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Jak radzić sobie w czasie recesji?  
Rozmowa z dr inż. Wojciechem Henrykowskim, prezesem zarządu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA,  partnera konkursu JAKOŚĆ ROKU 2009

W dobie kryzysu 
część przedsiębior-
ców rezygnuje z cer-
tyfikacji systemów 
ISO. Czy słusznie? 

- Uważam, że 
niesłusznie. Jest to 
duży błąd. W po-
łowie maja uczest-
niczyłem w 53. 
Kongresie EOQ, 
podczas którego wystąpie-
nia i dyskusje były zdomino-
wane przez tematykę świato-
wego kryzysu. Z wypowiedzi 
wynika jeden wniosek - że  
w obecnej sytuacji organiza-
cje powinny bardziej i efek-
tywniej, w oparciu o kreatyw-
ność i innowacje, doskonalić  

� swoje funkcjonowa-
nie. Przytoczę zdanie 
jednego z guru zarzą-
dzania J. Jurana, któ-
ry powiedział ,,Nie 
może być prawdzi-
wego rozwoju w or-
ganizacji bez kryzysu  
w biznesie”. W jed-
nym z wystąpień 
podkreślono, że kry-

zys jest w ,,ludzkich umy-
słach”, a nie organizacjach. Te 
dwie wypowiedzi jasno uzmy-
sławiają, że trudniejsze czasy 
powinny sprzyjać działaniom 
doskonalącym, a jednym z ta-
kich działań jest stosowanie 
systemów zarządzania i stałe 
ich usprawnianie.

Czy dbałość o jakość może 
zatem pomóc w okresie 
spowolnienia?

- Jak już wspomniałem, 
stosowanie narzędzi stałe-
go doskonalenia, jak systemy 
zarządzania, filozofii TQM, 
stałe doskonalenie (Kaizen 
Continuous Improvement) 
powinno przynieść efekty. To 
oczywiście działanie w dłuż-
szej perspektywie, ale proszę 
pamiętać, że raz utraconych, 
niezadowolonych np. z obni-
żającej się jakości produktów 
czy usług, klientów niezwy-
kle trudno odzyskać!

Trwa kolejna, IV już edycja 
konkursu JAKOŚĆ ROKU. Czy 
zdobycie nagrody i wyróżnie-
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�

nie się wśród innych firm na 
rynku może pomóc ograni-
czyć straty?

- Z pewnością. Może nie 
przełoży się bezpośrednio na 
uniknięcie strat, ale potwier-
dzenie jakości produktów 
wiarygodnym i prestiżowym 
logo, pomoże je ograniczyć. 
Zdobycie tytułu JAKOŚĆ 
ROKU 2009 to także czytelny 
sygnał dla rynku – jesteśmy 
silni nawet w dobie kryzysu 
i warto nam zaufać. 

Poza tym, zdobycie wy-
różnienia, które musi być po-
przedzone działaniami na 
rzecz poprawy jakości zarzą-
dzania i wydawanych pro-
duktów czy usług, stwarza 

podstawy do osiągania lep-
szych wyników.

Recepta PCBC na kryzys? 
- Bardzo prosta - stale się 

doskonalić. A to jest zwią-
zane ze stosowaniem wie-
lu narzędzi, które są pomoc-
ne i dają wiedzę o otoczeniu, 
pozwalają przewidzieć tren-
dy, jakie się pojawiają. Od-
powiednie i wczesne reakcje 
na pojawiające się problemy 
zmniejszą zagrożenie i po-
zwolą przetrwać najtrud-
niejszy czas. Jeszcze raz 
podkreślam, że w dobie kry-
zysu jakość może być bardzo 
pomocna. 

