
niczy oraz Zakład Oczysz-
czania Miasta i Transportu. 
Posiadamy również certyfi-
kowane Laboratorium Ba-
dań Fizyko-Chemicznych. 
Prowadzimy schronisko 
dla bezdomnych zwierząt 
oraz świadczymy szeroko 
rozumiane usługi remon-
towo-budowlane. Naszy-



mi odbiorcami w zakresie 
dostaw wody są wszyscy 
mieszkańcy Radomska,  
a w zakresie odbioru od-
padów stałych, czyli śmie-
ci, cała aglomeracja miej-
ska plus 12 ościennych 
gmin z powiatu radomsz-
czańskiego. Dysponuje-
my jednak kompetentnym  
i stabilnym personelem, 
którego zaangażowanie 
gwarantuje nam sukces na 
wszystkich polach działal-
ności. Konsekwentnie re-
alizujemy wytyczane cele, 
dzięki temu jesteśmy kon-

kurencyjni nie 
tylko pod wzglę-
dem ceny, ale 
także jakości. 
Mieszkańcy wi-
dzą i doceniają 
nasze podejście 
do pracy, któ-
re przejawia się 
również w przy-
jaznym stosun-
ku do nich. Wiele 
uwagi przykła-
damy do promo-
wania ekologicz-
nego stylu życia. 
Zachęcamy do 
segregacji śmie-
ci. Nieodpłatnie 
rozdajemy wor-
ki przeznaczo-
ne do tych celów 
i nieodpłatnie je 
odbieramy.

Wspomniał Pan 
o certyfikowanym Labora-
torium Badawczym. Mam 
rozumieć, że jest to jeden  
z nieodłącznych elementów 
prowadzonej przez spółkę 
polityki projakościowej.

- Co pewien czas media 
obiega informacja o zatru-
ciu wody pitej. W skrajnych 
przypadkach całe miasta są 
pozbawione do niej dostę-
pu. Większości z tych wy-
darzeń można zapobiegać, 
ale koniecznie trzeba mieć 
odpowiednio przystosowa-
ne ośrodki badawcze, które 
w miarę wcześnie umożli-



wiłyby poinformowanie 
mieszkańców i służb tech-
nicznych o zagrożeniu. 
Postanowiliśmy więc za-
inwestować spore środki  
w istniejące już Laborato-
rium Działu Ochrony Środo-
wiska. Konsekwencją tych 
działań było uzyskanie 24 
lutego bieżącego roku Cer-
tyfikatu Centralnego Biura 
Akredytacyjnego. Dzisiaj 
możemy wychodzić na-
przeciw wszelkim niebez-
pieczeństwom, dzięki wcze-
śniejszym przygotowaniom  
i badaniom, które gwaran-
tują, że mieszkańcy nig-
dy nie zostaną narażeni na 
wodę, która jest w jakim-
kolwiek stopniu bakterio-
logicznym czy chemicz-
nym zanieczyszczona. 
Jest to inwestycja, która  
w szczególny sposób od-
zwierciedla nasze podejście 
do realizowanej polityki 
projakościowej. Wymaga-
ła bowiem od nas nie tylko 
dużych nakładów finanso-
wych, ale przede wszyst-
kim olbrzymiego zaanga-
żowania i wkładu pracy ze 
strony personelu. 

Działalność PGK nie koń-
czy się jednak na dostarcza-
niu wody? 

- Jak już wspominałem, 
zakres usług, które świad-
czymy, jest bardzo szeroki. 
Oprócz wywozu odpadów 
komunalnych i oczysz-



czania ścieków dostarcza-
my między innymi ciepło 
do blisko 45% wszystkich 
mieszkań i obiektów na te-
renie Radomska. Przykła-
damy wiele starań do tego, 
aby także w tym segmencie 
jakość była na jak najwyż-
szym poziomie. Stale mo-
nitorujemy sieci ciepłow-
nicze, co jest elementem 
działań prewencyjnych 
przedsiębiorstwa. Zależy 
nam, aby w okresie zimy 
wszystko odbywało się  
w sposób bezproblemowy, 
a wszelkie awarie usuwa-
my tak szybko, jak tylko to 
jest możliwe. 

Czy w najbliższym czasie 
przewidują Państwo realiza-
cję nowych inwestycji?

