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Tradycja Państwa 
działalności sięga lat 
pięćdziesiątych XX 
wieku. Dzisiaj Grupę 
Kęty tworzy zróżni-
cowany holding, sku-
piający 23 spółki. Co 
Pana zdaniem zade-
cydowało o tak du-
żym sukcesie i rozpo-
znawalności marki nie 
tylko w kraju, ale także poza 
jego granicami?

- Budowanie silnej mar-
ki zajęło nam kilkanaście lat. 
Przełomową datą był rok 1993, 
kiedy właścicielem spółki sta-
ło się konsorcjum finansowe 
z amerykańskimi fundusza-
mi inwestycyjnymi na czele. 
Fundusze umożliwiły zarzą-
dowi realizację własnej stra-
tegii rozwoju, wspierały go 
merytorycznie i zapaliły zie-
lone światło dla inwestycji na 
niespotykaną w historii firmy 
skalę. To właśnie dzięki inwe-
stycjom w nowoczesne tech-
nologie Grupa Kęty dogoni-
ła europejskie firmy i może  
z nimi konkurować jak równy 
z równym. 

Inną ważną datą był rok 
1999. Grupa Kęty zakupi-
ła wtedy częściowy pakiet 
udziałów firmy Metalplast-
Bielsko, największego wów-
czas w Polsce producenta 
stolarki aluminiowej. Był to 

 fundament, na bazie 
którego utworzono 
spółkę Aluprof, dziś 
prężnie działającą 
firmę w segmencie 
nowoczesnych syste-
mów aluminiowych. 

Jesteśmy także 
największym i naj-
bardziej doświad-
czonym produ-

centem opakowań giętkich  
w kraju, zaopatrując w opako-
wania większość zagranicz-
nych koncernów działających 
na polskim rynku. W moim 
przekonaniu kluczem do suk-
cesu, zarówno w branży alu-
miniowej, jak opakowaniowej, 
było osiągnięcie przez nas per-
fekcji w zakresie rozwiązań 
technologicznych. Postawi-
liśmy na jakość, zdając sobie 
sprawę z faktu, że na świato-
wym rynku nie ma miejsca 
na przeciętność. Oczywiście 
inwestycje wymagały od nas 
wielomilionowych nakładów 
finansowych, ale warto było 
ponieść takie koszty. Wysokiej 
jakości profesjonalne urządze-
nia i innowacyjne technolo-
gie stały się dla nas podsta-
wą i jednocześnie gwarantem 
funkcjonowania w oparciu  
o najwyższe światowe standar-
dy. Nasza strategia dzisiaj pro-
centuje mocną pozycją spółki 
na rynkach międzynarodo-

wych. Od 13 lat naszą wiary-
godność potwierdza obecność 
na Giełdzie Papierów Warto-
ściowych w Warszawie.

Co zatem składa się na sys-
tem zarządzania jakością  
w Grupie Kęty?

- Platformę zarządzania ja-
kością stanowi zintegrowa-
ny system, który stanowią 
trzy współdziałające ze sobą  
i uzupełniające się podsystemy 
przedsiębiorstwa: zapewnienia 
jakości, zarządzania środowi-
skiem oraz bezpieczeństwem 
pracy, oparte o normy ISO 
9001, ISO 14001 oraz specyfi-
kację PN-N 18001. W związku 
z współpracą z przemysłem 
motoryzacyjnym, poddaliśmy 
certyfikacji standard ISO/TS 
16949, dzięki któremu możemy 
dostarczać nasze profile alu-
miniowe do wielu renomowa-
nych koncernów samochodo-
wych. Współpracujemy m.in.  
z takimi koncernami, jak: 
Volkswagen, Audi oraz Po-
rsche. Elementem dobrze od-
zwierciedlającym nasze po-
dejście projakościowe jest 
powstające właśnie w ramach 
programu Innowacyjna Go-
spodarka, Centrum Badawczo-
Rozwojowe Grupy Kęty SA.

Rozumiem, że prowadzona 
polityka jakości jest doceniania 
przede wszystkim przez Pań-
stwa klientów, ale nie tylko?





- Jak najbardziej. Posia-
dane przez nas certyfikaty 
otwierają nam wiele drzwi na 
rynkach europejskich i świa-
towych. W Polsce natomiast  
z naszych usług korzysta prak-
tycznie 60% rynku. Z naszych 
systemów aluminiowych wy-
konane zostały 
fasady takich 
obiektów, jak: 
terminal lotni-
ska Okęcie II, 
hotel Hilton, 
Platinum To-
wers, Atrium 
City w War-
szawie, będące 
w budowie lot-
nisko Boryspol 
w Kijowie oraz 
dziesiątki hote-
li, biurowców, 
galerii handlo-
wych, salonów samochodo-
wych, obiektów publicznych. 
Dużą popularnością, zwłasz-
cza wśród zagranicznych kon-
cernów działających w Polsce, 
cieszą się produkowane w Kę-
tach i Tychach opakowania 
giętkie. I w tym przypadku 
ogromną rolę odgrywa nasz 
potencjał technologiczny oraz 
jakość, co potwierdzają certy-
fikaty BrC/IoP - system zarzą-
dzania stworzony przez Bri-
tish Retail Consortium (BrC) 
i Institute of Packaging (IoP) 
oraz system zarządzania 
bezpieczeństwem żywności 

zgodnie z Normą Europejską 
ISO 22000:2005. Nasze stara-
nia są doceniane przez nie-
zależne instytucje biznesowe.  
W 2003 roku zdobyliśmy ty-
tuły Giełdowej Spółki Roku 
i Spółki o Najwyższych Stan-
dardach CORPORATE GO-

VERNANCE 
oraz kilka-
krotnie tytuł 
Spółki God-
nej Zaufania.  
W tym roku 

zdecydowaliśmy się na udział 
w programie promocji jakości 
poprzez zgłoszenie do kon-
kursu JAKOŚĆ ROKU 2009. 

Jaka jest zatem Państwa po-
zycja w branży?

- Zarówno jeżeli chodzi 
o produkcję opakowań, jak  
i branżę aluminiową, to  
w tej części Europy jesteśmy 
zdecydowanym liderem. 



Nie ma drugiego tak dużego  
i zaawansowanego technolo-
gicznie producenta jak Gru-
pa Kęty. Nasze roczne obro-
ty szacowane są na poziomie 
ok. 1,2 mld zł, a zysk opera-
cyjny wraz z amortyzacją za 
ubiegły rok wyniósł ok. 188 
mln zł. Obecnie naszym pod-
stawowym celem jest stwo-
rzenie nowego wizerun-
ku holdingu jako jednolitej 
grupy kapitałowej zajmują-
cej się produkcją systemów 
aluminiowych. 

Czy Grupa Kęty odczuła 
kryzys? 

- Pierwsze symptomy 
kryzysu zauważyliśmy już  
w pierwszym kwartale ubie-
głego roku. Wtedy podjęli-
śmy daleko idące działania 
restrukturyzacyjne. Ograni-
czyliśmy działalność, likwi-
dując np. niektóre zagraniczne 
jednostki. Najbardziej jednak 
odczuliśmy kryzys w segmen-
cie wyrobów wyciskanych. Na 
szczęście udało nam się prze-
trwać ten najgorszy okres  
i w dniu dzisiejszym cała struk-
tura grupy w każdym obsza-
rze jest dostosowana do zaist-
niałych warunków. Widoczne 
jest to przede wszystkim w za-
dowalających wynikach finan-
sowych. Jeżeli chodzi o dalszą 
drogę rozwoju Grupy Kęty SA 
jestem pozytywnej myśli.