Dziękuję za rozmowę.
Marcin Kałużny

�
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Polskie Centrum Badań 
i Certyfikacji istnieje jako 
spółka akcyjna od 2002 roku, 
ale jego historia jest znacz-
nie dłuższa. W 1959 roku po-
wstało Biuro Znaku Jakości, 
pierwsza instytucja zajmują-
ca się jakością w Polsce. PCBC 
SA to prawny następca Biura. 
Zajmuje się badaniami i cer-
tyfikacją wyrobów oraz oceną 
zgodności,  certyfikacją syste-
mów zarządzania, szkolenia-
mi i certyfikacją personelu. 

Jest właścicielem za-
strzeżonych znaków: Q, B  
i Eko. Działa zgodnie z wdro-
żoną normą PN-EN ISO 
9001:2001. Prowadzi szero-
ką wymianę doświadczeń  
z wieloma organizacjami mię-
dzynarodowymi: CCA, IECEE, 
EOQ, IQNet i EFQM. Więcej na 
www.pcbc.gov.pl
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Uzdrowisko Ustroń od wie-
lu lat zajmuje się lecznictwem 
uzdrowiskowym oraz rehabi-
litacją. Funkcjonują Państwo 
w uzdrowiskowej dzielnicy 
Ustronia – Zawodzie, umiej-
scowionej w przepięknym 
otoczeniu beskidzkiej przy-
rody. Kompleks tworzy kil-
ka fotogenicznych budyn-
ków – w kształcie piramid 
wraz z największym w Euro-
pie Uzdrowiskowym Zakła-
dem Przyrodoleczniczym. 
Jednak Uzdrowisko Ustroń 
to nie tylko malownicze tere-
ny, ale przede wszystkim naj-
wyższa jakość świadczonych 
usług. Co stanowi zatem isto-
tę Państwa pracy?

- Istotą jest stosowanie te-
rapii na bazie własnych two-
rzyw naturalnych. Najwięk-
szym skarbem tych terenów 
jest dewońska solanka brom-
kowo-jodkowo-żelazista 
o mineralizacji 13%, a tak-
że borowiny pozyskiwane 
z własnej kopalni odkryw-
kowej. Surowce te umożli-
wiają nam ukierunkowanie 
leczenia na walkę z choro-
bami układu oddechowego, 
chorobami reumatyczny-
mi, stawowo-mięśniowymi 
oraz cywilizacyjnymi, taki-
mi jak: cukrzyca, choroby 
układu krążenia, czy zabu-
rzenia psychosomatyczne. 

� W chwili obecnej skupia-
my się w dużej mierze na 
nowo otwartym Centrum 
Rehabilitacji Onkologicz-
nej i Limfologii Rosomak, 
które jest jedynym tego ro-
dzaju ośrodkiem w Polsce. 
Głównym celem prowadzo-
nej rehabilitacji jest zapew-
nienie pacjentom pełne-
go powrotu do sprawności 
psychofizycznej,  jak rów-
nież zapobieganie nawro-
tom choroby. 

W maju tego roku mia-
ło miejsce I Sympozjum pt.: 
Ustrońskie Spotkania Re-
habilitacji Onkologicznej. 
Proszę opowiedzieć o tym 
wydarzeniu.

- Było to niezwykle waż-
ne sympozjum, które mia-
ło doniosłe znaczenie tak 
dla nas, jak i polskiej me-
dycyny. Patronat honoro-
wy i naukowy objęły naj-
znakomitsze autorytety 
medyczne oraz osoby ży-
cia społecznego i politycz-
nego z Ministrem Skarbu 
Państwa panem Aleksan-
drem Gradem oraz europo-
słami prof. Jerzym Buzkiem  
i dr Janem Olbrychtem 
na czele. Chcieliśmy, aby 
Ustroń stał się miejscem 
wymiany doświadczeń  
w rehabilitacji onkologicz-
nej, a jednocześnie miejscem 

�

spotkania wszystkich zain-
teresowanych tym tema-
tem. W Sympozjum wzięło 
udział ponad 200 osób - le-
karzy i fizykoterapeutów  
z całej Polski oraz gości  
z zagranicy. Był to nasz wiel-
ki sukces zarówno nauko-
wy oraz promocyjny miasta  
i Uzdrowiska Ustroń.

