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 � Dowodem na kon-
sekwentnie prowa-
dzoną politykę jako-
ści jest tegoroczna no-
minacja firmy do ty-
tułu JAKOŚĆ ROKU  
ZŁOTO w największym 
projakościowym kon-
kursie w Polsce. Proszę 
przyjąć moje gratulacje.

- Jestem dumny, że 
nasza dbałość o jakość zosta-
ła dostrzeżona w tak prestiżo-
wym konkursie. Jakość w ener-
getyce jest niezwykle ważna, 
ciężko wyobrazić sobie życie 
bez elektryczności. Proszę za-
uważyć, co dzieje się w chwili 
kiedy dostawy prądu są wstrzy-
mywane. Czy możemy sobie 
pozwolić na to, aby pociągi sta-
nęły? Oczywiście, że nie! Dlate-
go też PKP Energetyka wypra-
cowane przez lata rozwiązania 
na kolei, na przykład podwój-
ne zasilanie, stosuje dzisiaj dla 
zdecydowanej większości klien-
tów. Właśnie dzięki temu po-
strzegani jesteśmy jako nieza-
wodny, profesjonalny i odpo-
wiedzialny partner w biznesie.

 � Firma zdobyła już tytuł JA-
KOŚĆ ROKU SREBRO. Co Państwa 
zdaniem zadecydowało o wygra-
nej w  poprzedniej edycji tego 
konkursu?

- Konsekwencja. Moim mot-
tem są słowa: „Podążaj za swo-
imi marzeniami, jakby od tego 
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Płynie od nas dobra energia
Rozmowa z Tadeuszem Skoblem, prezesem zarządu PKP Energetyka S.A.

zależało twoje życie”. 
PKP Energetyka ma-
rzy mi się jako wia-
rygodna firma, któ-
ra dzięki niezawod-
ności wykonywanych 
usług, profesjonali-
zmowi pracowników 
i sprzętowi technicz-
nemu, odpowiedzial-
ności zarządu i spółki 

- zarówno wobec pracowników 
jak i klientów - oraz stabilności 
tak potrzebnej w dzisiejszych, 
niepewnych czasach przekuwa 
te marzenia w czyny. Cieszę się, 
że PKP Energetyka zdobyła już 
JAKOŚĆ ROKU SREBRO i wiem 
ile pracy włożyliśmy w to, aby 
być nominowanym w tego-
rocznej edycji konkursu. Mam 
świadomość, że nasi konkuren-
ci również dokładają wszelkich 
starań, aby jak najlepiej obsłu-
giwać klientów. To normalne 
– dziś, aby wygrać na rynku 
trzeba mieć najlepsze produk-
ty i najciekawszą ofertę.

 � Jak ważna jest jakość w  Pań-
stwa działalności usługowej?

- Jakość traktujemy priory-
tetowo. Naszą najwyższą jakość 
potwierdzają certyfikaty Zin-
tegrowanego Systemu Zarzą-
dzania PN-EN ISO 9001:2009, 
PN-EN ISO 14001:2005, PN-
EN-18001:2004. Co więcej, nie 
wiem czy Państwo wiecie, ale 
to właśnie PKP Energetyka ma 

najniższe wskaźniki awaryjno-
ści SAIDI i SAIFI ze wszystkich 
firm energetycznych w kraju.

 � Co to oznacza?
- Dla odbiorcy to przede 

wszystkim bezpieczeństwo 
i niezawodność w dostawach 
energii elektrycznej. Dokładamy 
wszelakich starań, aby naszym 
klientom zapewnić najwyższą 
jakość dostarczanych usług.

 � Jakie znaczenie w  Państwa 
branży ma zrozumienie potrzeb 
i oczekiwań klientów?

- Niezależnie od branży w ja-
kiej firma działa zrozumienie 
potrzeb i oczekiwań klientów to 
absolutna podstawa. PKP Ener-
getyka wspiera rozwój swoich 
klientów, w końcu ich sukces to 
nasz sukces. Jest nam niezmier-
nie miło, gdy otrzymujemy sło-
wa uznania za naszą pracę – nie 
tylko od odbiorców energii elek-
trycznej, przedstawicieli kolei, 
władz lokalnych, ale również 
z przedszkoli za prowadzone 
działania z zakresu CSR, a do-
kładniej za rozpoczętą już Aka-
demię Małego Amperka.

 � Czy można powiedzieć, że 
firma jest odpowiedzialna 
społecznie?

- Jak najbardziej. W całej 
Polsce rozpoczęliśmy spotka-
nia naszych trenerów z dziećmi 
w przedszkolach, podczas któ-
rych uczymy je jak bezpiecznie 
posługiwać się prądem. Zale-

dwie w miesiąc 600 maluchów 
poprzez zabawę nauczyło się jak 
korzystać z dobrodziejstw elek-
tryczności. Wyszliśmy z tą ini-
cjatywą, kiedy zapoznaliśmy się 
ze statystykami naszego partne-
ra – Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich. Wynik był zatrwa-
żający, ponieważ według nie-
go liczba śmiertelnych wypad-
ków porażenia prądem w Polsce 

jest czterokrotnie większa niż 
w krajach Europy Zachodniej, 
a co piąta ofiara niewłaściwego 
posługiwania się prądem to wła-
śnie dziecko. Czas to zmienić!

 � Jaką rolę w budowaniu sukce-
su rynkowego firmy odgrywają 
pracownicy?

