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 � W ubiegłym roku 
spółka ENCO obcho-
dziła okrągły jubile-
usz dwudziestolecia 
działalności. Firma 
powstała w okresie 
przełomowym nie tyl-
ko dla historii nasze-
go kraju, ale również 
w epokowym mo-
mencie rozwoju pry-
watnej przedsiębiorczości. Dla-
czego zdecydowali się Państwo 
właśnie na inwestycję w branżę 
energetyczną? 

- Rok 1989 to czas zmia-
ny systemu gospodarczego. 
Jego weryfikacja wskazała 
na ogromny brak produktów 

oraz usług 

ELEKTROENERGETYKA |  ENCO NOMINOWANA DO TYTUŁU JAKOŚĆ ROKU 2010

Elektro, energo, ENCO!
Rozmowa z Leszkiem Andrychowiczem, prezesem ENCO Sp. z o.o.

wykonawczych i pro-
jektowych obsługu-
jących sektor elek-
troenergetyki. Do 
tej pory mieliśmy do 
czynienia z rynkiem 
wykonawcy, a nie 
inwestora. Zakład 
Energetyczny War-
szawa Miasto posta-
nowił wypełnić tę 

lukę i powołał do życia spół-
kę PPU Energetyka, dzisiejsze 
ENCO. Przedsiębiorstwo mia-
ło za zadanie prowadzić dzia-
łania w zakresie projektowa-
nia, wykonawstwa, produkcji 
i dostaw nowych technologii 
dla elektroenergetyki.

 � Zakres działalności ENCO 
jest bardzo szero-

ki. Na co zatem mogą liczyć po-
tencjalni klienci spółki? 

- Zajmujemy się rozwią-
zywaniem problemów z za-
kresu bezawaryjnego zasila-
nia elektroenergetycznego. 
Od początku istnienia jeste-
śmy nastawieni na komplek-
sową obsługę klienta i cało-
ściową realizację jego potrzeb. 
Początkiem każdej inwestycji 
jest dokumentacja projekto-
wa systemów zasilania elek-
troenergetycznego, dlatego 
w tym zakresie zapewniamy 
obsługę prowadzącą do uzy-
skania warunków zagospo-
darowania i pozwolenia na 
budowę. Tak naprawdę two-
rzymy gotowe do realizacji 
projekty systemów 

zasilania elektroenergetycz-
nego. Idąc dalej, urzeczywist-
niamy je, dokonując ich ada-
ptacji i wykonując przyłącza 
instalacji. Naszą kluczową 
działalnością jest jednak pro-
dukcja urządzeń elektroener-
getycznych, m.in. stacji trans-
formatorowych, rozdzielnic 
czy węzłów kablowych.

 � Branża elektroenergetycz-
na postrzegana jest jako jedna 
z bardziej niebezpiecznych ga-
łęzi gospodarki. Jedynie spraw-
nie prowadzona polityka jako-
ści pozwala zadbać o całkowite 
bezpieczeństwo klientów. 

- Utrzymanie wysokiej 
jakości jest dla naszej fir-
my priorytetem. Bez tego nie 
zbudujemy trwałych relacji 

GAZOWNICTWO | KSG NOMINOWANA DO TYTUŁU JAKOŚĆ ROKU 2009

Mecenas Podkarpacia
Rozmowa z Bogdanem Pastuszko, prezesem zarządu Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 � Historia górnictwa gazu 
ziemnego w Polsce sięga poło-
wy XIX wieku, a za kolebkę pol-
skiego gazownictwa uważa się 
Podkarpacie. To właśnie tu do-
konano pierwszego odwiertu 
złoża gazu ziemnego oraz wy-
budowano pierwszy gazociąg 
przemysłowy. Jaką rolę odgry-
wa tradycja w działalności Kar-
packiej Spółki Gazownictwa?

- Na pewno czujemy się 
kontynuatorami tej tradycji 
podkarpackiego gazownictwa. 
Jako spółka działamy od 2003 
roku, obejmując 4 wojewódz-
twa: podkarpackie, małopol-
skie, lubelskie i świętokrzy-
skie. Jesteśmy jedną z sześciu 
strategicznych spółek w Gru-
pie Kapitałowej PGNiG S.A., 
a obszar naszego działania 
należy do najbardziej zgazyfi-
kowanych rejonów kraju – 74% 
przy średniej krajowej 41%.

 � Jakie usługi wchodzą w za-
kres Państwa działalności? 

