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AK: Należy również pod-
kreślić, że odnotowujemy cią-
gły wzrost sprzedaży na ryn-
ku polskim, co jest niezwykle 
optymistyczne i daje ogromne 
perspektywy na przyszłość.

 � HF Helvetia w uznaniu dla wy-
jątkowej jakości produkowanych 
mebli zdobyła nominację do pre-
stiżowego tytułu JAKOŚĆ ROKU 
2010. Jakie znaczenie ma to wy-
różnienie dla spółki?

AK: Z ogromną radością 
przyjęliśmy wiadomość o te-
gorocznej nominacji. Traktu-
jemy ją jako ukoronowanie 
działań w zakresie polityki 
projakościowej. Nasze stara-
nia zostały docenione przez 
niezależną kapitułę konkur-
su, sytuacja ta cieszy nas po-
dwójnie ze względu na pa-
tronat uznanej instytucji jaką 
jest Polskie Centrum Badań 
i Certyfikacji. 

 � Potencjalne wyróżnienie 
byłoby jedynym jakie spółka 
zdobyła?

KB: Powodów do dumy 
i sukcesów było na pewno 
kilka. Nagroda DIAMOND 
AWARD przyznana w Wiel-
kiej Brytanii przez centrum 
technologiczne SATRA za 
wysoką jakość zestawu wy-
poczynkowego Kenia. Byli-
śmy pierwszą firmą w Polsce, 
która uzyskała tak prestiżowe, 
międzynarodowe wyróżnie-
nie. Jesteśmy również szczę-
śliwymi zdobywcami wie-
lu nagród krajowych targów 
meblarskich, m.in. w Pozna-
niu i Ostródzie.

 � Dziękuję za rozmowę. 
Natalia Zarzeka

 � H F  H e l ve t i a  t o  n u m e r  1  
w branży meblarskiej w Polsce... 

Andrzej Kens-
bok: W rankingu 
producentów mebli 
tapicerowanych, zor-
ganizowanym przez 
miesięcznik ,,Meble 
Plus,” faktycznie za-
jęliśmy 1 miejsce. Jest 
to dla nas ogromne 
wyróżnienie, zwłasz-
cza że otrzymane od 
partnerów handlowych. To 
również sukces, który mobi-
lizuje nas do nowych działań  
i nowych inwestycji.

Krzysztof Bieliń-
ski: Zaczynaliśmy 
ponad 19 lat temu od 
niewielkiego zakładu 
i kilku pracowników. 
Dzisiaj eksportujemy 
do kilkunastu krajów 
w całej Europie.

 � W jaki sposób nie-
wielka firma przeszła 
aż taką metamorfozę? 

AK: Początkowo dzierża-
wiliśmy pomieszczenia w za-
kładzie surowców wtórnych. 
Zatrudnialiśmy wówczas 
43 pracowników. Równole-
gle budowaliśmy samodziel-
ną fabrykę. I już w 1991 roku 
w Chełmnie ruszyliśmy  
z produkcją. 

Po trzech latach liczba na-
szych pracowników przekro-
czyła 400 osób! Tak inten-
sywny rozwój spowodował, 
że konieczna była dalsza roz-
budowa zakładu. Nową sie-
dzibę i hale produkcyjne 
o powierzchni 12 tysięcy m² 
wybudowaliśmy w Bydgosz-
czy przy ulicy Hutniczej. 

KB: Między rokiem 1993 
a 2000 zainwestowaliśmy 
w sumie 22, 5 mln złotych. 
W 1998 roku w Chełmnie po-
wstało kolejne 12 tysięcy m² 
hal produkcyjnych rozbudo-
wanych później o kolejnych 6 
tysięcy m². 

 � Czyli inwestycje stały się klu-
czem do sukcesu?

AK: Budowa nowych, bar-
dzo nowoczesnych zakładów 
dała nam szansę na pozyska-
nie nowych europejskich ryn-
ków zbytu. Szczególnie doty-
czyło to bardzo specyficznego 
i hermetycznego rynku bry-
tyjskiego, który nie pozostał 
obojętny na wysoką klasę na-
szych wyrobów. 

 � HF Helvetia Furniture to 
obco brzmiąca nazwa. Skąd się 
wzięła?

KB: To akurat dość proste. 
Pierwszym udziałowcem fir-
my była spółka ze szwajcar-
skim rodowodem. Zresztą HF 
Helvetia powstała do obsługi 
właśnie rynków w Szwajcarii, 
Niemczech i Austrii. Eksport 
stanowił wówczas 90% naszej 
sprzedaży. Ale 5 lat temu sy-
tuacja uległa zmianie. 

Na rynkach zachodnich 
pojawiła się ekspansja wyro-
bów azjatyckich. Było to dla 
nas bodźcem do zintensyfi-
kowania sprzedaży zarówno 
w Polsce jak i na rynkach Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej. 
Obecnie ponad 50% sprzeda-
ży realizujemy w Polsce. Ten 
sukces zawdzięczamy w du-
żej mierze poprzedniemu 
prezesowi, panu Stefanowi 
Przybylskiemu.

 � Spółka specjalizuje się w me-
blach tapicerowanych?

