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�� Proszę krótko przypo-
mnieć historię Państwa firmy 
oraz zakres działalności.

- Historia Ever Grupy sięga 
1995 roku, gdy to obecny wła-
ściciel podjął decyzję o założe-
niu firmy świadczącej profe-
sjonalne usługi czystościowe. 
Bazował na doświadczeniach 
zdobytych we współpracy 
z niemieckimi firmami spe-
cjalizującymi się w podobnej 
działalności. Konsekwent-
na realizacja przyjętej strate-
gii pozwoliła na dynamicz-
ny rozwój firmy, szczególnie 
w regionie mazowieckim.  
W obecnej chwili poza profes-
jonalnymi usługami czysto-
ściowymi oferujemy również 
te z zakresu ochrony, caterin-
gu, wynajmu pracowników, 
deratyzacji i dezynsekcji.

�� Ever Grupa jest zdobywcą 
nagrody JAKOŚĆ ROKU ZŁOTO 
- najwyższego odznaczenia 
w tym konkursie. Jakie zna-
czenie ma dla Państwa zdo-
byty tytuł?

- Jest dla nas wyjątkowym 
wyróżnieniem, gdyż potwier-
dza, że w czasie bardzo dy-
namicznie zachowującego się 
otoczenia rynkowego, w dal-

i hotelowego. Nasza polityka 
jakości oparta jest na najlep-
szych standardach, ciągle roz-
wijanych i udoskonalanych. 
Jakość tworzą również sfor-
malizowane procedury oce-
ny jakości oraz KPI, czyli klu-
czowe wskaźniki wydajności, 
takie jak audyty jakości, an-
kiety satysfakcji klienta oraz 
pomiary kluczowych czynni-
ków efektywności.

�� Jakie są Państwa plany na 
przyszłość?

- Podstawowym celem jest 
dalszy, konsekwentny rozwój 
firmy oraz poszukiwanie no-
wych konkurencyjnych roz-
wiązań, które pozwolą opty-
malizować wartość usług dla 
naszych klientów. Rozważana 
jest również strategia wejścia 
na giełdę papierów warto-
ściowych oraz poszukiwanie 
możliwości akwizycyjnych.

�� Dziękuję za rozmowę.
Natalia Zarzeka

USŁUGI PORZĄDKOWE | EVER GRUPA zdobywcą tytułu JAKOŚĆ ROKU ZŁOTO

EVER wyznacza 
standardy
Rozmowa 
z Mirosławem 
Subczyńskim, 
prezesem zarządu  
Ever Grupa Sp. z o.o.

�� Szwedzka grupa Borga z po-
wodzeniem działa w Europie 
od 1973 roku. Jak przedstawia 
się Państwa historia na pol-
skim rynku?

- Dziś najistotniejszą częścią 
działań Borga jest sprzedaż 
unikatowego systemu hal sta-
lowych oraz ich elementów, na-
tomiast początkowo w Polsce 
zajmowaliśmy się importem 
pokryć dachowych ze szwedz-
kiej firmy-matki, a następnie ich 
wytwarzaniem. W 2009 roku 
w Górze Św. Małgorzaty pod 
Łodzią powstała w pełni zauto-
matyzowana linia produkcyjna 
- jedna z najnowocześniejszych 
na świecie, obsługująca wszyst-
kie filie Borga w Europie. Dzięki 
temu jesteśmy samowystarczal-
ni i możemy zaoferować klien-
tom kompleksową usługę – od 
zaprojektowania hali, przez pro-
dukcję elementów konstrukcyj-
nych, dostawę na plac budowy, 
kończąc na montażu czy póź-
niejszej rozbudowie. Elimina-
cja pośredników pozwala na re-
dukcję kosztów oraz terminową 
realizację projektów dla prze-
mysłu, rolnictwa czy sportu. 

�� Na rynku wyróżnia Państwa 
wysoka jakość oraz szybki 
czas realizacji. Jak udaje się 
to połączyć w ramach jednej, 
spójnej strategii?

