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WSSE „INVEST-PARK” 
przez wiele lat pracowała na 
zaufanie swoich klientów. 
W dobie ciągłego poszuki-
wania rozwiązań w zakresie 
pozyskiwania nowych źró-
deł dochodu i obszarów ak-
tywności gospodarczej pre-
tenduje do miana polskiego 
giganta przemysłu. „IN-
VEST–PARK” złożył wnio-
sek do Ministra Gospodarki 
w sprawie poszerzenia gra-
nic Wałbrzyskiej SSE w pod-
strefach usytuowanych na 
terenach południowo-za-
chodniej Polski. Powierzch-
nia po zmianach będzie wy-
nosić 2050,13ha i zwiększy 
się w stosunku do stanu po-
przedniego o 365ha. Obec-
nie jest jedną z najszybciej 

rozwijających się stref prze-
mysłowych w naszym kra-
ju. WSSE to narzędzie eko-
nomiczne, które w ostatnich 
latach odegrało istotną rolę 
w przyciągnięciu do Polski 
kapitału inwestycyjnego 
z najbardziej rozwiniętych 
państw świata. Wysokie 
możliwości i dążenie do 
osiągnięcia maksymalnego 
zadowolenia ze strony już 
ponad 160 inwestorów z ca-
łego świata przekładają się 
na to, że Wałbrzyska Strefa 

Ekonomiczna zajmuje dzi-
siaj aż 40 podstref na tery-
torium województwa dolno-
śląskiego, wielkopolskiego, 
opolskiego i lubuskiego. 
Prowadzone są intensywne 
prace nad rozwojem spół-
ki i terenów pod kolejne 
inwestycje - głównym kie-
runkiem są gminy położo-
ne w rejonie Wałbrzycha. 
Renoma oraz dbałość o in-
teresy kontrahentów prze-
kładają się na coraz większe 
zaufanie wobec WSSE, która 
wyznacza trafny kierunek 
dla potencjalnych inwesto-
rów do lokowania swojego 
kapitału w stabilną i dającą 
poczucie gwarancji jakości 
markę.

Mateusz Klimek

 � Statystyczny Polak w ciągu 
roku produkuje ok. 330kg 
śmieci. Jak ważne jest gospo-
darowanie odpadami komunal-
nymi w aglomeracji miejskiej, 
wiedzą zarząd i  pracownicy 
MPO w Warszawie, którzy na 
co dzień zaspokajają potrzeby 
mieszkańców stolicy w zakre-
sie kompleksowej obsługi od-
bioru nieczystości. Jakie działa-
nia prowadzi spółka w ramach 
realizowanych usług?

- Misją firmy jest oczyszcza-
nie miasta i praca na rzecz miesz-
kańców stolicy, zapewniając czy-
stość środowiska naturalnego. 
W oparciu o zintegrowany sys-
tem zarządzania jakością i środo-
wiskiem spółka oferuje szeroki 
pakiet usług komunalnych. Pro-
wadzimy m.in. wywóz, utyliza-
cję, unieszkodliwianie oraz se-
lektywną zbiórkę odpadów.

 � MPO w Warszawie jest wio-
dącą firmą na rynku lokalnym. 
Co powoduje, że warszawiacy 
chętnie nawiązują z Państwem 
współpracę?

- Atutem przedsiębiorstwa 
jest połączenie wielopokolenio-
wej tradycji z nowoczesnymi 
rozwiązaniami. Odpowiedzial-

nie podchodzimy do zagospo-
darowywania odpadów, sys-
tematycznie ograniczając ich 
składowanie. Odpady odbie-
rane od mieszkańców kieruje-
my na instalacje finalnej utyli-
zacji i odzysku, czyli do własnej 
kompostowni Radiowo, miej-
skiej spalarni oraz komunalnej 
sortowni. Dodatkowo MPO 
planuje szereg inwestycji, które 
pozwolą na redukcję odpadów 
oraz ich ponowne wykorzy-
stanie. Innowacyjne i proeko-
logiczne działania firmy prze-
konują mieszkańców do stałej 
współpracy z MPO. Dzięki jaw-
nemu i przejrzystemu funkcjo-
nowaniu zyskujemy zaufanie 
klienta oraz budujemy pozy-
tywny wizerunek firmy.

 � W najbliższych latach Pol-
ska musi ograniczyć ilość 

odpadów ulegających bio-
degradacji kierowanych na 
składowiska, podnieść po-
ziom recyklingu oraz zwięk-
szyć liczebność zbiórki zuży-
tego sprzętu elektronicznego. 
W  przeciwnym razie grożą 
nam wysokie kary unijne. 
Czy spółka uświadamia spo-
łeczeństwo w tym zakresie?

- Podstawą nowoczesnej go-
spodarki odpadami jest eduka-
cja ekologiczna. Dlatego pro-
wadzimy wiele akcji mających 
na celu promocję selektywnej 
zbiórki odpadów i zachowań 
przyjaznych środowisku. Cie-
szy nas wzrost świadomości 
mieszkańców stolicy w zakre-
sie segregacji, jednak wciąż 
istnieje potrzeba edukowa-
nia dzieci i dorosłych. Na tej 
płaszczyźnie współpracuje-
my z wieloma ogólnopolski-
mi fundacjami, organizując 
interesujące przedsięwzięcia 
o charakterze proekologicz-
nym. Akcje te wskazują różno-
rodne metody recyklingu oraz 
uczą społeczeństwo zasad pra-
widłowej segregacji odpadów.

