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Rozmowa z  
Tadeuszem Kolczokiem, 

prezesem zarządu  
P.W. TAKO Sp. z o.o.
- Polska myśl techniczna 

ponownie daje o sobie znać i to 
na najwyższym poziomie. Opa-
tentowana technologia DWU-
PŁASZCZ to nie tylko dosko-
nałe zabezpieczenie zbiorników 
zawierających paliwa płynne, 
ale także wkład w ochronę śro-
dowiska. Jakie były jej początki?

- Kilka lat temu pojawiła 
się ustawa o modernizacji zbior-
ników, której przepisy nakazy-
wały utworzenie drugiej ścian-
ki oraz przestrzeni monitorują-
cej w zbiornikach do przecho-
wywania paliw płynnych i in-
nych cieczy zagrażających śro-
dowisku. Wówczas rozpoczęli-
śmy prace nad patentem, który 
spełniałby wszystkie te wymogi.  
W rezultacie tych działań po-
wstało rozwiązanie, które na-
zwaliśmy - DWUPŁASZCZ. 

- Czym charakteryzuje się 
technologia DWUPŁASZCZ 
i na czym polega jej innowacyj-
ność?

- Technologia DWU-
PŁASZCZ jest bardzo pro-
stym rozwiązaniem stosowa-
nym na uprzednio wypiaskowa-
nych lub wyśrutowanych zbior-
nikach. Druga ścianka w zbior-
niku powstaje poprzez aplikację 
przekładki dystansującej (two-
rzącej przestrzeń międzyścien-

ną) oraz mat szklanych o róż-
nej gramaturze nasyconych spe-
cjalnie dostosowanymi żywica-
mi. Powłoka DWUPŁASZCZ 
wytwarzana jest w zbiornikach 
w sposób zapewniający odpro-
wadzenie ładunków elektrosta-
tycznych do uziemienia. Zada-
niem DWUPŁASZCZA jest 
zapobieganie wycie-
kom oraz stały mo-
nitoring szczelności 
zbiorników. Jeżeli ci-
śnienie powietrza znaj-
dującego się w przestrzeni mię-
dzyściennej gwałtownie spadnie, 
czyli dojdzie do przerwania po-
włoki lub uszkodzenia zbiorni-
ka, natychmiast włączy się alarm 
dźwiękowo-świetlny. Ostatnio 
wprowadzona innowacja – no-
woczesny sposób łączenia mo-
nitorowanych sekcji – pozwala 
na szybkie i bardzo precyzyjne 
zlokalizowanie ewentualnej nie-
szczelności.

- Jakie korzyści płyną z za-
stosowania tego rozwiązania? 

- Przede wszystkim od-
biorca otrzymuje proste, tanie  
i sprawdzone rozwiązanie, któ-
re zabezpiecza przed wyciekami. 
Dodatkowo w trakcie moderni-
zacji zbiornika zabezpieczamy 
go antykorozyjnie. Co ważne, 
w czasie modernizacji nie trze-
ba zamykać stacji ani posiadać 
pozwolenia na budowę. W po-
równaniu do konkurencyjnych 
rozwiązań DWUPŁASZCZ 
oszczędza także czas – moder-
nizacja zbiornika trwa zaled-
wie od 3 do 5 dni. Koszt DWU-
PŁASZCZA nie jest duży ale 
wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom klientów, płatność mo-
żemy rozłożyć na raty, nawet do 
3 lat! 

- Na co kładą Państwo 
szczególną uwagę jeśli chodzi o 

politykę jakości?
- Wykonujemy prace  

w oparciu o wymagania PN-EN 
ISO 9001:2001 i PN-EN ISO 
14001:2005. Bardzo dokład-
nie kontrolujemy każdy zbior-
nik pod względem drożności 
oraz szczelności. Wszystkie ba-
dania prowadzone są w naszym 

laboratorium, które już 
od lutego zdobędzie 
uprawnienia do prze-
prowadzania, na ze-
wnętrzne zlecenia prób 

szczelności, badań penetracyj-
nych, pomiarów grubości oraz 
twardości powłok, a także ultra-
dźwiękowych pomiarów zbior-
ników. Posiadamy również za-
twierdzone Programy gospo-
darki odpadami niebezpiecz-
nymi we wszystkich powia-
tach w naszym kraju, niezbędne 
przy modernizacji i czyszczeniu 
zbiorników.

- Jakie plany ma TAKO na 
nadchodzące lata?

- Tylko w 2007 roku zmo-
dernizowaliśmy ponad 400 
zbiorników i nie mieliśmy ani 
jednej reklamacji. Chcielibyśmy 
utrzymać pozycję lidera i 60% 
udział w krajowym rynku. Do-
datkowo, planujemy wejść na 
rynki europejskie oraz wdro-
żyć międzynarodowej klasy pro-
gram zarządzania jakością, aby 
nieustannie doskonalić poziom 
świadczonych usług.

W najbliższym czasie za-
mierzamy także zbadać zasto-
sowanie żywic epoksydowych, 
które są bezemisyjne. W tym 
roku po raz kolejny będziemy 
pracować dla wojska. Wygrali-
śmy przetarg na modernizację 
zbiorników dla lotniska w Dar-
łówku. 

- Dziękuję za rozmowę.
Ewa Szweda

P.W. TAKO / INNOWACYJNA TECHNOLOGIA DWUP£ASZCZ

Pod œcis³¹ ochron¹

Interdoor to marka znana na 
rynku od lat. Sukces zawdzięcza 
wysokim kwalifikacjom pracow-
ników, nowoczesnemu parkowi 
maszynowemu oraz długolet-
niemu doświadczeniu w produk-
cji. Od samego początku firma 
jest wierna zasadzie: Wyższy 
standard, wyższa jakość. Dzię-
ki temu do klienta trafia zawsze 
wyrób najwyższej klasy. 

Właścicielem marki In-
terdoor jest spółka Inter-
drex. Firma rozpoczęła dzia-
łalność w 1990 roku. Obec-
nie należy do grona liderów 
wśród producentów drzwi  
w Polsce. – Od samego po-
czątku postawiliśmy na in-
nowacyjność, m.in. byliśmy 
pionierami w naszym kraju  
w produkcji frezowanych drzwi 
laminowanych – podkreśla 
Iwona Plińska, dyrektor Inter-
drex Sp. z o.o. - Bogata ofer-
ta drzwi wewnętrznych w róż-
norodnych okleinach umożli-
wia dopasowanie ich do każ-
dego rodzaju wnętrz. Klienci 
wysoko oceniają proponowane 
przez nas nowoczesne wzor-
nictwo i design – dodaje. 

Interdrex zajmuje się kom-
pleksowo produkcją stolar-
ki otworowej. W ofercie fir-

WYPOSA¯ENIE WNÊTRZ / INTERDREX  NOMINOWANY  
DO KONKURSU JAKOŒÆ ROKU 2007

Dostawca  
dla ambitnych wnêtrz

my można znaleźć drzwi we-
wnętrzne w okleinach natu-
ralnych, drewnopodobnych lub 
malowanych, drzwi wejściowe, 
przesuwne, techniczne, oścież-
nice oraz klamki, szyby i akce-
soria, m.in.: progi, opaski ma-
skujące, tuleje wentylacyjne, za-
wiasy, itd. 

