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Miniony rok 2008 
był dla Lublina obfi-
tującym w wiele waż-
nych wydarzeń. Pro-
szę o podsumowanie 
tego okresu.

- Ostatnie dwa-
naście miesięcy było 
przede wszystkim 
czasem wytężonej 
pracy. Władze mia-
sta robiły wszystko, 
co w ich mocy, aby obalić mit, 
że Lublin nie jest atrakcyjnym 
miejscem dla inwestorów. Mam 
bardzo silne wrażenie, że uda-
ło nam się to osiągnąć. Potwier-
dzeniem jest fakt wysokich lo-
kat Lublina w wielu rankingach 
miast najbardziej atrakcyjnych 
inwestycyjnie. W jednym z nich 
znaleźliśmy się na pierwszym 
miejscu wraz z Toruniem. Na-
tomiast magazyn Forbes uznał, 
że jesteśmy drugim w Polsce 
miastem pod względem atrak-
cyjności inwestycyjnej. Nie są 
to jednak tylko fakty medial-
ne. Wystarczy przejechać obok 
terenów Felina, aby na własne 
oczy przekonać się, że faktycz-
nie powstają tam już pierwsze 
nowe zakłady. Obecnie trwają 
prace przy powstawaniu fabryk 
Ball Packaging, Aliplast i Ra-
matti. Prace budowlane firmy 
te chcą zakończyć w 2009 roku.

W jaki sposób udało się osią-
gnąć taki sukces?

- Olbrzymi wpływ na ten 
sukces miała współpraca w tria-





LUBLIN | OWOcna WsPółPraca bIzNEsu, NAuKI I sAMORząDu

Sukces dzięki triadzie 
Rozmowa z Elżbietą  Kołodziej – Wnuk, zastępcą prezydenta Lublina

dzie biznes – nauka 
– samorząd. Uwa-
żam, że silne środo-
wisko akademickie 
jest podstawowym 
atutem naszego 
miasta. Słyszę to na 
każdym spotkaniu 
z przedstawiciela-
mi firm, które roz-
ważają możliwość 
za i nwestowa n ia  

w Lublinie. Wykorzystanie 
tego wielkiego potencjału było 
dotychczas nikłe i uważam, że 
wciąż jest zbyt małe. Współ-
praca między sferą nauki  
a gospodarką ani w Polsce, ani 
w Europie nie przynosi ocze-
kiwanych efektów. Jedynie  
w USA to współdziałanie owo-
cuje większymi sukcesami na 
polu gospodarki. Z tego wzorca 
chcemy czerpać. Samorząd ma  
w Lublinie stymulować rozwój 
gospodarczy, poprzez stwarza-
nie jak najlepszych warunków 
współpracy między sferą biz-
nesu a nauki.

czy miasto zamierza specja-
lizować się w jakiejś określonej 
branży?

- To, że miasto ma swoją tra-
dycję, zobowiązuje.

Byliśmy zdeterminowani 
i na szczęście udało się nam 
przyciągnąć do Lublina Euro-
pejską Szkołę Sędziów i Pro-
kuratorów, która doskonale 
wpisze się w naukowy klimat 
naszego miasta - na ten cel 



przekazaliśmy pałac przy 
głównej ulicy. Liczę na to, że 
znajdzie się w Lublinie rów-
nież siedziba E- sądu, dla któ-
rego również przygotowujemy 
przekazanie okazałej nieru-
chomości. To, co udało nam się 
wspólnie osiągnąć, motywu-
je do jeszcze intensywniejszej 
pracy w poszukiwaniu inwe-
storów z zakresu nowych tech-
nologii BPO i IT. I takie firmy 
przygotowują się do kolejne-
go przetargu na działki w stre-
fie. Nie zapominamy również  
o wspieraniu środowiska aka-
demickiego na polu innych 
dziedzin nauki.

Uważam ponadto, że pre-
zydent Lublina Adam Wasi-
lewski odniósł duży osobisty 
sukces. Udało mu się bowiem 
przekonać nie tylko wielu na-
ukowców, ale również polity-
ków i władze województwa, 
że naszym znakiem rozpo-
znawczym powinna być ener-
gia odnawialna. Pamiętam, że 
gdy dwa lata temu w jego wy-
powiedziach zaczęły pojawiać 
się takie tezy jak Energetyczny 
Lublin czy Lubelszczyzna - Zie-
lonym Kuwejtem, to były one 
wtedy przyjmowane z pewną 
dozą niedowierzania. Wciąż 
wierzymy w powodzenie 
tej sprawy dlatego nieustan-
nie poszukujemy inwestorów  
z branży energii. Rozpoczę-
liśmy negocjacje w sprawie 
utworzenia w naszym mieście 

Centrum Badań Energii i Paliw 
Alternatywnych. W całokształt 
tych działań doskonale wpisuje 
się porozumienie zawarte po-
między Bogdanką a Azotami  
w zakresie gazyfikacji węgla.

nie sposób tego nie dostrzec. 
To jednak nie wystarczy. nie-
zwykle ważnym elementem jest 
również zapewnienie obecnym 
i przyszłym inwestorom odpo-
wiedniej infrastruktury.

- Zgadza się. Nie jest ta-
jemnicą, że dobre połącze-
nia komunikacyjne z pozosta-
łą częścią kraju, a zwłaszcza  
z Warszawą, będą przysłowio-
wym motorem napędowym 
rozwoju naszego miasta. Liczy-
my na ekspresowe połączenie 
ze stolicą i ze wschodnią grani-
cą państwa wraz z obwodnicą 
Lublina. Zadaniem miasta bę-
dzie zbudowanie bądź przebu-
dowanie połączeń z obwodnicą 
miasta. W tym roku zakończy-
my uzbrojenie pierwszej części 
strefy ekonomicznej i przygo-
towujemy się do drugiej części 
już wykupionej przez Gminę 
Lublin. Zgodnie z obietnicami 
wyborczymi budujemy razem 
z Urzędem Marszałkowskim 
lotnisko w Świdniku i to nasze 
miasto jest głównym udzia-
łowcem w tej spółce lotniczej.  
W ostatnim czasie doszło do 
wykupu gruntów pod tę in-
westycję i przeprowadzenia 
rozbiórki domów na terenie 
przyszłego lotniska. Rozstrzy-



gnięto także konkurs na opra-
cowanie koncepcji architekto-
niczno-urbanistycznej lotniska  
i dokumentacji projektowej. 
To wszystko po-
zwala mi wie-
rzyć w sukces 
tego przedsię-
wzięcia - uzy-
skania pozwole-
nia na budowę  
i jej rozpoczęcia 
w 2009 roku.

Jakie macie Państwo plany dla 
miasta na rozpoczynający się rok 
2009?

- Jak dotąd udało nam się 
osiągnąć bardzo wiele, choć-
by w kwestii pozyskania kilku 
ważnych inwestorów. Oczywi-
ście zdaję sobie sprawę z faktu, 
że naszym sprzymierzeńcem 
była dobra koniunktura gospo-
darcza. Z szacunkiem, ale i bez 
nadmiernego demonizowania 
podchodzimy do informacji  
o zbliżającym się również do 
naszego miasta kryzysie go-
spodarczym. Zakładamy, że rok 
bieżący będzie pomimo wszyst-
ko czasem dalszego rozwoju na-
szej Strefy Ekonomicznej, tym 



bardziej, że kolejni inwestorzy 
występują już o zezwolenia na 
działalność w Strefie. Z niecier-
pliwością czekamy na posze-

rzenie Podstrefy 
Lublin o grunty 
stanowiące wła-
sność Gminy i 
Skarbu Państwa.

