
Hotel Klimek **** SPA w Mu-
szynie – Złockiem oferuje nie-
powtarzalny klimat, wspa-
niały wystrój wnętrz, czas 
na odpoczynek, ucieczkę od 
stresu i codzien-
ności oraz czar 
mocy i siły w ho-
telowym Studio 
Urody i Piękna.

Hotel usytu-
owany jest 
u stóp Jawo-
rzyny Krynickiej na tere-
nie Popradzkiego Parku 
Krajobrazowego w doli-
nie Beskidu Sądeckiego w 
pobliżu wyciągów i tras 
narciarskich.

Specjalizuje się w kom-
pleksowej organizacji kon-
ferencji, efektywnych szko- 
leń, sympozjów, semina-
riów, spotkań bizneso-
wych i udanych wyjazdów 

integracyjnych. 
Organizujemy również 

turnieje paintballowe, ra-
fting na Dunajcu, walki 
rycerskie, quady, down-

hill, off roady, 
śnieżne safari, 
manewry woj-
skowe, wspi-
naczkę skał-
kową, bungee, 
p r o g r a m y 
przetrwania, 
turnieje pił-

ki plażowej, przeloty ba-
lonem, skoki spadochro- 
nowe, nordic walking, tur-
nieje strzeleckie, jak rów-
nież wieczory tematyczne.

oprac. ks
Hotele Klimek SPA

Złockie 107, 33-370 Muszyna
Tel. 18/477-82-22 
Fax. 18/477-71-82

marketing@hotel-klimek.pl
www.hotel-klimek.pl

Rozwiązujemy problemy 
polskiej telekomunikacji
Rozmowa z Piotrem Dąbrosiem, prezesem zarządu StarNet Telecom Sp. z o.o.

DODATEK INFORMACYJNO - PROMOCYJNY

Trwa przyjmowanie  
zgłoszeń do III edy-
cji Programu Promo-
cji Jakości w Polskich 
Przedsiębiorst wach 
JAKOŚĆ ROKU 2008. 
Poprzednie edycje cie-
szyły się ogromnym 
powodzeniem?

- Jak pokazuje hi-
storia, doskonalenie 
się w jakości to jedyny 
sposób dla firm i instytucji na 
rozwój i skuteczną rywaliza-
cję z rosnącą konkurencją. Pol-
scy przedsiębiorcy wiedzą to 
od dawna, a ich wyroby z po-
wodzeniem zdobywają rynki 
europejskie i światowe. Dla tej 
grupy firm możliwość startu  
w konkursie premiującym pro-
jakościowy sposób prowadze-
nia biznesu to szansa na po-
kazanie swojego podejścia do 
produktu oraz wyróżnienie się 
na rynku. A to w dzisiejszych 
realiach jest bezcenne! Jakość 
bezwzględnie warunkuje suk-
ces rynkowy. Co więcej, firmy, 
które dziś należą do świato-
wej czołówki przeszły podob-
ną drogę. Zaczynały od cer-
tyfikacji wyrobów, wdrażania 

� systemów zarządza-
nia oraz stosowania 
rozmaitych narzę-
dzi samodoskonalą-
cych. Dla nich prestiż 
i dobra reputacja są 
nieodłącznie zwią-
zane z najwyższą ja-
kością. Warto podążać  
w tym kierunku, a za-
interesowanie konkur-
sem JAKOŚĆ ROKU 

to zdecydowanie potwierdza.
Na jakie korzyści mogą li-

czyć przedsiębiorcy startujący 
w konkursie?

- Przede wszystkim jest to 
niezależne potwierdzenie, że 
dana firma osiągnęła taki po-
ziom produkcji czy usług, że 
może swobodnie konkuro-
wać na rynku z najlepszymi. 
W odróżnieniu od innych na-
gród tu decyduje rzetelna oce-
na przeprowadzona przez eks-
pertów ds. jakości z PCBC SA, 
szczycących się wieloletnim 
doświadczeniem. Dzięki temu 
zdobycie nagrody nie tylko po-
prawia wizerunek firmy, ale 
także kształtuje lepsze relacje 
organizacji z dystrybutorami  
i klientami. Wpływa na wyższą 

�

sprzedaż i ułatwia rozpozna-
wanie produktu czy usługi na 
rynku. Możliwość posługiwa-
nia się logo konkursu i umiesz-
czania go na opakowaniach, 
materiałach reklamowych i in-
nych ma także wymiar pro-
mocyjny dla firmy. Konkurs  
JAKOŚĆ ROKU to wiarygodne 
potwierdzenie jakości na naj-
wyższym poziomie.

Wspomniał Pan o doświad-
czeniu ekspertów z PCBC. W tym 
roku firma obchodzi 50 lecie 
istnienia?

- Jesteśmy najstarszą pol-
ską organizacją, zajmującą się 
szeroko rozumianymi kwe-
stiami związanymi z jakością 
i zarządzaniem poprzez ja-
kość. Bierzemy aktywny udział  
w promowaniu jakości w Pol-
sce. Przeszkoliliśmy już ponad  
60 tysięcy osób i wydaliśmy 
kilka tysięcy certyfikatów ISO. 
Zajmujemy się opiniowaniem 
rozmaitych projektów rządo-
wych. Działamy również na 
arenie międzynarodowej. Nie-
dawno zostaliśmy uznani za 
strategiczny podmiot rządu 
polskiego w kreowaniu polity-
ki projakościowej. Wyłącza nas 

�

to z prywatyzacji. Dzięki temu 
mamy pewność, że strategia 
rozwoju jakości w naszym kraju 
będzie tworzona przez polskich 
specjalistów i polski kapitał. 

Jakie plany ma PCBC na kolej-
ne lata?

- Na bieżąco śledzimy zmia-
ny w ramach systemu oceny 
zgodności. Staliśmy się jedyną 
polską jednostką, która posiada 
własnych auditorów i wydaje 
certyfikat BRC – British Retail 
Consortium i IFS – Internatio-
nal Food Standard. Jesteśmy 
także uznanym weryfikatorem 
Wspólnotowego Systemu Eko-
zarządzania i Audytu – EMAS. 
Poza tym wydajemy certyfi-
kat SA 8000, bardzo popularny  
w USA, gwarantujący bezpie-
czeństwo socjalne. Interesuje  
nas także nowa norma ISO  
27000, mówiąca o bezpieczeń-
stwie informacji. Wystąpiliśmy 
już do PCA o akredytację. Działa-
my również w obszarze ekologii 
i ochrony środowiska pracując 
przy tzw. zielonych zamówie-
niach i systemie kontroli techno-
logii prośrodowiskowych

Dziękuję za rozmowę. 
Marcin Kałużny

�

�

III EDYCJA KONKURSU JAKOŚĆ ROKU 2008

Liczysz na sukces,  
myśl o jakości
Rozmowa z dr inż. Wojciechem Henrykowskim, prezesem zarządu i dyrektorem generalnym  
Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA, partnera konkursu JAKOŚĆ ROKU 2008

Partner Programu
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50 lat PCBC SA
Historia Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA sięga 1958 roku, 
kiedy to przy Polskim Komitecie Normalizacji Miar i Jakości została powo-
łana pierwsza w Polsce organizacja zajmująca się problematyką jakości - 
Biuro Znaku Jakości, które w latach 70. zostało przekształcone w Central-
ne Biuro Jakości Wyrobów, a w 1994 roku, na mocy ustawy o badaniach  
i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993 roku, w Polskie Centrum Badań i Cer-
tyfikacji (PCBC). Obecnie PCBC jest wiodącą organizacją w zakresie badań 
i certyfikacji wyrobów, certyfikacji systemów zarządzania oraz szkole-
nia personelu. Jest liderem wśród jednostek certyfikujących systemy za-
rządzania (blisko 50% rynku) oraz wśród jednostek szkolących. Posiada 
status jednostki notyfikowanej o numerze 1434, nadanym przez Komisję 
Europejską, w zakresie 9 dyrektyw. W obecnej strukturze, jako jednooso-
bowa spółka skarbu państwa istnieje od 1 stycznia 2003 r.