Siedziba firmy znajduje się 
w Bieszkowicach, nieopodal 
Gdyni, a łączna powierzchnia 
hal produkcyjnych to ponad 
7000 m2. Lokalizacja fabryki 
na terenie parku krajobrazowe-
go obliguje do szczególnej dba-
łości o środowisko naturalne.

Oprócz nowoczesnych roz-
wiązań klienci cenią wysoką ja-
kość, którą oferuje Interdoor. 

Produkcja oparta jest  
o technologicznie zaawanso-
wany park maszynowy oraz 
ostrą selekcję materiałów.  Za-
pewnia to najwyższą jakość go-
towego wyrobu i przekłada się 
również na terminową realiza-
cje zamówień. Nad wszystkim 
czuwa system zarządzania ja-
kością ISO 9001. 

Bardzo niski odsetek re-
klamacji i dbałość o najwyższe 
standardy zaowocowały wy-
różnieniem firmy w konkursie 
Orły Budownictwa Polskiego 
w kategorii stolarki otworowej, 

a także nominacją do konkursu 
JAKOŚĆ ROKU 2007.

Interdrex cały czas prężnie 
sie rozwija. Sieć dystrybucyjna 
marki Interdoor skupia  już bli-
sko 250 sklepów na terenie ca-
łej Polski. Każdy, nawet najbar-
dziej wymagający klient znaj-
dzie rozwiązanie najlepsze wła-
śnie dla niego. 

Firma obsługuje głównie 
klientów detalicznych, jednak 
nie tylko. Drzwi Interdoor zna-
lazły się w wielu prestiżowych 
budynkach, m.in.: w Wytwór-
ni Papierów Wartościowych  
w Warszawie, w Hotelu Bry-
za w Juracie oraz w budynkach 
wielorodzinnych w jednym  
z poznańskich osiedli. 

W przyszłym roku, obok 
planowanego zwiększenia za-
trudnienia, Interdrex chce 
wprowadzić zupełnie nowy 
asortyment. – Wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom klien-
tów chcemy oddać do ich dys-
pozycji nową kolekcję drzwi 
pokrytych okleiną naturalną 
oraz znacznie rozszerzyć gamę 
kolorystyczną. Całość uzupeł-
nią drzwi z drewna eukaliptu-
sowego - mówi dyrektor Iwo-
na Plińska.

Paweł Wójcik
Więcej na www.interdoor.pl 

Ponad 30 lat temu naukowcy 
z Uniwersytetu w Cambridge, 
zaniepokojeni rosnąca otyło-
ścią społeczeństwa, opraco-
wali innowacyjną dietę bar-
dzo niskokaloryczną, która 
powinna być pierwszym kro-
kiem do redukcji masy ciała. 
Dieta Cambridge oparta jest 
na bazie naturalnych składni-
ków. Autorzy publikacji zwią-
zanych z oceną kliniczną diety 
sugerują, że stanowi ona al-
ternatywę leczenia farmako-
logicznego i chirurgicznego.

Dieta Cambridge, za po-
średnictwem firmy Hol-Tra-
de, cieszy się w Polsce uzna-
niem już od 15 lat. Począt-
ki diety były skromne, tylko 
kilka produktów wprowa-
dzonych na rynek po uzy-
skaniu zezwolenia Główne-
go Inspektora Sanitarnego, 
po uprzedniej ocenie przez 
Instytut Żywności i Żywie-
nia oraz Państwowy Zakład 
Higieny.

Dieta to w pełni zbi-
lansowany program bar-
dzo niskokaloryczny o war-
tości energetycznej poni-
żej 1000 kcal. Produkt, jako 
nie dający się skomponować  
z ogólnie dostępnych skład-
ników otrzymywany jest 
przemysłowo. - Dieta skła-
da się z produktów odżyw-
czych pochodzenia natural-

DIETA / PROFILAKTYKA I LECZENIE OTY£OŒCI

Produkt  
najwy¿szego zaufania

nego, czyli białka, węglowo-
danów, tłuszczy, błonnika, 
witamin i składników mi-
neralnych. Skład umożli-
wia prawidłowe funkcjono-
wanie organizmu przy jed-
noczesnej niskiej wartości 
energetycznej – mówi Zofia 
Trojanowska, eks-
pert centrum Dieta 
Cambridge w Hol-
Trade Sp. z o.o.

Przepustką do 
stosowania diety jest Karta 
Zdrowia, wypełniana przez 
podejmującego dietę. Nastę-
puje to przy pomocy konsul-
tanta i stanowi wywiad doty-
czący stanu zdrowia, nadwa-
gi, stopnia i rodzaju otyłości. 
Hol-Trade posiada konsul-
tantów na terenie całej Pol-
ski, współpracuje również  
z niektórymi aptekami.

Dietę można stosować 
jako wyłączne źródło odży-
wiania (ok. 500 kcal dzien-
nie) z uzupełnieniem odpo-
wiedniej ilości płynów lub 
jako dietę o ograniczonej 
wartości energetycznej (ok. 
800 kcal dziennie) z dyk-
towanym przez konsultan-
ta zestawem posiłków die-
ty i określonym jednym po-
siłkiem konwencjonalnym. 
- Właściwa dieta polega na 
odwróceniu bilansu energe-
tycznego z dodatniego na 
ujemny. Zapasy węglowo-

danowe spalają się w pierw-
szych trzech dniach die-
ty, pojawia się uczucie gło-
du czy osłabienia związane 
z radykalną zmianą odży-
wiania. Następnie organizm 
spala zapasy tłuszczów i wy-
stępuje zjawisko łagodnej 

ketozy, hamujące 
uczucie łaknienia. 
Odchudzanie me-
todą Cambridge 
to po pierwsze re-

dukcja masy ciała, a po dru-
gie ograniczenie zagrożenia 
chorobami metabolicznymi, 
po trzecie wskazanie właści-
wego stylu życia i żywienia  
- dodaje Zofia Trojanowska.

Producent diety sta-
ra się, aby smaki produktów 
były zbliżone do prawdzi-
wych potraw. Oferuje zupy, 
koktajle, napoje, batony,  
a ostatnio także makarony  
w sosie grzybowym – no-
wość na polskim rynku.

Dieta cieszy się uzna-
niem różnych instytucji,  
m.in. otrzymała Konsu-
mencką Nagrodę Zaufania 
Złoty Otis 2006 oraz tytuł 
Złoty Lek 2002. 

Ponadto firma Hol-Tra-
de została zauważona i doce-
niona przez Polskie Centrum 
Badań i Certyfikacji, i nomi-
nowana do udziału w konkur-
sie JAKOŚĆ ROKU 2007.

Monika Woźniak



odbioru lokalu przez klienta. 
W pierwszym etapie spraw-
dzamy mieszkanie w obecno-
ści nabywcy oraz przedstawi-
cieli dewelopera i wykonaw-
cy. Klient może zgłosić wszel-
kie swoje zastrzeżenia, któ-
re usuwamy w terminie 2 dni  
– mówi prezes Milewska.

Pełna przejrzystość i trans-
parentność działań Grupy Ins-
bud SA wobec klientów, a tak-
że dbałość o perfekcyjne przy-
gotowanie lokali mieszkalnych 
do sprzedaży jest sprawą prio-
rytetową dla zarządu grupy. 
Decyzja o zakupie nierucho-
mości od Insbud z pewnością 
będzie doskonałym wyborem 
i otworzy drzwi wymarzonego 
mieszkania w pięknej okolicy. 

