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Firma Computer Plus Kraków S.A. 
od ponad 20 lat specjalizuje 
się we wdrażaniu technologii 
informatycznych wspierających 
zarządzanie przedsiębiorstwami. 
Dostarcza rozwiązania 
z zakresu zarządzania wiedzą 
i informacją, elektronicznego 
obiegu dokumentów, Business 
Intelligence i Data Mining 
oraz zarządzania projektami 
(EPM). Firma jest dwukrotnym 
laureatem konkursu JAKOŚĆ 
ROKU oraz znajduje się w gronie 
przedsiębiorstw nominowanych 
do tego tytułu w edycji 2008.

Firma przykłada wiele uwa-
gi do poprawy organizacji 
pracy swoich klientów, po-
przez wdrażanie narzędzi 
samoobsługowych, auto-
matyzację procesów i ruty-
nowych działań, jak rów-
nież tworzenie rozwiązań, 
dzięki którym pracowni-
cy mogą łatwo odnajdy-
wać potrzebne im informa-
cje. Spółka oferuje ponadto 
rozwiązania automatyzu-
jące zarządzanie dokumen-
tami. Dla wszystkich reali-
zowanych wdrożeń, firma 
oferuje usługi wsparcia 
technicznego i nadzoru 
autorskiego.

- Posiadamy bogate do-
świadczenie w prowadze-
niu projektów portalowych 
na platformie Microsoft 
Office SharePoint Server 

2007 oraz budowie zaawan-
sowanych rozwiązań zogni-
skowanych na wewnętrz-
nych potrzebach jednostek 
biznesowych w dużych or-
ganizacjach. Podstawowym 
celem spółki jest umożliwie-
nie klientom odniesienia 
maksimum korzyści bizne-
sowych, poprzez narzędzia 
ułatwiające pracę na naj-
różniejszych stanowiskach. 
Nasze działania oparte są 
na wiedzy i doświadczeniu 
pracowników o najwyż-
szych kompetencjach, co 
owocuje tak istotnym dla 
nas zadowoleniem ze stro-
ny klienta oraz atmosfe-
rą partnerskiej współpracy 
- mówi Andrzej Koncewicz, 
prezes zarządu Computer 
Plus Kraków S.A.    

W 2005 roku firma 
uzyskała certyfikat ISO 
9001:2000. Posiada rów-
nież autoryzacje nada-
wane przez producentów 
oprogramowania i sprzę-
tu komputerowego, mię-
dzy innymi Microsoft 
Gold Certified Partner oraz 
Hewlett-Packard Preferred 
Partner Gold.

Ewa Szweda

Plus za jakość
Historia firmy Mar-

dom liczy już 23 lata. 
Przedsiębiorstwo jest 
jednym z wiodących 
producentów karniszy 
drewnianych i meta-
lowych, rolet oraz pa-
sków dekoracyjnych 
w naszym kraju. Mar-
dom to także laure-
at konkursu JAKOŚĆ 
ROKU 2007. Co Pana zdaniem 
zadecydowało o wygranej 
w ubiegłorocznej edycji?

- Priorytetem w działalno-
ści przedsiębiorstwa jest stałe 
podnoszenie jakości naszych 
produktów. Realizujemy to 
poprzez ciągły rozwój i nowe 
inwestycje w park maszyno-
wy. Wiele uwagi przykłada-
my też do obsługi klienta. 
Nieustannie śledzimy trendy 
na rynku, a tym samym wciąż 
zmieniające się zapotrzebo-
wanie ze strony klientów. Po-
zwala nam to w rezultacie na 
elastyczne dopasowanie ofer-
ty do różnych oczekiwań. Je-
stem przekonany, że wszyst-
kie te czynniki oraz wysiłek, 
jaki wkładamy w naszą pra-
cę, przyczyniły się do zdoby-
cia tego wyróżnienia.

Co oznaczało dla Państwa 
zdobycie tego tytułu i z czym 
wiążą Państwo szansę uzy-
skania kolejnego, tym razem 
w edycji 2008?

�

�

- Otrzymanie 
nagrody JAKOŚĆ 
ROKU 2007 było dla 
nas zwieńczeniem 
rocznej pracy, a tak-
że źródłem ogromnej 
satysfakcji. Zdoby-
tą nagrodę traktuje-
my jako potwierdze-
nie, że firma podąża 
w dobrym kierun-

ku. Każdego dnia dokładamy 
wszelkich starań, 
aby wciąż się roz-
wijać, poprawiając 
tym samym jakość 
naszych produktów, 
dlatego też uzyska-
ny tytuł jest dla nas 
niezwykle cenny. 
Podkreśla naszą 
pozycję na rynku, 
a także pogłębia za-
ufanie klientów do 
naszej marki. Lo-
giem oznaczyliśmy 
etykiety naszych 
produktów, a tak-
że umieściliśmy je 
na stronie interne-
towej www.mardom.com.pl. 
W chwili obecnej koncen-
trujemy się przede wszyst-
kim na bieżącej pracy, a przy-
znanie wspomnianego przez 
Panią tytułu pozostawiamy 
jury konkursowemu i naszym 
klientom, którzy oceniają nas 
w codziennej pracy.

Jakie zmiany zaszły w firmie 
w przeciągu ostatniego roku?

- W mijającym roku uda-
ło nam się zrealizować szereg 
założonych planów. Po pierw-
sze udoskonaliliśmy nasze pro-
dukty, co zaowocowało wdro-
żeniem normy ISO 9001:2001, 
po drugie wzbogaciliśmy na-
szą ofertę o nowe wyroby. Mam 
tu na myśli przede wszystkim 
karnisz Quadrato i Żabkę De-

koracyjną, które, jak podkreśla-
ją projektanci wnętrz, zmieniły 
sposób postrzegania dekoracji 
okien. Nie mogę w tym miej-
scu pominąć karniszy Mode-
na, Tende Cristal i Teria, które 
uzupełniły znane już naszym 
klientom linie produktów Mo-
derno, Classico i Naturalle. 

� Jakie są plany rozwoju firmy 
Mardom na najbliższy czas?

- Obecnie pracujemy nad 
dwoma dużymi projektami. 
Planujemy wprowadzić in-
nowacyjną technikę obróbki 
drewna, która ma w założeniu 
usprawnić proces produkcyj-
ny, a także umożliwić bardziej 
śmiałe i nowoczesne projek-
ty karniszy i innych elemen-
tów dekoracji okna. Jesteśmy 

również na eta-
pie wdrażania au-
torskiego Syste-
mu Doskonalenia 
Mardom. Jest to 
dostosowany do 
struktury naszego 
przedsiębiorstwa 
program, oparty 
na metodyce Lean 
Ma nu fac t u r i ng 
i Kaizen. Pozwo-
li on na codzienne 
zapewnienie ciągłej 
i efektywnej zmia-
ny, prowadzącej do 
doskonałości proce-
sowej naszej firmy. 

U jej podstaw leży metodologia 
zarządzania wszystkimi etapa-
mi produkcji, od pozyskania 
surowców po produkt końco-
wy, z zaznaczeniem ogromnej 
roli płynnego przepływu war-
tości produktu.

Dziękuję za rozmowę.
Ewa Szweda

�

�

WNĘTRZA | P.P. MARDOM NOMINOWANE PO RAZ DRUGI DO TYTUŁU JAKOŚĆ ROKU

Perfekcja w dekoracji
Rozmowa z Michałem Niestępskim, dyrektorem generalnym P.P. Mardom

Linia Moderno - karnisz Quadrato
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ActiveJet ma moc-
ną, ugruntowaną 
pozycję na polskim 
rynku i jest rozpozna-
walną marką tuszów 
do drukarek. Jednak 
od roku stale wpro-
wadzacie Państwo do 
oferty nowe grupy 
produktów. 

- Aby naszą ofer-
tę uczynić bardziej przejrzystą 
dla klientów, uporządkowali-
śmy ją w cztery duże grupy 
produktów. Od momentu po-
wstania marki, przez kilka lat 
oferowaliśmy jedynie mate-
riały eksploatacyjne do dru-
karek. Ponieważ 
rynek bar-
dzo do-
brze przy-
jął markę 
A c t i v e -
Jet, posta-
now i l i śmy 
zdywersyfi-
kować ją pro-
duktowo. Przez 
to powstały trzy 
kolejne segmen-
t y  pr o du k t ów: 
w ubiegłym roku 
grupa artykułów 
biurowych, a w bie-
żącym grupa Energy 
i grupa akcesoriów.

Szczególnie interesu-
jące są nowości w grupie 
produktów Energy?

- Na ActiveJet Ener-
gy składają się 2 podgru-
py: zasilanie i oświetle-
nie. Dostarczamy najnowsze 
rozwiązania technologiczne, 
oferując zasilacze z wyświe-
tlaczami ciekłokrystaliczny-
mi oraz UPS-y i już niedłu-
go baterie. 

Bardzo duże nadzie je 
wiążemy również z grupą 
produktów oświetleniowych. 
Aktualnie sprzedajemy pod 
własną marką żarówki ener-
gooszczędne charakteryzują-

�

�

ce się nowoczesnym 
designem. Nie chce-
my jednak na tym 
poprzestać. Mamy 
świadomość stale ro-
snących cen energii 
elektrycznej. Dlate-
go naszym celem jest 
rozwinięcie sprze-
daży najnowocze-
śniejszych na rynku 

żarówek LED czwartej gene-
racji źródeł światła. Docelowo 
za kilka, kilkanaście lat staną 
się one głównym produktem 
oświetleniowym na świecie. 
Mowa oczywiście o żarów-
kach 

L E D -
owych, któ-

rych zaletami są: super-
energooszczędność, bardzo 
długa żywotność oraz moż-
liwość świecenia w wielu 
różnych barwach. LED-y są 
również całkowicie bezpiecz-
ne. Nie nagrzewają i świe-
cą stałym jednolitym świa-
tłem. Dzięki temu nasze oczy 
w ogóle się nie męczą. 