 � Dziękuję za rozmowę.
Sylwia Stadler

Strefa inwestycji GOSPODARKA KOMUNALNA |  MPO w Warszawie pretenduje do tytułu 
 EKO JAKOŚĆ ROKU 2011 

Możemy Pomóc 
Otoczeniu

Strefy ekonomiczne są przede wszystkim dobrem publicznym mającym za-
gwarantować dostatek inwestorom i tysiącom pracowników. Jedną z nich jest 
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST–PARK”. Dzięki ciągłemu 
rozwojowi i prężnie restrukturyzowanym terenom inwestycyjnym WSSE zo-
stała wyróżniona nominacją do tytułu JAKOŚĆ ROKU 2011.

Rozmowa ze Sławomirem 
Michalakiem, 
prezesem zarządu MPO  
w m. st. Warszawie sp. z o.o.

REKLAMA

Z badań wynika, że dla 
największych świato-
wych korporacji prze-

mysłowych wyznacznikiem 
konkurencyjności jest JA-
KOŚĆ, którą definiuje się 
jako zbiór cech oczekiwa-
nych przez klientów i kon-
sumentów. Wymagania do-
tyczą przede wszystkim 
trwałości i niezawodności. 
Od kilku lat jesteśmy świad-
kami wielkiego przełomu 
w polskiej gospodarce. In-
tegracja z Unią Europejską 
oraz dostęp do rozwinię-
tego europejskiego rynku 
miały ogromny wpływ na 
dzisiejszą pozycję polskich 
firm. Coraz częściej przesta-
jemy oglądać się za zachod-

nimi produktami i usługa-
mi, bo nie różnią się już od 
rodzimych. Podążanie za 
światowymi trendami, za-
ostrzone standardy unijne  
i coraz większe wymagania 
klientów doprowadziły do 
rozwoju oraz umocnienia 
polskiej gospodarki. Polskie 
firmy od dłuższego czasu 
godnie konkurują z zagra-
nicznymi rynkami. Jednak 
nasi przedsiębiorcy nie osią-
gnęliby tak dużego sukce-
su, gdyby cały czas nie dą-
żyli do podniesienia jakości, 
która już od wielu lat stano-
wi podstawę biznesu. 

Satysfakcjonujący jest 
fakt, że Polacy coraz czę-
ściej doceniają krajowych 

przedsiębiorców. Nie tyl-
ko rzadziej korzystają 
z zachodnich rynków, ale 
i przywiązują ogromną 
wagę do jakości. Kiedyś to 
cena była wyznacznikiem 
dokonywanych wyborów. 
Dziś najwyraźniej zaczy-
namy zdawać sobie sprawę 
z faktu, że sugerowanie się 
wyłącznie niską ceną może 
spowodować straty wyższe 
niż pozornie zaoszczędzo-
na kwota. 

Śledząc bieżące wydanie, 
przekonają się Państwo, że 
bez względu na to, czy chce-
my zadbać o swoją skórę, 
nabyć zmysłową bieliznę, 
skorzystać z usług progra-
misty, nawiązać współpra-
cę z parkiem technologicz-
nym, zjeść dobry jogurt, 
urządzić dom lub po prostu 
go ogrzać najważniejsze jest 
kierowanie się wysoką jako-
ścią w każdym możliwym 
aspekcie. To oczywiste, że 
chcemy nabywać produk-
ty, co do których będziemy 
mieć pewność, że za miesiąc 
nie trzeba będzie ich zastę-
pować innymi. 

Jednak zgodzą się Pań-
stwo ze mną, że dobry pro-
dukt to nie wszystko. Przy-
jazny kontakt z klientem, 
partnerskie podejście do 
współpracy, fachowe do-
radztwo, profesjonalny ser-

wis... to kluczowe elemen-
ty, na które niewątpliwie 
powinniśmy zwracać uwa-
gę przy dokonywaniu co-
dziennych wyborów. To 
właśnie one składają się na 
szeroko pojęte znaczenie ja-
kości. Źle dobrany krem do 
twarzy nie przyniesie ocze-
kiwanego efektu, a niepra-
widłowe zastosowane two-
rzywo sztuczne utraci swoje 
właściwości mimo najwyż-
szej klasy. 

W dzisiejszych czasach 
klienci są bardzo ostroż-
ni i wymagający. Cenią so-
bie profesjonalną współ-
pracę i bogaty wachlarz 
dodatkowych usług, któ-
re gwarantują im przed-
siębiorcy. Ci wiedzą, że nie 
jest sztuką jedynie sprze-
dać produkt czy wykonać 
usługę i wziąć za nią pie-
niądze. Sztuką jest zadowo-
lić klienta i sprawić, że bę-
dzie chciał do nas wracać. 
W bieżącym wydaniu mają 
Państwo szansę poznać 
grupę firm, które takim 
podejściem kierują się na 
co dzień. Jakość i zadowo-
lenie klienta to ich motto, 
czego dowodem są liczne 
sukcesy - w tym nominacja 
do prestiżowego tytułu JA-
KOŚĆ ROKU 2011. Zapra-
szam do lektury!