AK: Na prze-
strzeni lat całkowicie 
zmienił się profil na-
szej produkcji. Dzi-
siaj, podążając za naj-
nowszymi trendami, 
oferujemy klientom 
szeroką paletę me-
bli zarówno w tka-
ninie jak i w skórze. 
W naszej kolekcji do-

stępnych jest ponad 100 mo-
deli mebli wypoczynkowych. 
Jesteśmy w stanie zaspokoić 
rozmaite, nawet najwybred-

niejsze, gusta. Oczy-
wiście, każdy znaj-
dzie w naszej ofercie 
coś dla siebie, także 
w korzystnej cenie. 
Nieustannie pracu-
jemy nad rozwojem 
i nowymi projekta-
mi zgodnymi z ocze-
kiwaniami klien-
tów i wymogami 

technologicznymi.
 � Efektowny wygląd, nowo-

czesne wzornictwo i wygoda 
to ważne cechy, którymi kie-
rujemy się przy zakupie me-
bli. Ale nie tylko. Liczy się tak-
że trwałość. 

KB: A na trwałość mebli 
składa się jakość wyrobu na 
poszczególnych etapach pro-
dukcji. I dlatego szczegól-
ną uwagę przywiązujemy do 
wdrożonego 10 lat temu Sys-
temu Zarządzania Jakością 
ISO 9001. System obejmu-
je wszystkich pracowników: 
począwszy od zarządu po-
przez komórki organizacyj-
ne, skończywszy na pracow-
nikach magazynu wyrobów 
gotowych. Wymagania SZJ 
dotyczą także naszych do-
stawców i kooperantów. Aby 
nasze projakościowe działania 
były w pełni efektywne regu-
larnie przeprowadzamy szko-
lenia pracowników, dotyczące 
procedur oraz wiedzy na te-
mat technologii produktu.

AK: Inwestycja w segment 
jakości jest jednym z najważ-
niejszych czynników, jakie 
kształtują nasze działania. 
Przygotowujemy się właśnie 
do kolejnego audytu tak, aby 
w 2010 roku uzyskać odno-
wienie ważności certyfikatu. 
Chcemy również wdrożyć po-
stanowienia znowelizowanej 
międzynarodowej normy ISO 
9001:2009, która uszczegóła-
wia wymagania do spełnie-
nia. W naszych działaniach 
realizujemy tzw. filozofię 
ciągłej poprawy, czyli kre-
atywność w zakresie polityki 
jakości. Oczekujemy od pra-
cowników inicjatywy. Ozna-
cza to, że polityka jakości ma 
charakter otwarty. Wychodzi-
my z założenia, że pracownik 
wie najlepiej, jak funkcjonu-
ją mechanizmy produkcji, 
ma więc możliwość wniosko-
wania o ulepszenie lub in-
nowację do obecnego syste-
mu zarządzania jakością. Na 
podstawie formularza pełno-
mocnik ds. zarządzania jako-
ścią rozpatruje, czy dany po-
mysł ma uzasadnienie. Jeżeli 
tak, to pracownik ma sposob-
ność stworzenia koncepcji 
udoskonalenia sprawności 
całego systemu. W ten spo-

MEBLARSTWO | HF HELVETIA FURNITURE NOMINOWANA DO TYTUŁU JAKOŚĆ ROKU  2010

Usiądziesz z wrażenia
Rozmowa z Andrzejem Kensbok,  prezesem zarządu i Krzysztofem Bielińskim, wiceprezesem  zarządu  HF Helvetia Furniture Sp. z o.o.

sób mamy możliwość wspól-
nie budować strategię roz-
woju firmy. Trzy razy w roku 
przeprowadzamy audyty we-
wnętrzne, co pozwala nam 
wychwycić ewentualne nie-
doskonałości w produkcji 
lub sprzedaży. Przyjmuje-
my na siebie odpowiedzial-
ność nie tylko za wysoką ja-
kość produkowanych mebli, 
ale również za to, aby w nie-
naruszonym stanie dociera-
ły do naszego klienta. Nie-
zwykle istotny jest tu dobór 
firm transportowych, a na-
wet szkolenie kierowców, któ-
rzy rozwożą nasze produkty, 
oraz zapewnienie standardu 
sprzętu przewozowego. 

 � Konkurencja w branży me-
blarskiej jest ogromna. Firmy 
prześcigają się w kuszeniu po-

tencjalnych klientów. Jak wy-
grać ten wyścig?