Są to zie-
mie wykupio-
ne przez Gminę 
od prywatnych 

właścicieli oraz po byłym za-
kładzie Daewoo Motor Polska  
w upadłości. Wykorzystano tak-
że część terenów po zamkniętej 
Cukrowni w 2008 roku - włącze-
nie tego obszaru jest dla nas bar-
dzo ważne, spowoduje bowiem 
rewitalizację i aktywizację za-
niedbanych terenów miasta.

W 2009 r. planujemy również 
wystąpić z wnioskiem o posze-
rzenie Podstrefy o kolejne hek-
tary. Współpracujemy z PAIZ, 
agendą najlepiej przygotowa-
ną do pozyskiwania kolejnych 
inwestorów, bo Lublin to dobre 
miejsce do inwestowania.

Dziękuję za rozmowę.
Krzysztof stadler
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Misją jakość i bezpieczeństwo 
Firma	Bombardier	Trans-
portation	(Rail	Engineering)	
Polska	Sp.	z	o.o.	z	sukce-
sem	wychodzi	naprzeciw	
potrzebom	i	oczekiwaniom	
klientów.	Swoje	cele	realizuje	
poprzez	doskonalenie	zarzą-
dzania	procesami,	persone-
lem	oraz	zasobami.	Praca	
zespołowa,	rozwój	zawodowy	
pracowników	i	dobra	atmos-
fera	w	firmie	stanowią	nie-
wątpliwie	podstawę	sukcesu	
spółki	Bombardier.

Praca Bombardiera zwią-
zana jest bezpośrednio 

z utrzymaniem bezpie-
czeństwa na kolei. Dlate-
go najważniejszym celem 
stawianym w firmie jest 
zapewnienie najwyższe-
go poziomu usług konsul-
tingowo - projektowych 
oraz bezpieczeństwa sto-
sowanych rozwiązań. Dru-
gą, równie ważną rzeczą, 
jest terminowa realizacja 
usług wolnych od wad. 
Dla każdego projektu wy-
znaczany jest więc odrębny 
projektant oraz sprawdza-
jący, o udokumentowa-
nych uprawnieniach bu-
dowlanych w wymaganej 
specjalności. Bombardier 
wykonuje okresowe prze-
glądy realizacji zadań  
w projektach. Uczestniczą 
w nich Kierownicy Zespo-

łów Projektowych. Projek-
ty przechodzą także proces 
sprawdzania przez Zespół 
Sprawdzający, w którym 
po pozytywnej weryfikacji 
uzyskują Deklarację Zgod-
ności. Potwierdza ona, że 
projekt spełnia warunki 
ustanowionego w firmie 
Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania Jakością i Śro-
dowiskiem zgodnego z nor-
mami PN-EN ISO 9001:2001 
i PN-EN ISO 14001:2005. 
Ponadto projekty przecho-
dzą pełną procedurę wali-
dacji w laboratorium oraz  
w terenie. Bombardier wkła-
da również wiele wysiłku  
w szkolenia pracowników.  

Jakość odgrywa w firmie 
ogromną rolę. - Dla zagwa-
rantowania oraz doskona-
lenia przyjętej polityki ja-
kości, spośród członków 
Zarządu wyznaczony jest 
upoważniony i kompetent-
ny Pełnomocnik Zarządu 
ds. Zintegrowanego Syste-
mu Zarządzania Jakością  
i Zarządzania Środowisko-
wego. Odpowiada on za pi-
semne rozwinięcie polityki 
i celów ZSZ w wymierne  
i jednoznacznie określo-
ne zadania, dotyczące po-
szczególnych stanowisk 
lub komórek organizacyj-
nych Spółki. Natomiast 
kierownicy komórek or-

ganizacyjnych prowadzą 
działania tak, aby polity-
ka, cele i zasady postępo-
wania dotyczące ZSZ były 
jednoznaczne i zrozumiałe 
przez podle-
głych im pra-
c ow n i ków,  
a także odpo-
wiednio wdrożone i utrzy-
mane w codziennej działal-
ności. Wszyscy pracownicy 
odpowiadają za szeroko 
pojętą jakość swojej pracy 
i spełnienia w niej wyma-
gań środowiskowych oraz 
za stosowanie zasad ZSZ 
określonych w Księdze Ja-
kości. Można więc powie-
dzieć, że jakość jest priory-
tetem na każdym szczeblu 
organizacyjnym firmy  
– mówi Krystyna Kornaś, 
członek zarządu, Dyrek-
tor ds. realizacji projektów 
w Bombardier Transporta-
tion (Rail Engineering) Pol-
ska Sp. z o.o.

Świadczą o tym rów-
nież dokonane w firmie 
wdrożenia. W 2001 roku 
Bombardier wdrożył Sys-
tem Zarządzania Jako-
ścią, zgodny z międzyna-
rodową normą PN-EN ISO 
9001:2001 i uzyskał Certyfi-
kat Systemu Jakości. Kolej-
nym etapem rozwoju sys-
temów zarządzania, jako 
wyraz szczególnej dba-

łości o środowisko, było 
wdrożenie 30 marca 2008 
roku Systemu Zarządzania 
Środowiskowego zgodnego  
z międzynarodową normą 

PN-EN ISO 
14001:2005. 
Oba syste-
my zostały 

połączone i obecnie działa-
ją jako jeden Zintegrowany 
System Zarządzania Jako-
ścią i Zarządzania Środo-
wiskowego, zgodny z mię-
dzynarodowymi normami. 
Dbając o ciągłe podnosze-
nie jakości swoich usług, 
firma w najbliższym cza-
sie rozpocznie przygoto-
wania do wprowadzenia 
Systemu Zarządzania Ja-
kością „IRIS”, dedykowa-
nego specjalnie dla trans-
portu kolejowego.

Firma Bombardier dys-
ponuje zespołem projek-
towym, który specjalizuje 
się w realizacji projektów 
ERTMS/ETCS, zarówno 
pod względem technicz-
nym, jak i organizacyj-
nym. Wdrożenie tego no-
woczesnego systemu  
o charakterze interopera-
cyjnym wraz z budową  
w Polsce linii dużych pręd-
kości to główny kieru-
nek rozwoju polskiej kolei  
w najbliższym czasie.

Dagmara szkudlarek

Prekursor 
bezpieczeństwa
Subaru	Import	Polska	Sp.	z	o.o.		
to	firma	istniejąca	od	paź-
dziernika	�999	roku.	Od	blisko	
�0	lat	podtrzymuje	image	
uznanej	światowej	marki	jed-
nocześnie	czynnie	angażując	
się	w	zwiększanie	bezpieczeń-
stwa	na	polskich	drogach.	
Wdraża	tym	samym	
nowoczesne	syste-
my	bezpieczeństwa.