Dziękuję za rozmowę.
Ewa Szweda
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Światowa jakość - polskie rozwiązania
Rozmowa z Dariuszem Mańko, prezesem zarządu Grupy Kęty SA

Aluprof	SA	jest	 jedną	z	nie-
wielu	 polskich	 firm,	 która	
sprzedaje	własny	know-how.	
Tworzy	i	dystrybuuje	nie	tylko	
systemy	fasadowe	i	okienno-
drzwiowe,	 ale	 również	 sys-
temy	rolet	zewnętrznych.	

Systemy wymyślane  
i produkowane w Alu-

prof SA tworzone są dla 
klienta, stąd konieczność 
ciągłego ich doskonalenia. 
W procesie tym szczegól-
nie inspirujące są wyma-
gania stawiane przez ar-
chitektów, którzy wciąż 
poszukują indywidualnych 
i nietypowych rozwiązań. 
Współpraca z nimi to wy-
zwanie, które owocuje nie-
powtarzalnymi realiza-
cjami. W ostatnich dwóch 
latach Aluprof SA zdobył 
wiele prestiżowych kon-
traktów na dostawy swoich 
systemów do obiektów po-
wstających w największych 
miastach Polski. Najważ-
niejsze to: New City, Plati-
num Towers i Atrium City 
w Warszawie, Cross Point 
w Łodzi, Łużycka Bussi-
nes Park, Arkońska Bussi-
nes Park i Dom Zdrojowy 
w Sopocie, biurowce Phi-
lip Morris, Meduza i GTC 

w Krakowie, Justin Center 
we Wrocławiu oraz wiele 
innych.

Najważniejszym dziś 
zadaniem, stojącym przed 
działem rozwoju Aluprof 
SA, jest zaspokojenie wizji 
architektów i inwestorów 
poprzez dostosowanie sys-
temów fasadowych i okien-
no-drzwiowych do potrzeb 
rynku krajowego i zagra-
nicznego oraz ukierunko-
wanie na produkty, cha-
rakteryzujące się między 
innymi wysoką izolacyj-
nością termiczną, wodosz-
czelnością, wytrzymałością 
na obciążenia, niską praco-
chłonnością, a równocze-
śnie wysoką trwałością 
podczas użytkowania. Wła-
ściwości te są potwierdzo-
ne przez niezależne akre-
dytowane i notyfikowane 
instytuty badawcze krajo-
we i zagraniczne. Należą 
do nich między innymi: In-
stytut Techniki Budowlanej  
w Warszawie, IFT Rosenhe-
im w Niemczech oraz an-
gielski CWCT. Certyfikaty 
i klasyfikacje uzyskiwane 
w renomowanych laborato-
riach potwierdzają spełnie-
nie przez produkty Aluprof 
SA wysokich wymagań 

stawianych przez obowią-
zujące normy europejskie  
i umożliwiają ich stosowa-
nie na rynku krajowym oraz 
wymagających rynkach za-
granicznych zgodnie z in-
dywidualnymi wymaga-
niami architektonicznymi. 

Aluprof SA to firma 
znana i uznana w bran-
ży budowlanej. Jest lau-
reatem wielu wyróżnień, 
m.in. otrzymała nagro-
dę Orły Polskiego Budow-
nictwa – I miejsce w kate-
gorii Stolarka Budowlana 
oraz Laur Klienta w kate-
gorii Systemy Aluminio-
we, tytuły: Lidera Eksportu 
i Lidera Rynku Stolarki Bu-
dowlanej. Ponadto zdobyła 
Kryształowy Profil a także 
Diament do Złotej Statuet-
ki Lidera Polskiego Bizne-
su. Aluprof SA znalazł się 
również na liście 500 naj-
bardziej innowacyjnych 
przedsiębiorstw w Polsce.

es

Wysokie	 standardy	 obsługi	
klienta,	 szerokie	 portfolio,	
bardzo	dobra	jakość	produk-
tów	 i	 najwyższe	 standardy	
bezpiec zeńst wa	 produ-
kowanych	 opakowań	 czy-
nią	 ze	 spółek	 grupy	 Alupol		
Packaging	 realną	 alterna-
tywę	 dla	 światowych	 kon-
cernów	 operujących	 w	 tej	
branży	od	wielu	lat.	

Spółki grupy Alupol Pack- 
aging od lat konse-

kwentnie budują silną po-
zycję rynkową, utrzymując 
status regionalnego lidera. 
Duże inwestycje w nowe 
zakłady, maszyny i techno-
logie, trwające nieprzerwa-
nie od 1996 roku sprawiły, 
że w branży opakowań do-
równały one największym 
producentom opakowań 
w Europie. Na liście od-
biorców są światowi pro-
ducenci z branży kon-
centratów spożywczych, 
cukierniczej, mleczarskiej, 
tłuszczowej oraz chemicz-
nej (Nestle, Unilever, Kraft 
Foods, Perfetti Van Melle, 
Bonduelle, Cussons i wiele 
innych). Śladem wielkich 
koncernów podążają co-
raz częściej duże i średnie 
firmy holenderskie, fran-

cuskie, niemieckie i au-
striackie, które chętnie za-
opatrują się w opakowania 
produkowane w ramach 
grupy Alupol. 

Produkcja wielowar-
stwowych materiałów opa-
kowaniowych wymaga nie 
tylko fachowej wiedzy, od-
powiedniej technologii, 
ale głównie nowoczesnych 
urządzeń. Spółki Grupy 
Alupol posiadają wszystkie 
te atuty. W ramach Grupy 
funkcjonuje Dział Badaw-
czo-Rozwojowy, który, wy-
korzystując swoją wiedzę  
i doświadczenie, prowadzi 
prace związane z wdraża-
niem i udoskonalaniem sto-
sowanych technologii.

Dla Grupy Alupol Pack-
aging jakość jest nadrzęd-
nym celem. Dlatego zostały 
wdrożone wymagania stan-
dardu BrC/IoP - system za-
rządzania stworzony przez 
British Retail Consortium 
(BrC) i Institute of Pack-
aging (IoP) oraz system za-
rządzania bezpieczeństwem 
żywności zgodnie z Normą 
Europejską ISO 22000:2005. 
Są to standardy adresowa-
ne do producentów opa-
kowań przeznaczonych do 
pakowania żywności, za-

pewniające bezpieczeń-
stwo dla ich użytkowni-
ków. Bazę dla powyższych 
standardów stanowił funk-
cjonujący już wcześniej  
w spółce system HACCP. 
Systemy te potwierdzają 
możliwość śledzenia wy-
robów w łańcuchu dostaw, 
prowadzenie dobrych prak-
tyk produkcyjnych i higie-
nicznych oraz właściwe za-
rządzanie technicznymi 
elementami produkcji. 

Równie istotnym ele-
mentem w funkcjonowa-
niu firmy jest wdrożony  
i certyfikowany system 
zarządzania jakością ISO 
9001, utrzymywany i nad-
zorowany przez instytu-
cje certyfikujące od po-
nad 13 lat. Ponadto firma 
ma wdrożony i certyfiko-
wany System Zarządza-
nia Środowiskowego ISO 
14001 a także system zarzą-
dzania bezpieczeństwem  
i higieną pracy zgodnie  
z PN-EN 18001:2004. 

es

Jakość przyciąga 
największych producentów   

Aluminiowe systemy dla 
współczesnej architektury  
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W tym roku, 5 listo-
pada będą Państwo 
obchodzić okrągłą  
– dziesiątą rocznicę 
istnienia. Ale tradycja 
działalności spółki jest 
o wiele dłuższa, blisko 
50-letnia. Jak firma 
rozwijała się na prze-
strzeni tych lat?