AK: Trzeba oferować coś 
więcej niż tylko efektowne 
meble i nowoczesne wzornic-
two. Kombinacja wysokiej ja-
kości naszych produktów, bar-
dzo dobrego serwisu i ceny 
sprawia, że plasujemy się na 
wysokiej pozycji. Od począt-
ku istnienia firma HF Helvetia 
Furniture stawia na zadowo-
lenie klienta. Na pierwszym 
miejscu jest dla nas nie tylko 
odbiorca detaliczny, ale nie 
zapominamy także o współ-
pracujących z nami salonach 
meblowych. Lojalność i uczci-
wość wobec odbiorców, kon-
struktywne rozwiązywanie 
problemów tak, aby zaspo-
koić oczekiwania konsumen-
tów, to podstawowe wartości 

jakimi kierujemy się w na-
szych codziennych działa-
niach. Dbamy o ścisłą współ-
pracę naszych przedstawicieli 
handlowych z salonami me-
blowymi. Przeprowadzamy 
szkolenia w zakresie fachowej 
obsługi konsumenta i dbamy 
o ekspozycję mebli. HF Helve-
tia wyposaża również punkty 
handlowe w materiały rekla-
mowe: ulotki, standy, banery, 
próbniki skór i tkanin. Klien-
ci końcowi znajdą w naszych 
produktach funkcjonalność, 
wzornictwo, wygodę i dłu-
gowieczność. Bezpośrednio 
w salonie mają możliwość 
skorzystania ze specjalne-
go programu, który tworzy 
wizualizacje każdego mebla 
w dowolnym obiciu i konfi-
guracji. Dzięki temu jeszcze 
przed zakupem mogą oni do-
kładnie wszystko sprawdzić.

 � Czy dzięki tym działaniom 
firma nie odczuła skutków spo-
wolnienia gospodarczego?

KB: W moim przekonaniu 
informacje na temat kryzysu, 
o którym nieustannie donosi-
ły środki masowego przeka-
zu były mocno przerysowane 
i wyolbrzymione. HF Helvetia 
odnotowała nieznaczny spa-
dek sprzedaży jedynie na ryn-
kach zachodnich, wyniósł on 
ok. 10% i szybko został skom-
pensowany zwiększonymi ob-
rotami na rynku rodzimym.

Meble z logo HF Helvetia moż-
na kupić w całej Polsce w po-
pularnych sieciach salonów 

meblowych. Do największych 
dystrybutorów należą: 

AGAtA MEbLE KAtOwicE
AbRA KRAKÓw

EKO LiNE SwARZĘDZ
MEbLOHURt LUbLiN 

PHU PERFEct StAROGARD GDAŃSKi 
SALON MEbLOwY 2001 wARSZAwA

wiP MEbLE RZESZÓw

Pełna lista dostępna jest na 
www.helvetia.com.pl
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 � Region Beskidów, 
bardziej niż z prze-
mysłem, kojarzymy 
z wakacjami, wypo-
czynkiem, rekreacją. 
Tymczasem w nie-
wielkim Jordanowie 
znajduje się najwięk-
szy w tej części Euro-
py zakład produkują-
cy armaturę.

- Rzeczywiście. Może to 
być nieco zaskakujące, że 
w sercu gór znajduje się tak 
duża firma, zatrudniająca bli-
sko 400 osób. Jesteśmy zwią-
zani z tym miejscem od 1974 
roku. W formie spółki akcyj-
nej działamy od 1994 roku. 

 � Jaka jest specjalizacja firmy 
VALVEX ?

- Produkcja armatury in-
stalacyjnej i sanitarnej. Chcę 
podkreślić znaczenie słowa 
„producent” – nie jesteśmy 
dystrybutorem, czy impor-
terem tanich, niskiej jakości 
produktów. Sami projektuje-
my i wytwarzamy nasze ba-
terie i zawory. Zaplecze pro-
dukcyjne to ogromna siła 
– dzięki niemu szybko dopa-
sowujemy się do zmian ryn-
kowych i rosnących potrzeb 
klientów. 

 �  A co im oferuje VALVEX?
- Zapewniamy poczucie 

komfortu, ciepła i bezpie-
czeństwa. Tę misję realizuje-
my oferując dwie grupy na-
szych produktów. Pierwszą 
stanowi armatura instalacyj-
na - wodna, gazowa i central-

ARMATURA | POLSKI PRODUCENT – VALVEX – W GRONIE NOMINOWANYCH DO TYTUŁU JAKOŚĆ ROKU 2009

Ciepło i klimat Twojego domu
Rozmowa z Janem Szczygłem, prezesem zarządu Valvex S.A.

nego ogrzewania, 
uzupełniona o ele-
menty złączne. Tę 
grupę tworzą głów-
nie zawory i kurki, 
które mają bardzo 
szerokie zastoso-
wanie. Wśród 
n ich na 
szc zegól-
ną uwa-

gę zasługuje za-
wór kulowy 
ONYX z dławi-
kiem uszczelniającym. 
Doskonale znamy się na za-
worach kulowych, ponieważ 
w latach 90-tych jako pierw-
si zaczęliśmy je produkować 
w Polsce. 

Na drugą grupę produk-
tów składa się, wprowadzo-
na do oferty w połowie lat 
90-tych, armatura sanitarna. 
Oprócz baterii, w tej grupie 
wyróżniamy również zesta-
wy natryskowe oraz różne-
go rodzaju akcesoria łazien-
kowe. Możemy pochwalić się 
szeroką i różnorodną gamą 
produktów armatury sani-
tarnej. Oferta cenowa jest 
uzależniona od wzornictwa 
oraz rozwiązań technicznych 
i funkcjonalnych. Prawdziwą 
perełką wśród baterii VALVEX 
są wprowadzone w ostatnim 
czasie na rynek trzy nowe li-
nie: LIBRA, VEGANE i PAVO. 
Cieszą się one ogromnym po-
wodzeniem wśród klientów 
i zostały bardzo dobrze przy-
jęte przez rynek.