PCBC SA prowadzi działalność w zakresie:
organizowania systemu certyfikacji na znaki: B, Q, Eko, Ecolabel, 
certyfikowania systemów zarządzania (certyfikaty PCBC SA i IQNet), 
oceny wyrobów (CE, BRC, IFS), 
oceny zgodności w zakresie 9 dyrektyw, 
certyfikowania personelu, 
organizowania szkoleń i doskonalenia kadr w dziedzinie jakości  
(badania, certyfikacja, akredytacja, systemy zarządzania, TQM), 
badań wyrobów, 
certyfikowania gospodarstw ekologicznych
Jako członek Europejskiej Organizacji Jakości PCBC SA jest organi-

zacją uprawnioną do szkolenia Europejskich Menedżerów i Auditorów, 
na podstawie ramowych programów szkoleń EOQ. Posiada akredytację 
w zakresie certyfikacji europejskich menedżerów i auditorów systemu 
zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Wydaje również certyfikaty asystentów, auditorów wewnętrz-
nych i pełnomocników. Personel przeszkolony w Centrum, zajmujący 
się w gospodarce narodowej problematyką badań i certyfikacji, posia-
da wysokie kwalifikacje i promuje działania projakościowe w polskiej 
gospodarce. Dotychczas przeszkolonych zostało ponad 60 000 osób. 

Centrum jest członkiem międzynarodowych organizacji działają-
cych w obszarze badań i certyfikacji: EOQ (Europejska Organizacja 
Jakości), EFQM (Europejska Fundacja Zarządzania Jakością), IQNet 
(Międzynarodowa Sieć Jednostek Certyfikujących), IECEE (Międzyna-
rodowy System Certyfikacji Wyrobów Elektrotechnicznych), CCA (Eu-
ropejski System Certyfikacji Wyrobów Elektrotechnicznych). Przed-
stawiciel PCBC reprezentuje Polskę w pracach EUEB (Komitetu Unii 
Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego). PCBC posiada przedsta-
wicielstwa w Turcji, Rumunii i Indiach. 
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a jednak znacznie się 
różnimy od klasycz-
nego operatora – my 
oferujemy komplek-
sową obsługę teleko-
munikacyjną. Klient 
wprowadzający się 
do budynku, nie-
malże na tacy dosta-
je pełen pakiet usług: 

łącza, niezbędny sprzęt i urzą-
dzenia, np. routery i switche, 
aparaty telefoniczne, oraz pro-
fesjonalną obsługę serwisową. 
Nasza oferta interesuje przede 
wszystkim wymagających 
klientów, dla których jakość  
i kompleksowość usług to 
sprawa pierwszoplanowa. 

W tym roku StarNet Tele-
com otrzymała nominację do 
tytułu JAKOŚĆ ROKU. Jaka jest 
polityka jakości firmy?

�

- Już samo znalezienie się  
w gronie firm nominowanych 
w konkursie JAKOŚĆ ROKU 
2008 to dla nas zaszczyt oraz 
potwierdzenie, że to, na co 
kładziemy szczególny nacisk 
– jakość, to dobry kierunek. 
Staramy się, aby dostarczana 
przez nas usługa była konku-
rencyjna nie tylko pod wzglę-
dem cenowym, ale przede 
wszystkim pod względem ja-
kości. Nieustannie wdrażamy 
więc nowe rozwiązania po-
zwalające na podniesienie ja-
kości świadczonych przez nas 
usług. Wszystko u nas jest na 
najwyższym poziomie – od 
prac instalacyjnych po obsłu-
gę serwisową. Wysoką jakość 
usług w naszej firmie opiera-
my na solidnych podstawach 
- normie ISO 9001-2000. 

Jakie macie Państwo plany 
na przyszłość? 

- Przede wszystkim utrzy-
manie wysokiej jakości.  
Z całą pewnością będziemy 
również się starać tak rozbu-
dowywać nasze usługi, aby 
zawsze wychodziły one na 
przeciw potrzebom i wyma-
ganiom klientów. 

W StarNet Telecom  
nieustannie inwestujemy  
w kapitał ludzki. To lu-
dzie bowiem budują sukces  
i przyszłość firmy. StarNet jak 
magnes przyciąga młodych  
i ambitnych, którzy uwierzy-
li w możliwości firmy i od 
lat razem z nią rozwijają się. 
Chcemy aby tak zostało.

Dlatego tak ogromny na-
cisk kładziemy na szkolenia 
i doskonalenie kadry. 

Dziękuję za rozmowę.
Natalia Zarzeka

�

�

- Jaka jest histo-
ria powstania firmy 
StarNet Telecom?

- StarNet powstał 
w 2001 roku, kie-
dy to na dobre zo-
stał złamany mono-
pol TP SA, a prawo 
telekomunikacyj-
ne zostało nareszcie 
zliberalizowane. Naszą ka-
rierę rozpoczynaliśmy od ob-
sługi firm mających swą sie-
dzibę w trzech biurowcach 
w Warszawie. Obecnie z na-
szych usług korzysta aż 1000 
klientów w ponad stu lokali-
zacjach w całej Polsce.

Czym dokładnie zajmuje się 
StarNet Telecom?

- Nasza oferta to telefonia 
stacjonarna i dostęp do Inter-
netu. Niby nic oryginalnego, 

�

�

Historia nauczy-
ła nas, że za-
a n g a ż o w a n i e 
w to co się robi 
jest najważniej-
sze. Wciąż sta-
ramy się wycho-
dzić  naprzeciw 
o c z e k iwa n iom 
naszych kura-
cjuszy. W ofercie 
mamy produk-

ty wiodące zwią-
zane bezpośrednio 
z medycyną uzdro-
wiskową oraz wy-
jątkowe usługi uzu- 
pełniające, jak tu-
rystyka bizneso-
wa. Cieszymy się 
że nasze starania 
zostały dostrzeżo-
ne przez kapitułę 
konkursu JAKOŚĆ 

ROKU 2008. Wzrost zain-
teresowania naszą spółką 
wynika zapewne z kon-
sekwentnie prowadzonej 
polityki, w której jakość 
świadczonych przez nas 
usług jest sprawą prio-
rytetową, jak również  
z owocnej współpracy  
z samorządem miejskim 
i innymi ośrodkami pro-
mującymi region.

Tomasz Sibora 
Prezes Zarządu „Solanki”  

Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o. 

133 lata Solanek Redaktor prowadzący:  
Marcin Kałużny,  

redaktor wydania:  
Krzysztof Stadler,  

zespół: Aleksandra Rumińska, 
Ewa Szweda, Monika Woźniak, 

Natalia Zarzeka,  
korekta: Anna Szalek,  

fotoskład: DASO.pl  
wydawca: Public PR  

40-142 Katowice, ul. Modelarska 12, 
tel./fax: 032/258 04 05, 258 20 66, 

redakcja@biznesraport.com

Hotel Klimek
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Spółka jest od-
działem produk-
cyjnym firmy 
Bartec GmbH, zaj-
mującej się pro-
dukcją urządzeń 
przeznaczonych do 
pracy w strefach 
zagrożonych wy-
buchem. Jak dłu-
ga jest historia Pań-
stwa działalności  
i w jakich dziedzinach pol-
skiej gospodarki znajdu-
ją zastosowanie Państwa 
urządzenia?

- Na rynku polskim je-
-
-

-

-

Rozmowa z Mieczysławem Kolek, prezesem zarządu Bartec Polska Sp. z o.o.

-
-

-

-

-

Czy jest jakiś zakres urzą-
dzeń produkowanych tylko  
i wyłącznie w Polsce?

-
 

-
-

-
dukty jak kasety i pulpi-

13 czerwca 2008 roku 
spółka Bartec Pol-
ska otrzymała certy-
fikat ISO 9001:2001. 
Jak długo trwały 
p r z yg o t ow a n i a 
do certyfikacji?

