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Certyfikacja systemów 
zarządzania przedsiębiorstw 
i organizacji stanowi istotny 
czynnik wspierania ich biz-
nesowej aktywności, opar-
ty na przekonaniu, że pod-
danie się ocenie w procesie 
certyfikacji przyczynia się do 
wzrostu reputacji. oferowane  
w tym zakresie na rynku usłu-
gi certyfikacyjne są prowa-
dzone głównie przez akredy-
towane jednostki certyfiku-
jące. akredytacja udzielana 
jest przez krajowe jednostki 
akredytujące – w Polsce przez 
Polskie Centrum akredytacji 
(PCa).

ISo opublikowało 15 
września 2006 r. nową nor-
mę z wymaganiami dla jed-
nostek certyfikujących syste-
my zarządzania - ISo/IEC 
17021 stanowiącą podsta-
wę do ich akredytacji. jej pol-
ska wersja PN-EN ISo/IEC 
17021, identyczna z orygi-

nałem, została opublikowana  
28 czerwca 2007 r. organiza-
cje międzynarodowe wyzna-
czyły 24 miesiące jako okres 
przejściowy na jej wdrożenie 
przez zainteresowane stro-
ny. właśnie zbliżamy się do 
końca tego okresu – 15 wrze-
śnia 2008 r. wszystkie jed-
nostki certyfikujące systemy 
zarządzania powinny ją mieć 
wdrożoną. już samo wyzna-
czenie dwuletniego okresu 
przejściowego (na ogół było 
to 18 miesięcy przy innych 
normach tego typu) świadczy 
o wadze przywiązywanej do 
zawartych w niej zmian.

opinie przedstawicie-
li jednostek certyfikujących  
w sprawie innowacyjności no-
wej normy są, jak zwykle, po-
dzielone. dla jednych nie za-
wiera ona nic nowego, dla in-
nych wprost przeciwnie. PCa 
stoi na stanowisku, że zmia-
ny te są istotne i zawarte  
w niej uregulowania mają na 
celu przywrócenie traconego 
w ostatnich latach zaufania 
do certyfikacji. Istotnie, wyda-
wałoby się, że nie ma w niej 
dramatycznie przełomowych 
wymagań – niby wszystko to 
już było przedtem. jest jed-
nak coś, co w znaczący sposób 
odróżnia ją od jej poprzedni-

czek, a także od innych norm 
dotyczących systemów zarzą-
dzania – są to zasady.

Czasami odnosi się wra-
żenie, że w codziennej pogoni 
za sukcesem finansowym kie-
rownictwa jednostek certyfi-
kujących, rozliczane przecież 
za skuteczność finansową, 
tracą z widoku problem za-
ufania, jakie powinna zapew-
niać certyfikacja. w działal-
ności biznesowej w tej dzie-
dzinie obowiązują również 
hasła - więcej i szybciej. Nie-
stety, częstym efektem takie-
go podejścia jest pogorszenie 
jakości. w efekcie tracą wszy-
scy – klienci jednostek, same 
jednostki certyfikujące, a co 
za tym idzie – spada zaufanie 
konsumentów do certyfikacji. 
Społeczność międzynarodo-
wa, w tym również jednostki 
certyfikujące, dostrzegła pro-
blem utraty zaufania do cer-
tyfikacji – efektem tego jest 
nowa norma i odwołanie się 
w niej właśnie do zasad. Ich 
przestrzeganie przez jednost-
ki certyfikujące ma odwrócić 
to niepokojące zjawisko, ja-
kim jest spadek zaufania do 
całego systemu certyfikacji.

jednostka certyfikują-
ca powinna kierować się na-
stępującymi zasadami: bez-

stronnością, kompetencjami, 
odpowiedzialnością, otwar-
tością, poufnością, reagowa-
niem na skargi.

zasady pokazują bazę, na 
której zbudowane są wyma-
gania i są tym, o czym zwy-
kło się mówić, że stanowi du-
cha normy. oczywiście wy-
magania nie mogą dotyczyć 
wszystkich sytuacji, zwłasz-
cza, że nie da się wszystkiego 
przewidzieć. I tu jest kłopot - 
jak je stosować w konkretnych 
sytuacjach? Personel jedno-
stek certyfikujących, a zwłasz-
cza ich kierownictwo, jak i au-
ditorzy jednostek akredytu-
jących, oceniający jednostki 
certyfikujące, powinni kiero-
wać się tymi zasadami. w ra-
zie jakichkolwiek wątpliwo-
ści, co do spełnienia jakiegoś 
wymagania normy, odwołu-
jemy się po prostu do zasad.  
I jeszcze jedno - bardzo waż-
ne - przestrzeganie zasad ma 
służyć samym jednostkom 
certyfikującym, stanowić ich 
wizerunek dla stron zainte-
resowanych certyfikacją. Co 
do jednego natomiast nale-
ży mieć pewność – trzymanie 
się zasad na dłuższą metę jest 
zdecydowanie opłacalne.

każda z zasad wymaga 
oddzielnego omówienia i od-

niesienia do konkretnych sy-
tuacji. zwłaszcza, że już widać 
tendencje do ich obchodzenia 
i interpretowania „ułatwiają-
cego życie”. I w tym miejscu 
trzeba powiedzieć stop – dla 
dobra wszystkich. jednym 
z takich problemów, 
istotnie związanym  
z naruszeniem za-
sady bezstronności, 
jest powiązanie dzia-
łalności certyfikacyjnej 
z działalnością konsulta-
cyjną. Na czym konkretnie to 
polega? otóż często spoty-
kaną praktyką jest współpra-
ca jednostek certyfikujących 
z jednostkami konsultujący-
mi systemy zarządzania. ma 
ona mniej czy bardziej zaka-
muflowaną postać, ale chodzi 
głównie o jedno – jedni kon-
sultują systemy zarządzania,  
a drudzy je certyfikują. oczy-
wiście – nikt nikomu nie każe 
iść do konkretnej jednostki 
konsultującej czy też certy-
fikującej. Sugestia mieści się  
w półcieniu, nic nie jest ostre. 
Przypomina to certyfikację  
z przymrużeniem oka – jak 
to w znanej reklamie z piwem 
bezalkoholowym. tu końco-
wym produktem może być 
certyfikowany system zarzą-
dzania, który nie spełnia wy-

magań określonej normy, np. 
ISo 9001.