Marka ActiveJet jest liderem 
polskiego rynku wytyczającym 
kierunki rozwoju całej branży.

�

- Zgadza się. Potwier-
dzają to niezależne gremia 
na podstawie badań rynko-
wych i ocen konsumenckich. 
Wiele firm z branży podąża 
naszymi śladami również 
poprzez wykorzystanie 
naszych pomysłów 
w kwestii opako-
wań. To poka-
zuje, że to, co 
przez kilka 
lat stwo-
rzyliśmy, 
jest na 
tyle do-

bre, że 
zostało przyjęte 

przez rynek i warto to 
powielić! 

Czy teraz przyjdzie zatem 
czas na ekspansję zagraniczną?

- Interesujemy się rynka-
mi krajów ościennych oraz 
tych ze środkowo – wschod-
niej Europy. Nasze produkty 
są już dostępne w Niemczech, 
Czechach, Rumunii, Bułgarii, 
na Węgrzech, Słowacji czy Li-
twie. Dostarczamy naszym 
zagranicznym kontrahentom 
szerokie portfolio produkto-
we i widzimy, że ich zaintere-
sowanie naszą ofertą stale ro-
śnie, co bardzo cieszy. 

�

Jak ie 
z n a c z e -

nie dla dzia-
łań firmy ma 

Internet?
- Jest niewąt-

pliwie wymarzo-
nym, niezwykle 
pomocnym narzę-

d z i e m . 
W znaczący spo-
sób ułatwia współ-
pracę z naszymi 
klientami. Zdecydo-
waną większość sprze-
daży prowadzimy właśnie 
za pośrednictwem Interne-
tu. Gdyby nie to medium, 
przy tak wielkiej ilości klien-
tów, produktów i wysyłanych 
przez nas paczek, musieliby-
śmy zatrudnić ogromny sztab 
handlowców, aby móc obsłu-
żyć naszych klientów. Internet 
pozwala zatem obniżyć kosz-
ty zarówno w naszej firmie, 
jak i u naszych kontrahentów. 
Siedząc przy komputerach, 
przekazujemy sobie wzajem-
nie wszystkie niezbędne in-

� formacje jak np. opis produk-
tu, jego zdjęcie, specyfikację, 
cenę czy dostępność. Jest to 
bardzo wygodne.

Jak istotna jest dla Pań-
stwa jakość oferowanych 
produktów?

- Jakość ma dla nas olbrzy-
mie znaczenie. Dokładamy 
wszelkich starań, aby Active-
Jet był synonimem najwyż-
szej światowej jakości. Istotna 
jest dla nas niezależna ocena 
ekspertów i rynku. Wyróżnie-
nie naszej marki w konkursie 
JAKOŚĆ ROKU 2007 oraz ko-
lejna nominacja do tego ty-
tułu w roku bieżącym, są dla 
nas potwierdzeniem, że dro-
ga, którą idziemy przez ostat-
nich kilka lat jest drogą wła-

ściwą. Chcemy utrwalać 
w świadomości naszych 
klientów pewność, że 
po produkty ActiveJet 
można sięgać w ciem-
no, bez obawy o ich 
trwałość, wytrzyma-

łość czy sposób wykona-
nia. W tym celu w ostat-
nim czasie emitujemy 
w ogólnopolskich sta-
cjach telewizyjnych 
profesjonalną reklamę. 

Prezentuje ona w sposób 
fokusowy nasz asortyment, 

�

przy jednoczesnym mocnym 
akcencie projakościowym, 
potwierdzonym przez uzy-
skane przez nas logo JAKOŚĆ 
ROKU 2007. Wspomniany lo-
gotyp umieściliśmy także na 
opakowaniach naszych pro-
duktów, również w wersji 
angielskiej, dla łatwiejszej 
identyfikacji przez klientów 
zagranicznych. Wierzymy, 
że przyczyni się on do umoc-
nienia wizerunku naszych 
produktów. 

Jakie są Państwa plany na 
najbliższą przyszłość?

- Po wydzieleniu wspo-
mnianych czterech grup pro-
duktów będziemy je rozwijać 
pod względem asortymento-
wym tak, aby dopełnić ofer-
tę. Największe zaangażowanie 
skierujemy do nowych seg-
mentów tj. Energy i akceso-
riów. Powstanie wiele nowych 
modeli UPS-ów oraz najnow-
sze rozwiązania w zakresie 
oświetlenia LED-owego. Po-
nadto wprowadzimy do oferty 
nowe klawiatury komputero-
we, myszki i głośniki. Z pew-
nością będziemy ciężko praco-
wać na sukces nie mniejszy niż 
ten osiągnięty do tej pory.

Dziękuję za rozmowę.
Krzysztof Stadler

�

�

PRODUKTY DO DOMU I BIURA | Kolejna nominacja do tytułu JAKOŚĆ ROKU dla marki ActiveJet 

ActiveJet - synonim światowej jakości
Rozmowa z Rafałem Ornowskim, dyrektorem marki ActiveJet w firmie ACTION S.A. 

Grupa ACTION S.A. jest właścicielem marki ActiveJet. Spółka, 
od dwóch lat obecna na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warsza-
wie, jest całkowicie polskim przedsiębiorstwem notującym co roku dy-
namiczny rozwój. Potwierdzają to osiągane przez spółkę wyniki:

rok obrachunkowy, liczony od początku sierpnia 2007 do końca lip-
ca 2008 zakończony wypracowanym zyskiem na poziomie 33,8 mln 
zł netto;
wzrost liczby wydawanych paczek o 61,6%, których ilość osiąga 
średnio 116.000 szt. miesięcznie - w stosunku do IV kwartału roku 
poprzedniego;
30% wzrost liczby pozycji na fakturach sprzedażowych - w stosun-
ku do IV kwartału poprzedniego roku;
rozbudowa powierzchni magazynowych do poziomu 11.500 m2,
celem prowadzenia sprawnego procesu sprzedaży, w 88% odby-
wającego się drogą internetową - w IV kwartale 2007.

Inne dane za IV kwartał 2007 w stosunku do danych 
z IV kwartału 2006 roku  przedstawiają się następująco: 
wzrost przychodów ze sprzedaży o 37,6%;  
wzrost rentowności do poziomu 8,06%;  
wzrost liczby klientów o 11%;   
poszerzenie oferty produktowej do 18.000 pozycji;

inwestycje w rozbudowę sieci sklepów Sferis (docelowo do 250 
w całej Polsce), w której odnotowano 11% wzrost sprzedaży.

ks

•

•

•

•

•
•
•
•

•

Firma ACTION S.A. powołała 
do życia markę ActiveJet 
w roku 2002. U podstaw tej 
decyzji leżała chęć wprowa-
dzenia na rynek materiałów 
eksploatacyjnych do drukarek. 
W ciągu zaledwie kilku lat 
marka ugruntowała swoją po-
zycję na rynku i stała się bar-
dziej rozpoznawalną. Obecnie 
na ofertę ActiveJet składają 
się już aż cztery szerokie grupy 
produktów znajdujących za-
stosowanie w domu i w biurze. 

Początkowo ActiveJet koja-
rzona była z materiałami eks-
ploatacyjnymi do drukarek, 
na które składają się tusze 
i tonery laserowe kompaty-
bilne z najbardziej popular-
nymi urządzeniami na ryn-
ku takich producentów jak 
HP, Canon, Lexmark, Epson 
czy Samsung. Ta grupa obej-
muje także systemy uzupeł-
nień, czyli kompletne zesta-
wy pozwalające napełnić 
atramentem różnego rodza-
ju kartridże, kasety barwiące 
do drukarek igłowych i kas 

ACTIVEJET | Materiały eksploatacyjne – Artykuły biurowe – Produkty Energy – Akcesoria 

Cztery domu strony 
fiskalnych oraz folie kopiu-
jące do faksów. Grupę mate-
riałów eksploatacyjnych za-
mykają artykuły czyszczące 
sprzęt komputerowy oraz pa-
pier fotograficzny matowy 
i błyszczący. 

Grupa artykułów biu-
rowych jest niezwy-
kle szeroka. Tworzą 
ją zarówno koperty, 
papiery xero, artyku-
ły piszące, niszczarki, 
kalkulatory, bindow-
nice oraz materiały ar-
chiwizacyjne. Z myślą 
o dzieciach i niezbędnych 
im przyborach szkolnych 
powstała specjalna linia Ac-
tiveJet Junior.

ActiveJet Energy jest jed-
ną z nowszych grup towarów 
marki, przez co podlega cią-
głemu rozwojowi. W jej skład 
wchodzą produkty z zakresu 
zasilania i oświetlenia w po-
staci UPS-ów, listw zasilają-
cych, baterii i akumulatorów. 
Szczególnie zmieniać i posze-
rzać się będzie oferta materia-
łów oświetleniowych, czyli 

żarówek energooszczędnych, 
LED-owych źródeł światła 
i latarek. 

Ostatni segment produk-
tów marki ActiveJet stanowią 
szeroko rozumiane akceso-

ria. To najnow-
sza oferta, któ-
rą stworzono 
dla klientów 
sz u k ając yc h 

użytecznych produk-
tów do zastosowania 
w domu, biurze oraz 
samochodzie. Artyku-
ły elektroniczne stanowi 
szeroka gama stacji po-
godowych pozwalających 
kontrolować i przewidy-

wać pogodę. Akceso-
ria komputerowe to 

kable, klawiatury 
i myszy kompu-

terowe, czytni-
ki kart pamię-

ci, popularne 
nośniki da-
nych, a tak-
że słuchaw-
ki. Grupa 
artykułów sa-

mochodowych 
skierowana jest 

głównie do mężczyzn dba-
jących o swoje samochody. 
Składa się na nią chemia sa-
mochodowa w postaci auto-
kosmetyków, a także zapachy 
samochodowe i odświeżacze 
powietrza do wnętrza auta. 
Już wkrótce w ofercie pojawią 
się również żarówki samocho-
dowe ActiveJet.