 � B i o r ę 
do ręki jed-

ną z bate-
rii VALVEX. 
Czuję znacz-
ny ciężar ga-
tunkowy…

- Zgadza 
się. Dobra 
ja kośc iowo 
i trwała bate-
ria musi cha-
rakteryzować 
się masyw-
nością. Dla 
klienta wy-
z n a c z n i -
kiem jako-
ści baterii 
jest rodzaj 
odlewu, z któ-
rego wykonany jest korpus. 
W naszej produkcji używamy 
tylko bezpiecznych odlewów 
o odpowiedniej grubości 
ścianki. Dzięki temu gwa-
rantujemy długoletnią szczel-
ność i żywotność baterii. 

 � O ile w przypadku armatury 
instalacyjnej liczy się przede 
wszystkim solidność i nieza-

wodność, o tyle dla baterii 
istotny jest także aspekt es-
tetyki wykonania i designu. 
Kto wymyśla wzory Państwa 
produktów?

- Zatrudniamy i współ-
pracujemy z wieloma pro-
jektantami. Inspiracji i źró-

deł do nowych 
pomysłów jest 
bardzo wiele. Bę-
dąc członkiem międzyna-
rodowej grupy kapitałowej, 
mamy możliwość stałego 
śledzenia trendów świato-
wych i wyprzedzania kon-
kurencji działającej w Pol-
sce. Ponadto regularnie 
bierzemy udział w targach 
branżowych. Dzięki temu 

nasz klient dostaje produkt 
na światowym poziomie, nie-
odbiegający od tych kupowa-
nych przez Amerykanów czy 
Włochów. 

 � Z końcem ubiegłego roku 
VALVEX zdecydował się na 
udział w konkursie JAKOŚĆ 
ROKU. Dlaczego?

- Kierowała nami chęć po-
chwalenia się, pokazania, że 
Polska ma dużego producen-

ta wysokiej jakości armatu-
ry. Zdobycie tytułu JAKOŚĆ 
ROKU 2009 to okazja poka-
zania konsumentom, że war-
to wybierać rodzimą armatu-
rę, zawory czy baterie, właśnie 
ze względu na ich doskonałą 
jakość i długą żywotność. Wy-
bór importowanej, taniej, a za-
razem słabej jakości armatury 
– w dłuższej perspektywie  
– okaże się droższy, ponieważ 
szybko nadejdzie konieczność 

jej wymiany lub naprawy.
 � Jak ważna jest dla 

Państwa jakość?
- Jakość jest 

f u ndamentem 
naszych dzia-
łań. Ponad 12 

lat temu wdroży-
liśmy system ISO 

9001:2001, a niedawno 
miała miejsce jego recertyfi-
kacja do poziomu 9001:2008. 

System zapewnienia jakości 
reguluje wszystkie zacho-
dzące w firmie procesy. Ja-
kość naszych wyrobów i ich 
trwałość i funkcjonalność jest 
potwierdzana podczas rygo-
rystycznych testów przepro-
wadzanych we własnych, 
doskonale wyposażonych 
laboratoriach. 

To, co napawa nas ogrom-
ną dumą, to związany z eko-
logią system ISO 14001, po-
tocznie znany jako ISO 
środowiskowe. Jesteśmy je-
dynym producentem w bran-
ży, który wprowadził ten sys-
tem. To wszystko powoduje, 
że nasze szanse w konkur-
sie JAKOŚĆ ROKU oceniamy 
bardzo wysoko. 

 � Wierzę, że wynik będzie dla 
Państwa pomyślny i dziękuję 
za rozmowę.

Krzysztof Stadler

Filary VALVEX:
• Jakość: potwierdzona certyfikatami iSO 9001:2008 i 9001:14001 

wdrożonymi przez bVQi – najbardziej wymagającą organizację 
certyfikującą. 

• społeczna odpowiedzialność biznesu: firma znana jest ze swe-
go zaangażowania w życie społeczności lokalnej. Dba o odpowiednie 
relacje i komunikację z zewnętrznym otoczeniem. 

• Wsparcie globalnej grupy kapitałowej: członkowstwo w Meri-
dian international Group to doskonała baza wiedzy z rynków tak eu-
ropejskich, jak i Ameryki Północnej. 

• Kadry: doświadczeni i doskonale wyszkoleni pracownicy są mocno 
związani z firmą. Pracują w niej całe rodziny, a tradycję i wiedzę prze-
kazują z pokolenia na pokolenie. 

• mocna i rozpoznawalna marka: spółka obronną ręką wyszła z kry-
zysowego 2009 roku. Ma ugruntowaną pozycję na rynku. Posiada no-
woczesne, własne zaplecze techniczne i produkcyjne. 

Od 15 lat astar aBR sp.j. 
dokłada wszelkich starań, 
aby wspomóc uciążliwy pro-
ces rehabilitacji. zajmuje się 
projektowaniem i produkcją 
innowacyjnych urządzeń dla 
potrzeb fizykoterapii. Dostar-
cza pionierską aparaturę, 
która w bezpieczny i skuteczny 
sposób wspiera medycynę. 