- Wierzymy, że nowoczesna 
hala dobrej jakości musi być ła-
twa do zbudowania. Bazując 
na długoletnim doświadcze-
niu w różnych częściach Eu-
ropy, przy współpracy z Uni-
wersytetem Technologicznym 
Chalmers w Göteborgu, opra-
cowaliśmy innowacyjny system 
budowlany oparty o kompaty-
bilne elementy, który gwaran-
tuje to, że hala zostanie złożona 
bardzo dokładnie, a zarazem 
szybko. Dzięki temu nasze 
konstrukcje są również lżejsze 
i bardziej wytrzymałe.

�� Od 2003 roku Borga wybu-
dowała kilkaset hal w Polsce. 
Zaufały Państwu duże kon-
cerny – m.in. Drutex.

- Nasza wiedza, doświad-
czenie oraz możliwości pro-
dukcyjne sprawiają, że pro-
ponujemy rozwiązania 
najkorzystniejsze finansowo 
i czasowo. Rozbudowany dział 

projektowy i ścisła współpra-
ca z klientem na każdym eta-
pie umożliwia wypracowanie 
rozwiązań w pełni dostosowa-
nych do potrzeb biznesu. Peł-
na kompatybilność wszystkich 
elementów montażowych jest 
istotna przy planowaniu dłu-
godystansowego rozwoju fir-
my – dzięki niej rozbudowa 
wyprodukowanej przez nas 
hali w przyszłości będzie rów-
nie prosta i szybka.

�� Co oznacza dla Państwa 
nominacja do tytułu JAKOŚĆ 
ROKU 2011?

- Jakość zawsze była dla nas 
priorytetem w działaniach. No-
minacja do tego prestiżowego 
tytułu jest dla nas, a przede 
wszystkim dla naszych klien-
tów, jej najlepszym potwier-
dzeniem. 

�� Dziękuję za rozmowę.
Magdalena Pułym

Więcej na: www.borga.pl

BRANŻA BUDOWLANA | BORGA nominowana do tytułu JAKOŚĆ ROKU 2011 

Przestrzeń  
dla wymagających
Rozmowa z Pawłem Chodorowskim, 
dyrektorem zarządzającym Borga Sp. z o.o.

szym ciągu prym wiodą te 
firmy, których priorytetem 
jest wysoka jakość usług.

�� Jakie sukcesy Ever Grupa 
osiągnęła w ostatnim czasie?

- Ever Grupa kontynu-
uje dynamiczny wzrost we 
wszystkich segmentach 
świadczonych usług. W okre-
sie ostatniego roku pozyska-
liśmy wielu prestiżowych 
klientów, dla których jakość 
jest podstawowym kryte-
rium decyzji o wyborze kon-
trahenta.

�� Proszę opowiedzieć o Pań-
stwa polityce jakości.

- Świadczymy usługi dla 
najbardziej wymagających 
klientów, dla których czystość 
jest wpisana w strategię dzia-
łania. Wielokrotnie poddawa-
ni byliśmy różnorodnym au-
dytom przeprowadzanym 
przez niezależne instytucje 
oceniające poziom czysto-
ści dla sektora spożywczego 
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Firma Dagoma jest śred-
niej wielkości fabryką 

artykułów spożywczych. 
Ponad 130 lat doświad-
czenia w przetwórstwie 
owocowo-warzywnym 
zapewniło tej marce roz-
poznawalność oraz po-
zwoliło trwale wpisać się 
w dzieje regionu pomor-
skiego. 

- Na rynku wyróżnia 
nas regionalność pro-
duktów oraz receptury 
niezmienne od lat. Gwa-
rantuje to wysoką jakość 
naszych wyrobów, zgod-
nie z misją firmy, któ-
ra brzmi: „Smak tradycji 
w codziennej kuchni” – 
mówi Georgios Orfanos, 
prezes zarządu Dagoma 
Sp. z o.o. 