Krzysztof Stadler

www.biznesraport.com

Rozmowa z  
Andrzejem Chodkowskim,  

prezesem zarządu 
AGRO-MAN Sp. z o.o. 
- Agro-Man to stabilna 

firma o ugruntowanej pozy-
cji na rynku. Jakie były po-
czątki? 

- Spółka powstała 10 lat 
temu w ramach Grupy Kapi-
tałowej Towarzystwa Obrotu 
Nieruchomościami AGRO. 
Specjalizujemy się w budo-
wie osiedli mieszkaniowych 
o charakterze kameralnym  
z zabudową nieprzekraczają-
cą czwartego piętra. Działa-

DEWELOPERZY / SPÓ£KA AGRO-MAN NOMINOWANA DO KONKURSU JAKOŒÆ ROKU 2007

Bezpieczne domy dla szczêœliwych
nia podejmujemy komplek-
sowo - od przygotowania   
i zaprojektowania inwesty-
cji, poprzez realizację, aż po 
sprzedaż. Oferujemy miesz-
kania w wysokim standardzie 
deweloperskim, z instalacją 
grzewczą, sanitarną, a tak-
że multimediami i Interne-
tem, który dodatkowo przez 
dwa lata zapewniamy bez-
płatnie. Ponadto, przez  kilka 
pierwszych miesięcy zajmu-
jemy się administrowaniem 
osiedli i pomagamy wspól-
notom mieszkaniowym osią-
gnąć pełną sprawność admi-
nistracyjną.

- Jakie inwestycje obec-
nie realizuje Agro-Man? 

- W tym momencie są 
to dwa projekty: Lewandów 
Leśny i Twój Parzniew-Mia-
sto Ogród. Pierwszy, zlokali-
zowany w Białołęce, jest za-
projektowany w stylu archi-

tektury śródziemnomorskiej, 
charakteryzujący się kame-
ralną, niską zabudową, świe-
tlistą kolorystyką, dużymi ta-
rasami i dobrym dostępem 
światła. Jest to wymarzone 
miejsce dla ludzi szukających 
spokoju i odpoczynku. Dru-
ga inwestycja znajduje się  
w Pruszkowie pod Warsza-
wą, gdzie wprowadzają się 
już pierwsi mieszkańcy.

- Jak wygląda pozycja 
spółki na rynku? 

- Zajmujemy wyso-
ką, dziesiątą pozycję w War-
szawie pod względem licz-
by oddawanych mieszkań. 
Jesteśmy firmą zorientowa-
ną na wysoki standard wy-
kończenia, dobrą współpracę 
z klientem i rzetelną obsłu-
gę. Nasze starania i wytycz-
ne na tym polu zaowocowały 
pierwszym miejscem w ple-
biscycie mieszkańców, w ka-

tegorii rzetelność i atrakcyj-
ność oferty. To szczególnie 
ważne dla nas wyróżnienia 
bowiem powstały na bazie 
ankiet wypełnianych przez 
samych klientów. 

- Spółka została nomino-
wana do konkursu JAKOŚĆ 
ROKU 2007. Jak realizowa-
na jest polityka jakości?

- Jesteśmy jednymi z za-
łożycieli i zarazem członka-
mi Polskiego Związku Firm 
Deweloperskich, które zaczę-
ły stosować Kodeks Dobrych 
Praktyk. Wiąże się to z rzetel-
ną obsługą klienta, przedsta-
wianiem klarownych i przej-
rzystych umów zrozumiałych 
dla każdego, dotrzymywa-
niem terminów, utrzymywa-
niem ceny  w trakcie realizacji 
inwestycji. Klienci mają pew-
ność, że nie zostaną oszukani,  
a to bardzo ważne w naszej 
branży. Poza tym otrzymali-

śmy szereg wyróżnień, m.in.: 
Mazowiecka Firma Roku  
w latach 2002, 2003, 2005 
w kategorii obsługi klien-
ta, Certyfikat Solidna Firma 
2004, przyznawany pod pa-
tronatem Komisji Europej-
skiej oraz Certyfikat Dewelo-
pera, który w ubiegłym roku 
odebraliśmy po raz trzeci. 

- Czy możemy pokusić 
się o krótkie podsumowanie 
minionego roku?

- Właściwie zakończyli-
śmy większą część inwestycji 
o nazwie Lewandów Duży, 
osiedla złożonego z ponad 
600 mieszkań. Uzyskaliśmy 
już potrzebne pozwolenia na 
użytkowanie i powoli wpro-
wadzają się pierwsi miesz-
kańcy. Była to największa 
inwestycja jaką udało nam 
się zakończyć w 2007 roku.   
I oczywiście Parzniew, gdzie 
zrealizowaliśmy pierwszy 

etap inwestycji, oddając do 
użytku dwanaście budynków.

- Jakie zatem mają pań-
stwo plany na przyszłość?

- W 2008 r. rozpocznie-
my budowę dwóch nowych 
osiedli: Zielony Miłostów 
we Wrocławiu oraz Twój 
Parzniew – Miasto Ogród - 
II etap. Ponadto planujemy 
kolejne inwestycje na war-
szawskiej Białołęce, dla któ-
rych ogłosiliśmy konkursy na 
opracowanie koncepcji archi-
tektonicznej.

Interesują nas także no-
woczesne technologie, które 
mają sprawić, że dom stanie 
się bardziej ekologiczny. Bę-
dziemy pracować nad roz-
wiązaniami, które efektywnie 
wykorzystują energię i po-
zwalają obniżyć koszty eks-
ploatacji. 

- Dziękuję za rozmowę.
Paweł Wójcik

Rozmowa z  
Tadeuszem Kuną,  
prezesem zarządu  
ZCB Markowicze SA

- Dlaczego Zakład Ce-
ramiki Budowlanej Marko-
wicze SA został usytuowany  
w okolicach Biłgoraju?

- Ma to niewątpliwie ści-
sły związek z występowaniem 
na tych terenach znakomi-
tej jakości glin. Ich wydoby-
cie rozpoczęto już na przeło-
mie XVI i XVII wieku, a słu-
żyły one do wznoszenia m.in. 
murów obronnych Zamo-
ścia. Biłgorajszczyzna od wie-

CERAMIKA BUDOWLANA / ZCB MARKOWICZE SA NOMINOWANY DO TYTU£U JAKOŒÆ ROKU 2007

MARKOWICZE – marka na lata!
ków słynęła z obecności ma-
łych lokalnych cegielni, a mię-
dzy nimi, w okresie między-
wojennym, powstała w Mar-
kowiczach dobrze prosperu-
jąca cegielnia prywatna. Spół-
ka, której przewodzę jest kon-
tynuatorem tradycji tego wła-
śnie podmiotu. 

- Jak kształtuje się oferta 
produktowa spółki?

- Jesteśmy producentem 
wszelkiego rodzaju tradycyj-
nej ceramiki budowlanej. Ofe-
rujemy pustaki typu MAX 
i U, cegły kratówki i modu-
larne, pustaki wentylacyjne 
oraz elementy stropowe. Cała 
gama naszych produktów po-
siada wszelkie niezbędne ate-
sty i normy dopuszczające do 
zastosowania na budowach 
w naszym kraju oraz nieobo-
wiązkowy dla tego typu pro-
dukcji Atest Higieniczny Pań-
stwowego Zakładu Higieny. 

Ponadto, nasze cegły i pusta-
ki lada dzień uzyskają także 
ukraiński certyfikat jakości, co 
pozwoli nam na ich sprzedaż 
do tego kraju.