Urządzenia firmy Astar 
ABR, jako wyroby me-

dyczne, odznaczają się  
wysokim bezpieczeństwem  
i jakością. W rzetelnym za-
rządzaniu firmą właścicie-
le kierują się polityką jako-
ści zgodną z normami ISO. 
Stały kontakt z personelem 
medycznym dostarcza no-
wych inspiracji i pomysłów 
na doskonalenie aparatury. 
Wszystko po to, aby pacjen-
ci mieli pewność, że urzą-
dzenia do wykonywania za-
biegów są najwyższej klasy, 
a przy tym całkowicie bez-
pieczne. Dowodem jakości 
jest również uznanie urzą-
dzeń Astar ABR wśród klien-
tów zagranicznych i rosnące 
udziały firmy w eksporcie.

Potwierdzeniem wyso-
kich standardów zarządza-
nia i polityki projakościo-
wej jest otrzymanie w edycji 
2008 nagrody w konkur-

sie JAKOŚĆ ROKU. Tytuł, 
który był uhonorowaniem 
długoletnich starań, zmo-
tywował właścicieli do dal-
szego doskonalenia, a tak-
że wskazał kierunki działań  
w zakresie badań i rozwoju 
nad jakością urządzeń. Za-
owocowało to wprowadze-
niem do sprzedaży nowych 
aparatów i modernizacją już 
dostępnych modeli. 

W ubiegłym roku Astar 
ABR ponownie przystąpił do 
programu, stając się preten-
dentem do Srebrnej Nagrody 
JAKOŚĆ ROKU. 

Sylwia Stadler

Jakość 
nowoczesnej 
fizykoterapii 

ELEKTRONARZĘDZIA | GRAPHITE I VERTO W WYŚCIGU O SREBRNĄ NAGRODĘ JAKOŚĆ ROKU 

Narzędzia z najwyższej półki
Rozmowa z Karolem Dziarnowskim, dyrektorem marketingu TOPEX Sp. z o.o., Sp. k.

 � Firma powstała 20 
lat temu z inicjatywy 
dwóch przyjaciół: An-
drzeja Gackowskiego 
i Piotra Topolewicza. 
Początkowo niewiel-
ka spółka - zajmująca 
się handlem drobny-
mi narzędziami - prze-
obraziła się w pręż-
ne przedsiębiorstwo, 
które z powodzeniem konkuru-
je z zachodnimi koncernami. Za-
pewne droga do sukcesu okupio-
na była ogromnym wysiłkiem 
i poświęceniem?

- Oczywiście że tak, ale 
determinacja zarządu i całe-
go zespołu pozwoliły stawić 
czoła wyzwaniom. W trud-
nym starcie na początku lat 
90-tych pomógł rynek cha-
rakteryzujący się wysokim po-
pytem na wyroby techniczne, 
narzędzia i elektronarzędzia. 
Te dwa czynniki przesądziły 
o dynamice naszego roz-
woju i sukcesie rynko-
wym. Dziś firma za-
trudnia 450 osób, a jej 
wyroby obecne są na 
kilkunastu rynkach 
Europy. Mamy 5 oddziałów 
na terenie kraju, a niedawno 
otworzyliśmy zależną spółkę 
w Rumunii. Dzięki temu mo-
żemy poszczycić się pozycją li-
dera na rynku polskim. 

 � Firma nie jest bezpośrednim 
producentem urządzeń, które 
oferuje. Jaki jest zatem profil 
Państwa działalności?

- Jesteśmy firmą 
marketingowo-han-
dlową. Odpowiadamy 
za koncepcję wyro-
bów, którymi handlu-
jemy, a ich produkcję 
powierzamy fabry-
kom rozmieszczonym 
na całym świecie. Na-
sze podstawowe za-
plecze produkcyjne 

stanowi Tajwan, Chiny, Indie 
i Europa, w tym również Pol-
ska. Następnie zajmujemy się 
marketingiem tych produktów, 
ich dystrybucją i sprzedażą. Na 
przestrzeni lat TOPEX dokonał 
ogromnego przeobrażenia. Z 
typowej firmy handlowej, któ-
ra zajmowała się dystrybu-
cją marek światowych na 
rynku polskim, stał się 
firmą, która rozwi-
ja marki wła-
sne.

 �Warto 
zauważyć, że 

TOPEX to nie tylko 
nazwa firmy, ale rów-

nież jedna z wielu marek, 
które są dostępne w Państwa 
ofercie.

- Zgadza się, TOPEX to 
marka wyrobów w klasie na-
rzędzi popularnych. W seg-
mencie premium oferujemy 
markę NEO, a na poziomie 
ekonomicznym rozwijamy 
TOP TOOLS. Podobny po-
dział stosujemy w kategorii 

elektronarzędzi, gdzie na po-
ziomie premium oferujemy 
markę GRAPHITE. W grupie 
elektronarzędzi popularnych 
mamy urządzenia z logo VER-
TO. Ze względu na ogromną 
dynamikę rozwoju, na szcze-
gólną uwagę zasługuje mar-
ka FRAME, która obejmu-
je produkty przeznaczone do 
zastosowania w warsztatach 
samochodowych. 