- Ogromną. Nasza firma to 
ludzie. Akademię Małego Am-
perka wymyślił nasz pracow-

nik, Zbigniew Monkiewicz 
z Zakładu Północnego. Nasi 
pracownicy angażują się także 
w honorowe krwiodawstwo. 
Dzięki ich szlachetnej posta-
wie zebraliśmy już prawie 500 
litrów krwi! Nasi pracownicy 
całym sercem angażują się tak 
samo w działania CSR, jak i co-
dzienną pracę. Przypomnę tyl-
ko, że rok temu to właśnie nasi 
ludzie odkuwali polską kolei, 
kiedy to w niesprzyjających 
warunkach atmosferycznych 
(noc, padający śnieg, tempe-
ratura poniżej minus 20 stop-
ni – przyp. red.) wychodzili 
na pomosty pociągów siecio-
wych i zdejmowali lód z sieci 
trakcyjnej. Mimo tego, że pod 
lodem było ponad 800 km sie-
ci trakcyjnej z tym problemem 
poradzili sobie w zaledwie kil-
ka dni. Kolejny przykład to za-
chowanie dyrektora Andrzeja 
Bożka i pracowników Zakła-
du Wschodniego, którzy po ka-
tastrofie kolejowej w Białym-
stoku byli na miejscu cały czas 
po to, aby jak najszybciej przy-
wrócić zasilanie, a tym samym 
normalne kursowanie pocią-
gów. Dla nas to bohaterstwo – 
dla nich normalność. Nasi pra-
cownicy traktują swoją pracę 
jako swojego rodzaju misję, 
w najlepszym tego słowa zna-
czeniu, wywodzącą się z trady-
cji kolejowej.

 � Dziękuję za rozmowę.
Monika Klimczyk
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Elektrownia „Kozienice” S.A. jest 
największą elektrownią opa-
laną węglem kamiennym w Pol-
sce. Sąsiaduje z cennymi przy-
rodniczo, podlegającymi praw-
nej ochronie, obszarami „Natura 
2000” Doliny Środkowej Wisły 
i Puszczą Kozienicką. Mając na 
względzie konieczność ochrony 
tego obszaru, spółka realizuje 
wiele przedsięwzięć inwesty-
cyjno-modernizacyjnych, dzięki 
którym działa na rzecz zachowa-
nia równowagi pomiędzy dzia-
łalnością produkcyjną a ekosys-
temem. 

- Szacunek dla środowiska na-
turalnego i jego ochrona to po-
winność i obowiązek każdego, 
z myślą o nas samych i przy-
szłych pokoleniach. Wyjątkowa 
zaś odpowiedzialność za tę sfe-
rę życia spoczywa na wielkich 
producentach. Dlatego Elek-
trownia „Kozienice” S.A. stawia 
na ekologiczną i wysoce spraw-
ną produkcję energii, chroniąc 
jednocześnie zarówno powie-
trze, wodę jak i ziemię - mówi 
Krzysztof Zborowski, prezes 
Elektrowni „Kozienice” S.A. 

Spółka inwestuje w techno-
logie, które mają na celu mak-
symalne ograniczenie wpływu 
procesu spalania - nierozerwal-
nie związanego z wytwarza-
niem energii opartej na węglu 
kamiennym – na otaczające śro-
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Czysta energia to przyszłość  
bez ograniczeń 

dowisko, dążąc tym samym do 
produkcji tzw. „czystej energii”. 
- Budujemy nowoczesne insta-
lacje zmniejszające emisję pyłu, 
tlenków azotu oraz dwutlen-
ku siarki. Dzięki instalacji do 
współspalania biomasy z wę-
glem w coraz większym stop-
niu wykorzystujemy „Odna-
wialne Źródła Energii” (OZE), 
uzyskując w ten sposób „zielo-
ne certyfikaty” (świadectwa po-
chodzenia energii elektrycznej 
z odnawialnych źródeł energii 
– przyp. red.). Poszukując odpo-
wiednich dla naszego zakładu 
alternatywnych źródeł bioma-
sy, opracowaliśmy własną tech-
nologię do współspalania tzw. 
biomasy płynnej w postaci gli-
ceryny technicznej, która jest 
półproduktem przy wytwarza-

niu bioetanolu. Ponadto, mo-
dernizujemy bloki energetycz-
ne, spalamy lepszy gatunkowo 
węgiel, zmniejszając w ten spo-
sób emisję CO₂ oraz inwestuje-
my tylko w nowoczesne i eko-
logiczne technologie – wylicza 
prezes Krzysztof Zborowski.

W zakresie ochrony powie-
trza najważniejszymi inwesty-
cjami kozienickiej elektrowni 
są Instalacje Odsiarczania Spa-
lin (IOS), które skutecznie ogra-
niczają emisję dwutlenku siar-
ki oraz innych szkodliwych dla 
środowiska związków i pyłów. 
W wyniku uruchomienia w 2001 
roku pierwszej Instalacji - IOS I 
dla bloków 500MW, jak również 
w 2007 roku drugiej Instalacji 
- IOS II dla bloków 200MW (nr 
2–8), elektrownia uzyskała zna-

czącą redukcję emisji dwutlenku 
siarki, co bezpośrednio wpłynę-
ło na zmniejszenie opłaty środo-
wiskowej w roku 2009 o kwotę 
rzędu 26,5 mln zł. Instalacje te 
pracują w oparciu o metodę mo-
krą wapienno–gipsową. - Od-
powiedzią na dalsze zaostrza-
nie norm ochrony środowiska 
od 2016 roku jest uruchamiana 
obecnie instalacja IOS III dla blo-
ku nr 10 o mocy 535MW – dodaje 
Krzysztof Zborowski. 

Od 2008 roku (data wmu-
rowania kamienia węgielnego 
pod IOS III) powstały m.in. ka-
nały spalin wraz z wentylatora-
mi wspomagającymi, absorber, 
czyli „serce” instalacji, gdzie 
odbywa się oczyszczanie spa-
lin z dwutlenku siarki, nowy 
dwuprzewodowy komin o wy-

sokości 150 m, którym będą od-
prowadzane oczyszczone spali-
ny, a także oczyszczalnia ście-
ków, pompownia recyrkula-
cyjna oraz systemy sterowa-
nia i automatyki. - Zbudowa-
na IOS III zapewni ponad 93% 
skuteczność odsiarczania spa-
lin oraz emisję dwutlenku siar-
ki poniżej 200mg/Nm³ w odpro-
wadzanych spalinach. Aktual-
nie prowadzimy próby w zakre-
sie optymalizacji pracy poszcze-
gólnych układów technologicz-
nych oraz wykonywane są po-
miary gwarancyjne, natomiast 
oficjalne przekazanie do eks-
ploatacji nastąpi pod koniec tego 
roku – mówi prezes Zborowski.