- Rzeczywiście po-
czątki naszego funkcjonowa-
nia to lata 60. ubiegłego wie-
ku. Wówczas działaliśmy jako 
Przedsiębiorstwo Państwowe, 
które zajmowało się produkcją 
wyrobów z drutu i rur cien-
kościennych. Prywatyzacja  
w 1999 roku na zawsze odmie-
niła oblicze firmy. Dzisiaj jeste-
śmy dynamicznie rozwijającą 
się spółką i znaczącym pra-
codawcą na lokalnym rynku. 
Zatrudniamy około 220 osób, 
a roczne obroty firmy sięgają 
50 mln złotych.  

Jakie zatem produkty i usługi 
oferuje Meprozet?

- Głównym obszarem naszej 
działalności są usługi cynkow-
nicze oraz produkty znajdują-
ce zastosowanie w rolnictwie. 
Produkujemy konstrukcje sta-
lowe hal, ogrodzenia z siatki 
zgrzewanej oraz wygrodzenia 
dla bydła. Posiadamy nowo-
czesny park maszynowy oraz 
własną cynkownię ogniową. 
Funkcjonujemy zgodnie z naj-
nowszymi technologiami, ale 
stworzonymi i wdrożonymi 





przez Meprozet. Spora 
część naszych wyro-
bów trafia na eksport, 
głównie do Niemiec, 
Danii i Holandii. Wie-
loletnia współpraca  
z naszymi stałymi 
kontrahentami jest 
potwierdzeniem za-
ufania w stosunku 
do nas i zadowolenia  

z oferowanych produktów. 
Co dla Państwa stanowi naj-

wyższą wartość?
- Zdecydowanie kapitał 

ludzki. Zatrudniamy w więk-
szości osoby mieszkające  
w Starym Kurowie i okolicach. 

Są to ludzie z wieloletnim do-
świadczeniem, których pra-
ca przekuwa się na coraz lep-
sze wyniki finansowe spółki. 
Oczywiście wszystkie działa-



nia zamykają się w misji fir-
my, a więc realizacji świadomej  
i przejrzystej polityki proja-
kościowej. W oczach klientów 
chcemy być postrzegani jako 
wiarygodny, rzetelny i termi-
nowy dostawca produktów  
i usług. Możemy być dumni  
z zaangażowania naszych pra-
cowników oraz konsekwentnej 
i wytrwałej pracy całego ze-
społu, której owocem są pro-
dukty najwyższej jakości. 

Ten rok przyniósł spółce no-
minację do tytułu JAKOŚĆ ROKU 
2009. Jakimi jeszcze innymi 
sukcesami mogą się Państwo 
poszczycić?

- Jesteśmy laureatem wie-
lu prestiżowych nagród. Na-
leżą do nich m.in. Bezpiecz-
ny Pracodawca i II miejsce  
w konkursie Najaktywniej-



szego Zakładowego Społecz-
nego Inspektora Pracy, oba 
organizowane przez Państwo-
wą Inspekcję Pracy. W 2004 
roku znaleźliśmy się w pierw-
szej dziesiątce firm rankingu 
przedsiębiorstw województwa 

lubuskiego. Byliśmy też wielo-
krotnie wyróżniani na tar-
gach rolniczych w konkursie 
Najlepszy Produkt. W czerw-
cu przyszłego roku zakończy-
my również proces wdrażania 
zintegrowanego systemu za-
rządzania jakością ISO 9001. 
Oczywiście jakość jest też po-
twierdzona licznymi refe-
rencjami polskich, jak i za-
granicznych przedsiębiorstw 
związanych z branżą rolniczą 
i budowlaną.

Ale to chyba nie wszystko?

- Współpracujemy z Gru-
pą Kapitałową Stalprodukt SA  
w zakresie produkcji i mon-
tażu barierek drogowych  
- świadczymy usługi cynko-
wania. Możliwość zawiązania 
konsorcjum z jedną z najwięk-

szych spółek sprzedających stal 
jest dla nas olbrzymim wyróż-
nieniem. Świadczy bowiem  
o pozycji Meprozetu na rynku 
oraz jest potwierdzeniem, że 
nasza polityka jakości zmierza 
we właściwym kierunku.

Państwa spółka znana jest 
także w okolicy z działalności 
prospołecznej.

- Wspieramy miejscową 
szkołę podstawową oraz kilka 
innych na terenie gminy. Jeste-
śmy też jednym ze sponsorów 
pierwszoligowej drużyny siat-
kówki w Gorzowie Wielkopol-
skim oraz głównym sponsorem 
klubu sportowego GKS Mepro-
zet Stare Kurowo. Sfinansowa-
liśmy również budowę domu  
w Nikaragui dla siedmiorga sie-
rot. Regularnie bierzemy udział 
w misjach gospodarczych or-
ganizowanych przez Krajową 
Izbę Gospodarczą m.in. do Chi-
le, Brazylii i Australii. Jest nam 



zawsze bardzo miło, kiedy mo-
żemy wspierać tego rodzaju 
inicjatywy społeczne. Czasem 
jest to wsparcie finansowe,  
a czasem po prostu dobre sło-
wo czy patronat nad wydarze-
niem, ale za każdym razem nie-
sie to za sobą wiele satysfakcji 
i motywację do podejmowania 
kolejnych wyzwań. 

Na koniec chcę spytać o obec-
ną sytuację gospodarczą. Czy Me-
prozet bardzo odczuł kryzys?

- W jakimś stopniu na pew-
no tak. Zmniejszyliśmy produk-
cję, ale dzięki rozbudowanemu 
profilowi naszej działalności 
wciąż jesteśmy atrakcyjnym 
partnerem. Udało nam się po-
zyskać na tyle dużo nowych 
klientów, że pozwoliło nam 
to uzupełnić straty finansowe 
wynikające ze spadku zamó-
wień na nasze produkty. Sta-
le też inwestujemy, co sprawia, 
że możemy być konkurencyj-
ni. Posiadamy np. jedną z naj-
nowocześniejszych cynkowni  
w kraju. Chcemy także, aby nasi 
pracownicy cały czas poszerza-
li swoje kwalifikacje, oferujemy 
system szkoleń oraz dofinanso-
wania do studiów wyższych. 
Nawet w dobie kryzysu go-
spodarczego staramy się być 
jak najbardziej mobilni, aby  
w rezultacie móc zadowolić na-
szych klientów zarówno pod 
względem jakości, jak i ceny. 
Naszym priorytetem na dziś 
jest przetrwać ten gorący okres 
i utrzymać pozycję lidera, którą 
wypracowywaliśmy przez osta-
nie 10 lat. Oczywiście stawiamy 
sobie nowe cele, inwestycje i re-
alizacje, które pozwolą nam się 
w dalszym ciągu rozwijać.

Dziękuję za rozmowę.
Ewa Szweda 





Kalendarium najważniejszych 
wydarzeń w historii  
Meprozetu Stare Kurowo 
1.02.1961	r. - w budynku po byłej parowozowni utworzono zakład tereno-

wy Gozamet – filia zakład m-3 w starym Kurowie z siedzibą w Gorzowie 
wlkp. produkowano wyroby z drutu, głównie kosze, siatki itp.

1968	r.	- oddano do użytku nową halę i rozpoczęto produkcję zgrzewa-
nych rur cienkościennych (głównym odbiorcą było górnictwo wę-
gla kamiennego).

1970	r.	- oddano do użytku nowo wybudowany wydział – cynkownię 
ogniową. w początkowym okresie cynkowano wyroby własne – rury 
cienkościenne. później świadczono również usługi cynkowania. 