Katarzyna Czenczek

Patrz, próbuj, kupuj... 
najlepsze!

W dobie XXI wieku przed-
siębiorcy prześcigają się 
w wymyślaniu i wdraża-
niu coraz to nowszych po-
mysłów, które mają zachę-
cić większe grono klientów 
do korzystania z ich usług 
i kupowania oferowanych 
przez nich produktów. Ra-
baty i chwilowe obniżki, 
karty stałego klienta, na-
grody, gratisy, dwa w ce-
nie jednego itp. to rozwią-
zania dobre, ale jedynie na 
chwilę. Jak zatem zachęcić 
nowych klientów do stałej 
współpracy?
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TWORZYWA SZTUCZNE | BORAL pretenduje do tytułu JAKOŚĆ ROKU 2011

Zawsze profesjonalni i niezawodni
Rozmowa z Aleksandrem Borowiczem, właścicielem P.P.H.U. BORAL

BRANŻA IT | REKORD pretendentem do tytułu JAKOŚĆ ROKU 2011

Zaprogramowani na sukces

 � Energetyka Kaliska - Usługi 
Techniczne od wielu lat projek-
tuje i wykonuje nowatorskie, 
estetyczne sieci energetyczne 
niskiego oraz średniego na-
pięcia. Dzięki temu realizacje 
idealnie wpisują się w miej-
ską infrastrukturę i harmoni-
zują z otaczającą ją przyrodą. 
Wyrazem uznania za wykony-
waną pracę jest nominacja do 
tytułu JAKOŚĆ ROKU SREBRO. 
Co, Pana zdaniem, zadecydo-
wało o jej przyznaniu?

- Myślę, że złożyły się na 
to dbałość o klienta i konse-
kwentne dążenie do podno-
szenia jakości świadczonych 
usług. Kierujemy się zasadą: 
jeśli masz coś zrobić, zrób to 
dobrze – nawet, gdy wiąże się 
to z większym nakładem czasu 
i środków. Najważniejsze, by 
klient był zadowolony z osta-
tecznego rezultatu. Wierzymy 

również, że nasza praca jest 
niezwykle istotna, bo stanowi 
o bezpieczeństwie energetycz-
nym wielu tysięcy ludzi.

 � Czy możemy powiedzieć, 
że siłą spółki jest załoga?

- Nie tylko siłą, ale i moto-
rem w ciągłym doskonaleniu. 
Firma liczy blisko 160 pracow-
ników. To wykwalifikowana 
kadra projektowa, kierownicza 
oraz wykonawcza. W więk-
szości są to specjaliści z wie-
loletnim doświadczeniem 
w branży elektroenergetycz-
nej. Szansę rozwoju zawodo-
wego otrzymują także młodzi 
i ambitni pracownicy, którzy 
swoim entuzjazmem i zaanga-
żowaniem wnoszą pozytywną 
energię do codziennej pracy.

 � Rok 2010 to dla spółki EKUT 
czas wielkich zmian: reorga-
nizacji przedsiębiorstwa oraz 
otwarcia się na nowe rynki.

- W wyniku decyzji właści-
cielskich z dniem 1 stycznia 
2011 Energetyka Kaliska - Usłu-
gi Techniczne Sp. z o.o. rozsze-
rzyła działalność w zakresie 
budownictwa sieciowego o te-
ren województwa kujawsko-
pomorskiego poprzez prze-
jęcie obszaru wykonawstwa 
toruńskiej spółki ZET ENER-
GOHANDEL. Jednocześnie 
zaprzestaliśmy produkcji urzą-
dzeń elektroenergetycznych, 
w tym małogabarytowych sta-
cji transformatorowych.

Dokonane zmiany umoż-
liwiają dalszy rozwój oraz 
świadczenie usług o szero-
kim spektrum, m.in. budowę, 
modernizację, serwisowanie 
obiektów elektroenergetycz-
nych, a także inne specjali-
styczne usługi wykonawcze.

Liczymy, że nasze doświad-
czenie i wymienione zmiany 

organizacyjne wpłyną ko-
rzystnie na poziom relacji 
z naszymi obecnymi i przy-
szłymi klientami.

 � Co dla Państwa oznacza 
przejęcie działalności na te-
renie województwa kujaw-
sko-pomorskiego?

- Przejęte usługi uzupeł-
niają i rozszerzają dotych-
czasową ofertę, zasoby oraz 
rozwiązania technologicz-
ne z zakresu wykonawstwa 
wypracowane przez spółkę 
EKUT, dają możliwości ela-
stycznego dopasowywania 
działań w zakresie dostęp-
ności i jakości świadczonych 
usług.

W wyniku zmian spółka 
rozszerzyła obszar swojej ak-
tywności, a co za tym idzie 
wzmocniła pozycję solidne-
go wykonawcy infrastruktu-
ry elektroenergetycznej.