Najlepszej jakości su-
rowce zastosowane do 
produkcji przetworów 
zapewniają bogate wa-
lory smakowe. Szeroka 
gama produktów spra-
wia, że każdy smakosz 
odnajdzie w produk-
tach Dagomy coś dla sie-
bie. Mimo, że począt-
ki firmy sięgają czasów 
sprzed dwóch stuleci, to 

dziś zakład jest nowo-
czesną organizacją re-
agującą na zmieniające 
się potrzeby klientów. 
Firma działa efektyw-
nie, zapewniając odbior-
com produkty wysokiej 
jakości. Dostarcza na ry-
nek dżemy i marmola-
dy oraz inne przetwo-
ry owocowo-warzywne, 
w tym znakomitej jako-
ści ogórki kaszubskie.  
W ofercie firmy znajdu-
ją się również musztar-
dy. Na szczególną uwagę 
zasługują: gdańska, ka-
szubska, meksykańska 
oraz ta z zielonym pie-
przem.

W firmie został wdro-
żony zintegrowany sys-
tem zarządzania jakością 
i bezpieczeństwem żyw-
ności, zgodny z norma-
mi PN-EN ISO 9001:2009 
i PN-EN ISO 22000:2006 
oraz system HACCP.  
- W najbliższym czasie 
planujemy wzrost sprze-
daży poprzez ekspansję 
na rynki zagraniczne oraz 
poszerzenie asortymentu  
– mówi Georgios Orfanos.

Łukasz Wilczek

Tradycja  
smakuje

Ośrodek powstał 
w 1971 roku, z myślą 

o stworzeniu silnego za-
plecza konstrukcyjno-ba-
dawczego w zakresie ar-
tylerii przeciwlotniczej. 
Jego siedziba została zlo-
kalizowana na terenie 
Zakładów Mechanicz-

nych, aby opracowy-
wane konstrukcje szyb-
ko zostały wdrożone 
do produkcji. OBR SM  
Sp. z o.o. obecnie nale-
ży do Bumar Sp. z o.o. 
w Warszawie, w połowie 
roku ma zostać człon-
kiem Dywizji Bumar 
Żołnierz. Ośrodek jest 
wykonawcą prac badaw-
czo-rozwojowych i wdro-
żeniowych dla polskiego 
Ministerstwa Obrony Na-
rodowej i stale poszerza 
zakres swojej działalno-
ści. Jego specjalizacją jest 
opracowywanie i wdro-
żenie artyleryjskich oraz 
ar t yler y jsko -rak ieto -
wych systemów przeciw-
lotniczych w kalibrach  
20–35 mm, zdalnie stero-
wanych systemów uzbro-
jenia, bojowych systemów 
wieżowych, wielolufo-
wych armat i karabinów 
oraz uzbrojenia strzelec-

kiego. Obecnie główny-
mi kierunkami działania 
Ośrodka są m.in.: systemy 
obrony przeciwlotniczej, 
systemy szkoleniowe, 
urządzenia badawcze, 
systemy wieżowe, pojaz-
dy bojowe, uzbrojenie, 
wyposażenie indywidu-
alne i badania sprzętu 
uzbrojenia. OBR SM wie-
lokrotnie przyczyniał 
się do sukcesów Wojska 
Polskiego. Wspaniałym 
zwieńczeniem 40-letniej 
działalności jest nomi-
nacja OBR SM do presti-
żowego tytułu JAKOŚĆ 
ROKU 2011. To kolejny 
powód do świętowania 
przy okazji obchodów 
tego zacnego jubileuszu. 

Katarzyna Czenczek

Czy firma z długoletnimi tradycjami, oferująca regio-
nalne wyroby może być nowoczesnym przedsiębior-
stwem, które z powodzeniem funkcjonuje na polskim 
rynku? Realia pokazały, że wieloletnie doświadcze-
nie w branży oraz postawienie na regionalne prze-
twory to przepis na sukces.