Importer znanej 
marki, oprócz 

sukcesywnego bu-
dowania rynku sprzedaży, od 
9 lat organizuje również szkołę 
jazdy Subaru. - Dzięki naszym 
staraniom udało się doprowa-
dzić do rozwoju komunikacji 
z klientami, która ma miejsce 
nie tylko za pośrednictwem 
dealerów, ale również  ogólno-
dostępnego forum interneto-
wego oraz Zlotu Plejad, odby-
wającego się za każdym razem 
w innym miejscu Polski - mówi  
Witold Rogalski, prezes zarzą-
du Subaru Import Polska. - In-
nowacyjne rozwiązania zwią-
zane z bezpieczeństwem są 
domeną naszej firmy - dodaje. 

Wszystkie samochody Sub-
aru Import Polska objęte są sys-
temem DNA. Jest to system ko-
dowania różnych elementów 
technicznych pojazdu zmniej-
szający ryzyko kradzieży. Spół-
ka jako pierwsza przeszczepiła 

to rozwiązanie na grunt Eu-
ropy. Innym, jeszcze  ważniej-
szym, elementem jest ISR - In-
teligentny System Ratunkowy, 
czyli automatyczny system po-
wiadamiania o zaistnieniu wy-
padku i dokładnej jego lokali-
zacji. Zgodnie z badaniami UE, 

instalacja takich syste-
mów powinna zmniej-
szyć ilość śmiertelnych 
ofiar  wypadków dro-
gowych o ok. 10 %. - Je-
steśmy pierwszą firmą 
na terenie Europy, któ-

ra zestandaryzowała taki no-
woczesny system. Jednocześnie 
mamy okazję rozpowszechniać 
wiedzę na temat zwiększania 
bezpieczeństwa na polskich 
drogach. Obraliśmy właściwą 
drogę, dzięki której łatwiej jest 
przekonać innych, aby wspo-
magali nas w działaniach  
– mówi Witold Rogalski. 

Od niedawna Subaru jako 
jedyny importer umożliwia, 
za pośrednictwem internetu, 
zestawienie danych technicz-
nych własnej marki samocho-
du z marką konkurencyjną. 
Ponadto, wraz z popularnym 
portalem społecznościowym 
www.nasza-klasa.pl, organizu-
je kampanię o nazwie Dojedź 
bezpiecznie do dorosłości, do-
tyczącą poprawy bezpieczeń-
stwa na polskich drogach. 

natalia Zarzeka 
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Prowadzona przez Pana Kancelaria 
zbliża się do dwudziestolecia swojego 
istnienia. Jak podsumuje Pan ostatni 
rok jej działalności? 

- Z pewnością pozytywnie.  
W bieżącym roku miał miejsce dal-
szy rozwój naszej spółki. Pozyskali-
śmy wielu nowych klientów, co prze-
kłada się na ilość przeprowadzonych 
audytów sprawozdań finanso-
wych w spółkach. W roku 
2008 wykonaliśmy ich po-
nad 400. 

Był to bardzo dobry 
rok również ze wzglę-
du na fakt poszerzenia 
naszych kadr o blisko 
10%. Przybyło Kancela-
rii biegłych rewidentów 
– głównie młodych lu-
dzi, absolwentów ślą-
skich uczelni ekono-
micznych, takich jak 
np. Akademia Eko-
nomiczna. Są to oso-
by nie tylko stosow-
nie wykształcone, ale 
również posiadające 
odpowiednie cechy 
charakteru – sumien-
ność, skrupulatność, 
dokładność czy od-
pow iedzia l ność. 
Widzę w nich przy-
szłość Kancelarii. 

rok bieżący kojarzy 
się również z kryzysem  
w sektorze finansowym. 
czy klienci Kancelarii od-
czuli jego skutki?





- Niestety tak. Sytuacja jest 
dość trudna i otrzymujemy sy-
gnały od naszych kontrahen-
tów o pewnych utrudnieniach 
w funkcjonowaniu. Wyraża się 
to przede wszystkim w zmia-
nie podejścia banków do sprawy 
kredytowania projektów. Banki 

zaostrzyły kryteria finan-
sowania inwestycji, 

wymagając przy 
tym większych 
zabezpieczeń 
i wkładu wła-
snego. Z pew-
nością w dłuż-
szym okresie 
może się to od-
bić na rozwo-
ju gospodar-
czym. Miejmy 
jednak na-
dzieję, że kry-
zys nie okaże 
się tak głęboki 
i długotrwa-
ły oraz że  
w jak najmniej-
szym stopniu 
będzie dotyczył 
Polski i jej głów-
nych partnerów 
handlowych.

Pańska Kance-
laria już dwukrot-

nie zyskała uznanie 
kapituły konkursu 

JaKOŚĆ rOKU. W latach 
2006 – 2007 przyznano 
jej nagrodę w tym progra-



mie, a w roku ubiegłym kolej-
ną nominację. Jakie znacze-
nie mają dla Pana uzyskiwane 
nagrody?

- Przede wszystkim jest to 
olbrzymi prestiż. Miło nam, 
że niezależne gremia, takie 
jak np. Polskie Centrum Ba-
dań i Certyfikacji, pozytyw-

nie opiniują nasze starania  
o jak najwyższe standardy 
pracy. Jako firma nie boimy 
się poddawać wszelkiego 
typu ocenom, prowadzonym 
przez niezależne ośrodki. 
Każda kolejna nagroda jest 
z pewnością powodem do 
dumy i satysfakcji. 

W jaki sposób Kancelaria 
dba o jakość swoich usług?

- Doskonalimy się w ja-
kości poprzez zaangażowa-
nie w trzy kierunki działań. 
Po pierwsze dbamy o kształ-
towanie właściwych narzę-
dzi naszej pracy. Na tym 
polu współpracujemy z fir-
mą DATEV EG z Norymber-
gii, dzięki czemu stworzyli-
śmy wspólnie komputerowy 
program do pracy poszcze-
gólnych audytorów. Sto-
sowanie tego rozwiązania 
przez naszych biegłych re-
widentów wymusza na nich 
skrupulatność, wysoką ja-
kość pracy i zwracanie uwa-
gi na każdy detal. Bo jakość 
tkwi w szczegółach!

Po wtóre, permanentnie 
się doskonalimy i uzupełnia-
my wiedzę, poprzez uczest-
nictwo w różnego rodzaju 
seminariach, konferencjach 
oraz stażach, odbywających 
się tak w Polsce jak i w An-
glii czy we Włoszech. 

Ponadto stosujemy stałą 
kontrolę wewnętrzną. Każ-
dy z naszych pracowników 
może spodziewać się przy-
najmniej jednej w skali roku 
kontroli przeprowadzanego 
audytu. Jego raporty podda-
wane są analizie pod kątem 
poprawności wykonania. 
Przeprowadzają ją pracow-
nicy z najdłuższym w firmie 



stażem i doświadczeniem, 
którzy są jednocześnie człon-
kami krajowej komisji nad-
zoru. Już niedługo w naszej 
Kancelarii pojawi się osoba 
z zewnątrz, która przejmie 
te obowiązki. Jej zadaniem 
będzie niejako audytowanie 
pracy naszych audytorów. 

Macie Państwo moc-
ną i ugruntowaną pozycję 
na polskim rynku. czy pla-
nujecie również ekspansję 
zagraniczną?

- Od kilku lat działa-
my intensywnie na terenie 
Niemiec. Obsługujemy tam 
z powodzeniem kilkudzie-
sięciu klientów. Planujemy 
dalszy rozwój naszej pra-
cy poza granicami Polski. 
W najbliższym czasie sku-
pimy się na rynkach takich 
krajów jak Austria, Wło-
chy, Chorwacja czy Rosja  
i Ukraina.