Wszystkie produkty ozna-
czone marką ActiveJet gwa-
rantują najwyższą jakość na 
światowym poziomie. Mar-
ka zyskała uznanie rynku 
i przychylność f inalnych 
użytkowników. Dzięki temu 
kolejne produkty oferowane 
przez firmę są oczekiwane 
i pozytywnie przyjmowane 
przez klientów.

Krzysztof Stadler
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BEWA obchodzi w tym roku 
15-lecie istnienia. Skąd wziął 
się pomysł na budowę rozlewni 
w okolicach Bełchatowa? 

- Odpowiedź jest prosta. 
To rynek w sposób natural-
ny określa potrzeby i kierunki 
prowadzenia działalności biz-
nesowej. Podobnie 
było i w przypad-
ku BEWY. Początek 
lat 90 to czas, kiedy 
przemysł rozlew-
niczy zaczynał się 
dynamicznie roz-
wijać. W naszym 
regionie znajdują się podziem-
ne pokłady wody. Szkoda by-
łoby zaprzepaścić taką szansę, 
tym bardziej, że na początku 
naszymi głównymi odbiorca-
mi były dwa wielkie przedsię-
biorstwa – elektrownia i kopal-
nia. Teraz do tych podmiotów 
dostarczamy zaledwie kilka 
procent naszego asortymentu. 

�

Woda na 5 z plusem
Rozmowa z Arturem Lewczukiem, prezesem zarządu Towarzystwa Gospodarczego BEWA Sp. z o.o. 

Zaczęliśmy ekspansję szybciej 
niż można było przypuszczać. 
Warto powiedzieć że BEWA za-
gospodarowała ok. 7-8% rynku 
wód w Polsce.

Do kogo dzisiaj skierowana 
jest oferta BEWY i gdzie można 
spotkać Państwa produkty?

- Naszą ofertę 
kierujemy głów-
nie do klienta in-
dywidualnego, ale 
jesteśmy w stanie 
zapewnić również 
wodę klientom in-
stytucjonalnym. 

Współpracujemy od wielu lat 
z EUROCASH SA, JMD - sieć 
sklepów Biedronka, sieciami: 
Kaufland, Carrefour, Auchan. 
Dostarczamy nasze produk-
ty w opakowaniach o różnych 
pojemnościach od 0,5 L do 
5 L. Są to w dużej mierze mar-
ki własne sieci, ale również na-
sza woda źródlana 5 PLUS.

�

Firma pretenduje do tytułu 
JAKOŚĆ ROKU 2008. Czy to właśnie 
marka 5 PLUS zostanie wybrana jako 
produkt reprezentujący? 

- Mamy taki zamiar. Zależy 
nam, aby produkt, który jest nie-
zwykle popularny w regionie 
Bełchatowa, miał szansę na 
uzyskanie tego wyróżnie-
nia. Wiele mówi się o tym, 
że lokalizacja źródła ma 
kolosalny wpływ 
na jego popular-
ność. To nie do 
końca praw-
da. Pytanie: 
czy wolała-
by Pani wodę 
z gór, ale wydo-
bywaną z płytkie-
go źródła, czy wodę 
z innego regionu, ale 
czerpaną z głębokości 312 metrów 
- jedno z najgłębszych ujęć w Pol-
sce, i z pokładów sięgających 70 mi-
lionów lat? 

� Mówi się, że 
przemysł spo-

żywczy jest szcze-
gólnie wrażliwy na 

zmiany przepisów, ja-
kość produktu i wyma-

gania konsumentów.
- Bo tak rzeczywiście jest. 

Konkurując o klienta można 
obniżać cenę, jakość opakowa-
nia, ponosić mniejsze nakłady na 
reklamę, ale nie wolno zmniej-
szać środków przeznaczanych na 
podnoszenie bezpieczeństwa pro-
duktu. Wybierając nasz, klient ma 
gwarancję, że wybierze produkt 
w pełni bezpieczny. Od lat obo-
wiązuje w BEWIE system IFS –In-
ternational Food Standard. Daje to 
gwarancję zapewnienia najwyż-
szej jakości naszym produktom. 
Uzyskać taki certyfikat jest trud-
no i jeszcze trudniej jest przedłu-
żać z roku na rok jego ważność. 
Teraz przygotowujemy się do ko-
lejnego audytu. 

�

reklama

Producent tradycyjnej cerami-
ki budowlanej oferuje pustaki 
typu MAX i U, cegły kratówki 
i modularne, pustaki wentyla-
cyjne oraz elementy stropowe. 
Gama produktów marki 
MARKOWICZE posiada wszyst-
kie niezbędne atesty i certyfi-
katy dopuszczające do zasto-
sowania na budowach 
w naszym kraju oraz nieobo-
wiązkowy dla tego typu pro-
dukcji Atest Higieniczny Pań-
stwowego Zakładu Higieny. 

Firma jest jednym z najno-
wocześniejszych zakładów 
ceramicznych w kraju. Od 
lat głównie dzięki nowocze-
snemu parkowi maszyno-
wemu produkcji niemiec-
ko-francuskiej oraz bardzo 
dobrze przeszkolonej i odpo-
wiedzialnej załodze, wypra-
cowuje prestiż marki o naj-
wyższej jakości. Wytwarzane 
w Markowiczach ceramiczne 

materiały budowlane, w peł-
ni odpowiadające współcze-
snym normom budowlanym 
i ekologicznym, służą do 
wznoszenia ścian zewnętrz-
nych i wewnętrznych budyn-
ków mieszkalnych jedno- 
i wielo-rodzinnych, budyn-
ków użyteczności publicznej, 
produkcyjnej, jak i gospodar-
czej. Projakościowe działania 
produkcyjne wspiera labora-
torium, w którym monitoro-
wany jest cały proces wy-
twarzania produktów, od 
momentu, gdy naturalny su-
rowiec, jakim jest glina tzw. 
ił krakowiecki, znajduje się 
w złożu, aż do otrzymania 
gotowego wyrobu. Ponadto 
praktykowana przez zakład 
polityka jakościowa, pozwa-
la na uzyskiwanie wyrobów 
o wysokiej wytrzymałości na 
ściskanie w klasie 15 i 20.

ZCB MARKOWICZE po-
siada szereg nagród i wyróż-

nień świadczących o jakości 
wyrobów. Firma jako laure-
at konkursu JAKOŚĆ ROKU 
2007, pretenduje do tego ty-
tułu w edycji 
2008. Posiada 
również m.in. 
Medal VIII edy-
cji konkursu 
im. króla Ka-
zimierza Wiel-
kiego, nagro-
dę Lubelskiego Orła Biznesu 
2007, tytuł Przedsiębiorstwa 
Fair Play 2007 oraz nomina-
cję do Polskiego Godła Pro-
mocyjnego - Teraz Polska.

Poza nieustannymi in-
westycjami w zakład i linię 
produkcyjną, firma prężnie 
realizuje politykę prospo-
łeczną. - Z dużą satysfakcją 
prowadzimy działania cha-
rytatywne i sponsorskie, któ-
re wynikają z potrzeby serca 
i chęci pomocy tym, którzy 
tego potrzebują. Dotujemy 

ośrodki pomocy społecz-
nej. Pomagamy instytucjom 
kościelnym poprzez współ-
uczestniczenie w renowacji 

zabytkow ych 
świątyń. Spore 
dotacje kieruje-
my również do 
klubów spor-
towych, któ-
re skupiają się 
na szkoleniu 

młodzieży. Nie zapomina-
my oczywiście o szpitalach 
i szkołach mieszczących się 
w naszym regionie - mówi 
Tadeusz Kuna, prezes zarzą-
du ZCB MARKOWICZE SA. 
Wsparcie ma charakter za-
równo finansowy, jak 
i nieodpłatnej darowizny 
produktów zakładu. Podsu-
mowując zakład z Marko-
wicz to sprawdzony i uzna-
ny partner, któremu warto 
zaufać. 

Monika Woźniak

CERAMIKA | ZCB MARKOWICZE SA DWA LATA Z RZĘDU NOMINOWANA DO TYTUŁU JAKOŚĆ ROKU

Zaufanie potwierdzone nagrodami

Proszę przedstawić 
historię Oczyszczalni 
Ścieków w Tomaszowie 
Mazowieckim. 

- Oczyszczalnia ist-
nieje już kilkadziesiąt 
lat. Kiedyś była czę-
ścią przedsiębiorstwa 
ZWCH Wistom. Jej pod-
stawowym zadaniem 
było oczyszczanie ście-
ków przemysłowych. Powstanie 
spółki w obecnym kształcie da-
tuje się na czerwiec roku 1998, 
kiedy to Gmina Tomaszów sta-
ła się jej głównym właścicielem, 
poprzez wykupienie oczyszczal-
ni od upadłego Wistomu. 

Czy zarządza Pan spółką od jej 
samego początku?

- Nie, prezesem zostałem 
w grudniu 2002 roku. Pracowa-
łem wcześniej na tym obiekcie, 
jednak w Wydziale Ochrony 
Środowiska. 

Jako prezes zastałem przed-
siębiorstwo obciążone ogromny-

�

�

mi karami za przekro-
czenia norm ładunku 
azotu i fosforu, które 
wpływały do Pilicy. 
Krążyła wówczas opi-
nia, że jedynym sposo-
bem na odmienienie 
tej sytuacji jest budo-
wa nowej oczyszczal-
ni. Udało się jednak 
tego uniknąć m. in. 

wprowadzając własne rozwiąza-
nia technologiczne. W tej chwili 
możemy pochwalić się najwięk-
szą skutecznością oczyszczania 
w województwie łódzkim. 