Elektrownia „Kozienice” S.A. 
wyposażona jest także w nowo-
czesną stację uzdatniania wody 
pracującą w oparciu o technolo-
gię odwróconej osmozy, dzię-
ki której pobór wody podziem-
nej ze studni głębinowych do 
celów technologicznych został 
całkowicie wyeliminowany. Dla 
ochrony Wisły, która jest źró-
dłem wody chłodzącej dla urzą-
dzeń wytwórczych elektrowni, 
eksploatowane są skuteczne sys-
temy oczyszczania ścieków oraz 
chłodnie wentylatorowe.

W aspekcie ochrony ziemi 
podstawowym celem Elektrow-
ni jest maksymalne wykorzysta-
nie odpadów paleniskowych, 
które w ponad 60% są zago-

spodarowywane i trafiają do 
firm produkujących m.in. ma-
teriały dla budownictwa i do 
cementowni. 

W proekologicznych pla-
nach inwestycyjnych Elektrowni 
„Kozienice” S.A. jest wyposaże-
nie bloków o mocy 200 i 500MW 
w instalacje do katalitycznego 
odazotowania spalin (SCR), co 
umożliwi redukcję emisji tlen-
ków azotu poniżej poziomu 
200mg/Nm3. Niezwykle ważna 
będzie również wymiana kolej-
nych elektrofiltrów do 2013 roku. 

Powołując spółkę celową 
„Kozienice II” Sp. z o.o., Elek-
trownia podjęła działania zwią-
zane z budową nowego bloku na 
parametry nadkrytyczne o mocy 
do 1000MW. Blok ten wyposażo-
ny będzie w najnowocześniejsze 
instalacje ekologiczne z możli-
wością dobudowania w przy-
szłości instalacji do wyłapywa-
nia i składowania CO2 (CCS). 

- W Polsce najważniejszym 
celem w energetyce jest stwo-
rzenie warunków, dzięki któ-
rym nie będzie ograniczeń roz-
woju gospodarczego z powodu 
braku energii lub jej zbyt wyso-
kiej ceny. Dla naszej Elektrowni 
cel ten musi być osiągany w zgo-
dzie z wszelkimi priorytetami 
ochrony środowiska – dodaje 
na zakończenie prezes Krzysz-
tof Zborowski.

Oprac. Marta Prusek-Galińska

Szybko i  bez-
piecznie do celu 
dotrzesz tylko 
z  NavRoad. To 
hasło jest zna-
kiem rozpo-
znawczym firmy 
Jamicon - dystry-
butora i  impor-
tera urządzeń 
do nawigacji. 
Pretendując w  tym roku do 
tytułu JAKOŚC ROKU SREBRO, 
firma po raz kolejny udowad-
nia, że jakość konsekwentnie 
wyznacza drogę działania.  

- Tytuł JAKOŚĆ ROKU 2009 
był dla nas nie tylko po-
wodem do dumy, ale także 
zobowiązaniem do utrzy-
mania bardzo wysokich 
standardów jakościowych 
w zakresie oferowanych 
przez naszą firmę nawigacji 
oraz sposobu funkcjonowa-
nia przedsiębiorstwa - pod-
kreśla Urszula Bydlińska, 
Marketing&PR Manager fir-
my Jamicon sp.j.

Wyróżnienie w najwięk-
szym projakościowym kon-
kursie w Polsce było dla fir-
my inspiracją do tego, aby 
poszerzyć ofertę o nowe 
produkty.

W ostatnim czasie spół-
ka zaproponowała nowe 
modele nawigacji podkre-
ślające wyjątkową pozy-
cję marki NavRoad na ryn-
ku. Ważnym wydarzeniem 
dla firmy było wprowadze-

nie prestiżowe-
go, zadziwiają-
cego bogactwem 
funkcji, modelu 
NavRoad Hugo. 
Nawigacja ta 
jest spełnieniem 
oczekiwań ludzi 
ceniących naj-
lepsze produk-
ty z najwyższej 

półki, zadziwia niespotyka-
nym dotąd poziomem wy-
posażenia technicznego. 

Model ten już teraz stał 
się niezwykle modnym, 
wręcz kultowym atrybutem 
kolekcjonera najnowocze-
śniejszych modeli nawigacji.

Kolejną premierą było 
wprowadzenie urządzenia 
łatwego w obsłudze, prze-
znaczonego dla początku-
jących oraz dla tych użyt-
kowników, dla których ni-
ska cena urządzenia prze-
sądza o wyborze modelu. 
Mowa tutaj o nawigacji Na-
vRoad Simplo. Ta kieszon-
kowa nawigacja wyróżnia 
się interesującym designem, 
lekkością konstrukcji, możli-
wością instalacji dowolnych 
map, np. AutoMapa.

W najbliższej przyszłości 
Jamicon ma zamiar dyna-
micznie reagować na zmia-
ny zachodzące na rynku, 
wprowadzając nowe modele 
oraz rozwiązania dla użyt-
kowników posiadających 
już nawigacje NavRoad. 

Natalia Zarzeka 

Zawsze do celu 

ADM Consulting Group to 
profesjonalny zespół dorad-
ców, dzięki któremu wiele 
firm przezwyciężyło biuro-
kratyczne bariery w  bizne-
sie. Osiągnięcie niezwykle 
wysokiego poziomu sku-
teczności usług przyniosło 
spółce nominację do tytułu 
JAKOŚĆ ROKU SREBRO. Dzięki 
doświadczeniu, determinacji 
oraz wytężonej pracy firma 
wypracowała model działa-
nia, który zapewnia klientom 
pełną satysfakcję.