Dlaczego akurat takie kie-
runki obiera Pana Kancelaria?

- Odpowiedź jest prost-
sza niż Pan się spodziewa. 
Nasi Polscy klienci inwestu-
ją za granicami kraju, a my 

migrujemy ra-
zem z nimi. 
Aktualnie po-
szczególni pra-
cownicy naszej 
firmy mówią  
w sześciu języ-
kach, co ułatwia 
pracę w Europie. 
Pomagamy na-
szym kontrahen-
tom w adapta-
cji do nowych, 
o d m i e n n y c h 
w a r u n k ó w 
prawnych pro-
wadzenia dzia-

łalności za granicą. Przy-
gotowujemy w ich imieniu 
stosowne dokumentacje prze-
targowe, wszelkiego rodzaju 
wnioski czy certyfikacje. 

W działalności między-
narodowej bazujemy na 
wiedzy i doświadczeniach 
naszych partnerów z grupy 
Moore Stephens obecnych 
na danym rynku. To w zna-
czący sposób ułatwia pracę  
i zwiększa jej efektywność. 

na koniec nie mogę nie za-
pytać o Pańskie plany na naj-
bliższą przyszłość.

- Zamierzamy w dalszym 
ciągu się rozwijać. Jeśli ry-
nek zgłosi takie zapotrzebo-
wanie to otworzymy kolejny 
po warszawskim i wrocław-
skim oddział naszej Kance-
larii. Rok 2009 będzie także 
czasem przeprowadzki fir-
my do własnego biurowca. 
Obecnie jesteśmy na ukoń-
czeniu prac budowlanych, 
więc w kolejne dwudziesto-
lecie działalności wejdziemy 
z nową siedzibą.

Dziękuję za rozmowę. 
Krzysztof stadler







JAKOŚĆ ROKU |  KancELaria POraD FinansOWO – KsięgOWych  
 PRzED szANsą NA zDObYCIE złOTEJ NAgRODY JAKOść ROKu

Bogata tradycja  
i śląska rzetelność 
Kancelaria	Porad	Finansowo	
–	Księgowych	prowadzi	swoją	
działalność	już	blisko	20	lat.	
W	tym	okresie	wypracowała	
sobie	znakomitą	markę	nie	
tylko	na	terenie	Śląska,	ale	
całego	kraju.	Przez	dwie	
dekady	zaufało	jej	wiele	
przedsiębiorstw,	które	
chwalą	jej	rzetelność	i	profe-
sjonalizm.	Te	cechy	potwier-
dza	również	dwukrotne	zdo-
bycie	w	latach	2006	–	2007	
lauru	w	konkursie	JAKOŚĆ	
ROKU	oraz	kolejna	nominacja	
w	edycji	za	rok	2008.

Założycielem i głównym 
udziałowcem katowickiej 

Kancelarii jest dr Piotr Rojek, 
biegły rewident z długolet-
nim stażem. Pełni on również 
funkcję prezesa zarządu spół-
ki, w którym partneruje mu 
sześć najdłużej związanych 
z firmą osób. KPFK Sp. z o.o. 
od ponad 10-ciu lat utrzymu-
je wysoką pozycję w pierw-
szej dziesiątce rankingu au-
dytorów spółek giełdowych, 
publikowanego rokrocznie  
w Rzeczpospolitej. 

Podstawową działalnością 
i główną specjalizacją firmy 
jest badanie rocznych spra-
wozdań finansowych spół-
ek, pod kątem poprawności 
prowadzenia ksiąg rachun-
kowych w oparciu o Ustawę 
o rachunkowości. W bieżą-
cym roku spółka przeprowa-
dziła 400 tego typu audytów. 

Ponadto Kancelaria oferu-
je szereg usług doradczych 
m.in. w zakresie fuzji i prze-
jęć podmiotów gospodar-
czych, w zakresie organizacji 
rachunkowości w firmach, 
czy w zakresie podatków. Fir-
ma zajmuje się również usłu-
gowym prowadzeniem ksiąg 
rachunkowych, książek przy-
chodów i wydatków, sporzą-
dzaniem ekspertyz i opinii 
ekonomiczno – finansowych. 
Warto nadmienić, że cała 
działalność Kancelarii objęta 
jest stosownym ubezpiecze-
niem, właściwym dla wymo-
gów polskiego prawa. 

Dzięki wysokim standar-
dom jakościowym oferowa-
nych usług, Kancelaria zo-
stała w 1999 roku członkiem 
międzynarodowej grupy Mo-
ore Stephens. Ta jedna z naj-
większych na świecie korpo-
racji firm audytorskich działa 
już od 1907 roku. Wywodzi się 
z Londynu, a obecnie skupia 
wokół siebie blisko 400 firm 
z 78 krajów, zatrudniających 
10.000 pracowników. Kan-
celaria Rojek współpracując  
z tą międzynarodową korpo-
racją może liczyć na pomoc  
i korzystać z doświadczeń 
podobnych jej firm, funk-
cjonujących w świecie. Po-
zwala to na uzyskanie efek-
tu synergii z potencjalnymi 
współuczestnikami konsor-
cjum - przedstawicielami 
wielu różnych branż - będą-

cych jednocześnie członka-
mi grupy. Tak bliska współ-
praca spółek zrzeszonych  
w organizacji Moore Ste-
phens zapewnia klientom 
kompleksową obsługę. Jakość 
usług firm stowarzyszonych 
z Moore Stephens stoi na bar-
dzo wysokim poziomie. Or-
ganizacja zapewnia firmom 
członkowskim strukturę,  
w ramach której firmy te słu-
żą swoim klientom pomocą 
w prowadzeniu interesów  
w skali międzynarodowej. 
Moore Stephens świadczy 
głównie usługi audytorskie, 
księgowe oraz doradcze. Pol-
ska część grupy skupia pięciu 
partnerów zatrudniających 
ponad 100 pracowników,  
w tym osoby posiadające do-
świadczenie w pracy za gra-
nicą. Wśród nich jest również 
Kancelaria pana dr Rojka.

KPFK posiada także wie-
lu polskich partnerów. Są 
nimi Warszawska Giełda Pa-
pierów Wartościowych w ra-
mach programu Giełdowych 
Firm Partnerskich LIDER 
RYNKU PIERWOTNEGO, 
Giełda NewConnect, Polsko 
– Niemiecka Izba Przemysło-
wo Handlowa. Współpraca  
z tak uznanymi podmiotami 
to potwierdzenie rzetelno-
ści i profesjonalizmu pracy 
Kancelarii Porad Finansowo 
– Księgowych dr Piotr Rojek 
Sp. z o.o.