1.11.1970	 r.	 - nastąpiło odłączenie zakładu m-3 od Gozametu Go-
rzów wlkp. Utworzono przedsiębiorstwo zpUmroL – zjednoczenie  
w zielonej Górze, filia stare Kurowo. 

1972	r.	- zlikwidowano zpUmroL – utworzono przedsiębiorstwo me-
chanizacji produkcji zwierzęcej i przemysłu rolnego meprozet sta-
re Kurowo podległe zjednoczeniu w warszawie.

1.01.1977	r.	- w wyniku połączenia meprozet Drezdenko i meprozet 
stare Kurowo powstało przedsiębiorstwo mechanizacji produk-
cji zwierzęcej meprozet Drezdenko. zakład w starym Kurowie był 
podległy dyrekcji w Drezdenku. siedziba zjednoczenia mieściła się 
w warszawie.

1977	 r.	 - oddano do użytku nową halę wydziału galwanizerni. 
po reformie administracyjnej – w latach 80. – zlikwidowano zjedno-
czenie. organem założycielskim został wojewoda Gorzowski.

1.04.1994	r.	- po podziale p.m.p.z. meprozet w Drezdenku utworzono 
przedsiębiorstwo państwowe meprozet stare Kurowo (organ zało-
życielski – wojewoda Gorzowski). 

6.01.1999	r.	- zawiązano spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod 
nazwą meprozet stare Kurowo sp. z o.o. z kapitałem założycielskim 
w wysokości 1020600 zł. 

5.11.1999	r.	- po podpisaniu umowy z wojewodą Lubuskim, spółka roz-
poczęła działalność gospodarczą na majątku p.p. meprozet oddanym 
w odpłatne korzystanie. Umowę leasingu zawarto na 10 lat.

12.02.2004	r.	- spółka, aktem notarialnym, przejęła od skarbu pań-
stwa majątek przedsiębiorstwa na własność. 

STAL | MEPROZET STARE KUROWO W GRONIE NOMINOWANYCH DO TYTUŁU JAKOŚĆ ROKU 2009

10-lecie to dopiero początek!
Rozmowa z Zenonem Michałowskim, prezesem zarządu Meprozet Stare Kurowo Sp. z o.o.

Dotacje	z	Unii	Europej-
skiej	 to	 jedna	 z	 form	
wsparcia	 dla	 przed-
siębiorców	 z	 państw	
członkowskich.	Umoż-
liwiają	 firmom	 nowe	
inwestycje	 i	realizacje	
innowacyjnych	projek-
tów.	Oczywiście	nie	tak	
łatwo	z	nich	skorzystać.	
To	długotrwały	i	wyma-
gający	wiele	zaangażowania	pro-
ces,	 a	 efekt	 finalny	 nie	 zawsze	
okazuje	się	być	sukcesem.	Korzy-
ści	jednak	przeważają	i	dlatego	
warto	podjąć	to	wyzwanie.	

Spółka Meprozet ze Starego 
Kurowa wielokrotnie ko-

rzystała z dofinansowania ze 
środków Unii Europejskiej. Po-
zwoliły one na przeprowadze-
nie licznych modernizacji we-
wnątrz firmy i zakup nowego 
sprzętu, ale nie tylko. Pierwsze 
dotacje, z których firma sko-
rzystała, dotyczyły szkoleń. 
Kolejne zostały pozyskane już 
na dużo bardziej zaawansowa-
ne przedsięwzięcia. 

- W dużym stopniu wyko-
rzystaliśmy środki na ochro-
nę środowiska, przy moder-
nizacji oczyszczalni ścieków. 
Otrzymaliśmy dotacje w wy-
sokości 2,5 mln złotych, co 
było dużym sukcesem. Kolejny  
z projektów był przeprowadzo-
ny w 2004 roku i dotyczył inwe-
stycji w infrastrukturę spółki. 
25-procentowa dotacja umożli-
wiła nam zakup między innymi 
takich urządzeń, jak: wypalar-
ka plazmowa CNC, urządzenie 
do ukosowania blach, giętarka 

trzpieniowa do rur 
oraz defektoskop i żu-
raw obrotowy. Równie 
ważnym projektem 
była modernizacja  
i rozbudowa cynkow-
ni ogniowej w celu 
uzyskania pozwole-
nia zintegrowanego 
w 2006 roku. Dotacja 
w wysokości 65% wy-

datków kwalifikowanych miała 
na celu wsparcie przedsięwzię-
cia w zakresie dostosowania 
przedsiębiorstwa do wymogów 
ochrony środowiska i uzyska-

nia certyfikatu. Spółka dwu-
krotnie w tym samym roku 
otrzymała także 50-procento-
wą dotację w zakresie realiza-
cji 2 projektów zmierzających 
do poprawy konkurencyjności 
firmy – podkreśla Zbigniew  
Wilczyński, wiceprezes za-
rządu Meprozet Stare Kurowo  
Sp. z o.o. 

Z danych zgromadzonych 
przez Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego wynika, że do 
kwietnia 2009 roku z fundu-
szy unijnych przyznano po-
nad 95 tysięcy dotacji o łącz-
nej wartości 73,3 miliardów 
złotych. Oczywiście możli-
wość otrzymania wsparcia fi-
nansowego na realizację za-
mierzonego przedsięwzięcia 
musi być poprzedzona sto-
sownym wnioskiem. W więk-
szości przypadków nie jest to 
sprawa prosta, stąd też wie-
lu przedsiębiorców korzysta  
z pomocy doświadczonych 
firm doradczych. Projekty re-

alizowane przy pomocy fun-
duszy europejskich powinny 
być nie tylko w odpowied-
ni sposób przygotowane, ale 
także realizowane i właści-
wie rozliczane. Każdy z be-
neficjentów odpowiedzialny 
jest za jego promocję i obo-
wiązkowe oznaczenie ma-
szyn, sprzętu czy wyposa-
żenia biura, zakupionych  
w ramach projektu. 

- Większość naszych projek-
tów była duża i skomplikowa-
na. Mając świadomość trudno-
ści wynikających z tego tytułu, 
zdecydowaliśmy, że będzie to 
dużo sprawniej przeprowa-
dzone, jeżeli do przygotowa-
nia wniosków skorzystamy  
z fachowej pomocy. Firmie ze-
wnętrznej zleciliśmy wybór 
odpowiedniej ścieżki uzyska-
nia dofinansowania, skomple-
towanie dokumentacji, opraco-
wanie procedur i monitoring 
przebiegu całego procesu.  
W sumie uzyskaliśmy około  
5 mln złotych. Jesteśmy bar-
dzo zadowoleni z faktu, że 
zdecydowaliśmy się podjąć to 
wyzwanie i udało nam się sko-
rzystać z dodatkowych pienię-
dzy. Przyniosło to wymierne 
korzyści nie tylko spółce, ale 
także jej pracownikom. Zaan-
gażowanie, które włożyliśmy 
w ten aspekt rozwoju polskiej 
gospodarki, zostało zauważo-
ne i docenione tytułem Lide-
ra Biznesu. Na naszej stronie 
internetowej www.meprozet.
biz.pl można szczegółowo 
zapoznać się z naszymi re-
alizacjami tworzonymi przy 
współudziale środków unij-
nych. Z całą pewnością bę-
dziemy jeszcze wnioskować  
o dodatkowe fundusze na 
szkolenia i podnoszenie kwa-
lifikacji osób zatrudnionych 
w Meprozecie, a także na pro-
ces związany z uzyskaniem 
certyfikatu ISO oraz kolejne 
modernizacje – podsumowu-
je Zbigniew Wilczyński.

es
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Skorzystali i wygrali

Piec	cynkowniczy	-	widok	z	boku

Proces	cynkowania	ogniowego	na	nowym	piecu	cynkowniczym

Zmodernizowany	dzięki	dotacjom	UE	wydział	cynkowni	ogniowej
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Firma Skraw-Met 
istnieje już 40 lat. Od 
samego początku zaj-
mowała się hydrauliką 
siłową. Jakie zmiany 
przechodziła spółka 
w tym okresie?

