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O
bok innowacyjnej linii

technologicznej do pro-

dukcji obudów, budy-

nek wyposażony jest w system

wysokiego składowania, który

daje imponujące możliwości

układania i magazynowania

produktów na wysokości na-

wet 10 m. Trwają także ostatnie

prace wykończeniowe w labo-

ratorium do badań nad nowymi

rozwiązaniami technicznymi

opraw oświetleniowych.

– Przeniesienie działalności
do nowej siedziby zakończyło
program inwestycyjny przepro-
wadzony ze środków pocho-
dzących z emisji akcji spółki
na rynku NewConnect. Inwesty-
cja wpisuje się w strategię Gru-
py Kapitałowej LUG, obejmu-
jącą rozbudowę mocy produk-

cyjnych, stymulację dynamiki
sprzedaży i wdrożenie nowych
linii wzorniczych o wysokich pa-
rametrach technicznych – mó-

wi Monika Bartoszak, specja-

lista ds. relacji inwestorskich.

Nowa siedziba to jednak nie

tylko nowoczesna technika,

ale także

lepsze warunki pracy

Cały zakład został zaprojek-

towany w taki sposób, aby za-

pewnić ludziom komfort i do-

bre warunki pracy. Zadbano

o najwyższe standardy po-

mieszczeń dla pracowników.

W budynku znajdują się nowo-

czesne szatnie, zaplecza sanitar-

ne oraz specjalnie wydzielone

pomieszczenia do spożywania

posiłków. Dbałość o załogę

przejawia się również w polity-

ce personalnej, kreowanej na

podstawie analizy sytuacji

na rynku oraz konsultacji z pra-

cownikami. – Ludzie to nasz
potencjał i istotne ogniwo bu-
dujące wartość firmy – mówi

Ryszard Wtorkowski, prezes

Grupy Kapitałowej LUG. – Ich
kompetencje, zaangażowanie,
umiejętności oraz niezwykła
kreatywność mają ogromny
wpływ na sukces realizowane-
go modelu biznesu. To cały ze-
spół ludzi w swej codziennej
pracy realizuje nasze podstawo-
we wartości – dbałość o klien-
ta i najwyższą jakość rozwiązań
z zakresu techniki świetlnej.
Inwestując w rozwój firmy, kła-
dliśmy nacisk na to, aby zaku-

powi nowych technologii towa-
rzyszyła dynamiczna polityka
personalna. Dzięki temu
na przestrzeni 20 lat działalno-
ści z rodzinnego, kilkunastooso-
bowego przedsiębiorstwa sta-
liśmy się silną Grupą Kapitało-
wą, której zespół liczy obecnie
niemal 300 osób.

LUG stawia na ludzi otwar-

tych, przejmujących inicjatywę

i dynamicznych. Doceniane jest

świeże spojrzenie młodych osób

oraz wartość doświadczonych

pracowników, którzy są w fir-

mie od samego początku. To

właśnie kombinacja młodości

i doświadczenia, zdaniem zarzą-

du, buduje elastyczność i umie-

jętność szybkiej reakcji na zmia-

ny zachodzące w otoczeniu.

Przemysław Gogola

NNoo  wwee  mmiieejj  ssccee,,  wwiięę  cceejj  mmoożż  llii  wwoo  śśccii
Pod ko niec 2008 ro ku Gru pa Ka pi ta ło wa LUG roz po czę ła dzia łal ność w no wo cze snej sie dzi bie znaj du ją cej się

w Zie lo no gór skiej Stre fie Ak tyw no ści Go spo dar czej. No we miej sce, po za pod nie sie niem wy daj no ści pro duk cyj -

nej, znacz nie wpły nę ło na po pra wę wa run ków pra cy.

Dla cze go war to pra co wać w Gru pie LUG?

Be ata Tu sta now ska,
kie row nik Dzia łu Mar ke tin gu

Na to py ta nie mo gę od po wie dzieć z punk tu wi dze -

nia oso by ak tyw nie re ali zu ją cej się za wo do wo już

od kil ku na stu lat. Są trzy głów ne po wo dy, dla któ -

rych, we dług mnie, war to pra co wać w LUG. Bar -

dzo waż na jest dla mnie przy ja zna at mos fe ra pa nu ją ca w fir mie oraz

świa do mość, że lu dzie są dla niej naj waż niej si. Po nad to spół ka bar -

dzo moc no in we stu je w roz wój pra cow ni ków. Po trze cie, in ten syw -

nie roz wi ja ją ca się Gru pa Ka pi ta ło wa da je pra cow ni kom du -

że moż li wo ści roz wo ju i awan su. Struk tu ry są ela stycz ne i dzię ki te -

mu każ dy pra cow nik sam wpły wa na to, jak po to czy się je go ka rie -

ra. A pra ca co dzien nie sta wia przede mną no we wy zwa nia. Je stem

prze ko na na, że wciąż mo gę się tu bar dzo wie le na uczyć, re ali zo wać

swo je pla ny i am bi cje w tym mo ty wu ją cym śro do wi sku pra cy.

Ma ciej Duch,
pro jek tant w Dzia le Roz wo ju

Fir ma LUG ofe ru je mi bar dzo do bre wa run ki pra -

cy. W ra mach in dy wi du al nej ścież ki roz wo ju

uczest ni czy łem w kil ku cer ty fi ko wa nych szko le -

niach z za kre su wy ko rzy sta nia in no wa cyj nych na -

rzę dzi pro jek to wa nia. Szko le nia umoż li wi ły mi dal szy roz wój kom -

pe ten cji po zy ska nych w cza sie stu diów, dzię ki cze mu w co dzien -

nej pra cy pro jek tan ta ko rzy stam z no wo cze sne go opro gra mo wa nia

i sto su ję naj now sze roz wią za nia tech nicz ne. Po nad to fir ma or ga -

ni zu je dla pra cow ni ków kur sy ję zy ko we, fi nan su je stu dia po dy plo -

mo we i aran żu je spo tka nia in te gra cyj ne, co po zy tyw nie wpły wa na at -

mos fe rę pra cy. Świa do mość, że do ce nia się i in we stu je w mło dych

lu dzi, świet nie mo ty wu je mnie do pra cy.

P
ierw sze go klien ta Po -

lbank EFG przy jął w lu -

tym 2006 ro ku. Fir ma

nie po wsta ła na sku tek za ku pu

któ rej kol wiek z ist nie ją cych

in sty tu cji fi nan so wych, lecz

zu peł nie od przy sło wio we go

„ze ra”. Już po nie speł na 2 i pół

ro ku ak tyw no ści bank za czął

przy no sić pierw sze zy ski, co

jest zja wi skiem uni kal nym

w ska li pol skie go ryn ku usług

fi nan so wych. Na dzień dzi -

siej szy Po lbank to 347 pla có -

wek w 170 mia stach, w któ rych

pra cu je oko ło 3000 osób. 

Ban kie rzy,

a nie sprze daw cy… 

– Na szą kul tu rę bu du ją lu -
dzie przy cho dzą cy do or ga ni za -
cji, tym sa mym przy no szą cy
do świad cze nia i wzor ce z in -
nych firm. Two rzą oni war tość
do da ną wów czas, gdy są istot -

ne dla stra te gii na sze go ban ku.
Stwo rzy li śmy na wet za pis okre -
śla ją cy, co w na szej fir mie jest
uzna wa ne za ak cep to wal ne
i zgod ne z na szą fi lo zo fią, a cze -
go nie chcie li by śmy ad op to wać,
po nie waż nie są to naj lep sze
prak ty ki z in nych or ga ni za cji.
Jest to pro ces, któ ry się nie
skoń czy tak dłu go, jak dłu go
trwa or ga ni za cja, a bę dzie rów -
nież ba ro me trem ryn ko wym,
je śli cho dzi o po ziom ob słu gi
klien ta. Pro dukt to jed no, umie -
jęt ność je go przed sta wie nia
po ten cjal ne mu klien to wi jest
rów nie istot na, ale z obie ma
sfe ra mi w pa rze mu si iść ja -
kość. Klien ci się zmie nia ją, re -
agu ją na zmia ny ryn ko we
i ocze ku ją, że bę dą mieć do czy -
nie nia z mło dym po ko le niem
ban kie rów, a nie in sty tu cją
sprze da żo wą. Dla te go uczy my
na szych lu dzi stan dar dów ob -
słu gi klien ta, mó wią cych o tym,
że ma my mło dych ban kie -
rów, któ rzy po tra fią stwa rzać
at mos fe rę za ufa nia zgod ną
z na szy mi war to ścia mi – wy ja -

śnia Mał go rza ta Igras -Tom -

czak, dy rek tor ds. za rzą dza nia

za so ba mi ludz ki mi. Po lbank

chęt nie in we stu je w pod no sze -

nie kwa li fi ka cji i wie dzy swo -

jej ka dry. Do ty czy to za rów no

tzw. szko leń twar dych, jak

i mięk kich oraz szy tych na mia -

rę pro gra mów roz wo jo wych.

War to ści i mi sja

Za do wo le nie klien tów jest

pod sta wo wym skład ni kiem suk -

ce su ban ku, a two rze nie i ofe ro -

wa nie no wo cze snych pro duk -

tów i usług oraz sku tecz ne za rzą -

dza nie re la cja mi z klien ta mi są

głów ną osią co dzien ne go funk -

cjo no wa nia Gru py. Na uwa gę

za słu gu ją zro zu mia łe za sa dy

dzia ła nia pro duk tów, rze tel na

i uprzej ma ob słu ga oraz ko -

rzyst ne wa run ki ce no we. Ko mu -

ni ka cja z klien ta mi opie ra się

na part ner stwie i do brych re la -

cjach. Po lbank wy cho dzi na -

prze ciw ocze ki wa niom swo ich

klien tów. Zdo by wa za ufa nie

otwar to ścią, pro fe sjo na li zmem,

ofer tą bez gwiaz dek i ukry tych

opłat, a tak że pro stą, przej rzy stą

i przy ja zną in for ma cją. Ko lej -

nym, god nym pod kre śle nia

aspek tem jest ostroż ność w za -

rzą dza niu ry zy kiem ban ko wym

oraz roz są dek w wy da wa niu

po wie rzo nych pie nię dzy. Jed -

nym z istot nych ce lów Po lban -

ku jest iden ty fi ka cja i roz wój

zdol no ści je go per so ne lu, ze

szcze gól nym za pew nie niem

rów nych szans, a tak że cią głe

szko le nie, oce na i od po wied nie

wy na gra dza nie sta rań każ de go

pra cow ni ka. Przy wią zy wa nie

szcze gól nej wa gi do roz wo ju

kom pe ten cji per so ne lu bie rze

się z prze ko na nia, że ni gdy sa -

me środ ki fi nan so we i tech no lo -

gie nie wy star cza ły do za pew nie -

nia suk ce su fir my, fun da men tem

wzro stu i roz wo ju każ de go biz -

ne su za wsze by li pra cow ni cy. –

Dzia ła my w myśl za sa dy, że Po -
lbank EFG to nie tyl ko bank, lecz
tak że in sty tu cja, za któ rą sto ją
ży wi lu dzie – pod kre śla Mał go -

rza ta Igras -Tom czak. Kie ru je my

się wspól ny mi war to ścia mi,

do któ rych na le żą: wy tę żo na

pra ca i sku tecz ność, uczci wość

i za ufa nie, pra ca ze spo ło wa

i sza cu nek dla lu dzi, kre atyw -

ność oraz od po wie dzial ność

spo łecz na.       

Ce nio ny pra co daw ca

– Za ło że niem po li ty ki per so -
nal nej na sze go ban ku jest moż -
li wość jej ada pta cji do szyb ko
zmie nia ją cej się sy tu acji biz ne -
so wej i po trzeb ryn ku. Po zwa la
to na do pa so wa nie struk tu ry or -
ga ni za cyj nej w spo sób po zwa la -
ją cy na wspie ra nie stra te gicz nie
klu czo wych ob sza rów pro duk to -
wych i pro ce sów. Ta kie po dej ście,
spraw dzo ne w okre sie naj bar -
dziej in ten syw nej eks pan sji ban -
ku, po zwa la nam sku tecz nie re -
ago wać na po trze by trud ne go
obec nie ryn ku – mó wi dy rek tor

ds. per so nal nych.

Po lbank na le ży do or ga ni za -

cji dy na micz nie roz wi ja ją cych

się. Wraz z fir mą roz wi ja ją się

rów nież pra cow ni cy, któ rym

stwo rzo no po le do pro po no wa -

nia kre atyw nych roz wią zań,

uspraw nień i moż li wość kształ -

to wa nia ist nie ją cych pro ce sów.

W za leż no ści od po trzeb biz ne -

so wych, za trud nie ni mo gą wy -

bie rać ja sno okre ślo ne za rów no

po zio me, jak i pio no we ścież ki

ka rier. W ra mach ścież ki pio no -

wej do rad ca klien ta naj pierw

sta je się eks per tem we wła snej

dzie dzi nie. Je śli w dłuż szym

okre sie cza su wy ka że rów nież

kom pe ten cje me ne dżer skie, ma

szan sę zo stać kie row ni kiem pla -

ców ki. Pro ces re kru ta cyj ny jest

otwar ty dla lu dzi z we wnątrz

ban ku. Je śli pra cow nik speł nia

kry te ria wy ma ga ne na da nym

sta no wi sku i po zy tyw nie prze -

bie gnie je go we ry fi ka cja, ma

moż li wość zmia ny jed nost ki or -

ga ni za cyj nej w ra mach ścież ki

po zio mej. – Bez pra cow ni -
ków nie by ło by fir my! Na sza ka -
dra bie rze ak tyw ny udział w bu -
do wa niu Po lban ku na ryn ku,
zdo by wa przy tym do świad cze -
nie, któ re wy ra sta po za wą sko
ro zu mia ny za kres dzia łań da ne -
go sta no wi ska. Ro snąc wraz
z ban kiem, każ da oso ba  ma
moż li wość bez po śred nie go wpły -
wa nia na kształt pro ce sów,
uczest ni cze nia w pro jek tach re -
ali zo wa nych wspól nie z in ny mi
jed nost ka mi or ga ni za cyj ny mi.
To uni kal na szan sa, ja ką da je in -
ten syw nie roz wi ja ją ca się in -
sty tu cja pro ak tyw nym pra cow -
ni kom – do da je dy rek tor Igras -

-Tom czak.  Fir ma wy ka zu je

znacz ną tro skę o roz wój in te lek -

tu al ny. Roz wo jo wi po szcze gól -

nych kom pe ten cji de dy ko wa ne

są róż ne for my kształ ce nia ce -

nio ne przez pra cow ni ków. To je -

den z aspek tów, któ ry przy niósł

Po lban ko wi ty tuł „So lid ne go

Pra co daw cy 2008”, ja ko naj lep -

sze go pra co daw cy w sek to rze

ban ków ko mer cyj nych.

Robert Kowalski

PPOOLLBBAANNKK::  ppoolliittyykkaa  HHRR  rróówwnniieeżż  ssłłuużżyy  kklliieennttoomm
Należący do najmłodszych instytucji finansowych w kraju Polbank, mimo dopiero trzyletniego stażu na rynku, szybko pozyskał zaufanie klientów. Na renomę z reguły

pracuje się długo, jednak dzięki odpowiedniej polityce HR i jej przełożeniu na relacje z odbiorcami usług młody bank nadal cieszy się rosnącym zaufaniem

dotychczasowych i nowych partnerów.

Po lbank EFG jest czę ścią Gru py Eu ro bank EFG, eu ro pej skiej

in sty tu cji fi nan so wej, o ak ty wach prze kra cza ją cych 68,4 mi liar -

da eu ro. Gru pa za trud nia po nad 22 ty sią ce pra cow ni ków i ofe -

ru je swo je pro duk ty i usłu gi za po śred nic twem sie ci po nad 1 500

od dzia łów i punk tów sprze da ży oraz al ter na tyw nych ka na łów dys -

try bu cji. Eu ro bank EFG jest czę ścią Gru py Eu ro pe an Fi nan cial

Gro up, trze ciej co do wiel ko ści gru py ban ko wej w Szwaj ca rii.

W na szej czę ści Eu ro py obec ny jest w: Buł ga rii, Ru mu nii, Ser -

bii, Pol sce, Tur cji, Ukra inie, Gre cji i Cy prze. Na ob sza rze Eu -

ro py Środ ko wej i Po łu dnio wo -Wschod niej  Gru pa Eu ro bank EFG

za in we sto wa ła oko ło 2 mi liar dów eu ro.

Mał go rza ta Igras -Tom czak, dy rek tor
ds. za rzą dza nia za so ba mi ludz ki mi.
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O
bszar działania spółki to

nie tylko terytorium Pol-

ski, ale i zagranica, któ-

ra mimo zawirowań w gospodar-

ce jest bardzo otwarta na współ-

pracę. Promediq stawia więc

na rozwój rynków eksportowych.

– W tym roku podpisaliśmy
dystrybucyjną umowę na wy-
łączność sprzedaży naszych pre-
paratów z łotewskim kontrahen-
tem, który obsługiwał będzie kra-
je nadbałtyckie, czyli Litwę, Ło-
twę i Estonię – mówi Marcin

Stefański, Business Develop-

ment Manager w Promediq Sp.

z o.o. – Ponadto partner ten
zajmie się także dystrybucją Bust-
-Up na rynku rosyjskim.

A to nie wszystko. Już wkrót-

ce polski gracz zrealizuje pierw-

sze zamówienia dla Indii, Korei

oraz Wietnamu. Doskonale roz-

winięty dział marketingu nie-

ustannie prowadzi także sprzedaż

wysyłkową z takimi krajami jak

Niemcy, Francja, Szwecja czy

USA.

Dzięki roślinom

– naturalne powiększenie

Bust-Up to nowatorska kura-

cja pozwalająca każdej kobiecie

w bezpieczny sposób powiększyć

swoje piersi bez ingerencji skal-

pela. Zarówno tabletki (dostęp-

ne od stycznia również w więk-

szym opakowaniu – Bust-Up
Duo), jak i nowość – wchodzą-

ce w skład kuracji intensywnie

ujędrniające Bust-Up Serum,

stworzono w wyniku dziesię-

cioletnich badań, łącząc tym sa-

mym skuteczność z bezpieczeń-

stwem stosowania. Do produkcji

wykorzystano tylko naturalne

składniki, bez domieszki konser-

wantów czy innych substancji po-

chodzenia zwierzęcego. Po-

nad 40% składu produktu stano-

wi chmiel. Wśród pozostałych

komponentów znajdują się m.in.

czarny owies, słód, drożdże, ży-

to, jęczmień, pszenica, kukury-

dza, błonnik, a także stuprocen-

towo roślinny stearynian ma-

gnezu oraz krzem.