 � W jaki sposób, będąc firmą 
marketingowo–handlową, za-
pewniacie Państwo jakość swo-
ich urządzeń, mając również 
na uwadze bezpieczeństwo ich 
użytkowników?

- Prowadzimy 
bardzo szczegóło-
wą kontrolę jako-
ści, zarówno na 
etapie fabrycznej 

produkcji, jak i w na-
szym firmowym laborato-

rium, gdzie sprawdzana jest 
każda dostarczana partia pro-
duktów. Jakość jest dla nas bar-
dzo ważna, gdyż jest podstawą 
zaufania użytkowników i ich 
satysfakcji. Dla potrzeb zarzą-
dzania jakością naszych wy-
robów wyodrębniliśmy kilka 
istotnych punktów, w które od 
kilku lat inwestujemy. Wszyst-
ko po to, aby stale doskona-
lić jakość naszych produktów 
oraz usług. W ubiegłym roku 
nasze starania zostały dostrze-
żone przez kapitułę programu 
JAKOŚĆ ROKU. Odznaczony 
został nasz innowacyjny pro-

jekt, który usprawnia procesy 
logistyczne. W tej edycji podda-
liśmy pod ocenę kapituły roz-
wiązanie łączące ze sobą system 
zarządzania serwisu i system 
rozwoju produktu. Ten innowa-
cyjny program pomaga zadbać 
o wysoką jakość naszych wy-
robów. Zwiększa również efek-
tywność działania w zakresie 
prowadzonych usług serwiso-
wych i logistycznych. Jego zale-
tą jest także sprawne wykrywa-
nie i eliminowanie wadliwych 
produktów. 

 � Takie przedsięwzięcie wyma-
ga dużego zaangażowania całe-
go zespołu.

- Zgadza się, ale korzy-
ści są ogromne. Dokładamy 
wszelkich starań, aby TOPEX 
był preferowanym dostawcą 
narzędzi, atrakcyjnym part-
nerem handlowym i pożą-
danym pracodawcą. W tych 
trzech czynnikach widzimy 
klucz do sukcesu. 

 � Dziękuję za rozmowę.
Sylwia Stadler
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 POLSKIEJ SKROBI ZIEMNIACZANEJ

Orzeł szybuje po srebro
Rozmowa z Andrzejem Kiełczewskim, prezesem zarządu 
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.

 � Od naszej poprzed-
niej rozmowy minął 
rok. Pomimo trudnej 
sytuacji na rynku nie 
był to dla Państwa 
czas stracony. Firma 
podjęła wyzwanie 
i zrealizowała ubie-
głoroczne plany. Ja-
kimi zatem sukcesa-
mi mogą się Państwo 
poszczycić?

- Nasze prace skupiały 
się na ciągłym doskonale-
niu jakości. Wdrożyliśmy 
w firmie system zarządza-
nia jakością badań, który 
pozwala zagwarantować 
klientom pewność wyni-
ków analiz laboratoryjnych 
oraz fachowy nadzór nad 
produkowanymi wyrobami. 
Oczywiście nie ma jakości 
bez inwestowania w nowe 
urządzenia i technologie. 
W 2009 roku przeprowadzi-
liśmy szereg prac moderni-
zacyjnych - zarówno w od-
działach produkcyjnych, jak 
i pomocniczych. Chociaż 
miniony rok był trudny, to 
jednak nie zabrakło w nim 
radości i sukcesów. Jednym 
z nich było uzyskanie tytu-
łu Orzeł Agrobiznesu 2009 
- przyznawanego firmom  
z branży rolno-spożyw-
czej. Za największy sukces 
uważamy jednak odebranie  

z rąk prezydenta 
RP tytułu krajowe-
go Mistrza AGRO-
LIGI 2008 w ka-
tegorii firm oraz 
pucharu dla naj-
lepszego w Polsce 
przedsiębiorstwa 
branży przetwór-
stwa rolno-spo-
żywczego.

 � Wstępem do sukcesu było 
zdobycie tytułu JAKOŚĆ ROKU 
2008. Czym jest dla Państwa ta 
nagroda?

- Przede wszystkim wiel-
ką satysfakcją, że produkt 
o nazwie maltodekstryna 
został doceniony przez kapi-
tułę tego prestiżowego kon-
kursu. Naszym zdaniem naj-
lepszą wizytówką  firmy jest 
właśnie wysoka jakość ofero-
wanych produktów. To dzię-
ki niej od ponad czterdziestu 
lat jesteśmy obecni na rynku 
polskim oraz na wielu ryn-
kach Europy i świata. Nagro-
da JAKOŚĆ ROKU 2008 to 
zwieńczenie naszej dotych-
czasowej pracy. Pomogła 
nam umocnić wizerunek fir-
my, a jednocześnie zmotywo-
wała nas do dalszego działa-
nia w kierunku doskonalenia 
jakości. Nominacja do Srebr-
nej Nagrody JAKOŚĆ ROKU 
wiąże się z dalszą pracą 
w tym zakresie. To dosko-

nały impuls do podejmowa-
nia nowych, coraz ambitniej-
szych wyzwań.