„korzyść” jest obustron-
na, a nawet trójstronna – jedni 
i drudzy zarabiają pieniądze, 
a klient jest też zadowolony 
– ma wszystko na miejscu. 

Pytanie, czy rzeczywi-
ście uzyskał korzyść 
w postaci rzetel-
nie ocenionego sys-
temu zarządzania, 
czy też ma po pro-

stu papierek zwany certy-
fikatem, który de facto ma co-
raz bardziej malejącą wartość 
rynkową.

w efekcie końcowym 
certyfikaty tracą swoją war-
tość, a tam gdzie potrzebna 
jest rzetelna ocena ze wzglę-
du na przykład, na bezpie-
czeństwo i tak przeprowadza 
się dodatkowe działania. do-
brym przykładem jest tu kon-
trola urzędowa w zakresie sys-
temu bezpieczeństwa żywno-
ści, podczas której w ogóle nie 
zwraca się uwagi na prezento-
wane przez firmę certyfikaty.  
I nic dziwnego.

Nowa norma daje wresz-
cie porządne narzędzie do 
ręki jednostce akredytującej  
– właśnie te zasady. trzymaj-
my się ich – skorzystamy na 
tym wszyscy.
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Kompleksowe wykonawstwo  
- tak można najprościej podsumo-
wać zakres świadczonych usług 
przez Trasko - Inwest Sp. z o.o. Fir-
ma specjalizuje się w generalnym 
wykonawstwie obiektów w sek-
torze budownictwa przemysło-
wego i handlowego. Z sukcesem 
realizuje wszystkie etapy inwe-
stycji budowlanych, rozpoczyna-
jąc od koncepcji architektonicz-
nej, projektu budowlanego oraz 
wykonawczego, przez fazę reali-
zacji, aż do oddania gotowego 
obiektu do użytkowania. 

Celem prowadzonej przez 
trasko – Inwest polityki jest 
zaoferowanie klientom usług 
o najwyższej jakości, dlatego 
też proponuje o wiele więcej, 
niż tylko specjalistyczne wy-
konanie prac. oferuje przede 
wszystkim przejęcie trudów 
procesu inwestycyjnego oraz 

konstruktywną i bezkonflik-
tową współpracę. Spółka dzia-
ła w oparciu o potrzeby i pre-
ferencje klienta, 
dlatego ofer-
ta jest zawsze 
tworzona in-
dywidualnie. aby z sukcesem 
realizować inwestycje, dużą 
uwagę przywiązuje do rozwo-
ju technologii i metodologii 
pracy oraz doskonalenia sto-
sowanych rozwiązań. Najlep-
szym potwierdzeniem tych in-
formacji jest stale rosnąca licz-
ba inwestycji krajowych jak  
i zagranicznych. - dla przykła-
du aktualnie realizujemy około  
27 inwestycji budowlanych. 
Przygotowujemy sieć pa-
wilonów meblowych firmy 
BLaCk rEd wHItE Sa 
m.in. w Gdańsku, Słupsku, 
Pile, Bydgoszczy czy Grudzią-
dzu. Ponadto budujemy cen-

trum logistyczne w miejsco-
wości kriokszyno pod mo-
skwą, czy halę produkcyjną 

dla firmy Bella 
w jegoriewsku, 
również w ro-
sji. a na tym li-

sta się nie kończy - podsumo-
wuje Leszek Faltyniak, prezes 
trasko-Inwest Sp. z o.o.

Monika Woźniak
Więcej informacji na www.trasko.pl

Budowanie pod klucz

Budowa salonu meblowego BRW w Gdańsku
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- J.W. Construction za-
trudnia ponad 1000 osób, 
rocznie podpisuje umowy 
handlowe na wartość prze-
kraczającą miliard złotych, 
osiągając blisko 150 mln zł 
zysku netto. W jaki sposób 
zdobywa się pozycję lide-
ra wśród polskich dewelo-
perów?

- Na pewno ciężką pra-
cą i zaangażowaniem, a tak-
że poprzez wykorzystanie 
sprzyjających okoliczno-
ści rynkowych. Rozpoczy-
nając nasze pierwsze reali-
zacje w 1994 roku, byliśmy 
pionierem rynku dewelo-
perów, przełamującym mo-
nopol spółdzielni mieszka-
niowych. Firma od samego 
początku osiągnęła wyso-
kie tempo rozwoju poprzez 
trafne przygotowanie oferty 
rynkowej, dzięki której wpi-
saliśmy się w zapotrzebowa-
nie klientów. 

Rok ubiegły, najlepszy  
w historii grupy, zakończyli-
śmy znakomitymi wynikami 
finansowymi. Było to moż-
liwe dzięki zastosowaniu re-

żimu kosztowego wewnątrz  
firmy oraz odpowiedniemu 
kształtowaniu cen produk-
tów. Nie bez znaczenia na 
wypracowany zysk był uda-
ny debiut na Warszawskiej 
Giełdzie Papierów Warto-
ściowych. 

- Nie sposób przywołać 
wszystkich realizowanych 
przez Państwa inwestycji ze 
względu na ich ilość. Jak za-
tem w sposób ogólny moż-
na scharakteryzować pod-
stawowa ofertę J.W. Con-
struction?

- Oferujemy lokale pod 
hasłem: Dostępne mieszka-
nia. Owa dostępność wyraża 
się w relatywnie niskiej cenie. 
Obecnie, gdy średnia cena 
mieszkań w stolicy kształtu-
je się  na poziomie ok. 10 tys. 
złotych za metr kwadratowy, 
nasze lokale można nabyć 
już za 7 tys. złotych. Oczy-
wiście cena uzależniona jest 
od lokalizacji danej inwesty-
cji i jej standardu. Naszym 
klientom dajemy możliwość 
wyboru miejsca zamiesz-
kania na Białołęce, Tarcho-
minie, Bemowie czy Ursy-
nowie. Dywersyfikujemy 
również powierzchnię ofe-
rowanych lokali - ich metraż 
zawiera się w przedziale od 
30 do ponad 100 m2. Więk-
szość naszych produktów 
ma tzw. podstawowy stan-

dard deweloperski, ale część 
z nich to mieszkania o pod-
wyższonym standardzie. 