Najlepsza linia obrony
Ośrodek Badawczo- 
Rozwojowy Sprzętu 
Mechanicznego w  Tar-
nowie obchodzi wspa-
niały jubileusz. W 2011 
roku mija bowiem już 
40 lat, podczas których 
wpływał on na moder-
nizację i restrukturyza-
cję Wojska Polskiego. 
Zajmuje się on opraco-
wywaniem, rozwojem 
i produkcją głównie ar-
tyleryjskich i artyleryj-
sko-rakietowych zesta-
wów przeciwlotniczych 
bliskiego zasięgu. 

�� W bieżącym roku Państwa 
spółka obchodzi jubileusz 
20–lecia istnienia. 

- W 1991 roku powstał 
w Malanowie niewielki za-
kład produkcyjny zatrud-
niający 30 osób, pracujących 
w 2 małych budynkach. Na 
przestrzeni dwóch dekad 
zmienił się w olbrzymi za-
kład o 1700-osobowej zało-
dze. W tym czasie w zna-
czący sposób rozszerzaliśmy 
naszą działalność. Do tej źró-
dłowej, tj. związanej z mebla-
mi i parasolami ogrodowymi, 
dołączyła również produkcja 
mebli tapicerowanych, podu-
szek i materacy, pianki poli-
uretanowej oraz sprzedaż 
tekstyliów domowych. 

Wspomniane cyfry i fakty 
są wyznacznikiem naszego 
rozwoju i sukcesu.

�� Czy można zatem powie-
dzieć, że Sun Garden staje się 
koncernem?

- Zdecydowanie tak – kon-
cernem, który rośnie w siłę 
i nieustannie się rozwija. Na-
sze oddziały znajdują się w 3 
krajach europejskich – oprócz 
Polski także w Niemczech 
i Rumunii. 

Polski zakład odnotował 
w ubiegłym roku znaczny 
wzrost. I to zarówno wielko-
ści produkcji, jak i wolumenu 
sprzedaży, co przełożyło się 
na lepszy wynik finansowy. 

�� Dzięki czemu osiągnęliście 
Państwo taki wynik?

- Ogromnym zainteresowa-
niem cieszą się wytwarzane 
przez nas materace łóżkowe. 
Pomimo, że produkujemy je za-
ledwie 3 lata, już osiągnęliśmy 
pozycję jednego z pięciu głów-
nych dostawców tego produk-
tu na rynek niemiecki. Znaczą-
cy udział w sprzedaży w tym 
kraju zawdzięczamy szeroko 
zakrojonym działaniom eks-
pansywnym w zakresie poli-
tyki cenowej i jakościowej. 

�� Właśnie – dynamiczny roz-
wój firmy nie przysłonił kwe-
stii jakościowych?

- Zgadza się. Politykę jako-
ści traktujemy jako fundament 
skutecznego funkcjonowania 
na rynku. Wiemy, że klien-

ci, szczególnie na rynku nie-
mieckim, mają swoje wysokie 
oczekiwania jakościowe. A my 
robimy wszystko, by im spro-
stać – jak widać z sukcesem. 
Posiadamy wewnętrzne sys-
temy i procedury zapewnienia 
jakości pokrywające się z za-
łożeniami systemu ISO. Stwo-
rzyliśmy 30–osobowy dział 
zapewnienia jakości, odpo-
wiedzialny za monitorowanie 
produkcji na każdym etapie. 

Ponadto nasze wyroby pod-
dajemy specjalistycznym cer-
tyfikacjom wymaganym przez 
naszych klientów. Stąd posia-
damy m. in. certyfikaty eko-
logiczne i atesty potwierdza-
jące niską emisję związków 
chemicznych z materacy czy 
tekstyliów. 

�� Działania te zaowocowały 
przyznaniem już po raz drugi 
tytułu JAKOŚĆ ROKU oraz na-
grody specjalnej JAKOŚĆ ROKU 
SREBRO. Jak Panowie przyj-
mują to wyróżnienie?

- Bardzo cieszy fakt, że na-
sze zaangażowanie w dzia-
łania na polu jakościowym 
są dostrzegane i doceniane 
przez niezależne gremia. De-
cyzja kapituły konkursu o po-
nownym przyznaniu nagro-
dy JAKOŚĆ ROKU jest dla 
nas powodem do dumy i sa-
tysfakcji. To jednocześnie zo-
bowiązanie i motywacja do 
tego, by utrzymać jakość pra-
cy i produktów na najwyż-
szym możliwym poziomie. 