Proszę scharakteryzować 
aktualny profil działalności 
oczyszczalni.

- Jak wynika z nazwy, podsta-
wowym elementem naszej dzia-
łalności jest usługa oczyszczania 
ścieków. Obsługujemy kanaliza-
cję z terenu Tomaszowa Mazo-
wieckiego, która stanowi ok. 80% 
wszystkich przyjmowanych przez 
nas ładunków. Pozostałe 20% to 

�

odpady przemysłowe, przywożo-
ne z terenów ościennych. 

Obecnie nasze moce prze-
robowe nie są w pełni wyko-
rzystywane. Możemy dziennie 
przyjmować 25 tys. m3 ścieków, 
podczas gdy w tej chwili dostar-
cza się do nas 11 tys. m3. Kolej-
ną, niezwykle istotną sferą dzia-
łalności jest analiza chemiczna. 
Dysponujemy bardzo dobrym la-
boratorium analitycznym, certy-
fikowanym znakiem jakości ISO, 
które wyróżnia naszą oczysz-
czalnię na tle innych. 

Co jeszcze czyni Państwa 
oczyszczalnię konkurencyjną?

- To, co najważniejsze – sku-
teczność i jakość oczyszczania 
ścieków, uzyskiwane przy wy-
korzystaniu innowacyjnych roz-
wiązań technologicznych.

Z uwagi na specyficzne po-
łożenie naszego zakładu w obrę-
bie obszaru Natury 2000 i Pusz-
czy Spalskiej, nałożone są na nas 
większe rygory dotyczące jako-
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ści wykonywania usług. Jeste-
śmy oczyszczalnią niezwykle 
proekologiczną. Jakość naszych 
usług jest na najwyższym pozio-
mie,  dzięki zastosowaniu autor-
skich rozwiązań, które udosko-

naliły stosowane dotychczas 
technologie. Pozwalają nam one 
nie przekraczać obowiązujących 
norm emisji zanieczyszczeń. 

Co według Pana należy do 
głównych osiągnięć spółki?
�

- Przede wszystkim wy-
różnienia, jakie otrzymaliśmy 
- Gazele Biznesu, prestiżowa 
Nagroda im. Eugeniusza Kwiat-
kowskiego z zakresu ochrony 
środowiska, a także nominacja 

do programu 
JAKOŚĆ ROKU 
2008. Kolej-
nym osiągnię-
ciem jest fakt, że 
Oczyszczalnia 
przynosi zyski 
– z 6 mln przy-
chodu rocznie 
zyskujemy aż 1 
mln zł.

Jakie są plany 
dalszego rozwo-
ju spółki?

- Przede wszystkim planuje-
my dalszą modernizację zakła-
du. Chcemy stworzyć spalarnię 
powstałego w procesie oczysz-
czania ścieków osadu. Będzie-
my dążyć do pełnego zautoma-
tyzowania oczyszczalni oraz 
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ubiegać się o ekologiczny cer-
tyfikat ISO. 

Ponadto podjęliśmy się ska-
nalizowania, wymagającej tego, 
części Tomaszowa, a także tere-
nu wokół Zalewu Sulejowskiego. 
Chcemy także rozszerzyć działal-
ność oczyszczalni o analizę po-
wietrza i wody pitnej. Nasze plany 
obejmują również stworzenie ma-
łego zakładu wytwarzającego nie-
wielkie urządzenia do oczyszcza-
nia ścieków. Rok 2009 przyniesie 
zmiany formalno – prawne. Na-
sza spółka, decyzją władz miasta, 
zostanie połączona z Zakładem 
Gospodarki Wodno – Kanaliza-
cyjnej. Wspólnie utworzymy je-
den nowy podmiot. Niezmiennie 
stosować będziemy innowacyjne 
metody, aby skutecznie oczysz-
czać środowisko. 

Dziękuję za rozmowę.
Marlena Ozdoba

�

EKOLOGIA | OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM - INNOWACYJNE METODY, PERMANENTNY ROZWÓJ I DOSKONAŁE WYNIKI

Skuteczne oczyszczanie w centrum natury
Rozmowa z Waldemarem Dębowskim, prezesem zarządu Oczyszczalni Ścieków Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim

Ale BEWA to nie tylko źró-
dła, butelki i najnowocześniej-
sze maszyny.

- Dobrze, że Pani poruszyła 
ten temat. Firma to ludzie. We-
dług mojej filozofii zarządzania 
przedsiębiorstwo to nie tylko 
– jak się zwykło mówić - mecha-
nizm składający się z trybików. 
Ja wolę porównanie firmy do 
żywego organizmu, który skła-
da się z wielu komórek. Niby to 
samo, ale nie do końca...

Jeszcze kilka słów na koniec...
- Sukces firmy zależy w du-

żej mierze od zaangażowania 
całej załogi. Teraz mam oka-
zję poprosić moich współpra-
cowników, abyśmy wszyscy 
razem - w poczuciu odpowie-
dzialności za BEWĘ - budo-
wali i umacniali jej rynkową 
pozycję. Proszę, abyśmy byli 
załogą na 5 z plusem...

Dziękuję za rozmowę.
oprac. mw

�
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Efekt skutecznego oczyszczania 
- czyta woda płynie do Pilicy
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Fabryka Mebli Bodzio na-
leży do ścisłej czołówki firm 
meblarskich w Polsce. Co 
złożyło się na ten ogromny 
sukces?

- Obecna pozycja naszej 
firmy to efekt wielu, często 
zróżnicowanych, czynni-
ków. Nie bez znaczenia dla 
osiągnięcia obecnej pozycji 
przedsiębiorstwa, był sam 
moment wejścia na rynek, 
przypadający na połowę lat 
80-tych, który mimo wielu 
negatywnych zjawisk, był 
okresem dosyć korzystnym 
dla branży meblowej ze 
względu na olbrzymi popyt. 
Kolejna dekada przyniosła 
znaczne umocnienie naszej 
pozycji w branży. Nie było-
by to jednak możliwe bez 
konsekwencji, pracy i bez 
realizacji odpowiednio do-
brej strategii rozwoju firmy. 
Kluczem do sukcesu naszej 
firmy okazała się umiejęt-
ność skutecznego oparcia się 
konkurencji. Było to możli-
we dzięki stworzeniu całe-
go wachlarza usług, także 
tych ponadstandardowych 
oraz wypracowanie odpo-
wiedniej polityki marketin-
gowej i cenowej.

Ostatnio do produkcji fa-
bryka wprowadziła meble 
Bodzio System o nowocze-
snym wzornictwie. Czy jest 
to sposób na zdobycie nowe-
go rodzaju klienta?

- Grupa mebli Bodzio 
System jest przełomową ko-
lekcją, jeśli chodzi o wzor-
nictwo i rodzaj wykończeń. 
Zastosowanie aluminio-
wych listew wykończenio-
wych jako waloru estetycz-
nego ma także istotne zalety 
praktyczne. Funkcjonalność 
tych mebli w połączeniu 
z ich oryginalną kolorysty-
ką sprawiają, że nie można 
przejść obok nich obojęt-
nie. Założenia do projektu 
tych mebli były jednoznacz-
ne. Zależało mi na uzyska-
niu nowoczesnego wyrobu, 
w którym dominujące zna-
czenie mają detale. Gama 
mebli Bodzio System jest 
także odpowiedzią na ogól-
ne trendy panujące obecnie 
we wzornictwie. Wyniki 
sprzedaży oraz ogromne za-
interesowanie klientów tym 
zestawem potwierdzają tyl-
ko trafność decyzji o wdro-
żeniu go do produkcji. 

Jakość i ciekawy design. Co 
jeszcze liczy się przy produk-
cji mebli?

- Wbrew pozorom wy-
promowanie i sprzedaż me-
bli nie jest sprawą prostą, 
zwłaszcza teraz, w dobie 
tak silnej konkurencji. Od-
powiednia jakość i właści-
wy design musi być jednak 
skorelowany z odpowiednią 
ceną. Ważne jest, aby przy 
projektowaniu i produk-
cji mebli, nie ograniczać się 
do zamkniętych schematów 
i koncepcji. Tworzenie każ-
dej nowej kolekcji mebli 
jest zawsze wyzwaniem 
dla mnie i dla całej zało-
gi. Dzienna produkcja, 
przekraczająca ponad 1000 
kompletów mebli, wyma-
ga od całego kierownictwa 
firmy sprawnej organizacji 
i umiejętnego skoordyno-
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wania wielu działań. Mimo 
tego, jesteśmy nie tylko 
w stanie zaspokoić bieżące 
zapotrzebowanie klientów, 
ale także utrzymać na odpo-
wiednio wysokim poziomie 
zapasy magazynowe, gwa-

rantujące bezpieczeństwo 
zaopatrzenia.

Fabryka zdobyła już wiele 
nagród. Jak te wyróżnienia 
wpływają na kształt i jakość 
pracy w FM Bodzio?

- Jesteśmy laureatami 
wielu nagród i wyróżnień, 
a wiele z nich ma charak-
ter naprawdę prestiżowy. 
Ich wpływ na działalność 
naszej firmy jest zauważal-
ny niemal na każdym kro-
ku. Z jednej strony nagro-
dy te, to gwarancja uznania 
dla naszych produktów, ale 
przede wszystkim potwier-
dzenie odpowiednio do-
brze prowadzonej polityki 
przedsiębiorstwa. Zawsze 
podkreślam, że to cała za-
łoga fabryki pracuje na jej 
sukces, a każde przyzna-
ne nam wyróżnienie jest 
niekwestionowaną zasługą 
wszystkich pracowników, 
bez względu na charakter 
i rodzaj pracy, jaki wykonują. 
Im więcej oznak uznania dla 
nas, tym większa satysfakcja 
z owoców naszej pracy. Po-
zytywny wpływ wszystkich 
tych nagród i wyróżnień na 
działalność naszej firmy jest 
niezaprzeczalny. 