- Jako operator systemu 
dystrybucyjnego zajmuje-
my się dostawą gazu ziem-
nego do ponad 1,4 miliona 
odbiorców indywidualnych 
i przemysłowych, dystrybu-
ując około 2 miliardów m³ 
gazu rocznie. Nasza spółka 
nadzoruje działalność 8 od-
działów – Zakładów Gazow-
niczych: w Krakowie, Jaśle, 
Jarosławiu, Rzeszowie, Tar-
nowie, Kielcach, Sandomie-
rzu i Lublinie. Zapewniamy 
także pomoc techniczną, do-
radztwo w zakresie dobo-

ru urządzeń oraz innych po-
trzeb gazowniczych.

 � W tym miejscu chcę zapytać 
o prowadzoną w KSG politykę 
jakości. 

- Dostarczając gaz ziem-
ny, dbamy o to, aby dosta-
wa była pewna, bezpieczna 
i niezawodna. Zapewniamy 
ją dzięki zasilaniu naszej sie-
ci dystrybucyjnej z importu 
i źródeł krajowych, mieszczą-
cych się na obszarze KSG. Po-
nadto, w trosce o wysoką ja-
kość tego naturalnego paliwa, 
prowadzimy w naszych labo-
ratoriach jego specjalistyczne 
badania. W tym roku wdro-
żyliśmy Zintegrowany Sys-
tem Zarządzania Jakością, 
Środowiskiem, Bezpieczeń-
stwem, Higieną Pracy i Bez-
pieczeństwem Informacji 
– ISO. Uzyskanie 4 certyfika-
tów jednocześnie, to w opinii 
ekspertów precedens na ska-
lę kraju, a nawet Europy. Je-
steśmy z tego bardzo dumni 

i zadowoleni, że dzięki tym 
systemom możemy stale do-
skonalić standardy obsługi 
klienta i współpracy z kontra-
hentami. Wyróżnieniem jest 
dla nas także nominacja do 
prestiżowego tytułu JAKOŚĆ 
ROKU 2009, który potwierdza 
naszą dbałość o jakość usług 
w każdym aspekcie funkcjo-
nowania firmy.

 � Jakie znaczenie dla KSG ma 
społeczna odpowiedzialność 
biznesu? 

- Od zawsze myślimy 
o sukcesie biznesowym rów-
nolegle do odpowiedzialno-
ści za wpływ na otoczenie. 
Naszym pracownikom gwa-
rantujemy stałe zatrudnienie, 
bogaty pakiet socjalny, świet-
ne warunki do doskonalenia 
umiejętności. Za tę działal-
ność, jako pierwsze przedsię-
biorstwo w Polsce, zostali-
śmy nagrodzeni certyfikatem 
„Pracodawca przyjazny pra-
cownikom”. Nasze działania 
zostały również nagrodzo-
ne wyróżnieniem „Nowy Im-
puls” i „Przyjaźni Środowi-
sku”. Ponadto stale wspieramy 
lokalne inicjatywy, uczestni-
czymy w akcjach charytatyw-
nych. Biorąc udział w ważnych 
wydarzeniach naukowych 
i kulturalnych, zyskaliśmy 
miano mecenasa kultury, sztu-
ki i nauki. Jesteśmy również 
zdobywcą tytułu „Mecenas 
Kultury Tarnowa 2009”. 

 � Dziękuję za rozmowę.
Marta Prusek – Galińska 

z klientem. Naszym celem jest 
dostarczenie nie tylko inno-
wacyjnych, ale przede wszyst-
kim bezpiecznych rozwiązań 
w zakresie średnich i niskich 
napięć. Dlatego polityka pro-
jakościowa ENCO ukierunko-
wana jest na potrzeby naszych 
klientów. Chcemy, aby pro-
dukty miały najwyższą gwa-

rancję jakości i oferowały 
pełne bezpieczeństwo. 
Zwracamy więc szcze-
gólną uwagę na prze-
bieg procesów. Prowa-
dzimy kontrolę jakości 
zarówno na etapie pro-
dukcji, jak i na etapach 
końcowych, gdy do-
konujemy pomiarów 
i kontroli urządzeń. 
Zwracamy uwagę na 
jakość dostarczanych 
komponentów oraz 
materiałów, które wy-
korzystujemy w proce-
sie produkcji. Wszyst-
ko po to, aby do klienta 

Firma WaRtER powstała 
w roku 1992. Od samego 
początku swojej działalności 
zajmuje się produkcją oraz 
dystrybucją wyrobów ropopo-
chodnych. Jej główny produkt 
stanowi opatentowany Olej 
Opałowy WaR do przemysło-
wych systemów grzewczych. 
Produkt ten ma zastosowanie 
w nowoczesnych instalacjach 
grzewczych, tzw. kotłowniach 
olejowo - gazowych. 