Państwa zaangażowanie 
w pracę oraz starania, aby ja-
kość świadczonych usług była 
na coraz wyższym poziomie, 
zostały zauważone i docenio-
ne przez gremium konkursu 
JAKOŚĆ ROKU 2008. Co Pani 
zdaniem przyczyniło się do 
tego sukcesu?

- Nagroda ta jest zwień-
czeniem naszych wielolet-
nich starań, mających na 
celu podniesienie poziomu 
medycznego i kultury orga-
nizacyjnej spółki. Uznanie 
ze strony niezależnej kapi-
tuły jest dla mnie wyraź-
nym sygnałem prawidło-
wości prowadzonej polityki 
projakościowej, a tym sa-
mym stanowi wyznacznik 
naszych działań na kolej-
ne lata. Chcemy prowadzić 
politykę stabilną, ulokowa-
ną na najwyższym pozio-
mie. Zadanie nie jest łatwe, 
gdyż należy podkreślić róż-
norodność i złożoność pro-
cesów realizowanych przez 

�

naszą firmę, a więc leczni-
ctwo uzdrowiskowe, reha-
bilitacja, hotelarstwo, tu-
rystyka oraz górnictwo. 
Jednak wdrożony przed 
kilku laty system ISO 9001 
oraz wdrażany obecnie sy-
stem ISO 22000:2005, w tym 
HACCP świadczą jak najle-
piej o poziomie funkcjono-
wania Uzdrowiska. 

Na zakończenie chcę spy-
tać o Państwa plany na bie-
żący rok.

- Przede wszystkim 
staramy się stworzyć sil-
ną markę P.U. Ustroń SA  
w dziedzinie medycyny  
i rehabilitacji. Ten rok będzie 
dla nas szczególnie boga-
ty w różnorodne wydarze-
nia – zarówno w dziedzinie 
naukowej, jak również in-
westycyjnej. W planach jest 
uroczysta, oficjalna inaugu-
racja Ustrońskiego Centrum 
Psychoterapii oraz zwią-
zane z tym wydarzeniem 
jesienne Sympozjum pt.: 
Śląskie Warsztaty Psycho-
terapii. Chcemy też – wraz 
z gminą Ustroń – rozpo-
cząć realizację nowego Par-
ku Zdrojowego oraz termo-
modernizację Sanatorium  
i Szpitala Uzdrowiskowego 
Równica.

Dziękuję za rozmowę.
Ewa Szweda

�
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UZDROWISKA | P.U. USTROŃ NAGRODZONE W KONKURSIE JAKOŚĆ ROKU 2008

Ustronia zdroje dbają  
o zdrowie Twoje
Rozmowa z dr n. med. Katarzyną Wencel, dyrektorem ds. lecznictwa Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego Ustroń SA

reklama

Kancelaria trzy razy 
z rzędu zdobyła wy-
różnienie w konkursie 
JAKOŚĆ ROKU, orga-
nizowanym przez na-
szą redakcję wspólnie 
z PCBC. Tym samym 
wywalczyła prawo do 
posługiwania się Zło-
tą Nagrodą. Jak przy-
jął Pan tę informację  
i jakie ma ona znaczenie?

- Jest nam wszystkim,  
a mnie jako założycielowi 
i prezesowi firmy, szcze-
gólnie miło przyjmować 
takie nagrody, zwłaszcza  
w kontekście jakości na-
szych usług. Nigdy nie ba-
liśmy się poddawać ocenom 
prowadzonym przez nieza-
leżne ośrodki, takie jak sza-
nowane przez nas Polskie 
Centrum Badań i Certyfika-
cji. Fakt, że przez trzy lata 
decyzją kapituły otrzymy-
waliśmy nagrodę, jest dla 
nas powodem do dumy i sa-
tysfakcji. A Złotą Nagrodę  
JAKOŚĆ ROKU traktujemy 
jako szczególnie prestiżowe 
wyróżnienie.