Krzysztof stadler

Kancelaria	porad	Finansowo	–	Księgowych	dr	piotr	rojek	wywo-
dzi się z Katowic. mimo tego jest obecna także w warszawie i we wro-
cławiu, czyli równie istotnych centrach gospodarczych polski. w znaczą-
cy sposób ułatwia to klientom dostęp do oferowanych przez Kancelarię 
usług i zwiększa zasięg jej działania. poniżej dane teleadresowe wszyst-
kich oddziałów firmy:
 centrala:  40-954 Katowice, ul. powstańców 34,  
  tel. 32 256 13 53, fax. 32 750 06 77, biuro@kpfk.pl
 stolica:  00-043 warszawa, ul. czackiego 7/9, 
  tel. 22 505 84 40, fax. 22 50 84 40, warszawa@kpfk.pl
 Dolny Śląsk:  50-126 wrocław, ul. Św. mikołaja 81, 
  tel. 71 341 02 46, fax. 71 341 02 46, wroclaw@kpfk.pl

ks

DORADZTWO FINANSOWO – PRAWNE | KancELaria Dr PiOTra rOJKa sOLIDNYM PARTNEREM w DzIEDzINIE RAChuNKOwOśCI

Bo jakość tkwi w szczegółach!
Rozmowa z dr Piotrem rojkiem, prezesem zarządu Kancelarii Porad Finansowo – Księgowych sp. z o.o.
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Smak	wyrobów	rodem	z	tra-
dycyjnego	polskiego	stołu.	
Ciągłe	doskonalenie	proce-
sów	produkcji.	Nastawienie	
na	gusta	smakowe	klientów.	
Tak	rodzinna	firma	POL-MAK	
S.A.	już	�4	lat	zdobywa	serca	
polskich	konsumentów,	dba-
jąc	jednocześnie	o	najwyższą	
jakość	swoich	produktów.

Firma nieustannie ewo-
luuje. Na sklepowe pół-

ki dostarcza bogatą gamę 
produktów, dedykowaną 
dla każdego rodzaju klien-
ta. Zwiększając wielkość 
produkcji, rozszerzając  
i unowocześniając ofertę, 
POL-MAK dba o podnie-
bienia swoich konsumen-
tów i nie zapomina o tym, 
co najważniejsze - o jakości 
i tradycji.

- Stawiamy na makaro-
ny jajeczne, tradycyjne, do-
mowe. Chcemy inwestować 

MAKARONY | POL-MaK s.a. - ROzwÓJ w DuChu TRADYCJI

Polska tradycja – domowy smak
w nasze produkty. Makaro-
ny wytwarzamy w taki spo-
sób, by były jak najbardziej 

podobne do tych, które go-
ściły na stołach prawdzi-
wych, polskich gospodyń. 
Jakość wyrobów gwarantu-

ją certyfikaty HACCP oraz 
BRC, które pozwoliły nam 
wejść na rynek UE. Pracu-

jemy także nad otrzyma-
niem certyfikatu ISO, któ-
rego wdrożenie planowane 
jest na koniec pierwszego 

kwartału br. – mówi Grze-
gorz Polak, prezes zarządu 
POL-MAK S.A.

W roku 2008 
spółka rozsze-
rzyła swoją dzia-
łalność o profe-
sjonalny dział 
handlowy, za-
trudniając przed-
stawicieli na tere-
nie całego kraju. 
Inwestycja w no-
woczesne kanały 
dystrybucji spra-
wiła, że POL-
MAK pozyskał 
takich kontrahen-
tów jak TESCO, 
czy Kaufland. 
Dzięki takim 
rozwiązaniom,  
w 2008 roku 

wzrost przychodów ze 
sprzedaży wyniósł  20%.

Z takim nastawieniem 
nie mogło obejść się bez zna-

czących sukcesów. Najwięk-
szym osiągnięciem firmy 
jest bez wątpienia uznanie 
w oczach klientów, potwier-
dzone licznymi tytułami, 
m.in.: Krajowego Mistrza 
Agroligi 2003, Lidera Jakości 
Żywności 2006 oraz nagroda 
„Produkt Roku. Wybór kon-
sumentów. Innowacja 2008”. 
Firma znajduje się również 
w gronie nominowanych do 
konkursu JAKOŚĆ ROKU 
2008, którego rozstrzygnię-
cie nastąpi na przełomie 
stycznia i lutego br.

POL-MAK nie zamie-
rza spocząć na laurach i cią-
gle intensywnie dba o swój 
rozwój. Plany spółki na naj-
bliższą przyszłość są am-
bitne, jednocześnie w pełni 
możliwe do realizacji. Głów-
nym celem na rok 2009 jest 
wejście na giełdę papierów 

wartościowych, które odbę-
dzie się nie wcześniej, niż na 
przełomie III i IV kwartału. 
Kolejnym założeniem roz-
wojowym jest pozyskanie 
nowych kontrahentów, tak-
że zagranicznych. Właści-
ciele spółki chcą poszerzyć 
nie tylko terytorium zby-
tu, ale także zakres świad-
czonych przez siebie usług. 
Pewne jest, że w obecnym 
roku POL-MAK unowo-
cześni działanie własnej 
drukarni fleksograficznej,  
w której będzie prowadzić 
prace nie tylko na rzecz swo-
ich produktów, ale także na 
zlecenie firm zewnętrznych. 
Ponadto, plany zakładają 
wybudowanie nowoczesne-
go magazynu wyrobów go-
towych oraz pełną informa-
tyzację firmy.

Marlena Ozdoba

Słowo	„młyn”	przywołuje	
obraz	drewnianego	wiatraka,	
stojącego	na	zielonym	wzgó-
rzu,	w	którym	porozrzucane	są	
złociste	kłosy	zbóż.	Tymcza-
sem	gmach	lidera	polskiego	
młynarstwa	daleko	odbiega	od	
takich	wyobrażeń.	W	centrum	
Grodziska	Wielkopolskiego	
znajduje	się	nowoczesne	
przedsiębiorstwo,	którego	hala	
produkcyjna	jest	miejscem		
w	pełni	zautomatyzowanym,	
gdzie	panują	niemal	sterylne	
warunki.	Z	wyprodukowanych	
tam	mąk	powstaje	nie	tylko	
dobry	chleb,	ale	całe	mnóstwo	
innych	smacznych	produktów.

Diamant International Pol-
ska Młyny Zbożowe Sta-

nisława Grygiera Sp. z o. o. po-
wstała w 2002 roku w wyniku 
połączenia istniejącego od lat 
elewatora należącego do Stani-
sława Grygiera, głowy rodziny 
polskich młynarzy – tradycjo-
nalistów, z międzynarodową 
grupą KAMPFFMEYER. Wła-
ścicielami przedsiębiorstwa są 
Młyny Stanisława Grygiera, 
reprezentowane przez kapitał 
rodzinny Państwa Grygierów 
oraz Diamant International 
Polska, który reprezentuje VK 
Mühlen w Hamburgu. Kon-
cern posiada kilkanaście za-
kładów w całej Europie m.in. 
w Niemczech i na Węgrzech. 
Diamant International Polska 
skupia 3 zakłady, w których za-
trudnionych jest łącznie blisko 
100 bardzo dobrze wykwalifi-
kowanych pracowników. Za-
opatrzona w najnowocześniej-

MŁYNY ZBOŻOWE | DiaManT inTErnaTiOnaL POLsKa Młyny ZBOżOWE sT. grygiEra sP. Z O. O. PERłą POLsKIEgO MłYNARsTwA

Z tej mąki będzie dobry chleb… i nie tylko
sze technologie firma może 
poszczycić się bogatą tradycją 
oraz ogromnym doświadcze-
niem, wynikającymi z wielo-
letniej działalności.