- Firma Roku 2007, 
Marka Roku 2007, Diament 
Forbesa 2008, Perła Polskiej 

Gospodarki – to tylko nie-
które z nagród i wyróżnień, 
jakie otrzymała grupa J.W. 
Construction. Aktualnie 
otrzymaliście Państwo no-
minację do tytułu JAKOŚĆ 
ROKU 2008. 

- Jesteśmy dumni z uzy-
skiwanych laurów. Oznacza-
ją one uznanie dla naszych 
starań skierowanych na pod-

niesienie konkurencyjno-
ści oferty. Rynek wymusza 
na nas rywalizację o klienta 
czymś więcej niż tylko ceną. 
Dlatego stawiamy na jakość. 
W tym celu wdrożyliśmy 

system zarządzania ISO, re-
gulujący zarówno wszyst-
kie procesy wewnątrzfirmo-
we, jak i te realizowane poza 
nią. Mamy świadomość, że 
na jakość produktu końco-
wego wpływa bardzo wie-
le czynników. W związku  
z tym badamy każdy etap 
procesu jego wytwarzania. 
Dbamy, by nasze projekty 

były jak najbardziej atrakcyj-
ne i ponadczasowe, kontrolu-
jemy parametry i ekologicz-
ność stosowanych materiałów,  
a nad samą realizacją inwe-
stycji czuwają inspektorzy 

nadzoru budowlanego. Na-
szym klientom zapewniamy 
również serwis gwarancyj-
ny – ekipy remontowe usuną 
każdą ewentualną usterkę.

- Firma J.W. Construc-
tion zbliża się do piętnasto-
lecia swojego istnienia. Ja-
kie plany i cele wytyczacie 
Państwo na najbliższą przy-
szłość?

- Zamierzamy przepro-
wadzić szereg inwestycji  
w Polsce i tym samym jesz-
cze bardziej umocnić naszą 
pozycję jako krajowego lide-
ra wśród deweloperów. Na-
szym celem jest ukończenie 
już rozpoczętych projektów 
w Warszawie – osiedla Le-
wandów I i Lewandów II,  
w Katowicach – osiedla Uro-
czysko czy w Gdyni – osie-
dla Leśnego. Jeszcze w tym 
roku rozpoczniemy również 
budowę najwyższego bu-
dynku w centrum Szczeci-
na, który ma się stać wizy-
tówką tego miasta. Jest to 
prestiżowa inwestycja za-
krojona na szeroką skalę. 
Dość powiedzieć, że łączna 
powierzchnia lokali usługo-
wych i mieszkaniowych wy-
niesie aż 53.000 m2!

Ponadto będziemy kon-
tynuować ekspansję zagra-
niczną obierając kierunek 
na Wschód. Wybudujemy 
duże osiedle pod Moskwą 
na 1000 mieszkań. Poza tym 
w miejscowości Złote Piaski 
w Bułgarii oddamy do użyt-
ku apartamenty wakacyjne. 

Bazując na pozytywnych 
dotychczasowych doświad-
czeniach, w przyszłość pa-
trzymy z dużym optymi-
zmem. 

- Dziękuję za rozmowę.
Krzysztof Stadler

DEWELOPERZY / J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA KANDYDATEM DO TYTUŁU JAKOŚĆ ROKU 2008

J.W. Construction umacnia pozycję lidera w branży
Rozmowa z Jerzym Zdrzałką, prezesem zarządu J.W. Construction Holding SA

Grupa Insbud SA może szczycić 
się długoletnią tradycją i pięk-
ną historią. Jest w prostej li-
nii przedłużeniem Mławskiego 
Przedsiębiorstwa Budowlane-
go Insbud SA, mającego olbrzy-
mi wkład w podniesienie Ma-
zowsza z powojennych ruin. 
Na przestrzeni minionych sze-
ściu dekad firma wznosiła bu-
dynki użyteczności publicznej, 
oświaty i służby zdrowia. Ak-
tualnie Grupa Insbud prowa-
dzi działalność deweloperską 
poprzez dwa podmioty zależ-
ne – Insbud Nieruchomości Sp. 
z o.o. oraz  Apartamenty Wila-
nów Sp. z o.o.

Obie spółki oferują 
obecnie nowe mieszkania na 
dwóch osiedlach, w Warsza-
wie i w pobliskim Otwocku. 
Na malowniczym Wilano-
wie gotowa jest  inwestycja 
o nazwie Apartamenty Wi-
lanów, a pod Warszawą spo-
kojne Osiedle Wśród Sosen. 

- Spółka, której prze-
wodzę prowadziła budowę 
66 apartamentów przy uli-
cy Wiktorii Wiedeńskiej 9a  
w Warszawie. Jest to budynek 
o bardzo nowoczesnej archi-
tekturze i wysokim standar-
dzie wykończenia. Miesz-
kania posiadają m.in. pełną 
infrastrukturę telefoniczną 
i telewizyjną - mówi Anna 
Milewska, prezes Aparta-
menty Wilanów Sp. z o.o.  
- Dla zmotoryzowanych 

DEWELOPERZY / GRUPA INSBUD OFERUJE ATRAKCYJNE INWESTYCJE NA MAZOWSZU

INSBUD – mocna marka Warszawy
przygotowaliśmy monito-
rowane garaże podziemne  
z kontrolą dostępu oraz pod-
grzewaną płytą zjazdową. Na 
parterze przewidziano stwo-
rzenie lokali usługowych. 
Obiekt jest w pełni obję-
ty siecią ochrony, tak osobi-

stej, jak i tej dostępnej dzięki 
nowoczesnym rozwiązaniom 
technicznym – dodaje. 