-
-

-
-
-

-

-
-

-

-
-

Jest to przekaźnik sterowni-
czy, iskrobezpieczny, który 
spełnia wymagania dyrektyw 
ATEX i maszynowej w zakre-
sie urządzeń, komponentów  
i podzespołów przeznaczo-
nych do stosowania w bez-
piecznych systemach stero-
wania maszyn. Urządzenie 
to jest w trakcie certyfika-
cji z punktu widzenia wyma-
gań norm sharmonizowanych 
z dyrektywą ATEX oraz dyrek-
tywą maszynową, a więc bę-
dzie posiadało certyfikat ATEX 
oraz określony poziom niena-
ruszalności bezpieczeństwa 
SIL III, KAT. 4 lub PERFORMAN-
CE LEVEL „e”. 

Spółka działając 
na rynku od 10 lat 
wyrobiła sobie po-
zycję czołowego pol-
skiego producenta 
elektroniki specjal-
nej i systemów in-
formatycznych do 
zastosowań wojsko-
wych. Skąd pomysł 
na prowadzenie ta-
kiej działalności?

-

-

-

-

-
 

-
-

-
-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

Jak zatem przedstawia się 
gama innowacyjnych produk-
tów z marką WB Electronics?

 

-

-
-

-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

 
-

-

Wysoka jakość i skutecz-
ność oferowanych produktów 
musi być niepodważalna. Jak 

więc kreuje się polityka jako-
ściowa spółki?

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-

 
-

-
-

-

-
-

-
-
-

A jak prezentują się plany 
rozwojowe na przyszłość?

-
-
-

-
-

-
-

-

Dziękuję za rozmowę.
Monika Woźniak 

Więcej informacji na www.wb.com.pl

W ostatnim dniu 
czerwca br. miała miej-
sce uroczystość formal-
nego oddania gliwic-
kiego Technoparku do 
użytkowania.

-

-

-
-

-
-

-
-
-

 
 

GLIWICE | NOWOOTWARTY TECHNOPARK INKUBATOREM TECHNOLOGICZNYM W MIEŚCIE 

Rozmowa z prof. Janem Kosmolem, prezesem zarządu Parku Naukowo – Technologicznego TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. 

Skąd pomysł na 
utworzenie tego typu 
placówki w Gliwicach?

-
-
-

-

-
-
 

-
-

-
 

-
-
-
 

-

-

-

-

Wspólnymi siłami, przy pomo-
cy środków z funduszy struktu-
ralnych UE, wybudowano nowo-
czesną siedzibę parku. Jakie jest 
jej przeznaczenie?

-

-
-
 

-
-
-

-

-

 
-

-
-

-
-
-

-

-

-
 

-

-

-

-

Czy to oznacza, że Technopark 
wspiera tylko swoich lokatorów?

-
-

-
-

-

-
-
-

-

Do jakich branż Technopark 
chce głównie transferować inno-
wacyjną myśl technologiczną?

-
-

-
-

-
-
-

Dziękuję za rozmowę. 
Krzysztof Stadler

Nowy budynek Technopark w Gliwicach

 

-
-

-

-

-

-
-
-

traktujemy prio-

pretendujemy do na-

Dziękuję za 
rozmowę.

Ewa Szweda 

INNOWACJA | WB ELECTRONICS NOMINOWANA DO TYTUŁU JAKOŚĆ ROKU 2008

Rozmowa z Piotrem Wojciechowskim, prezesem zarządu WB Electronics Sp. z o.o.
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Puławy, oprócz bliskości ma-
lowniczego Kazimierza nad 
Wisłą, kojarzą się przede 
wszystkim z potężnym przed-
siębiorstwem, jakim są Zakła-
dy Azotowe Puławy SA. Spół-
ka, jako największa firma  
w regionie, lideruje miejsco-
wemu biznesowi i ma rów-
nież ogromny wpływ na ży-
cie miasta. Zakłady to także 
miejsce wdrażania i rozwo-
ju innowacyjnych inwestycji 
o charakterze proekologicz-
nym, realizowanych w Puław-
skim Parku Przemysłowym. 

Zarząd Zakładów Azoto-
wych Puławy SA wspólnie 
z władzami miasta zdecy-
dował w 2003 roku o powo-
łaniu do życia Puławskie-
go Parku Przemysłowego,  
w większej części zlokalizo-
wanego w obrębie zakładu. 
Od początku listopada ubie-
głego roku część terenów 
spółki objęto statusem spe-
cjalnej strefy ekonomicznej 
(SSE). Dzięki temu przyszli 
inwestorzy zyskali szereg do-
datkowych ulg i udogodnień. 
– SSE funkcjonuje u nas od li-
stopada 2007 r. i w tym czasie 
dwóch inwestorów uzyska-
ło zezwolenia na działalność 
w Strefie. Łączna kwota pla-
nowanych w ramach tych ze-
zwoleń nakładów inwestycyj-
nych to ponad 330 mln złotych 
– mówi Beata Kuryłowicz,  
dyrektor ds. Puławskiego Par-
ku Przemysłowego w Zakła-
dach Azotowych Puławy SA.  

PUŁAWY | INWESTYCYJNE DWA W JEDNYM

Ekologia i innowacyjność
– Pierwsza ze wspomnia-
nych inwestycji to inwestycja 
własna Spółki. Jej celem jest 
zwiększenie zdolności pro-
dukcyjnych instalacji mocz-
nika o 270 tys. ton/rok oraz 
AdBlue do 100 tys. ton/rok. 
Mocznik ma zastosowanie 
zarówno w rolnictwie jak  

i w przemyśle jako półprodukt 
do produkcji melaminy, ży-
wic, klejów, środków farma-
ceutycznych oraz jako doda-
tek do pasz. AdBlue to nowy 
produkt ZAP znajdujący za-
stosowanie w katalizatorach 
samochodów ciężarowych  
z silnikiem diesla, w znacz-

nym stopniu zmniejszający 
emisję tlenków azotu do at-
mosfery. Druga inwestycja to 
budowa tlenowni dostarczają-
cej tlen dla Zakładów Azoto-
wych, realizowana jest przez 
firmę zewnętrzną – dodaje.

Władze Spółki jako zarząd-
cy terenów inwestycyjnych 

znajdujących się w granicach 
SSE, dokładają wszelkich sta-
rań, ukierunkowanych na 
jak najszersze zaintereso-
wanie inwestorów. Magne-
sem dla nich mają być wspo-
mniane powyżej inwestycje, 
ale także zorganizowane  
w grudniu 2007r. Forum In-

westycyjne. Podczas tego 
typu spotkania prezentu-
je się zalety inwestycyjne re-
gionu i możliwe do uzyska-
nia korzyści przez inwestora 
np. ulgi podatkowe, maksy-
malna intensywność pomocy 
publicznej. – Efektem prze-
prowadzonego Forum jest  

z pewnością zwiększenie za-
interesowania naszymi grun-
tami ze strony inwestorów. 
Aktualnie Zarząd wystąpił 
do władz Spółki z wnioskiem 
o możliwość oferowania do 
sprzedaży bądź wieloletniej 
dzierżawy działek w specjal-
nej strefie ekonomicznej. Do 

Oferta PPP/SSE – podstrefa 
Puławy:

Tereny inwestycyjne spełnia-
jące specjalistyczne wymaga-
nia przemysłu chemicznego;
Dostęp do szerokopasmowe-
go Internetu;
Szeroki wachlarz surow-
ców, mediów energetycz-
nych i specjalistycznych usług 
świadczonych przez firmy 
działające na terenie PPP; 
Wysoko wykwalifikowana 
kadra; 
Możliwość współpracy z pię-
cioma puławskimi instytutami 
naukowymi; 
Dogodne połączenia drogo-
we i kolejowe, szczególnie  
w kierunku granicy wschod-
niej (nowa przeprawa na Wi-
śle, druga co do wielkości 
bocznica kolejowa w Polsce, 
po PKN Orlen);
Ulgi w podatkach lokalnych; 
Ulgi w podatku dochodo-
wym od osób prawnych z ty-
tułu poniesionych nakładów 
inwestycyjnych lub utwo-
rzonych nowych miejsc pracy 
(SSE - podstrefa Puławy);
Maksymalna intensywność 
pomocy publicznej (50%, 
60%, 70%);
Pomoc w załatwianiu formal-
ności na szczeblu lokalnym  
i regionalnym; 
Pomoc w uzyskaniu i wybra-
niu najlepszej formy dofinan-
sowania inwestycji (fundusze 
unijne); 
Pomoc w znalezieniu partne-
ra biznesowego; 
Dobrze rozwinięta baza 
szkoleniowo-konferencyjna.
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dyspozycji zainteresowanych 
podmiotów może być udo-
stępnione ok. 40 ha gruntów 
wchodzących w obręb SSE  
– wyjaśnia Beata Kuryłowicz. 
Pozostała część terenów ob-
jętych statusem SSE dedyko-
wana jest dla inwestycji wła-
snych oraz w partnerstwie, 
realizowanych przez inwe-
storów zewnętrznych wraz  
z Zakładami Azotowymi. Pla-
nowane projekty są na etapie 
analiz i owiane mgłą tajem-
nicy. Pewnym jest natomiast, 
że będą miały charakter inno-
wacyjny i nowatorski. Opie-
rać się będą na wdrożeniu 
kapitałochłonnych rozwią-
zań oraz najnowszych, wyso-
korozwiniętych technologii. 
Przykładem może być pla-
nowany kompleks nowych, 
innowacyjnych produktów, 
wykorzystujących najnowszą 
wiedzę do zastosowania dla 
ekologicznych technologii. 

Zakłady Azotowe Puławy 
SA, jako największy płatnik 
podatków lokalnych, wpły-
wają pośrednio na kształt 
miasta, które staje się coraz 
piękniejsze dla turystów, ale 
także bardzo atrakcyjne go-
spodarczo. Niespełna dwa 
miesiące temu miało miejsce 
otwarcie pierwszego odcin-
ka obwodnicy Puław. Odda-
no wówczas do użytku tak-
że nowy most na Wiśle, co 
znacznie poprawi komuni-
kację z terenami inwestycyj-
nymi SSE. 

Krzysztof Stadler

Majonez Kielecki 
jest produktem zna-
nym i cieszącym się 
uzasadnioną renomą. 
Gości na rodzimych 
stołach od blisko 50 
lat. Wszyscy podkre-
ślają, że charaktery-
zuje się wyjątkowym 
i trudnym do podro-
bienia smakiem. 

- Tak, to praw-
da. Nieskromnie powiem, 
że w tym aspekcie nasz wy-
rób zdecydowanie wyróżnia 
się na tle konkurencji. Od 
dziesięcioleci produkujemy 
Majonez Kielecki wyłącznie  
w oparciu o tradycyjną re-
cepturę. W procesie produk-
cji nie są stosowane konser-
wanty ani jakiekolwiek inne 
ulepszacze, takie jak anty-
utleniacze, barwniki itp. To 
właśnie dzięki temu jego 
smak jest tak rozpoznawal-
ny. W WSP Społem, pierw-
szym polskim zakładzie 
wytwarzającym na maso-
wą skalę majonez, wypraco-
wanych zostało szereg pro-
cedur spisanych następnie  
w normach zakładowych. 
Stały się one podstawą do 
sporządzenia ogólnopolskiej 
normy produkcyjnej dla ca-
łej branży. Ten fakt mówi 
sam za siebie. 

Majonez Kielecki to wyrób 
sztandarowy, ale oferta Spół-
dzielni jest przecież znacznie 
szersza.

�

�
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Wytyczamy standardy dla Polski
Rozmowa z Jerzym Misiakiem, prezesem zarządu Wytwórczej Spółdzielni Pracy Społem

- Oczywiście. 
Oprócz majonezu 
produkujemy rów-
nież sosy (chrzano-
wy, tatarski, curry, 
cygański i czosnkowy  
– przyp. red.), musztar-
dy, ketchupy czy octy 
spirytusowe. Ofer-
tę uzupełnia Snack 
– Przysmak Święto-
krzyski. Pod tą han-

dlową nazwą kryje się mączny 
półprodukt chrupek do samo-
dzielnego przygotowania. 

Nasze wyroby trafiają na 
polskie stoły za pośrednic-
twem sprawnej i dobrze zor-
ganizowanej sieci dystrybu-
cji. Obejmuje ona zarówno 
handel tradycyjny jak i nowo-
czesny, czyli wszelkiego typu 
sklepy wielkopowierzchnio-
we. W ślad za naszymi roda-
kami, staramy się rozszerzać 
dotychczasowy zakres dzia-
łania. W ostatnich latach od-
notowujemy kilkudziesięciu 
procentowe wzrosty sprzeda-
ży na rynki Wielkiej Brytanii 
i Irlandii. Nie ograniczamy się 
jednak wyłącznie do Polonii. 
Posiadamy partnerów handlo-
wych w większości krajów na-
leżących do Wspólnoty Euro-
pejskiej, na Ukrainie, w USA, 
Australii, Rosji, Mołdawii, Ka-
zachstanie a nawet w Indiach.

Na Państwa stronach inter-
netowych wyjątkowo wiele 
miejsca poświęcacie zagadnie-
niom jakości.

�

- Ten aspekt był i jest dla 
nas niezwykle istotny. Naj-
wyższe standardy produk-
cyjne gwarantują nam syste-
my jakości HACCP i ISO 9001. 
Ten ostatni wdrożyliśmy jako 
jeden z pierwszych zakładów 
w Polsce. Dysponujemy bar-
dzo dobrze zorganizowanym 
laboratorium zakładowym, 
na bieżąco kontrolującym pa-
rametry kluczowych skład-
ników. Własny dział badaw-
czo – rozwojowy opracowuje 
nowe produkty oraz zajmu-
je się ich wdrażaniem do pro-
dukcji. Wybrany asortyment 
poddajemy stałej certyfika-
cji w Polskim Centrum Badań 
i Certyfikacji, dzięki czemu 
możemy posługiwać się zna-
kiem jakości Q. 

Wysoką jakość produktów 
utrzymujemy także dzięki 
umiejętnemu doborowi do-
stawców. Stosowanie wyłącz-

nie najlepszych surowców to 
jeden z kluczowych elemen-
tów utrzymania odpowied-
nich parametrów gotowego 
wyrobu, a przede wszystkim 
powtarzalności smaku. O zna-
czeniu tego ostatniego czyn-
nika dla satysfakcji konsu-
menta nie będę wspominał. 

Produkty WSP Społem 
były wielokrotnie nagradza-
ne i certyfikowane. Obecny 
rok przyniósł nominację do 

�

udziału w konkursie JAKOŚĆ 
ROKU.

- Każde kolejne wyróżnie-
nie to powód do dumy. Tak jak 
mówiłem - w naszym działa-
niu celem strategicznym od 
zawsze była i jest dbałość o ja-
kość. Uważamy, że to najlepszy 
sposób na promocję naszych 

marek. Rosnąca z roku na rok 
sprzedaż stanowi najlepsze, bo 
wymierne potwierdzenie traf-
ności obranej drogi.

Zmieńmy może nieco temat. 
W przeciwieństwie do wielu 
rodzimych firm Spółdzielnia 
obronną ręką wyszła z trudne-
go okresu transformacji. W jaki 
sposób WSP Społem poradziła 
sobie w początku lat 90 - tych?

- Rzeczywiście był to burz-
liwy czas. Po zmianach poli-
tyczno - gospodarczych przy-
padających na przełomie 1989 
i 1990 roku, kieleckie Zakłady 
Wytwórcze Społem znalazły 
się w trudnej sytuacji. Zlikwi-
dowano Centralny Zarząd 

�

Spółdzielni Spożywców. Zało-
ga zdecydowała o przekształ-
ceniu zakładów w samodziel-
ną jednostkę - WSP Społem. 
Spółdzielnia stanęła przed 
trudnymi wyzwaniami. Trze-
ba było spłacić obce udzia-
ły, doinwestować produkcję, 
unowocześnić opakowania 
na wyroby, zweryfikować 
asortyment produkowanych 
wyrobów. Na wyjście na pro-
stą potrzeba było około czte-
rech lat. W tym okresie cała 
załoga Wytwórczej Spółdziel-
ni Pracy Społem wykazała się 
niesamowitą determinacją  
i troską o zakład.