W jaki sposób Kance-
laria wykorzysta zdobyte 
nagrody?

- Logo JAKOŚĆ ROKU, 
uaktualniane w latach 2006 
– 2008, zamieszczamy na 
materiałach promocyjnych 
Kancelarii. Tym samym syg-
nalizujemy naszym kontra-
hentom, że utrzymujemy 
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wysoki poziom ja-
kościowy naszych 
usług. Jeszcze do-
bitniej potwierdzi 
to złote logo kon-
kursu, otrzymane 
w roku dwudzie-
stolecia istnienia 
spółki. 

20 lat to piękny ju-
bileusz. Czy planuje 

Pan w jakiś sposób uczcić tę 
rocznicę?

- Z pewnością zaakcen-
tujemy to wydarzenie w fir-
mie. Zaprosimy na spotkanie 
naszych długoletnich part-

�

nerów i współpracowników. 
Obchody rocznicowe przy-
padną na koniec 2010 roku. 

Innym ważnym wydarze-
niem jest przeprowadzka do 
nowej siedziby firmy. Z pew-
nością znajdziemy w niej rów-
nież szczególne, wyekspono-
wane miejsce na dyplomy  
i statuetki JAKOŚĆ ROKU. 

Pomimo spowolnienia  
gospodarczego, Kancelaria 
utrzymuje stabilną pozycję 
na rynku, zwiększa zatrud-
nienie, pozyskuje kolejnych 
klientów. W jaki sposób osią-
ga się takie wyniki?

�

- Składa się na to wie-
le czynników. Na pewno 
przemawia za nami długo-
letnie doświadczenie, zdo-
byte zarówno w Polsce, jak  
i za granicą. Od ponad 10 lat 
nasza Kancelaria jest człon-
kiem międzynarodowej gru-
py Moore Stephens – jednej  
z największych na świecie 
korporacji firm audytorskich, 
działającej już od 1907 roku. 
Współpracując z tą między-
narodową organizacją mo-
żemy liczyć na jej pomoc  
w działaniu na rynkach eu-
ropejskich oraz czerpać z jej 
bogatego doświadczenia. Sil-
na pozycja kancelarii na ryn-
ku nie byłaby możliwa, gdy-
by nie wysoka jakość naszych 
usług. Nieustannie ją dosko-
nalimy poprzez zaangażowa-
nie w trzy kierunki działań. 

Jakie to kierunki?
- Po pierwsze, dbamy  

o kształtowanie właściwych 
narzędzi naszej pracy. Na 
tym polu współpracujemy  
z firmą DATEV EG z Norym-
bergii. Stworzyliśmy wspól-
nie komputerowy program 
do pracy poszczególnych au-
dytorów. Stosowanie tego roz-
wiązania przez naszych bie-
głych rewidentów wymusza 
na nich skrupulatność, wy-
soką jakość pracy i zwraca-
nie uwagi na każdy detal. Bo 
jakość tkwi w szczegółach! 

�

Po wtóre, 
permanentnie 
się doskonali-
my i uzupeł-
niamy wie-
dzę, poprzez 
uczestnictwo 
w różnego ro-
dzaju semina-
riach, konfe-
rencjach oraz 
stażach, odby-
wających się 
tak w Polsce, 
jak i w Anglii 
czy we Włoszech. 

Ponadto stosujemy stałą 
kontrolę wewnętrzną. Każ-
dy z naszych pracowników 
może spodziewać się przy-
najmniej jednej w skali roku 
kontroli przeprowadzanego 
audytu. Jego raporty podda-
wane są analizie pod kątem 
poprawności wykonania. 
Przeprowadzają ją pracow-
nicy z najdłuższym w firmie 
stażem i doświadczeniem, 
którzy są jednocześnie człon-
kami krajowej komisji nad-
zoru. Już niedługo w naszej 
Kancelarii pojawi się osoba 
z zewnątrz, która przejmie 
te obowiązki. Jej zadaniem 
będzie niejako audytowanie 
pracy naszych audytorów. 