WAR może być stoso-
wany jako uzupełnie-

nie odpowiednio wcześniej 
zamówionych ilości gazu. 
Jego eksploatacja nie wyma-
ga żadnych dodatkowych 
nakładów inwestycyjnych 
czy zmian w operacie śro-
dowiskowym. Gwarancją 
jakości oleju są otrzymane 
certyfikaty ISO obowiązu-
jące w przemyśle chemicz-

nym, dotyczące bezpieczeń-
stwa produkcji i sprzedaży.

- WAR znajduje zastoso-
wanie zarówno w małych, 
średnich jak i dużych przed-
siębiorstwach. Cieszymy się 
również zaufaniem ze stro-
ny wielkich koncernów mię-
dzynarodowych, posiadają-
cych zakłady w naszym kraju. 
Duża część naszej produk-
cji jest zużywana przez pro-
fesjonalnych dystrybutorów 
energii cieplej – mówi dr Jan 
Niedziela, dyrektor zakładu 
WARTER Sp.j. - W dobie pro-
blemów z zaopatrzeniem na-
szego kraju w gaz, stosowanie 
oleju WAR jest uzasadnione 
pod względem ekonomicz-
nym, jak również bezpie-
czeństwa ciągłości produk-
cji. WAR zapewnia naszym 
klientom poczucie komfortu 
funkcjonowania i utrzyma-
nia się na rynku - dodaje.

Spółka realizuje presti-
żowy program „Odpowie-
dzialność i troska”, jeden 
z najważniejszych obowią-
zujących w przemyśle che-
micznym. Obecność w gro-
nie firm prowadzących ten 
projekt to duże wyróżnie-
nie. Firma włączyła się też 
w bardzo prestiżową i me-
dialną akcję „Drzewko za 
butelkę”. Ma ona na celu 
ochronę środowiska po-
przez edukację najmłodsze-
go pokolenia. WARTER – 
– członek Polskiej Izby Prze-
mysłu Chemicznego – to 
również uczestnik i laure-
at nagród targów pro-eko-
logiczych POL-EKO w Po-
znaniu. Obecnie oczekuje 
na rozstrzygnięcia konkur-
su JAKOŚĆ ROKU 2009.

oprac. Krzysztof Stadler

Źródło ciepła

trafiły urządzenia sprawdzo-
ne przez najlepszych specja-
listów, gwarantujące bezpie-
czeństwo użytkowania.

 � Te starania zostały doce-
nione przez klientów, którzy 
w trudnym roku 2009 nie zre-
zygnowali ze współpracy z Pań-
stwem. Czy ich lojalność jest do-
wodem na rzetelną działalność 
ENCO w minionym okresie?

- Miniony rok nie był ła-
twy. Po rewelacyjnym 2008 
roku przyszło nam zmierzyć 
się z trudną sytuacją gospo-
darczą. ENCO dzielnie stawiło 
czoła tym trudnościom. Wynik 
finansowy za cały rok bilansu-
je się na plusie. Utrzymaliśmy 
również płynność finansową, 
co w naszej branży było dużym 
wyczynem. Teraz nadszedł 
czas odbicia i ENCO na pewno 
wykorzysta swoją szansę.

 � Życzymy więc zrealizowania 
tego i innych planów. Dziękuję 
za rozmowę.

Sylwia Stadler
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 � Gaz ziemny był po-
pularny już w XIX wie-
ku. Wykorzystywano 
go wówczas nie tylko 
jako źródło światła, 
ale także do zasila-
nia różnych urządzeń 
w gospodarstwach 
domowych. Dziś gaz 
ma bardzo szerokie 
zastosowanie w róż-
nych obszarach naszego życia. 
Mazowiecka Spółka Gazownic-
twa pełni funkcję operatora ga-
zowego systemu dystrybucyj-
nego. Co to dokładnie oznacza? 