Ostatnio przed fabryką sta-
nęła szansa na zdobycie Zło-
tej Statuetki Jakość Roku, 
a Pan po raz drugi z rzędu 
znalazł się w kręgu finali-
stów konkursu Przedsiębior-
ca Roku. Jakie znaczenie mają 
te wyróżnienia?

�
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- Jestem dumny z każ-
dego przyznanego wy-
różnienia. To zawsze bar-
dzo miły moment dla mnie 
i całej załogi. Nominacje do 
dwóch tak prestiżowych na-
gród, jakimi niewątpliwie są 

JAKOŚĆ ROKU i Przed-
siębiorca Roku, są dla nas 
sporym zaszczytem. Pre-
miowanie nas za jakość ma 
szczególne znaczenie, gdyż 
w tej dziedzinie zrobiliśmy 
naprawdę sporo. Ogrom 
pracy i nakładów jakie sys-
tematycznie przeznaczamy 
na poprawianie standardów 
jakości, przynoszą już wy-
mierne efekty. 

Mój kolejny udział 
w prestiżowym konkursie 
Przedsiębiorca Roku to wy-
różnienie, do którego mam 
niezwykle osobisty stosu-
nek. Znaleźć się w gronie 
kilku najlepszych polskich 
przedsiębiorców jest wyda-
rzeniem wyjątkowym. To 
dla mnie wielka nobilita-
cja i powód do nieskrywa-
nej satysfakcji.

FM Bodzio firmą rodzinną?
- Wielokrotnie jestem py-

tany o formę organizacyjną 
i model zarządzania naszej 
firmy. Odpowiedź na takie 
pytanie jest bardzo prosta. 
Nasza firma jest klasycz-
nym przykładem rodzinne-
go biznesu. Mimo iż jestem 
dyrektorem generalnym fa-
bryki, to niemal cały bieżą-
cy proces zarządzania spo-
czywa na mojej najbliższej 
rodzinie. To oni odpowia-
dają za większość spraw 
związanych na przykład 
z finansami firmy. Wspól-
nie z małżonką oraz troj-
giem naszych dzieci wy-
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tyczamy najważniejsze, 
można by powiedzieć stra-
tegiczne kierunki rozwoju 
firmy. Mimo że na każdym 
z nas ciąży określony za-
kres obowiązków, to więk-
szość kluczowych decy-

zji podejmujemy wspólnie. 
Jestem przekonany, że to 
dzięki właśnie takiemu sys-
temowi zarządzania uda-
ło nam się zagwarantować 
dynamiczny rozwój przed-
siębiorstwa. Rodzinny cha-
rakter naszej firmy stano-
wi o jej sile i jest swoistym 
wyróżnikiem na tle innych 
przedsiębiorstw. Rola moich 
współpracowników oraz ich 
wkład w prowadzenie fir-

MEBLE | FABRYKA MEBLI „BODZIO” PRZED SZANSĄ NA ZDOBYCIE ZŁOTEJ NAGRODY JAKOŚĆ ROKU 

Meble „Bodzio” – siła sukcesu!
Rozmowa z Bogdanem Szewczykiem, właścicielem i dyrektorem generalnym Fabryki Mebli „Bodzio” Sp.j. w Goszczu my jest nie do przecenienia 

zwłaszcza teraz, kiedy na-
sze przedsiębiorstwo wy-
maga coraz większej pracy 
i zaangażowania.

Fabryka stale się rozwi-
ja. Jakie są warunki eks-
pansji i plany na najbliższą 
przyszłość?

- Od samego początku 
istnienia firmy postawi-
łem na jej rozwój. Całko-
wicie obce są mi takie poję-
cia jak stagnacja czy zastój, 
a dzięki racjonalnemu pla-
nowaniu udaje mi się reali-
zować nawet te najbardziej 
ambitne założenia. Kieru-
ję się przy tym zasadą, że 
bezpieczny i zrównoważo-
ny rozwój firmy powinien 
opierać się na doświad-

�

czeniu, dobrej znajomości 
branży oraz ściśle sprecy-
zowanych i możliwych do 
realizacji celach. Elimino-
wanie zbędnego ryzyka po-
winno towarzyszyć przy 
podejmowaniu każdej de-
cyzji, nawet tej o najmniej-
szym znaczeniu. Obecnie 

do naszych priorytetów na-
leży zwiększenie ekspansji 
na rynki zagraniczne oraz 
dalsze inwestowanie w bu-
dowę kolejnych, firmowych 
salonów sprzedaży. Nadal 
zamierzamy także inwesto-
wać w modernizację par-
ku maszynowego oraz roz-
budowywać i tak już liczną 
bazę transportową.

Dziękuję za rozmowę.
Marcin Kałużny

�

Fabryka Mebli „BODZIO” Sp.j. swoimi korzeniami 
sięga połowy lat osiemdziesiątych. Przedsiębiorstwo 
założone i kierowane przez Bogdana Szewczyka to 
doskonały przykład, w jaki sposób niewielka, startu-
jąca niemal od zera firma produkująca meble, prze-
obraziła się w potężną fabrykę, która jest obecnie po-
tentatem na krajowym rynku meblarskim i należy do 
ścisłego grona liderów w swej branży. 

Fabryka z Goszcza oferuje szeroką gamę mebli, 
których stylistyka i oryginalny design przyciąga na-
wet najbardziej wymagających klientów. Wachlarz 
asortymentu jest bardzo zróżnicowany: od mebli po-
kojowych, kuchennych, sypialnych do mebli tapice-
rowanych czy systemowych. 

Sukces firmy był możliwy przede wszystkim 
dzięki zdolnościom menadżerskim jej dyrektora 
oraz wizji rozwoju, którą z żelazną konsekwencją 
realizuje do dziś. 

O poziomie rozwoju fabryki świadczą wskaźniki: 
powierzchnia użytkowa hal produkcyjnych przekra-
cza 60 tysięcy m2, a łącznie z powierzchnią salonów 
firmowych jest to znacznie powyżej 100 tysięcy m2

oraz rosnąca liczba zatrudnionych, sięgająca już po-
ziomu 1800 pracowników. 

Jednym z podstawowych filarów strategii fabry-
ki jest sukcesywne zwiększanie liczby salonów fir-
mowych. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat przyby-

ło ich kilkadziesiąt. Dzięki temu meble z logo BODZIO 
są marką znaną i cenioną w całym kraju. 

Kolejnym, ważnym atutem firmy jest nowocze-
sna i rozbudowana baza transportowa. Flota 200 
samochodów dostawczych to swoista wizytówka 
Fabryki Mebli „BODZIO”. Gwarantuje dostawy me-
bli w dowolne miejsce na terenie kraju w kurier-
skim tempie. 

Działalność przedsiębiorstwa jest dostrzega-
na i doceniana. Fabryka otrzymała wiele prestiżo-
wych nagród i wyróżnień. Potwierdza to nie tylko 
ugruntowaną pozycję fabryki, ale także sukcesyw-
ne podnoszenie jakości oferowanych mebli. Warto 
tu wymienić uczestnictwo w latach 2002-2008 
w Programie Gospodarczo Konsumenckim BIAŁA 
LISTA SOLIDNA FIRMA, otrzymanie MENADŻERA 
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI, ZŁOTEGO LAURU KONSUMENTA, 
DOLNOŚLĄSKIEGO GRYFA, DOLNOŚLĄSKIEGO 
CERTYFIKATU GOSPODARCZEGO, tytułu SOLIDNEGO 
PRACODAWCY, EKO CERTYFIKATU, czy EUROPEJSKIEGO 
CERTYFIKATU BEZPIECZEŃSTWA. Dwa razy z rzędu 
w 2007 i 2008 roku dyrektor fabryki Bogdan Szewczyk 
znalazł się w finałowym gronie prestiżowego mię-
dzynarodowego konkursu „Przedsiębiorca Roku” or-
ganizowanego przez Ernst & Young. Tym samym zna-
lazł się w wąskim gronie kilku najlepszych polskich 
przedsiębiorców. mk
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Z badań CBOS opu-
blikowanych we 
wrześniu 2007 roku 
wynika, że aż 59% 
Polaków uważa za-
chowanie dobre-
go zdrowia za drugą 
co do ważności war-
tość w życiu. Spółka 
ASA, czołowy polski 
wytwórca suple-
mentów diety i kosmeceuty-
ków, od blisko 10 lat przyczy-
nia się do poprawy zdrowia 
Polaków, a tym samym do 
wzrostu jakości życia. Prepa-
raty ASA znajdują zastosowa-
nie w profilaktyce zdrowia, 
jak i wspomagają organizm 
w powrocie do dobrej formy. 

Filozofia firmy ASA oparta jest 
na przeświadczeniu, że nie le-
czenie a profilaktyka, związa-
na z suplementacją organizmu 
człowieka w naturalne skład-
niki odżywcze, jest podstawą 
w utrzymaniu zdrowia. W cią-
gu sześciu ostatnich lat spół-
ka rozszerzyła swoją ofertę 
o wiele innowacyjnych prepa-
ratów, które stały się cennym 
elementem dbałości o zdrowie 
wielu tysięcy Polaków. Celem 
ASA jest ponadto dalsze in-
westowanie w nowe projek-
ty, a także działania edukacyj-
ne, stąd powstał m.in. portal 
www.zdrowieintymne.pl, 
spełniając potrzeby i oczeki-
wania kobiet, w trosce o ich 
zdrowie.