ADM Consulting Group to 
sprawdzony partner w biz-
nesie, o którego sile stano-
wi grupa doświadczonych 
ekspertów oraz zdywersy-
fikowana paleta profesjo-
nalnych usług doradztwa 
biznesowego: pozyskiwa-
nie zewnętrznych źródeł 
finansowania, szkolenia 
biznesowe, rozwiązania 
informatyczne, zarządza-
nie strategiczne, restruk-
turyzacja, wycena przed-
siębiorstw, Initial Public 
Offering.

W 2010 roku spółka 
umocniła swoją wiodą-
cą pozycję w dziedzinie 
doradztwa unijnego oraz 
osiągnęła pierwsze miej-
sce w Polsce – według ran-
kingu miesięcznika Forbes 
– w zakresie pozyskiwa-
nia funduszy europejskich 
z Regionalnych Progra-
mów Operacyjnych.

ADM Consulting Gro-
up rozbudowuje obecnie 
działy doradcze, co umoż-
liwi świadczenie usług 
większej liczbie klientów. 
Ponadto, firma znacząco 
rozwinęła dział systemów 
informatycznych, wpro-
wadzając na rynek dwa 
nowe produkty: system 
zarządzania dla uczelni 
wyższych .EDU oraz sys-
tem CRM w modelu SaaS 
– AdmiralCRM.

W przyszłym roku 
ADM Consulting Group 
wdroży do swojej ofer-
ty najbardziej innowacyj-
ną na polskim rynku usłu-
gę doradczego wsparcia 
dla przedsiębiorstw. Zo-
stała ona opracowana we 
współpracy z instytucja-
mi naukowo-badawczymi 
w ramach programu „Bon 
na Innowacje”.

– ADM Consulting Gro-
up to spółka, która sta-
le dąży do perfekcji. Nie-
ustannie doskonalimy 
nasze usługi oraz rozwi-
jamy je zgodnie z potrze-
bami naszych klientów 
– mówi Daniel Pawelec, 
dyrektor zarządzający 
ADM Consulting Group.

Andrzej Majewski
Więcej na  

www.admgroup.pl

Nawigatorzy 
biznesu

Krzysztof Zborowski 
- prezes zarządu Elektrowni 
„Kozienice” S.A., 
wiceprezes GK ENEA S.A.
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ELEKTRONIKA | ELZAB NOMINOWANY DO TYTUŁU JAKOŚĆ ROKU 2010

ELZAB – pewna kasa
Rozmowa z Jerzym Biernatem, wiceprezesem zarządu i dyrektorem generalnym ELZAB S.A.

 � ELZAB to jedna 
z  najbardziej rozpo-
znawalnych marek na 
polskim rynku urzą-
dzeń fiskalnych. To 
w zasadzie marka sama 
w sobie, synonim jako-
ści. Proszę powiedzieć, 
co zadecydowało o ta-
kim sukcesie?

- U podstaw 
tego osiągnięcia leży przede 
wszystkim nowatorstwo roz-
wiązań i jakość naszych pro-
duktów, wynikające z wiedzy 
i ponad czterdziestoletniego 
doświadczenia. Projektuje-
my i produkujemy nowocze-
sne kasy i drukarki fiskalne, 
wagi elektroniczne, szuflady, 
drukarki etykiet, sprawdzar-
ki cen, akcesoria i rozwiąza-
nia wspomagające działalność 
handlową i usługową. Nie 
specjalizujemy się w produk-
cji urządzeń masowych. Na-
sza działalność to tworzenie 
produktów niszowych, które 
swą innowacyjnością, funk-
cjonalnością, ale i uniwersal-
nością świetnie sprawdzają 
się w sklepach o niskim na-
tężeniu ruchu, jak i w dużych 
placówkach czy sieciach han-
dlowych. Konsekwentne dba-
nie o jakość na każdym etapie 
produkcji urządzeń zapewni-
ło nam pozycję lidera jakości 
na polskim rynku urządzeń 
fiskalnych. 

 �W jaki zatem spo-
sób realizują Państwo 
politykę jakości?

- Podstawowym 
celem naszej dzia-
łalności jest dostar-
czanie wyrobów 
f u n k c j o n a l n y c h 
i niezawodnych. 
Urządzenia fiskal-
ne, w zależności od 

przeznaczenia, stanowią ze-
spół wielu różnych mniej lub 
bardziej złożonych kompo-
nentów. Jakość użytych pod-
zespołów wpływa więc na so-
lidność wykonania finalnego 
wyrobu, a to z kolei przekła-
da się na wygodę użytkowa-
nia i żywotność urządzenia. 
Jako renomowany producent 
nie możemy sobie pozwolić na 
złej jakości mechanizmy dru-
kujące, zawodną elektronikę 
czy niefunkcjonalną klawia-
turę. Dlatego stosujemy kom-
ponenty tylko od sprawdzo-
nych, znanych światowych 
producentów, którzy potwier-
dzają jakość swoich wyrobów 
niezbędnymi atestami i certy-
fikatami. Mając na uwadze, że 
każdy element - czy to klawia-
tura, czy wyświetlacz LCD - 
spełnia swoją istotną rolę 
w urządzeniu, przed zamon-
towaniem jest dokładnie kon-
trolowany i testowany, nie-
zależnie od tego, czy został 
wyprodukowany w naszych 

zakładach, czy pochodzi od 
kooperantów. Taka kontrola 
ma miejsce na każdym etapie 
procesu produkcyjnego, któ-
ry odbywa się pod nadzorem 
procedur systemu jakości ISO 
9001:2009, wdrożonego w 1997 
roku, którego skuteczność po-
twierdzona została wielokrot-
nie certyfikatem wydanym 
przez Polskie Centrum Badań 
i Certyfikacji. Każdy final-
ny produkt poddany zosta-
je sprawdzeniu poprawności 
działania, w ekstremalnych 
warunkach pracy. 