 � Niekorzystna sytuacja go-
spodarcza, jaką mieliśmy 
w ubiegłym roku, wpłynę-
ła na działalność wielu firm. 
Czy PEPEES odczuł stagnację 
gospodarczą?

- W naszej branży kryzys 
pojawił się najszybciej. Po-
mimo trudnej konkurencji 
na rynku unijnym, podtrzy-
maliśmy współpracę z naszy-
mi stałymi partnerami biz-
nesowymi. Kluczem do tego 
sukcesu była niewątpliwie 
wysoka jakość i bezpieczeń-
stwo zdrowotne oferowa-
nych przez nas produktów. 
Właśnie dlatego stale do-
skonalimy system zarządza-
nia jakością. Udowadniamy 
naszym partnerom handlo-
wym, że jesteśmy firmą pew-
ną i wiarygodną, a produkty 
mają wysoką jakość, są zdro-
we i bezpieczne. Takie podej-
ście pozwoliło nam kontynu-
ować współpracę ze stałymi 
odbiorcami, również w tym 
niekorzystnym dla gospo-
darki czasie. Pozyskali-
śmy także zaufanie nowych 
klientów, dla których jakość 
i bezpieczeństwo to sprawy 
priorytetowe.

 � Dziękuję za rozmowę.
Sylwia Stadler

zakład Produkcji czekolady 
i artykułów cukierniczych 
WiEPOL zakład Pracy chro-
nionej ireneusz Wielimborek 
w sierpcu to firma z 20-let-
nią tradycją. specjalizuje się 
w produkcji przepysznych 
polew kakaowych, kremów 
i nadzienia do wyrobów cukier-
niczych. Firma jest stale doce-
niana i nagradzana prestiżo-
wymi tytułami. Przedsiębior-
stwo ireneusza Wielimborka 
zostało nominowane również 
do tytułu JaKOŚĆ ROKU 2010.

Pod marką WIEPOL znaj-
dziemy szeroką gamę 

polew i kremów przemysło-
wych dla potrzeb polskich 
zakładów cukierniczych 
w różnych smakach. Tymi 

najpopularniejszymi są: ka-
kaowy, kokosowy, orzecho-
wy i toffi. Ten dział pro-
dukcji generuje 80% obrotu 
firmy. Uzupełnienie oferty 
stanowią cukierki, praliny 
i trufle, ciasteczka: kruche, 
w polewie i dekorowane oraz 
cukierki o rdzeniu miękkim 
z nadzieniem owocowym 
lub kremowym, które w 85% 
trafiają na rynek państw 

Unii Europejskiej 
(Węgry, Słowacja, 
Czechy, Litwa, Es-
tonia, Hiszpania, 

Niemcy, Grecja). Pozostała 
część produkcji dostarczana 
jest do polskich sieci handlo-
wych, jak również sprzeda-
wana w sklepach firmowych 
WIEPOL. 

Wykorzystując w pro-
dukcji - zgodnej z systemem 
HACCP - surowce najwyż-
szej jakości renomowanych 
firm zagranicznych (Loders 
Crookland – tłuszcze, ADM 

Cacao Polska – ka-
kao, masło kaka-
owe, IPRA France 
– aromaty i dodat-
ki) i krajowych, 
firma WIEPOL 
oferuje wyroby 
o wysokiej jakości 
w przystępnej ce-
nie. Marka kojarzo-
na jest z solidno-
ścią i rzetelnością, 
cieszy się dużym 
zaufaniem wśród 
klientów i kontra-
hentów. Kilkakrot-
nie przyznano jej 
tytuł Solidnej Fir-
my, Lidera Rynku, 
Najwyższej Jakości.  
W ubiegłym roku 
firma wprowadziła 
nowe polewy i kre-

my o cechach zdrowej żywno-
ści, poszerzając ofertę zakładu. 
Na tej bazie wyprodukowano 
nowe wyroby – cukierki typu 
praliny z przeznaczeniem 
na rynek krajowy oraz eks-
port. Zwiększenie sprzedaży 
tych wyrobów to cel numer 1 
w 2010 roku. 

Marta Prusek – Galińska 

BIŻUTERIA | NATALIA GOLD NOMINOWANA DO TYTUŁU JAKOŚĆ ROKU 2010

Przez sztukę do serca
W tym roku natalia 
Gold świętuje swoje 
trzydziestolecie. Firma 
zajmuje się projek-
towaniem, wytwa-
rzaniem i sprzedażą 
biżuterii artystycznej 
z metali szlachetnych. 
natalia Gold należy 
do ścisłej czołówki 
jubilerskiej w Polsce. Dowo-
dem jej pozycji jest ogromna 
liczba (ponad 120) prestiżo-
wych nagród, certyfikatów 
oraz wyróżnień artystycznych 
i gospodarczych, w tym nomina-
cja do tytułu JaKOŚĆ ROKU 2010.

bardziej tradycyjne, 
zawsze najlepszej 
jakości. Inspiracji 
dostarczają egzo-
tyczne kultury, ar-
chitektura dawna 
i nowa, tradycyjne 
rzemiosło, a także 
światowe trendy. 
Natalia Gold jest 

firmą na wskroś nowocze-
sną, choć nie goni za modą 
i nikogo nie naśladuje. 