Jubileusz 20-lecia istnie-
nia jest czasem podsumowań, 
ale i wyznaczania planów na 
przyszłość…

�

DORADZTWO FINANSOWO – PRAWNE | JAKOSĆ ROKU NA OKRĄGŁY JUBILEUSZ KPFK DR PIOTR ROJEK 

Złote dwudziestolecie 
Rozmowa z dr Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu Kancelarii Porad Finansowo – Księgowych Sp. z o.o.

Kancelaria Porad Finansowo – Księgowych  
dr Piotr Rojek Sp. z o.o. oferuje:

Usługi audytu sprawozdań finansowych:
badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowa-
nych według ustawy o rachunkowości 
badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skon-
solidowanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Rachunkowości 
śródroczne przeglądy sprawozdań finansowych spółek notowa-
nych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Ekspertyzy i opinie ekonomiczno – finansowe: 
kompleksowe raporty o stanie i perspektywach przedsiębiorstwa 
wyceny przedsiębiorstw i ich części 
przekształcenia własnościowe, fuzje, przejęcia i prywatyzacje 
sporządzanie programów naprawczych 

Business process outsourcing:
kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i rozliczeń 
podatkowych
obsługa wynagrodzeń 
administracja dokumentacji kadrowej 

Doradztwo podatkowe i gospodarcze
Szkolenia w zakresie rachunkowości i podatków

�
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- Przez dwie dekady no-
towaliśmy nieustanny roz-
wój. Pozyskaliśmy wielu sta-
łych klientów, systematycznie 
zwiększaliśmy zatrudnienie, 
pozyskując młodych, zdol-
nych rewidentów. Zdobyli-
śmy wielu znaczących partne-
rów, takich jak: Warszawska 
Giełda Papierów Wartościo-
wych, NewConnect czy Pol-
sko-Niemiecka Izba Prze-
mysłowo-Handlowa. Dzięki 
takiej tendencji, Kancelaria 
budowała swój prestiż i od-
notowywała bardzo dobre 
wyniki finansowe.

Planem na przyszłość jest 
z pewnością utrzymanie ta-
kiego trendu, bo przecież kto 
nie idzie do przodu, nie roz-
wija – cofa się. A na to nie 
możemy sobie pozwolić. 

Dziękuję za rozmowę. 
Krzysztof Stadler

�
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Jak długo GAZSTAL 
działa na rynku?

- W listopadzie tego 
roku minie 15 lat od 
momentu powołania 
firmy do życia. Roz-
poczynaliśmy w poło-
wie lat 90, kiedy duży 
problem dla polskiego 
górnictwa nafty i gazu, 
stanowiło odzyskiwa-
nie należności z hut. Jednocześ-
nie, w tym samym czasie ogrom-
ne trudności sprawiało nabycie  
w kraju specjalistycznych rur nie-
zbędnych dla górnictwa. Stwo-
rzyliśmy więc spółkę wypełnia-
jącą tę niszę rynkową. Jako firma 
handlowa odbieraliśmy z hut 
stali rury w zamian za dostawy 
gazu. Był to doskonały sposób 
na wyegzekwowanie należno-
ści finansowych oraz pozyska-
nie towaru. Po kilku latach, po 
znormalizowaniu się rynku, re-
zygnując z wymiany barterowej, 
postanowiliśmy kupować rury,  
a następnie je sprzedawać.

Jaki jest zatem w tej chwili za-
kres działalności firmy?