 � Czym wyróżniają się produk-
ty marki ELZAB?

- Charakteryzuje je przede 
wszystkim nowoczesne wzor-
nictwo, sprawdzona ergo-
nomia i innowacyjne roz-
wiązania techniczne, które 
gwarantują funkcjonalność 
i niezawodność. W przypad-
ku kas fiskalnych ważna jest 
różnorodność funkcji użyt-
kowych, możliwość współ-

pracy z komputerem, czyt-
nikiem kodów kreskowych, 
wagą czy też obsługa waluty 
EURO. Dbamy także o estety-
kę produktów - proponujemy 
nowoczesne wzornictwo, aby 
lekkie i zgrabne urządzenie 
mogło sprawdzić się nie tylko 
na ladzie w luksusowo wypo-
sażonych wnętrzach sklepu, 
ale także w różnych warun-
kach, np. przy pracy w tere-
nie. Ciągle mamy na uwadze, 
że nasz sprzęt ma zaoszczę-
dzić przedsiębiorcom pracy 
i czasu, wpłynąć na jej kom-
fort, dostarczać wielu waż-
nych informacji, sprawiając 
przy tym, że sklep stanie się 
dużo bardziej nowoczesny. 
Urządzenia ELZAB, a tak-
że opracowane rozwiązania, 
ułatwiają pracę milionom lu-
dzi w placówkach handlo-
wych i usługowych, sieciach 
sklepów detalicznych i hur-
towniach, aptekach, hotelach 
czy restauracjach. 

 � ELZAB ma na koncie szereg 
prestiżowych wyróżnień, w tym 
tegoroczną nominację do tytułu 
JAKOŚĆ ROKU. Jakie znaczenie 
mają dla Państwa te nagrody?

- Faktycznie jesteśmy zdo-
bywcą wielu nagród. Poza no-
minacją w organizowanym 
przez Państwa konkursie, 
w bieżącym roku zdobyliśmy 
statuetkę Cezara Śląskiego Biz-
nesu. Takie wydarzenia dają ja-
sny i czytelny sygnał, że klien-
ci doceniają solidność i jakość 
wykonania, długość okresu 
gwarancyjnego, niezawodność 
urządzeń, a także szybkość re-
akcji i dostępność serwisu oraz 
jakość świadczonych przez 
nas usług. Dla klienta liczy się 
przede wszystkim bezawaryj-
na praca urządzenia. Czasami 
jednak zdarza się, że niezbędna 
jest szybka i rzetelna interwen-
cja serwisu. Prowadzimy w ca-
łej Polsce sieć autoryzowanych 
serwisów, zapewniając zainsta-
lowanie urządzenia u odbior-
cy, przeszkolenie w zakresie 
obsługi, dostawę wyposaże-
nia dodatkowego. Nasi serwi-

sanci przeprowadzają również 
obowiązkowe przeglądy okre-
sowe na najwyższym jakościo-
wo poziomie, dokonują napraw 
w okresie gwarancji oraz pro-
wadzą usługi serwisu pogwa-
rancyjnego. Dzięki doświad-
czeniu i elastyczności oraz 
otwartości na potrzeby rynku 
corocznie utrzymuje się lub ro-
śnie nasz udział w poszczegól-
nych segmentach sprzedaży 
urządzeń fiskalnych, co pozwa-
la nam z dużym optymizmem 
patrzeć w przyszłość i pozy-
tywnie prognozować sprze-
daż produktów w kolejnych 
miesiącach. 

 � Zwłaszcza, że od maja przy-
szłego roku obowiązek fiskali-
zacji obejmie nowe grupy usług 
i towarów?

- Zgadza się. Do tej grupy 
dołączą m.in. lekarze i praw-
nicy. Zapewniam jednak, 
że nasza umiejętność reak-
cji na zmieniające się regula-
cje zapewni ofertę spełniają-
cą oczekiwania każdej grupy. 
Dysponując własnym działem 
badawczo-rozwojowym, two-
rzymy nowe linie produktów. 
Naszą ambicją jest, aby każ-
da grupa nowo wprowadza-
nych produktów cieszyła się 
uznaniem nie tylko w kraju, 
ale i za granicą - eksportuje-
my kasy, wagi elektroniczne 
i sprawdzarki cen na rynek 
węgierski, a szuflady kasowe 
głównie do Anglii i czterech 
krajów europejskich.

 � Dziękuję za rozmowę.
Marta Prusek-Galińska

 � Dowodem na kon-
sekwentnie prowa-
dzoną politykę jako-
ści jest tegoroczna 
nominacja firmy PE-
PEES do tytułu JA-
KOŚĆ ROKU ZŁOTO. 
Jak pozycjonują Pań-
stwo jakość w proce-
sie produkcji?

- Jakość to naj-
ważniejsza cecha naszych 
produktów. Przekonujemy 
się o tym każdego dnia. Fir-
ma związana z rolnictwem 
i przetwórstwem spożyw-
czym przeżywa różne ko-
niunktury. W zależności od 
urodzaju, na rynkach wy-
stępują wahania cen, a kon-
kurencja zaostrza się. W tym 
wszystkim niezmienny jest 
właśnie ten element – ja-
kość. Nasi odbiorcy otrzy-
mują - niezależnie od róż-
nych utrudnień rynkowych 
- produkt na najwyższym 
poziomie jakości i bezpie-
czeństwa konsumenckiego. 
Konsekwencja w stosowa-
niu zasad wdrożonej poli-
tyki jakości i wspólna odpo-
wiedzialność za efekt pracy 
to nasz przepis na sukces.