 � W minionym roku panujący 
na świecie kryzys gospodar-
czy wywoływał niepokój 
o stan polskiej branży ener-
getycznej. Jednak wyniki po-
kazały, że były to obawy nie-
uzasadnione.

- Spółka rozwija się w spo-
sób ciągły i dynamiczny, co 
pozwala na zachowanie sta-
bilności, nawet w obliczu 
zmiennych warunków otocze-
nia zewnętrznego. W oparciu 
o swoje wieloletnie doświad-
czenie, przy jednoczesnym 
wykorzystaniu nowoczes-
nych technologii, możemy nie-
zmiennie świadczyć najlepsze 
usługi w sektorze budownic-
twa elektroenergetycznego. 
Potwierdzeniem dotychczaso-
wych osiągnięć są liczne cer-
tyfikaty, wyróżnienia oraz na-
grody, jakie uzyskaliśmy na 
krajowym rynku branżowym. 
W związku z tym wszystkie 
działania Energetyki Kaliskiej 
- Usługi Techniczne skupiać się 
będą na nieustannej dywersy-
fikacji oferowanych usług i wy-
chodzeniu naprzeciw potrze-
bom i oczekiwaniom klientów.

 � Dziękuję za rozmowę.
Sylwia Stadler

 � Firma Rekord z Bielska-Bia-
łej działa na polskim rynku 
w branży informatycznej od 
ponad 20 lat. Początki Pań-
stwa działalności sięgają 
okresu wielkich zmian poli-
tyczno-gospodarczych, gdy 
komputer nie był popularny. 
Dziś znajdują się Państwo 
w  czołówce rozpoznawal-
nych firm informatycznych. 
Jak wyglądała droga do tego 
sukcesu?

- Okres wielkich zmian, 
o których Pani wspomniała, 
był czasem, gdy komputer był 
zupełną nowością. Pojawiły się 
pierwsze komputerowe listy 
płac, można było realizować de-
cyzje podatkowe przy pomocy 
tego narzędzia. Ponieważ z in-
formatyką miałem styczność 
w trakcie studiów, podjąłem 
decyzję o otwarciu działalności  
w tej branży. Początkowo była 
to jednoosobowa działalność 

gospodarcza, a później firma 
stopniowo się rozwijała. Od po-
czątku moim celem było two-
rzenie wartości dla klientów po-
przez oferowanie produktów 
i usług o jak najwyższym po-
ziomie jakościowym oraz zdo-
bywanie ich uznania. Jestem 
przekonany, że to podejście po-
mogło w osiągnięciu sukcesu.

 � Jakie wydarzenia uznaje 
Pan za najważniejsze w  hi-
storii firmy?

- Przede wszystkim wprowa-
dzenie pakietu RATUSZ dla jed-
nostek samorządowych. Okazał 
się on naszym kluczowym pro-
duktem. Kolejnym przełomem 
był rok 1998, w którym wpro-
wadziliśmy produkt klasy ERP 
– czyli standard systemów do 
zarządzania produkcją w przed-
siębiorstwach. W ówczesnych 
czasach była to na rynku pol-
skim zupełna nowość. Systemy 
tego typu kojarzyły się wyłącz-
nie z firmami zachodnimi. Wy-
darzenia te wpłynęły na fakt, 
że jesteśmy obecnie w czołów-
ce firm, które realizują przed-
sięwzięcia w sektorze samorzą-
dowym i produkcyjnym. 

 � Co wpływa na atrakcyjność 
Państwa produktów oraz usług?

- Systemy informatyczne na-
szego autorstwa są stale unowo-
cześniane. Dokonywane zmia-
ny wynikają głównie z nowych 
potrzeb klientów. Dzięki umo-
wie serwisowej, klient, który 

już kupił oprogramowanie ma 
pewność, że zawsze może liczyć 
na naszą pomoc. 

 � Prowadzą Państwo również 
działalność prospołeczną…

- Owszem. Zaczęło się od dru-
żyny piłki halowej. Obecnie po-
siadamy klub sportowy o na-
zwie Beskidzkie Towarzystwo 
Sportowe Rekord, którego jeste-
śmy strategicznym sponsorem. 
Możemy się poszczycić jedyną 
w mieście kobiecą drużyną pił-
ki nożnej. Ważnym osiągnię-
ciem jest zdobycie w tym sezo-
nie 3. miejsca w Polsce w piłce 
nożnej halowej. Nasza drużyna 
piłkarska gra w czwartej lidze 
śląskiej. Ponadto zbudowaliśmy 
od podstaw ośrodek sportowo-
szkoleniowy. To bardzo duży 
obiekt z zapleczem sportowym 
i hotelowym. Naszym podstawo-
wym wyróżnikiem jest szkolenie 
sportowe dzieci i młodzieży. Od 
tego roku jesteśmy także właści-
cielem liceum ogólnokształcące-

go i gimnazjum. W działalność 
sportowo-edukacyjną zaanga-
żowanych jest kilkunastu tre-
nerów, 40 nauczycieli i 25 etato-
wych pracowników w ośrodku. 

 � Proszę jeszcze wspomnieć 
o planach na przyszłość.