Przełomem w rozwoju ASA 
był rok 2002. Wtedy wprowa-

dzono na rynek dwa 
nowatorskie prepara-
ty: Artresan i Meno-
plant Soy-a 40+, któ-
re otworzyły nowy 
etap w filozofii my-
ślenia i dbałości 
o zdrowie, wspoma-
gając sprawne funk-
cjonowanie narządu 
ruchu oraz poprawę 

jakości życia kobiet w okresie 
menopauzy.

To był dopiero początek. 
W krótkim czasie na rynek 
trafił kolejny innowacyjny pre-
parat LaciBios femina. Dzia-
łanie tego probiotyku zosta-
ło zogniskowane na zdrowiu 
intymnym kobiety. Preparat 
ten jest pierwszym doustnym 
probiotykiem ginekologicz-
nym w Polsce. To jedyny pro-
biotyk ginekologiczny, który 
zawiera dwa unikalne w ska-
li światowej szczepy probio-
tyczne o szeroko i rzetelnie 
udokumentowanym działa-
niu i prozdrowotnym wpły-
wie na układ moczowo-płcio-
wy kobiety. Wyjątkowość 
składu tego probiotyku po-
twierdza nominacja do tytułu 
JAKOŚĆ ROKU 2008 w kate-
gorii Innowacja. Drugi prepa-
rat, który również ma szansę 
zdobyć nagrodę, przyznawa-
ną przez redakcję Biznes Ra-
portu wspólnie z Polskim 
Centrum Badań i Certyfikacji, 
to MaxiVision Total. Preparat 
ten przyczynia się do popra-
wy jakości i ostrości widzenia. 
Polecany jest dla osób cierpią-

cych z powodu zaćmy, jaskry 
jak i u osób z AMD (zwyrod-
nienie plamki związane z wie-
kiem), obniżając jednocześnie 
ryzyko zaniku plamki żółtej 
u osób starszych. 

ASA oprócz wytwarza-
nych suplementów diety ma 
w swojej ofercie specjalistycz-
ne kosmeceutyki. Ich zada-
niem jest poprawa kondycji 
skóry, której funkcjonowanie 
zostało zaburzone na wskutek 

wystąpienia takich dolegli-
wości jak: trądzik, pieluszko-
we podrażnienie skóry, świąd, 
nadmierne rogowacenie itp. 

Wszystkie preparaty two-
rzone są w oparciu o najnow-
sze badania naukowe, opinie 
ekspertów i wybitnych spe-
cjalistów z różnych dziedzin 
nauki i medycyny. Powstają 

we współpracy z wiodącymi 
jednostkami naukowo-badaw-
czymi zarówno w kraju, jak 
i z zagranicy.

W 2007 roku został otwar-
ty nowy zakład produkcyjny 
spełniający wszystkie świato-
we normy jakości i najwyższe 
standardy GMP (Dobra Prak-
tyka Wytwarzania). Spółka 
posiada również wdrożony 
i wielokrotnie pozytywnie cer-
tyfikowany system zarządza-

nia jakością zgodny z normą 
ISO 9001-2000 oraz systemem 
bezpieczeństwa żywności 
HACCP. Obecnie ASA jest 
w końcowej fazie wdrażania 
systemu ISO 14001. 

- Wysoka jakość to pod-
stawowy wymóg, jeśli chce 
się z sukcesem funkcjono-
wać dzisiaj w biznesie. Od 

niej wszystko się zaczyna i je-
śli zabraknie tego podstawo-
wego elementu, to nasze dzia-
łania z góry mogą okazać się 
skazane na porażkę – mówi 
Andrzej Skałecki, prezes za-
rządu ASA Sp. z o.o.

Innowacyjność prepara-
tów, wysoka jakość, stale ro-
snąca komplementarna oferta 
produktowa oraz atrakcyjne 
ceny preparatów sprawiły, że 
ASA znalazła się w ostatnim 

roku na 42 miejscu wśród po-
nad 1600 firm obecnych na ap-
tecznym rynku OTC.

O zaufaniu, jakim cieszą 
się preparaty spółki, świad-
czą liczne nagrody przyzna-
wane zarówno przez konsu-
mentów, jak i specjalistów. 
Artresan zdobył tytuł Złotego 
OTISA 2006 oraz wyróżnienie 

Produkt Roku 2006 przyzna-
wany przez środowisko far-
maceutów. ASA jest również 
laureatem prestiżowej na-
grody Gazele Biznesu 2005. 
W ubiegłym roku znalazła się 
w elitarnym rankingu Najlep-
szych Firm 2007, przygotowa-
nym przez Dun & Bradstreet 
Poland. 

- Każdego dnia budujemy 
pozytywne relacje z naszy-
mi klientami, oferując im nie 
tylko nowoczesne, ale przede 
wszystkim skuteczne prepara-
ty. Ponadto stale przekazuje-
my rzetelną wiedzę na temat 
profilaktyki zdrowia, diagno-
styki oraz wspomagania far-
makoterapii - podsumowuje 
Andrzej Skałecki. 

Wysokie standardy w pro-
dukcji i zarządzaniu, szczegó-
łowa kontrola procesu wytwa-
rzania na każdym jego etapie, 
dają gwarancję bezpieczeń-
stwa, skuteczności i wysokiej 
jakości. 

W najbliższej perspekty-
wie Spółka planuje dalszy 
wzrost organiczny. Konse-
kwentnie co roku wprowa-
dzamy na rynek innowacyjne 
produkty. ASA bierze również 
pod uwagę możliwość innych 
dróg rozwoju, stąd bacznie 
obserwujemy ruchy w sek-
torze szeroko pojętej ochro-
ny zdrowia – puentuje Prezes 
Andrzej Skałecki.

Ewa Szweda
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To, co najlepsze z natury

Powstanie firmy się-
ga lat 60-tych ubiegłe-
go wieku. Pomimo że był 
to trudny czas na rozpo-
częcie własnej działal-
ności, firmie PEPEES się 
udało.

- Decyzja o utworze-
niu zakładu w Łomży, 
regionie o bogatych tra-
dycjach uprawy ziem-
niaka, zapadła w roku 1960. 
Obecna nazwa firmy,  Przed-
siębiorstwo Przemysłu Spo-
żywczego PEPEES, pojawiła się 
na przełomie lat 1978/79, kiedy 
do ZPZ został włączony pierw-
szy wzniesiony od podstaw 
po wojnie w Polsce browar. 
W 1994 roku prze-
kształciliśmy się 
w jednoosobową spół-
kę Skarbu Państwa, 
a od 1997 roku firma 
jest notowana na war-
szawskiej giełdzie. 
W ubiegłym roku do-
prowadziliśmy do fi-
nału sprzedaż Browa-
ru Łomża, który był 
wcześniej naszą spół-
ką zależną. 

Na czym dziś skupia 
się działalność firmy?

- Obecnie jako grupa kapi-
tałowa PEPEES SA składająca 
się z zakładów w Łomży i Lu-
blinie koncentrujemy działania 
w segmencie szlachetnej skro-
bi ziemniaczanej i jej przetwo-
rów. Jesteśmy w tej dziedzinie 
krajowym liderem i jedynym 
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producentem gluko-
zy. Wykorzystując 
liczącą setki lat tra-
dycję uprawy ziem-
niaka oraz nowo-
czesne technologie 
przetwórcze, potra-
fimy zaspokajać naj-
rozmaitsze potrze-
by rynku krajowego, 
a logo firmy PEPEES 

znane jest także w kilkunastu 
krajach Europy i obu Ameryk. 

Jak ważna jest jakość w tej 
branży?

- Jakość  i  bezpieczeństwo 
zdrowotne oferowanych pro-
duktów są dla nas priorytetem. 
Osiągamy je poprzez sprawne 

funkcjonowanie certyfikowa-
nych systemów jakości zgod-
nych z normami ISO 9001, ISO 
22000 oraz HACCP. Dzięki temu 
proces produkcji jest  monitoro-
wany i nadzorowany, a praca 
w oparciu o procedury eliminu-
je ryzyko popełnienia błędu. 

�

Jakimi nagrodami potwier-
dzającymi jakość może pochwa-
lić się spółka?

- Posiadamy szereg na-
gród i wyróżnień nadawa-
nych przez niezależne gre-
mia. Najważniejsze z nich to: 
znak promocyjny Zielone Płuca 
Polski, tytuł Lidera Filantropii 
2007, III miejsce w kategorii WIG 
w 2007 roku, Medal Europejski 
za skrobię ziemniaczaną i mal-
todekstrynę, tytuł Mistrza 
PODLASKIEJ AGROLIGI 2008 
w kategorii Firmy, licencja 
uprawniająca do posługiwa-
nia się Godłem Promocyjnym 
AGRO POLSKA. Uzyskaliśmy 
również wyróżnienie w kon-

kursie Wehikuły Czasu 
oraz nominację do tytu-
łu JAKOŚĆ ROKU 2008.

Czy w najbliższej 
przyszłości plano-
wane są jakieś duże 
inwestycje?

- Jesteśmy w trakcie 
przygotowań do pla-
nowanych przez spół-
kę aż trzech inwestycji: 
w zakład skrobi wyso-
ko przetworzonej od-
powiadający kolejnym 
potrzebom przemysłu, 

w fabrykę skrobi zbożowej i li-
nię komponentów do biopaliw, 
które będą wytwarzane z od-
padów powstających podczas 
produkcji skrobi ziemniacza-
nej i zbożowej.

Dziękuję za rozmowę.
Monika Woźniak

�
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Rozwój przez jakość
Rozmowa z Andrzejem Kiełczewskim, prezesem zarządu 
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES SA

Firma Vipharm 
obchodzi w tym roku 
dziesięciolecie ist-
nienia. Ostatnie lata 
obfitowały w wie-
le sukcesów dla fir-
my. Jaka jest jej hi-
storia i okoliczności 
powstania?