– Kuracja Bust-Up to dosko-
nała alternatywa dla chirurgii
plastycznej – zapewnia Marcin

Stefański. – Jest jedną z najlep-
szych i najbezpieczniejszych me-
tod powiększających oraz ujędr-
niających biust, która kiedykol-
wiek pojawiła się na rynku.
Kompozycja właśnie takich
składników powoduje, że prepa-
rat pobudza metabolizm tkanko-

wy piersi, tym samym powodu-
jąc wzrost oddychania komórko-
wego, a także ujędrnianie tkan-
ki skórnej – objaśnia Stefański.

A potwierdzają to nie tylko ko-

biety stosujące tabletki, ale i mię-

dzynarodowe badania. Testy

przeprowadzone w holender-

skim Katwijk dowiodły, że licz-

ba zadowolonych z produktu

kobiet wynosi już po-

nad 300 tys. Pewność oraz

bezpieczeństwo stosowa-

nia dodatkowo gwarantu-

je szereg analiz, wykona-

nych m.in. przez Oregon

State University w USA,

który kierował komplekso-

wymi badaniami nad che-

mią i biologią chmielu.

Warto podkreślić, że pre-

parat – poza powiększaniem

oraz ujędrnianiem ciała – powo-

duje także szereg innych korzy-

ści. Wśród nich znajduje się

wspomaganie perystaltyki jelit,

złagodzenie napięcia przedmie-

siączkowego czy zmniejszenie

dolegliwości związanych z okre-

sem menopauzy. Zauważono

także znaczny wzrost wło-

sów i paznokci.

Bust-Up nie jest ostatnim pre-

paratem, jaki ma zrewolucjonizo-

wać rynek. Już teraz firma Pro-

mediq przygotowuje się do wdro-

żenia stuprocentowo naturalnego

kremu, który wkrótce stanie się

substytutem sztucznego botoksu.

Joanna Drzazga

PPrroommeeddiiqq  nnoowwyymm  ggrraacczzeemm
Gdyńska firma Promediq Sp. z o.o. jest nową spółką, która bardzo intensywnie rozwija

się na rynku farmaceutyczno-kosmetycznym. W ofercie posiada m.in. Bust-Up
– naturalny preparat pochodzenia roślinnego powiększający kobiece piersi.

– Je ste śmy bar dziej niż in ni od -
por ni na za wi ro wa nia w jed nej
ga łę zi prze my słu czy bran ży – mó -

wi Je rzy Żar kie wicz, pre zes za -

rzą du PU DiZ Sp. z o.o. – Je śli
gdzieś prze gry wa my prze targ np.
na utrzy ma nie zie le ni, to prze su -
wa my pra cow ni ków do prac
przy bu do wie dróg. Nie sto imy
w miej scu i nie zwal nia my lu dzi.
Dzię ki bar dzo sze ro kim moż li wo -
ściom, sta le re ali zu je my no we
zle ce nia, a to w obec nym cza sie
jest na wa gę zło ta.

Pod czas sie dem na sto let niej dzia -

łal no ści na olsz tyń skim ryn ku fir -

mie uda ło się po dwo ić za trud nie -

nie oraz zwie lo krot nić ob ro ty. Po -

nad to, jak wy ni ka z ra por tów fi nan -

so wych, spół ka każ dy rok bu dże -

to wy koń czy z zy skiem net to.

So lid ny Pra co daw ca

Do bre wy ni ki fi nan so we oraz

roz sąd ne za rzą dza nie bez po śred -

nio prze kła da ją się na wa run ki

pra cy. Za ło ga mo że li czyć na bo -

ga ty sys tem mo ty wa cyj ny, na któ -

ry – po za pre mia mi przy zna wa -

ny mi na każ dym po zio mie

– skła da ją się tak że na gro dy oko -

licz no ścio we. Po nad to na do fi -

nan so wa nie z za kła do wej ka sy

mo gą li czyć ama to rzy czyn ne go

wy po czyn ku. Fir ma za pew nia

kar ne ty na pły wal nię, fit ness oraz

si łow nię. Po za tym z ini cja ty wy

pre ze sa sys te ma tycz nie or ga ni zo -

wa ne są wy pra wy ka ja ko we dla

ca łej za ło gi. Ini cjo wa ne są tak -

że wspól ne wyj ścia do ki na, te atru

oraz na kon cer ty.

Ko lej nym ele men tem mo ty wu -

ją cym za ło gę olsz tyń skiej spół ki

jest moż li wość awan su i roz wo -

ju wraz z fir mą. – 17 lat te mu pra -
co wa łem w PU Di Z-ie ja ko ma ga -
zy nier – opo wia da Ire ne usz

Gaw kow ski. – Moż na po wie -
dzieć, że tra fi łem do spół ki w prze -
ło mo wym mo men cie swo je go ży -
cia. Pra ca by ła bar dzo sta bil -
na i to po sta wi ło mnie na no gi.
W dro dze na tu ral ne go roz wo ju
prze cho dzi łem przez ko lej ne sta -
no wi ska i szcze ble ka rie ry, aż
w koń cu zo sta łem kie row ni kiem
Dzia łu Han dlo we go.

Dba łość o pra cow ni ków prze -

ja wia się tak że w roz bu do wa nym

sys te mie świad czeń so cjal nych. 

– Każ dy, kto u nas pra cu je, mo -
że li czyć na bez zwrot ne za po mo -
gi so cjal ne, do fi nan so wa nia ko -
lo nii dla dzie ci, prze ka zy wa ne
na bar dzo atrak cyj nych wa run -
kach po życz ki miesz ka nio we oraz

re mon to we. Nie za po mi na my
rów nież o by łych pra cow ni kach.
W okre sie świąt kil ka dzie siąt osób
otrzy mu je od nas oko licz no ścio -
we pacz ki – do da je Bo gu sła wa

Ko rze niow ska z Dzia łu Kadr

i Płac. 

Do bre ko mu ni ko wa nie

To, we dług pre ze sa Żar kie wi cza,

ko lej ny waż ny ele ment mo ty -

wu ją cy za ło gę oraz po zwa la ją cy

za pa no wać nad emo cja mi.

– Na bie żą co po ka zu je my za ło dze,
w ja kim je ste śmy miej scu. Nie
ukry wa my za rów no suk ce sów,
jak i po ra żek, dzię ki cze mu lu dzie
wie dzą, kie dy na le ży wy krze sać
z sie bie przy sło wio we 110%.

W spraw nym prze pły wie in for -

ma cji po mię dzy pra cow ni ka mi

a za rzą dem po ma ga po wo ła -

na pod ko niec 2006 ro ku

Ra da Pra cow ni cza oraz dru ko wa -

ny od 2 lat kwar tal nik PULS

PU DiZ -u. Dzię ki nie mu za ło ga

na bie żą co do wia du je się o pla no -

wa nych zmia nach i kie run kach

roz wo ju, ja kie wy zna cza ją wła dze

spół ki. Ra da peł ni tak że funk cje

kon sul ta cyj ne i do rad cze.

Dzię ki tak pro wa dzo nej po li -

ty ce per so nal nej olsz tyń skie

przed się bior stwo zo sta ło na gro -

dzo ne ty tu łem „So lid ne go Pra -

co daw cy 2008” w ka te go rii re -

gio nal nej.

Prze my sław Go go la

EEllaa  ssttyycczz  nnoośśćć  ssppoo  ssoo  bbeemm  nnaa kkrryy  zzyyss
Od pro jek to wa nia i utrzy ma nia obiek tów zie lo nych po re ali za cję ro bót dro go wych

oraz pro duk cję mas bi tu micz nych – sze ro kie spek trum dzia łal no ści jest głów nym

atu tem olsz tyń skiej spół ki PU DiZ. Spraw dza się on szcze gól nie w chwi lach trud -

nych dla go spo dar ki. 

– Pa ni Pre zes, gra tu lu ję ty tu -

łu „So lid ny Pra co daw ca 2008”.

– Otrzy ma nie ty tu łu „So lid ny

Pra co daw ca 2008” nie co nas za sko -

czy ło, po nie waż wy da je się nam,

że w dzie dzi nie za rzą dza nia

za so ba mi ludz ki mi ro bi my

po pro stu to, co po win no się

ro bić wszę dzie. Sta ra my się

two rzyć do bre wa run ki pra -

cy oraz dba my o pod no sze -

nie kwa li fi ka cji na szych pra -

cow ni ków. Do pła ca my

do stu diów, wy sy ła my

na prze róż ne szko le nia, or -

ga ni zu je my im pre zy in te gra -

cyj ne, wy jaz dy kra jo znaw cze oraz

edu ka cyj ne. W po li ty ce per so nal nej

ce lem dla nas nie są na gro dy, ale

speł nie nie ocze ki wań na szych pra -

cow ni ków, jed nak wy da je mi się, iż

zdo by ty ty tuł po twier dza, iż po dą -

ża my na tym po lu w do brym kie -

run ku.

– Jak waż ną ro lę w funk cjo no -

wa niu ban ku od gry wa ją pra -

cow ni cy?

– Fir ma stoi swo imi pra cow ni -

ka mi. Mo że to fra zes, ale w in sty -

tu cji ta kiej jak na sza, w ban ku

spół dziel czym, do bra, fa cho wa ka -

dra jest pod sta wą suk ce su. To, ja -

ki ma ją sto su nek do fir my, czy utoż -

sa mia ją się z nią i lu bią tu pra co -

wać, prze kła da się na wi ze ru nek or -

ga ni za cji. Nam uda je się to wią zać

i dla te go osią ga my suk ce sy.

– Na ko go Pań stwo sta wia cie?

– Tak jak każ da fir ma chce my

mieć lu dzi otwar tych, ak tyw nych,

kre atyw nych, umie ją cych łą czyć

swo ją wie dzę teo re tycz ną z prak -

ty ką. Do świad czo ny i kom pe tent -

ny pra cow nik to źró dło suk ce su

ban ku, gdyż z po wo dze niem dba

o od bior ców na szych usług. Po wo -

du je to za do wo le nie klien tów, a za -

do wo lo ny klient naj czę ściej przy -

pro wa dza na stęp ne go.

– Jak wy glą da ją pla ny

na ry su ją cy się nie naj le -

piej rok 2009?

– Nie oglą da my się

na kry zys, na si klien ci są

bez piecz ni, po nie waż War -

miń ski Bank Spół dziel czy

ob ra ca w 100% pol skim ka -

pi ta łem. Pla ny ban ku, zgod -

nie z je go stra te gią, na sta -

wio ne są na roz wój. Chce my ulep -

szać i po więk szać na szą ba zę lo ka -

lo wą (WBS co ro ku otwie ra no wą

pla ców kę – przyp. red.), pod no sić

kwa li fi ka cje pra cow ni ków, roz -

sze rzać te ren dzia ła nia, po zy ski wać

no wych klien tów. Wy mie nia my

na bie żą co sprzęt in for ma tycz ny.

Za mie rza my też roz sze rzyć ga mę

pro duk tów oraz ulep szyć już ist nie -

ją ce, np. kon to in ter ne to we, ban ko -

ma ty tak, aby na si klien ci by li za -

do wo le ni z na szych usług i pew ni,

że ich pie nią dze są w do brych rę -

kach.

WWaarrmmiińńsskkii  BBaannkk  SSppóółłddzziieellcczzyy
––  bbaannkk  nnaa  kkaażżddąą  ppooggooddęę......
... w którym słońce świeci również dla pracowników, czego potwierdzeniem 

jest zdobycie tytułu „Solidny Pracodawca Warmii i Mazur 2008”.
Z Elżbietą Krasowską-Jaworską, prezes zarządu Warmińskiego Banku 

Spółdzielczego, rozmawia Łukasz Osypiński.

War miń ski Bank Spół dziel czy jest naj młod szym ban kiem spół dziel -

czym w wo je wódz twie war miń sko-ma zur skim. Po wstał w 1975

ro ku. In ten syw ny roz wój ban ku przy pa da na la ta 90. Obec nie po -

sia da 12 pla có wek, a ko lej ne dwie są w fa zie or ga ni za cji. Su ma bi -

lan so wa na dzień 31.12.2008 r. wy nio sła 208 mln zł,  wy nik net to

4,2 mln zł. Ha słem ban ku jest ,,War miń ski Bank Spół dziel czy – bank

na każ dą po go dę” – co ozna cza, że bez wzglę du na za wi ro wa nia bank

jest za wsze ze swo imi klien ta mi i człon ka mi.

Ta no wa tor ska me to da po -

zwa la Plan te Sys tem Bio być

ga mą ko sme ty ków opar tych

na eks trak tach ro ślin nych. W pro -

duk cji pre pa ra tów wy ko rzy sta no

naj now szą wie dzę na te mat wła -

ści wo ści ro ślin oraz no wo cze sne

tech no lo gie, któ re umoż li wia ją

wy do by cie z nich esen cji i peł ne -

go po ten cja łu, za cho wu jąc

ich ja kość. W wa run kach

nad kry tycz nych dwu tle nek

wę gla dzia ła bo wiem w spo -

sób po zwa la ją cy uzy skać

uni kal ne ro ślin ne wy cią gi.

Co waż ne, kom po nen ty te są

do brze to le ro wa ne przez na -

wet naj bar dziej wraż li wą

skó rę i nie za nie czysz cza ją

śro do wi ska.

Li nia stwo rzo na zo sta ła

zgod nie ze wszyst ki mi za sa -

da mi eko lo gii, co zo sta ło

po twier dzo ne Eko -Lau rem

Kon su men ta 2009 oraz sym bo -

lem Eco cert. Ten ostat ni cer ty fi -

kat gwa ran tu je, że pre pa ra ty za -

wie ra ją co naj mniej 95% skład -

ni ków na tu ral nych, a spo śród

wszyst kich uży tych ro ślin 95%

po cho dzi z upraw eko lo gicz -

nych.

Ko sme ty ki są hi po aler gicz ne

i prze ba da ne der ma to lo gicz nie.

Ich za ku pu moż na do ko nać tyl ko

w ap te kach. Przy ich pro duk cji

prze strze ga ne są ta kie sa me pro -

ce du ry, jak przy wy twa rza niu le -

ków.

Naj now sze pro po zy cje

Se ria Plan te Sys tem Bio cią gle

się roz wi ja, ofe ru jąc klien tom ko -

lej ne no wo ści. Jed ną z naj now -

szych pro po zy cji pro du cen ta jest

m.in. prze ciw zmarszcz ko wy, li ftin -

gu ją cy bal sam pod oczy, za wie ra -

ją cy uni kal ny eks trakt z aka cji se -

ne gal skiej, rusz czy ka oraz pu der ry -

żo wy. Bal sam ten bły ska wicz nie

na pi na skó rę wo kół oczu, po ma ga -

jąc zmniej szyć tzw. ku rze łap ki. Jest

to efekt dzia ła nia uni kal ne go po -

łą cze nia na tu ral nych skład ni ków,

ta kich jak m.in. gu ma arab ska. Do -

dat ko wo wy cią gi z rusz czy ka i ar -

ni ki ła go dzą po draż nie nia skó ry,

a tak żezmniej sza ją ozna ki zmę cze -

nia. Pu der ry żo wy z ko lei wy gła -

dza zmarszcz ki oraz na da je skó rze

je dwa bi stość.

Wśród no wo ści znaj du je się

tak że Emul sja roz ja śnia ją ca i li -

kwi du ją ca ozna ki sta rze nia. Pre -

pa rat ten pod kre śla na tu ral ną

świe tli stość ce ry, za po bie ga jąc

po ja wia niu się zmarsz czek. Za -

wie ra ją cy fla wo no idy i wy ciąg

z hi bi sku sa, zwal cza wol ne rod ni -

ki, a po przez re lak sa cję na pię cia

skó ry zmniej sza zmarszcz ki mi -

micz ne, spo wal nia jąc de ge ne ra cję

ela sty ny. Na to miast or ga nicz -

ny olej z kro ko sza bar wier -

skie go, bo ga ty w nie na sy co -

ne kwa sy tłusz czo we, za -

pew nia dłu go trwa łe na wil -

że nie skó ry.

Ale na tym nie ko niec.

Ko lej ną no wo ścią jest bo -

wiem Żel za po bie ga ją cy cie -
niom pod ocza mi. Za wie ra on

eks trakt z cha bra bła wat ka,

ni we lu ją cy obrzęk i po pra -

wia ją cy kon tur oczu. Po sia -

da jąc w swo im skła dzie or ga -

nicz ne kom po nen ty ak tyw ne,

chro ni szcze gól nie wraż li we ob -

sza ry skó ry, nie po draż nia jąc ich.

Na to miast ar ni ka, kwas hia lu ro -

no wy i to ni zu ją ce wy cią gi ro ślin -

ne dzia ła ją na trzy uzu peł nia ją ce

się spo so by: zmniej sza ją cie nie

pod ocza mi, re du ku ją obrzęk

oraz dzia ła ją to ni zu ją co.

Oprócz ko sme ty ków do twa -

rzy, wśród no wo ści znaj du je się

tak że Ła go dzą cy dez odo rant o za -

pa chu man go i pa pai, któ ry za -

pew nia uczu cie kom for to wej

świe żo ści przez ca ły dzień.

Jo an na Drza zga

NNaa  ttuu  rraall  nnee  PPllaann  ttee  SSyyss  tteemm  BBiioo
Li nia ko sme ty ków Plan te Sys tem Bio za wie ra naj lep sze skład ni ki ak tyw ne, słu żą ce

świa do mej pie lę gna cji uro dy. Są to przede wszyst kim czy ste i rzad ko spo ty ka ne wy -

cią gi z na tu ral nych su row ców. W ich po zy ski wa niu po ma ga in no wa cyj ny pro ces

pro duk cji, wy ko rzy stu ją cy dwu tle nek wę gla w wa run kach nad kry tycz nych. 
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– Wszystkie sukcesy Stacji
Hodowli i Unasieniania Zwie-
rząt tworzą ludzie – mówi
Tadeusz Opiłowski, prezes

zarządu Stacji Hodowli i Una-

sieniania Zwierząt Sp. z o.o.