�� W jakim kierunku będzie 
rozwijać się Sun Garden 
w najbliższym czasie?

- Niedawno zakończyli-
śmy prace nad opracowa-
niem strategii rozwoju kon-
cernu na najbliższe 5 lat. Nie 
wszystkie szczegóły można 
już zdradzić, ale z pewnością 
utrzymana zostanie dotych-
czasowa linia inwestycyj-
na w infrastrukturę zakładu 
i park maszynowy. Wszystko 
po to, by brand Sun Garden 
był jeszcze bardziej rozpo-
znawalny, dzięki szerokie-
mu spektrum oferowanych 
produktów. 

�� Dziękuję za rozmowę.
Krzysztof Stadler

MEBLE | SUN GARDEN zdobywcą nagrody JAKOŚĆ ROKU SREBRO

Koncern rośnie w siłę
Rozmowa z Witoldem Jareckim, dyrektorem zakładu 
oraz Ireneuszem Wuwerem, dyrektorem finansowym Sun Garden Sp. z o.o.

Będąc wiodącym do-
stawcą usług infor-
matycznych, opro-

gramowania i sprzętu, 
krakowska spółka reali-
zuje wdrożenia z zakre-
su: zarządzania projekta-
mi i portfelami projektów 
(EPM i PPM), zarządzania 
wiedzą i informacją, elek-
tronicznego obiegu doku-
mentów oraz Business In-
telligence, dedykowane 
głównie dużym i średnim 
przedsiębiorstwom. Com-
puter Plus Kraków S.A. 
ściśle współpracuje z wio-
dącymi producentami opro-
gramowania, oferując m.in. 
rozwiązania firmy Micro-
soft. Przewagę konkuren-

cyjną stanowi komplekso-
wość świadczonych usług, 
uzupełniana wsparciem 
technicznym zapewnia-
nym przez zespół inżynie-
rów i programistów. Firma 
posiada wieloletnie do-
świadczenie we wdraża-
niu technologii SharePoint, 
co wykorzystuje, wdraża-
jąc systemy zarządzania 
projektami Microsoft. We 
wdrożeniu łączy metody-
kę zarządzania projektami 
i podejście do strategiczne-
go zarządzania portfelem 
z narzędziami do pracy 
grupowej, wymiany infor-
macji i obiegu dokumentów 
oraz zapewnia integrację 
z systemami finansowo-

księgowymi, kadrowo-pła-
cowymi i innymi.

- Doświadczenie pozwa-
la nam dostosować oferowa-
ne rozwiązania do potrzeb  
klientów, zapewniając in-
dywidualne podejście do 
problemów biznesowych, 
co także owocuje atmosferą 
długofalowej, partnerskiej 
współpracy. Wyzwaniem 
dla nas jest wszystko to, cze-
go potrzebuje klient, a goto-
we systemy „nie potrafią” – 
mówi Andrzej Koncewicz, 
prezes zarządu Computer 
Plus Kraków S.A. 

Nieustanną dbałość o za-
pewnienie najwyższej jako-
ści świadczonych usług po-
twierdza odnowiony przez 
spółkę w 2010 roku certy-
fikat ISO 9001 oraz kolej-
na nominacja do tytułu JA-
KOŚĆ ROKU.

Magdalena Pułym

IT na plus
Spółka Computer Plus Kraków S.A. od ponad 20 lat 
wdraża zaawansowane technologie wspierające za-
rządzanie przedsiębiorstwem. W tym roku po raz 
kolejny, jako trzykrotny laureat największego kon-
kursu projakościowego w Polsce, pretenduje do ty-
tułu JAKOŚĆ ROKU ZŁOTO 2012.