- Wysoką jakość produk-
tów dostrzegli eksperci z Pol-
skiego Centrum Badań i Cer-
tyfikacji, nominując spółkę do 
programu JAKOŚĆ ROKU 
2007.

- Jesteśmy zaszczyce-
ni,  gdyż od lat wypracowuje-
my markę i chcemy, aby nasze 
produkty charakteryzowały się 
najwyższą jakością. Osiągamy 
to dzięki bardzo dobremu par-
kowi maszynowemu produk-
cji niemiecko-francuskiej oraz 
przeszkolonej i odpowiedzial-
nej załodze. Jesteśmy jednym z 
nowocześniejszych zakładów 
ceramicznych w kraju. Ponad-
to, nasze laboratorium moni-
toruje produkt, gdy jest jesz-
cze gliną na hałdzie, a następ-

nie przez cały cykl wytwarza-
nia, aż do momentu otrzyma-
nia wyrobu gotowego. 

Efektem prowadzonej po-
lityki jakościowej jest uzy-
skanie bardzo dobrego pro-
duktu o wysokiej wytrzyma-
łości na ściskanie, potwier-
dzone stosownymi certyfika-
tami na klasę wytrzymałości  
15 i 20. Otrzymaliśmy również 
szereg innych nagród i wyróż-
nień. Ostatnim jest laur Przed-
siębiorstwo Fair Play 2007. 
Obecnie ubiegamy się o godło 
Teraz Polska i nagrodę bran-
żową im. Kazimierza Wielkie-
go przyznawaną przez Zwią-
zek Pracodawców Ceramiki  
i Obrotu Nieruchomościami. 

- Na wizerunek firmy 
wpływa także sposób jej ko-
munikacji z najbliższym oto-
czeniem. W jaki sposób Mar-
kowicze SA realizują politykę 
prospołeczną?

- W momencie gdy zna-
cząco poprawiła się sytuacja 
zakładu, chcieliśmy podzie-
lić się naszym sukcesem z in-
nymi. Działania charytatyw-
ne i sponsorskie nie są obli-
czone na korzyść pozytywne-
go postrzegania przez rynek. 
Wynikają one raczej z potrze-
by serca i chęci szczerej pomo-
cy tym, których życie nie roz-
pieszczało. Dotujemy ośrod-
ki pomocy społecznej i warsz-
taty terapii zajęciowej, poma-
gamy instytucjom kościelnym 
poprzez współuczestnicze-
nie w renowacji zabytkowych 
świątyń. Spore dotacje kieru-
jemy w stronę klubów sporto-
wych, które działają ze szcze-
gólnym naciskiem na szkole-
nie młodzieży oraz wspoma-
gamy szkoły i szpitale w na-
szym regionie. Nasze wsparcie 
ma zarówno formę finansową, 
jak i nieodpłatnego przekaza-

nia naszych produktów. 
- Jak przedstawiają się 

najbliższe plany spółki?
- W roku bieżącym bę-

dziemy kontynuować rozpo-
częty proces znacznej mo-
dernizacji firmy. Dzięki temu 
zwiększymy wydajność pro-
dukcji o blisko 40%. W 2007 
roku wybudowaliśmy na tere-
nie zakładu hałdę surowcową, 
co w znaczący sposób uspraw-
ni proces produkcji oraz po-
prawi jakość wyrobu gotowe-
go. Obecnie przygotowujemy 
się do drugiego etapu zmian, 
który polegać będzie na mo-
dernizacji pieca i suszarni. 
Efektem będzie skrócenie cza-
su trwania cyklu produkcyjne-
go. Cele handlowe natomiast 
to utrzymanie dobrej pozycji 
w Polsce, ale również zdoby-
wanie rynku ukraińskiego.

- Dziękuję za rozmowę.
Krzysztof Stadler

Od ponad dwóch lat trwa w Pol-
sce boom budowlany. Ogrom-
ne zapotrzebowanie na nieru-
chomości spowodował w dużej 
mierze system bankowy ofe-
rujący najtańsze od lat kredy-
ty hipoteczne. Ich dostępność 
stworzyła Polakom możliwość 
realizacji marzenia o własnym 
mieszkaniu. Według teorii eko-
nomii, wysoki popyt wymusza 
pojawienie się podaży. Na ryn-
ku budowlanym podaż zapew-
niają głównie firmy deweloper-
skie. 

Jedną z takich firm jest 
Grupa Insbud SA, szczycą-
ca się długoletnią tradycją  
i piękną historią. Współcze-
śnie, firma Insbud jest nieja-
ko przedłużeniem MPB In-
sbud SA, spółki mającej ol-
brzymi wkład w odbudowę  
i renowację powojennej stoli-
cy. W skład Grupy wchodzą 
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Apartamenty na malowniczym Wilanowie
jeszcze dwa podmioty zależ-
ne – Insbud Nieruchomości 
Sp. z o.o. i Apartamenty Wi-
lanów Sp. z o.o. - Postanowili-
śmy utworzyć w ramach gru-
py spółki celowe, 
powołane do wy-
konania określo-
nych zadań. Taki 
zabieg daje naszym 
klientom poczu-
cie pewności, co do 
powstania danego 
obiektu. Ponadto 
spółka celowa gwa-
rantuje nabywcom 
mieszkań, że środ-
ki finansowe, któ-
re przelewają na 
rzecz firmy, nie zostaną wy-
korzystane na realizację innej 
inwestycji - podkreśla Anna  
Milewska, prezes Apartamen-
ty Wilanów Sp. z o.o. – Spół-
ka, której przewodzę prowa-
dziła budowę 66 apartamen-

tów przy ulicy Wiktorii Wie-
deńskiej 9 a w Warszawie. Jest 
to budynek o bardzo nowo-
czesnej architekturze i wyso-
kim standardzie wykończenia. 

Mieszkania posiadają m.in. 
pełną infrastrukturę telefo-
niczną i telewizyjną - dodaje. 

Wspomniane apartamen-
ty cieszą się sporym zaintere-
sowaniem ze strony potencjal-
nych klientów. Już niedługo 

wprowadzą się pierwsi miesz-
kańcy. Pozostała do sprzeda-
ży już tylko 1/3 przygotowa-
nych lokali! Mieszkania przy 
ulicy Wiktorii Wiedeńskiej 

to głównie duże lo-
kale, o powierzchni 
od 77 m2 (dwupo-
kojowe) do 135 m2 

(czteropokojowe). 
Wszystkie charak-
teryzują się wysoką 
funkcjonalnością  
i możliwością do-
stosowania do in-
d y w i d u a l n y c h 
upodobań klientów. 
Również bezpo-
średnie otoczenie 

apartamentów przyciąga swo-
ją atrakcyjnością. Budynki po-
siadają kameralny dziedziniec 
z wewnętrznym ogrodem. Al-
tanki, ławeczki oraz piękna 
roślinność posłuży przyszłym 
mieszkańcom do wypoczynku 

i rekreacji.
- Dla zmotoryzowanych 

przygotowaliśmy monito-
rowane garaże podziemne  
z kontrolą dostępu oraz pod-
grzewaną płytą zjazdową. Na 
parterze przewidziano lokale 
usługowe. Obiekt jest w pełni 
objęty siecią ochrony tak oso-
bistej jak i tej, dostępnej dzię-
ki nowoczesnym rozwiąza-
niom technicznym – podkre-
śla Anna Milewska.