Firma specjalizuje się  
w produkcji trzech typów 
mąk: przemysłowych, mąk dla 
tradycyjnych piekarń, a także 
tych, które goszczą w domach 
prywatnych konsumentów. Jak 
każdy producent, Diamant ma 
swoje sekretne sposoby na to, 
by właściwości produktów 
były idealne. Jednak rąbek ta-
jemnicy został po części uchy-
lony. - Podstawą, do otrzyma-
nia idealnie dopasowanego do 

potrzeb klienta produktu, jest 
odpowiedni surowiec. My nie 
kupujemy ziarna, my kupuje-
my jego parametry. Skupowa-
ne przez nas zboże przecho-
dzi szereg skomplikowanych  
i dokładnych badań w naszym 
laboratorium i dopiero ich wy-
niki decydują o tym, czy zosta-
nie ono wykorzystane w prze-

twórstwie, czy nie - mówi 
Przemysław Specjalski, pre-
zes zarządu. 

Jakość ziaren sprawdzana 
jest nie tylko przez laborantów, 
ale także przez specjalistycz-
ne urządzenie, jakie posiada-
ją Młyny Diamant. Sortex, bo 
o nim mowa, jest niebywa-
le skuteczny. Potrafi w ułam-
ku sekundy wykryć po ko-
lorze nieprawidłowe ziarno, 
nie dopuszczając go do prze-
miału. Ten element produkcji 
jest czynnikiem wyróżniają-
cym spółkę na tle konkurencji 
i gwarantuje zachowanie naj-
wyższej jakości wyrobów.

Bardzo złożony jest nie tyl-
ko proces weryfikacji zbóż, ale 
także sama praca nad uzyska-
niem z niego produktu final-
nego – mąki przeznaczonej do 
wyrobu ściśle określonego ar-
tykułu. W asortymencie firmy 
figuruje ponad 60 jej rodzajów, 
każda dopasowana do innych 
potrzeb, każda oparta na in-

nej recepturze. Nie-
jednokrotnie wiąże 
się to z poszukiwa-
niem odpowiednie-
go surowca nie tyl-
ko na terenie kraju, 
ale na całym świecie.  
Z nich powsta-
ją idealnie odwzo-
rowane smakowo 
wyroby, znane kon-
sumentom z wypraw  
w najdalsze zakątki 
świata. Oprócz pie-
czywa, z mąk uzy-
skanych w młynach 
Diamant, można 
uzyskać takie arty-
kuły jak pizza, wa-
fle, ciastka i wiele in-
nych smakołyków. 

Wychodząc na-
przeciw gustom 
klientów, Diamant 
wprowadził na ry-
nek dwa specyficz-
ne rodzaje mąki – do 
ciasta pizzy ame-
rykańskiej i wło-
skiej. Wytworzenie 
ich było możliwe bez zasto-
sowania enzymów polepsza-
jących własności ciasta, gdyż 
firma dużą wagę przywiązuje 
do tego, by jej wyroby były jak 
najbardziej naturalne.

- Uzyskanie odpowiednich 
parametrów wyrobu, zacho-
wując przy tym jego natural-
ność, jest możliwe tylko dzięki 
posiadaniu przez nas dużych 
możliwości technologicznych, 
analitycznych, ale przede 
wszystkim ogromnej wiedzy 
z zakresu technologii żywno-

ści - wyjaśnia Mateusz Gut-
sche, dyrektor działu jakości  
i technologii. 

Młyny Diamant ciągle się 
doskonalą. Pracownicy są 
otwarci na podnoszenie swo-
ich kompetencji, aby móc spro-
stać ambitnym planom i celom 
firmy. Przede wszystkim pla-
nowane jest rozszerzenie pro-
dukcji o dodatkową linię, do 
czego poczyniono już przygo-
towania. Drugim elementem 
rozwoju ma być wejście z pro-
duktami na rynki zagraniczne. 

Trzecim, najważniej-
szym i stale obec-
nym w pracy Młyna, 
jest opracowywanie 
coraz to nowszych 
receptur i sposobów 
otrzymywania takiej 
mąki, która będzie 
adekwatna do ocze-
kiwań kontrahentów.

- Nasza praca to 
nie szukanie ryn-
ku zbytu na gotowy 
produkt, ale tworze-
nie mąki dla konkret-
nego odbiorcy. Podą-
żamy za potrzebami 
naszych klientów. To 
oni są siłą sprawczą 
naszej kreatywno-
ści i innowacyjności 
– podkreśla Przemy-
sław Specjalski.

Jakość, która jest 
hasłem przewod-
nim działalności fir-
my, została dostrze-
żona nie tylko przez 
jej partnerów bizne-
sowych i konsumen-

tów. Dowodami są także uzy-
skany w 2006 roku z rąk DQS 
tytuł „Firma Roku” oraz no-
minacja Diamant Internatio-
nal Polska do lauru JAKOŚĆ 
ROKU 2009.

Spółka z całą pewnością za-
sługuje na uwagę. Wieloletnie 
doświadczenie w branży mły-
narskiej, ciągły rozwój, dbanie 
o to, co w produktach spożyw-
czych najważniejsze, wróży 
wiele sukcesów, które już dziś 
nietrudno dostrzec. 

Marlena Ozdoba

Nabieramy tempa!
Program	promocji	 jakości	w	polskich	przedsię-
biorstwach	JAKOŚĆ	ROKU	na	stałe	wpisał	się	już	
w	krajową	rzeczywistość	biznesową.	Program	
ten	organizowany	przez	naszą	redakcję	wspól-
nie	z	Polskim	Centrum	Badań	i	Certyfikacji	cie-
szy	się	coraz	większym	zainteresowaniem	wśród	
wielu	przedsiębiorstw,	nie	tylko	z	sektora	MSP.	
Logo	JAKOŚĆ	ROKU	staje	się	także	coraz	bardziej	
rozpoznawalne	 przez	 klientów.	 Pojawia	 się		
w	licznych	reklamach	naszych	laureatów,	także	
telewizyjnych.		

Wraz z końcem ubiegłego roku 
zakończyliśmy trzecią edy-

cję konkursu, do której zgłosiła 
się rekordowa liczba uczestników, 
niemal dwukrotnie przewyższają-
ca ubiegłe lata. 

Analiza ankiet weryfika-
cyjnych dostarczonych przez 
uczestników pokazała, że jakość 
traktowana jest przez nich jako 
sprawa priorytetowa. Zdecydo-

wana większość z ubiegających 
się o laur przedsiębiorstw wdro-
żyła system zarządzania jako-
ścią lub działa według restryk-
cyjnych wewnątrzzakładowych 
norm i procedur. Właśnie te pod-
mioty wyróżniliśmy w konkur-
sie przyznając im nagrody, któ-
re wręczymy podczas uroczystej 
gali finałowej, kończącej edycję 
2008 roku.

Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom konkursu. W sposób 
szczególny chcemy uhonorować 
dwukrotnych i trzykrotnych lau-

reatów. Przyznaliśmy im nagrody 
specjalne, potwierdzone statuet-
kami, odpowiednio srebrnymi  
i złotymi. 

Jednocześnie informujemy, że 
od początku bieżącego roku trwa 
kolejna, czwarta już edycja kon-
kursu JAKOŚĆ ROKU. Zaprasza-
my do udziału w nim wszystkie 
ceniące jakość przedsiębiorstwa. 