- Przede wszystkim chcemy 
rozszerzyć oprogramowanie dla 
urzędów. Rozwiązanie o nazwie 
eURZĄD pozwoli załatwiać ad-
ministracyjne sprawy przez In-
ternet. Będziemy również rozwi-
jać połączenia naszych systemów 
z portalami GIS-owymi. Polega 
ono na pokazywaniu na mapie 
informacji z bazy danych urzę-
dów. Dla przedsiębiorstw pro-
dukcyjnych i usługowych z kolei 
chcemy wprowadzić innowacyj-
ny produkt, który będzie poma-
gać w podejmowaniu codzien-
nych decyzji biznesowych. 

 � Życzę zatem sukcesów w re-
alizacji planów i  dziękuję za 
rozmowę.

Katarzyna Czenczek

 � W  dzisiejszych czasach 
trudno wyobrazić sobie życie 
bez tworzyw sztucznych. BORAL 
od blisko 20 lat zajmuje się ich 
dystrybucją. Znajdują się Pań-
stwo w ścisłej czołówce w swo-
jej branży. Jak wyglądały po-
czątki działalności firmy?

- W latach 90. brakowało PTFE 
(teflonu®), a ja - dzięki ówcze-
snej pracy - mogłem kupić go 
od ręki. Firmę założyłem w 1993 
roku, a informacja o tym, że dys-
ponujemy wspomnianym mate-
riałem bardzo szybko się rozpo-
wszechniła. Klienci zaczęli pytać 
o szerszy asortyment. Zaczęli-
śmy zatem inwestować w nowe 
produkty i po niedługim czasie 
dysponowaliśmy już każdym ro-
dzajem materiału.

 � Co obecnie obejmuje Pań-
stwa oferta?

- Głównie tworzywa sztucz-
ne w postaci płyty i wałka. Od 

około 2 lat zajmujemy się obrób-
ką mechaniczną tych tworzyw, 
tj. frezowaniem, cięciem, gwin-
towaniem, gięciem, spawaniem 
itp. Nasza firma wyposażona 
jest w nowoczesny park maszy-
nowy. Laser wycinający oraz plo-
tery frezujące w technice 2D i 3D 
to urządzenia najwyższej klasy.

 � Jak określają Państwo 
swoją odpowiedzialność wo-
bec klientów? 

- Staramy się reagować szyb-
ko na ich potrzeby i obsługi-
wać wszystkich bez wyjątku. 
Gwarantujemy klientom umiar-
kowaną cenę i wysoką jakość. 
Materiały sprowadzamy od 
sprawdzonych przez lata pro-
ducentów. Z nowymi nie na-
wiązujemy kontaktu, jeżeli nie 
przedstawią nam odpowiednich 
dokumentów dotyczących jako-
ści, pochodzenia i warunków 
stosowania danego tworzywa. 

 � Czy mają Państwo czasem 
problem ze sprowadzeniem ja-
kiegoś materiału? 

- Nigdy! Posiadamy bogate 
zaplecze dostawców. Jeśli jeden 
producent nie dysponuje mate-
riałem w danej chwili, sprowa-
dzamy go od innego. Dostaw-
cy chętnie z nami współpracują. 
Nigdy nie mieliśmy żadnych 
problemów z zamówieniem. 
Współpraca z naszymi klienta-
mi układa się równie pomyślnie. 

 � To znaczy?
- Oprócz sprzedaży oferuje-

my im szeroko pojęte doradztwo 
techniczne. Rozpoznajemy two-
rzywa oraz doradzamy jaki ro-
dzaj materiału klient powinien 
zastosować. Nasz profesjonalizm 
jest doceniany w wielu firmach. 
Często na prośbę klienta szkolimy 
grupę pracowników, aby zwięk-
szyć ich świadomość na temat sto-
sowania tworzyw sztucznych. 

 � Jak BORAL reaguje na zmiany 
zachodzące na rynku?

- Osobiście przywiązuję dużą 
wagę do nowinek technicznych 
i innowacji, dlatego proszę pro-
ducentów, aby przysyłali nam 
próbki nowości, które mają się 
niebawem pojawić na rynku. 
Staramy się być modni w naszej 
branży. Podążamy za światowy-
mi trendami i idziemy z duchem 
czasu, co podoba się klientom.

 � Mają Państwo na swoim kon-
cie wiele osiągnięć. 

- Owszem. Jesteśmy autory-
zowanym przedstawicielem 
znanych producentów. Zdo-
byliśmy Certyfikat Kultury 
Jakości, jesteśmy członkiem 
Polskiej Izby Opakowań, wie-
lokrotnie wyróżniono nas na 
targach. 

 � Na czym obecnie skupiają się 
Państwo najbardziej?

- Chcemy utrzymać naszą 
mocną pozycję na rynku. Będzie-
my też rozwijać obróbkę mecha-
niczną, jednak naszym prioryte-
tem jest budzenie świadomości 
ekologicznej ludzi korzystających 
z tworzyw sztucznych. Zachęcam 
do ich stosowania, ale rozsądnie. 
Trzeba to robić w taki sposób, aby 
nie niszczyć przy tym środowiska.