– To dzięki zgranej, profesjonal-
nej załodze jesteśmy najwięk-
szym krajowym przedsiębior-
stwemw branży hodowli buha-
jów i badań genetycznych.
Celem SHiUZ jest możliwie

najskuteczniejsza pomoc pol-

skim hodowcom bydła i trzody

chlewnej. Spółka prowadzi

mocno rozbudowany program

selekcji buhajów, obejmujący

zasięgiem 40%obszaru Polski.

Rocznie do selekcji bierze się

ok. 140 osobników, przy czym

jednocześnie wybiera do se-

lekcji ok. 400 najlepszych ma-

tek buhajów.Donich dobiera się

najlepsze samce z rankin-

gów z całego świata.Wszystko

po to, aby wyprowadzić jak

najdoskonalsze linie mateczne

i pozyskać buhajki, ponieważ

wnaturze nigdy niema zwierząt

idealnych: jedne cechują się

dużą przeżywalnością i odpor-

nością na choroby, inne dają

bardzo dużomleka, jeszcze in-

ne nie dają go wiele, ale za to

z dużą zawartością białka

i tłuszczu. Ponadto Stacja bada

frakcje mleka, głównie skupia-

jąc się na kappa kazeinie i lak-

toglobulinie w aspekcie prze-

twórczym, odżywczym i zdro-

wotnym. Jednak głównym biz-

nesem firmy jest tak dobierać

nasienie buhajów i knurów, że-

by rolnicy uzyskiwali jak najlep-

sze i jak najbardziej przewidy-

walnewyniki w hodowli. Dzia-

łania te wspierane są przez naj-

nowocześniejsze dostępne

na rynku technologie oraz wie-

dzę naukową.

Programy badawcze

– klucz do jakości

Kluczowym zagadnieniem,

na którym obecnie skupiają się

fachowcy SHiUZ, to badania

nad tzw. markerami genetycz-

nymi. Poza bydgoskim przed-

siębiorstwem podobne progra-

my na chwilę obecną prowadzi

zaledwie 7 krajów: USAw po-

łączeniu z Kanadą, Niemcy,

Holandia, Francja, Irlandia

z Nową Zelandią i kraje skan-

dynawskie jako całość.

Rzecz polega na tym,

że od czasu, gdy niedawno

odkryto genom bydła, istnieje

możliwość ustalenia zespo-

łów genów (markerów gene-

tycznych), które przekazują

określone cechy potomstwu.

Chodzi o uzyskanie pożąda-

nych cech buhajów do roz-

płodu, dzięki czemu najlep-

sze 10% testowanych osobni-

kówwejdzie do regularnej ho-

dowli. Pod koniec tego roku

SHiUZ spodziewa się już kon-

kretnych wyników. Program

daje trzy główne korzyści.

Po pierwsze: diametralnie

wzrasta współczynnik wiary-

godności wyceny buhaja

(przy zastosowaniu tej metody

wynosi aż do 90%) i gwaran-

cja, że przekaże on dokładnie

te cechy, które mu się przypi-

suje. Po drugie: koszty prowa-

dzenia programów hodowla-

nych zostają ograniczone

do minimum – przede wszyst-

kim dzięki skróceniu czasu

utrzymywania zwierząt

w ośrodku, który do tej pory

wynosił około 5 lat. Teraz wy-

starczy rok.

Trzecia, bardzo ważna ko-

rzyść to szybsza wymiana po-

koleń i związany z nią spraw-

niejszy postęp hodowlany, któ-

rym rolnicy są bardzo zaintere-

sowani. Dzięki niemumogą bo-

wiem szybciej liczyć na potom-

stwo o lepszych cechach, co

z kolei przekłada się na wyższe

zyski wynikające z coraz lep-

szej wydajności i niższych

kosztów produkcji gospo-

darstw.

–Nowością jest, że w tym ro-
ku otwieramy laboratorium ge-
notypowania – zapowiada pre-
zes Opiłowski. – Mamy już
akceptację na jego utworzenie

przezMinisterstwo SkarbuPań-
stwa, którego jesteśmy wła-
snością. Powstanie przy Uni-
wersytecieWarmińsko-Mazur-
skim, pod okiem prof. Kamiń-
skiego i jego znakomitego ze-
społu, który z nami współpra-
cuje od lat.
Coraz prężniej działa też za-

łożony przez SHiUZ Ośrodek

Embriotransferu. Funkcjonuje

już w trzechmiejscach: Piątni-

cy k. Łomży, Zamościu i Byd-

goszczy. Jest ściśle powiązany

z projektami Jądra Hodowlane-

go i badań genetycznych.

Bronić, co polskie,

a jest czego

Dzięki prowadzonym pro-

gramombydgoski potentat mo-

że się pochwalić konkretnym

postępem hodowlanym. Prze-

łożenie widać bezpośrednio

u samych rolników: nawet je-

śli wydajność krowy pochodzą-

cej z wyselekcjonowanego bu-

haja rośnie o „zaledwie” 30 l

mleka rocznie, to po pomnoże-

niu przez liczbę 3 mln

króww całym kraju daje towy-

nik imponujący. Za tym idzie

jednak rzecz o wiele ważniej-

sza i to w skali makroekono-

micznej: firma, która w dzisiej-

szych czasach nie będzie pro-

wadzić badań genetycznych,

wypadnie z rynku.Wpraktyce

oznacza to np., że hodowcy

w danym kraju będą kupować

materiał najatrakcyjniejszy, nie-

istotne czy rodzimy, czy zagra-

niczny. Skutekmoże przenieść

się na całą branżę hodowlaną

danego państwa, która zostanie

zdominowana przez zagranicę.

– Jest jeszcze jedna, kluczo-
wa sprawa: musimy w Polsce

wytwarzać bardzo dobry mate-
riał hodowlano-genetyczny z te-
go względu, że żaden kraj
na świecie takiego materiału
nam nie da! – przekonujeTade-
usz Opiłowski. – Działa to
na tej samej zasadzie, jak rol-
nik nie sprzedaje swojej najlep-
szej jałówki czy najlepszego
byczka, więc te najwartościow-
sze osobniki trafiają się nam
niezwykle rzadko. Tak więc nie
mówimy tu o walce między fir-
mami; to walka o cały rynek
żywnościowy kraju. Albo nasze
polskie mleko będzie najlepsze,
albo zaleje nas konkurencja
i przegramy.
Jeszcze inną ważną sprawę

stanowi fakt, że SHiUZwydat-

nie inwestuje w nowoczesne

ośrodki badawcze i laboratoria,

bo nie może ani nie chce liczyć

na badania wykonywane ze-

wnętrznie. Powód: takie proce-

sy trwają całe lata i w przypad-

ku, gdyby się z różnych powo-

dów załamały, spółka zostanie

pozbawiona postępu i osią-

gnięć, gdy tymczasem konku-

rencja będzie podążała dalej.

W związku z tym koniecznie

należy budować własną nieza-

leżność. Zresztą rzecz działa

w obie strony: polski potentat

wyprzedza w badaniach wiele

krajów i zamierza to wykorzy-

stywać, czyli podbijać rynki.

Już teraz uruchamia firmę inse-

minacyjną w Uzbekistanie.

Ciekawostkę stanowi fakt,

że na Zachodzie wszystkie po-

dobne do SHiUZ firmy są wła-

snością nie państwa, ale hodow-

ców. Zostały wprawdzie wybu-

dowane przez państwo i prze-

kazane za symboliczną kwotę,

ale znajdują się w rękach pry-

watnych. Hodowcy jako wła-

ściciele tworzą rady nadzorcze

i dbają o własne interesy.W ta-

kim kierunku podąża także byd-

goska Stacja. Ma powołaną ra-

dę hodowlaną, w ramach któ-

rej podejmuje decyzje i wyty-

cza kierunki. W Bydgoszczy

zawiązano także spółdzielnię,

która wystąpiła o wykup spół-

ki do Skarbu Państwa. –Wcze-
śniej czy później musi się to
stać, bo taka jest naturalna ko-
lej rzeczy na całym świecie

– objaśnia prezes. – Tu chcę
przekazać ważną przesłankę:
żadne państwo nie może sobie
pozwolić na sprzedaż takiej
firmy zagranicy.Musimy bronić
polskich osiągnięć, polskiej
marki! Znam przykład pewnej
prywatnej firmy amerykańskiej,
która chciała wykupić podob-
ne przedsiębiorstwo w Niem-
czech. Tej transakcji zabroniło
samo państwo z uwagi
na ochronę własnego interesu.
Niestety, odwrotnie wydarzyło
się na Węgrzech: uchodziły
za bardzo dobrze prowadzoną
hodowlę w krajach skupionych
wokół ZSRR. Pozwoliły jed-
nak, żeby wykupiły ją firmy
zachodnie i węgierski ośrodek
się rozpadł.Właśnie dlatego ja-
ko Polska musimy zdawać so-
bie sprawę, że w tej branży je-
steśmy bardzo silni. Przecież
mamy drugą co do liczebności
populację krówHF na świecie!
Więcej niż Francuzi, Niemcy
czyWłosi. W zakresie mleka je-
steśmy trzecim rynkiem w Eu-
ropie i piątym w skali całego
globu, podobnie w kwestii trzo-
dy chlewnej. Co oprócz tego
ważne: produkujemy najlep-
sze na świecie mięso wieprzo-
we. Naprawdę bardzo bym
chciał, żeby wszystkie firmy
w Polsce potrafiły doceniać
siebie i chciały odnosić sukces.
Wystarczy stale uświadamiać
ludziom, że sami muszą wszyst-
ko wypracować, a wyniki osią-
gamy właśnie dzięki nim.

Nominacja

zobowiązuje

SHiUZ zatrudnia około 430

osóbw6województwach.Oko-

ło 180 z nich ma wyższe wy-

kształcenie, 50 – średnie, resz-

ta to pracownicy fizyczni. Przez

lata istnienia spółka wypraco-

wała ogromną kulturę organiza-

cyjną, która dziś zasługuje

na docenienie – firmamoże się

pochwalić nominacją do tytułu

„Solidnego Pracodawcy 2008”.

Powodów do dumy jest wiele.

Po pierwsze, w firmie został

wprowadzony doroczny system

oceny pracowników. Co istot-

ne, egzekwuje go nie prezes,

lecz bezpośredni przełożeni

poszczególnych osób. Oceny

podzielone są na trzy kategorie:

poniżej standardów, w stan-

dardzie i ponad standard. Istnie-

je szereg szkoleń, w ramach

których pracownicy systema-

tycznie zwiększają kwalifikacje.

Co do wynagrodzeń – co roku

rosną one zgodnie ze wskaźni-

kiem premiera RP. Osoby uzy-

skujące najlepsze, ponadstan-

dardowe wyniki – są automa-

tycznie premiowane.

– Warto też dodać, że jed-
nym z naszych najważniej-
szych atutów są stabilność
i pewność pracy – zapewnia
Tadeusz Opiłowski. –Nie zda-
rza się, że ktoś słyszy, że od ju-
tra tu już nie pracuje; nie od-
notowujemy w ogóle fluktuacji
kadr. Przyjęliśmy też taką za-
sadę, że gdy dany rynek się
kurczy, to dla ludzi z konkret-
nej działki w naszej spółce
sami organizujemy nową dzia-
łalność, aby utrzymać dla nich
miejsca pracy. Nawet, jeśli ta
nowa firma miałaby nie zaro-
bić wielkich pieniędzy, nawet
gdyby miała wyjść na zero
– to dla nas jest już zysk. Bo
w całym przedsiębiorstwie pa-
nuje spokój, bo nie cierpi
na tym atmosfera pracy, bo nie
ma obaw, że coś się stanie z in-
nymi członkami załogi. A prze-
cież bezpieczeństwo zatrud-
nienia to dla wszystkich ludzi
sprawa kluczowa.
SHiUZ w bardzo szerokim

stopniu rozbudował też zakres

funduszu socjalnego. Sporą je-

go część stanowi pobór zapo-

móg, często bezzwrotnych.

Na porządku dziennym są do-

finansowania do wypoczynku,

sanatoriów, wczasów. Emery-

ci i renciści traktowani są

przy tym tak samo jak pracow-

nicy. Z wielu atutów warto

jeszcze nadmienić, że termin

wypłat wynagrodzeń nigdy nie

przesunął się choćby o jeden

dzień.

– Uważam, że jesteśmy fir-
mą godziwie traktującą czło-
wieka, a podane wyżej fakty to
tylko niektóre przykłady, któ-
re to ilustrują – sumuje prezes
Opiłowski. – Cieszymy się
bardzo z nominacji i będziemy
mocno trzymać kciuki w wal-
ce o tytuł „Solidnego Praco-
dawcy”.

Jakub Lisiecki

SSHHiiUUZZ::  bbuu  ddoo  wwaaćć  ssiill  nnąą,,  ppooll  sskkąą  mmaarr  kkęę
Sta cja Ho dow li i Una sie nia nia Zwie rząt w Byd gosz czy ro śnie w si łę. Od daw na jest kra jo wym li de rem w pro fe sjo nal nych pra cach ho dow la nych dla rol nic twa,

ale jej za da nie jest znacz nie po waż niej sze: bro nić pol skich osią gnięć ho dow la nych na tle świa to wej kon ku ren cji. Sta cja zdo by ła no mi na cję w te go rocz nej edy cji

pro gra mu „So lid ny Pra co daw ca”.
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K
ażdego roku spory pro-

cent budżetu Hanke Tis-

sue przeznaczany jest

na nakłady inwestycyjne: udosko-

nalanie procesów technologicz-

nych, stały rozwój parku maszy-

nowego i infrastruktury, a tak-

że podnoszenie kwalifikacji pra-

cowników, gdyż to oni tworzą

prawdziwą wartość firmy. Efekt?

Firma może systematycznie

wprowadzać w życie coraz to

nowsze idee.

– Za cel obraliśmy sobie szyb-
sze dotarcie do klienta, a tak-
że stworzenie dla niego jak
najlepszej oferty – mówi Robert

Szczepkowski, prezes zarządu

Hanke Tissue Sp. z o.o. – Umoż-
liwi to ostatnia inwestycja w po-
staci nowego centrum logistyczno-
-magazynowego oraz rozbudowa
hali produkcyjnej wraz z nowym

budynkiem administracyjnym.
Wszystko to nie tylko skróci do mi-
nimum czas oczekiwania, w jakim
nasze wyroby stają się dostępne dla
odbiorców, ale również znacznie
poprawi warunki pracy.

Inwestycji Hanke Tissue do-

konało ostatnio bardzo wiele. Po-

siada najnowocześniejsze roz-

wiązania umożliwiające uspraw-

nienie produkcji już na pierw-

szym etapie, czyli podczas pro-

dukcji bibuły. Polepszenie para-

metrów papieru już na wstępie

pozwala na osiągnięcie lepszych

efektów w fazach końcowych,

co ma szczególne znaczenie

przy wyrobie serwetek z nadru-

kiem – najbardziej złożonego

produktu firmy. Dlatego też su-

ma ostatnich inwestycji, które zo-

staną zakończone w tym roku,

wynosi ponad 20 mln zł. Przebu-

dowa systemu przygotowania

masy, instalacja nowoczesnego,

niskopulsacyjnego sortownika,

montaż nowoczesnego wlewu

hydraulicznego w połączeniu

z unowocześnieniem systemu

sterowania i wizualizacji proce-

sów technologicznych – to tylko

część inwestycji firmy w możli-

wie najwyższą jakość i delikat-

ność materiału.

Aktywność eksportowa spół-

ki jest bardzo duża, gdyż pra-

wie 60% wyrobów trafia poza

granice naszego kraju. Produkty,

do których zaliczają się: bibuła hi-

gieniczna, chusteczki higieniczne,

serwetki dekoracyjne, papier

toaletowy oraz rolki kuchenne,

cieszą się dużym popytem ze

względu na jakość, bogate wzor-

nictwo, estetykę wykonania

i opakowania.

– Produkowany przez nas
asortyment sprzedajemy przede
wszystkim pod znaną na rynku
światowym marką AHA – mówi

Robert Szczepkowski. – Dzięki
doskonale rozwiniętej wyobraź-
ni zespołu w kreowaniu wzo-
rów i motywów umieszczanych
na serwetkach powstała nowa
ich linia, znana pod nazwą „Si-
lver Square”. Nasze serwetki
zaspokajają nawet najbardziej
wyrafinowane potrzeby konsu-
mentów, a przy tym pozwalają
na czerpanie inspiracji przy de-
koracji wnętrz o wyjątkowej at-
mosferze.

Za działania innowacyjne po-

łączone z trafnymi inwestycjami,

wykreowanie renomowanej mar-

ki AHA wraz ze stałym udosko-

nalaniem oferty firma Hanke

Tissue Sp. z o.o. została nagro-

dzona tytułem oraz godłem

EU Standard 2009.

Tomasz Bochnia

WWzzoo  rroo  wwaa  jjaa  kkoośśćć
iinn  wwee  ssttyy  ccjjii  ii......  sseerr  wwee  tteekk
Wy ro by fir my Han ke Tis sue Sp. z o.o. do cie ra ją do 37 kra jów świa ta. Cie szą się

uzna niem w Eu ro pie, Azji oraz Ame ry ce Pół noc nej. Czo ło wy pol ski pro du cent pa -

pier ni czych ar ty ku łów hi gie nicz nych sku tecz nie wy kre ował mar kę AHA, a zna ko -

mi te wy ni ki osią gnął dzię ki uda nym in we sty cjom.

T
herm Li ne

®
za wie ra spe -

cjal nie do bra ną kom po zy cję

ak tyw nych skład ni -

ków wspo ma ga ją cych od chu dza nie

oraz re duk cję tkan ki tłusz czo wej.

W skła dzie pro duk tu znaj du ją się

sil ne kom po nen ty ży wie nio we

o dzia ła niu ter mo ge nicz nym, tzw.

ter mo ge ni ki (np. ka te chi ny z zie lo -

nej her ba ty, sy ne fry na z gorz kiej

po ma rań czy, gu ara na, ko fe ina czy

l -ty ro zy na), po bu dza ją ce spa la nie

tkan ki tłusz czo wej po przez wy dzie -

la nie cie pła oraz związ ki czyn ne

wspie ra ją ce ich dzia ła nie (np. l -kar -

ni ty na). 