Filozofia firmy jest prosta 
- najważniejsza jest jakość to-
warów i usług oraz otwar-
tość na potrzeby klien-
ta. - W naszym sklepie 
każdy może znaleźć 
coś dla siebie. Nikt 

nie odejdzie z pu-
stymi rękami – 
zapewnia Józef 
Czerniejewski, 
założyciel firmy 

i jej szef. 
Firma nieustan-
nie się rozwija 

i współpracu-
je z wieloma 
innymi liczą-
cymi się na 
rynku part-
nerami, fir-
mą Diamor, 
pracownią 

Andrzeja Pa-
cyny z Wrocławia 

i innymi. Jednym 
z pierwszych i zarazem 
najważniejszych osiągnięć, 
które zapoczątkowało pasmo 
sukcesów, był tytuł Mistrza 
Rzemiosła Artystycznego 

dla Józefa Czerniejewskie-
go, który przyznał Minister 
Kultury i Sztuki w roku 
1987. Czerniejew-
ski uważa jednak, 
że największym 
jego sukcesem 
jest zadowole-
nie klientów.  
W trosce o ich 
potrzeby Natalia 
Gold stale rozwija, 

Złota jakość

rynki Niemiec, Czech, Sło-
wacji i Węgier. - Wykonali-
śmy pierwszy krok do tego, 
aby stać się międzynarodo-
wą firmą obecną w szer-
szym obszarze terapeutycz-
nym. Ogromnym sukcesem 
jest również fakt, że nasze 
leki ułatwiły dostęp do te-

rapii leczenia 
o n kolo g ic z -
nego, psy-
chiatrycznego 
i neurologicz-
nego wielu po-
t rzebując ym 
tego pacjen-
tom - mówi 
Szelejewski.

Planem fir-
my Vipharm 
na najbliższy 
czas jest cią-
gły rozwój 

i wprowadzanie na rynek 
leków nowej generacji, dają-
cych możliwość bezpiecznej 
i skutecznej terapii. Realizu-
jąc ten cel, spółka nieustan-
nie inwestuje w badania 
nad nowymi produktami. 
Chce  dać lekarzom i ich pa-
cjentom skuteczne narzę-
dzie do walki z chorobami. 
Leki Vipharm mają jedno-
cześnie charakteryzować się 
atrakcyjnością pod wzglę-
dem cenowym. Bo przecież 
zdrowie jest ostatnią rze-
czą, na której chcielibyśmy 
oszczędzać. 

Natalia Zarzeka

Bogactwo słodkości

Vipharm s.a. to 10 lat doświad-
czeń na rynku farmaceutycz-
nym. to badania, wytwarzanie 
i dystrybucja leków specjali-
stycznych stosowanych m. in. 
w chorobach nowotworowych. 
Wysoka polityka jakości firmy 
owocuje licznymi wyróżnie-
niami i nagrodami. a ukorono-
waniem sukcesów spółki jest 
nominacja do złotej nagrody 
JaKOŚĆ ROKU.

- Nominacja 
do tak presti-
żowej nagro-
dy udowodni-
ła, że dbałość 
o rozwój w za-
kresie jako-
ści przyno-
si uznanie 
nie tylko we-
wnątrz fir-
my. Uznanie 
jakiego do-
ś w i adc z yl i -
śmy ze strony Polskiego 
Centrum Badań i Certyfi-
kacji potwierdza, że doce-
niają nas również instytucje 
rynkowe – podkreśla Jan 
Szelejewski, prezes zarzą-
du Vipharm S.A.

Rok 2009 był dla spółki 
czasem bardzo intensyw-
nym z uwagi na realizację 
szeregu nowych przedsię-
wzięć. Vipharm rozpoczął 
działalność w obszarze te-
rapeutycznym leków psy-
chiatrycznych i neuro-
logicznych. Wprowadził 
również swoje specjali-
styczne wyroby na nowe 

Wz o r n i c -
two ofe-

rowane przez 
Natalię Gold 
zaspokaja gu-
sta różnych 
klientów. Jest nie 
tylko oryginalne i nowo-
czesne, ale również wysma-
kowane estetycznie. Oprócz 
wzorów awangardowych 
w sklepach Natalii Gold 
można znaleźć także modele 

unowocześnia i czyni 
bardziej przystępną 
swoją stronę inter-
netową. W roku 2006 
jej wysiłki uwień-

czyła główna nagro-
da w konkursie Teraz 
Internet. 

W przyszłym ro-
ku Natalia Gold 
otworzy dwa salo-
ny za granicą: je-
den w Paryżu, dru-
gi w Nowym Jorku. 

W połowie tego roku 
rozpoczęła budowę no-

wej siedziby o powierzch-
ni 750 m² w Piasecznie. 

Postępy prac można 
śledzić na stronie in-

ternetowej www.
n at a l i ag old .

pl w dziale 
Wydarzenia. 

Oprac. 
Marta 

Prusek 
-Galińska