REKLAMA
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Konkurs JAKOŚĆ 
ROKU powstał 
5 lat temu. Po-
mysłodawcą i or-

ganizatorem jest katowic-
ka Agencja Kreatywna 
Public PR, wydawca Biz-
nes Raportu, ukazującego 
się w Dzienniku Gazecie 
Prawnej, oraz dodatku Eco-
nomy Life w Rzeczpospoli-
tej. Za merytoryczną stronę 
przedsięwzięcia odpowia-
da Polskie Centrum Badań 
i Certyfikacji S.A., najstar-
sza instytucja państwowa 

zajmująca się w naszym 
kraju kwestiami związa-
nymi z jakością.

Konkurs skierowa-
ny jest głównie do sekto-
ra małych i średnich firm. 
Podstawowym kryterium 
wyboru jest podejście 
przedsiębiorstw do kwe-
stii zarządzania jakością. 
Przy wyborze laureatów 
decydują m.in.: wdrożone 
systemy jakości - np. ISO 
czy BRC, systemy bezpie-
czeństwa żywności - np. 
HACCP, a także uwzględ-

nienie wysokich standar-
dów w misji przedsiębior-
stwa oraz zaangażowanie 
w stałe podnoszenie jakości 
przez pracowników przed-
siębiorstwa.

Kwalifikacja uczestników 
odbywa się dwuetapowo. 
W pierwszym gromadzo-
ne są ankiety weryfika-
cyjne. W drugim Kapituła 
Konkursu, po wcześniej-
szej analizie dostarczonych 
przez uczestników materia-
łów, dokonuje ostatecznego 
wyboru.

Wśród laureatów kon-
kursu są m.in. firmy: 
BARTEK S.A., EMALIA 
OLKUSZ S.A., FIRMA RO-
LESKI Sp.j., SITA Sp. z o.o., 
Sodexo Motivation Solu-
tions Sp. z o.o., WOJNA-
ROWSCY Sp. z o.o., LEIER 
POLSKA S.A., NESTLE 
WATERS POLSKA S.A. 
ODDZIAŁ DAR NATU-

RY, PKP ENERGETYKA, 
SORAYA S.A., ANWIS AG 
WIŚNIEWSCY Sp.j., CERA-
MIKA PARADYŻ Sp. z o.o.

Nagrodę EKO JAKOŚC 
ROKU zdobyły m.in.: Bal-
tic Wood S.A., BLACK  
POINT S.A. i Elektrownia 
KOZIENICE S.A. Wśród 
instytutów badawczych 
triumfowały m.in.: CEN-
TRUM BADAŃ KOSMICZ-
NYCH POLSKIEJ AKA-
DEMII NAUK, INSTYTUT 
BIOTECHNOLOGII I AN-
TYBIOTYKÓW czy POLI-
TECHNIKA RZESZOWSKA 
IM. IGNACEGO ŁUKASIE-
WICZA.

Na zgłoszenia do najwięk-
szego w Polsce konkursu 
projakościowego czekamy 
do grudnia br. pod adresem: 
zgloszenia@jakoscroku.pl 
lub telefonicznie pod nume-
rem telefonu: 32/258 20 66.

Krzysztof Stadler

Cieszę się, że w  trakcie 
polskiego przewodnic-
twa w Radzie UE zamie-
rzamy zadbać o środowi-
sko naturalne wspólnoty. 
Będziemy popierać Chor-
wację i Turcję w drodze do 
Unii Europejskiej. Zamie-
rzamy też podjąć wiele 
mniej lub bardziej waż-
nych decyzji. Sądzę jed-
nak, że ten okres powin-
niśmy przede wszystkim 
spożytkować na osiągnię-
ciu jak największych ko-
rzyści dla naszej gospo-
darki. Skupmy się na so-
bie… Bądźmy egoistami. 
Przecież to nic nadzwy-
czajnego we współczes-
nej Europie.