 � Dziękuję za rozmowę.
Katarzyna Czenczek

BRANŻA ENERGETYCZNA | Usługi EKUT nominowane do SREBRNEJ NAGRODY JAKOŚĆ ROKU

Nowe horyzonty – większe możliwości
Rozmowa z Jackiem Majewskim, Dyrektorem ds. Technicznych Energetyki Kaliskiej - Usługi Techniczne Sp. z o.o.

Rozmowa  
z Januszem 
Szymurą, 
prezesem 
zarządu 
REKORD 
Systemy 
Informatyczne 
Sp. z o.o.
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Połączenie biznesu z działalnością badawczo–rozwojową oraz oparcie funkcjono-
wania firmy o system zarządzania jakością są podstawą sukcesu firmy ROWIS-
SYSTEM Sp. Jawna M. Siemiński i St. Wilk, oferującej specjalistyczne produkty che-
miczne marki ROMIS, stosowane w wielu gałęziach przemysłu, oraz hydrauliczne 
spoiwo drogowe SILMENT CQ-25. Innowacyjność w działaniu pozwala firmie sku-
tecznie konkurować na rynku.

 � Wystrój i ciekawa aranżacja 
sali balowej to niezbędny ele-
ment dobrej zabawy. W świat 
niezapomnianych wrażeń 
wprowadzają nas okazjonalne 
ozdoby dekoracyjne dystrybu-
owane przez Arpex. Kiedy zro-
dził się pomysł na dostarczanie 
akcesoriów i dodatków związa-
nych z organizacją przyjęć?

- Firma swoją działalność pro-
wadzi od 1993 roku. Gdy na po-
czątku lat 90. kształtowała się 
w Polsce gospodarka wolno-
rynkowa, najprostszym sposo-
bem działalności była inwestycja 
w poważny biznes szybko rotu-
jących produktów, który gwa-
rantował rozwój firmy i zdoby-
cie fortuny. My postawiliśmy 
na mądrze prowadzoną działal-
ność, ale w lekkim i przyjaznym 
sektorze artykułów dekoracyj-
nych. Założyliśmy, że firma bę-
dzie miała zasięg ogólnopolski, 
stanie się liderem na rynku kra-
jowym, by w końcowej fazie roz-
woju stać się marką europejską. 

 � Na którym z założonych eta-
pów, po blisko 20 latach funkcjo-
nowania, jest dzisiejszy Arpex? 

- Historię firmy można opi-
sać w trzech etapach. Pierw-

szy to dynamiczny rozwój na-
szej głównej marki Party Time 
na rynku krajowym. Drugi, roz-
poczynający się od roku 1999, to 
budowanie stabilnej współpracy 
z nowoczesnym kanałem dys-
trybucji jakim są sieci handlo-
we. Obecnie otwieramy kolej-
ną kartę w dziejach i tworzymy 
podwaliny do naszej działalno-
ści europejskiej. 

 � Państwa produkty służą do 
uprzyjemniania zabawy i deko-
rowania miejsc rozrywki. Nie 
zwalania to jednak firmy od od-
powiedzialności za jakość ofe-
rowanych artykułów. 

- Część naszego asortymen-
tu kierowana jest bezpośrednio 
do najmłodszych zabawowi-
czów, dlatego dbałość o jakość 
jest sprawą priorytetową. Aby 
sprostać wysokim wymaganiom 
użytkowników naszych produk-
tów i zagwarantować im bez-
pieczeństwo, powołaliśmy spe-
cjalny dział, którego zadaniem 
jest gwarantowanie zgodności 

produktów z obowiązującymi 
w Europie normami, zlecanie 
odpowiednich badań i atesta-
cji, odnawianie certyfikatów 
oraz kontrola produktów, opa-
kowań i zwrotów. Odpowiada-
my także wymogom sieci han-
dlowych, którym dostarczamy 
wysokiej jakości produkty - rów-
nież pod ich markami własny-
mi, przeprowadzamy audyty 
techniczne i socjalne u podwy-
konawców. Najlepszym dowo-
dem na wysoką jakość wyrobów 
Arpex jest zgoda na produkcję 
artykułów licencjonowanych, 
wydana przez renomowanego, 
międzynarodowego producenta 
markowych zabawek. Aby uzy-
skać certyfikat firmy MATEL ko-
nieczne było przeprowadzenie 
najbardziej wymagających ba-
dań i audytów.

 � Świadectwem wysokiej poli-
tyki projakościowej jest nomi-
nacja do tytułu JAKOŚĆ ROKU 
SREBRO. Dziękuję za rozmowę.

Sylwia Stadler

Będzińska spółka po-
wstała w 1997 roku. 
W oparciu o wiedzę 

naukową oraz biznesowe 
doświadczenie właścicie-
le rozpoczęli produkcję 
chemicznych środków 
pomocniczych. Autorskie, 
opatentowane receptury 
oraz rozsądnie wyważo-
ny stosunek jakości do 
ceny umożliwiły szybkie 
zdobycie wysokiej pozy-
cji w branży. 

Firma opiera swoją kul-
turę organizacyjną o cer-
tyfikowany system zarzą-
dzania jakością według 
normy ISO 9001:2008 
w zakresie projektowania, 
produkcji oraz sprzedaży 
wyrobów chemicznych. 