- Obecnie naszym nad-
rzędnym celem jest osta-
teczne przygotowa -
nie spółki do wdrożenia  
w przyszłym roku zinte-
growanego systemu zarzą-
dzania jakością ISO 9001  
i 14001. Oczywiście wszel-
kie działania, mające na 
celu certyfikację przedsię-
biorstwa, zostały poczy-
nione już wcześniej, więc 
wszelkie modernizacje pod 
względem organizacyjnym 
i dokumentacyjnym mamy 
już za sobą. Od trzech lat 
realizujemy także program 
mający na celu wybudowa-
nie nowych sieci kanali-
zacyjnych oraz unowocze-



śnienie już istniejących. 
Program ten docelowo ma 
zostać sfinalizowany do 
końca 2013 roku, co ozna-
cza, że każdego roku jeste-
śmy zobowiązani do stwo-
rzenia co najmniej 8 km 
nowych sieci. Dlatego też 
wiele naszych planów in-
westycyjnych związanych 
jest właśnie z tymi praca-
mi, ale nie tylko. Jesteśmy 
też w trakcie adaptacji pol-
skiego projektu, którego za-
łożeniem jest walka z tzw. 
niskimi emisjami. W maju 
bieżącego roku rozpoczęli-
śmy budowę nowoczesne-
go składowiska odpadów 
komunalnych o europej-
skim standardzie z osobną 
linią do segregacji śmieci, 
termin zakończenia – gru-
dzień 2009 r. W planach 
mamy także nowy pro-
jekt, który będzie realizo-
wany przy wykorzystaniu 
znacznych środków z do-
tacji unijnych. Będzie to 
modernizacja zakładu cie-
płowniczego, a zaraz po-
tem modernizacja miej-
skiej oczyszczalni ścieków. 
Tak więc plany są nie tylko 
wieloletnie, ale i ambitne. 
Wynika to bowiem z naszej 
misji, którą jest stworzenie 
prężnego i nowoczesnego 
przedsiębiorstwa o komu-
nalnym charakterze. 

Dziękuję za rozmowę.
Ewa Szweda



Słodki smak 
jakości
Firma	 Cuprod	 z	 Kluczborka	
już	od	��	lat	cieszy	klientów	
kunsztem	 swoich	 słodkich	
wyrobów.	wyborny	czekola-
dowy	smak	idzie	w	parze	z	naj-
wyższą	jakością,	tworząc	ide-
alne	połączenie	dla	smakoszy,	
pragnących	uczty	podniebie-
nia	i	wysokich	standardów.

Głównym produktem fir-
my są ciasteczka, bę-

dące połączeniem lekkie-
go biszkoptu, aromatycznej 
galaretki oraz czekoladowej 
polewy. Cuprod specjalizu-
je się w produkcji pod mar-
kami własnymi odbiorców 
np. ARO i TIP - dostępnych 
w wielu sieciach super i hi-
permarketów. Mimo ogrom-
nej konkurencji na rynku 
cukierniczym Cuprod zna-
lazł liczne grono wielbicie-
li swoich słodkości również 
poza granicami naszego kra-
ju. – Dzisiaj nasze ciasteczka 
są chętnie kupowane nie tyl-
ko w Polsce - 50% naszej pro-
dukcji stanowi eksport do 
niemal wszystkich krajów 
Europy m.in. Anglii, Fran-
cji czy na Ukrainę - mówi 
Krzysztof Kozłowski, pre-
zes zarządu firmy Cuprod 
Sp. z o.o. 

Firmę należy utożsamiać 
nie tylko z doskonałym sma-
kiem, ale również z prężnym 
działaniem na polu polityki 
jakości i zarządzania. Wdro-
żony system HACCP, IFS, 

certyfikat BRC, a także ISO 
9001 oraz ISO 22000 to, zda-
niem prezesa, podstawa suk-
cesu i zapewniania klientom 
najwyższej klasy wyrobów, 
równie przyjaznych pod-
niebieniu, jak i zdrowiu.  
- Utrzymywanie standardów 
jakości produkcji to dla mnie 
rzecz oczywista. Decyduje to 
między innymi o tym, czy 
nasz produkt pozostaje kon-
kurencyjny na rynku. Dzięki 
zaangażowaniu i sumiennej 
pracy każdego pracownika 
wszystkie zewnętrzne au-
dyty kończą się pozytyw-
nym finałem -  dodaje pre-
zes Kozłowski. 

Wkrótce firma Cuprod 
planuje zaszturmować eu-
ropejski rynek nowymi, in-
nowacyjnymi produktami. 
Spółka rozpoczyna bowiem 
produkcję wyrobów bezglu-
tenowych oraz bezcukro-
wych przeznaczonych dla 
diabetyków i osób dbających 
o linię. - Postanowiliśmy iść 
za nurtem potrzeb współ-
czesnego konsumenta, który 
coraz częściej zwraca uwagę 
na walory odżywcze kupo-
wanych produktów. Myślę, 
że znaleźliśmy wymarzone 
rozwiązanie na słodkie ży-
cie bez gorzkich konsekwen-
cji - puentuje.