Apartamenty cieszą się 
sporym zainteresowaniem 
ze strony klientów. Do na-
bycia zostało już tylko kilka 
z nich! Mieszkania przy uli-
cy Wiktorii Wiedeńskiej to 
lokale średnie i duże, o po-
wierzchni od 53 m2 (dwu-

pokojowe) do 135 m2 (czte-
ropokojowe). Wszystkie ce-
chuje duża funkcjonalność  
i możliwość dostosowania ich 
aranżacji do indywidualnych 
upodobań klientów. Również 
bezpośrednie otoczenie apar-
tamentów przyciąga swoją 

atrakcyjnością. Budynki po-
siadają kameralny dziedzi-
niec z wewnętrznym ogro-
dem. Altanki, ławeczki oraz 
piękna roślinność służą wy-
poczynkowi i rekreacji.

Odpocząć można rów-
nież w podwarszawskim 
Otwocku. Osiedle Wśród 
Sosen to wprost wymarzona 
lokalizacja, cisza i spokój na 

wyciągnięcie ręki. Dodatko-
wo, dzięki szybkiej podmiej-
skiej kolei, w zaledwie kil-
kadziesiąt minut można do-
trzeć do centrum Warszawy. 
– Osiedle Wśród Sosen to 
trzy bloki mieszkalne, ulo-
kowane w odległości nie-

spełna 250 metrów od stacji 
kolejowej. Otoczone kilku-
hektarowym lasem tworzą 
wymarzone miejsce do życia 
i spędzania wolnego czasu 
– podkreśla prezes Milew-
ska. - Osiedle to przestrzeń 
zamknięta i stale monitoro-
wana. Mieszkańcom gwa-
rantuje swobodę porusza-
nia się, a dzieciom zapewnia 

niezbędne poczucie bezpie-
czeństwa. A ponieważ do-
stępu do mieszkań bronią 
drzwi klasy bezpieczeństwa 
„C”, to nasi klienci zyskują 
20% ulgę przy ubezpiecza-
niu lokalu - dodaje. 

Insbud decydując się na 
inwestycję w Otwocku wy-
brał najlepszą ku temu lo-
kalizację w mieście. Klienci 
mogą być pewni, że w naj-
bliższym otoczeniu nie po-
wstanie żaden niepożądany 
obiekt, a usytuowanie osie-
dla na rogu ulic Zamenhofa 
i Narutowicza zapewnia do-
stęp do lokali handlowych. 

Mieszkania, które jesz-
cze w niewielkiej ilości cze-
kają na lokatorów, mają śred-
ni metraż kształtujący się na 
poziomie 61 m2. Do każdego 
z nich przypisane jest miej-
sce w podziemnym garażu. 

Chętni na zakup miesz-
kania na otwockim Osiedlu 
Wśród Sosen muszą się po-
spieszyć. Pozostały już tylko 
lokale dwupokojowe, znako-
mite dla młodych małżeństw 
i rodzin, dla których będzie 
to pierwsze własne M. 

Średnia cena za metr 
kwadratowy nie jest wy-
górowana, wynosi bowiem 
5000 złotych. Warto więc 
skorzystać z takiej okazji!

Ugruntowana pozy-
cja, jaką na rynku dewelo-
perów posiada Grupa jest 
wynikiem dbałości o jakość 

świadczonych usług i prowa-
dzonych inwestycji. Ogrom-
ny atut firmy Insbud to tak-
że to, że wszelkie prace bu-
dowlane prowadzi w oparciu 
o własne środki finansowe, 
dając tym samym poczucie 
bezpieczeństwa swoim klien-
tom. Warto również nadmie-
nić, że obie inwestycje mają 
prawomocną decyzję pozwo-
lenia na użytkowanie. 

Dla Grupy Insbud nie-
zwykle istotna jest kwe-
stia jakości podejmowa-
nych działań, tak w obsłudze 
klienta, jak i wykonawstwa 
przeprowadzanych inwesty-
cji. Materiały wykorzysty-
wane do budowy oraz wy-
kończenia budynków po-
siadają wszystkie niezbędne 
certyfikaty jakościowe do-
puszczające do zastosowania 
w Polsce. - Wprowadziliśmy 
dwustopniowy etap odbioru 
lokalu przez klienta. Zanim 
przystąpimy do formalnego 
odbioru, sprawdzamy lokal 
w fazie wstępnej. Taka kon-
trola odbywa się w obecności 
nabywcy oraz przedstawicie-
li dewelopera i wykonawcy. 
Klient może zgłosić wszel-
kie swoje zastrzeżenia, które 
usuwamy w terminie 2 dni  
– mówi Anna Milewska.

Krzysztof Stadler
Zobacz mieszkania na  

www.insbudmieszkania.pl!
Umów się z konsultantem pod 

numerem 022 853 59 26!

Osiedle Lazurowe Ustronie
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- Aktualnie w mediach 
głośno o tarczy antyrakieto-
wej, która ciągle nie została 
zainstalowana w Polsce. Tym-
czasem mało kto wie, że chro-
ni nas już Tarcza CPU.

- Zgadza się. Właśnie po-
szerzyliśmy naszą dotychcza-
sową ofertę o mobil-
ne centrum zapaso-
we klasy mainframe. 
Jest to, mówiąc krót-
ko, kompletny system 
komputerowy, znaj-
dujący się w specjal-
nym kontenerze, któ-
ry na życzenie klienta 
może być podstawio-
ny w kilka godzin w 
dowolne miejsce. Nasz 
sprzęt ma możliwość 
odtworzenia systemu ope-
racyjnego, bazy danych oraz 
wznowienia przetwarzania  
w miejscu zniszczonego cen-
trum komputerowego.

Ten projekt nieco żarto-
bliwie nazwaliśmy właśnie 
Tarczą CPU dlatego, że jego 
główny element - kontener 
dowodzenia - pozyskaliśmy 
z Bundeswery. Oficjalna pre-
zentacja Tarczy CPU miała 
miejsce na początku czerwca 
br. podczas sympozjum klien-
tów mainframe-owych, odby-
wającego się w Jeleniej Górze. 
Nasz kontener został przyjęty 
z dużym zainteresowaniem. 