Zgłoszenia przyjmujemy telefo-
nicznie pod numerem 32 258 20 66  
lub drogą elektroniczną na adres 
redakcja@biznesraport.com. 

ks
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detalicznym oraz wkroczyć 
na nowe rynki zbytu poza 
krajami UE. Obecnie posia-
damy uprawnienia wete-
rynaryjne do produkcji na 
rynek 126 krajów trzecich 
– mówi Mieszko Kurasik. 
Ponadto firma jest w trak-
cie inwestycji związanych  
z powstaniem nowej mie-
szalni pasz i rozbudową Fer-
my Niosek PRAWDA. 

Ewa szweda
więcej na www.ovovita.pl
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Jakość dla 
bezpieczeństwa
Spółka	została	powołana	do	
życia	w	2006	roku	w	całości	
na	bazie	polskiego	kapitału.	
Pomimo	krótkiej	historii	
cieszy	się	zaufaniem	zarówno	
polskich,	jak	i	zagranicznych	
inwestorów,	a	co	za	tym	idzie	
może	poszczycić	się	wieloma	
sukcesami	na	polu	swojej	
działalności.

Kuźnia specjalizuje się  
w produkcji odkuwek 

swobodnie kutych oraz ma-
trycowych, wytwarzanych 
na potrzeby przemysłu kole-
jowego, energetycznego, wy-
dobywczego, naftowego, rol-
niczego oraz wielu innych. 
Jednocześnie Spółka jest jedy-
ną w Polsce firmą i jedną z nie-
licznych w Europie, która  ma 
możliwość sprostać wszelkim 
wymaganiom związanym 
ze świadczeniem pełnej ofer-
ty w zakresie produkcji i na-
prawy części do wagonów to-
warowych. - W chwili obecnej 
odczuwamy pewnego rodza-
ju spowolnienie wynikające 
zapewne z zaistniałej sytuacji 
ekonomicznej na rynku świa-
towym. Przejawia się to przede 
wszystkim w zawieraniu krót-
koterminowych kontraktów  
z naszymi polskimi kontra-
hentami. Staramy się jednak 
nadrabiać straty poprzez eks-
port do takich krajów europej-
skich jak Niemcy, Francja, Au-
stria, czy Holandia - przyznaje  

Mirosław Mielczarek, prezes 
zarządu Kuźni Ostrów Wiel-
kopolski Sp. z o.o. 

Niezwykle istotnym ele-
mentem w pracy Kuźni jest 
potwierdzony certyfikata-
mi system jakości, przede 
wszystkim z uwagi na fakt, 

że 70% produkcji znajdu-
je zastosowanie w budowie 
taboru kolejowego, a co za 
tym idzie musi być związane  
z bezpieczeństwem. Przedsię-
biorstwo posiada wdrożone 
ISO 9001:2000 i PN-EN ISO/
IEC 17025:2005 oraz wiele in-
nych certyfikatów nadawa-
nych przez jednostki upraw-
nione do przeprowadzania 
badań produktów Spółki,  
w tym Instytut Pojazdów Szy-
nowych Tabor w Poznaniu, 
Centrum Naukowo-Technicz-
ne Kolejnictwa w Warszawie, 
czy Instytut Metalurgii Że-
laza w Gliwicach D.B., SLV.  

W tym roku firma otrzymała 
także szansę na zdobycie tytu-
łu JAKOŚĆ ROKU 2009. Jedno-
cześnie przedsiębiorstwo stara 
się stale poszerzać kwalifikacje 
i umiejętności swoich pracow-
ników, których w chwili obec-
nej zatrudnia ponad 280.

- Firma odniosła spo-
ry sukces w roku 2008, koń-
cząc go obrotem w wysoko-
ści 58 mln złotych. Natomiast 
w bieżącym  roku zamierza-
my poczynić pewne inwe-
stycje związane z rozbudową 
hali produkcyjnej, co w re-
zultacie pozwoli nam zwięk-
szyć produkcję przynajmniej 
o połowę. Planujemy również 
wprowadzić nowe produkty, 
jednak wszelkie założenia, 
które były poczynione na ten 
rok trzeba będzie poddać jesz-
cze weryfikacji - podsumowu-
je Mirosław Mielczarek.

Ewa szweda

Ponad	milion	jaj	przerabia-
nych	dziennie,	jeden	z	naj-
bardziej	zaawansowanych	
technologicznie	zakładów	
w	Europie,	własne,	w	pełni	
wyposażone	laboratorium	
i	kontrola	produkcji	na	
każdym	etapie.	Tak	w	skrócie	
wygląda	przetwórnia	jaj	
OvOvITA.	

W podłódzkim Rzgowie 
w niespełna 2 lata po-

wstały hale produkcyjne  
o łącznej powierzchni 10 tys. 
m². Płynne i suszone masy 
jajeczne trafiają stąd do wie-
lu krajów unijnych oraz mię-
dzy innymi do Mołdawii, 
Ukrainy i Izraela. Doskona-
ła opinia o zakładzie i wyso-
kich standardach pracy do-
tarła nawet do egzotycznej 
Japonii. Firma właśnie fina-
lizuje kontrakt w tym kraju. 
Pozostałe produkty, w tym 
jaja świeże i gotowane, ze 
względu na krótszy termin 
przydatności do spożycia 
znajdują nabywców głównie  
w Polsce. 

– Od samego począt-
ku postawiliśmy na wyso-
ką jakość produktów – pod-
kreśla Mieszko Kurasik, 
współwłaściciel firmy Ovo-
vita. – własna ferma, sta-

nowiąca zaplecze surowco-
we, stała kontrola Sanepidu 
i Inspekcji Weterynaryjnej, 
systematyczne sprawdza-
nie jakości produkowanych 
we własnej mieszalni natu-
ralnych pasz – te wszystkie 
czynności gwarantują nam 
kontrolę nie tylko na eta-
pie produkcji przetwórczej, 
ale również, co jest bardzo 
ważne, w fazie wytwarza-
nia surowca.

- Zakład OVOVITA funk-
cjonuje zgodnie z zasadami 
HACCP, Koszerności i HA-
LAL, a w 2008 roku poddał 
certyfikacji wdrożony Zinte-
growany System Zarządza-
nia Jakością wg norm ISO 
9001 i ISO 22000 – wyjaśnia 
Katarzyna Krążyńska, peł-
nomocnik ds. zintegrowa-
nego systemu zarządzania 
jakością. Załoga przechodzi 
cykliczne szkolenia projako-
ściowe, a kadra zarządzająca 
wciąż doskonali i rozszerza 
kwalifikacje. Firma współ-
pracuje z wiodącymi ośrod-
kami naukowo-badawczymi 
w Polsce, m.in. z Uniwersyte-
tem Przyrodniczym we Wro-
cławiu - dodaje. 

Ovovita nadal dynamicz-
nie się rozwija. – W tym roku 
chcemy zaistnieć na rynku 

historia wielko-
polskiego, a właści-
wie poznańskiego, 
gazownictwa sięga 
połowy XiX wieku. 
Wówczas gaz pozwa-
lał rozjaśnić ulice, pla-
ce, mieszkania i fabry-
ki miasta Poznania. 
Dziś nie jest źródłem 
światła, ale przede 
wszystkim ciepła, tak potrzeb-
nego zarówno w domach, jak  
i przedsiębiorstwach, gdzie służy 
przemysłowym procesom tech-
nologicznym. czy ponad 150-let-
nia tradycja odgrywa ważna rolę 
w Państwa pracy?