Dla grupy Insbud niezwy-
kle istotna jest kwestia jakości 
podejmowanych działań, za-
równo w obsłudze klienta jak 
i wykonawstwa przeprowa-
dzonych inwestycji. Materia-
ły wykorzystywane do budo-
wy oraz wykończenia budyn-
ków posiadają wszystkie nie-
zbędne certyfikaty jakościo-
we dopuszczające do stoso-
wania w Polsce. - Wprowa-
dziliśmy dwustopniowy etap 



Rozmowa z  
Markiem Choimem,  
prezesem zarządu  

DOOR Poland Sp. z o.o.
- DOOR Poland od 

1992 roku rozwija umiejęt-
ności pracowników, ich za-
angażowanie i skuteczność 
w osiąganiu wyników. Nie-
dawno firma obchodziła 15 -
lecie działalności. Jak wyglą-
dały początki działalności?

- Narodziny DOOR 
związane są z Holandią  
i sięgają 1981 roku. Pierw-
sze lata funkcjonowania 
DOOR w Polsce przynio-
sły dynamiczny rozwój na-
szej organizacji. Dziś sieć 
DOOR International dzia-
ła w 60 krajach, a DOOR 
Poland zatrudniając 80 pra-
cowników, w tym 32 zawo-
dowych trenerów-konsul-
tantów na stałe z nami zwią-
zanych, jest jedną z najwięk-
szych firm szkoleniowych  
w Polsce. 

- Jaki jest zakres działal-
ności DOOR Poland?

- Działamy na czte-
rech płaszczyznach: szkole-
nia biznesowe, konsultacje  
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Wysoka jakoœæ us³ug doradczo-szkoleniowych 
w zakresie zarządzania za-
sobami ludzkimi, doradz-
two dotyczące pozyskiwa-
nia funduszy i realizacji pro-
jektów unijnych oraz event-
marketing. Odnosimy suk-
cesy we wszystkich obsza-
rach naszej działalności 
świadcząc usługi w sposób 
kompleksowy, koncentru-
jąc się na efektywności po-
jedynczych osób, zespołów 
oraz całych organizacji.

- W realizowanych przez 
DOOR Poland szkoleniach 
bardzo ważny jest praktycz-
ny aspekt warsztatów. Jak 
go osiągają trenerzy? 

- Rozpoczynają od po-
znania struktury firmy, za-
leżności między jednostka-
mi organizacyjnymi i spoj-
rzenia z szerszej perspekty-
wy na procesy zachodzące w 
przedsiębiorstwie. Wspiera-
ni są w tym zadaniu przez 
dział handlowy działający 
w oparciu o wystandaryzo-
wany proces sprzedaży i ob-
sługi klienta, stale monito-
rowany w zakresie jakości 
kontaktów przez kadrę me-
nedżerską DOOR Poland. 

Najważniejsze jest jed-
nak dla nas doświadcze-
nie i profesjonalizm trene-
rów-konsultantów, pozwa-
lające im zrozumieć rzeczy-
wiste problemy organizacji. 
To największa wartość i po-
tencjał DOOR Poland. To 
dzięki nim stanowimy real-

ne wsparcie dla wielu insty-
tucji w zakresie usług szko-
leniowych i doradczych.

W naszych działaniach 
kładziemy duży nacisk nie 
tylko na podniesienie prak-
tycznych umiejętności, lecz 
również zmianę mentalno-
ści szkolonej kadry, co jest 
zadaniem znacznie trud-
niejszym, wymagającym od 

trenera indywidualnego po-
dejścia i charyzmy. Osiąga-
nie zakładanych celów wy-
maga bowiem, poza wpro-
wadzaniem nowych metod 
i technik, równie często no-
wego myślenia.

- DOOR Poland otrzy-
mało certyfikat Organiza-
tor Szkoleń Najwyższej Ja-
kości w latach 2002 i 2003. 
W tym roku firma została 
także nominowana do tytu-
łu JAKOŚĆ ROKU 2007. 
W jaki sposób spółka dba  
o wysoką jakość oferowa-
nych usług?

- Zdefiniowaliśmy czte-
ry kluczowe dla osiąga-
nia wysokich celów jako-

ściowych procesy: 1. sprze-
dażowy, o którym wspomi-
nałem wcześniej; 2. szkole-
niowy, szczegółowo opisa-
ny poprzez standardy przy-
gotowania i prowadzenia 
szkolenia; 3. wdrożeń i ada-
ptacji programów szkolenio-
wych oraz 4. selekcji i dobo-
ru trenerów i sprzedawców 
w długotrwałym i złożonym 

procesie weryfikacji 
kandydatów.

Rekrutacja jest 
pierwszorzędnym  
i podstawowym ele-
mentem. Dobrze do-
brany zespół z różno-
rodnym doświadcze-
niem zarówno w po-
szczególnych bran-
żach, jak i funkcjach 

potrafi lepiej zidentyfikować 
problem i odpowiednio na 
niego zareagować. 

Kolejnym elementem 
jest system certyfikacji tre-
nerskich, upoważniających 
do prowadzenia poszczegól-
nych szkoleń. Trenerzy-kon-
sultanci zobowiązani są po-
święcić 20 dni w roku na roz-
wój własnych umiejętności 
trenerskich. Zwrócę też uwa-
gę, że prawie połowa naszych 
konsultantów związana jest 
z DOOR Poland od ponad 
10 lat. W tym czasie zdoby-
li oni ogromne doświadcze-
nie trenerskie stając się wyso-
kiej klasy ekspertami. 

Niezależnie od proce-

sów wewnętrznych jakość 
naszych usług mierzona jest 
ich efektywnością – rezulta-
tami osiąganymi przez na-
szych klientów. 
Zakładane wy-
niki, zdefinio-
wane w proce-
sie sprzedaży i 
obsługi, uzyskujemy dzię-
ki trafnej identyfikacji ce-
lów i rezultatów oczekiwa-
nych przez klienta. Diagno-
za potrzeb w tym zakresie 
jest niezwykle ważna. Za-
wsze też elastycznie dopa-
sowujemy tematykę i formę 
szkolenia do określonych  
w diagnozie celów.

- Jak można podsumo-
wać działalność DOOR 
Poland w ubiegłym roku 
i jakie firma ma plany na 
przyszłość?

- Dzięki wielu doskona-
łym referencjom i pozytyw-
nej opinii wciąż się rozwija-
my. To jest najlepszy dowód 
na to, że jakość oferowanych 
usług ma dla nas prioryteto-
we znaczenie, a nasi klienci 
ją doceniają. Stale też roz-
szerzamy ofertę. Obecnie je-
steśmy w trakcie wdrażania, 
we współpracy z firmą Fran-
klinCovey, innowacyjnego, 
opracowanego przez uznane 
autorytety i unikalnego na 
skalę europejską produktu - 
programu poprawy zdolno-
ści organizacji do osiągania 
jej najważniejszych celów. 