Ter mo ge ni ki wy stę pu ją w róż -

nych pro duk tach żyw no ścio wych,

jed nak ze wzglę du na nie wiel kie

stę że nie w po kar mie nie wy wo łu ją

spek ta ku lar nych efek tów. Wy jąt ko -

we moż li wo ści stwa rza za sto so wa nie

ich wfor mie su ple men ta cji ży wie nio -

wej. Wte dy to bo wiem spe cjal nie wy -

se lek cjo no wa ne związ ki ter mo ge -

nicz ne z po kar mów ro ślin nych sil nie

po bu dza ją ak tyw ność me ta bo licz ną

or ga ni zmu, sty mu lu ją roz pad tkan ki

tłusz czo wej, jed no cze śnie wzma ga -

jąc spa la nie jej za so bówzdu żym roz -

pro sze niem ener gii. Wefek cie do cho -

dzi do przy spie sze nia prze mia ny

ma te rii, wzro stu tem pe ra tu ry cia ła

i sil ne go uszczu ple nia re zerw tłusz -

czo wych. Pod wpły wem su ple men -

ta cji wor ga ni zmie za cho dzą prze mia -

ny me ta bo licz ne, po dob ne jak

podwpły wem in ten syw nych ćwi czeń

fi zycz nych. Tak

więc Therm Li ne®

po le ca ny jest szcze -

gól nie oso bom

o sła bej prze mia nie

ma te rii, z du żą

skłon no ścią do

szyb kie go przy bie -

ra nia na wa dze.

Co cie ka we – ad -

re sa ta mi pro duk tu

mo gą być tak żeoso -

by bar dzo ak tyw ne.

Dzie je się tak, po -

nie waż ze wzglę du

na swój zło żo ny

skład Therm Li ne
®

uspraw nia wie le

pro ce sów fi zjo lo -

gicz nych w or ga ni -

zmie, wa run ku ją -

cych po pra wę zdol -

no ści wy sił ko wych w róż nych for -

mach ak tyw no ści ru cho wej. Skład ni -

ki su ple men tu po bu dza ją bo wiem

ośrod ko wy układ ner wo wy, uspraw -

nia ją pra cę ukła du ser co wo -na czy nio -

we go, na si la ją spa la nie kwa sówtłusz -

czo wych, dzia ła jąc przy tym oszczęd -

nie naza so by cu krówibia łek wmię -

śniach. Zpo wo dze niem pro dukt mo -

że więc zna leźć za sto so wa nie tak -

żewśród osób czyn nie upra wia ją cych

sport, któ rych prio ry te tem jest wzrost

wy dol no ści, re duk cja tkan ki tłusz czo -

wej, a tak że wzmoc nie nie tkan ki

mię śnio wej.

Do pro duk cji pre pa ra tów fir ma

sto su je wy se lek cjo no wa ne, naj wyż -

szej ja ko ści stan da ry zo wa ne su row -

ce. Po cho dzą one od re no mo wa nych

i cer ty fi ko wa nych do staw ców, a i tak

każ do ra zo wo przed roz po czę ciem

pro duk cji pod da wa ne są ry go ry -

stycz nej kon tro li w la bo ra to riach

Olim pu. Sam pro ces wy twa rza nia

od by wa się w opar ciu o naj no wo cze -

śniej sze tech no lo gie oraz zin te gro wa -

ny sys tem za rzą dza nia ja ko ścią

i bez pie czeń stwem żyw no ści

ISO 22000:2006. 

Ale to nie wszyst ko. Na ryn ku

wła śnie po ja wi ły się dwie no wo ści

– in no wa cyj ny na pój wspo ma ga ją -

cy od chu dza nie – Therm Li ne®

drink oraz su ple ment o wła ści wo -

ściach ter mo ge nicz nych Therm Li -

ne
®

for te. To pierw sze na ryn ku pol -

skim pre pa ra ty, w któ rych znaj du je

się opa ten to wa na for mu ła Si ne trol
®

(kom pleks na tu ral nych eks trak -

tów z owo ców cy tru so wych) oraz

no wa, wzbo ga co na i wzmoc nio na

for mu ła Therm Li ne Ther mo ge nic

Blend
™

. Si ne trol
®

to je dy ny ter mo -

ge nicz ny skład nik od chu dza ją cy,

któ re go dzia ła nie po twier dzo ne zo -

sta ło w ba da niu kli nicz nym. Wszyst -

ko po to, aby z jesz cze więk szą sku -

tecz no ścią ude rzyć w tłuszcz i zwal -

czyć nad wa gę.

Jo an na Drza zga

GGoo  ddłłoo  TTOO  jjeesstt  TTOO!! 22000099  ddllaa  TThheerrmm  LLii  nnee®®

Sku tecz ny, kom plek so wy i bez piecz ny w sto so wa niu – to ce chy, któ re wy róż nia ją pre -

pa rat wspo ma ga ją cy od chu dza nie Therm Li ne®. Tak sa mo uwa ża ją kon su men ci, któ -

rzy po raz dru gi przy zna li su ple men to wi fir my Olimp La bo ra to ries® go dło TO jest TO!

– Na po zio mie pod sta wo wych
za bez pie czeń so cjal nych speł nia my
ab so lut nie wszyst kie wy ma ga nia
– mó wi Da riusz Or li kow ski, pre -

zes za rzą du KWB Ada mów SA.

– Gdy roz ma wia my ze związ ka mi
za wo do wy mi, mó wi my zwy kle
o rze czach po nad stan dar do wych,
aby za pew nić za ło dze wyż szy kom -
fort pra cy. Jest dla nas ja sne,
że czło wiek to naj cen niej szy ka pi -
tał spół ki.

Rze czy wi ście. Ko pal nia po sta -

wi ła na dłu go fa lo wą po li ty kę ka -

dro wą, bo to wła śnie dzię ki moc -

no spro fe sjo na li zo wa nej ka drze, jak

i roz wią za niom or ga ni za cyj nym

na le ży do efek tyw nych przed się -

biorstw. Ta ki sta tus osią gnę ła nie

bez pew nych zmian re struk tu ry za -

cyj nych. Ale po pierw sze: ni gdy nie

do pro wa dzi ła do ma so wych zwol -

nień, lecz ba zo wa ła wy łącz nie

na odej ściach na tu ral nych, a po dru -

gie: po łą czy ła bez po śred nią ob słu -

gę z za ple czem tech nicz nym, wpro -

wa dza jąc ele ment wie lo za wo do wo -

ści pra cow ni ków. W efek cie umoż -

li wi ło to nie tyl ko znacz ne zmniej -

sze nie za trud nie nia – z 3500

do 1735 osób, ale też re duk cję ilo -

ści sta no wisk kie row ni czych o 1/3.

Z tych po su nięć wy ni kła mi ni ma -

li za cja kosz tów, któ ra z ko lei prze -

ło ży ła się au to ma tycz nie na po pra -

wę wy ni ku fi nan so we go.

Z dru giej stro ny ko pal nia po trze -

bu je uzu peł niać skład mło dej, wy -

kształ co nej ka dry za rów no in ży nie -

ryj no -tech nicz nej, jak i na sta no wi -

skach ro bot ni czych. Dla te go dba

o re gu lar ne zwięk sza nie kwa li fi ka -

cji wśród człon ków za ło gi, na co

nie szczę dzi na kła dów fi nan so -

wych. Spo ry pro cent pra cow ni -

ków kie ro wa ny jest na uzu peł nia -

nie wy kształ ce nia za rów no w szko -

łach śred nich, wyż szych, jak

i na stu diach po dy plo mo wych.

Du ża gru pa pra cow ni ków jest też

skie ro wa na na szko le nia i kur sy.

Głów nie są to spa wa cze, ope ra to -

rzy ma szyn, sprzę tu tech no lo gicz -

ne go i cięż kie go sprzę tu bu dow la -

ne go. Oso by, któ re na tych szko le -

niach osią ga ją naj lep sze re zul ta ty,

prze cho dzą do re zer wy ka dro wej

na naj bliż sze la ta. Po nad to ma ją

szan se na pre mie, po nie waż w ko -

pal ni zo stał wpro wa dzo ny sys tem

na gród. War to też wspo mnieć o ele -

men tach in te gra cyj nych w po sta ci

fe sty nów, tur nie jów pił ki noż nej

i in nych im pre zach, a tak że spraw -

nie dzia ła ją cym i do brze wy ko rzy -

sty wa nym fun du szu so cjal nym.

Si ła na pę do wa

Ko pal nia Wę gla Bru nat ne go

Ada mów jest do staw cą wę gla bru -

nat ne go dla Elek trow ni Ada mów.

By ła, jest i przez dłu gi czas po zo -

sta nie jed nym z klu czo wych pra co -

daw ców w Tur ku i oko li cach. Jej

ro la jest jed nak znacz nie więk sza

– peł ni tak na praw dę funk cję sta -

bi li za to ra ży cia go spo dar cze go

w ca łym re jo nie. I nie wy ni ka ona

wy łącz nie z ilo ści za trud nio nych

osób – to tyl ko je den z fi la rów. Dru -

gi to sta bil ność na ryn kach fi nan -

so wych ca łe go okrę gu. Ko pal nia

ge ne ru je bo wiem pier wot ne prze -

pły wy pie nięż ne, któ re są zbie ra ne

wo kół niej, a któ rych be ne fi cjen tem

jest wła śnie lo kal ne oto cze nie. Są

to po waż ne kwo ty – do sa mo rzą -

dów z ty tu łu po dat ków lo kal nych

i opłat kie ro wa ne jest ok. 30 mln zł

rocz nie, czy li prze wyż sza ją na -

wet uzy ska ne do ta cje z Unii Eu ro -

pej skiej.

Ko lej ny moc ny stru mień pie nię -

dzy to ry nek usług i do staw -

ców bez po śred nich sku pio nych

wo kół KWB Ada mów, no i wresz -

cie nie moż na za po mnieć o nie ba -

ga tel nych wy pła tach dla pra cow ni -

ków. Ich po ziom się ga 100 mln zł

rocz nie. Ta ka go tów ka wy da wa na

przez kon su men tów na lo kal nym

ryn ku fi nan so wym po wo du je na tu -

ral ne po bu dze nie go spo dar cze,

gdyż ka pi tał ten ob ra ca się na wet

kil ka krot nie. Gdy do dać do te go

do cho dy sa mo rzą dów z po dat -

ków od tych wy płat, po wsta je ko -

lej na zna czą ca su ma.

Do bra kon dy cja

– Ubie gły rok fi nan so wy za -
mknę li śmy po zy tyw nym wy ni kiem
– opo wia da pre zes Or li kow ski.

– W tym ro ku ma my wpraw dzie
u na sze go od bior cy nie co zmniej -
szo ne za po trze bo wa nie na ener gię,
dla te go wpro wa dzi li śmy po li ty kę
oszczęd no ścio wą. Wie my jed nak,
że pra cow ni cy to ostat nia in stan -
cja, na któ rej mo gła by się ona od -
bić. Nie bę dzie my wy ko ny wać żad -
nych nie po trzeb nych ru chów ka -
dro wych.

Współ pra ca z Elek trow nią Ada -

mów prze bie ga po myśl nie – jak za -

wsze, gdy jest pro wa dzo na we dług

za sad czy sto biz ne so wych. War to

jed nak za zna czyć, że KWB in we -

stu je. Nie daw no za mknę ła prze bu -

do wę jed ne go z cią gów wę glo -

wych, a tak że uru cho mi ła no we

wy do by cie wę gla, od by wa ją ce się

obec nie płyn nie i bez za kłó ceń.

Przed spół ką za mknię cie od kryw -

ki Wła dy sła wów, co w na tu ral ny

spo sób skło ni do zwięk sze nia wy -

daj no ści po zo sta łych od kry wek:

Ada mów i Koź min.

Dru gi kie ru nek to dzia ła nie dłu -

go fa lo we, kon cen tru ją ce się na po -

zy ska niu no wych złóż. Obec nie za -

awan so wa ne pra ce trwa ją wo kół

zło ża Gro cho wy -Sią szy ce. Wpraw -

dzie zło żo ny w ze szłym ro ku sa mo -

dziel ny wnio sek o roz po zna nie

zło ża Ro góź no k. Zgie rza spo tkał

się z pro te stem w lo kal nym oto cze -

niu, ale ko pal nia zna la zła in ne

roz wią za nie. Wy co fa ła wnio sek

na roz po zna nie tyl ko złóż wę gla

bru nat ne go, a za pro po no wa ła sa -

mo rzą dom w ra mach part ner stwa

pu blicz no -pry wat ne go wspól ne,

kom plek so we roz po zna nie wszyst -

kich za so bów ener ge tycz nych te -

go re jo nu. – Sza cu je my, że obok wę -
gla moż na w oko li cy czer pać też

ener gię geo ter mal ną – prze ko nu -

je pre zes Or li kow ski. – A roz po zna -
nie po win no dać od po wiedź na py -
ta nie o moż li wo ści i kie run ki wyko -
rzy sta nia bo gactw na tu ral nych te -
go re jo nu.

War to wspo mnieć o aspek cie

eko lo gicz nym: spół ka jest li de -

rem na ska lę ca łej Pol ski w re kul -

ty wa cji te re nów, na któ rych pro wa -

dzi dzia łal ność wy do byw czą, aby

mi ni ma li zo wać wpły wy na śro do -

wi sko na tu ral ne. Te na to miast

aspek ty, któ rych nie da się zmi ni -

ma li zo wać – kom pen su je za rów no

spo łecz nie, jak i śro do wi sko wo. Po -

nie waż jed nym z głów nych pro ble -

mów tej czę ści kra ju by ło stop nio -

we ste po wie nie te re nu, ko pal nia za -

dba ła o uszczel nie nie obie gu wód.

Na bie żą co pro wa dzo ny jest obec -

nie du ży pro jekt bu do wy sied miu

zbior ni ków wod nych o po jem no -

ści po nad 225 mln metrów sze -

ścien nych. Po nad to war to do dać,

że dzię ki za bie gom ko pal ni do oko -

lic po wra ca przy ro da – fau na i flo -

ra cha rak te ry stycz na dla śro do -

wisk wod nych.

– Te wszyst kie dzia ła nia to tyl -
ko nie któ re ele men ty na szej ści słej
współ pra cy z oto cze niem – su -

mu je Da riusz Or li kow ski. – Uwa -
ża my się za spół kę pro wa dzą cą od -
po wie dzial ny biz nes i tym bar -
dziej cie szy my się, że zo sta li śmy do -
ce nie ni w pro gra mie „So lid ny
Pra co daw ca”.

Ja kub Li siec ki

KKWWBB  AAddaa  mmóóww::  ppoo  ttęężż  nnyy  pprraa  ccoo  ddaaww  ccaa
Ko pal nia Wę gla Bru nat ne go Ada mów mo że ucho dzić za przy kład sym bio zy biz ne su z lo kal nym oto cze niem. Fakt, że na le ży do naj więk szych firm w re gio nie, prze kła -

da się za rów no na ko rzy ści dla śro do wi ska, jak i dla pra cow ni ków oraz miesz kań ców. Ko pal nia zdo by ła no mi na cję do ty tu łu „So lid ny Pra co daw ca Wiel ko pol ski 2008”.
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S
półka powstała w 1992

roku jako Zakład Prze-

twórstwa Hutniczego

Stalprodukt S.A. z działają-

cych w Bochni dwóch wydzia-

łów produkcyjnych krakow-

skiej Huty im. T. Sendzimira.

Od sierpnia 1997 roku notowa-

na jest na warszawskiej Gieł-

dzie Papierów Wartościowych.

Lata 1997-1999 to czas tworze-

nia Grupy Kapitałowej Stal-

produkt. W wyniku tego proce-

su powstały nowe podmioty,

w większości spółki z ograni-

czoną odpowiedzialnością

ze 100-proc. udziałem Stalpro-

duktu.

Przedsiębiorstwo jest wiodą-

cym producentem i eksporte-

rem wysoko przetworzonych

wyrobów ze stali: blach elek-

trotechnicznych transformato-

rowych, kształtowników gię-

tych na zimno, barier drogo-

wych i rdzeni toroidalnych.

Firma posiada też własną, roz-

winiętą sieć dystrybucji wyro-

bów hutniczych. – Dziś z jede-
nastoma własnymi składami,
które pozwalają na optymalne,
biznesowe relacje z klientami,
wyprzedziliśmy rywali – pod-

kreśla prezes Janeczek. Sieć

tworzą składy handlowe i biu-

ra w kilkunastu miastach na te-

renie Polski. Wszystkie oddzia-

ły podporządkowane są spółce

zależnej – Stalprodukt Centro-

stal Kraków Sp. z o.o.

W całej Grupie stosowane są

nowoczesne systemy informa-

tyczne, m.in. wdrożono system

zarządzania kontaktami z klien-

tem – CRM. Pod względem

wykorzystania technologii IT

spółka pozostaje liderem w sze-

roko pojętej branży stalowej.

– Od kilku lat 80 proc. przycho-
dów z krajowej sprzedaży kształ-
towników pochodzi z własnych
kanałów dystrybucji. Sprzedaż
jest oczywiście wspierana przez
systemy IT – podkreśla Piotr

Janeczek. W spółce funkcjonu-

je też zintegrowany system za-

rządzania klasy ERP – IFS Ap-

plications. Stalprodukt posiada

również certyfikaty Systemu

Zapewnienia Jakości ISO 9001

oraz Systemu Zarządzania Śro-

dowiskiem ISO 14001.

Realizowane od początku

działalności inwestycje stały

się nieodłącznym elementem

strategii rozwoju firmy.

W pierwszym okresie działalno-

ści były one ukierunkowane

na zwiększenie potencjału pro-

dukcyjnego, poszerzenie ofero-

wanego asortymentu oraz wpro-

wadzenie wydajnych i oszczęd-

nych technologii celem obniże-

nia kosztów produkcji. Wysiłek

pracowników i zarządu został

nagrodzony: dziś małopolski

potentat skutecznie konkuruje

na zagranicznych rynkach. Wraz

z akcesją Polski do Unii Euro-

pejskiej wzrosło zainteresowa-

nie kooperacją z polskimi przed-

siębiorstwami – z czego Stalpro-

dukt skwapliwie skorzystał.

Spółka osiągnęła status produ-

centa nowoczesnego i konku-

rencyjnego. A konsekwentnie

prowadzona polityka inwesty-

cyjna poskutkowała świetną

kondycją, która przełożyła się

na realne zyski.