 - Jako jedna z sześciu stra-
tegicznych spółek Grupy Ka-
pitałowej PGNiG działamy od 
2003 roku. Od połowy 2007 
roku, w wyniku reorganiza-
cji dostosowującej funkcjono-
wanie naszej spółki do wymo-
gów Prawa Energetycznego, 
przedmiotem naszej działal-
ności jest dystrybucja (trans-
port) paliwa gazowego sie-
ciami gazociągów, których 
systematyczną rozbudowę fi-
nansujemy, zapewniając jed-
nocześnie jej bezpieczny stan 
techniczny. Nie prowadzi-
my natomiast dotychczaso-
wej działalności związanej 
ze sprzedażą gazu ziemne-
go, która została przekazana 
w ramach wspomnianej reor-
ganizacji do obszaru handlo-
wego PGNiG. Działalność na-
szej spółki skupia się więc na 
technicznej obsłudze trans-
portu gazu ziemnego.

 � Jednak dystrybucja gazu to 
pojęcie bardzo szerokie. 

- Zgadza się. Dystrybu-
ując paliwo gazowe do jego 
odbiorców, zarządzamy nie 
tylko przepływem paliwa 
gazowego sieciami gazocią-
gów, ale realizujemy również 
inne zadania. Przede wszyst-
kim, poprzez rozbudowę sieci 
i realizację umów przyłącze-
niowych, umożliwiamy no-
wym klientom dostęp do pa-
liwa gazowego. Zapewniamy 
bezpieczeństwo i utrzymanie 
parametrów jakościowych do-
staw gazu do odbiorcy końco-
wego, poprzez stałą kontrolę 
stanu technicznego, konser-
wację i modernizację zarzą-
dzanej infrastruktury gazo-
wej. Ponadto utrzymujemy 
całodobowe pogotowie gazo-
we, które - w razie nieprze-
widzianych zdarzeń na sie-
ci gazowej - odpowiedzialne 
jest za zabezpieczenie miej-
sca awarii. 

 � Jak duży jest zasięg teryto-
rialny działalności Mazowiec-
kiej Spółki Gazownictwa?

- Nasza działalność obej-
muje obszar województwa 
mazowieckiego, łódzkiego, 
podlaskiego, częściowo wo-
jewództwa świętokrzyskie-
go, lubelskiego i warmiń-
sko-mazurskiego, co stanowi 
ok. 28% powierzchni Polski. 
Łączna długość zarządza-
nych przez nas gazociągów 
i przyłączy gazowych to po-
nad 26 tys. km. Dystrybucję 
gazu realizujemy poprzez te-
renowe oddziały w Białym-
stoku, Ciechanowie, Łodzi, 
Mińsku Mazowieckim, Rado-
miu i Warszawie. W sumie ob-
sługujemy ok. 1,5 mln odbior-
ców i transportujemy ok. 1,9 

GAZOWNICTWO | MSG NOMINOWANA DO TYTUŁU JAKOŚĆ ROKU 2010

Przekazujemy pozytywną energię
Rozmowa z Kazimierzem Nowakiem, prezesem zarządu Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

mld m³ gazu rocznie. 
O skali prowadzonej 
przez nas działalno-
ści świadczy także 
wielkość osiąganych 
wyników finanso-
wych. W 2009 roku 
osiągnęliśmy przy-
chody z dystrybu-
cji gazu w wysoko-
ści ponad 600 mln zł 

oraz uzyskaliśmy ok. 98 mln 
zł zysku netto. Można zatem 
powiedzieć, że jesteśmy jed-
nym z największych przed-
siębiorstw dystrybuujących 
gaz ziemny i jedną z najbar-
dziej efektywnych spółek 
w tej branży. 

 � W związku z odpowiedzial-
nością, jaka spoczywa na Pań-
stwa spółce, za dostawę gazu 
i funkcjonowanie systemu sie-
ciowego, szczególną uwagę po-
święcają Państwo zarządzaniu 
jakością. 

- Tak. Naszym podstawo-
wym celem jest zapewnie-
nie niezawodnej i bezpiecz-
nej dostawy paliwa gazowego 
wszystkim naszym klientom. 
Jesteśmy w trakcie  wdroże-
nia projektu zintegrowane-
go systemu zarządzania ja-
kością, środowiskiem oraz 
BHP. Zakończenie tego proce-
su przewidujemy na początek 
2011 roku. Podstawowym ele-
mentem tego systemu będzie 
wdrożony własny system za-
rządzania jakością, o które-
go funkcjonalności świadczy 
przyznany i systematycznie 
potwierdzany przez instytucję 
zewnętrzną Certyfikat Jako-
ści. Oparty jest on na wyma-
ganiach normy ISO 9001:2001 
i specyfikacji technicznej ISO/
TS 29001:2004 obowiązującej 
firmy z branży petrochemicz-
nej i gazowniczej. System ten 