Skoro mówiliśmy o przeszło-
ści to na koniec powiedzmy coś 
o przyszłości. Jakie plany sta-
wia Pan przed WSP Społem na 
najbliższy okres?

- Ostatnie lata były dla nas 
bardzo dobre. W sposób umie-
jętny wykorzystaliśmy wzrost 
koniunktury rynkowej. Chce-
my ten fakt zdyskontować i w 
dalszym ciągu rozwijać WSP 
Społem. Plan inwestycyjny 
zakłada m.in. renowację linii 
produkcji majonezu, zwią-
zaną ze wzrostem ich mocy 
produkcyjnych. Planujemy 
również wybudowanie nowej 
hali z myślą o produkcji no-
wego typu asortymentu np. 
dań gotowych. Wróżymy ta-
kim produktom duży popyt  
i wierzymy, że są dla nas 
szansą na dalszy wzrost po-
zycji rynkowej. 

Dziękuję na rozmowę.
Krzysztof Stadler

�

�
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Fabryka Armatur Jafar SA jest 
od lat czołowym polskim pro-
ducentem armatury wodocią-
gowej i przemysłowej oraz po-
ważnym eksporterem tego 
asortymentu na rynki europej-
skie i światowe. Specjalizuje się 
w produkcji armatury żeliwnej 
do wody, gazu i ścieków, wy-
konuje również armaturę sani-
tarną i sieci domowej. Jafar jest 
książkowym przykładem uda-
nego przekształcenia przedsię-
biorstwa państwowego w pry-
watną spółkę pracowniczą.
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Monika Woźniak 

Już 30 lat działa-
cie na rynku. Jakie 
były początki waszej 
działalności? 
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W czym zatem firma się wy-
specjalizowała i jaki jest jej za-
kres działalności?
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Kto należy do Państwa głów-
nych odbiorców?
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Co wpływa na coraz większe 
zainteresowanie produktami 
firmy TASTA Armatura?
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Firma posiada szereg innych 
certyfikatów i wyróżnień, po-
twierdzających wysoką jakość 
produktów.
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A jak firma dba o konku-
rencyjność swojej oferty na 
rynku?
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Co ważnego wydarzyło się  
w ostatnich miesiącach  
w firmie?

-

-

Jakie są dalsze plany rozwo-
ju TASTA Armatury?

-

-

-

-

-

-

Dziękuję za rozmowę.
Monika Woźniak

Kolano hamburskie o zmiennej grubości ścianki

ARMATURA | TASTA ARMATURA NOMINOWANA DO TYTUŁU JAKOŚĆ ROKU 2008

Rozmowa ze Zbigniewem Janikiem, prezesem zarządu TASTA Armatura Sp. z o.o.
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Shar-Pol Sp. z o.o. to wiodą-
ca na rynku firma zajmująca 
się nowoczesnymi systema-
mi medycznymi w zakre-
sie technik laserowych oraz 
technik intensywnego źró-
dła światła dla chirurgii i me-
dycyny estetycznej. Od nie-
mal 15 lat działalność firmy 
ma zasięg ogólnokrajowy. 
Shar-Pol dostarcza swoim 
odbiorcom wysokiej jako-
ści sprzęt, a także świad-
czy szeroki wachlarz usług.

Początki istnienia firmy się-
gają końca 1993 roku, kiedy 
to jeszcze pod nazwą Oxford 
Polska Gliwice, zajmowała się 
sprzedażą sprzętu do niein-
wazyjnej diagnostyki kardio-
logicznej, dużej brytyjskiej 
firmy Oxford Medical. Dzię-
ki urządzeniom sprowadzo-
nym do naszego kraju przez 
Shar-Pol, pacjenci zyskali 
możliwość przeprowadzania 
stałego, 24-godzinnego moni-
torowania EKG w warunkach 
ambulatoryjnych. Wówczas 
dystrybucja sprzętu obejmo-
wała jedynie południową 
część kraju. 

Czynnikiem decydującym 
o powołaniu firmy do życia 
było doświadczenie i zna-
jomość branży jej właścicie-
li. - Decyzja o założeniu tego 
typu działalności była spo-
wodowana pewnym niedo-
wartościowaniem na rynku 

SYSTEMY MEDYCZNE HI-TECH | FIRMA SHAR-POL NOMINOWANA DO TYTUŁU JAKOŚĆ ROKU 2008

Polski dystrybutor 
zaawansowanych technologii

polskim w owym segmencie. 
Wykorzystaliśmy tę niszę, 
aby zapełnić ówczesną lukę 
na rynku nowoczesnych sys-
temów medycznych i osiągnę-
liśmy sukces! - mówi Marek  
Pociask, prezes zarządu Shar 
- Pol Sp. z o.o. 

W roku 1997 Shar-Pol 
usamodzielnił się i doko-
nał zmiany dotychczasowej 
struktury organizacyjnej  
i oferowanego asortymentu. 
Postanowiono zrezygnować 
ze sprzętu kardiologiczne-
go na rzecz laserów chirur-
gicznych oraz laserów i in-
tensywnych źródeł światła 
przeznaczonych do urządzeń 
do medycyny estetycznej zy-
skującej wówczas w Pol-
sce pierwszych odbiorców.  
W tej ostatniej dziedzinie 
Shar-Pol był prekursorem na 
polskim rynku: pierwszy la-
ser do usuwania zbędnego 
owłosienia i pierwsze inten-
sywne źródło światła zain-
stalowane zostały w Polsce 
za pośrednictwem Shar-Po-
l’u. Lasery i intensywne 
źródła światła dały począ-
tek zaangażowaniu firmy 
w dostawy na polski rynek 
wyrobów medycznych za-
awansowanych technologii.  
Z czasem stało się to podsta-
wową filozofią działania fir-
my: angażować się wyłącz-
nie w takie przedsięwzięcia, 
które reprezentują unikal-

ne technologie i wymaga-
ją wysokich kwalifikacji za-
równo od dostawców jak  
i użytkowników oferowa-
nych wyrobów.

- Obecnie jesteśmy m.in. 
wyłącznym przedstawicie-
lem w Polsce izraelskiej fir-
my, produkującej urządzenia 
przeznaczone dla medycy-
ny estetycznej i kosmetologii, 
wykorzystujące nowatorską 
koncepcję synergii energii 
światła i prądu wysokiej czę-
stotliwości, znaną pod nazwą 
ELOS; reprezentujemy też  
w Polsce austriacką firmę, któ-
ra produkuje unikalny sprzęt 
do sztucznego oddychania  
w czasie zabiegu - urządzenie, 
które umożliwia bezkolizyjną 
współpracę między aneste-
zjologiem a chirurgiem,  wy-
konującym zabieg w obrębie 
dróg oddechowych - mówi 
prezes Pociask – Reprezentu-
jemy w Polsce również fran-
cuskiego producenta, specja-
lizującego się w aparatach do 
nawigacji w chirurgii laryn-
gologicznej - dodaje.

Shar-Pol jako polski pre-
kursor dostarcza wysoko 
wyspecjalizowane urządze-
nia medyczne do klinik na 
terenie całego kraju. Są one 
użytkowane zarówno w za-
kładach publicznej, jak i pry-
watnej opieki medycznej oraz 
prywatnych gabinetach me-
dycyny estetycznej. Jednym 

z głównych produktów znaj-
dujących się w bogatej ofercie 
firmy Shar-Pol są wszelkie-
go typu lasery, które stosuje 
się zarówno w chirurgii, jak 
i medycynie estetycznej. Za 
przykład niech posłużą: laser 
do zabiegów na tkance płuc-
nej, wyspecjalizowane lasery 
diodowe do terapii fotodyna-
micznej czy wspomniane już 
urządzenia wykorzystują-
ce technologię ELOS. 

Shar-Pol jako prioryteto-
wą traktuje sprawę jakości 
usług posprzedażowych, 
gwarantując najwyższe ich 
standardy. – Poza komplek-
sowym serwisem tech-
nicznym zapewniamy spe-
cjalistyczne szkolenia kadr 
naszych klientów, aby sprze-
dawane przez nas produk-
ty były dobrze użytkowane.  
W razie wystąpienia jakich-
kolwiek kłopotów gwa-
rantujemy interwencję do  
48 godzin oraz naprawę 
urządzenia w ciągu 14 dni.  
W razie potrzeby zapewnia-
my także sprzęt zastępczy 
spełniający te same funk-
cje - mówi Marek Pociask. 