 � Dlaczego klienci powin-
ni wybrać właśnie Państwa 
produkty?

- Jesteśmy krajowym li-
derem w produkcji skrobi, 
maltodekstryn i jej pochod-

nych. W dziedzi-
nie tej doskonalimy 
się już ponad 40 lat. 
Działamy na terenie 
Zielonych Płuc Pol-
ski (Łomża i okolice, 
województwa pod-

laskie, mazowieckie i war-
mińsko-mazurskie - przyp. 
red.). To wszystko składa 
się na gwarancję powtarzal-
nej i wysokiej jakości na-
szych produktów. Skrobia 
i jej przetwory znajdują co-
raz więcej zastosowań. Nie 
tylko w produkcji żywności, 
ale także w innych dziedzi-
nach przemysłu, np. farmacji 
czy kosmetologii. Szlachetna 
skrobia ziemniaczana jest 
w wielu produktach wręcz 
niezastąpiona. 

 � Jakie znaczenie w Państwa 
branży ma zrozumienie po-
trzeb i oczekiwań klientów?

- Kluczowe. Większość 
z nich to producenci wyro-
bów spożywczych, gdzie 
obowiązują szczególnie 
ostre rygory i wymagania. 
Musimy im dostarczać wy-
roby o ściśle określonych 
parametrach. W łańcuchu, 
który zaczyna się na polu 
u naszego plantatora, a koń-
czy w laboratorium jakości, 

każde ogniwo jest równie 
ważne i musi być równie 
mocne. 

 � Czy firma w ostatnim cza-
sie poczyniła inwestycje 
w rozwój technologiczny linii 
produkcyjnych?

- Pewne usprawnienia 
i innowacje wprowadzamy 
cały czas. Z przedsięwzięć 
na większą skalę skupia-
my się obecnie na wybudo-
waniu biogazowni. Takie 
właśnie wykorzystanie od-
padów produkcyjnych po-
zwoli nam połączyć efekty 
ekonomiczne i ekologicz-
ne. Podobne znaczenie mia-
ła przeprowadzona ostatnio 
modernizacja ciepłowni.

 � Jak przedstawiają się 
plany spółki na najbliższą 
przyszłość?

- Priorytetem jest moder-
nizacja gospodarki wod-
no-ściekowej w połączeniu 
z budową biogazowni. Nie 
rezygnujemy również z pla-
nów budowy fabryki skro-
bi zbożowej i modyfikatów. 
Nieustannie zamierzamy 
doskonalić technologię pro-
dukcji i dostarczać produk-
ty światowej jakości. 

 � Dziękuję za rozmowę.
Monika Klimczyk

BRANŻA ROLNO-SPOŻYWCZA |  ŁOMŻYŃSKI PEPEES PRETENDUJE 
 DO TYTUŁU JAKOŚĆ ROKU ZŁOTO

Złota miara jakości
Rozmowa z Wojciechem Faszczewskim, prezesem zarządu 
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.

SYSTEMY BANKOWE |  KRAKOWSKI SoftNet PRETENDUJE 
 DO ZŁOTEJ NAGRODY JAKOŚĆ ROKU

Gwarancja  
bezpiecznej informacji
Rozmowa ze Zbigniewem Kwaterem, prezesem zarządu SoftNet Sp. z o.o.

 � W tym roku kapituła 
konkursu JAKOŚĆ ROKU 
po raz trzeci zaprosiła 
firmę SoftNet do podję-
cia wyzwania i rywaliza-
cji o specjalną nagrodę 
JAKOŚĆ ROKU ZŁOTO.

- Weryfikacja ja-
kości naszych usług 
w tym projakościo-
wym konkursie do 
tej pory kończyła się sukcesem. 
Wierzymy, że i tym razem to zło-
te odznaczenie będzie naszym 
atutem w walce o klienta. 

 � Także w tym roku firma SoftNet 
przeszła pomyślnie certyfikację 
w  zakresie zintegrowanego sys-
temu zarządzania jakością w opar-
ciu o normy ISO 9001 i ISO 27001.

- Ostatnie lata to intensywna 
praca nad dopasowaniem nasze-
go systemu pracy do wymogów 
i procedur zawartych w tych 
dwóch normach. Sumienna pra-
ca w dążeniu do wyznaczonego 
celu została nagrodzona. Jako 
firma odczuwamy satysfakcję, 
tym bardziej, że certyfikacji pod-
daliśmy wszystkie działy: usłu-
gi projektowania, wytwarzania 
i wdrażania systemów operacyj-
nych, serwis i sprzedaż sprzętu 
komputerowego, jak i oprogra-
mowania, a także prowadzenie 
powierzonych usług w ramach 
umów outsourcingowych dla 
sektora finansowego. 

 � Jak na uzyskanie tego 
potwierdzenia zareago-
wali Państwa klienci?

- Otrzymaliśmy 
mnóstwo gratulacji. 
Klienci doceniają na-
sze starania w popra-
wie świadczonych 
usług i oferowanych 
produktów. W końcu 
wszystko robimy wła-

śnie dla nich. Liczymy, że ten 
fakt wpłynie na budowanie za-
ufania zarówno stałych, jak i no-
wych kontrahentów. 

 � Czy spełnianie tych norm jest 
powszechnie wymagane w  Pań-
stwa branży?

- Trudno odpowiedzieć na to 
pytanie jednoznacznie. Z jednej 
strony przez prawie dwie deka-
dy funkcjonowaliśmy z sukce-
sem na rynku bez certyfikatu, 
choć w oparciu o jego wymogi. 
Z drugiej strony, teraz jako jedy-
ni w branży posiadamy dla ca-
łej firmy zintegrowany system 
jakości zawierający w sobie spe-
cyfikację zarządzania bezpie-
czeństwem informacji określoną 
w normie ISO 27001. Dla banków 
spółdzielczych, czyli naszych 
klientów, gwarancja bezpieczeń-
stwa we wszystkich działaniach, 
które nam powierzają, musi być 
niepodważalna. Dzięki wdrożo-
nym normom dajemy pewność, 
że inwestycja w nasze systemy 

i usługi jest dobrą, długofalową 
inwestycją.