- Do jakiej grupy klientów 
skierowana jest Tarcza CPU. 
Komu może przynieść naj-
więcej korzyści?

- Podjęcie decyzji o zaku-
pie kontenera miało na celu 
uzupełnienie naszej oferty, 
przede wszystkim dla aktual-
nych klientów, m.in. dla sieci 

ZETO i ZUS, TBD PESEL  
i dużych banków. Jak nietrudno  
się domyślić, dane przechowy-
wane przez tego typu placów-
ki są niezwykle istotne. Dlatego  
w  przypadku jakiejś nieprze-
widywalnej sytuacji czy kata-
strofy, która mogłaby prowa-
dzić do fizycznego zniszcze-
nia komputerowego systemu, 
nasz kontener okazuje się nie-
zastąpiony. W krytycznej sytu-
acji zgrywamy kopie zapasowe 
z podstawowymi danymi, któ-
re te instytucje są zobowiązane 
przechowywać i uruchamiamy 

system na nowo, sterując nim 
z kontenera. Taki stan może 
utrzymywać się aż do momentu 
rekonstrukcji właściwego syste-
mu. Nasza tarcza chroni zatem 
pośrednio każdego z nas: nasze 
rachunki bankowe, konta ZUS, 
dane osobowe itd.

- Chronione dane są bar-
dzo ważne. Jakie rozwiąza-
nia techniczne zastosowano w 
Tarczy? 

- Całość oparta jest na 
sprzęcie klasy mainframe, co 
jest niezwykle oryginalne i nie-
spotykane na skalę światową. 
Dzięki postępującej minimali-
zacji urządzeń komputerowych 
możliwe stało się umieszczenie 
tego typu sprzętu w stosun-
kowo niewielkim kontenerze. 
Sercem Tarczy CPU jest naj-
nowszy procesor IBM zSeries, 
odpowiednio przez nas wyska-
lowany. Nadajemy mu określo-
ną moc obliczeniową, dosto-
sowaną do wielkości i potrzeb 

konkretnego klienta. Ponad-
to kontener wyposażony jest 
w macierze dyskowe klasy en-
terprise o dużej pojemności ok. 
500 TB, które przechować mu-
szą ogromne ilości danych. Do 
tego dochodzi jeszcze grupa 
routerów zabezpieczająca łącz-
ność telekomunikacyjną. Nasz 
kontener można używać i sto-
sować w każdych warunkach, 
nawet bojowych. Posiada wła-
sny generator prądotwórczy, 
zespół akumulatorów i klima-
tyzację. Jest również niezwykle 
wytrzymały - można go nawet 

zrzucić z samolotu. Ale 
takich rozwiązań raczej 
nie zamierzamy stoso-
wać.

- Początek tego 
roku przyniósł CPU 
SERVICE sukces  
w konkursie JAKOŚĆ 
ROKU i drugi z rzę-
du laur w tym progra-
mie. W czerwcu poja-
wiła się Tarcza CPU. 
Jednym słowem spół-

ka stale się rozwija? 
- Wychodzimy z założe-

nia, że kto stoi w miejscu ten 
się cofa, dlatego stale wkłada-
my maksimum energii i wysił-
ku w rozwój firmy. Poczyniona  
w bieżącym roku inwestycja jest 
tego znakomitym przykładem. 
Wierzymy, że nowe urządzenie 
cieszyć się będzie dużym zain-
teresowaniem na rynku i wpły-
nie również na wzrost zatrud-
nienia w naszej spółce. 

Jest nam także bardzo 
przyjemnie, że zostaliśmy do-
cenieni i zauważeni przez nie-
zależne gremium, jakim jest 
Polskie Centrum Badań i Cer-
tyfikacji. Nagroda, którą otrzy-
maliśmy już po raz drugi, tym 
bardziej nas cieszy, że działa-
my w niszy rynkowej. Dodat-
kowo motywuje i zobowiązuje 
nas do utrzymywania najwyż-
szej jakości oferowanych usług.

- Dziękuję za rozmowę.
Krzysztof Stadler

INFORMATYKA / NOWE INWESTYCJE CPU SERVICE 

Tarcza już chroni Polskę
Rozmowa ze Zbigniewem Maryniakiem, prezesem CPU Service Sp. j.

- Leier Polska SA od lat 
dostarcza najlepszą ceramikę 
budowlaną. Jednak jej wyro-
by nie zawsze oznaczone były 
marką Leier. Proszę przybliżyć 
historię powstania firmy. 

- Wszystko zaczęło się od 
Tarnowskich Zakładów Cera-
miki Budowlanej, powstałych  
w 1951 r. Później w miarę prze-
kształceń administracyjnych w 
Polsce zmienił się także zakres 
zarządzania cegielniami zrze-
szonymi w TZCB. W 1964 r.  
rozpoczęto również budowę 
wytwórni w Woli Rzędzińskiej 
[6 km od Tarnowa - przyp. red.] 
i ta lokalizacja naszego zakładu 

CERAMIKA BUDOWLANA / LEIER POLSKA SA NOMINOWANY DO TYTUŁU JAKOŚĆ ROKU 2008

Budowanie w dobrym stylu
Rozmowa z Lesławem Paciorkiem, prezesem zarządu Leier Polska SA

pozostała do dziś. Wybór tego 
miejsca nie był przypadkowy, 
bowiem na tym terenie odkry-
to bardzo duże zasoby surowca 
w postaci iłów krakowieckich. 
Dzięki nim można produkować 
wyroby najwyższej jakości, po-
siadające wysokie walory eko-
logiczne.

W 1998 r. miała miejsce 
komercjalizacja i przekształce-
nie zakładu w spółkę akcyjną. 
Równolegle zaczęto też poszu-
kiwać inwestora strategiczne-
go, którym został pan Michael  
Leier, znany austriacki przed-
siębiorca prowadzący już w Pol-
sce Wytwórnię Materiałów Bu-
dowlanych w Malborku. Stąd 
też obecna nazwy firmy. Ale na 
tym nie koniec zmian.