Stale rozwijamy się rów-
nież w zakresie usług zwią-
zanych z doradztwem w za-
kresie pozyskiwania fundu-

szy i realizacji 
projektów unij-
nych. Jako jed-
na z nielicznych 
w Polsce firm 

realizujących projekty dofi-
nansowywane z UE zostali-
śmy wyróżnieni przez Polską 
Agencję Rozwoju Przedsię-
biorczości w przygotowywa-
nej przez tę instytucję jubi-
leuszowej publikacji poświę-
conej realizacji SPO RZL 
(Dobre praktyki – projek-
ty nakierowane na dosko-
nalenie umiejętności pra-
cowników i menedżerów 
firm dofinansowywane w ra-
mach Sektorowego Progra-
mu Operacyjnego Rozwój 
Zasobów Ludzkich – lata 
2004-2006 - przyp. red.).

Podczas długoletniej 
obecności DOOR Poland 
i DOOR International na 
rynkach szkoleniowych ca-
łego świata rozwinęliśmy 
i wzmocniliśmy nasze do-
świadczenia i know-how. 
Dziś dysponujemy poten-
cjałem do realizacji nawet 
bardzo dużych i skompli-
kowanych projektów i jeste-
śmy w pełni przygotowani 
na outsourcing usług szko-
leniowych.

- Dziękuję za rozmowę. 
Patrycja Błoch

www.biznesraport.com

Rozmowa ze  
Zdzisławem  

Wojtaszkiem,  
prezesem zarządu  
WOD-BUD Sp. z o.o.  

w Kraśniku

- Wod-Bud ma wspania-
łą tradycję i historię działal-
ności. Obecnie, już czwarte 
pokolenie zajmuje się inży-
nierią wodno-budowlaną na 
terenach wschodniej Polski. 
Firma powstała w 1920 roku 
i na przestrzeni lat wielokrot-
nie się przekształcała?

- Założycielem firmy 
był Edward Sowa, działacz 
POW, uczestnik wojny bol-
szewickiej, działający w nie-
podległościowej konspira-
cji pod pseudonimem Smęt-
ny. Przydomek stał się póź-
niej drugim członem jego na-
zwiska. Po powrocie z woj-
ny Sowa założył zakład ślu-
sarsko-mechaniczny, które-
go głównym celem było wy-
twarzanie maszyn rolniczych. 
Szybko jednak odszedł od 
tego typu działalności i zde-
cydował się zająć budową 
ujęć wody. Zajęcie to stało 

IN¯YNIERIA / WOD-BUD NOMINOWANY DO TYTU£U JAKOŒÆ ROKU 2007

Tradycja i nowoczesnoœæ
pleksowych prac związanych 
z projektowaniem i realizacją 
inwestycji z dziedziny: inży-
nierii sanitarnej, hydrogeolo-
gii, ochrony środowiska oraz 
szeroko pojętej gospodarki 
odpadami, w tym komunal-
nymi. Zajmujemy się budo-
wą wodociągów, 
sieci kanalizacyj-
nych, oczyszczal-
ni ścieków i stacji 
uzdatniania wody 
oraz wysypisk. 
Usuwamy i uty-
lizujemy azbest 
oraz inne mate-
riały niebezpiecz-
ne, wymagające 
odpowiedniego 
składowania.  

D z i a ł a m y 
przede wszyst-
kim na terenie 
wschodniej Pol-
ski, w wojewódz-
twie lubelskim, podkarpac-
kim. I mimo, że zatrudniamy 
blisko 100 pracowników oraz 
posiadamy doskonałe zaple-
cze maszynowe i sprzętowe 
to pozostajemy firmą o ro-
dzinnym charakterze. 

- Wod-Bud na przestrze-
ni lat wykonał wiele inwesty-
cji wymagających specjali-
stycznej wiedzy?

- Mamy na swoim koncie 
setki projektów geologicz-
nych, ujęć wód i dokumen-
tacji hydrogeologicznych. 
Wśród nich warto wspo-

mnieć o budowie sieci wo-
dociągowej i kanalizacji wraz  
z przyłączami do budynków 
mieszkalnych na terenie gmi-
ny Gorzyce, budowę wysy-
piska odpadów w Kraśniku  
i Janowie Lubelskim, budowę 
gminnej oczyszczalni ście-

ków w Kępiu Zale-
szańskim oraz bu-
dowę zbiornika re-
tencyjnego w miej-
scowości Suchy-
nia gm. Kraśnik  
i miejscowości Ko-
lonia Wyżnianka 
gm. Dzierzkowice.  

- W nawiąza-
niu do prowadzo-
nej działalności, co 
można powiedzieć o polityce 
jakościowej firmy?

- Wod-Bud osiągnął dużą 
stabilizację na rynku polskim 

dzięki wysoko kwalifikowa-
nej kadrze oraz stosowaniu 
najnowocześniejszych tech-
nologii w branży. Posiadamy 
m.in.: ponad 20 koparek, spy-
chacze, zestawy wiertnicze 
do wiercenia pionowego jak 
i poziomego. Wszystkie te 

elementy wpływa-
ją na wysoką jakość 
i szybkość wykony-
wanych robót.

Wdrożyliśmy 
system zarządza-
nia jakością ISO 
9001:2001 i jeste-
śmy nagradzani 
w ogólnopolskich 
rankingach Gazel 
Biznesu, skupiają-
cych najdynamicz-
niej rozwijające się 

przedsiębiorstwa. Potwier-
dza to również ostatnia no-
minacja do tytułu JAKOŚĆ 
ROKU 2007. Wod-Bud na-

leży do Polskiej Izby Gospo-
darki Odpadami, ważnego 
partnera w przedsięwzięciach, 
przy realizacji których dzia-
łamy zgodnie ze stosownymi 
zezwoleniami umożliwiają-
cymi m.in. unieszkodliwianie 
odpadów niebezpiecznych.

- Jakie są plany dalszego 
rozwoju firmy?

- Przede wszystkim nie-
ustannie dążymy do podno-
szenia jakości oferowanych 
usług. W tej chwili stara-
my się o zdobycie certyfika-
tu ISO 14001:2005. Dodat-
kowo wiążemy przyszłość fir-
my z rozszerzeniem wachla-
rza usług, a tym samym z no-
wymi wyzwaniami, jakie jesz-
cze przed nami stoją. Chce-
my również zainwestować, 

pozyskując środ-
ki z Unii Euro-
pejskiej, w recy-
kling. Rozpoczy-
namy prace pro-
jektowe zmie-
rzające do budo-
wy zakładu prze-
twarzającego od-
pady w półpro-
dukty do dalsze-
go przerobu. To 
przyszłość dla 
naszej branży, ale 

rozwój tego segmentu wyma-
ga konkretnych uregulowań 
prawnych, których jak na ra-
zie brak. 

- Dziękuję za rozmowę.
Monika Woźniak

się pasją na całe życie nie tyl-
ko Smętnego-Sowy, ale tak-
że jego najbliższej rodziny  
i to wielopokoleniowo. Dzię-
ki temu możliwy był tak pręż-
ny rozwój firmy. Po II wojnie 
światowej i śmierci założy-
ciela, firmę przejął syn Zbi-
gniew, który w czasach stali-
nowskich zdecydował się na 
zmianę niepewnego politycz-
nie nazwiska z Sowa na So-
wiński. Zmienił także do-
tychczasową nazwę firmy na 
Zakład Mechaniczno-Stud-
niarski, który pod tym szyl-
dem pracował do roku 1987. 
W tym czasie firma specja-
lizowała się głównie w wier-
ceniu studni głębinowych na 
terenie Lubelszczyzny. Kolej-
ną odsłoną działalności było 
przekształcenie przez córkę 
Zbigniewa, Renatę Sowiń-
ską-Wojtaszek firmy w Za-
kład Usług Hydrogeologicz-
nych. Tym samym rozszerzył 
się zakres działalności firmy 
o projektowanie tego rodza-
ju usług. W niedługim czasie, 
w 1988 roku, wspólnymi, ro-
dzinnymi siłami utworzono 
firmę Wod-Bud, która prze-
jęła całość dotychczasowych 
działań i w obecnym kształ-
cie funkcjonuje do dziś. 