Firma w ostatnich latach nie

tylko wzmacniała pozycję, ale

także przygotowywała się

na trudniejsze czasy i dziś spo-

wolnienie gospodarcze nie doty-

ka jej w takim stopniu jak innych

firm. Prezes Janeczek podkreśla,

że już od dawna z determinacją

realizuje strategię opartą na roz-

woju organicznym. Dzięki temu

bocheński potentat rośnie, ela-

stycznie dostosowując się do po-

trzeb rynku. A nawet je wyprze-

dza. – Przyczyny naszego sukce-
su wynikają z konsekwentnej re-

alizacji strategii rozwoju, przyję-
tej przed laty. Była ona modyfi-
kowana ze względu na zmienia-
jące się zewnętrzne uwarunkowa-
nia środowiska, w którym funk-
cjonujemy. Jednak cały czas kon-
centrowaliśmy się na budowaniu
wartości firmy, opierając się na
celach strategicznych, czyli do-
starczaniu satysfakcji klientom,

akcjonariuszom i pracownikom
– tłumaczy prezes Stalproduktu.

– Nie mam żadnej wątpliwości,
że jeżeli spółka przynosi satysfak-
cję swym akcjonariuszom, prze-
kłada się to na korzyści dla sa-
mych pracowników.

Odpowiedzialna polityka

personalna

Szerokie spektrum działal-

ności narzuca konieczność po-

siadania sprawnej i wyspecjali-

zowanej kadry. Dlatego też

w spółce od lat w równej mierze

kładzie się nacisk na rozwój in-

westycyjny, jak i podnoszenie

kwalifikacji załogi. – Inwestycje,
jakich dokonaliśmy, nie mogły-
by zostać zrealizowane bez za-
angażowania naszych pracow-
ników. To ich doświadczenie
pozwala na efektywne zarzą-
dzanie najbardziej złożonymi
i zaawansowanymi projektami
– podkreśla Piotr Janeczek.

Stalprodukt S.A., zatrudniając

ponad 1600 osób, jest jednym

z największych pracodaw-

ców Małopolski. Firma gwa-

rantuje wysoki poziom życia

pracownikom – głównie miesz-

kańcom Bochni i okolic. – Głów-
ną siłą jest wysoko wykwalifiko-
wany personel, stanowiący o ja-
kości oferowanych produktów.
Znajduje u nas zatrudnienie sze-
roka gama specjalistów, od pra-
cowników pionu produkcyjnego
do kadry zarządzającej łącznie
– podkreśla prezes.

Cała załoga objęta jest progra-

mami doszkalającymi, mający-

mi na celu podnoszenie kwalifi-

kacji i tym samym spełnianie

oczekiwań coraz bardziej wyma-

gającego rynku. Kursy realizo-

wane są na podstawie rocznego

planu szkoleń, którym objęte

są wszystkie komórki organiza-

cyjne. Średnio w ciągu roku

prowadzonych jest około 150

szkoleń, w tym około 30 proc.

na terenie firmy.

Pracownicy, którzy z własnej

inicjatywy podejmują studia po-

dyplomowe albo szkolenia

na specjalistycznych kursach,

zawierają umowy z pracodawcą

o podnoszenie kwalifikacji. Da-

ją one gwarancję dofinansowa-

nia w postaci 50 proc. poniesio-

nych z tego tytułu kosztów.

W Stalprodukcie działa po-

nadto motywacyjny system wy-

nagradzania pracowników.

Kwota premii dla danego wy-

działu czy komórki organizacyj-

nej jest ściśle powiązana z wy-

pracowaną marżą pokrycia dru-

giego poziomu w poszczegól-

nych obszarach funkcjonowania

spółki. Natomiast sama premia

przyznawana poszczególnym

pracownikom ma charakter

uznaniowy i za jej podział bez-

pośrednio odpowiadają kierow-

nicy poszczególnych działów.

Według zarządu, taki system

motywowania kadry oraz jej sta-

ły rozwój intelektualny są najlep-

szym sposobem na utrzymanie

najwyższej jakości usług, a rola

odpowiedzialnego pracodawcy to

jedno z ambitnych zadań realizo-

wanych od początku istnienia

spółki. Warto ponadto podkreślić,

iż Stalprodukt terminowo regu-

luje wszystkie zobowiązania wo-

bec pracowników. Oczywistą

rzeczą jest także to, że spółka ry-

gorystycznie przestrzega przepi-

sów bhp i prawa pracy.

Marzena Libura

SSttaa  lloo  wwyy  pprraa  ccoo  ddaaww  ccaa
Po ten tat ryn ku sta li Stal pro dukt S.A. po strze ga ny jest w na szym kra ju nie tyl ko ja ko li der bran ży, lecz rów nież ja ko atrak cyj ny pra co daw ca. Od po wie dzial ny biz nes

oraz wzo ro wa po li ty ka per so nal na przy nio sły spół ce ty tuł „So lid ne go Pra co daw cy 2008” w ka te go rii ogól no pol skiej. – Otrzy ma nie te go wy róż nie nia jest dla nas za szczy -
tem. Po ka zu je ono, że na sze wy sił ki, zmie rza ją ce do udo sko na le nia śro do wi ska pra cy, zo sta ły do ce nio ne – pod kre śla Piotr Ja ne czek, pre zes za rzą du.

S
tra te gia za rzą du PEC jest bar -

dzo pro sta: sta łe przy go to wa -

nie fir my do wy zwań sta -

wia nych przez ry nek i Unię Eu ro -

pej ską. Dziś spół ka speł nia bar dzo

wy śru bo wa ne nor my emi sji na rzu -

ca ne przez struk tu ry unij ne. Je rzy

Wy rzy kow ski, pre zes spół ki,

z uwa gą śle dzi wszel kie in for ma cje

do ty czą ce eko lo gii i ener ge ty ki.

– Od ko lej nych de cy zji i re gu la -
cji za le ży byt na szej fir my, a tak -
że wa run ki ży cia od bior ców wy twa -
rza ne go przez nas cie pła – wy ja śnia

pre zes. – Dla te go mu si my z wy prze -
dze niem re ago wać na no we re alia.

Cie cha now skie przed się bior stwo

po wsta ło w 1972 ro ku. W po ło wie

lat 90. za kład prze kształ cił się w spół -

kę z ogra ni czo ną od po wie dzial no ścią

– jej je dy nym udzia łow cem jest sa -

mo rząd Cie cha no wa. Od lat 90.

PEC in we stu je w no we ko tły, sie ci

i au to ma ty kę prze my sło wą. Na dal

od czu wal ne są jed nak efek ty ra do -

snej twór czo ści z lat 70. Część cie -

pło cią gów jest prze wy mia ro wa nych,

a to wpły wa na wy so kość strat.

– Pla nu je my bu do wę sie ci pier -
ście nio wej, a to pod nie sie nie za wod -
ność sys te mu, jed no cze śnie ogra ni -
czy stra ty – oce nia Je rzy Wy rzy kow -

ski. – W ubie głym ro ku po zy ska li śmy
ko lej nych od bior ców cie pła, co
świad czy, że je ste śmy kon ku ren cyj -
ni na ryn ku. In we sty cje w no wo cze -
sne roz wią za nia po zwo lą nam pod -
nieść ja kość usług, a tak że ob ni żyć
kosz ty eks plo ata cji. Dziś dys po nu -
je my pra wie 50 ki lo me tra mi sie ci
cie płow ni czej.

Cie cha now ski PEC był jed ną

z pierw szych pol skich firm, któ -

re sko rzy sta ły z kre dy tu Eu ro pej -

skie go Ban ku Od bu do wy i Roz -

wo ju. Pie nią dze te spół ka prze -

zna czy ła na bu do wę no wo cze -

snych sie ci bez ka na ło wych i li -

kwi da cję ni skiej emi sji (ko tłow -

ni lo kal nych). Dziś za rząd spół -

ki z uwa gą śle dzi wszel kie in for -

ma cje na te mat po li ty ki ener ge -

tycz nej. Wdro żo ne w fir mie roz -

wią za nia są na dzień dzi siej szy

tak no wo cze sne, że pre zes nie

oba wia się su ro wo ści pro po no wa -

nych norm.

– Dzię ki kon se kwent nej po li ty -
ce in we sty cyj nej nie bo ję się o na -
szą przy szłość – wy ja śnia pre zes. 

Przed się bior stwo Ener ge ty ki

Ciepl nej w Cie cha no wie za ję -

ło II miej sce w pro gra mie ba daw -

czym Eu ro pej ski Stan dard – Eu -

ro -Top 2008.

Da riusz Kwiat kow ski

EU RO PEJ SKI STAN DARD – EU RO -TOP 2008

CCiiee  ppłłoo  nnaa mmiiaa  rręę  wwiiee  kkuu
Przed się bior stwo Ener ge ty ki Ciepl nej w Cie cha no wie

Spół ka z o.o. wdro ży ło no wo cze sne sys te my wy twa rza -

nia i dys try bu cji cie pła oraz kom plek so we go za rzą dza nia

fir mą. Dziś pro cen tu je stra te gia, któ rej naj waż niej szym

ele men tem jest ja kość. Jej efekt to bar dzo do bre przy go -

to wa nie fir my do no wych re gu la cji ener ge tycz nych.

S
pół ka po wsta ła w1994 r., zaś

w ro ku 1997 wy spe cja li zo -

wa ła się w pro duk cji pły tek

i kształ tek klin kie ro wych. Udział

Cer ra du w ryn ku jest sza co wa ny

na 45%, co czy ni z nie go naj więk -

szą fir mę dzia ła ją cą w tej bran ży

w na szym kra ju. Nic więc dziw ne -

go, że kon ku ren cja mu si li czyć się

z tak po waż nym gra czem.

– Uda ło nam się uzy skać uni -
ka to wy w ska li eu ro pej skiej spo -
sób pro duk cji klin kie ru – mó wi

Ur szu la Pa cho lec, pre zes za rzą -

du Cer rad Sp. z o.o. – Dzię ki te mu
na sze pro duk ty ce nio ne są nie tyl -
ko w Pol sce, ale rów nież za gra ni -
cą, gdzie tra fia 30% wy ro bów. Ru -
mu nia, Cze chy, Sło wa cja, Ro sja,
Wę gry i Ukra ina są na szy mi sta ły -
mi od bior ca mi. Sta ra my się nie -
ustan nie po sze rzać ofer tę, pro du ku -
jąc płyt ki o róż nej fak tu rze i wy mia -
rach, po zwa la ją ce re ali zo wać nie -

ogra ni czo ną ilość po my słów aran -
ża cyj nych. Dys try bu owa ne są przez
bli sko 1000 punk tów han dlo wych,
za po śred nic twem ok. 250 firm, a to
spra wia, że klien ci ma ją uła twio ny
do stęp do wy ro bów na sze go przed -
się bior stwa.

Cer rad ja ko pierw szy wpro wa -

dził na pol ski ry nek tech no lo gię

for mo wa nia klin kie ru

na su cho, co znacz nie po -

pra wi ło ja kość i efekt koń -

co wy pro duk tów. Oprócz

wy so kich stan dar dów, wy -

ro by ce chu je du ża mro zo-

i kwa so od por ność, jak

rów nież wy trzy ma łość

na uszko dze nia od stro ny

ście ra nia oraz zgi na nia.

Po nad to mo gą one być

wy ko rzy sty wa ne do ocie -

pleń bu dyn ków. Spo śród

pol skich pro du cen -

tów Cer rad po sia da naj bo -

gat szy asor ty ment klin kie ru w za -

kre sie ko lo ru i kształ tu, dzię ki

cze mu sie ci han dlo we, chcą ce za -

spo ko ić klien tów o naj bar dziej

wy su bli mo wa nych gu stach, za -

opa tru ją się wła śnie u sta ra cho -

wic kie go pro du cen ta.

– W ubie głym ro ku ja ko je dy ni
wpro wa dzi li śmy tzw. ka mień, płyt -
kę ele wa cyj ną przy po mi na ją cą
pia sko wiec. Do wy bo ru klien ta jest
dzie sięć je go ro dza jów – do da je

Ur szu la Pa cho lec. 

Co rocz ne du że in we sty cje po -

zwa la ją zwięk szyć ja kość wy ro -

bów. Przez sta łe uno wo cze śnia nie

par ku ma szy no we go fir ma za no to -

wa ła wzrost pro duk cji o 21% w po -

rów na niu do ro ku 2007. Spa dła

za to ilość re kla ma cji o 29%, osią -

ga jąc śla do wą war tość 0,09%

sprze da ży. 

Istot nym ele men tem stra te gii

fir my jest po sia da nie cer ty fi ka -

tów po twier dza ją cych naj lep szą

ja kość pro duk tów. Spół ka za -

cho wu je cią głość mo ni to ro wa nia

pro duk cji: po cząw szy od ba dań

la bo ra to ryj nych do star cza nych

su row ców, po przez kon tro lę faz

pro ce su wy twa rza nia, aż po oce -

nę wy ro bu go to we go. Co rocz nie

zgła sza swo je płyt ki klin kie ro we

do prze dłu że nia waż no ści po sia -

da nych cer ty fi ka tów. Oprócz sys -

te mu za rzą dza nia ja ko ścią, po sia -

da rów nież cer ty fi kat zgod no ści

z Pol ską Nor mą, a tak że znak

bez pie czeń stwa In sty tu tu Szkła,

Ce ra mi ki, Ma te ria łów Ognio -

trwa łych i Bu dow la nych w War -

sza wie.

– Otrzy ma ny przez nas ty tuł EU
Stan dard 2009 stał się po twier dze -

niem te go, że je ste śmy
po strze ga ni na ryn ku ja -
ko so lid na fir ma dba ją ca
o ja kość – mó wi Ur szu -

la Pa cho lec. – Uda ło nam
się osią gnąć ta ki efekt
wła śnie dzię ki sta łe mu
kon tro lo wa niu sa mych
sie bie. Chce my, by na sze
pro duk ty by ły naj lep sze,
aby śmy mo gli za do wo lić
swych od bior ców. Uzy -
ska ną na gro dą ma my za -
miar się chwa lić i wy ko -
rzy stać do ce lów mar ke -

tin go wych, by go dło EU ro pej -
skie go Stan dar du opa trzy ło na sze 
pro duk ty.

To masz Boch nia

UUppaałł  cczzyy  mmrróózz,,
CCeerr  rraadd  wwcciiąążż  ttaa  kkii  ssaamm
Cer rad Sp. z o.o. z sie dzi bą w Sta ra cho wi cach od po cząt ku swej dzia łal no ści to fir ma praw dzi wie eu ro pej ska.

Rocz na zdol ność pro duk cyj na na po zio mie ok. 2,5 mln me trów kwa dra to wych sy tu uje spół kę na po zy cji li de ra

pol skich pro du ce tów klin kie ru. Za osią gnię cia fir ma otrzy ma ła ty tuł lau re ata EU Stan dard 2009.
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Z
usług GMAC Banku korzy-

stają klienci indywidualni,

osoby prowadzące działal-

ność gospodarczą oraz firmy doko-

nujące zakupów floty samochodo-

wej. Jednym z ciekawszych pro-

duktów jest Wybór 1.2.3. – kredyt

z odroczoną ratą finalną. Bank, ja-

ko jeden z pierwszych w Polsce, za-

oferował usługi dodatkowe: wielo-

letnie ubezpieczenia komunika-

cyjne, ubezpieczenia spłaty kredy-

tu, wśród których najpopularniej-

szym jest GAP od kradzieży lub

całkowitego zniszczenia samocho-

du. Ważnym aspektem działalno-

ści banku jest wspieranie deale-

rów General Motors. Dealerzy

otrzymują wsparcie w postaci pro-

gramów prosprzedażowych, np.

promocyjnego oprocentowania

na wybrane modele samochodów.

Bank oferuje im ponadto preferen-

cyjne warunki kredytów hurto-

wych, kredyty na inwestycje w roz-

wój salonów, programy lojalnościo-

we oraz szkolenia dla personelu.

Ścieżka kariery otwarta

dla załogi

Nominowany do tytułu „So-

lidnego Pracodawcy” GMAC

Bank stawia na nieustanny rozwój

swojej kadry. Prowadzi szkolenia

związane stricte z rozwojem zawo-

dowym – poszerzeniem kompeten-

cji na danym stanowisku, ale tak-

że i te, które są rekomendowane

przez samych pracowników w ce-

lu ich własnego rozwoju (kursy ję-

zykowe, dofinansowanie do stu-

diów podyplomowych, wspieranie

hobby etc.).

Ale to nie wszystko. W 2008 r.

GMAC Bank zapewnił załodze

wygodne i szybkie kształcenie

poprzez specjalną stronę interne-

tową, na której każdy z zatrudnio-

nych ma dostęp do szkoleń online
z zakresu działalności banku. Pra-

cownicy sami decydują, kiedy

i jakie szkolenia będą odbywać.

W spółce obowiązuje system

pionowy awansowania pracowni-

ków oparty na tzw. piramidzie po-

ziomów. Firma określa plan rozwo-

ju, wyznaczając cele i ocenę pra-

cowników. Na ich podstawie,

po spełnieniu kryteriów, osoba zo-

staje awansowana na wyższy level

bądź jest nagradzana podwyżką.

Firma zadbała o morale swojej

załogi. Stosuje system motywacyj-

ny w postaci nagród pieniężnych,

bonusów, premii. Gwarantuje

wsparcie i preferencyjne warunki

pracy kobietom w ciąży. GMAC

Bank zapewnia załodze także peł-

ny pakiet socjalny: wsparcie finan-

sowe w trudnych sytuacjach ma-

terialnych, opiekę zdrowotną, do-

finansowanie do wypoczynku. Po-

nadto jest otwarty na rozwój ludzi

młodych – oferuje specjalne pro-

gramy staży i praktyk dla studen-

tów. Ci najlepsi mają szansę zatrud-

nienia w banku.

– Jedynie dzięki poświęceniu,
zaangażowaniu i wyobraźni per-
sonelu GMAC Bank może się
wciąż dynamicznie rozwijać oraz
dostarczać najwyższej klasy
usługi – mówi dr Richard

Niedziołek, prezes zarządu

GMAC Bank Polska SA. – Sta-
ramy się ukierunkować nasze
działania właśnie na ludzi, dając
im swobodę i motywację do twór-
czego działania. Traktujemy ich
z należnym szacunkiem, zapew-
niamy doskonałe wynagrodze-
nie oraz nieustanny trening i roz-
wój – podkreśla prezes.