- To znaczy?
- W 2001 r. rozpoczęły  

się działania restrukturyzacyjne  
i modernizacyjne starego zakła-
du. Miała miejsce potężna in-

westycja. Pozyskaliśmy nie tylko 
środki pieniężne na jej realizację, 
ale również wiedzę, jak przy mi-
nimalnym nakładzie środków fi-
nansowych osiągnąć jak naj-
lepsze efekty.  
W przeciągu 
kilku lat udało 
się zmienić za-
kład nie do poznania. Wszyst-
kie linie technologiczne zosta-
ły zmodernizowane lub zbu-
dowane od nowa. Duży udział  
w tym miała również załoga. 
Podsumowując, po 8 latach od 
wejścia inwestora strategiczne-
go, w zakład zainwestowano po-
nad 90 mln zł i dziś funkcjonu-
je jako jeden z najnowocześniej-
szych tego typu w Polsce, a może 
nawet w tej części Europy.

- Na przestrzeni lat zmie-
niał się zakład, a co z oferowa-
nymi produktami?

- Oferta również ulegała 
zmianom. Dziś naszymi głów-

nymi produktami są nowoczesne 
pustaki poryzowane THER-
MOPOR PIÓRO-WPUST, 
które spełniają wszystkie nor-
my i standardy europejskie.  

W naszej ofer-
cie znajdują się 
też stropy prefa-
brykowane typu 

Leier-Panel, stropy CERAM, 
nowoczesne systemy kominowe 
i wentylacyjne oraz nadproża ce-
ramiczno-żelbetowe.

Z oferty zakupu naszych 
pustaków korzysta co dziesią-
ty Polak, który rozpoczyna bu-
dowę z materiałów ceramicz-
nych. Nasze produkty dostępne 
są na terenie Polski południowej 
i środkowo-wschodniej. 

- A co można powiedzieć  
o polityce jakościowej prakty-
kowanej w spółce?

- Można śmiało powiedzieć, 
że nawet o cal nie odstajemy od 
poziomu jakości produktów na-

szych zachodnich są-
siadów. Produkcja  
w naszym zakładzie 
odbywa się w opar-
ciu o rygorystycz-
ny system Zakładowej Kontro-
li Produkcji, zgodny z unijnymi 
standardami. Traktując bardzo 
poważnie zapytania klientów 
dotyczące parametrów technicz-
nych naszych wyrobów, wyko-
naliśmy kompleksowe badania 
laboratoryjne naszych produk-
tów. Sprawdzone zostały nie tyl-
ko parametry wytrzymałościowe 
ale i cieplne, akustyczne oraz od-
porności ogniowej. Spółka po-
siada wdrożony system zarzą-
dzania jakością, zgodny z ISO 
9001, współpracuje z krajowy-
mi i zagranicznymi instytucjami 
w zakresie certyfikacji procesów, 
badań i rozwoju wyrobów bu-
dowlanych. Ponadto, aby zazna-
czyć nasz rozwój i wysoką pozy-
cję w branży, zdecydowaliśmy się 

na udział w programie JAKOŚĆ 
ROKU 2008.

- Jakie plany na przyszłość 
ma Leier Polska?

- Na rok 2008 planujemy 
uruchomienie linii do produkcji 
ceramiczno-żelbetowych nad-
proży prefabrykowanych, gdyż 
są one elementem bardzo ocze-
kiwanym przez rynek. Chcemy 
także zainwestować w budo-
wę kolejnej cegielni. Wszystkie 
nasze działania mają charak-
ter długofalowy, więc mamy na-
dzieję osiągnąć kolejne sukcesy. 
Zadbamy o to, aby firma Leier 
zawsze była kojarzona z naj-
wyższą jakością wyrobów, ale  
i obsługi klientów.

- Dziękuję za rozmowę.
Monika Woźniak

Mobilne centrum zapasowe
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Trwa promocja Superlokaty   
w Południowo-Zachodniej SKOK. 
Nowa oferta – 8,88% – to moc-
ny akcent na rynku finanso-
wym. Konkurencja zostaje da-
leko w tyle, a zyskują klienci 
PZ SKOK, którzy dostają jed-
ną z najlepszych ofert na ryn-
ku.  Na tym jednak nie koniec. 
W połowie czerwca wrocław-
ska Kasa zmieniła całą ofertę.  
Warto przyjrzeć się jej z bli-
ska, aby dobrze ulokować swo-
je pieniądze. 

- Podnieśliśmy - i to 
znacznie - oprocentowanie 
wszystkich lokat. Najlepiej 
widać to na przykładzie Su-
perlokaty. Tu zbliżyliśmy się 
do granicy 9%! Ale także lo-
kata Gwarantowane Oszczę-
dzanie z ubezpieczoną do-
celową kwotą oszczędzania 
rośnie do 8%. Bardzo atrak-
cyjnie wygląda ponadto nasz 
rachunek oszczędnościo-
wo-rozliczeniowy. Poziom 
6% to doskonała propozy-
cja! – mówi Marek Macie-
jewski, wiceprezes Połu-
dniowo-Zachodniej SKOK.  
– I mimo że skupiamy się na 
lokatach, to nie zapominamy  
o tych, którzy potrzebu-
ją gotówki. Jednocześnie na 
rynek wprowadzamy Po-
życzkę Błyskawiczną, wy-
jątkowo łatwą do zdobycia – 
dodaje wiceprezes.

Nowe propozycje to od-

FINANSE / NOWA OFERTA POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ SKOK 

8,88% - Superlokata PZ SKOK!
powiedź na ogromne za-
potrzebowanie rynkowe. 
Polacy, nieco zniechęceni 
wynikami giełdowych spó-
łek i funduszy inwestycyj-
nych, szukają innych, lep-
szych możliwości. Dla nich 
właśnie PZ SKOK 
stworzyła Superlo-
katę. W bardzo bez-
pieczny sposób, bez 
jakiegokolwiek ryzyka 
inwestycyjnego, moż-
na zarobić i to sporo 
powyżej planowanego 
na koniec roku pro-
gu inflacji. Jeżeli do-
łożyć do tego bardzo 
dobre oprocentowa-
nie ROR-u i niewiel-
kie koszty przele-
wów, to przeniesienie 
oszczędności i bieżą-
cych rozliczeń do Po-
łudniowo-Zachodniej 
SKOK staje się nie-
zwykle opłacalne. 