 � Czy w związku z tym można po-
wiedzieć, że firma osiągnęła już 
wszystko?

- Oczywiście nie. Nasz po-
mysł na biznes to ciągłe do-
skonalenie. Stawiamy przed 
sobą nowe wyzwania, a zdo-
byty certyfikat tylko pomoże 
nam w ich realizacji. Kolejny 
cel to wdrożenie systemu za-
rządzania jakością usług IT we-
dług normy ISO 20000. Planuje-
my również rozwijać wachlarz 
usług outsourcingowych.

 � Dziękuję za rozmowę.
Monika Klimczyk
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KOSMETYKI |  PREPARATY ANNA PIKURA NOMINOWANE 
 DO NAGRODY JAKOŚĆ ROKU SREBRO

Sensacyjne zmiany
Rozmowa z Anną Pikura, prezesem zarządu AP Ltd. Sp. z o.o. Sp. k.

reklama

 � Funclub powstał 
trzynaście lat temu. 
Skąd pomysł na tego 
typu działalność?

- Z pasji do po-
dróży. Zaczynali-
śmy od pomysłu 
na wspólne wy-
jazdy zagranicz-
ne w gronie zna-
jomych. W miarę 
rozwoju i upływu czasu 
stało się to komercyjnym 
przedsięwzięciem.

 � Jakość jest szczegól-
nie ważna w  turystyce. Jak 
Państwo dbacie o  zado-
wolenie i  bezpieczeństwo 
podróżnych?

- Stawiamy sobie jeden 
podstawowy cel. Praco-
wać tak dobrze, aby klien-
ci chcieli do nas wracać. 
Na wysoką jakość usług 
składa się więc praca rezy-
dentów, kierowców i osób 
w biurze centralnym. 
Wszyscy mają taki sam 
wkład w jakość, zadowole-
nie klienta i jego lojalność. 
Dbamy więc o jak najlep-
sze warunki pobytowe, 
świetną atmosferę i peł-
ną opiekę. Tylko dzięki tak 
pojmowanej jakości i jej 
roli w naszej firmie może-
my się rozwijać. 

 � Czyli nominacja do tytułu 
JAKOŚĆ ROKU SREBRO nie 
jest zakończeniem?

- Startujemy 
w tym prestiżo-
wym konkursie już 
po raz drugi. Po-
nowna nominacja 
to dla nas ogrom-
na satysfakcja i do-

wód na to, że nasze dzia-
łania są słuszne. Cieszymy 
się, że dostrzegają to także 
niezależne gremia.

 � W tym roku Funclub był już 
nagradzany?

- Możemy poszczycić się 
tytułem Firmy Przyjaznej 
Klientowi oraz Wielkopolską 
Nagrodą Jakości. Zostaliśmy 
firmą numer jeden w swojej 
kategorii w rankingu Ryn-
ku Turystycznego „Złota 50” 
najprężniej działających firm 
w branży turystycznej. 

 � Czy stały klient może za-
tem liczyć na specjalne 
promocje?

- Zdecydowanie tak. Po-
wracający klienci są w na-
szej firmie traktowani wy-
jątkowo. Specjalnie dla nich 
w ostatnich miesiącach 
roku, tj. w październiku, li-
stopadzie i grudniu, przy-
gotowane są rabaty sięgają-
ce nawet 33%!

 � Jakie są plany spółki na 
najbliższe lata?

- Mamy pozycję domi-
nującą na rynku autoka-
rowym, jeśli chodzi o licz-
bę obsługiwanych klien-
tów. W najbliższych latach 
planujemy konsekwent-
nie poszerzać portfel sta-
łych klientów. Obecnie 
uzupełniamy naszą ofertę.  
W związku z ogromnym 
zainteresowaniem mło-
dych ludzi rozpoczynamy 
organizację obozów mło-
dzieżowych. Chcemy sku-
pić się na rozwinięciu tego 
segmentu działalności.

 � Jakie nowości zaproponu-
ją Państwo swoim klientom 
w sezonie letnim 2011?

- Poszerzyliśmy za-
kres wycieczek pobytowo-
objazdowych dotyczących 
ofert, które są związane 
ze zwiedzaniem i aktyw-
nym spędzaniem urlopu. 
Postawiliśmy również na 
kierunki, które cieszyły się 
ogromną popularnością 
w latach ubiegłych - czy-
li Hiszpanię, Chorwację 
oraz Grecję. Zrezygnowa-
liśmy natomiast z krajów, 
które nie były specjalnie 
oblegane.

 � Dziękuję za rozmowę.
Natalia Zarzeka

Z pewnością każdy z nas lubi 
potrawy o  różnym smaku 
i  zapachu. Od wieków uży-
wamy ziół, przypraw i  aro-
matów, by podkreślić głębię 
smaków ulubionych dań. 
Bogatą propozycję miesza-
nek przyprawowych, suszy 
warzywnych, ziół i przypraw 
uniwersalnych, uzupełnioną 
o  dodatki do wypieku ciast 
i ich zdobienia oferuje spółka 
MARSYL, która dba, aby jej 
produkty zaspokajały pod-
niebienia nawet najbardziej 
wymagających klientów, 
zgodnie z  hasłem przewod-
nim „…bo liczy się smak!”