obejmuje wszystkie oddziały 
wchodzące w skład MSG. Za-
rządzanie jakością w naszej 
spółce koncentruje się w ob-
szarze kilku podstawowych 
zagadnień. Szczególny nacisk 
kładziemy na jakość transpor-
tu gazu, zarządzanie mająt-
kiem sieciowym oraz rozwój 
systemu dystrybucyjnego na-
szej spółki. Ponadto dbamy 
o zarządzanie systemami in-
formatycznymi, ekonomią, fi-
nansami, a także personelem. 
W pełni świadomi, że jakość 
naszych usług w dużej mie-
rze zależy od zaangażowania 
naszych pracowników, stara-

my się o ich właściwą ocenę, 
motywację do pracy, trosz-
cząc się jednocześnie o stały 
rozwój i poszerzenie ich kom-
petencji zawodowych. Wiele 
uwagi poświęcamy również 
usprawnieniu przepływu in-
formacji w firmie, ale przede 
wszystkim zapewniamy do-
brą atmosferę pracy. Poza tro-
ską o pracownika, o jakości 
funkcjonowania naszej spół-
ki świadczy również realiza-
cja programu modernizacji 

i wizualizacji na-
szych obiektów, 
w tym w szcze-
gólności budowa 
własnej siedziby, 
która do użytku 
oddana zostanie  
pod koniec 2012 
roku.

 � S z c z e g ó l n ą 
uwagę w procesie 
zarządzania jako-
ścią zwracają Pań-
stwo również na 
współpracę z kon-
trahentami. W jaki 
sposób spółka pro-
wadzi dobór wyko-
nawców czasami 
skomplikowanych 
i specjalistycznych 
projektów?

- Z usług pod-
wykonawców korzystamy 
m.in. przy budowie gazocią-
gów, stacji gazowych, pracach 
ziemnych i innych rodzajach 
usług specjalistycznych. Pra-
ce podwykonawców muszą 
odbyć się w terminie i speł-
niać najwyższe normy jako-
ściowe, a podmioty zgłasza-
jące się do ich zrealizowania  
powinny posiadać wszelkie 
niezbędne kwalifikacje i do-
świadczenie. Bardzo ważna 
jest również jakość wykorzy-
stywanych wyrobów. Musi 
ona gwarantować bezpieczne 
i odpowiednie funkcjonowa-
nie systemu gazowego. Dla-

tego też weryfikacja podwy-
konawców przebiega według 
ściśle określonych procedur. 
Na ich podstawie MSG przy-
znaje wykonawcom miano 
„kwalifikowanego dostawcy 
usług” lub „zalecanego wyro-
bu”. Na swojej stronie interne-
towej prowadzimy wykaz do-
stawców usług dla MSG oraz 
wykaz wyrobów do zastoso-
wania w pracach remonto-
wo-montażowych. Jednocze-
śnie stale prowadzimy nabór 
przedsiębiorstw, z którymi 
moglibyśmy współpracować.

 � A jak wygląda działalność in-
westycyjna spółki? 

-  W strategii określonej do 
2013 roku naszymi prioryteta-
mi są utrzymanie odpowied-
niego stanu technicznego sieci 
gazowej oraz rozwój możliwo-
ści dostarczania paliwa gazo-
wego. Realizacja tych zadań 
wiąże się z wysokimi nakła-
dami inwestycyjnymi na mo-
dernizację sieci gazowej oraz 
jej rozbudowę i przyłączanie 
nowych odbiorców. Na te cele 
przeznaczamy ok. 80% nakła-
dów inwestycyjnych. Z uwa-
gi jednak na fakt, że spółka 
funkcjonuje na rynku ener-
getycznym, który podlega 
przecież rygorystycznym re-
gulacjom, a i sama branża ga-
zownicza objęta jest często 
niespójnymi przepisami, pro-
cesy związane z tymi inwe-
stycjami nierzadko są  skom-
plikowane i długotrwałe.  
Z roku na rok zwiększamy 
jednak zakres i wartość pla-
nów inwestycyjnych. W mi-
nionym 2009 roku nasz plan 
inwestycyjny wynosił 217 
mln złotych. W celu realiza-
cji wszystkich naszych za-
mierzeń prorozwojowych, 
korzystamy z różnych źródeł 
dofinansowania, m.in. kre-
dytów i środków unijnych. 
Jednym z projektów w 100% 
zrefundowanym przez Unię 