Od początku swo-
jego istnienia PZ 
SKOK rozwija się bar-
dzo dynamicznie. Co 
dwa lata podwaja swoje ak-
tywa. Od kilku lat Kasa na-
leży do pięciu największych 
i najlepszych SKOK-ów  
w Polsce. I w odróżnieniu od 
banków komercyjnych nadal 
dla Kasy liczy się przede 
wszystkim człowiek. 

- Pracujemy dla człon-
ków naszej Kasy. Nie pa-

trzymy wyłącznie na rosną-
ce wskaźniki i liczby. To nie 
zysk, a każda z odwiedza-
jących nas osób jest dla nas 
najważniejsza. Przykładamy 
wagę do poziomu i jakości 
obsługi klientów, szkolenia 

pracowników i profesjona-
lizmu w tworzeniu oferty.  
Staramy się być coraz lep-
si tak, aby nasi członkowie 
mogli być z nas dumni – 
podkreśla wiceprezes Marek 
Maciejewski. - Działamy dla 
ludzi w myśl prostych, ja-
snych, przejrzystych i uczci-
wych zasad. Nasi pracow-

nicy zawsze znajdą czas dla 
klientów, doradzą, pomo-
gą czy wyjaśnią wątpliwo-
ści. Nie tworzymy instytucji 
z marmurowymi podłogami, 
a przyjazną dla zwykłych lu-
dzi – dodaje.

Południowo-Zachodnia 
SKOK stoi na progu elek-
tronicznej rewolucji. Do 
końca roku będzie oferować 
swoim członkom interneto-
wy dostęp do ich kont,  po-
przez system e-skok. Kon-
ta z obsługą przez Internet 
pociągają za sobą wpro-
wadzenie kart płatniczych  

i budowę sieci bankomatów. 
Wszystko po to, aby ułatwić 
członkom dostęp do środ-
ków i umożliwić swobod-
ne zarządzanie zgromadzo-
nymi pieniędzmi. Pierwsze 
bankomaty już są monto-

wane przy najwięk-
szych oddziałach 
PZ SKOK, a kar-
ty VISA będą do-
stępne w ciągu naj-
bliższych tygodni. 
Docelowo cała sieć 
bankomatowa ru-
chu SKOK ma li-
czyć ponad 600  
i będzie jedną z naj-
większych w na-
szym kraju. 

Nowe możliwo-
ści otwierające się 
przed Południowo-
Zachodnią SKOK 
oznaczają dla Kasy 
zmianę wizerun-
ku. Z małej przy-
parafialnej instytu-
cji samopomocowej 
PZ SKOK zmie-
niła się w profesjo-

nalnie zarządzaną instytu-
cję finansową, gwarantującą 
swoim członkom bezpie-
czeństwo i stabilność wkła-
dów oraz pomoc, kiedy jest 
ona potrzebna.

Rosnąca ilość człon-
ków spoza tradycyjnego te-
renu działania Kasy, czyli 
zgodnie z nazwą południo-

wo-zachodniej Polski, jest 
najlepszym dowodem na 
jakość pracy pracowników  
PZ SKOK.    

Pojawienie się oddziałów 
Kasy w Warszawie i Katowi-
cach otworzyło ją na zupeł-
nie nowe rynki. Doskonałe 
wyniki punktów po pierw-
szym półroczu działania to 
dodatkowe potwierdzenie 
słuszności obranej drogi. 

– Ogromna praca, 
jaką wykonał cały zespół  
PZ SKOK w pierwszej po-
łowie roku, będzie procento-
wała w przyszłości i zagwa-
rantuje nam stabilny rozwój 
na najbliższe lata – mówi 
Marek Maciejewski. 

Południowo-Zachod-
nia SKOK nadal rozwi-
ja sieć oddziałów i punktów 
kasowych. Niedawno jeden  
z nich powstał w Kaliszu,  
a planowane są kolejne  
w Nysie i Lesznie. W celu 
jeszcze lepszej i skuteczniej-
szej obsługi klientów, Kasa 
planuje także wdrożyć elek-
troniczny obieg dokumentów 
tak, aby ułatwić pracę i skró-
cić czas podejmowania decy-
zji np. kredytowych. Już teraz 
nową Pożyczkę Błyskawicz-
ną można otrzymać w zale-
dwie jeden dzień. Wystar-
czy odwiedzić jeden z ponad 
70 oddziałów lub zadzwonić 
pod numer 0 801 63 00 00.

Marcin Kałużny

Panel track i Vertical stings to 
nowe produkty zaprezentowa-
ne przez spółkę Anwis w trak-
cie zakończonych niedawno 
poznańskich targów Home De-
cor 2008. Nowoczesne stoisko 
firmy cieszyło się ogromnym 
powodzeniem. Przez kilka tar-
gowych dni odwiedziło je kil-
kaset osób. 

- Nowości prezentowa-
ne podczas targów spotkały 
się z dużym zainteresowa-
niem. Oznacza to, że dobrze 
odczytaliśmy sygnały płyną-
ce z rynku i wpisaliśmy się 
z nowymi produktami w za-

potrzebowanie zgłaszane 
przez klientów – podkreśla 
Dariusz Nowacki, kierow-
nik ds. marketingu Anwis 
Sp.j.  – Mieliśmy także spo-
ro interesujących zapytań 
dotyczących rolet Impresja 

oraz sygnały o pozytywnej 
ocenie prezentowanych na-
pędów bateryjnych do żalu-
zji i rolet – dodaje.

Panel track to nowe 
możliwości w dekorowaniu 
wnętrz. Szerokie pasy, zbli-
żone konstrukcyjnie do ża-
luzji pionowych w różno-
rodnych kolorach i wzorach, 
pozwalają w łatwy i szyb-
ki sposób stworzyć szczel-
ną zasłonę, przykrywającą 
np. fragment ściany. Panel 
track to także doskonały po-
mysł na lekkie ścianki dzie-
lące pomieszczenie. 