- Działalność roz-
poczęliśmy w 1969 
roku jako wyko-
nawca usług koope-
racyjnych dla Fabryki Ma-
szyn Budowlanych BUMAR 
-HYDROMA SA w Szczeci-
nie. Dostarczaliśmy części 
hydrauliki siłowej do cylin-
drów i pomp hydraulicznych, 
tj. tłoki, dławnice, nakrętki, 
pierścienie, tuleje do siłowni-
ków teleskopowych oraz czę-
ści do pomp hydraulicznych. 
Od 1990 roku, rezygnując ze 
współpracy z kooperantem, 
zajęliśmy się usługami w za-
kresie hydrauliki siłowej dla 
rolnictwa, budownictwa, leś-
nictwa, sektora komunalnego 
oraz obróbką skrawaniem me-
tali, by od 1997 roku już kom-
pleksowo zająć się produkcją 
siłowników hydraulicznych, 
łożysk, sworzni. Obecnie je-
steśmy czołowym producen-
tem w Polsce.

Łożyska, sworznie, siłowni-
ki, tłoczyska, przeguby... gdzie 
mają zastosowanie te wszystkie 
wyroby?

- Są wykorzystywane  
w wielu branżach. Produ-
kowane przez nas cylindry 
są elementem wielu maszyn 
rolniczych, np. ciągników, 





kombajnów, przy-
czep. Stosowane są 
również w maszy-
nach budowlanych, 
wózkach widło-
wych, urządzeniach 
komunalnych, tech-
nologicznych, ma-
szynach górniczych,  
a także w transpor-
cie drogowym, kole-

jowym i morskim. W zależ-
ności od rodzaju urządzenia  
produkujemy siłowniki tło-
kowe jedno– lub dwustron-
nego działania, cylindry 
nurnikowe, podporowe lub 
teleskopowe. 

Wymienione przez Pana 
branże charakteryzują się nie-
zwykle dynamicznym rozwo-
jem technologicznym. W jaki 
sposób podążają Państwo za 
nowoczesnością?

- Rzeczywiście budowa 
większości maszyn opiera się 
na zaawansowanej i skom-
plikowanej technologii. Jako 
producent elementów, sta-
le się rozwijamy i podążamy 
za nowoczesnością. Szczegól-
ną rolę z pewnością odgrywa 
tutaj nasze bogate doświad-
czenie z zakresu wdrażania 
nowych technologii zwią-
zanych z siłownikami hy-
draulicznymi. Posiadamy 
zespół specjalistów z dzie-
dziny inżynieryjnych pro-
cesów wdrożeniowych oraz 
własne biuro konstrukcyjne, 
co umożliwia nam wdrażanie 
prototypów siłowników we-



dług indywidualnych wyma-
gań klienta. Dysponujemy 
także okazałym parkiem ma-
szynowym, wyposażonym  
w najnowocześniejsze maszy-
ny numeryczne oraz blisko 
100-osobowym zespołem do-
świadczonych pracowników. 
Dzięki takiemu potencjałowi, 
sprostamy każdemu wyzwa-
niu przy szczególnej dbało-
ści o jakość wyrobu, która 
jest dla nas priorytetem.

Jak zatem Skraw-Met reali-
zuje politykę jakości?

- Podstawowym założe-
niem jest zadowolenie klien-
ta. Na każdym etapie produk-
cji wytyczamy sobie cel, który 

można ująć w kilku słowach: 
do firmy ma wrócić klient  
- nie produkt, i to temu zało-
żeniu podporządkowana jest 
praca całej firmy. Każdy z pra-
cowników, od stanowisk pro-
jektantów począwszy, poprzez 
obsługujących każdą maszy-
nę, na osobach przygotowu-
jących ostateczny produkt 



do transportu skończywszy, 
ma pełne poczucie odpowie-
dzialności za jakość produk-
tu. Cały proces produkcji jest 
rzetelnie opisywany w odpo-
wiedniej dokumentacji wraz 
z danymi personalnymi osób 
odpowiedzialnych za po-
szczególne jej etapy. Ponad-

to, już przy 
d o b o r z e 
m a t e r i a ł u 
z w rac a my 
szczególną 
uwagę na ja-
kość. To ona 
staje się pod-

stawowym kryterium, kto zo-
stanie naszym dostawcą. Na-
sze siłowniki stanowią część 
wszelkiego rodzaju maszyn 
przeznaczonych do długo-
trwałej pracy w ciężkich wa-
runkach, które w większo-
ści obsługiwane są przecież 
przez człowieka. W związku  
z tym, również jakość naszych 

wyrobów wpływa na bezpie-
czeństwo tych urządzeń. Dla-
tego też firma w 2003 r. pod-
dana została testom TÜV 
PRODUCT SERVICE, w wy-
niku których uzyskaliśmy 
certyfikat CE, potwierdzają-
cy bezpieczeństwo naszych 
cylindrów.

W przypadku takiej dbałości 
o jakość nie dziwi więc nomi-
nacja Państwa firmy do tytułu  
JAKOŚĆ ROKU 2009. Serdecznie 
gratuluję.

- Dziękujemy za gratula-
cje i to niezwykle ważne dla 
nas wyróżnienie. Jest nam 
niezmiernie miło, że teraz, 
oprócz rzeszy zadowolonych 
klientów, mamy jeszcze jedno, 
jakże wymowne, potwierdze-
nie wysokiej jakości naszych 
produktów. 

Jak Skraw-Met sytuuje się 
na rynku polskim? Czy Pań-
stwa produkty trafiają również 
za granicę?





- Udział naszych wyro-
bów w rynku polskim wy-
nosi 70-80%, możemy wy-
produkować ok. 120 tysięcy 
siłowników rocznie, co sta-
wia nas w czołówce produ-
centów. Naszymi odbior-
cami jest wiele potężnych 
polskich firm - dla niektó-
rych jesteśmy jedynym do-
stawcą cylindrów hydrau-
licznych. Nasze produkty 
eksportujemy również do 
krajów Europy Zachodniej, 
m.in. do Niemiec, Anglii, Ir-
landii, Szwecji, Danii, Fran-
cji, a także na Wschód, tj. na 
Litwę, Łotwę, Słowację, do 
Czech i Estoni. Pośrednio, 
będąc częścią składową ma-
szyn największych świato-
wych producentów, cylindry 
naszej produkcji znajdują się 
na całym świecie.

Czterdzieści lat minęło. A ja-
kie plany na przyszłość?

- Na pewno będziemy się 
rozwijać. W najbliższych la-
tach zamierzamy budować 
nową halę, która umożliwi 
nam zwiększyć moce pro-
dukcyjne, a także uruchomić 
nową linię lakierniczą. Nie-
ustannie inwestujemy rów-
nież w nowe maszyny. Za-
mierzamy doskonalić procesy 
technologiczne, by w dalszym 
ciągu znajdować się w czo-
łówce. Chcemy pozostać wzo-
rem dla innych, gdyż wiemy 
już, jak duża to satysfakcja  
- być podpatrywanym. 

Życząc więc wielu sukcesów, 
dziękuję za rozmowę.

Marta Prusek – Galińska 
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Siła SKRAW-METu
Rozmowa z Arkadiuszem Gracka, współwłaścicielem firmy Skraw-Met S.C.