Europejską, z którego jeste-
śmy niezmiernie dumni, jest 
projekt związany z podno-
szeniem kwalifikacji zawo-
dowych uczniów Technikum 
Urządzeń Sanitarnych w ZSP 
nr 3 w Łodzi, w skład które-
go wchodzi klasa gazowni-
cza, objęta przez naszą spółkę 
- lidera projektu - patrona-
tem. Dofinansowanie pro-
jektu wynosi 1,2 mln zł i po-
chodzi ze środków Programu 
Operacyjnego „Kapitał Ludz-
ki” na lata 2007 - 2013. Przed-
sięwzięcie spotkało się z zain-
teresowaniem i uznaniem ze 
strony sektora gazowniczego. 
Uroczyste podpisanie umowy 
między MSG i Łódzkim Urzę-
dem Marszałkowskim miało 
miejsce w czerwcu minione-
go roku.

 � Jakie są główne założenia 
tego projektu i w jaki sposób 
będzie on realizowany?

- Podstawowym celem pro-
jektu jest zapewnienie wy-
kwalifikowanej kadry gazow-
niczej i przywrócenie dawnej 
rangi zawodowi technika ga-
zownictwa. Projekt obejmu-
je przede wszystkim zajęcia 
pomagające poznać praktycz-
ną stronę pracy w zawodzie 
gazownika. Uczniowie tech-

MAZOWIECKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA 
1. wywodzi się z ponad 150-letniej historii gazownictwa polskiego .
2. Działalność prowadzi od 1 stycznia 2003 r. 
3. Jej strukturę tworzy osiem oddziałów: Oddział Zarząd Przedsię-

biorstwa w warszawie, Oddział it w warszawie oraz zakłady ga-
zownicze w warszawie, Łodzi, białymstoku, Radomiu, ciechanowie 
i Mińsku Mazowieckim.

4. Obszar działalności obejmuje około 28% powierzchni Polski. 
5. Dostarcza paliwo gazowe do około 1,5 mln odbiorców.
6. transportuje ponad 1,9 mld m³ gazu rocznie siecią dystrybucyjną 

o długości niespełna 26 tys. km.
7. w latach 2003-2008, co roku budowała około 300 km gazociągów 

i przyłączy.
8. w latach 2009-2013 zamierza wydać na inwestycje 1,2 mld zł 

(w tym ponad 80% środków na rozbudowę i modernizację sieci 
gazowej oraz przyłączanie nowych odbiorców).

nikum uczestniczyć będą 
w specjalistycznych kursach 
przygotowujących do pracy 
w branży gazowniczej. Będą 
brać udział w targach gazow-
niczych i specjalnych warszta-
tach, w czasie których nabędą 
umiejętności wymaganych 
przez większość pracodaw-
ców na dzisiejszym rynku 
pracy. Naukę zawodu wspie-
ra odpowiedni sprzęt multi-
medialny, w jaki wyposażona 
jest sala dydaktyczna, a także 
bogato zaopatrzona w litera-
turę fachową „Biblioteka ga-
zownika i mechanika”. Do-
bre poznanie i zrozumienie 
sektora gazowniczego umoż-
liwiać będą wizyty studial-
ne do obiektów związanych 
z branżą gazowniczą.

 � Czyli mocna inwestycja 
w ludzi?

- Zdecydowanie tak. To in-
westycja w człowieka, dowo-
dząca, że patrzymy w przy-
szłość, że troszczymy się 
o naszą przyszłą kadrę. Chce-
my, aby absolwenci  o specjal-
ności gazowniczej, zdobyw-
szy wiedzę dużo szerszą niż 
zakłada standardowy zakres 
kształcenia zawodowego, stali 
się kompetentnymi, odpowie-
dzialnymi i wysoko wykwa-
lifikowanymi pracownikami 
branży gazowniczej.

 � MSG jest zdobywcą wielu 
prestiżowych tytułów, m.in. 
Mazowieckiej Firmy Roku i Li-
dera Bezpiecznej Pracy oraz 
Platynowego Liścia Medialne-
go. Znaleźli się Państwo rów-
nież w gronie nominowanych 
do tytułu JAKOŚĆ ROKU 2010. 
Jakie znaczenie ma dla Państwa 
to wyróżnienie?