Vertical stings z kolei 

to pionowe żaluzje, w któ-
rych tradycyjne lamele za-
stąpiono drobnymi sznu-
reczkami. Sprawdzają się 
wszędzie tam, gdzie ko-
nieczne jest oddzielenie da-
nej powierzchni, ale z moż-

liwością swobodnego poru-
szenia się i przechodzenia 
przez nie. 

Nowe produkty będą 
niebawem dostępne dla 
klientów. 

ANWIS A.G. Wiśniew-
scy Sp.j. z siedzibą we Wło-
cławku jest jednym z naj-
dłużej działających przed-
siębiorstw w naszym kraju 
w sektorze przesłon okien-
nych. Firma powstała  
w 1979 roku i produku-
je żaluzje nieprzerwanie od  
29 lat. Obecnie spółka to je-
den z trzech największych w 
branży producentów wyso-
kiej klasy żaluzji pionowych 
i poziomych, rolet tkanino-
wych, żaluzji fasadowych, 
rolet zewnętrznych, krat, 
bram rolowanych i moski-
tier. Znaczną część produk-
cji stanowią komponenty 
do tworzenia żaluzji i rolet.  
W Europie ANWIS zna-
ny jest przede wszystkim 
jako solidny i sprawdzo-
ny dostawca komponentów 
do produkcji żaluzji i rolet. 
Na liście eksportowej firmy 
jest ponad 36 państw z całe-
go świata. Włocławski pro-
ducent posiada znak CE  
i produkuje zgodnie z wdro-
żonym systemem zarządza-
nia jakością ISO 9001. Fir-
ma jest laureatem konkur-
su JAKOŚĆ ROKU oraz 
zdobywcą tytułu LIDER  
POLSKIEGO SUKCESU.

Marcin Kałużny
Więcej na www.anwis.pl 

Anwis na HOME DECOR 

Punkt kasowy na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie

- Woda Galicjanka jest do-
stępna na rynku już od ponad 
10 lat. Mało kto wie, że w du-
żej mierze to przypadek spra-
wił, że Pańska firma rozpoczę-
ła produkcję wody mineralnej.

- Zgadza się. Okazało się 
bowiem, że na jednej z mo-
ich działek znajduje się pod-
ziemne źródło wód mineral-
nych. Początki wydobycia były 
bardzo skromne, jednak z cza-
sem firma nabierała doświad-
czenia i zaczęła się dynamicz-
nie rozwijać. Oferowany przez 
nas produkt spotkał się z du-
żym zainteresowaniem oko-
licznych konsumentów, dzięki 
wyśmienitemu smakowi, bo-
gactwu minerałów i najwyż-
szej jakości. Pozytywna reak-
cja rynku potwierdziła słusz-
ność obranego kierunku i dała 
impuls do budowy nowego,  
w pełni profesjonalnego zakła-
du produkcyjnego oraz szuka-
nia  nowych odwiertów. 

- Kolejne odwierty stwo-
rzyły możliwość zwiększe-
nia wydajności pozyskiwania 
surowca. Czy wpłynęły tak-

że na poszerzenie oferty pro-
duktowej?

- Zdecydowanie tak. Ak-
tualnie sprzedajemy dwa ro-
dzaje wód: średnio- i wysoko- 
nasyconą dwutlenkiem węgla 
o wysokim stopniu minerali-
zacji oraz nisko nasyconą CO2 
o niskiej mineralizacji. Wyni-
ki badań prowadzonych przez 
niezależne ośrodki i labora-
toria potwierdzają, że nasza 
woda jest zalecana dla ludzi  
w każdym wieku, jako dosko-
nałe uzupełnienie diety. 

Stosujemy wygodne opa-
kowania typu PET o róż-
nych pojemnościach. 
Woda wysokomine-
ralizowana dostępna 
jest w butelkach pół- 
i półtora- litrowych, 
a niskominerali-
zowana - źródlana  
w półtoralitrowych 
oraz baniakach pię-
ciolitrowych. W naj-
bliższym czasie, wy-
chodząc naprzeciw 
oczekiwaniom kon-
sumentów, wprowa-
dzimy na rynek tak-
że opakowania o po-
jemności 0,3 i 1 litra. 

- Galicjanka jest 
firmą dynamiczną, 
dostosowującą się 
do zmiennych wa-
runków zewnętrz-

nych. Nieustannie dba o naj-
wyższą jakość swoich produk-
tów, dzięki czemu otrzymała 
tytuł w konkursie JAKOŚĆ 
ROKU 2007. Jak odbiera Pan 
tę nagrodę?

- Jakość gwarantują nam 
doskonałe źródła oraz stosowa-
na technologia obróbki. Woda 
z naszych licznych odwiertów 
charakteryzuje się wspaniałymi 
walorami smakowymi. Dyspo-
nujemy najnowocześniejszy-
mi maszynami, które prze-
twarzają produkt bez zastoso-
wania jakichkolwiek środków 
chemicznych. Jakość wytwa-

rzanej przez moją fir-
mę wody zabezpiecza 
także wdrożony sys-
tem HACCP.

Jest mi niezmier-
nie miło przyjmować 
z pana rąk tę nagro-
dę, którą traktuję jako 
ukoronowanie dzie-
sięcioletnich wysiłków, 
podejmowanych na 
rzecz podnoszenia ja-
kości wody Galicjanka. 
Przyznany przez Pań-
stwa tytuł JAKOŚĆ 
ROKU z pewnością 
zmotywuje całą załogę 
firmy do utrzymania 
takiego stanu rzeczy.

- Dziękuję za roz-
mowę. 

Krzysztof Stadler

WODY MINERALNE / WYSOKOMINERALIZOWANA WODA  
GALICJANKA NAGRODZONA W KONKURSIE JAKOŚĆ ROKU 2007

Nowosądeckie źródło jakości
Rozmowa z Ryszardem Potońcem, prezesem zarządu Galicjanka II Q Sp. z o.o.