Siłowniki	hydrauliczne

BANTEX	 POLAND	 należy	 do	
Grupy	HAMELIN,	wiodącego	
producenta	 produktów	
biurowo-szkolnych.	 Dzięki	
aktywnej	współpracy,	two-
rzone	są	nowoczesne,	inno-
wacyjne	i	funkcjonalne	pro-
dukty.	Wiele	z	nich	wzbogaca	
renomowane	 marki	 -	 BAN-
TEX,	 ELBA,	 UNILUX,	 LINEX,	
PIERRE	-	wszystkie	dostępne	
w		BANTEX	POLAND.

Dzięki nim klient 
otrzymuje komplek-

sowe rozwiązania orga-
nizacji pracy w biurze, 
charakteryzujące się in-
nowacyjnością, funkcjo-
nalnością oraz trwało-
ścią. Dobrze znana marka 
Bantex, obecna na rynku 
już kilkadziesiąt lat, ofe-
ruje szeroką gamę wyso-
kiej klasy niezbędnych  
w każdym biurze pro-
duktów, m.in. segregato-
ry, przekładki, koszulki, 
obwoluty, teczki oraz ga-
lanterię biurową.

Jedną z najbardziej 
twórczych marek, z bli-
sko stuletnią tradycją, 
jest ELBA. Jej rozwiąza-
nia przeznaczone są dla 
najbardziej wymagają-
cych klientów, oczekują-
cych nowatorskich oraz 
kreatywnych produk-
tów. Takim właśnie pro-
duktem są segregatory 

RADO CLIC, posiadające 
innowacyjny mechanizm 
CLIC, który zapewnia ła-
twość i wygodę otwiera-
nia. Nową jakość w za-
kresie koszulek i obwolut 
stanowi seria ELBA UL-
TRA, wyróżniająca się 
idealnie krystaliczną folią 
oraz unikatową technolo-
gią zgrzewania perfora-
cji, zapewniającą dużo 
większą trwałość. Z kolei 
UNILUX to linia produk-
tów obejmująca m.in. naj-
nowszej generacji lampy 
o asymetrycznym świe-
tle. Marką znaną z pre-
cyzyjnych produktów 
kreślarskich jest LINEX. 
Natomiast PIERRE to se-
ria toreb na komputery 
przenośne, teczek biz-
nesowych i walizek po-
dróżnych, cenionych za 
wytrzymałość, lekkość 
i elegancję. Najwyższą 
jakość wszystkich pro-
duktów, przy umiarko-
wanej cenie, zapewniają 
ciągłe inwestycje w za-
awansowane technologie 
produkcji.

A już od listopada 
promocja jesienno-zimo-
wa – czekają atrakcyjne 
nagrody.

Andrzej Majewski
więcej na  

www.bantex.com.pl

Dobre, lepsze, 
Bantex

Dzięki	 unikalnym	 rozwią-
zaniom	kabiny	prysznicowe	
NEW	 TRENDY	 trafiają	 do	
szerokiej	grupy	odbiorców.	
Cieszą	użytkowników	swoją	
funkcjonalnością,	wzornic-
twem	i	standardem	wyko-
nania.	Wysoką	jakość	kabin,	
nominowanych	 do	 tytułu	
JAKOŚĆ	ROKU	�009,	zapew-
nia	staranny	dobór	najwyż-
szej	klasy	materiałów.

Kabiny NEW TRENDY  
to mnogość rozmia-

rów i kształtów, do tej pory 
niespotykanych na rynku. 
Spełniają oczekiwania na-
wet najbardziej wymagają-
cych klientów, szukających 
nowoczesnego wzornic-
twa, idealnej estetyki oraz 
praktycznych rozwiązań, 
zapewniających pełny 
komfort i wygodę kąpie-
li. W urozmaiconej ofercie 
każdy klient znajdzie od-
powiedź na swoje indywi-
dualne potrzeby – kabiny 
półokrągłe, asymetryczne, 
prostokątne czy przyścien-
ne. Można je swobodnie 
dostosować do określone-
go rozmiaru łazienki.

NEW TRENDY Sp. z o. o.  
rozpoczęła działalność  
w 2006 roku. Powstała  
z połączenia niezależ-
nych podmiotów gospo-
darczych, które z powo-
dzeniem konkurowały 

na trudnym i wymagają-
cym rynku. Posunięcie to 
w bardzo krótkim czasie 
przyniosło nadspodziewa-
ny efekt. Dzisiaj, coraz bar-
dziej rozpoznawalna mar-
ka NEW TRENDY prężnie 
uczestniczy w kreowaniu 
rynku, intensywnie zwięk-
szając w nim swój udział. 

Na drodze szybkiego 
rozwoju NEW TRENDY 
nie zapomina o odbior-
cach swoich produktów. 
Priorytetowo traktuje 
kwestię bezpieczeństwa 
użytkowania, systema-
tycznie poddając wyroby 
badaniom jakościowym  
i sanitarnym w wyspecja-
lizowanych jednostkach 
certyfikujących. Klienci 
objęci są serwisem gwa-
rancyjnym i pogwarancyj-
nym, doradztwem tech-
nicznym oraz pomocą ze 
strony serwisantów. 

Dostępność wyrobów 
wzrasta z dnia na dzień. 
Produkty obecne są w 400 
salonach łazienkowych na 
terenie całego kraju. Co 
ważniejsze, charakteryzują 
się atrakcyjnymi cenami.

Andrzej Majewski
więcej na  

www.newtrendy.com.pl	

Czysta 
przyjemność

Quantum	software	SA	
oferuje	systemy	infor-
matyczne	 dla	 tych	
przedsiębiorstw,	które	mają	
szczególnie	wysokie	wyma-
gania	 w	 zakresie	 logistyki	
i	 zarządzania	 łańcuchem	
dostaw.	 Potwierdzeniem	
wiodącej	pozycji	w	Europie	
Środkowo-Wschodniej	 jest	
nominacja	do	tytułu	JAKOŚĆ	
ROKU	�009.

Sztandarowym pro-
duktem firmy jest 

autorski pakiet opro-
gramowania QGUAR  
- zaawansowany techno-
logicznie oraz posiadają-
cy ogromny zakres funk-
cji system klasy Supply 
Chain Execution, służą-
cy do zarządzania logi-
styką produkcji, maga-
zynowania, transportu  
i dystrybucji. QGUAR to 
rozwiązanie elastyczne, 
współpracujące z wie-
loma różnymi systema-
mi klasy ERP. Dążąc do 
dostarczania rozwiązań 
kompleksowych, Qu-
antum software oferuje 
także kompletne systemy 
ERP, szeroką gamę sprzę-
tu komputerowego oraz 
całościowe spektrum 
usług od projektowania 
rozwiązań IT, poprzez 
wdrożenia, po serwis  
i opiekę eksploatacyjną.

Najlepszym potwier-
dzeniem wysokiej ja-
kości oprogramowania  
i kompetencji zespołu Qu-
antum są liczni, zadowo-
leni klienci z dziesięciu 
krajów Europy Wschod-
niej i Zachodniej. Wśród 
wielu korzyści klien-
ci wymieniają redukcję 
kosztów logistycznych, 
podniesienie wydajności 
pracy, optymalizację pro-
cesów dystrybucyjnych, 
zwiększenie elastyczno-
ści, podniesienie jako-
ści dostaw oraz dostęp 
do innowacyjnych tech-
nologii. Wskazują oni, że 
systemy informatyczne, 
które do tej pory wyko-
rzystywane były w dzie-
dzinie logistyki, okazują 
się już niewystarczające. 
Wszechobecna konkuren-
cja wymusza stosowanie 
coraz bardziej wyrafino-
wanych i precyzyjnych 
narzędzi. Klienci, którzy 
zetknęli się z Quantum, 
postrzegają oferowane 
przez tę firmę rozwiąza-
nia za najnowocześniejsze 
na rynku i odpowiadające 
obecnym trendom.