- Czy inżynieria wodno-
budowlana to nadal główny 
profil działalności spółki?

- Oferujemy pełny serwis 
usług związany z wod-kan. 
Świadczymy szereg kom-

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych w m. Borownica

Oczyszczalnia ścieków typu 
mechaniczno-biologicznego  
w m. Modliborzyce
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Rozmowa z  
Rolandem Krause,  
prezesem zarządu  

Viessmann Sp. z o.o.

- Komfort, oszczędność  
i ochrona środowiska natural-
nego to motywy przewodnie, 
którymi kieruje się firma Vies-
smann. Dostarcza ciepło do 
milionów domów i biur na ca-
łym świecie, wyznaczając jed-
nocześnie nowe drogi rozwo-
ju. Jaka jest historia powstania 
firmy w Polsce i na świecie?

- Viessmann to między-
narodowa firma obecna w po-

TECHNIKA GRZEWCZA /VIESSMANN SP. Z O.O. NOMINOWANA DO TYTU£U JAKOŒÆ ROKU 2007

Ciep³o w zasiêgu rêki
nad 35 krajach całego świata. 
Od początku swojego powsta-
nia w 1917 roku jest zarządza-
na przez rodzinę Viessmann – 
obecnie przez dr Martina Vies-
smanna. Dynamiczny rozwój 
przedsiębiorstwa rozpoczął się 
w latach 50. ubiegłego wieku, 
gdy na rynku niemieckim co-
raz powszechniejszym stawało 
się pierwsze nowoczesne pali-
wo – olej opałowy. Motto przy-
świecające naszym działaniom 
to: Być blisko klienta, stąd od 
zawsze stawiamy na rozwój au-
toryzowanych sieci partnerów 
handlowych, którzy prowadzą 
doradztwo, sprzedaż, montaż 
i serwis urządzeń grzewczych. 
Obecnie posiadamy w Polsce  
4 przedstawicielstwa handlo-
we: we Wrocławiu, w Poznaniu, 
Piasecznie i w Mysłowicach.

- Jaki jest zakres działal-
ności firmy?

- Specjalizujemy się w do-

starczaniu kompletnych syste-
mów grzewczych dla różno-
rodnych obiektów i różnych 
potrzeb klienta, przy zasto-
sowaniu nowoczesnych tech-
nologii. Stosowane przez nas 
źródła ciepła to urządzenia  
o mocy od 1,5 kW do 20.000 
kW. Oferta firmy Viessmann 
jest najszerszą na światowym 
rynku techniki grzewczej, uzu-
pełnioną o szereg komponen-
tów dodatkowych dla budowy 
całościowych systemów ogrze-
wania budynków. Aby w peł-
ni zagwarantować bezpieczeń-
stwo i komfort ich użytkowa-
nia, w roku 2007 uruchomiona 
została pierwsza na taką skalę 
usługa w Polsce – 24-godzin-
na infolinia, świadcząca porady 
techniczne i w razie potrzeby 
organizująca wizytę serwisu.

- Na czym polega polityka 
jakościowa realizowana przez 
firmę?

- W zakresie procesów 
produkcji w naszych zakładach 
obowiązują rygorystyczne nor-
my mające na celu eliminację 
wad produkcyjnych. Same pro-
cesy podlegają obserwacji i oce-
nie w ramach kompleksowe-
go programu VITOTOP. Od 
roku 1970 rozpoczęto wdraża-
nie energooszczędnych i przy-
jaznych środowisku technologii 
produkcji, wprowadzając lakie-
rowanie proszkowe oraz uru-
chamiając oczyszczalnie wód 
przemysłowych. W ciągu ostat-
nich lat produkcja firmy Vies-
smann wzrosła około trzykrot-
nie, przy jednoczesnym po-
dwójnym obniżeniu ilości od-
padów poprodukcyjnych i ta-
kim samym zmniejszeniu zu-
życia wody. Posiadamy certyfi-
katy zgodności z normami ISO 
9001 oraz ISO 14001 i od lat 
działamy zgodnie z wymoga-
mi tych norm. Potwierdzeniem 

jakości działań sprzedażowych, 
szkoleniowych i serwisowych 
na rynku polskim są także licz-
ne nagrody i wyróżnienia, np. 
otrzymane w 2007 roku: Laur 
Konsumenta (2006, 2007), Fir-
ma Przyjazna Klientowi oraz 
Business Superbrands.

- Jaka jest pozycja firmy 
Viessmann w branży grzew-
czej?

- Jesteśmy zdecydowanym 
liderem wśród producentów 
branży grzewczej na rynkach 
wielu krajów. Dane angielskiej 
instytucji BRG Consult z roku 
2006, dla rynku polskiego wska-
zują na pierwszą pozycję firmy 
pod względem ilości sprzeda-
nych kotłów oraz obrotu.

- Jakie są początki dzia-
łalności Policealnego Stu-
dium Nowoczesnych Technik 
Grzewczych Akademii Vies-
smann? 

- Oficjalna inauguracja 

nauki miała miejsce w mar-
cu 2003 roku. Promowali-
śmy naszą szkołę hasłem: Za-
wód z przyszłością. Pierwsze 
grupy słuchaczy złożone były 
przede wszystkim z aktyw-
nych zawodowo fachowców 
branży grzewczej i budowla-
nej. Obecnie większość stano-
wią absolwenci szkół średnich 
i wyższych. Zyskują oni wie-
dzę na drodze 2-letniej edu-
kacji, a zdobyte kwalifikacje 
potwierdzane są uznawanymi  
w kraju i zagranicą dokumenta-
mi państwowymi, jak np. EU-
ROPASS. Zakres nauczania 
oparty jest na programie Mi-
nisterstwa Edukacji i obejmuje 
przedmioty zawodowe, zajęcia  
z ekologii oraz ekonomii, specja-
lizację i praktykę zawodową oraz 
wyjazdy do naszych ośrodków 
szkoleniowych w Niemczech.

- Dziękuję za rozmowę.
Ewa Szweda

Bezpieczeństwo, ekologia 
oraz intensyfikacja produk-
cji to podstawowe zasady 
projektowania produktów 
przez HOUGHTON, firmę  
ze 140-letnim doświadcze-
niem. Ten światowy lider  
w produkcji płynów techno-
logicznych znajdujących za-
stosowanie, m.in.: w obróbce 
powierzchniowej, walcowa-
niu, kuciu i hartowaniu, po-
jawia się wszędzie tam gdzie 
rozwija się przemysł. Wyko-
rzystując swoje wieloletnie 
doświadczenie spółka opra-
cowała unikalny system FLU-
IDCARE pozwalający śledzić 
produkt od powstania, aż do 
utylizacji. 