- Firma powsta-
ła w 1998 roku. Od 
początku naszym celem 
były badania nad nowymi 
lekami i produkcja leków 
onkologicznych. Wskaźnik 
zachorowań na nowotwory 
w Polsce jest znacznie po-
wyżej średniej europejskiej, 
a wyniki leczenia nieza-
dowalające. Pomoc tera-
peutyczna chorym na no-
wotwory to temat, który 
trzeba podejmować nie-
ustannie. Nasza firma była 
jedną z nielicznych polskich 
firm, która postanowiła 
podjąć wyzwanie produk-
cji specjalistycznych leków 
onkologicznych. 

Jaki jest zakres specjaliza-
cji firmy?

- Zajmujemy się badania-
mi nad lekami onkologicz-
nymi a ostatnio i psychia-
trycznymi. Nasze leki dla 
lekarzy onkologów to po-
moc pacjentkom chorym na 
raka piersi, chorym z prze-
rzutami do kości czy z cho-
robą zaawansowaną, gdzie 
trzeba walczyć z wynisz-
czeniem nowotworowym. 
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Nasze medykamen-
ty przystosowane są 
do leczenia pacjenta 
w różnym stadium 
choroby, na każdym 
jej etapie. Obecnie 
mamy pozycję li-
dera na rynku far-
maceutycznym le-
ków generycznych 
i onkologicznych.

Spółka po raz drugi otrzy-
mała nominację do tytu-
łu JAKOŚĆ ROKU. Nadrzęd-
nym celem działania firmy 
Vipharm jest najwyższa ja-
kość produktów. W jaki spo-
sób realizują państwo polity-
kę jakości?

- Jesteśmy zorientowa-
ni na potrzeby naszych 
klientów. Posiadamy sys-
tem kontroli jakości, w ra-
mach którego obowiązu-
je system dobrej praktyki 
wytwórczej, gwarantują-
cy wysoką jakość produk-
tów. Ponadto doskonalimy 
nasze procesy, działania 
i skupiamy się na ze-
wnętrznych i wewnętrz-
nych szkoleniach dla pra-
cowników, zapewniających 
zarówno dobre techniki 
wytwarzania, jak i kompe-
tencje menadżerskie. 

Jakie Vipharm posiada na-
grody i wyróżnienia? 

- Zostaliśmy uhonoro-
wani nagrodą Wenus Ama-
zonek przez Stowarzysze-
nie Amazonek za naszą 
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działalność na rzecz Klu-
bu. Posiadamy również Na-
grodę Promocji Mazowsza 
jako Lider Przedsiębiorczo-
ści. Jesteśmy także laure-
atem Gazeli Biznesu.

Liczne sukcesy, jakie od-
niosła firma, były konse-
kwencją jej sukcesywnego 
rozwoju. Jak podsumowałby 
pan ostatnie dwa lata istnie-
nia Vipharmu i jakie są plany 
spółki na przyszłość?

 - Rok 2007 i bieżący mo-
żemy zaliczyć do bardzo 
udanych. Odnotowaliśmy 
nie tylko wzrost sprzeda-
ży, ale także zwiększyliśmy 
zatrudnienie i dzięki temu 
udało nam się  uporząd-
kować procesy biznesowe. 
Wszystko to miało ogrom-
ne znaczenie w proce-
sach rozwoju naszej firmy. 
W najbliższych latach  pla-
nujemy konsekwentny 
rozwój działalności on-
kologicznej, a także po-
szerzenie oferty o leki 
psychiatryczne. Drugim 
kierunkiem jest dla nas za-
istnienie na rynku farma-
ceutycznym w Europie, na 
terenie takich krajów jak: 
Czechy, Słowacja, Węgry 
i Niemcy. 

Dziękuję za rozmowę.
Natalia Zarzeka

�
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PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY | VIPHARM NOMINOWANA DO TYTUŁU 
JAKOŚĆ ROKU 2008

Najwyższa jakość zdrowia
Rozmowa z Janem Szelejewskim, prezesem zarządu Vipharm S.A.

Zakład produkcyjny ASA w Głubczycach

Nowoczesna linia produkcji syropów w zakładzie PEPEES
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Jaka jest historia i okoliczno-
ści powstania Państwa firmy?

Anna Kocikow-
ska: Początki spół-
ki sięgają marca 
1988 roku. W tam-
tym czasie NOVAR 
współpracował ze 
spółdzielniami miesz-
kaniowymi w zakre-
sie budownictwa. Jed-
nak gdy koniunktura 
na rynku pogorszyła 
się, spółka zawiesiła działal-
ność. Zbiegło się to w czasie 
z naszymi pomysłami. Każdy 
z nas doszedł do wniosku, 
że najwyższy czas rozpocząć 
własną działalność. W taki 
oto sposób w maju 1992 roku 
wykupiliśmy 100% udzia-
łów w spółce NOVAR i roz-
poczęliśmy zupełnie nową 
działalność. 

Na czym ona polegała?
Tomasz Sztąpka: 

Nie kontynuowali-
śmy tej samej profe-
sji, mieliśmy zupeł-
nie inny pomysł na 
firmę. W związku 
z tym, że każdy 
z nas wszedł do spółki 
z bardzo niewielkim 
kapitałem, nie było 
nas stać na działal-
ność produkcyjną, wytwór-
czą czy handlową. Wiele firm 
borykało się wówczas z tym 
samym problemem, czyli jak 
zdobyć pieniądze na rozwi-
nięcie działalności. Począt-
kowo zajmowaliśmy się obro-
tem wierzytelnościami, który 
nie wymagał naszych dużych 
środków finansowych, a jedy-
nie konsekwentnej realizacji 
podpisanych umów kompen-
sacyjnych. Oddłużanie przed-
siębiorstw, którym się zajmo-
waliśmy, wiązało się z tym, 
że stawaliśmy się właściciela-
mi wyrobów hutniczych lub 
węgla. Aby odzyskać gotówkę 
zaczęliśmy nimi handlować. 

Nasza marża stanowiła 
nasz pierwszy kapitał, który 
zainwestowaliśmy w zakup 
maszyn i urządzeń. 

Jan Klementowicz: 
Zainteresowaliśmy się 
robotami remonto-
wymi dla górnictwa. 
Dzięki zakupionemu 
sprzętowi przejęliśmy 
usługi remontowe w 
18 kopalniach na te-
renie całego Śląska, 
w zakresie remon-
tu przekładni do lokomotyw 
dołowych, wozów kopalnia-
nych, chłodni kominowych 
i wentylatorowych. Był to 
ogromny sukces. Udało nam 
się powiązać wymogi jako-
ściowe ze specyfiką pracy dla 
tej branży. 

Kolejnym rozszerzeniem 
zakresu usług dla górnictwa 
było zlecenie na remonty wo-
zów górniczych do przewo-
zu osób. 

T.Sz.: Równolegle z usłu-
gami remontowymi rozwija-
liśmy działalność związaną 
z wytwórstwem konstrukcji 
stalowych. Naszym pierw-
szym inwestorem była Kok-
sownia Zdzieszowice, dla 
której zrealizowaliśmy halę 
sprężarek. Była to nasza pierw-
sza przygoda z konstrukcjami 
stalowymi dla przemysłu. Ko-
lejnym krokiem było przyję-
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cie zlecenia na wykonawstwo 
konstrukcji stalowej zasobni-

ków dobowych dla 
surowców do pro-
dukcji wełny mine-
ralnej dla Saint Go-
bain ISOVER Polska 
w Gliwicach. Było to 
zadanie o tyle trud-
ne, że wymagało po-
łączenia wysokich 
wymagań jakościo-
wych i terminowych 

z pracą w czynnym zakładzie 
produkcyjnym. W zespole 
czterech firm udało nam się 
tę inwestycję pomyślnie za-
kończyć i jako jedyna firma 
otrzymaliśmy rekomendację 
od inwestora, tj. od Saint Go-
bain ISOVER. 

A.K.: Przełomowym mo-
mentem rozwoju spółki był 
rok 1998, w którym odwie-
dzili nas przedstawiciele nie-

mieckiego oddziału 
firmy Alstom Power 
Energy Recovery 
- ówcześnie ABB Ab-
gastechnik. Poszuki-
wali oni na rynkach 
wschodnich solid-
nych wykonawców 
konstrukcji stalo-
wych dla energetyki 
przemysłowej. Uda-

ło nam się wtedy przekonać 
Alstom do tego, że jesteśmy 
przygotowani do podjęcia 
współpracy. 

J.K.: Dostaliśmy do wy-
konania zlecenie próbne, któ-
re wykonaliśmy w terminie 
i w oczekiwanej jakości. Spo-
wodowało to napływ kolej-
nych coraz trudniejszych 
technicznie zleceń. Po dwóch 
latach testów byliśmy już na li-
ście rekomendowanych przez 
Alstom dostawców.

Współpraca z dużą, mię-
dzynarodową korporacją była 
dla nas ogromną motywa-
cją do rozwijania spółki. In-
westowaliśmy w kolejne ma-
szyny, urządzenia, ale przede 
wszystkim inwestowaliśmy 
w ludzi.

W tamtym cza-
sie wykonywaliśmy 
jedynie elementy 
i podzespoły do ob-
rotowych regene-
racyjnych wymien-
ników ciepła, ale 
przygotow y wal i-
śmy się do kolej-
nych zadań. Wspól-
nie ze specjalistami 

z Alstom Power wprowadza-
liśmy u nas nowe technologie 
obróbki stali oraz nowe me-
tody spawalnicze. Pozwoli-
ło nam to podjąć się realiza-
cji wykonania kompletnych 
obrotowych regeneracyjnych 
wymienników ciepła. Pierw-
sze nasze urządzenia zostały 
zainstalowane przez Alstom 
w Niemczech, Iraku, Austrii 
i na Cyprze. Średnice produko-
wanych ówcześnie urządzeń 
wynosiły od 5 do 13 metrów.