Andrzej Majewski
więcej na  

www.quantum-software.com

Szósty zmysł 
logistyki

Park	maszynowy	Skraw-Met
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Nie każdy wie, że 
Majonez Kielecki jest 
rówieśnikiem słynnej 
lalki Barbie.

- Zgadza się. Oba 
produkty weszły na 
rynek dokładnie 50 
lat temu w 1959 roku, 
podobnie jak dobrze 
znany polski samo-
chód dostawczy Żuk. 
Tamten rok obfitował również  
w inne ważne dla historii świata 
wydarzenia – na Kubie władzę 
przejął Fidel Castro, a Rosjanie 
wypuścili w kosmos pierwsze-
go sztucznego satelitę. Urodzi-
li się wówczas Bryan Adams  
i Władysław Pasikowski. 

Dziś możemy zadać pyta-
nie: jak wyglądałby świat bez 
lalki Barbie, Żuka czy Fidela 
Castro? Byłby równie jałowy 
jak sałatka bez dodatku Majo-
nezu Kieleckiego!

Z perspektywy czasu można 
powiedzieć, że był to najlepszy 
moment na start. Proszę wymie-
nić kilka najistotniejszych wyda-
rzeń z 50-letniej historii Majone-
zu Kieleckiego.

- Nasza firma jest pierw-
szym polskim producentem 
majonezu na skalę przemysło-
wą, krajowym prekursorem 
tego sektora branży spożywczej. 
Można stwierdzić, że kolejne 
przedsiębiorstwa zajmujące się 
wytwarzaniem majonezu czer-
pały z naszych doświadczeń. 
Chociażby dlatego, że na bazie 





naszych wewnątrz-
zakładowych pro-
cedur jakościowych 
powstała ogólnopol-
ska norma, regulują-
ca sposób wytwarza-
nia majonezu.

Naszym osiągnię-
ciem jest również 
utrzymanie natural-
ności produktów. Po-

zostajemy nadal producentem 
majonezu, który nie używa 
żadnych konserwantów, polep-
szaczy czy regulatorów smaku. 
Od lat bazujemy na sprawdzo-
nej recepturze.

Jako największy sukces 
traktujemy natomiast działal-
ność zakładu w formie spół-
dzielni pracy. 

Dlaczego?
- W okresie przemian gospo-

darczych sprzed 20 lat zakład 
był przedsiębiorstwem pań-
stwowym o nie najlepszej kon-
dycji. Wtedy to pracownicy fir-
my postanowili wziąć sprawy 
w swoje ręce i powołali do ży-
cia spółdzielnię pracy. Od tego 
momentu, po przezwyciężeniu 
trudności finansowych, prze-
szliśmy znaczącą metamorfo-
zę. Nasz produkt stał się mar-
kowym, uznawanym w kraju  
i za granicą, towarem. Firma 
natomiast jest jednym z naj-
ważniejszych pracodawców  
w regionie świętokrzyskim. 

A produkty WSP Społem cha-
rakteryzuje doskonałość smaku. 
Co istotne - jest ona stała i powta-
rzalna, dzięki restrykcyjnym pro-
cesom produkcyjnym oraz wdro-
żonym systemom jakościowym.

- Jakość traktujemy jako 
sprawę priorytetową. Wiemy, 
że klient wróci do nas tylko 
wtedy, gdy za każdym razem 
otrzyma tak samo smaczny, 
tak samo wysoki jakościowo 
produkt. Działamy oczywiście 
w oparciu o systemy HACCP 
i system zarządzania jako-
ścią zgodnie z ISO 9001, ko-
rzystamy tylko z najlepszych, 
sprawdzonych dostawców, 
nieustannie doskonalimy spo-
sób pakowania i dystrybucji 
naszych produktów. Wierzy-
my, że te działania przyczynią 
się do uzyskania Srebrnej Na-
grody JAKOŚĆ ROKU.

Dziękuję za rozmowę.
Krzysztof Stadler
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Złoty jubileusz smaku
Rozmowa z Jerzym Misiakiem, prezesem zarządu  
Wytwórczej Spółdzielni Pracy Społem w Kielcach

E-biuro rachunkowe
Columb	 Technologies	 SA	
wprowadza	 innowacyjną	
platformę	 e-biuro	 rachun-
kowe	Taxxo.pl.	Rozwiązanie	
to	 docenili	 eksperci	 unijni,	
przyznając	 mu	 najwyższą	
na	 Dolnym	 Śląsku	 dotację	
z	 Programu	 Operacyjnego	
Innowacyjna	 Gospodarka.	
Co	 więcej,	 Taxxo.pl	 zostało	
nominowane	 do	 tytułu	
JAKOŚĆ	ROKU	�009.

W Polsce działa ponad 
32 tys. biur rachun-

kowych. Ich prowadzenie 
może być bardzo dochodo-
we, jednak trzeba poradzić 
sobie z licznymi trudnościa-
mi. Badania przeprowadzo-
ne w czerwcu br. wykazały, 
że właściciele biur boryka-
ją się z nieterminowym do-
starczaniem dokumentów 
i niekompletną dokumen-
tacją prowadzoną przez 
przedsiębiorców. Skarżą się 
na nierealistyczne oczeki-
wania klientów co do ob-

niżania wysokości 
płaconego podatku. 
Utrudnieniem są też 
liczne telefony dez-
organizujące pracę księgo-
wych. Analogiczne bada-
nia przeprowadzone wśród 
klientów biur uwidoczni-
ły ich niezadowolenie z ja-
kości obsługi – trudności  
w uzyskaniu informacji, dłu-
gi czas oczekiwania na ra-
porty, brak wglądu do ksiąg 
czy konieczność prowadze-
nia drugiej mini-księgowo-
ści na potrzeby przelewów.

W odpowiedzi na te pro-
blemy powstało Taxxo.pl. 
Umożliwia ono zastoso-
wanie w biurze rachunko-
wym nowoczesnej obsłu-
gi internetowej bez zmiany 
posiadanego systemu księ-
gowego. Taxxo łączy się  
z oprogramowaniem księ-
gowym biura, a następnie 
udostępnia klientom wgląd 
do danych przez Internet. 
Klient ma dostęp do swo-

ich dokumentów, raportów 
i zestawień, wartości pła-
conych podatków czy ZUS.  
O nadchodzących terminach 
otrzymuje informację e-ma-
ilem lub SMSem. Oszczędza 
też czas na dojazdach do 
biura, dostarczając doku-
menty przez Internet.

Taxxo wspiera biu-
ra rachunkowe, które chcą 
usprawnić swój biznes i za-
oferować klientom zupełnie 
nową jakość usług. Platfor-
ma będzie działać w całej 
Polsce. Trwa budowa sieci 
partnerów Taxxo.pl.

Andrzej Majewski
więcej na www.taxxo.pl,		

www.columb-technologies.com

Dobór	 właściwego	 obuwia	
jest	sprawą	niezwykle	ważną,	
dotyczącą	nie	tylko	dorosłych,	
ale	 przede	 wszystkim	 dzieci.	
To,	jakie	buty	założymy	swoim	
pociechom,	 w	 dużej	 mierze	
decyduje	 o	 ich	 zdrowiu.	 Dla-
tego	każde	dziecko	już	podczas	
swoich	 pierwszych	 spacerów	
powinno	 mieć	 przede	 wszyst-
kim	 dobre	 i	 wygodne	 buty.		
O	 komfort	 i	 zdrowy	 rozwój	
małych	 stópek	 od	 kilkunastu	
już	lat	dba	firma	BARTEK	–	czo-
łowy	polski	producent	obuwia	
dziecięcego.	