Joanna Drzazga

GGMMAACC  BBaannkk::  ddyynnaammiicczznnyy
wwzzrroosstt  ddzziięękkii  pprraaccoowwnniikkoomm
GMAC Bank Polska SA jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się

banków samochodowych w Polsce. W 2008 roku osiągnął 13% wzrost wartości

sprzedaży, co uplasowało go na 2. miejscu wśród sześciu wyspecjalizowanych

banków producenckich. Choć bank jest oficjalnym partnerem sieci dealerskich

General Motors, finansuje zakup samochodów również innych marek. T
rud no jest w na szym kra ju

zna leźć tak wie ko we i jed -

no cze śnie ce nio ne przed -

się bior stwo, ja kim jest Men ni ca

Pol ska, po wo ła na do ży cia w 1766

ro ku z wo li Sej mu przez kró la Sta -

ni sła wa Au gu sta Po nia tow skie -

go. Obec nie po łą cze nie tra dy cji,

tech no lo gii i wy so kich kwa -

li fi ka cji przy nio sło wy so ką

zna jo mość i oce nę mar ki

wśród Po la ków (Men ni ca

na le ży do  naj bar dziej roz po -

zna wal nych ma rek pol -

skich), a tak że czo ło wą po -

zy cję wśród te go ty pu przed -

się biorstw na świe cie. Po -

wszech nie Men ni cę Pol ską

ko ja rzy my z mo ne ta mi, lecz war -

to zwró cić uwa gę na cie ka wą ga -

mę pro duk tów i usług ad re so wa -

nych do od bior ców in dy wi du al -

nych oraz firm i in sty tu cji.

Do naj po pu lar niej szych pro -

duk tów Men ni cy z pew no ścią na -

le żą mo ne ty ko lek cjo ner skie, bę -

dą ce efek tem min cer skiej sztu ki,

wi zji ar ty stycz nej i tech ni ki. Ko -

lek cjo ne rzy czę sto uwa ża ją je

za praw dzi we dzie ła sztu ki. Two -

rzo ne są z me ta li szla chet nych,

dro gich ka mie ni, bursz ty nu, a nie -

kie dy z ce ra mi ki. Z ko lei dukaty

cie szą się spo rą po pu lar no ścią

przy oka zji upa mięt nia nia istot -

nych wy da rzeń: ju bi le uszy, fe -

sty nów, im prez in te gra cyj nych.

In nym waż nym, tra dy cyj nym

pro duk tem są me da le. Men ni ca

sły nie z umie jęt no ści wy ko na nia

naj bar dziej skom pli ko wa nych

tech nicz nie i wy ra fi no wa nych ar -

ty stycz nie form. Utrwa lo na

w me ta lu myśl, przy bie ra ją ca

for mę me da lu, mo że być na -

gro dą, pa miąt ką, po dzię ko wa -

niem, ele men tem bu du ją cym

pre stiż, no śni kiem in for ma cji,

a tak że nie kon wen cjo nal nym

na rzę dziem ko mu ni ka cji mar -

ke tin go wej.

Każ dą  in sty tu cję pu blicz ną

i or gan sa mo rzą do wy Men ni ca

mo że za opa trzyć w od po wied nie

sym bo le na ro do we i in sy gnia wła -

dzy. Cha rak te ry stycz ne od zna ki

i sym bo le, po zwa la ją ce na roz po -

zna nie funk cji pu blicz nej, po zwa -

la ją na roz po zna nie funk cji, a czę -

sto przy ku wa ją wzrok swo im

pięk nem wy ko na nia. Na sa li są do -

wej za uwa ża my łań cuch sę dziow -

ski, a pod czas uro czy sto ści miej -

skich ber ło władz sa mo rzą do -

wych. Sym bo li nie brak w Urzę -

dzie Sta nu Cy wil ne go, po nich

roz po zna my bur mi strza i po li -

cjan ta. Po nad to Men ni ca jest wy -

so ko ce nio nym pro du cen tem

znacz ków i em ble ma tów bę dą cych

do wo dem przy na leż no ści do okre -

ślo nej wspól no ty, na rzę dziem bu -

do wa nia wi ze run ku.

Ma ło kto wie, że od 13

grud nia 1927 ro ku,

na mo cy de cy zji Pre zy -

den ta RP, Men ni ca Pol ska

jest je dy nym wy twór cą

pol skich pie czę ci urzę -

do wych za wie ra ją cych

wi ze ru nek go dła, a prze -

zna czo nych do tu szu, la -

ku i wy ci ska nia w pa pie rze. In ną

cie ka wą pro po zy cją są mo sięż ne,

trwa łe da tow ni ki, bę dą ce na wy -

po sa że niu każ de go urzę du, kan ce -

la rii, pocz ty i ban ku.

War to zwró cić uwa gę na ze sta -

wy pre zen tów, pa mią tek i upo min -

ków oraz bli stry.  W sze ro kiej ga -

mie te go ty pu wy ro bów  znaj du -

ją się m.in. ko lek cje naj pięk niej -

szych pol skich mo net i me da li, za -

mknię te w for mie eks klu zyw nej

ka se ty.

Ro bert Ko wal ski

DDuu  kkaatt  wwrraa  ccaa  ddoo łłaasskk!!
To nie żart. Sta ry, do bry du kat lo kal ny, po kil ku dzie się ciu la tach nie by tu po wra ca.

Za spra wą Men ni cy Pol skiej po ja wił się już nie z przy czyn eko no micz nych, lecz ja -

ko no wy śro dek pro mo cji miast i gmin, a tak że ja ko uni ka to wa cie ka wost ka tu ry -

stycz na, nu mi zma tycz na i ko lek cjo ner ska. Peł ni ro lę bo nu to wa ro we go, któ ry

moż na wy mie niać na to war i usłu gi. Do tych czas stał się atrak cją m.in. ta kich miej -

sco wo ści jak Gdańsk, Ja star nia, Świ no uj ście i Ka zi mierz Dol ny. 

J
esz cze ja ko przed się bior stwo

pań stwo we LPBP „Proj -

przem” Sp. z o.o. przy czy nił

się do po wsta nia ta kich obiek -

tów jak Hu ta Mie dzi I i II w Gło -

go wie, Fa bry ka Płyt Wió ro wych

w Ża rach czy Fa bry ka Weł ny Mi -

ne ral nej w Ci ga ci cach. Dziś jest

wzo rem sku tecz ne go spry wa ty zo -

wa nia fir my, któ ra kon ty nu uje

daw ną po li ty kę dba nia o ja kość,

rze tel ność oraz ter mi no wość

świad czo nych przez sie bie usług.

– Za spo ka ja nie ocze ki wań
klien ta jest na szym prio ry te tem
– mó wi Ry szard Ba na szak, pre -

zes za rzą du LPBP „Proj -

przem” Sp. z o.o. – Sta ło się nie -
ja ko tra dy cją, że to co ro bi my, ro -
bi my spraw nie i we dług naj wyż -
szych norm ja ko ścio wych.

Co rocz ne in we sty cje po zwa la -

ją spro stać co raz wyż szym wy ma -

ga niom wo bec firm bu dow la -

nych. Tyl ko w 2008 r. spół ka za -

in we sto wa ła 1,5 mln zł w zwięk -

sze nie wy daj no ści swe go dzia ła -

nia, co rów nież przy czy ni ło się

do wzro stu pro duk cji sprze da ży

z 19,2 mln zł w 2007 r. do 41 mln

zł w 2008 r. Za kup no wo cze snych

środ ków trans por to wych spra -

wił, że spół ka sta ła się bar dziej nie -

za leż na pod wzglę dem wy ko rzy -

sta nia sprzę tu, a to uła twi ło or ga -

ni za cję oraz zmniej sze nie kosz -

tów każ dej bu do wy.

– Dzię ki te mu, że dys po nu je my
wszel kie go ro dza ju ko par ko -ła do -

war ka mi, pod no śni ka mi, dźwi ga -
mi hy drau licz ny mi i wie lo ma in -
ne go ro dza ju ma szy na mi nie -
zbęd ny mi pod czas re ali zo wa nia
na szych usług, je ste śmy nie za leż -
ni od firm wy dzier ża wia ją cych
sprzęt. Oka zu je się to szcze gól nie
waż ne, gdy na sta je okres wzmo -
żo nej dzia łal no ści bu dow la nej
– ko men tu je Ry szard Ba na szak.

– W obec nej sy tu acji na ryn ku po -
sia da nie te go ty pu sprzę tu jest
nie zwy kle opła cal ne, je go za kup
oka zał się jak naj bar dziej uda ną
in we sty cją.

Mi mo że bran ża obec nie prze -

cho dzi cięż ki okres, LPBP „Proj -

przem” ma pla ny sku tecz ne go

po ko na nia prze ciw no ści. Głów -

nym ce lem przed się bior stwa jest

za do wo le nie klien tów, co prze -

kła da się na do bre re fe ren cje. Fir -

ma ro bi wszyst ko, by już na eta -

pie roz po czę cia współ pra cy

z kon tra hen ta mi re la cje sta ły

na jak naj wyż szym po zio mie.

Nie ja ko za sa dą sta ło się to, by

świad czo ne usłu gi oraz sprze da -

wa ne pro duk ty by ły wi zy tów ką

spół ki, co spra wia, że daw ni

klien ci chęt nie wra ca ją do współ -

pra cy. War to zwró cić też uwa gę

na ela stycz ność: po przez do sto -

so wa nie się do po trzeb in we sto -

rów moż li we jest sku tecz ne przej -

ście przez wszel kie go ro dza ju na -

po tka ne trud no ści, któ re trak to -

wa ne czę sto są ja ko wy zwa nie.

Wy cho dze nie na prze ciw ocze ki -

wa niom klien tów spra wi ło,

że LPBP „Proj przem” jest fir mą,

z któ rą po myśl nie współ pra co wa -

ły przed się bior stwa i kon cer ny jak

Po li mex-Mo sto stal S.A., VO IT

Pol ska Sp. z o.o., Kiet zmann

Co ating Sp. z o.o., Sa int -Go ba -

in, Ge dia Po land Sp. z o.o.,

LUG S.A. czy Qu bus Ho tel.

Spół ka nie prze sta je in we sto -

wać. Sil ną po zy cję w wo je wódz -

twach lu bu skim i dol no ślą skim

za wdzię cza te mu, że nie gdyś re -

ali zo wa ła bu do wę wszyst kich

za kła dów prze my sło wych. Sta ło

się to fun da men tem umoż li wia -

ją cym roz sze rze nie dzia łal no ści

na Wiel ko pol skę, gdzie „Proj -

przem” ma za miar zna leźć ko lej -

nych in we sto rów na sta wio nych

na speł nia ją ce go wy ma ga nia,

rze tel ne go kon tra hen ta. Po czy nio -

no już pierw sze kro ki ku te mu,

przy go to wy wa ne są ko lej ne in -

we sty cje, po le ga ją ce na roz bu do -

wie fir my i za ku pie no we go

sprzę tu.

– Trud no oce niać sa me go sie -
bie, dla te go opie ra my się na tym,
co mó wią o nas in ni. Otrzy ma -
ny ty tuł EU Stan dard 2009 stał
się po twier dze niem re fe ren cji
na szych klien tów – mó wi Ry -

szard Ba na szak. – Ma my za -
miar wy ko rzy stać go w na szej
dzia łal no ści, szcze gól nie że zdo -
by cie mia na lau re ata nie ja ko
po kry ło się z pla na mi po więk sze -
nia ryn ku, do któ re go do cie ra my.
Dzię ki te mu na sza wia ry god -
ność na ryn ku bu dow la nym jesz -
cze bar dziej wzro śnie.

To masz Boch nia

BBuu  dduu  jjąącc  pprrzzyy  sszzłłoośśćć
Lu bu skie Przed się bior stwo Bu dow nic twa Prze my sło we go „Proj przem” Sp. z o.o. z sie dzi bą w No wej So li ma

moc ny wkład w roz wój ca łe go re gio nu. Pro wa dząc dzia łal ność od 1956 ro ku, mo że po szczy cić się sze re giem du -

żych in we sty cji na te re nach wo je wództw lu bu skie go oraz dol no ślą skie go.

PROJPRZEM sp. z o.o.

Z
a awan so wa na tech no lo -

gia, słu żą ca za rów no za -

rzą dza niu spół ką, jak

i kom plek so wej ob słu dze klien -

tów, jest głów nym atu tem

SSI S.A. Sprzęt mo ni to rin go wy

za pro jek to wa ny przez fir mę, ta -

ki jak Di gi tal Win ner, słu żą cy

ochro nie obiek tów du żych i ma -

łych przed się biorstw, oraz ten

naj no wo cze śniej szy sys tem GPS,

po zwa la ją cy mo ni to ro wać i efek -

tyw nie za rzą dzać flo tą po jaz -

dów i ma szyn.

– Je ste śmy dum ni z tych urzą -
dzeń, któ re zo sta ły stwo rzo ne we -
dług naj now szych świa to wych
tren dów i tech no lo gii – mó wi

Krzysz tof Ko ziej, pre zes za rzą du

SSI S.A. – Moż na je do sto so wać
do po trzeb każ de go klien ta, zin te -
gro wać z in ny mi sys te ma mi za rów -
no prze ciw po ża ro wy mi, jak i alar -
mo wy mi czy kon tro li do stę pu. Sys -
tem GPS po zwa la na opty ma li za -
cję kosz tów, co wpły wa po zy tyw -
nie na wy ni ki przed się bior stwa,
któ re szcze gól nie w cza sach de ko -
niunk tu ry są nie zwy kle istot ne. 

SSI, oprócz usług po le ga ją -

cych na pro du ko wa niu, in sta la cji

oraz za rzą dza niu róż ne go ro dza -

ju sie cia mi bez pie czeń stwa, sta ra

się wy ty czać no wo cze sne stan dar -

dy tech no lo gicz ne na ska lę ca łej

bran ży. Nie daw na ini cja ty wa po -

le ga na stwo rze niu no we go sys te -

mu, któ re go ce lem jest iden ty fi ka -

cja ki bi ców i uczest ni ków im -

prez ma so wych. Ostat nia usta wa

o bez pie czeń stwie te go ty pu wy -

da rzeń spra wi ła, że po wsta ła lu ka

na ryn ku, któ rą fir mie SSI uda ło

się za peł nić. Dol no ślą ski pro du -

cent stwo rzył je dy ny w Pol sce sys -

tem umoż li wia ją cy peł ną we ry fi -

ka cję osób prze by wa ją cych na sta -

dio nach, kon cer tach czy ha lach.

– Do tej po ry ki bi ce wstę pu ją -
cy na da ny obiekt spraw dza ni
by li wy ryw ko wo przez ochro nę.
Te raz każ dy prze by wa ją cy na ja -
kiej kol wiek im pre zie ma so wej ob -
słu gi wa nej przez nasz sys tem bę -
dzie we ry fi ko wa ny za po mo cą
po sia da nej kar ty – ko men tu je

Krzysz tof Ko ziej.

Suk ces spół ka za wdzię cza za -

awan so wa ne mu sys te mo wi roz po -

zna wa nia po trzeb klien ta w za kre -

sie bez pie czeń stwa, po łą czo ne mu

z wy bra niem za wsze jak naj bar -

dziej opty mal ne go sys te mu

ochron ne go, je go wdro że niem,

in sta la cją oraz peł ną kon ser wa cją.

Za in we sty cje opie ra ją ce się

na wdra ża niu no wych tech no lo gii

SSI S.A. otrzy ma ło ty tuł oraz go -

dło EU Stan dard 2008. Wy róż nio -

no szcze gól nie wpro wa dze nie naj -

wyż szej, eu ro pej skiej ja ko ści pro -

duk tów oraz usług dla od bior -

ców pol skich i za gra nicz nych. 

To masz Boch nia

SSee  ccuu  rrii  ttyy  ssttaann  ddaarrdd
Fir ma Se cu ri ty Sys tem In te gra tion S.A. z sie dzi bą

w Bie la nach Wro cław skich jest ide al nym przy kła dem

po łą cze nia branż bu dow la nej oraz IT. Łą cząc te dwie

dzie dzi ny, spół ka po tra fi sku tecz nie prze pro wa dzić

klien ta od wdro że nia sys te mów prze ciw po ża ro wych

w je go bu dyn kach aż po sys tem mo ni to rin gu i za bez -

pie czeń an tyw ła ma nio wych.
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P
rodukty sojowe cieszą się

od wielu lat dużą popularno-

ścią. Dzięki swoim warto-

ściom odżywczym mają pozytyw-

ny wpływ na zdrowie oraz dobre sa-

mopoczucie.Sąwolneodwszelkich

modyfikacji genetycznych. Nie za-

wierają konserwantów, sztucznych

barwników czy dodatkowych sub-

stancji smakowych. Są w 100% na-

turalne i mogą być doskonałym za-

miennikiem produktów mlecznych.

MarkęAlpro wyróżnia fakt, że ca-

ły asortyment produkowany jest

z pełnych ziaren soi sprowadzanych

z Brazylii, Chin i Kanady. Ziarna

najpierw poddawane są dokładne-

mu czyszczeniu, następnie namacza

się je w czystej wodzie i miele. Pro-

ces wytwarzania kończy się filtro-

waniem, w wyniku czego powsta-

je podstawowe mleko sojowe.

Na zakończenie napój zostaje uzu-

pełniony witaminami, wapniem,

a także – w zależności od pożąda-

nego smaku – aromatem wanilio-

wym, kakao bądź czekoladą.

W ostatnim czasie linia ta została

wzbogacona dodatkowo napojem

o smaku macchiato, zawierającym

naturalny kawowy ekstrakt.Ale to

nie wszystko. W ofercie Alpro

znajdują się też napoje w wersji li-

ght – dla osób dbających o sylwet-

kę oraz junior z tzw. formułą wzro-

stu – przeznaczone już dla najmłod-

szych dzieci.

Firma proponuje również dese-

ry na bazie soi: waniliowe, czeko-

ladowe i karmelowe. Wszystkie

mogą być spożywane przez osoby

cierpiące na alergię na białko mle-

ka krowiego czy nietolerancję lak-

tozy. Ze względu na to, że są pro-

duktami sojowymi, nie zawierają

cholesterolu i co ciekawe – poma-

gają nawet obniżyć jego poziom.