Zdobyte w ten sposób do-
świadczenia utwierdziły nas 
w przekonaniu, że potrafimy 
wykonać urządzenia jeszcze 
większe i o wyższych para-
metrach technicznych.

T.Sz.: Chcąc sprostać ta-
kiemu wyzwaniu w 2005 
roku kupiliśmy nowy zakład 
– nieczynną Gliwicką Fabry-
kę Konstrukcji Stalowych. 

Nowe obiekty umożliwiły 
nam przyjęcie zleceń na pro-
dukcję obrotowych regenera-
cyjnych wymienników ciepła 
o średnicach do 22 metrów. 
Kompletne urządzenie waży 
około 600 ton.

Od tego momentu nasze 
możliwości i poziom zamó-
wień ze strony naszego głów-
nego partnera rósł niemal la-
winowo. Między rokiem 2005 
a 2008 przyrost zleceń szacu-
jemy na blisko 300%. 

Należy wspomnieć, że nie-
odłącznym elementem obro-
towych regeneracyjnych wy-
mienników ciepła jest jego 
wypełnienie w postaci koszy 
grzewczych. Ich produkcję 
uruchomiliśmy w 2003 roku 
i do dnia dzisiejszego wyko-
naliśmy ich około 15.000 ton.

Jak krótko scharakteryzu-
ją państwo aktualną ofertę 
spółki?

J.K.: Obecnie jesteśmy naj-
większym producentem kom-
pletnych obrotowych regenera-
cyjnych wymienników ciepła 
stosowanych w energetyce 
przemysłowej i zawodowej. 
Jest to nasz główny produkt, 
ale nasze doświadczenia po-
zwalają nam wykonywać inne 
konstrukcje stalowe o wyso-
kim stopniu przetworzenia.

W przeszłości wykony-
waliśmy kominy przemysło-
we dla ciepłownictwa i lo-
kalnych kotłowni. Braliśmy 
udział w budowie kotłowni 
w Zakładzie Przetwórstwa 
Spożywczego w Pudliszkach 
- wykonywaliśmy tam oczy-
wiście kominy, za którą głów-
ny wykonawca otrzymał na-
grodę „Złotego Instalatora”.

Jaka jest polityka jakości fir-
my NOVAR i jakie są Państwa 
sposoby na to, aby utrzymać 
pozycję lidera w branży?
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A.K.: Podstawą jako-
ści jest dla nas zadowolenie 
klienta. Wszystkie inne ele-
menty są ważnymi narzę-
dziami prowadzącymi do 
uzyskania tego celu. Posta-
wiliśmy więc w pierwszej 
kolejności na ludzi i kształ-
towanie ich świadomości 
w takim kierunku, aby za 
podstawową zasadę swo-
jej pracy uznawali to, że 
w każdym momencie ich pra-
cy jakość jest elementem nad-

rzędnym. Praca nad kształto-
waniem tej świadomości od 
pracownika na stanowisku 
roboczym po kierownictwo, 
stała się naszym prioryte-
tem. Dzisiaj nasi pracownicy 
są przekonani, że budowanie 
pozycji na rynku to nie tylko 
nazwiska członków zarządu 
i metry kwadratowe zakła-
du, ale ich zaangażowanie 
i utożsamianie się z produk-
tami spółki. 

J.K.: Staramy się codzien-
nie być obecni przy produkcji 
i brać czynny udział w przy-
gotowaniach przedproduk-
cyjnych. Mając stały kontakt 
z załogą mamy szansę tworzyć 
dobre relacje między pracow-
nikami a zarządem i w kon-
sekwencji służyć im pomocą 
i wsparciem.

T.Sz.: Utrzymujemy naj-
wyższą jakość również po-
przez to, że od pierwszego 
momentu wejścia zlecenia 
do przedsiębiorstwa, wszyst-
ko co dalej się dzieje w zakre-
sie prawidłowego ułożenia 
procedur i dobrze zorgani-
zowanej produkcji łącznie 
z procesem końcowym, jest 
jednością i musi się uzupeł-
niać. Kapitał ludzki, szko-
lenia, świetnie przygoto-
wana kadra kontroli jakości 
jest naszą bazą. Przedsta-

wiciel naszego partnera jest 
stale obecny w naszej firmie, 
wspólnie z naszymi specjali-
stami pracuje nad końcową 
jakością wyrobu. 

W jakości naszych wy-
robów ogromną rolę odgry-
wają również specjalistycz-
ne stanowiska, dzięki którym 
jesteśmy w stanie dotrzy-
mywać oczekiwanych wy-
magań technologicznych 
i być konkurencyjni na rynku 
międzynarodowym.

A.K.: Konsekwentnie re-
alizowaliśmy nasze założenia 
przez ostatnie lata. Od 2002 
roku posiadamy certyfikat 
spawalniczy wg normy DIN 
EN 729-3 nadany nam przez 
SLV Halle. Nasi specjaliści 
posiadają certyfikaty IWE - 
Międzynarodowy Inżynier 
Spawalnik oraz IWI - Między-
narodowy Inspektor Spawal-
nictwa oraz certyfikaty badań 
procesów technologicznych.

W grudniu 2008 roku za-
kończy się proces audito-
wy naszej firmy w zakresie 
uzyskania certyfikatu ISO 
9001:2000.

Te procedury nie są nam 
obce, gdyż nasz główny part-
ner, posiadający oczywi-
ście certyfikat ISO, oczeki-
wał od nas spełnienia wielu 
wymogów.

Mamy więc nadzieję, że 
wkrótce i my otrzymamy ten 
certyfikat.
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Stalowe konstrukcje i żelazna konsekwencja 
Rozmowa z Anną Kocikowską, prezesem zarządu oraz Tomaszem Sztąpką i Janem Klementowiczem, członkami zarządu Novar Sp. z o.o.

NOVAR Sp. z o.o. powstał w marcu 1988 roku. Podstawowym za-
kresem działalności były ówcześnie: projektowanie i wykonawstwo 
robót budowlanych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych w zakresie 
budynków mieszkalnych i infrastruktury technicznej. 

W roku 1992 spółka została wykupiona przez aktualnych właści-
cieli. Od tego czasu rozpoczęło się systematyczne rozszerzanie za-
kresu działalności z wykorzystaniem aktualnych potrzeb rynku, do 
których należały: obrót wierzytelnościami w latach 1992-1995 oraz 
handel wyrobami hutniczymi i węglem. 

W następnych latach działalność spółki została poszerzona o ro-
boty remontowe dla górnictwa i wykonawstwo budowlanych kon-
strukcji stalowych, takich jak hale przemysłowe, obiekty handlowe 
i technologiczne, obiekty przemysłowe m.in. dla Koksowni Zdzie-
szowice, Saint Gobain ISOVER Polska, Mini Mal Gliwice, Racibórz 
i Tarnowskie Góry. W roku 1998 nawiązana została współpraca 
z niemiecką firmą Alstom Power Energy Recovery (ówcześnie ABB) 
w zakresie wykonawstwa elementów stalowych dla urządzeń ener-
getycznych. Od tamtej pory NOVAR wdrożył kilkanaście technologii 
wytwarzania tych elementów, uzyskując możliwości wykonywania 
urządzeń energetycznych (obrotowych regeneracyjnych wymien-
ników ciepła) i zyskując zaufanie partnera terminowością, jakością 
i konkurencyjną ceną. 

Dla kompleksowego wykonywania tych urządzeń rozszerzono 
współpracę z Alstom o produkcję koszy grzewczych w oparciu o wy-
dzierżawioną z Alstom Power linię walcowniczą (projekt wdrożono 
w roku 2003). Spółka rozpoczęła produkcję obrotowych regeneracyj-
nych wymienników ciepła o średnicach do 22m (projekt wdrożono 
w 2005 roku). Aktualnie spółka zatrudnia 160 osób. nz

Dodatkowym potwierdze-
niem Państwa starań jest te-
goroczna nominacja do tytułu 
JAKOŚĆ ROKU. Ale to nie jedyne 
wyróżnienie dla firmy? 

A.K.: Nominacja naszej 
spółki do tytułu JAKOŚĆ 
ROKU jest dla nas ogromną 
satysfakcją, tym bardziej, że 
zbiegła się w czasie z naszymi 
staraniami o uzyskanie certy-
fikatu ISO. Jest również du-
żym zaskoczeniem to, że na-
sze osiągnięcia są zauważane 
nie tylko przez nas.

Jesteśmy dwukrotnym lau-
reatem Gazeli Biznesu za rok 
2005 i 2007.

Najnowszą informacją 
jest to, że również w tym 
roku jesteśmy laureatem 
tego wyróżnienia plasując się 
w ścisłej czołówce śląskich 
przedsiębiorstw. 

Jakie są założenia i plany 
spółki na najbliższe lata?

J.K.: Przede wszystkim 
chcemy zakończyć moderniza-
cję naszego zakładu. Najwięk-
sze inwestycje ściśle związane 
z produkcją są już za nami. Li-
czymy na to, że w ciągu naj-
bliższych kilku lat zamknie-
my również modernizację 
infrastruktury towarzyszą-
cej, tj. terenu wokół zakładu. 
Priorytetem są drogi, place 
manewrowe i odkładcze.

T.Sz.: Dążymy również 
do tego, aby nasze wyroby 
w większym stopniu pojawi-
ły się także w Polsce. Jak do-
tąd jesteśmy doskonale znani, 
ale raczej poza granicami na-
szego kraju. Wierzymy, że in-
westycje w polską energetykę, 
w budowę nowych czy rozbu-
dowę istniejących elektrowni 
odbywać się będą z naszym 
udziałem.

W dalszym ciągu kon-
sekwentnie będziemy dbać 
o najwyższą jakość naszej sta-
lowej produkcji.

Dziękuję za rozmowę. 
Natalia Zarzeka
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Rotor wewnętrzny

Rotor w końcowej fazie montażowej



reklama