Firma posiada w peł-
ni wykwalifikowanych pra-
cowników. Są nimi absolwen-
ci kierunków o specjalizacji w 
zakresie aparatury medycznej 
AGH, Politechniki Warszaw-
skiej i Śląskiej posiadający 
wykształcenie techniczne 

ukierunkowane na technikę 
medyczną. Pracownicy prze-
chodzą regularne szkolenia, 
prowadzone przez firmy bę-
dące dostawcami Shar-Pol’u. 

O wysokich standardach 
firmy świadczą liczne wy-
różnienia i tytuły m.in. cer-
tyfikat ISO 9000 otrzymany 
przez firmę w zakresie serwi-

su i sprzedaży, nagroda Ga-
zele Biznesu 2007 oraz tego-
roczna nominacja do tytułu 
JAKOŚĆ ROKU. 

Firma nieustannie się rozwi-
ja. Wszelkie nowinki technicz-
ne i najnowsze rozwiązania 
technologiczne pojawiające 
się w branży na rynku świa-
towym są przez Shar-Pol na-
tychmiast dostrzegane i spro-
wadzane do Polski. W tym 
celu co roku regularnie do 
oferty wchodzą nowe produk-
ty. Głównymi ich dostawcami 
są firmy z Izraela - kraju wio-
dącego w zakresie systemów 
HI-Tech, a także firmy nie-

mieckie i francuskie. 
Najbliższe plany fir-

my Shar-Pol zakładają 
zmianę siedziby, utwo-
rzenie oddziału w War-
szawie i dalsze regular-
ne poszerzanie oferty  
o nowe unikalne pro-

dukty. W dzisiejszych 
czasach, kiedy technologia 

nieustannie i prężnie się roz-
wija, a konkurencja na ryn-
ku wzrasta w zawrotnym 
tempie, należy zapewnić 
bezkonkurencyjnie wyso-
ki poziom technologiczny 
sprzętu i produktów. Fir-

mie Shar-Pol bezapela-
cyjnie się to udaje.

Spółka wielokrotnie  
potwierdziła już pozy-
cję lidera, a nawet pre-
kursora na polskim ryn-

ku nowoczesnych systemów 
medycznych. 

Natalia Zarzeka

Dwa lata temu PKP 
Energetyka została 
laureatem I edycji pro-
gramu JAKOŚĆ ROKU 
2006. Jakie zmiany 
nastąpiły w spółce od 
tego czasu?

- Od 2006 roku  
w spółce miało miej-
sce bardzo wiele 
zmian. Te najważniej-
sze zaszły w ubiegłym roku  
i dotyczyły nie tylko naszej 
firmy, ale całej branży elektro-
energetycznej – mam na my-
śli liberalizację rynku energii 
elektrycznej i cały ciąg zda-
rzeń, jakie ona spowodowała. 

Zmiany nastąpiły rów-
nież w obszarze wykonaw-
stwa usług elektroenerge-
tycznych. Od 2006 roku 
sukcesywnie startujemy  
w przetargach na moderni-
zację infrastruktury głów-
nych linii kolejowych i odno-
simy na tym polu wymierne 
sukcesy. Realizacja tych kon-
traktów potwierdza nie tyl-
ko nasze doświadczenie  
i wiedzę z zakresu budowy 
czy modernizacji infrastruk-
tury kolejowej, ale także jest 
dowodem naszych umiejęt-
ności menedżerskich i or-
ganizacyjnych. Wszystkie 
te działania mają pozytyw-
ne znaczenie dla firmy i jej 
przychodów, które przekro-
czyły wartość 2 mld złotych 
i były wyższe o 30,6% niż  
w roku poprzednim. 

�

ENERGETYKA | PKP ENERGETYKA PONOWNIE NOMINOWANA DO TYTUŁU JAKOŚĆ ROKU

Uznanie dla wysokiej jakości usług
Rozmowa z Tadeuszem Skoblem, prezesem zarządu PKP Energetyka sp. z o.o.

A jak rozwija się 
polityka jakości pro-
wadzona przez PKP 
Energetykę? 

- Uczestnicząc  
w tak zróżnicowa-
nym i konkurencyj-
nym rynku, jakim 
jest rynek energe-
tyczny, mamy świa-
domość wysokich 

wymagań, które stawiają 
przed nami klienci. O wybo-
rze dostawcy energii nie de-
cyduje sama jej dostępność 
czy cena, ale również jakość 
świadczonych usług. Sukce-
sywnie podnosimy standardy 
w naszej firmie, wymagając 
od siebie coraz więcej. Dowo-
dem na to jest przedłużenie 
na kolejne 3 lata, przyznanych 
spółce 4 lata temu, certyfi-
katów zarządzania jakością  
- ISO 9001:2000, środowiskiem 
– ISO 14001:2004, bezpieczeń-
stwem i higieną pracy - PN-N 
18001:2004. Ponadto, do naszej 
stałej praktyki należy organi-
zowanie szkoleń dla pracow-
ników, szczególnie z zakresu 
obsługi klienta.

Jakość to także nowoczesna 
infrastruktura, dlatego rozbu-
dowujemy naszą sieć dystry-
bucji energii elektrycznej pod 
kątem zarówno niezawod-
nych dostaw energii dotych-
czasowym użytkownikom, jak 
również przyłączenia nowych 
odbiorców. Wdrażamy nowo-
czesne systemy informatyczne 

� i teletransmisyjne wspomaga-
jące zarządzanie firmą.

Jak ważna jest jakość na ryn-
ku usług energetycznych? 

- Wysoka jakość świadczo-
nych przez nas usług ma nie-
zwykle istotne znaczenie, 
gdyż oznacza pewność i bez-
pieczeństwo dla interesów 
naszych klientów. To specy-
ficzny rynek i jakość jest jed-
nym z kluczowych aspektów 
funkcjonowania. Zarówno 
przedsiębiorstwo przemy-
słowe, jak i odbiorca indywi-
dualny, wszyscy potrzebu-

ją energii o każdej porze dnia  
i nocy. W naszym przypadku 
możemy mówić o trzech wy-
miarach jakości: dostarcza-
nej energii elektrycznej - ja-
kość napięcia, niezawodności 

�

dostawy energii elektrycz-
nej - niezawodność zasilania 
oraz jakości obsługi odbiorcy 
- klienta. Mimo tego że ener-
gia jest produktem dla wie-
lu z nas abstrakcyjnym, to  
z tego podziału jasno wynika, 
że za jakość na rynku energe-
tycznym odpowiada nie tyl-
ko nowoczesna, niezawodna 
infrastruktura, ale także pra-
cownik zarządzający poten-
cjałem technicznym i mający 
kontakt z klientem. 

Jakie znaczenie dla spół-
ki ma ponowna nominacja do 
udziału w konkursie JAKOŚĆ 
ROKU?

- Jest dla nas potwierdze-
niem wysokiego poziomu 
usług spółki. Dodatkowym 
atutem jest znalezienie się 
ponownie w jednym szeregu 
z najlepszymi firmami, któ-

�

re priorytetowo traktują ja-
kość wykonywanych usług. 
Wierzę, że nasze stałe do-
skonalenie w zakresie sprze-
daży i dystrybucji ener-
gii elektrycznej oraz jakości 

wykonywanych usług elek-
troenergetycznych to kieru-
nek, który będzie przynosił 
satysfakcjonujące rezulta-
ty dla naszych klientów jak 
i dla nas.

Jakie są Państwa plany na 
przyszłość?

- Jako PKP Energety-
ka planujemy skupić się 
przede wszystkim na utrzy-
maniu i rozwoju istniejące-
go rynku sprzedaży energii 
elektrycznej. Ponadto pla-
nujemy w dalszym ciągu 
umacniać swoją pozycję na 
rynku usług elektroenerge-
tycznych. Chcemy skupić się 
na pozyskiwaniu kolejnych 
dużych kontraktów na mo-
dernizację linii kolejowych,  
w tym przede wszystkim  
w zakresie projektów współ-
finansowanych z funduszy 
Unii Europejskiej.