W RPA podczas ko-
lejnego szczy-
tu klimatycznego 

w grudniu 2011 roku Euro-
pa pod przewodnictwem 
Polski będzie przekonywać 
świat do redukcji emisji 
CO2. Jest to niezwykle istot-
na kwestia szczególnie dla 
naszej gospodarki, opartej 
głównie na węglu. Znajdzie-
my się więc między młotem 
a kowadłem. Do rozwiąza-
nia jest też kwestia kontro-
li elektrowni jądrowych, 

w sprawie których, chociaż 
zbliżono stanowiska, na-
dal nie ma finalnego poro-
zumienia. Ważnym proble-
mem, który należy poruszyć 
jest też oczywiście regula-
cja przepisów dotyczących 
wydobywania gazu łupko-
wego. Wiele wskazuje więc 
na to, że pracy nam nie za-
braknie.

Niestety, ogólne stano-
wisko Parlamentu Euro-
pejskiego nie sprzyja na-
szym interesom. Dlatego 
polscy dyplomaci muszą 
stanąć na wysokości zada-
nia i zapewnić nam możli-
wość decydowania, z cze-
go będziemy wytwarzać 

energię. Oczywiście, musi-
my pracować nad bezpiecz-
nym dla środowiska wyko-
rzystaniem węgla. Trzeba 
zadbać o naturalne eko-
systemy, jeżeli zaczniemy 
wydobywać gaz łupkowy. 
Jednak powinniśmy także 
wyjaśnić urzędnikom unij-
nym, że aby zmienić naszą 
energetykę, potrzebujemy 
dziesiątków lat.

Wiem, że nie przekonamy 
frakcji „Zielonych’’ do paliw 
kopalnych. Zdaję sobie spra-
wę z tego, iż „syty głodnego 
nie zrozumie’’, Francja nie 
ugnie się pod naszym naci-
skiem i nie poprze planów 
eksploatacji gazu łupkowe-
go. Niemcy oczywiście na-
dal, mimo rosnących cen, je-
dynie rosyjski gaz uznawać 
będą za najlepsze paliwo.

Jednakże w myśl powie-
dzenia, że kropla drąży 
skałę, musimy nieustannie 
- w każdy możliwy sposób 
- przedstawiać nasze proble-
my. To jedyna droga to tego, 
by nas wysłuchano. Być 
może nawet zyskamy wię-
cej zwolenników i na koniec 
roku z przyjemnością będę 
mówił o sukcesach polskiej 
prezydencji.

Bogdan Marcinkiewicz 
poseł do Parlamentu  

Europejskiego

Trwa konkurs JAKOŚĆ ROKU 2011 

Już po raz 6. wybieramy najlepszych w jakości. 
Szansę mają wszyscy. Warunek? Tylko jeden - po-
stawienie jakości na piedestale wartości przed-
siębiorstwa. Uczynienie z niej świadomej i re-
alizowanej praktycznie idei, w którą zaangażo-
wany jest cały personel. Takie właśnie postawy 
promujemy poprzez największy w Polsce proja-
kościowy konkurs - JAKOŚĆ ROKU. 

TV Biznes wspiera 
ideę konkursu  
JAKOŚĆ ROKU 2011
Z satysfakcją informujemy, że TV Biznes zaanga-
żowała się w działania projakościowe i objęła pa-
tronatem medialnym konkurs JAKOŚĆ ROKU 2011.  
Dzięki temu idea konkursu - wspieranie zarządza-
nia przez jakość i promowanie projakościowych po-
staw - zdobyła prestiżowego sojusznika. - Cieszę się, 
że pomysł na zwiększanie przewagi konkrecyjnej 
przedsiębiorstw poprzez doskonalenie jakości zdo-
bywa uznanie w mediach. Dzięki temu mamy ogrom-
ną szansę na dalszy wzrost projakościowej świa-
domości w polityce produkcyjnej i usługowej wśród 
polskich firm. A to docenią konsumenci - powiedział 
Marcin Kałużny, redaktor naczelny Biznes Raportu, 
pomysłodawca konkursu. 

Jak dotąd patronat nad uroczystą Galą Finałową ob-
jęli także: Dziennik Gazeta Prawna oraz Bogdan Mar-
cinkiewicz, poseł do Parlamentu Europejskiego. 