- Procedury zgod-
ne ze standardami ISO 
9001 umożliwiły spraw-
ną organizację pracy - 
szczególnie naszego la-
boratorium badawczego 
oraz organizacji produk-
cji i sprzedaży. Dzięki 
temu osiągnęliśmy bar-
dzo wysoką jakość wy-

robów gwarantującą zni-
komy poziom reklamacji 
- mówi współwłaściciel 
Stanisław Wilk.

Działalność badawczo-
rozwojowa umożliwia cią-
głe poszerzanie spectrum 
zastosowań oferowanych 
preparatów. Nowocze-
sny sprzęt laboratoryjny 
pozwala na prowadzenie 
testów w warunkach zbli-
żonych do dedykowane-
go środowiska działania 
danego preparatu, przez 
co receptura oferowanych 
produktów jest dopaso-
wana do konkretnych wa-
runków aplikacji. Dotyczy 
to szczególnie pierwszej 
grupy: preparatów prze-
ciwpieniących oraz odpie-
niających dla przemysłu 
farb, lakierów, chemii bu-
dowlanej, przemysłu spo-
żywczego, papierniczego, 
drzewnego czy dla biolo-
gicznych oczyszczalni 
ścieków. 

Drugą gałęzią działań 
firmy jest wielkotona-
żowa produkcja wielo-

funkcyjnego spoiwa dro-
gowego nowej generacji 
SILMENT CQ-25 prze-
znaczonego do stosowa-
nia w inżynierii komu-
nikacyjnej w zakresie 
budowy dróg, autostrad 
i lotnisk. Produkt ten, 
zbliżony składem i wy-
glądem do cementu, jest 
wykorzystywany do bu-
dowy warstw konstruk-
cyjnych podbudowy 
drogowej oraz nasypów 
z wykorzystaniem zale-
gającego gruntu rodzi-
mego. 

- SILMENT CQ-25 spra-
wuje się w tych aplika-
cjach lepiej niż trady-
cyjne materiały, takie 
jak cement i wapno. Po-
twierdza to jego zna-
czący i zwiększający się 
udział w realizacji inwe-
stycji drogowych w kra-
ju. Zastosowanie naszego 
spoiwa redukuje koszty 
oraz czas budowy drogi 
– mówi współwłaściciel 
Marek Siemiński.

Magdalena Pułym

 � Państwa spółka, wcho-
dząca w  skład Kompanii 
Węglowej, od ponad 50 lat 
specjalizuje się w bezodpa-
dowym przerobie surowców 
poprodukcyjnych z  kopalń 
węgla kamiennego. Na czym 
dokładnie polega działalność 
HALDEXU?

- Zajmujemy się komplek-
sowym wykorzystaniem od-
padów powęglowych, w wy-
niku którego powstaje węgiel 
i kruszywa. W ciągu swojej 
52-letniej działalności prze-
robiliśmy ok. 150 mln ton od-
padów pogórniczych. Tech-
nologie stosowane w naszych 
zakładach w procesie przero-
bu kamienia pozwalają od-
zyskać węgiel w nim zawar-
ty i wyodrębnić kruszywo 
naturalne ze skał zwięzłych. 
Zarówno węgiel, jak i kru-
szywo są pełnowartościo-
wym i certyfikowanym ma-
teriałem. Z odzysku odpadów 
pozyskujemy ok. 300 tys. ton 
rocznie węgla i ok. 3 mln ton 
kruszyw. 

 � Gdzie znajdują zastosowa-
nie powstałe produkty?

- Mogą być one wykorzysta-
ne w budownictwie czy dro-
gownictwie oraz robotach 
inżynieryjno-rekultywacyj-
nych. Nasza działalność po-
zwala więc wykorzystać odpa-
dy powstające na bieżąco przy 
produkcji i wydobyciu węgla, 
jak i wykorzystać istniejące 
hałdy, a jednocześnie ogra-
niczać eksploatację zasobów 
naturalnych kruszyw i degra-
dację środowiska. Kruszywa 
produkowane z odpadów po-
węglowych znajdują również 
zastosowanie w wielu innych 
branżach, m.in. przemyśle ce-
mentowym, wydobywczym, 
a także w rekultywacji zdegra-
dowanych terenów. 

 � Państwa spółka urucho-
miła kontenerowy zakład 
przetwarzania odpadów po-
górniczych na hałdzie w Ka-
towicach-Panewnikach.

- Zgadza się. Hałda zajmu-
je powierzchnię 100ha i zale-
ga na niej 20 mln ton odpadów 
powęglowych składowanych 
od lat 60. Dzięki zakładowi 
odzyskanych zostanie ok. 2,5 
mln ton surowca, w zamian 

za który w procesie rekulty-
wacji będzie można zastoso-
wać Geodex-Bio, czyli glebę 
powstałą z zastosowania ska-
ły płonej ilastej oraz innych 
półproduktów odpadowych. 
Geodex-Bio doskonale spraw-
dza się na terenach zdegrado-
wanych, przeznaczonych do 
rekultywacji biologicznej. 