Podjęliśmy się także wdro-
żenia Systemu Komplekso-
wego Zarządzania Ryzykiem, 
który jest skutecznym spo-
sobem na uniknięcie konse-
kwencji, jakie niosą za sobą 
potencjalne ryzyka.

Zamierzamy również prze-
kształcić PKP Energetyka ze 
spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością w spółkę akcyjną.

Dziękuję za rozmowę.
Monika Woźniak

�

�

PKP Energetyka sp. z o.o. rozpoczęła działalność 1 październi-
ka 2001 roku. Wchodzi w skład Grupy PKP, ale stanowi samodziel-
ny podmiot prawa handlowego. Jest przedsiębiorstwem dostarczają-
cym energię elektryczną i jednym z jej większych krajowych odbiorców 
(3,0 % zużycia krajowego). Sprzedaż energii umożliwiają firmie konce-
sje na obrót, przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej. Spółka po-
siada sieć dystrybucyjną na terenie całego kraju i oprócz energii elek-
trycznej świadczy usługi elektroenergetyczne. Firma zatrudnia wysoko 
wykwalifikowanych pracowników, a jakość usług świadczonych przez 
spółkę potwierdzają liczne certyfikaty jakości i wyróżnienia.

Podstacja Trakcyjna Łosiów

eMax - urządzenie w technologii ELOS
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Krystaliczny profesjonalizm
Rozmowa z Mirosławem Subczyńskim, prezesem zarządu Ever Grupy

HIGIENA ZWIERZĄT | CERTECH PO RAZ DRUGI NOMINOWANY DO TYTUŁU JAKOŚĆ ROKU

Dobra marka wizytówką firmy
Rozmowa z Jerzym Motyką, współwłaścicielem Przedsiębiorstwa Techniczno Handlowego CERTECH

Firma uzyskała ty-
tuł JAKOŚĆ ROKU 
2006 i zbiegło się to 
w czasie z przyzna-
niem jej certyfika-
tu ISO 9001. Obecnie 
CERTECH jest nomi-
nowany do tegorocz-
nej edycji wspomnia-
nego konkursu. Jakie 
zmiany odnotowano 
w firmie przez ostat-
nie 2 lata?

- Od 2006 roku trwa sta-
ły rozwój firmy wyrażają-
cy się zrealizowanymi inwe-
stycjami. Wybudowaliśmy 
nową, drugą już linię do ob-
róbki naszego głównego su-
rowca, czyli bentonitu. Dzię-
ki współfinansowaniu z Unii 
Europejskiej uruchomiliśmy 
też instalację mielenia ben-
tonitu, opartą o najnowsze 
technologie. Możemy teraz 
z dużą łatwością i dokładno-
ścią wytwarzać każdy pro-
dukt, którego bazą są kom-
pozycje tego surowca. Nasza 
oferta rozszerzyła się tym sa-
mym o produkty dla branży 
metalurgicznej, wiertniczej, 
budowlanej i hydroizolacyj-
nej. Nasze produkty obec-
nie to zarówno bentonity dla 
odbiorców indywidualnych - 
bentonity higieniczne - oraz 
produkty dla przemysłu  
i budownictwa.

Na potwierdzenie rozwoju 
firmy, w 2007 roku byliśmy 
dwukrotnie klasyfikowani 

�

Jak przebiegał roz-
wój Ever Grupy na 
przestrzeni ostatnich 
kilkunastu lat?

- Spółka powsta-
ła w 1995 roku i po-
czątkowo pod nazwą 
Everclean zajmowa-
ła się szeroko pojętymi usłu-
gami porządkowymi. W 1997 
roku Everclean uzyskał sta-
tus zakładu pracy chronionej, 
co miało strategiczny wpływ 
na kształt i rozwój przedsię-
biorstwa. Spółka dzięki wy-
korzystaniu możliwości, ja-
kie stwarzał status ZPCHR 
mogła zbudować swoją prze-
wagę konkurencyjną na ryn-
ku. W kwietniu 2007 roku na 
nowo określiliśmy swoją stra-
tegię, co wiązało się z koniecz-
nością zmiany nazwy firmy  
i w ten sposób powstała Ever 
Grupa. Zmiana związana 
była z reorganizacją segmen-
tów biznesowych w ramach 
spółki. Obecnie nasze działa-
nia koncentrujemy na rynku 
województwa mazowieckie-
go, jednakże zakładamy rów-
nież intensywną penetrację 
rynku ogólnopolskiego.

W 1995 roku firma Evercle-
an rozpoczęła działalność od 
oferowania usług porządko-
wych. W 2000 roku rozszerzy-
liście Państwo swoją ofertę  
o nowe segmenty. W jakich 
usługach specjalizuje się i do 
kogo skierowana jest obecnie 
oferta spółki Ever Grupa?

- W dalszym ciągu podsta-

�

�

jako najdynamicz-
niej rozwijające się 
przedsiębiorstwo, 
czego dowodem 
jest uzyskanie do-
brych pozycji w ran-
kingach Gazeli Biz-
nesu i Gepardów 
Biznesu.

Czy znaczne in-
westycje w park 
maszynowy wiążą 

się również ze zmianą bazy 
surowców?

- Własne złoże bentoni-
tu daje nam największe pole 
działania, w związku z tym 
zostaliśmy większościowym 
udziałowcem jednej z kopal-
ni na Słowacji, skąd pozysku-
jemy ten surowiec o bardzo 
wysokiej jakości. Ponadto 
współpracujemy z dotych-
czasowymi naszymi part-
nerami ze Słowacji. Dodat-
kowo wzbogaciliśmy ofertę  
o perlit, dzięki zakupowi za-
kładu, który go produkował. 
Właściwości izolacyjne perli-
tu pozwalają na zastosowa-
nie go w budownictwie, np. 
w produkcji wylewek, tyn-
ków, ale również w ogrod-
nictwie przy uprawie roślin, 
jako sorbent wody i składni-
ków pokarmowych. Produk-
cja perlitu ekspandowane-
go pozwala nam rozszerzyć 
ofertę o nowe produkty.

Jak te zmiany wpłynęły na 
wachlarz produktów dla zwie-
rząt domowych, będących 

�

�

nadal główną ofertą firmy 
CERTECH?

- Gama produktów rów-
nież jest bogatsza. Są to spe-
cjalistyczne produkty dla 
zwierząt towarzyszących, 
głównie żwirki zoologiczne, 
ale także produkty 
do higieny i pielęgna-
cji, preparaty witami-
nowe czy pochłania-
cze zapachów tzw. 
neutralizatory. Ofe-
rujemy nie tylko pro-
dukty dla zwierząt 
większych jak np. ko-
tów, ale stworzyliśmy 
również produkty dla 
mniejszych gryzoni 
takich jak chomiki, 
świnki morskie czy 
szynszyle. 

Czy zwiększenie 
oferty produktowej 
marki CERTECH spo-
wodowało ich szerszą 
dystrybucję?

- Nasze produkty 
trafiają na rynki nie-
których krajów UE, 
ale dostarczamy je 
także na Białoruś, a w 
niedługim czasie być 
może na rynek ukra-
iński. Ponadto zamie-
rzamy wziąć udział 
jako wystawca na 
targach branżowych  
w Sankt Petersburgu.

Który z produktów Pana zda-
niem zasługuje na tytuł JAKOŚĆ  
ROKU 2008?