Ponadto wyróżnia je zawartość

wielonienasyconych kwasów tłusz-

czowych oraz obecność wysoko-

wartościowego białka, zawierają-

cego wszystkie niezbędne dla roz-

woju i wzrostu aminokwasy. Są

lekkostrawne, co ułatwia przemia-

nę materii. Mogą być spożywane

nie tylko w formie przekąski, ale

także stanowią doskonałą bazę dla

wielu potraw. Popularność oraz

wysokie wyniki sprzedaży przynio-

sły marce tytuł TO jest TO! 2009.

Joanna Drzazga

AAll  pprroo  SSooyyaa  ––  bbyy  żżyyćć  zzddrroo  wwiieejj
Zlo ka li zo wa na w Bel gii fir ma Al pro to eu ro pej ski li der w pro duk cji wy ro bów so jo -

wych. W Pol sce od 10 lat ich wy łącz nym dys try bu to rem jest war szaw ska spół ka

San te. Ofe ru je ona kon su men tom sze ro ki wa chlarz wy śmie ni tych wy ro bów, po sia -

da ją cych cen ne wa lo ry zdro wot ne.

Dys try bu tor mar ki Al pro – fir ma San te A. Ko wal ski Sp. j. to li der

na pol skim ryn ku żyw no ści ko rzyst nej dla zdro wia. Dzię ki pro wa dzo -

nej stra te gii oraz in we sty cjom spół ka od no to wu je cią gły wzrost ob ro -

tów. Jest wy twór cą m.in. sze ro kiej ga my pro duk tów śnia da nio wych,

ba to ni ków, wa fli peł no ziar ni stych, ma sła orze cho we go czy trzci no we -

go cu kru. Przed się bior stwo w ostat nim cza sie wpro wa dzi ło do swo -

jej ofer ty tak że no wość – eko lo gicz ne na po je so jo we Pro va mel.

Mi sję fir my sta no wi nie tyl ko dba nie o zdro wie kon su men tów, ale i pro -

duk cja, opierająca się na sza cu nku dla śro do wi ska na tu ral ne go oraz po -

czu ciu od po wie dzial no ści za za so by Zie mi.

P
ro duk ty z Ma la no wa zna ne

są bar dziej po za gra ni ca mi

Pol ski niż w kra ju. Do tych -

czas fir ma, sta no wią ca część nie -

miec kie go kon cer nu Sun Gar den

GmbH, sku pia ła się przede

wszyst kim na wy twa rza niu me bli

ogro do wych, do mo wych i ogro do -

wych po du szek oraz me bli ta pi ce -

ro wa nych. Jed nak w myśl za sa dy:

kto się nie roz wi ja – ten się co fa,

za rząd spół ki zde cy do wał o po sze -

rze niu pro duk cji o ma te ra ce.

– Oczy wi ście nie zro bi li śmy te -
go bez kon sul ta cji z za rzą dem
ma cie rzy stej spół ki – wy ja śnia

Ire ne usz Wu wer, dy rek tor Sun

Gar den Sp. z o.o. – Za nim pod ję -
li śmy de cy zję, po prze dzi ło ją mnó -
stwo ana liz i wy li czeń. Dziś wie -
my, że by ła ona słusz na.

Wy twa rza ny do tych czas asor -

ty ment w prze wa ża ją cej więk -

szo ści tra fiał do od bior ców z Eu -

ro py Za chod niej, Skan dy na wii

oraz państw zAme ry ki Pół noc nej.

Tak się bo wiem zło ży ło, że pro -

duk ty ma la now skie go po ten ta ta

zna ne są bar dziej przez ame ry kań -

skie go Joh na Smi tha niż pol skie -

go Ja na Ko wal skie go. Nad szedł

jed nak czas, by tę sy tu ację zmie -

niać, a tym sa mym co raz wię cej

wy ro bów znaj do wa ło na byw -

ców w kra ju.

Ła będź z ka cząt ka

Jesz cze do nie daw na spół ka

by ła je dy nie za kła dem pro duk -

cyj nym. Wszel kie de cy zje do ty -

czą ce roz wo ju, do staw, dys try bu -

cji czy roz li czeń fi nan so wych by -

ły pro wa dzo ne przez spół kę -

mat kę.

– Te raz sy tu acja dia me tral nie
się zmie ni ła – wy ja śnia Ire ne usz

Wu wer. – Nie tyl ko sa mi po dej mu -
je my de cy zję, ale też do Ma la no -
wa zo stał prze nie sio ny ca ły dział
księ go wo ści fir my. Wła sną pra cą
udo wod ni li śmy, że je ste śmy wia -
ry god nym part ne rem, na któ rym
moż na po le gać.

Dziś za kład zaj mu je 16,5 hek -

ta ra, po wierzch nia hal to po nad 55

tys. me trów kwa dra to wych. Ostat -

nią in we sty cją by ła li nia pro duk -

cyj na do szy cia ma te ra ców.

– To zu peł nie no we wy zwa nia
– oce nia dy rek tor. – Wy ni ka ją
one głów nie ze spe cy fi ki pro duk -
cji. Su row ce uży wa ne do wy twa -
rza nia ma te ra ców wy ma ga ją spe -
cy ficz nych ma szyn ob rób czych,
mu sie li śmy też przy go to wać lu dzi
do no wych za dań.

Wiel ko pol ski za kład od lat ma

opi nię do bre go pra co daw cy, a lu -

dzie za trud nie ni w nim – do sko -

na łych fa chow ców. Każ da z osób

z za ło gi otrzy mu je pre mię re gu la -

mi no wą oraz pre mię rocz ną uza -

leż nio ną od stop nia re ali za cji ce -

lów po sta wio nych przed spół ką.

Pra co daw ca re fun du je kosz ty do -

jaz du pra cow ni ków do fir my,

a na wet za ję cia re kre acyj ne, w tym

wi zy ty na ba se nie. 

Każ dy do brze wy ko nu ją cy

swe obo wiąz ki pra cow nik mo -

że li czyć na awans tak pio no wy,

jak i po zio my. Z ko lei każ dy no -

wo  za trud nio ny uczest ni czy

w szko le niach wdra ża ją cych

do wy ko ny wa nia co dzien nych

za dań, ale też po zwa la ją cych

mu zin te gro wać się z ko le żan ka -

mi i ko le ga mi w pra cy. 

Wśród spo rej ilo ści emi gran tów,

ja ka opu ści ła Pol skę w mi nio -

nych la tach, by li też miesz kań cy

Ma la no wa. Jed nak licz ba pra -

cow ni ków Sun Gar den, któ rzy

zre zy gno wa li z pra cy i wy je cha li

za gra ni cę jest nie wiel ka. To naj -

le piej po ka zu je, ja ką opi nią cie szy

się to miej sce pra cy.

W tym ro ku po raz dru gi Sun

Gar den Sp. z o.o. zdo był ty tuł

„So lid ny Pra co daw ca 2008”.

Da riusz Kwiat kow ski

SSłłoo  nneecczz  nnyy  ppaa  tteenntt  nnaa ssuukk  cceess  
Spół ka Sun Gar den roz po czę ła wy rób ma te ra ców. Fir ma, zna na do tąd przede

wszyst kim z wy twa rza nia me bli ogro do wych, roz sze rzy ła pro duk cję, dzię ki któ rej

za rząd za kła du nie oba wia się re ce sji. Ko rzy sta ją na tym wszy scy, od pra cow ni ków

fir my po czy na jąc, a na lo kal nej spo łecz no ści koń cząc.

Agniesz ka Sia ma, kie row nik dzia łu ka dro wo -pła co we go:

– Ten ty tuł jest dla mnie oso bi ście po twier dze niem te go,
że idzie my w do brym kie run ku. Każ de go dnia sta ra my się wy -
ko ny wać na sze obo wiąz ki jak naj le piej, trak tu je my pra cow ni -
ków spół ki ja ko part ne rów w biz ne sie, tu każ dy z nas ma swo ją
god ność i war tość. Cie szę się, że na sza pra ca zo sta ła do strze -
żo na i na gro dzo na. 

– Co, we dług Pa na, jest

naj więk szym suk ce sem fir my

BU MECH S.A.?

– W cią gu za le d wie kil ku lat

BU MECH znacz nie się roz wi -

nął i stał się ce nio nym part ne rem

dla in nych pod mio tów z sek to -

ra gór ni cze go i ener ge tycz ne go.

Dzia ła my już w trzech seg men -

tach bran ży ma szy no wej – zaj -

mu je my się ser wi sem, utrzy -

ma niem ru chu i re mon ta mi ma -

szyn gór ni czych oraz drą że niem

wy ro bisk pod ziem nych w ko pal -

niach, a tak że wy ko naw stwem

in sta la cji prze my sło wych i urzą -

dzeń. Sys te ma tycz nie ro śnie

licz ba kon tra hen tów i za wie ra -

nych umów, przy jed no cze snym

dy na micz nym wzro ście wy ni -

ków.

– Rze czy wi ście – wy ni ki

spół ki, zwłasz cza za ostat ni

rok, są im po nu ją ce. Ja ka jest

re cep ta na ta ką dy na mi kę?

– Nie bę dę zbyt ory gi nal ny,

od po wia da jąc: cięż ka pra ca.

Pra cow ni cy BU ME CHU od kil -

ku lat wy trwa le pra cu ją na suk -

ces fir my. Dzię ki od da niu i za -

an ga żo wa niu pra cow ni ków zre -

ali zo wa li śmy am bit ną pro gno -

zę wy ni ków na rok 2008, osią -

ga jąc zysk net to prze kra cza ją -

cy 6 mln zł, wo bec 2 mln zł

w ro ku po przed nim. Bar dzo

waż ne jest rów nież sta łe in we -

sto wa nie w roz wój i pod no sze -

nie ja ko ści ofe ro wa nych to wa -

rów i usług. 

– Nie daw no – wbrew nie -

po ko jom pa nu ją cym na ryn -

ku gieł do wym – BU MECH

za de biu to wał na GPW. Dla -

cze go zde cy do wa li ście się

Pań stwo na prze pro wa dze nie

ofer ty w tak burz li wym 

okre sie?

– Pra ce nad prze pro wa dze -

niem IPO roz po czę li śmy jesz cze

za nim zmie ni ły się na stro je

na war szaw skim par kie cie. Był

to pro ces bar dzo skru pu lat nie

i dłu go przy go to wy wa ny. Uzna -

li śmy, że de biut, na wet w tak

nie sprzy ja ją cych wa run kach,

bę dzie dla nas ko rzyst ny. Fakt,

iż uda ło nam się po zy skać 5,5

mln zł, uwa ża my za suk ces.

Środ ki te prze zna czo ne zo sta ną

na fi nan so wa nie in we sty cji z ob -

sza ru drą że nia wy ro bisk pod -

ziem nych.

– Zdo by li ście Pań stwo no -

mi na cję do ty tu łu „So lid ne go

Pra co daw cy Ślą ska 2008”.

Czę sto mó wi Pan, że naj waż -

niej szym ak ty wem spół ki są

jej pra cow ni cy. Czy to ty po we

po dej ście dla dzi siej sze go biz -

ne su?

– Kom pe ten cje pra cow ni -

ków, ich do świad cze nie i prze -

strze ga nie za sad bez pie czeń -

stwa to czyn ni ki klu czo we

w sek to rze, w któ rym dzia ła my.

Stąd naj waż niej sza jest za ło ga,

na któ rej moż na po le gać. Od lat

za trud nia my do świad czo nych

fa chow ców i dba my o cią głe

pod no sze nie po zio mu ich kwa -

li fi ka cji. Wy na gro dze nie sko re -

lo wa ne z wy ni ka mi oraz sys tem

spe cja li stycz nych kur sów to fi -

la ry na szej po li ty ki ka dro wej.

War to za zna czyć, że od po cząt -

ku dzia łal no ści sta le zwięk sza -

my za trud nie nie. Pod ko niec

ro ku 2006 ze spół li czył nie -

speł na 50 osób, pod czas gdy

dziś ma my bli sko 200 spe cja li -

stów. 

– Jak wi dzi Pan naj bliż sze

la ta dla spół ki?

– Je stem spo koj ny o przy -

szłość BU ME CHU. Ma my sta -

łych kon tra hen tów, z któ ry mi łą -

czą nas dłu go ter mi no we umo -

wy. Na sze per spek ty wy na przy -

szły rok za po wia da ją się rów -

nież po myśl nie – pod pi sa li śmy

ko lej ny istot ny kon trakt. Je -

stem prze ko na ny, że BU MECH

na dal bę dzie się dy na micz nie

roz wi jał. Ca ła za ło ga fir my BU -

MECH do kła da do te go wszel -

kich sta rań.

Roz ma wiał: Ja kub Li siec ki

BBUUMMEECCHH::  śśwwiieettnnee  wwyynniikkii
ddzziięękkii  lluuddzziioomm
Wywiad z Mirosławem Szmalem, prezesem zarządu spółki BUMECH S.A.

Od
mo men tu po wsta -

nia w 1991 ro ku

przed się bior stwo

zwią za ne jest z bran żą au to ko -

sme ty ków. Na po cząt ku w swo -

jej ofer cie po sia da ło za le d wie

kil ka na ście pro duk tów. Wzra -

sta ją ce mu z ro ku na rok po zio mo -

wi sprze da ży oraz cią głej eks pan -

sji na no we ob sza ry kra ju to wa -

rzy szy ło po sze rza nie ofer ty. No -

we wy zwa nia, zdo by wa nie ko lej -

nych ryn ków oraz roz wój ja ko ści

pro duk tów za owo co wa ły moż li -

wo ścią wy kre owa nia wła snej

mar ki. Obec nie fir ma ofe ru je

naj szer szą ga mę pro duk tów, dzię -

ki cze mu jest w sta nie za do wo lić

na wet naj bar dziej dro bia zgo we -

go mi ło śni ka mo to ry za cji. – Sa -
mo chód, któ re go wła ści ciel uży -
wa pro duk tów mar ki K2, zy sku -
je – jak twier dzi pre zes fir my

Grze gorz No wak – z pew no ścią
nie tyl ko od świe żo ny wy gląd, ale
tak że nie wi docz ną go łym okiem,
a bar dzo istot ną ba rie rę ochron -
ną. Ko sme ty ki K2 za pew nia ją
po jaz dom dłu go trwa łą ochro nę
przed nie ko rzyst ny mi czyn ni ka mi
ze wnętrz ny mi. Chce my być bli sko
na szych klien tów, dla te go nad sta -
wia my ucha na ich po trze by.
Nie któ rzy pa sjo na ci aut ma ją
bar dzo dro bia zgo we ży cze nia
wo bec au to ko sme ty ków, po dob -
nie jak ko bie ty zwra ca ją ol brzy -

mią uwa gę na ich ja kość. Sta ra -
my się te po trze by re ali zo wać.
Wy so ka ja kość pro duk tów K2

w po łą cze niu z dzia ła nia mi mar -

ke tin go wy mi zna la zły od zwier -

cie dle nie w cią gle ro sną cym za -

in te re so wa niu ze stro ny klien tów.

Świad czą o tym licz nie otrzy ma -

ne na gro dy kon su menc kie, jak

i wy ró żnie nia w te stach prze pro -

w a  d z a  n y c h

przez ma ga zy -

ny mo to ry za -

cyj ne. Są one

in for  ma cją ,

że au to ko sme -

ty ki K2 pla su -

ją się na wy so -

kiej po zy cji

w oce nie klien -

tów. – Prze szli -
śmy dłu gą dro -
gę, nie ustan nie
zy sku jąc za ufa -
nie wśród kon su men tów, cie szy
nas fakt, że uda ło nam się uzy skać
ta ką po zy cję na ryn ku. Uzna nie
ze stro ny użyt kow ni ków na szych
pro duk tów jest dla nas naj sil niej -
szą mo ty wa cją do dal sze go dzia -
ła nia – twier dzi pre zes fir my

Grze gorz No wak. – Obec nie
sta wia my na zmia nę wi ze run ku
mar ki. Dą ży my do te go, by K2
by ło bran dem roz po zna wal nym
i ce nio nym – nie tyl ko na ryn ku
pol skim, ale tak że eu ro pej skim

i świa to wym. Na sze pro duk ty to
coś wię cej niż pre pa ra ty do pie -
lę gna cji po jaz dów. To ar ty ku ły,
dzię ki któ rym każ dy po sia dacz
sa mo cho du ma szan sę od na -
leźć w so bie żył kę pa sjo na ta. My
ko cha my to, co ro bi my i chce my
tę pa sję prze ka zy wać da lej. Opi -
nia użyt kow ni ków jest dla nas
naj waż niej sza, dla te go za chę ca -

my Pań stwa do wy ra ża nia
wszel kich uwag bądź su ge stii od -
no śnie na szych pro duk tów. Ko -
mu ni ka cja w re la cjach pro dukt -
-klient jest nie zmier nie waż na,
dla te go otwie ra my się na wszel -
kie ko mu ni ka ty pły ną ce z Pań -
stwa stro ny. Chcie li by śmy nie ja -
ko za pro sić Was, by ście ra zem
z na mi wpły wa li na po pra wę ja -
ko ści oraz wi ze ru nek na szych
ma rek. 

Mi chał Czy czy ło

TTwwóójj  ssaammoocchhóódd  wwyybbrraałłbbyy  KK22
Dla każdego prawdziwego miłośnika czterech kółek przy wyborze autokosmetyków

liczy się nie tylko stosunek ceny do jakości, lecz także wyjątkowość danego produktu.

Ważne jest, by podkreślać indywidualny charakter, który przecież każdy pojazd

posiada. Tę właśnie, rzadką pośród produktów, które rozpatrujemy tylko

w kategoriach użyteczności, cechę posiadają preparaty marki K2 produkowane przez

firmę Inter-Global.
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P
onad 100 osób pracuje obec-

nie w hali produkcyjnej o po-

wierzchni 8200 m
2
przy pro-

cesie spawania, prasowania, lutowa-

nia, jak również montażu. Tak, jak

w niemieckich zakładach Kamp-

mann, w Łęczycy produkcja odby-

wa się zgodnie ze standardami sys-

temu zarządzania jakością

ISO 9001:2000.

W Kampmann Polska wspiera-

nie pracowników odgrywa znaczą-

cą rolę. W trakcie przeprowadza-

nych rozmów potrzeby załogi po-

równywane są z wymaganiami sa-

mego przedsiębiorstwa. W większo-

ści przypadków firma pokrywa

koszty dalszego rozwoju i dokształ-

cania pracowników. Szkolenia ze-

wnętrzne oraz wewnętrzne gwaran-

tują zatrudnionym możliwość posze-

rzania dotychczas posiadanych

umiejętności, a co za tym idzie

zdobywania nowych. Dzięki

temu stają się elastyczni i mo-

gą wykonywać prace na róż-

nych stanowiskach.