- Jest nam niezmiernie 
miło, że jakość naszych usług 
została zauważona i docenio-
na w tym prestiżowym, or-
ganizowanym przez Waszą 
Redakcję, konkursie. Wszyst-
kie zdobyte wyróżnienia są 
dowodem na to, że poziom 
działalności naszej spółki jest 
naprawdę bardzo wysoki. Sta-
ramy się bowiem, by nasze no-
woczesne zarządzanie wy-
rażało się również w ścisłej 
współpracy z jednostkami sa-
morządu terytorialnego, chce-
my być także blisko wszelkich 
wydarzeń społecznych i kul-
turalnych. Cieszymy się za-
tem, że wszystko, co robimy 
dla społeczeństwa, nie pozo-
staje bez echa. Słowem – prze-
kazujemy pozytywną energię 
– dosłownie i w przenośni.

 � Dziękuję za rozmowę.
Marta Prusek – Galińska 

Podpisanie umowy na realizację programu podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych uczniów w zsP nr 3 w Łodzi 
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 � Co należy wiedzieć o marce 
Dar Natury i firmie Nestlé Wa-
ters Polska?

- Niezmiennie od ponad 
16. lat Nestlé Waters Polska 
Oddział Dar Natury dostar-
cza swoim klientom najwyż-
szej jakości produkt wprost do 
domu, biura, instytucji i urzę-
du. Nasza koncepcja na biz-
nes to połączenie najwyższej 
jakości z komfortem oferowa-
nej usługi – dostarczaniem na-
turalnej wody źródlanej pod 
wskazany adres. Mamy szczę-
ście oferować markę DAR NA-
TURY, która obdarzona jest 
zaufaniem Klientów, cenio-
na, wielokrotnie nagradzana 
i wyróżniana. Także nagro-
da JAKOŚĆ ROKU otrzyma-
na w ubiegłej edycji była dla 
nas potwierdzeniem wysokiej 
jakości oferowanych produk-
tów i usług. Stawiamy na bez-
pieczeństwo, higienę produk-
cji, a także na innowacyjność 
i zrównoważony rozwój. Do-
ceniają to nasi klienci i partne-
rzy, obdarzając nas swoim za-
ufaniem od ponad 16. lat. 

 � Z czym wiąże się dla Państwa 
nominacja do Srebrnej Nagrody 
JAKOŚCI ROKU?

- „JAKOŚĆ” to słowo, które 
w pełni określa podejście Ne-
stlé Waters do biznesu. No-
minacja w konkursie to dla 
nas ogromne wyróżnie-
nie. Sprawia, że mobilizu-
jemy się do jeszcze cięższej 

pracy, starając się sprostać stale 
rosnącym wymaganiom i ocze-
kiwaniom klientów. Służy ona 
także umacnianiu zaufania 
i budowaniu trwałych relacji. 
Zgłoszenie do konkursu daje 
szansę szerokiego poinformo-
wania o tym fakcie nie tylko 
klientów, partnerów bizneso-
wych, pracowników, ale także 
szerokiej opinii publicznej, któ-
ra codziennie korzysta z wody. 

 � Jak podsumowałaby Pan mi-
jający rok dla firmy? Jakie plany 
udało się Państwu w tym czasie 
zrealizować i jakimi sukcesami 
mogą się Państwo pochwalić?

- Konsekwentny rozwój  
i umacnianie pozycji lidera na 
polskim rynku dostaw wody 
do biur i domów to nasz cel. 
Polska to jedyny kraj, który na 
k r yz ysowe j 
mapie świa-
ta wyróżnia 
się dodat-

nim wzrostem gospodarczym. 
Dlatego nie przestajemy inwe-
stować i patrzeć w przyszłość 
z optymizmem. Dowodem 
tego jest najnowsza inwesty-
cja – fabryka w Rzeniszowie. 
Nasza dotychczasowa fabryka 
w Częstoniewie to nowoczesny 
obiekt spełniający m.in.: normy 
ISO 22000 (System Zarządzania 
Bezpieczeństwem Żywności) 
i ISO 14001 (System Zarządza-
nia Środowiskowego). Fabry-
ka w Rzeniszowie także bę-
dzie spełniała te standardy. Jej 
uruchomienie pozwoli przede 
wszystkim na jeszcze spraw-
niejsze zarządzanie dostawa-
mi do naszych klientów z po-
łudniowego regionu kraju, ale 
także da pracę kilkudziesięciu 
osobom w tej części Polski. Li-

czymy, że dzięki naszej 
obecności podobnie, 

jak ma to miejsce 
w fabryce w Czę-
stoniewie, zdo-
będziemy zaufa-
nie i sympatię 
mieszkańców 
R z e n i s z o w a 

oraz że przyczy-
nimy się do biz-
nesowego roz-
woju regionu. 