Natalia Zarzeka

POŚCIEL DZIECIĘCA | FIRMA FERETTI NOMINOWANA DO TYTUŁU JAKOŚĆ ROKU 2009

Komfort już od  
pierwszych chwil...
Rozmowa z Adamem Paćkowskim, właścicielem firmy Feretti

Feretti jest liderem w seg-
mencie pościeli dziecięcej. 
Skąd pomysł na taką branżę?

- Decyzja o wprowadzeniu 
marki Feretti została podjęta 
w wyniku obserwacji rynku  
i zmieniających się potrzeb 
rodziców. Postanowiliśmy 
zaproponować produkt, któ-
ry spełniałby oczekiwania 
rodziców w zakresie jakości, 
wzornictwa i nowatorskich 
rozwiązań. Wprowadzenie 
pościeli Feretti do sklepów  
w Polsce było w pewnym 
sensie wydarzeniem przeło-
mowym. Nikt przed nami nie 
oferował pościeli z takim bo-
gactwem aplikacji czy zastoso-
waniem rozwiązań, zwiększa-
jących komfort użytkowania 
jak np. EASY WASH - system 
umożliwiający pranie poszwy 
ochraniacza bez ryzyka znisz-
czenia wypełnienia. 

Co dokładnie Feretti ma 
do zaoferowania młodym 
rodzicom?

- Specjalizujemy się w dys-
trybucji pościeli dla dzieci 
oraz akcesoriów z nimi zwią-
zanych, jak: rożki, przybor-
niki, baldachimy, śpiworki 
i okrycia kąpielowe. Dzięki 
kompleksowej ofercie, rodzi-
ce, decydując się na jedną 
z naszych kolekcji poście-
li, mają możliwość dobrania 
do niej wszystkich niezbęd-





nych akcesoriów w danym 
wzornictwie. 

W jaki sposób realizowana 
jest w Feretti polityka jakości?

- Przywiązujemy wagę do 
jakości działania naszej firmy 
w każdym elemencie jej funk-
cjonowania. Chcemy, aby na-
sze produkty spełniały stan-
dardy najwyższej jakości,  
a ewentualne reklamacje były 
sprawnie realizowane. Duży 
nacisk kładziemy na profesjo-
nalizm w kontaktach z naszy-
mi partnerami handlowymi  
i konsumentami.



Jakimi wyróżnieniami może 
pochwalić się firma?

- W tym roku, dzięki na-
szej konsekwentnej pracy  
i zaangażowaniu,  pretenduje-
my do tytułu JAKOŚĆ ROKU 
2009. Ponadto jesteśmy laure-
atem nagrody Laur Konsu-
menta 2008. 

W jaki sposób Feretti zwięk-
sza konkurencyjność na 
rynku?

- Aby dostosować ofer-
tę produktową do szero-
kich potrzeb rodziców, dą-
żymy do stworzenia pełnej 





gamy innowacyjnych pro-
duktów. Po systemie EASY 
WASH zaproponowaliśmy 
rodzicom kołderkę INGEO  
z wypełnieniem z włókna 
kukurydzianego, które prze-
puszcza wilgoć, zmniejszając 
ryzyko przegrzania dziecka. 
Najnowszym wprowadzo-
nym rozwiązaniem jest PU-
RISTA - dodatek hamujący 
rozwój bakterii oraz zapew-
niający dłuższą świeżość po 
praniu. 

Jak w dwóch zdaniach moż-
na określić misję firmy?

- Naszym celem jest do-
starczanie pościeli, spełniają-
cej najwyższe standardy bez-
pieczeństwa i komfortu snu 
dziecka. Te dwa kryteria są 
wyznacznikiem wszelkich 
podejmowanych przez nas 
działań. 

Jakie są plany na najbliższe 
lata?

- W najbliższym czasie bę-
dziemy w stanie zapropono-
wać rodzicom nowe wzory po-
ścieli. Planujemy dodatkowo 
wzbogacić je o nowe funkcjo-
nalności. Tym samym kolejny 
raz wyznaczymy nowe trendy 
na rynku pościeli w Polsce. Po-
zwoli to nam utrzymać pozy-
cję lidera w branży w najbliż-
szych latach.

Dziękuję z rozmowę.
Natalia Zarzeka