�

�

- Myślę, że Super Pinio, któ-
ry jest produktem całkowicie 
naturalnym, zbrylającym się 
podłożem higienicznym dla 
zwierząt domowych. Wytwa-
rzamy go z czystego drewna 
iglastego z dodatkiem natu-

ralnych substancji klejących. 
Na rynku funkcjonuje on już 
od paru lat. Jest to produkt 
wyjątkowo lekki, bezpyło-

wy, posiadający bardzo wy-
soką chłonność płynów i za-
pachów. Wymienione jego 
cechy oraz zdolność zbryla-
nia się, pozwalają w prosty 
i wygodny sposób utrzymać 
czystość i higienę w każdej 

kuwecie czy klatce. 
Jest przy tym w peł-
ni ekologiczny i bio-
degradowalny a tym 
samym wygodny  
w utylizacji drogą 
sanitarną. Występuje 
w dwóch postaciach: 
granulatu - wałecz-
ków i w postaci kru-
szonu pełniącego 
rolę podściółki by-
towej i higienicznej. 
Mam nadzieję, że ty-
tuł JAKOŚĆ ROKU 
2008, jak w przypad-
ku poprzedniej wy-
granej Super Benka, 
wpłynie na uzna-
nie naszych klien-
tów, a to przełoży 
się na podwyższenie 
sprzedaży produk-
tów oznaczonych 
marką Super Pinio. 

Na koniec na-
szej rozmowy pro-
szę o przedstawienie 
planów firmy CER-
TECH na najbliższą 
przyszłość.

- Aby zachować wyso-
ką dynamikę sprzedaży w 
branży zoologicznej, planu-
jemy otworzyć dodatkowo 

�

zupełnie nową linię produk-
cji pokarmu dla zwierząt. 
W tym celu zakupiliśmy na 
terenie Niedomic kolejne 
obiekty, gdzie pod nadzo-
rem weterynaryjnym, roz-
poczniemy produkcję karm 
dla gryzoni. Ponadto cały 
czas planujemy inwestować  
w rozwój stałej gamy pro-
duktów higienicznych dla 
zwierząt. Mamy również za-
miar uruchomić produkcję 
hybrydowych bentonitów 
dla odlewnictwa, będących 
mieszankami bentonitów  
i innych komponentów.

Dodatkowo jesteśmy na 
etapie wprowadzania tzw. 
regionalnych ambasadorów 
produktów, których zada-
niem będzie dbałość o wi-
zerunek i rozpoznawalność 
marki na rynku. Dążymy 
również do tego, aby nasze 
biuro rozwoju było bardziej 
samodzielne, a więc planu-
jemy rozwinąć zakładowe 
laboratorium. Takie rozwią-
zanie umożliwi nam wy-
konywanie większej ilo-
ści specjalistycznych badań 
rozwojowych na miejscu,  
w firmie. 

Podsumowując, naszym 
priorytetem i niezmiennym 
celem jest zwiększanie po-
tencjału firmy. 

Dziękuję za rozmowę.
Monika Woźniak

�

wowym segmentem 
są dla nas usługi czy-
stościowe, świadczo-
ne ciągle pod marką 
Everclean. Nasza ofer-
ta skierowana jest do 
właścicieli i zarząd-
ców hoteli, komplek-

sów biurowych, firm produk-
cyjnych, centrów handlowych, 
wypoczynku i rekreacji. Obej-
muje sprzątanie podstawowe, 
konserwacje i renowacje posa-
dzek kamiennych, podłóg pcv 
oraz mycie powierzchni szkla-
nych. Zapewniamy również 
usługę housekeepingu pole-
gającą na przygotowaniu po-
kojów  hotelowych dla gości 
oraz stewardingu, czyli obsłu-
gi kuchni hotelowych. Oprócz 
naszej podstawowej działal-
ności zajmujemy się także ca-
teringiem, prowadząc sto-
łówki wewnątrzzakładowe. 
Ponadto rozszerzyliśmy naszą 
ofertę o usługę ochrony osób  
i mienia. A ostatnio zajmuje-
my się nawet obsługą tech-
niczną budynków. 

Ever Grupa jest posiadaczem 
licznych wyróżnień i certyfika-
tów świadczących o wysokiej 
jakości usług. Kolejnym po-
twierdzeniem tego faktu jest 
nominacja firmy do konkursu 
JAKOŚĆ ROKU 2008. Jaka jest 
polityka jakości spółki?

- Staramy się jak najlepiej 
wywiązywać z naszych obo-
wiązków. Permanentnie po-
prawiamy naszą organizację 
pracy, właściwą koordynację 

�

zadań, udoskonalamy proce-
dury kontroli jakości oraz sta-
ramy się wyrobić u naszych 
pracowników poczucie od-
powiedzialności, co oznacza 
codzienną dbałość o jakość 
wykonywanej pracy. Zapew-
nienie możliwości stałego 
kontaktu pomiędzy Ever Gru-
pą a klientem pozwala szyb-
ko i efektywnie reagować na 
zgłaszane uwagi z jego stro-
ny. Najważniejszym wyróż-
nieniem jest dla nas zawsze 
pozytywna opinia klientów. 
Traktujemy ją bowiem jako 
bezpośrednie uznanie dla na-
szej jakości. Potwierdzeniem 
tego faktu jest chociażby 
przyznana Ever Grupie ogól-

nopolska rekomendacja od 
znanej sieci hoteli Accor.

Naszym narzędziem do re-
alizacji polityki jakości jest 
inwestowanie w pracowni-

ków, poprzez ich szkolenie. 
Cyklicznie organizujemy 
spotkania z kadrą kierowni-
czą, na których omawiamy 
bieżące problemy i oczekiwa-

nia klientów. Zastanawiamy 
się co możemy zrobić lepiej, 
jakie wdrożyć usprawnienia, 
aby podnieść efektywność 
naszej pracy.

Uznanie rynku potwier-
dzają otrzymane nagrody  
i wyróżnienia. Jako jedyna fir-
ma w ramach całego sektora 
otrzymaliśmy tytuł Solidnego 

Pracodawcy Roku. Widnie-
jemy w rankingu Wehikuły 
Czasu a w 2007 roku zosta-
liśmy laureatami Gazeli Biz-
nesu. Ever Grupa w oparciu  
o certyfikat ISO 9001:2000 wy-
pracowała procedury zapew-
nienia jakości codziennej re-
alizacji świadczonych usług. 

Po trzynastu latach istnie-
nia spółki wypracowaliście so-
bie Państwo mocną, uznaną 
na rynku markę. W jaki sposób 
utrzymujecie i podnosicie swo-
ją konkurencyjność ?

- Rynek, na którym działa 
Ever Grupa, jest obecnie bar-
dzo rozdrobniony. Liczący się 
gracze rynkowi zajmują jedy-
nie 30% a pozostała jego część 
jest zajęta przez firmy o zasię-
gu lokalnym. 

�

Poprzez odpowiednio sfor-
mułowaną strategię oraz jej 
efektywne wdrożenie, Ever 
Grupa jest w stanie dotrzeć 
ze swoją ofertą do klientów, 
dla których w procesie wy-
boru dostawcy równie waż-
nymi czynnikami jak cena 
są jakość oraz solidność. Po-
twierdzeniem tego jest fakt, 
że wśród naszych klientów 
są obecnie najbardziej presti-
żowe marki hoteli jak Inter-
continental, Bristol, Sofitel, 
Sheraton czy Marriott. Jeste-
śmy firmą, dla której waż-
na jest zarówno efektywność 
jak i etyka, dlatego przywią-
zujemy dużą wagę do uczci-
wego traktowania naszych 
pracowników. Przecież to 
właśnie dzięki nim buduje-
my swoją pozycję, wizeru-
nek i markę. 

Jakie są plany rozwoju Ever 
Grupy?

- Do roku 2010 planuje-
my zwiększyć obrót firmy  
o ponad 35%. W dalszym 
ciągu będziemy rozwijać 
usługi cateringu, ochrony 
osób i mienia oraz obsłu-
gi technicznej budynków 
tak, aby oferować klientom 
zintegrowany pakiet usług. 
Każdego dnia uczymy się 
jak rozwiązywać problemy 
naszych klientów, tak aby 
mogli skoncentrować się na 
realizacji swoich strategicz-
nych celów, a nam pozosta-
wić codzienną troskę o este-
tykę ich miejsc pracy. 

Dziękuję za rozmowę.
Natalia Zarzeka

�

�

... i zakładów produkcyjnych.

Grupa Ever dba o czystość lokali gastronomicznych... 
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