 � Jakie inne inwestycje szy-
kuje w  najbliższym czasie 
HALDEX?

- Główne zamierzenia na 
najbliższe lata związane są 
z rozwojem produkcji kru-
szyw lekkich spiekanych, 
biogroszku oraz ze zintensy-
fikowaniem działań w zakre-
sie odzyskiwania odpadów 
przy zastosowaniu technolo-
gii ich wzbogacania i uzdat-
niania. Przyświeca nam misja 
robienia tego, czego oczekuje 
od nas nowoczesne społeczeń-
stwo. Na szczęście świado-
mość proekologiczna Pola-
ków rośnie, a rynek na którym 
działamy staje się coraz bar-
dziej perspektywiczny.

 � Dziękuję za rozmowę.
Marta Prusek-Galińska

 � Historia Państwa firmy sięga 
lat 40. XX wieku, gdy była ści-
śle związana z branżą zbroje-
niową. Jednak od wielu lat zaj-
mują się Państwo produkcją 
różnego rodzaju materiałów 
budowlanych, cieszących się 
uznaniem nie tylko w kraju, ale 
i na świecie. 

- To prawda. Początki działal-
ności cywilnej sięgają lat 60. Na-
sze produkty były wielokrotnie 
nagradzane, bowiem gwarantu-
jemy materiały budowlane naj-
wyższej jakości. 

 � Co dokładnie obejmuje Pań-
stwa oferta?

- Posiadamy dwa zakłady 
produkcyjne. W pierwszym 
wytwarzamy rury PE i PVC 
oraz profile: systemy rynno-
we, siding, węże techniczne. 
W drugim wykładziny obiek-
towe i folie techniczne.

 � Niedawno zakończył się 
wieloletni proces prywatyza-
cji Państwa firmy. Czy Pana 
zdaniem wpłynie to na dalszy 
rozwój GAMRATU?

- Zakończona 23 maja br. pry-
watyzacja jest przełomem w na-
szej historii. Większościowym 
udziałowcem firmy GAMRAT 
S.A. zostały Zakłady „LEN-
TEX” S.A. z Lublińca. Ponieważ 
działają w naszej branży, mo-
żemy razem tworzyć silną gru-

pę. Wspólnymi siłami dążymy 
do umocnienia pozycji marki 
GAMRAT na rynku i pozyska-
nia nowych kontrahentów.

 � W jaki sposób chcą Państwo 
osiągnąć ten cel?

- Jesteśmy coraz bardziej in-
nowacyjni. Nie tylko przez no-
woczesne wzornictwo i ko-
lorystykę, ale także poprzez 
wprowadzanie nowych tech-
nologii, dzięki którym może-
my konkurować ze światowy-
mi potentatami. Przykładem 
jest nowatorska technika, któ-
ra spełnia krajowe i zagranicz-
ne standardy produkcyjne dla 
wykładziny homogenicznej–
prasowanej. 

 � Czym ona się różni od in-
nych?

- Są dwa rodzaje wykładzin: 
homogeniczne i heterogenicz-
ne. Te drugie – znane większo-
ści, składają się z warstw. Wzór 
na górze jest zadrukowany. Po 
pewnym czasie, pod wpływem 

ścierania wykładziny, uwidacz-
nia się druga jednolita warstwa 
– wykładzina traci parametry 
użytkowe. Wykładzina praso-
wana sama w sobie jest war-
stwą. Można ją użytkować bez 
efektu zniszczenia wzoru, gdyż 
przechodzi on przez całą gru-
bość materiału.

 � Jakie plany zakładają Pań-
stwo na przyszłość?

- Naszym priorytetem jest 
doskonalenie produkcji z two-
rzyw sztucznych na potrzeby 
budownictwa oraz kreowanie 
aktualnych trendów w branży. 
W firmie GAMRAT tkwi nie-
wykorzystany potencjał. Mamy 
ambitny i realny plan na to, by 
go wykorzystać. Naszym celem 
jest osiągnięcie sukcesu rozu-
mianego jako rosnące zadowo-
lenie naszych klientów.

 � Życzę więc pomyślnej reali-
zacji planów i dziękuję za roz-
mowę.

Katarzyna Czenczek

CHEMIA BUDOWLANA| ROWIS-SYSTEM ubiega się o tytuł JAKOŚĆ ROKU 2011

Jakość to podstawa
ARTYKUŁY DEKORACYJNE |  Pomysły na udekorowanie przyjęcia i świąt 
 dostarcza ARPEX

Zabawa - tylko z nami!
Rozmowa z Adamem Jurkiewiczem, prezesem zarządu Arpex Sp. z o.o.

GÓRNICTWO I KOPALNICTWO | HALDEX ubiega się o tytuł EKO JAKOŚĆ ROKU

Drugie życie węgla
BUDOWNICTWO | GAMRAT pretenduje do tytułu JAKOŚĆ ROKU 2011

Potencjał tworzyw 
sztucznychRozmowa  

z Tadeuszem Koperskim, 
prezesem zarządu  
HALDEX S.A.

Rozmowa z Dariuszem Szlęzakiem, 
dyrektorem ds. handlu w Zakładach Tworzyw Sztucznych GAMRAT S.A.