Produkty z logo MAR-
SYL cechuje przede 

wszystkim świetna jakość. 
Gwarantuje ją nie tylko se-
lekcja dostawców surow-
ców i przebieg produk-
cji zgodnie z systemem 
HACCP, ale także odpo-
wiedni sposób przecho-
wywania i dystrybucji 
wyrobów, który znacząco 
wpływa na świeżość przy-
praw. Spółka cieszy się du-
żym zaufaniem nie tylko 
ze strony konsumentów, 
ale także uznaniem nie-
zależnych prestiżowych 
jednostek. Jest bowiem 
laureatem największe-
go konkursu projakościo-
wego w Polsce, a w bieżą-
cym roku pretenduje do 
nagrody po raz kolejny.  
– JAKOŚĆ ROKU 2009 dała 

nam niezwykły zastrzyk 
motywacji do sprecyzowa-
nia i podjęcia określonych 
działań w zakresie dbało-
ści o jakość naszych wy-
robów. Docenili to także 
nasi klienci, których przez 
ten rok zdecydowanie 
nam przybyło. SREBRNĄ  
JAKOŚCIĄ ROKU chce-
my potwierdzić, iż wybra-
liśmy prawidłowy kieru-
nek rozwoju - mówi Piotr 
Marecki, współwłaściciel 
MARSYL S.C. 

Dowodem konsekwent-
nie realizowanej polityki 
projakościowej jest także 
wdrażany obecnie system 
zarządzania jakością ISO 
9001:2008. Ponadto spółka 
rozbudowuje swój zakład 
i stale wzbogaca ofertę. 
Zioła, przyprawy do róż-
nych dań, dodatki do ma-
rynat, aromaty do ciast, 
bakalie, herbaty… wszyst-
kie świeże, aromatyczne, 
estetycznie zapakowane 
i w przystępnej cenie. – Na-
szym celem jest umocnie-
nie pozycji marki na ryn-
ku i utrzymanie wysokiej 
jakości, gdyż tylko w ten 
sposób można zadowolić 
klienta i liczyć, że sięgnie 
ponownie po nasz produkt 
– kończy Piotr Marecki.

Marta Prusek-Galińska

Tak smakuje 
jakość

BRANŻA TURYSTYCZNA |  FUNCLUB NOMINOWANA DO TYTUŁU 
 JAKOŚĆ ROKU SREBRO 

Z pasji do podróży...
Rozmowa z Piotrem Sućko, prezesem zarządu Funclub Sp. z o.o. 

 � Dobiegający końca 2010 rok 
przyniósł wiele zmian w  Pani 
firmie?

- Zgadza się. Jedną z nich 
jest zmiana nazwy firmy oraz 
jej logotypu. Najważniejsza do-
tyczy jednak formy działalności 
spółki. Otóż z przedsiębiorstwa 
dystrybuującego preparaty ko-
lagenowe przekształciliśmy 
się w producenta. Produkuje-
my zarówno kolagen aktywny 
biologicznie jak również bio-
kremy, które mają uzupełnić 
kurację kolagenową. Obecnie 
w naszej ofercie znajduje się już 
9 tego typu kremów. Swój de-
biut miały na tegorocznych eu-
ropejskich targach branżowych 
w Bolonii, gdzie cieszyły się du-
żym zainteresowaniem. 

 � Zauważyłem jeszcze jedną 
zmianę – oferowane przez Pań-
stwa produkty noszą nową na-
zwę. Dlaczego?

- Do tego ruchu zmusiło 
nas zamieszanie wywołane na 
rynku przez jedną z firm, któ-
ra pomimo utraty zgody na pro-
dukcję i sprzedaż kolagenu sy-
gnowanego przez profesora 
Przybylskiego nadal oferowała 
go na rynku bez nadzoru auto-
ra. Chcąc uniknąć wprowadza-
nia klientów w błąd i oferowa-
nia im produktów, które mogą 
okazać się bezprawne, posta-
nowiliśmy w pełni odciąć się 
od tej sytuacji. Jako, że staliśmy 
się producentem, stworzyliśmy 

nowy i udoskonalony kolagen, 
dostępny na rynku pod moim 
nazwiskiem.

 � Porozmawiajmy jeszcze o no-
wościach w ofercie.

- Niedawno uzupełniliśmy 
nasze portfolio o suplemen-
ty diety pod nazwą Sensation. 
Jest to rybi kolagen liofilizowa-
ny z dodatkiem alg, witamin C 
i E w postaci kapsułek. Ma za 
zadanie wesprzeć działania na-
szych preparatów stosowanych 
na skórę. Nazywamy go kosme-
tykiem działającym od środka, 
który zatrzymuje procesy sta-
rzenia się organizmu, pomaga 
długo zachować ładny wygląd, 
ale także sprawność i dobre sa-
mopoczucie. 

 � Preparaty ANNA PIKURA ubie-
gają się o nagrodę JAKOŚĆ ROKU 

SREBRO. By ją zdobyć należy wy-
różnić się na polu prowadzonej 
polityki projakościowej. W jaki 
sposób realizuje ją prowadzona 
przez Panią firma?

- Wytwarzając nasze prepa-
raty szczególną uwagę przy-
kładamy do doboru surowców. 
Wiemy bowiem w jak dużym 
stopniu wpływają one na ja-
kość i efektywność działania 
preparatów. Ich atutem jest tak-
że ekologiczność: nie zawiera-
ją konserwantów, barwników 
czy innych sztucznych skład-
ników. Wszystkie pozytywnie 
przeszły szereg badań pod ką-
tem hipoalergiczności. Są więc 
w pełni bezpieczne.

Mamy jednak świadomość, 
że świetny produkt to nie 
wszystko. Klient jakość pro-
duktu ocenia już na podsta-
wie opakowania. Dlatego też 
dbamy o atrakcyjny design na-
szych kartoników a preparaty 
podajemy tylko w opakowa-
niach szklanych, by nadać im 
szlachetnego charakteru.

Wierzymy, że te działa-
nia uzyskają uznanie kapituły 
konkursu i zaowocują przyzna-
niem nagrody JAKOŚĆ ROKU 
SREBRO.

 � Tego życzę i  dziękuję za 
rozmowę.

Krzysztof Stadler 