Regularnie przeprowadza-

ne z pracownikami rozmowy

oceniające umożliwiają anali-

zę poziomu ich zadowolenia.

Co więcej, interesy całej zało-

gi reprezentuje wybrana przez

nią rada. Prowadzona w firmie po-

lityka otwartych drzwi pozwala pra-

cownikom również bezprośrednio

zwracać się do dyrekcji z problema-

mi i życzeniami. Wszystko to sprzy-

ja identyfikacji z firmą, a także peł-

nemu zrozumieniu wysokich wyma-

gań jakościowych, będących w spół-

ce Kampmann standardem,

oraz braniu odpowiedzialno-

ści za własną pracę. Dzięki

temu firma jest w stanie

spełnić wymagania klien-

tów dotyczące wysokiej ja-

kości dostarczanych im pro-

duktów.

Trzonem produkcji, jak

również sprzedaży na polskim ryn-

ku, są systemy podłogowych kana-

łów grzewczych Katherm w różno-

rodnych wersjach. Znalazły one

zastosowanie w wyposażeniu sze-

regu znanych warszawskich obiek-

tów referencyjnych, m.in. w wie-

żowcu biurowym RONDO 1, bu-

dynku Trybunału Konstytucyjnego,

salonie MERCEDES-BENZ POL-

SKA, salonie AUDI-PORSCHE,

biurowcu WOLF NULLO.

Założona w 1972 r. firma Kamp-

mann zajmuje aktualnie na rynkach

europejskich wiodącą pozycję

w wielu grupach produktowych.

Ok. 28% obrotów przedsiębior-

stwa przypada na eksport. Rynek

polski zalicza się do najważniej-

szych filarów koncernu, a Kamp-

mann Polska odgrywa szczególną

rolę w zwiększeniu udziału oraz

umocnieniu pozycji marki na tere-

nie Polski i Europy Wschodniej.

Tekst autorski: Wolfgang Lau,
kierownik ds. komunikacji

zewnętrznej Kampmann GmbH

KKaammpp  mmaannnn  PPooll  sskkaa::  nnoo  mmii  nnaa  ccjjaa
ddoo ttyy  ttuu  łłuu  „„SSoo  lliidd  nnyy  PPrraa  ccoo  ddaaww  ccaa
ZZiiee  mmii  ŁŁóóddzz  kkiieejj 22000088””
8 wrze śnia 2006 r. spół ka Kamp mann Pol ska otwo rzy ła za kład pro duk cyj ny w Łę czy -

cy. Nie miec ka fir ma – spe cja li zu ją ca się w pro jek to wa niu, pro duk cji i dys try bu cji sys -

te mów ogrze wa nia, wen ty la cji oraz chło dze nia – za in we sto wa ła po nad 5 mln eu ro

w no wą lo ka li za cję. Do zna czą cych suk ce sów na ryn kach pol skim i środ ko wo eu ro pej -

skim spół ka do ło ży ła no mi na cję do ty tu łu „So lid ny Pra co daw ca Zie mi Łódz kiej 2008”,

któ ra jest po twier dze niem te go, że fir ma znaj du je się na wła ści wej dro dze. 

Zakład Kampmann Polska w Łęczycy.

Widok hali produkcyjnej.

– Fir ma Net -o -lo gy na do bre
za do mo wi ła się na ryn ku bran -
ży IT. Skąd wzię ła się na pol -
skiej ma pie go spo dar czej?

– Roz po czę li śmy dzia łal ność

w 2004 ro ku ze skła dem trzech

osób. Pod ko niec ro ku 2008 by -

ło to już po nad 30 osób za trud -

nio nych na sta łe w Ka to wi cach

oraz kil ku na stu part ne rów ser wi -

so wych i in sta la cyj nych na te re -

nie ca łe go kra ju. Ca ły czas dy na -

micz nie się roz wi ja my. Po cząw -

szy od ro ku 2006 przy ra sta my

w tem pie pra wie 100% rocz nie. 

– Kon ku ren cja w bran ży
IT jest ogrom na. Ja ka jest re -
cep ta na suk ces dla re la tyw nie
mło dej spół ki na tak ob ło żo -
nym ryn ku?

– Z pew no ścią kon se kwen cja

w re ali za cji stra te gii roz wo ju

usług. Suk ces to jed nak wspól -

ne dzie ło wie lu osób. Nie osią -

gnę li by śmy go bez wy so kiej

kla sy spe cja li stów. Zna czą ca

więk szość per so ne lu to in ży nie -

ro wie uzna nych spe cja li za cji Po -

li tech ni ki Ślą skiej. Nie bez zna -

cze nia po zo sta je tak że fakt,

że więk szość na szej pra cy wy ko -

ny wa na jest bez po śred nio u zle -

ce nio daw cy. Mo gę osza co wać,

że oko ło 30% przy pa da na pra -

cę biu ro wą, a 70% na pra cę

u klien ta.

– Co sta no wi za tem głów ny
pro dukt Net -o -lo gy Sp. z o.o.?

– Si łą fir my są wy so kie kom -

pe ten cje biz ne so we i wdro że nio -

we, do bre stan dar dy, wy so ka

ela stycz ność oraz do świad cze -

nie. Na tej ba zie zbu do wa li śmy

gru py pro duk tów ofe ro wa ne

na szym klien tom w czte rech

ob sza rach. Po pierw sze: in te gra -

cja sys te mo wa kon cen tru ją ca

się na opty ma li za cji do stę pu

do da nych oraz ich ochro nie.

Po dru gie: apli ka cje biz ne so we,

czy li wspar cie pro ce sów sprze -

da ży – „my Avis”. Po trze cie sys -

te my bu dyn ko we za pew nia ją ce

bez pie czeń stwo w bu dyn -

ku. I wresz cie po czwar te: usłu -

gi ser wi so we i out so ur cin go we.

Oczy wi ście na szym prio ry te -

tem jest ja kość. Dla te go sto su -

je my ISO 9001: 2000 w re ali za -

cji za dań, zaś na po trze by ich za -

rzą dza nia naj lep sze prak ty ki

me to dy ki PMI.

– Kto ko rzy sta z Wa szych
usług?

– Sek tor prze my słu i usług,

choć je ste śmy rów nież obec ni

w sek to rach ban ko wym i te le ko -

mu ni ka cyj nym. Sprze da je my

na sze usłu gi za rów no na ryn ku

kra jo wym, jak i rów nież za pew -

nia my usłu gi dla na szych klien -

tów w UE oraz po za jej gra ni ca -

mi. 

– Bran ża IT łą czy się z in no -
wa cyj no ścią. Ja ki mi osią gnię -
cia mi na tym po lu mo że cie się
po chwa lić?

– In no wa cyj ność to głów ny

ele ment na szej stra te gii. Szu ka -

my roz wią zań pro duk to wych

zgod nych z tą kon cep cją. Obec -

nie pro mu je my pro duk ty „Zie lo -

na Ser we row nia”, gdzie tech no -

lo gia za pew nia zna czą cą re duk -

cję za po trze bo wa nia na ener gię

elek trycz ną oraz „Ko mu ni ka cja

Bez Gra nic”, czy li mo bil ny pra -

cow nik po sia da ją cy swo je biu ro

w „tecz ce”, a tak że wi de oko mu -

ni ka cja. Re zul tat tych dzia łań to

nie tyl ko zmniej sze nie emi sji

CO2, ale rów nież opty ma li za cja

co dzien nych za jęć i bar dziej

efek tyw ne wy ko rzy sta nie cza su.

– Ja kie pla ny na trud niej szy
okres?

– Nie bo imy się trud no ści.

Przy świe ca nam ha sło „Opty ma -

li za cja kosz tów dzię ki IT”. Pra -

gnie my re ali zo wać na wet bar dzo

spe cy ficz ne za mó wie nia. Uwa -

ża my, że w okre sie utrud nio ne -

go wzro stu in we sty cje w IT nie

tyl ko nie ucier pią, a ra czej bę dą

ro snąć w ce lu re du kcji kosz -

tów funk cjo no wa nia po szcze gól -

nych spół ek. A w tych roz wią -

za niach je ste śmy na praw dę

moc ni.

Optymalizacja kosztów dzięki IT
Z Wojciechem Murasem, dyrektorem ds. rozwoju firmy Net-o-logy Sp. z o.o.,

laureata programu EU Standard 2008, rozmawia Tomasz Popławski.

M
i mo, że kra jo wy ry nek

ko le jo wy się kur czy,

Kuź nia Ostrów Wiel -

ko pol ski umac nia swo ją po zy cję

dzię ki part ne rom za gra nicz nym.

Jest to moż li we z pro ste go po wo -

du – dba o nie na gan ną ja kość wy -

ro bów i kon ku ren cyj -

ność cen. W tej chwi -

li dla spół ki otwo rzył

się bar dzo atrak cyj ny

ry nek nie miec ki. Pod -

pi sa ła już du że kon -

trak ty z fir mą Axto ne,

a tak że z sa my mi Ko -

le ja mi Nie miec ki mi.

Fir ma do brze wie,

że eks port to re cep ta

na naj bliż sze cza sy

i te go chce się trzy mać. Jed no cze -

śnie spo ro in we stu je, by pro du -

ko wać wy ro by z o wie le wyż -

szych pó łek niż do tąd.

– Na sza ofer ta to już nie tyl -
ko od kuw ki ma try co we, lecz ca -
łe go to we pod ze spo ły: ob ro bio -
ne ha ki, go to we sprzę gi wa go no -
we – pod kre śla Mi ro sław Miel -

cza rek, pre zes za rzą du Kuź ni

Ostrów Wiel ko pol ski Sp. z o.o.

– Wal czy my głów nie o kon trak -
ty na no wo ści, bo ta kie są po trze -
by ryn ku. Je ste śmy obec nie
na eta pie ate sto wa nia urzą dzeń
cię gło wo -zderz nych dla ko lei,
któ re bę dą pod da wa ne więk -
szym ob cią że niom. Ma ją wy -
trzy mać si łę 1350 kN (w tej
chwi li pro du ku je my do wy trzy -

ma ło ści 850 kN). W Eu ro pie
jest jak do tąd je den pro du cent ta -
kich urzą dzeń, my chce my być
dru gim. Fi nal nie ma my za miar
otrzy mać od po wied nie ate sty
od Deut sche Bahn. Wszyst ko
po to, by iść do przo du.

Kuź nia Ostrów Wiel ko pol -

ski za sły nę ła z wy ro bu świet -

nej ja ko ści od ku wek ma try co -

wych, głów nie dla po trzeb

firm z bran ży ko le jo wej. Ry -

nek me ta lur gicz ny jest jed nak

trud ny, dla te go ostrow ska fir -

ma chce go po sze rzać. Li czy

na zwięk sze nie port fe la za -

mó wień m.in. po przez uzy -

ska nie cer ty fi ka tów. Jest na nie

spo ra szan sa, gdyż dziś KOW

cie szy się bar dzo du żym za in -

te re so wa niem prak tycz nie

wszyst kich pro du cen tów wa -

go nów z Eu ro py – rów nież

z Pol ski. Więk szość po ten -

cjal nych od bior ców wo li obec -

nie otrzy my wać już nie sa me

od kuw ki, lecz go to we ele men -

ty – wóz ki czy apa ra ty cię gło -

wo -zderz ne do bez po śred nie -

go mon ta żu w ta bo rze ko le jo -

wym. Dla te go też Kuź nia

w mi nio nym ro ku po czy ni ła

spo re in we sty cje słu żą ce ob -

rób ce wió ro wej – za ku pi ła

cen tra to kar skie i fre zar skie

za oko ło 1 mln zł, uru cho mi -

ła li nię do ob rób ki w at mos fe -

rach ochron nych i z moż li wo -

ścią na wę gla nia, czy li ob rób -

ki ciepl no -che micz nej. W dru -

gim kwar ta le chce po sta wić

w ha li pro duk cyj nej młot prze -

ciw bież ny. Dzię ki tym in we -

sty cjom zwięk szy się i wy daj -

ność, i ja kość.

No wo ści: płyn nie,

ale zde cy do wa nie

Na prze strze ni lat moż na mó -

wić o spo rym roz wo ju za ple cza,

asor ty men tu i ja ko ści Kuź ni

Ostrów. Roz wój ten prze bie ga

dość płyn nie i jest roz ło żo ny

w cza sie. Ale zde cy do wa nie

prze ło mo wą no wość sta no wią

ma te ria ły, na któ rych pra cę fir -

ma roz po czy na, wie dząc

że w Pol sce ża den pro du cent do -

tąd się nie zaj mo wał ta kim asor -

ty men tem. Cho dzi o sto py ni klu

i ku cie sta li dwu fa zo wych, tzw.

du plek sów. Ma te ria ły te pla su -

ją się na ab so lut nie naj wyż szej

pół ce i ja ko ścio wo, i ce no wo,

dla te go prze zna czo ne są dla

wiel kich od bior ców. Wy twa rza -

ne z nich wy ro by cha rak te ry zu -

ją się szcze gól nie pod wyż szo ną,

wie lo let nią wy trzy ma ło ścią i od -

por no ścią na eks tre mal nie agre -

syw ne czyn ni ki, ta kie jak wszel -

kie go ty pu pe tro che mia, wo da

mor ska itd. Od bior cy po cho -

dzą z za gra ni cy – to głów nie

wszel kie go ty pu plat for my wiert -

ni cze. War to też do dać, że spół -

ka sta ra się po nad to o miej sce

w no wych bran żach: gór nic -

twie i ener ge ty ce. Pierw sze kon -

trak ty już zdo by ła.

Zno wu So lid ni

Ry nek dyk tu je twar de wa run -

ki, ale za trud nie nie po zo sta je

bez zmian. Kuź nia chce utrzy mać

je go wiel kość na tym sa mym po -

zio mie; w ra zie pro ble mów ra czej

wo li ste ro wać cza sem pra cy niż

ja ki mi kol wiek re duk cja mi.

O czło wie ka dba nie zmien nie, jak

za wsze: na bie żą co do peł nia pro -

ce dur, szko li pra cow ni ków, wy -

sy ła ich na kur sy, a tak że stu dia,

któ rych kosz ty nie jed no krot nie

w 100% po kry wa. Po sze rzy ła też

licz bę do kształ ca nych i spon so -

ro wa nych uczniów – to przy szli

pra cow ni cy, któ rzy dziś po bie ra -

ją spe cjal ne sty pen dium. W tej

chwi li w to ku na uki jest już dru -

gi rocz nik.

Za rząd jest od daw na zda nia,

że tyl ko dzię ki wła ści wie wy -

szko lo nym lu dziom spół ka po -

tra fi osią gać ta kie efek ty, za tem

trosz czy się o pra cow ni ków.

Fir ma speł nia ab so lut nie wszyst -

kie wy mo gi so cjal ne, łącz nie

z dzia ła nia mi po nadnor ma tyw -

ny mi. Umoż li wia awans i roz wój

czło wie ka, sta wia na zwięk sza -

nie kwa li fi ka cji. We wnętrz nie

i ze wnętrz nie szko li za ło gę. Za -

pew nia cie płe po sił ki, kła dzie na -

cisk na bhp. War to do dać, że dba

o go dzi wą pła cę – prze cięt ne

wy na gro dze nie pra cow ni ka

prze kra cza 3000 zł brut to.

– Nie zmier nie nas cie szy ty tuł
„So lid ne go Pra co daw cy” – pod -

kre śla Mi ro sław Miel cza rek.

– Uwa ża my się za bar dzo do bre
miej sce pra cy. Chce my jak naj le -
piej dbać o na szą za ło gę, bo to nie
lu dzie z przy pad ku. Wie lu z nich
zna to przed się bior stwo od dzie -
siąt ków lat, są z nim lo jal nie
zwią za ni, a wszy scy są wspa nia -
ły mi fa chow ca mi. Wie my, że tyl -
ko dzię ki lu dziom mo że my mó wić
o ta kiej po zy cji, ja ką ma my.

Ja kub Li siec ki

KKuuźź  nniiaa  OOssttrróóww ttrraa  ddyy  ccyyjj  nniiee  ssoo  lliidd  nnaa
Od kil ku lat re gu lar nie ro śnie. Zbu do wa na na tra dy cjach sku tecz nie funk cjo nu je w no wej struk tu rze. Po tra fi

obro nić się w biz ne sie w trud niej szych cza sach. Kuź nia Ostrów, któ ra po raz ko lej ny zo sta ła „So lid nym Pra co -

daw cą” w Wiel ko pol sce, ostro ru szy ła na pod bój ryn ków za gra nicz nych.

Ma rio la Wojt czak, asy stent za rzą du:

– Je stem za do wo lo na z fir my ja ko pra co daw cy. Za rów no pre -

zes, jak i wła ści cie le są oso ba mi bar dzo życz li wy mi. Po tra fią zro -

zu mieć po trze by i pro ble my każ de go pra cow ni ka, każ dy z nich

zo sta je wy słu cha ny, mo że li czyć na po moc w trud nych ży cio -

wych sy tu acjach. Wy na gro dze nia są wy pła ca ne ter mi no wo. Każ -

de mu ży czę ta kie go pra co daw cy.

To masz Bła chut, kie row nik dzia łu tech nicz ne go:

– Przy sze dłem tu w lip cu 2007 r., ja ko świe żo upie czo ny ab sol -

went kra kow skiej AGH. Do sta łem się na sta no wi sko tech no lo -

ga, po pół ro ku awan so wa łem na mi strza pro duk cji, na stęp nie

zo sta łem mi strzem prze rób ki pla stycz nej. W ma ju 2008 prze nie -

sio no mnie do dzia łu tech nicz ne go, gdzie od po wia da łem za no -

we uru cho mie nia, a obec nie je stem je go kie row ni kiem. Spo ry

awans i bar dzo szyb ki – to fakt, któ ry chy ba naj le piej świad czy

o mo im pra co daw cy. Kuź nia da ła mi moż li wość nie tyl ko roz -

wo ju i do świad cze nia, ale też dal szej na uki, wspie ra jąc mnie

w 100%. Je stem bar dzo za do wo lo ny i cie szę się, że otrzy ma li -

śmy ty tuł „So lid ne go Pra co daw cy”.
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