Firma powstała w Sta-
nach Zjednoczonych w 
1865 roku. Wtedy rozpo-
czynało się wydobycie ropy 
naftowej na skale przemy-

Firma Italian Fashion po-
wstała w 1990 roku w Zielon-
ce k/Warszawy. Pomimo wło-
sko brzmiącej nazwy, firma 
jest podmiotem w pełni pol-
skim, a jej oddziały produk-
cyjne rozsiane są po całym 
kraju. Spółka od początku ist-
nienia zajmuje się produkcją 
i dystrybucją bielizny osobi-
stej nocnej i dziennej; dam-
skiej, męskiej i dziecięcej,  
a także odzieży. 

słową. Houghton zajął się 
jej przetwarzaniem na sma-
ry do wszelkiego rodzaju 
maszyn i innych urządzeń. 
Z biegiem lat i rozwojem 
firmy powstawały nowe filie, 
m.in. w Wiel-
kiej Brytanii  
i na konty-
nencie euro-
pejskim. Mó-
wiąc krótko, 
firma prze-
m i e s z c z a -
ła się wraz ze 
swoimi klientami.

Obecnie działa w po-
nad 35 krajach na całym 
świecie.

W Polsce firma pojawi-
ła się w latach 90. Począt-
kowo, jako filia niemiec-
kiego  oddziału koncer-
nu. Dziś działa jako samo-
dzielny Houghton Polska  
i zatrudnia blisko 150 osób.  

– Polska dla całego koncer-
nu jest znaczącym punk-
tem w Europie. Pod wzglę-
dem samego tylko zatrud-
nienia zajmuje drugie miej-
sce, zaraz po Wielkiej Bry-

tanii. W do-
wód uznania 
dla jakości na-
szej pracy od-
dano nam do-
datkowo pod 
opiekę Cze-
chy i Ukra-
inę – podkre-

śla Mariusz Bukała, dy-
rektor działu finansowego  
Houghton Polska Sp. z o.o.

Firma działa dwutoro-
wo. Zajmuje się sprzeda-
żą bezpośrednią gotowych 
produktów koncernu: sma-
rów, olejów, środków my-
jących, płynów hydrau-
licznych, itp. oraz wdraża-
niem kompleksowej obsłu-

gi zakładów produkcyjnych  
w zakresie płynów tech-
nologicznych pod nazwą 
FLUIDCARE. To typo-
wy outsourcing. Zakład 
wydziela i sprzedaje firmie 
Houghton część związaną  
z chemią przemysłową. 
Tym samym obniża koszty 
obsługi o około 10-15%.

- Popularność FLUID-
CARE stale rośnie. Obec-
nie to już 80% przychodów 
firmy – mówi dyrektor Bu-
kała. – Do każdego zlece-
nia podchodzimy indywi-
dualnie i nie wprowadzamy 
obowiązku używania tylko 
naszych produktów. Dobie-
ramy je do jakości maszyn 
– dodaje. 

Głównymi klientami 
Hougton są duże koncer-
ny produkujące podzespo-
ły samochodowe. To wła-
śnie tu następuje najwięk-

sza obróbka części metalo-
wych. Wśród nich wymie-
nić można: zakład Volks-
wagena w Polkowicach, 
Delphi, Eaton Automoti-
ve Systems, GKN Automo-
tive, a także Hutę Alumi-
nium w Koninie, Hutę Fer-
rum i Hutę Częstochowa. 

Polityka jakościowa 
prowadzona w firmie opie-
ra się o wytyczne certyfika-
tów ISO 9001:2000, ISO 
14001:2005, oraz PN-N 
ISO 18001:2004. Spół-
ka nieustannie szkoli swo-
ich pracowników - to waż-
ny element wpływający na 
politykę jakości. – Nasi pra-
cownicy są niewielkim wy-
cinkiem dużego mecha-
nizmu i muszą zachować 
wszystkie procedury obo-
wiązujące w danym zakła-
dzie – podkreśla Mariusz 
Bukała.

Wysokie standardy pra-
cy i doskonały, elastyczny 
produkt przełożyły się na 
23% wzrost obrotów spół-
ki w 2007 roku. Dodatkowo 
zysk operacyjny utrzymuje 
się na poziomie 10%. Przy 
serwisie FLUIDCARE taki 
wynik to spore osiągnięcie. 

Houghton stale się roz-
wija. Plany firmy na przy-
szłość to utrzymanie obec-
nego wzrostu obrotów oraz 
inwestycja w nowy produkt 
do obróbki powierzchnio-
wej, dostępny w sprzeda-
ży bezpośredniej na terenie 
całej Polski. Doskonale na-
daje się do aluminium sto-
sowanym do produkcji pu-
szek spożywczych, a ponie-
waż w Polsce są firmy pro-
dukujące ich znaczne ilości, 
jest to dobry prognostyk na 
przyszłość.

Monika Woźniak

CHEMIA PRZEMYS£OWA / FLUIDCARE - INNOWACYJNE ROZWI¥ZANIE FIRMY HOUGHTON

Jakoœæ na najwy¿szym poziomie

Styl i szyk
Mocnymi stronami Ita-

lian Fashion są styl i jakość. 
Styl interpretuje i realizuje 
wysoką kulturę ubioru, na-
tomiast jakość wywodzi się 
z procesu produkcji, który 
splata wyrafinowane tech-
nologie ze wspaniałym rę-
kodziełem. 

Każdy produkt prze-
chodzi przez cztery syste-
my kontroli jakości, dwa  
w dziewiarni i farbiarni, 
dwa pozostałe podczas szy-
cia i pakowania. W efekcie 
bielizna jest perfekcyjnie 
wykonana, precyzyjnie wy-
kończona, jednym słowem 
ma w sobie niepowtarzalną 
elegancję. 

Potwierdzeniem uzna-
nia, jakim cieszą się pro-
dukty Italian Fashion jest 
uzyskanie lauru JAKOŚĆ 
ROKU 2006 i nominacja 
do kolejnej edycji tego pro-
gramu.

Krzysztof Stadler

Zaledwie we wrześniu ubie-
głego roku utworzono w Lu-
blinie Podstrefę Mieleckiej 
SSE, a już widać pierwsze 
efekty pracy osób nią zarzą-
dzających. Jest nam bardzo 
miło, że jako jedni z pierw-
szych możemy poinformować 
o premierowej, i to jakże du-
żej, inwestycji, która zosta-
nie poczyniona w mieście. 

- Globalny koncern 
Ball Packaging zdecydo-
wał się na umieszczenie  
w Lublinie jednego ze swo-
ich oddziałów 
produkcyjnych  
- z radością 
mówi Elżbieta  
K o ł o d z i e j  
– Wnuk, peł-
nomocnik pre-
zydenta Lu-
blina ds. podstrefy ekono-
micznej. - Już na wiosnę 
br. rozpocznie się pierw-
szy etap inwestycji, któ-

rej wartość wyniesie aż 200 
mln zł. Firma przystąpi do 
budowy swoich hal i po-
mieszczeń biurowych. Po-
jawienie się Ball Packaging  
w mieście wpłynie na 
zmniejszenie bezrobocia. 
Koncern da zatrudnienie 
100 Lublinianom - dodaje.  

Ball Packaging jest pro-
ducentem puszek alumi-
niowych do piwa i napo-
jów. Będzie to już dru-
gi oddział firmy w Polsce, 
obok tego mieszczącego się  
w Radomsku.

Gratulujemy 
władzom Lubli-
na ogromnego 
sukcesu i życzy-
my powodzenia  
w pozyskiwaniu 
kolejnych inwe-
storów.

Więcej na temat pod-
strefy Lublin już w naszym 
następnym numerze. 

Krzysztof Stadler

Lublin rusza!