Buty tej polskiej marki to 
blisko 250 wzorów, każdy  

w 5 lub 6 kolorach. Oznacza 
to ponad 1000 par do wyboru  
w rozmiarach 19-38. Wszystkie 
kolekcje charakteryzują się bo-
gatym wzornictwem, odzwier-
ciedlającym najnowsze trendy 
w modzie obuwia dziecięcego.

- Współpracujemy z designe-
rami z Włoch, Francji, Niemiec 
i Holandii. Mając świadomość, 
że dzieci, podobnie jak dorośli, 
lubią czuć się modnie, zapew-
niamy niebanalną stylistykę 
naszych wyrobów. Jednak prio-
rytetem jest dla nas zrozumienie 
potrzeb stopy i tym kierujemy 
się przy doborze odpowiednich 
surowców. Wykorzystujemy tyl-
ko naturalne skóry pochodzące 
z najlepszych na świecie garbar-
ni polskich i włoskich. Spełniają 
one wszelkie normy jakościowe, 
posiadają odpowiednie atesty 
oraz parametry zapewniające 
najwyższy komfort użytkowa-

nia. Dzięki temu, nasze obuwie 
jest miękkie i lekkie. Unikanie 
sztywnych łączników i zastoso-
wanie innowacyjnych techno-
logii przy tworzeniu podeszwy, 
gwarantują elastyczność butów 
i swobodę ruchu młodych stóp 
- mówi Paweł Bartnicki, prezes 
zarządu BARTEK SA.

Firma zwraca szczególną 
uwagę na odpowiednią kon-
strukcję obuwia, zapewniają-
cą prawidłowe kształtowanie 
się młodej stopy. Przez zastoso-
wanie wyłącznie naturalnych 
podszewek oraz specjalnie pro-
filowanych wkładek obuwie 
BARTEK zapewnia małym stop-
kom dużą wygodę. Innowacyj-
nym rozwiązaniem jest również 
wykorzystywanie do produk-
cji obuwia jesienno-zimowego 
membrany SYMPATEX – mate-
riału nieprzemakalnego, umoż-
liwiającego jednocześnie oddy-

chanie stopy wewnątrz buta, 
dzięki odprowadzaniu pary 
wodnej na zewnątrz. 

BARTEK jest autorem pierw-
szego w Polsce profilaktycznego 
programu pod nazwą Akade-
mia Zdrowej Stopy. W ramach 
akcji w wybranych salonach fir-
mowych w całej Polsce od maja 
2007 r. prowadzone są bezpłat-
ne badania stóp dzieci, wykony-
wane przez lekarzy ortopedów 
oraz antropologów. Opiekę nad 
programem sprawuje Instytut 
Przemysłu Skórzanego w Łodzi, 
Oddział w Krakowie – instytu-
cja, która nadaje znak Zdrowej 
Stopy. – Celem programu jest 
poinformowanie rodziców o ko-
nieczności regularnego spraw-
dzania, czy stopa ich maluchów 
prawidłowo się kształtuje. Jak 
dowodzą badania, 98% dzieci 
rodzi się ze zdrowymi stopami, 
ale tylko 30% osób dorosłych nie 

odczuwa żadnych dolegliwości 
z nimi związanych. Wniosek 
jest taki, że wszelkie zniekształ-
cenia stóp, a co za tym idzie  
– różne choroby i wady posta-
wy, są wynikiem niewłaściwe-
go doboru obuwia dla dzieci  
w czasie kształtowania się stopy, 
który trwa aż do 8 roku życia! 
Należy pamiętać, iż ważnym 
czynnikiem jest również odpo-
wiednie dopasowanie obuwia 
do zmieniających się pór roku, 
które w naszym klimacie nio-
są bardzo różnorodną pogodę  
i tak, np. jesienią – dużo deszczu, 
zimą – ujemne temperatury, itd. 
Najlepiej sprawdzają się wów-
czas wyroby skórzane. Moż-
na zatem powiedzieć, że dobre 
buty w dzieciństwie, to zdrowe 
stopy w dorosłym życiu – pod-
kreśla Paweł Bartnicki. 

Firma BARTEK dba nie tyl-
ko o zdrowie dzieci, ale rów-
nież o ich bezpieczeństwo. 
Jako organizator akcji 
społeczno-eduka-
cyjnej „Z odbla-
skami bezpiecz-
niej!”, umieszcza 
elementy od-
blaskowe na za-
piętkach, noskach  
i z boku bucików, zapewnia-
jąc w ten sposób widoczność 
dzieci w czasie zabawy i wszę-
dzie tam, gdzie są uczestnikami 
ruchu drogowego.

Buty marki BARTEK moż-
na kupić w 53 wyspecjalizo-
wanych sklepach firmowych 
zlokalizowanych w najwięk-
szych centrach i galeriach han-

dlowych w Polsce oraz 6 skle-
pach na Ukrainie i 4 na Litwie. 
Uzupełnieniem dystrybucji jest 
sprzedaż w ponad 150 skle-
pach multibrandowych na te-
renie kraju oraz w 250 placów-
kach zagranicznych. W każdym 
z nich czeka na klientów miła  
i profesjonalna obsługa. By speł-
nić oczekiwania najbardziej wy-
magających klientów, od roku 
firma BARTEK intensywnie 
pracuje nad rozszerzeniem asor-
tymentu dodatkowego. W sieci 
sklepów firmowych sprzedaje 
nie tylko obuwie własnej mar-
ki, ale także wybrane modele 
obuwia Puma, buty firmy Geox, 

Columbia oraz asortyment do-
datkowy w postaci skarpetek, 
rajstop, plecaków, czapek, piża-
mek, parasolek, płaszczy prze-
ciwdeszczowych, impregnatów 

do pielęgnacji obuwia i innych. 
Dużym zainteresowaniem cie-
szy się również sprzedaż obu-
wia prowadzona przez sklep 
internetowy.

Obuwie BARTEK jest obec-
ne na wielu rynkach ekspor-
towych. - Spośród państw, do 
których wysyłamy nasze buty, 
tj. Niemiec, Austrii, Słowacji, 
Czech, Litwy, Łotwy, Białorusi, 
Rosji, Ukrainy, Kanady i USA, 
największymi odbiorcami są 
Rosja, Ukraina oraz Litwa – do-
daje prezes firmy.

O ogromnej popularności 
butów z logo BARTEK świadczy 
szereg prestiżowych nagród, ja-
kie firma otrzymała. Użytkow-
nicy obuwia, doceniając wygo-
dę i wzornictwo, wielokrotnie 

nagradzali te produk-
ty różnymi tytułami, 
m.in. Superprodukt, Ja-
kość Obsługi, Najlepsze 
w Polsce, Laur Klienta. 

Bieżący rok przyniósł 
firmie nominację do ty-
tułu JAKOŚĆ ROKU 
2009. – Te wszystkie 
wyróżnienia traktuje-
my nie tylko jako wy-
raz pozytywnej opi-
nii konsumentów na 

temat naszych produk-
tów czy dowód uznania dla 

naszej marki, ale również jako 
świadectwo odpowiedzialności 
rodziców. Wybierając BARTKA, 
potwierdzają oni swoją troskę  
o zdrowie, wygodę i bezpieczeń-
stwo swoich pociech - kończy Pa-
weł Bartnicki.

Marta Prusek – Galińska 
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Zdrowo, modnie i wygodnie

Akademia	Zdrowej	Stopy

reklama