 � Dziękuję za 
rozmowę.

Sylwia Stadler

WODA ŹRÓDLANA | DAR NATURY UBIEGA SIĘ O SREBRNĄ NAGRODĘ JAKOŚCI

Woda z natury płynąca
Rozmowa z Włodzimierzem Pytlakiem, Country Business Managerem 
Nestlé Waters Polska Oddział Dar Natury w Warszawie

reklama reklama

ALKOHOLE | NEMIROFF NA PODIUM WŚRÓD IMPORTERÓW

Jakością zwalczyć recesję
Rozmowa z Grzegorzem Chojnackim, prezesem Nemiroff Polska Sp. z o.o.

 � Już od 5 lat Ne-
miroff oferuje swo-
je wyroby na rynku 
polskim. Chociaż po-
czątki były trudne, 
pozycja marki w świa-
domości konsumen-
ta jest coraz wyższa.  
W jaki sposób kon-
cern osiągnął taki 
sukces? 

- Pozyskanie konsumen-
ta dla nowej marki wyma-
gało czasu, a pokazanie 
walorów importowanego al-
koholu było wielkim wy-
zwaniem. Był to proces dłu-
gotrwały, który wymagał od 
nas konsekwencji. Dążyliśmy 
do stworzenia przekonania, 
że walory jakościowe Nemi-
roffa są lepsze od innych im-
portowanych trunków. Wy-
magało to zmiany nawyków 
i przyzwyczajeń polskich 
konsumentów. 

 � Już w ubiegłym roku Pań-
stwa produkty uzyskały uzna-
nie kapituły konkursu JAKOŚĆ 
ROKU 2008. W obecnej edycji 
koncern pretenduje do Srebr-
nej Nagrody JAKOŚĆ ROKU. Jak 
zatem firma prowadzi politykę 
jakości?

- Gwarancją najwyższej 
jakości naszych trunków jest 
ich produkcja w jednej z naj-
nowocześniejszych ukraiń-
skich gorzelni. Idealny smak 
zapewniają najlepsze ziar-
na pszenicy. Oprócz tego 
w ubiegłym roku stworzyli-

śmy specjalny pro-
gram jakościowy. 
Dzięki jego wdroże-
niu nie tylko utrzy-
maliśmy jakość  
produktów, ale rów-
nież wzrost sprze-
daży. Ma to dla nas 
ogromne znacze-
nie, gdyż świadczy 
o tym, że jakość pro-

duktu zyskała aprobatę kon-
sumenta. Cechy i walory ja-
kościowe są także zawarte 
w sposobie pakowania. Ety-
kieta jest zabezpieczona lase-

rowo, aby zapobiec próbom 
podrabiania naszych wy-
robów. Wszystko po to, aby 
Nemiroff zawsze kojarzył się 
z najwyższą jakością. Towa-
rzyszy nam również rzetel-
ność handlowa w dostawie 
i obsłudze hurtowni.

 � Skończył się Państwa rok ju-
bileuszowy. Jest to czas reflek-
sji i rozrachunku. Jak podsu-
mowałby Pan ten okres?

- Był to dobry rok. Kry-
zys nie wpłynął na wielkość 

sprzedaży. Wyniki za ostat-
nie 11 miesięcy są większe 
niż za cały rok 2008. Awan-
sowaliśmy zatem na trzecie 
miejsce w grupie importe-
rów wódki. Ostatnie miesią-
ce to również wprowadzenie 
nowego produktu. Długo do-
pracowywana receptura al-
koholu o smaku cytrynowym 
sprawiła, że trunek również 
odpowiada najwyższym nor-
mom jakościowym. Planuje-

my natomiast wprowadzenie 
gatunku Nemiroff w grupie 
cen ekonomicznych. Będą 
to dwie pozycje asortymen-
towe i - co najważniejsze - 
- nie wpłynie to na jakość sa-
mego produktu. Oszczęd-
ności będą dotyczyć jedynie 
opakowania i butelki. Takie 
działania mają wspomóc bu-
dowanie prestiżu marki Ne-
miroff na rynku polskim.

 � Dziękuję za rozmowę. 
Sylwia Stadler