FELIETON |  Bogdan Marcinkiewicz - poseł do Parlamentu Europejskiego 
 - patronem honorowym konkursu JAKOŚĆ ROKU

Podczas prezydencji  
bądźmy egoistami

�� Przemysłowe Centrum 
Optyki S.A. od 35 lat do-
starcza Polskim Siłom 
Zbrojnym zaawansowany 
technologicznie sprzęt 
optoelektroniczny. Jego hi-
storia pokazuje, że konse-
kwentne zarządzanie firmą 
jest kluczem do zdobycia 
pozycji lidera w  branży  
i  w szeroko pojmowa-
nym biznesie. Co decyduje 
o  trwałym powodzeniu 
przedsiębiorstwa?

- Składa się na nie wiele 
czynników. Obok stosowa-
nych przez nas technologii, 
które są wynikiem współ-
czesnych osiągnięć nauki, 
naszą siłą zawsze był i bę-
dzie zgrany zespół wykwa-
lifikowanych pracowników. 
Dzięki ich pracy nasze wy-
roby od lat zyskują uzna-
nie zarówno wojskowych, 
jak i współpracujących 
z nami prywatnych odbior-
ców krajowych i zagranicz-
nych. Jesteśmy szczególnie 
zobowiązani do tworze-
nia produktów o najwyż-
szych parametrach jakości, 
ponieważ współdziałamy 
w budowie silnej pozycji 

krajowego przemysłu zbro-
jeniowego jako ważnego ele-
mentu systemu obronnego 
państwa.

�� Doceniła to kapituła kon-
kursu JAKOŚĆ ROKU 2010, na-
gradzając firmę za jeden z jej 
sztandarowych produktów: 
monokular termalno–nokto-
wizyjny MTN-1. Co dla Pań-
stwa oznacza ta nagroda?

- Tytuł JAKOŚĆ ROKU 
2010 potwierdza, że na-
sza praca ma sens, stanowi 
też jeden z drogowskazów 
na drodze rozwoju. Pośród 
wielu zdobytych wyróżnień 
- w tym godła Teraz Pol-
ska, Lidera Polskiego Bizne-
su czy nagrody Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej dla 
produktu najlepiej służące-
go podniesieniu bezpieczeń-
stwa żołnierzy Sił Zbrojnych 
RP - jakościowe odznaczenia 
budują poczucie zaufania do 
produktu. A to bardzo sobie 

cenimy, szczególnie że na-
grodę otrzymało unikato-
we na skalę światową urzą-
dzenie obserwacyjne, łączące 
w sobie cechy noktowizyjne 
oraz termowizyjne.

�� Jak przedstawia się misja 
i wizja PCO?

- Misją jest spełnianie 
oczekiwań i wymagań klien-
ta poprzez dostarczanie mu 
na czas nowoczesnych i nie-
zawodnych urządzeń opto-
elektronicznych zapew-
niających bezpieczeństwo. 
Planujemy też uzyskać do 
roku 2015 roku pozycję wio-
dącego dostawcy produk-
tów dla służb mundurowych 
w Polsce i na wybranych ryn-
kach zagranicznych.

�� Czy to jedyne plany na 
przyszłość?

- Oczywiście nie. Realizu-
jemy jednocześnie bardzo 
wiele projektów. Jednym 
z nich jest przekształcenie 
Dywizji Bumar Żołnierz 
w podgrupę kapitałową zło-
żoną z pięciu firm na cze-
le z PCO S.A. Jest to wielkie 
wyzwanie, ale wierzę, że po-
trafimy je podjąć, wyznaczyć 
sobie zadania i rozpocząć ich 
sumienną realizację.

�� Dziękuję za rozmowę.
Monika Klimczyk

PRZEMYSŁ OBRONNY | PCO S.A. zdobywcą nagrody JAKOŚĆ ROKU 2010 

Bezpieczna  
strategia sukcesu
Rozmowa z Ryszardem 
Kardaszem, Prezesem 
Zarządu Przemysłowego 
Centrum Optyki S.A.