- Wielkopolska Spółka Ga-
zownictwa w Poznaniu po-
wstała 1 stycznia 2003 roku  
z połączenia 4 zakładów ga-
zowniczych, działających na 
terenie północno-zachodniej 
Polski, a więc w Szczecinie, 
Koszalinie, Kaliszu i Pozna-
niu, które wcześniej jako od-
działy wchodziły w skład Pol-
skiego Górnictwa Naftowego  
i Gazownictwa SA. Pomimo 
iż nasza historia jako spół-
ki liczy sobie zaledwie 5 lat, 
to jak najbardziej czujemy się 
kontynuatorami zarówno ga-
zownictwa wielkopolskiego, 
jak i pomorskiego. Gazownie  
w Szczecinie i w Poznaniu na-
leżą do jednych z najstarszych 
w Polsce i nie bez znaczenia 
jest dla nas fakt, że taka trady-
cja zobowiązuje. Przejawia się 
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Odpowiedzialność gwarancją bezpieczeństwa
Rozmowa ze Zdzisławem Kowalskim, prezesem zarządu wielkopolskiej spółki gazownictwa sp. z o.o.

to przede wszystkim  
w potrzebie świad-
czenia jak najlepszej 
jakości usług.

Jakie zatem usłu-
gi wchodzą w zakres 
Państwa działalności?

- Jeszcze dwa lata 
temu byliśmy spół-
ką świadczącą usłu-
gi w zakresie dys-

trybucyjno-handlowym. Dziś 
jesteśmy operatorem systemu 
dystrybucyjnego, a więc zaj-
mujemy się tylko i wyłącznie 
dystrybucją gazu na zlecenie 
przedsiębiorstwa obrotu ga-
zem np. PGNiG, dostarczając 
go do blisko 900 tysięcy klien-
tów. Odpowiadamy również 
za prowadzenie ruchu siecio-
wego, za techniczne bilanso-
wanie gazu oraz za utrzyma-
nie sprawności gazociągów  
i bezpieczeństwa dostaw gazu 
ziemnego do klientów końco-
wych. W tym miejscu warto 
zaznaczyć, że jesteśmy jedną 
z dwóch spółek działających 
w Polsce, które rozprowadza-
ją gaz różnego rodzaju, a więc 
gaz ziemny wysokometano-
wy podgrupy E, gaz ziemny 
zaazotowany podgrupy Lw  
i Ls oraz rozprężamy i dystry-
buujemy skroplony gaz ziem-
ny - LNG.

W ostatnim czasie sporo mó-
wiło się w mediach na temat 
kryzysu w przemyśle gazowni-
czym. czy odczuli Państwo ja-





kiekolwiek skutki negatywnej 
polityki naszych wschodnich 
sąsiadów?

- Jako Spółka absolutnie 
nie. Wciąż dostarczamy gaz 
do wszystkich naszych klien-
tów bez konieczności wprowa-
dzenia ograniczeń ilościowych,  

o których decyduje Minister 
Gospodarki i operator gazocią-
gów przemysłowych GAZ-SYS-
TEM. Jako komentarz mogę na-
tomiast powiedzieć, że Polski 
system gazowniczy wciąż nie 
jest dostosowany do standar-
dów Unii Europejskiej. Brak 
jest połączeń transgranicznych,  
a w szczególności tu na zacho-
dzie kraju, gdzie w przypad-
ku dłuższej przerwy w prze-
syle gazu ze wschodu, problem 
stanowiłoby jego pozyskanie 

z zachodu. Dlatego tak ważną 
kwestią jest odkrywanie coraz 
to nowych jego źródeł na Niżu 
Polskim. Dodatkowym gwaran-
tem bezpieczeństwa dostaw są 
na pewno duże złoża gazu 
w Polsce oraz infrastruktura 
techniczna typu odazotowa-

nie w Odolanowie i Grodzisku 
i magazyny podziemne gazu. 
Chciałem jednak nadmienić, 
że gazociągi przesyłowe OGP 
GAZ-SYSTEM SA, z których 
korzystamy, charakteryzują się 
bardzo małą przepustowością 
sieci, co w rezultacie ograni-
cza nasze możliwości rozwoju  
i uniemożliwia zwiększenie wo-
lumenu dystrybuowanego gazu. 
W ostatnich latach zanotowali-
śmy stały wzrost zapotrzebo-
wania na gaz, przede wszyst-

kim technologiczny, potrzebny 
do produkcji w segmencie od-
biorców przemysłowych oraz 
w przemyśle ciepłowniczym. 
Wskaźnik wzrostu wahał się 
corocznie od 3 do 5 procent, na-
tomiast byłby on zdecydowanie 
większy gdyby nie ograniczenia 
w przepustowości sieci przesy-
łowej gazu.

Jak istotna jest polityka jako-
ści w Państwa pracy i w czym się 
ona przejawia? 

- Na terenie Wielkopolski, 
oprócz naszej spółki działa rów-
nież kilka mniejszych przedsię-
biorstw gazowniczych, które 
podobnie jak my świadczą usłu-
gi dystrybucji gazu. Są to firmy 
powiązane w szczególności  
z kapitałem zagranicznym. Jed-
nym z elementów, które mają 
pomóc nam konkurować jest 
świadoma polityka jakości. Po-
siadamy system zarządzania ja-
kością ISO 9001:2000, wdrożony 
w 2002 roku w Zakładzie Ga-
zowniczym Poznań, a następ-
nie po przekształceniu w Spół-
kę rozszerzony w 2005 roku na 
pozostałe oddziały. Zdajemy 
sobie sprawę, że jakością usług, 
bezpieczeństwem dostaw, ter-
minowością i podejściem do 
klienta możemy uzyskiwać 
przewagę konkurencyjną.  
W szczególności, że cena nie jest 
podstawowym wyznacznikiem 
konkurencyjności w tej branży. 
Potwierdzeniem naszej projako-
ściowej polityki jest udział firmy  



w konkursie JAKOŚĆ ROKU 
2009. W planach mamy na pew-
no uzyskanie certyfikatu ISO 
14001, związanego z ochroną 
środowiska jak również cer-
tyfikatu ISO 18001 dotyczące-
go BHP. 

na koniec chciałam prosić  
o podsumowanie roku 2008 oraz 
nakreślenie celów na rok 2009.

- W kontekście ekonomicz-
nym zdecydowanie był to uda-
ny rok dla Spółki. Natomiast nie 
udało nam się zakończyć wszyst-
kich inwestycji. Przyczyną tego 
są przedłużające się negocjacje  
z właścicielami niektórych  
gruntów, na których chcemy bu-
dować nasze gazociągi.

Na pewno będziemy starali 
się sfinalizować zarówno te sta-
re, jak i nowe plany w nadcho-
dzącym roku, gdyż w budżecie 
przewidzieliśmy 160 mln zło-
tych z myślą o inwestycjach, 
które w podstawowym zakre-
sie  zabezpieczają nasze potrze-
by rozwojowe.  Ponadto chcemy 
w bieżącym roku zakończyć na 
terenie aglomeracji poznań-
skiej i części wielkopolski ope-
rację zmiany gazu zaazotowa-
nego na gaz wysokometanowy.  
W roku 2008 udało nam się za-
kończyć I. etap tej operacji, obej-
mujący 125 tys. odbiorców. 

Dziękuję za rozmowę. 
Ewa szweda





Innowacyjna OVOVITA