- Obecnie zajmujemy się han-
dlem rurami głównie dla prze-
mysłu naftowego. Specjalizujemy 
się w sprzedaży 3 rodzajów rur: 
wiertniczych, wydobywczych  
i przewodowych, co umożliwia 
nam współpracę z przemysłem 
naftowym i wiertniczym. Po-
nadto rozszerzyliśmy asortyment 
o stal konstrukcyjną oraz blachy  
i kształtowniki. Naszym głów-

�

�

nym polskim koope-
rantem jest PGNiG SA. 
Natomiast poza gra-
nicami Polski współ-
pracujemy z firmami 
wiertniczymi wydoby-
wającymi ropę naftową 
i gaz ziemny. Dostar-
czamy wysokiej jako-
ści towary dla branży 
naftowej głównie na 

Litwę, Ukrainę, do Kazachstanu 
oraz Szwecji i Egiptu. 

Nowością w spółce GAZSTAL 
jest inwestycja w dział zajmują-
cy się projektowaniem i realiza-
cją systemów informatycznych 
- IT Solutions – Gazstal. Potra-
fimy zaprojektować i wykonać 
złożone systemy przetwarzania 
informacji i efektywnie je zapre-
zentować. Naszą specjalnością są 
elastyczne, dopasowane do po-
trzeb klienta systemy przetwa-
rzania informacji oraz systemy 
wizualizacyjne, które służą pre-
zentacji procesów przemysło-
wych oraz interaktywnych. 

W jaki sposób GAZSTAL zwięk-
sza swoją konkurencyjność na 
rynku?

- Nasz pomysł na konku-
rencyjność to specjalizacja. Od 
lat doskonalimy się w handlu 
rurami wiertniczymi, przewo-
dowymi i eksploatacyjnymi. 
Mogę zdecydowanie potwier-
dzić, że zgodnie z opiniami na-
szych klientów, w segmencie rur 
wiertniczych, jesteśmy świetnie 
postrzegani i stale najlepsi. 

�

Tegoroczna nominacja do ty-
tułu JAKOŚĆ ROKU, w konkursie 
organizowanym przez naszą re-
dakcję jest tego doskonałym po-
twierdzeniem. W jaki sposób pro-
wadzona jest polityka jakości  
w Państwa spółce? 

- Opieramy się na wdrożo-
nym w 2001 roku certyfikacie 
ISO 9001:2000. Nasze rury specja-
listycznego zastosowania wyko-
nywane są z odpowiednich sto-
pów stali. Tym samym spełniają 
międzynarodowe standardy ja-

� kościowe zapisane w American 
Petrolium Certificate. Pozwa-
la to na dostarczanie rur na wy-
magające rynki europejskie. Wie-
rzymy, że dobra polityka jakości, 
a co za tym idzie, prawidłowe 
funkcjonowanie spółki, to efekt 

wielu różnych czynników. Na 
działalność firmy mają wpływ 
nie tylko wdrożone systemy ja-
kości, ale również uczciwość  
i rzetelność jej pracowników oraz 
konsekwencja w podejściu do 
wykonywanej pracy. Reklama-

cje ze strony naszych kontrahen-
tów praktycznie się nie zdarzają. 
Przykładem uczciwości z naszej 
strony z całą pewnością jest fakt, 
że w ciągu 15 lat istnienia firmy 
nie zdarzyły się spóźnienia wpła-
ty jakiejkolwiek - najmniejszej na-

wet - kwoty. Uważam, że polityka 
jakości danego przedsiębiorstwa 
jest przede wszystkim koncepcją 
jej właściciela, który wciela w ży-
cie firmy swoje wartości i wraz  
z zespołem pracowników reali-
zuje wyznaczone cele. 
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GAZSTAL - stale najlepsi!
Rozmowa z Piotrem Pudłowskim, prezesem zarządu GAZSTAL SA 

Jakie znaczenie mają dla Pań-
stwa firmy zdobyte nagrody? 

- Niewątpliwie najcenniejszą 
jest dla nas statuetka i srebrny 
laur w programie Przedsiębior-
stwo Fair Play, w którym brana 
pod uwagę jest nie tylko kondycja 
finansowa, ale również właściwie 
pojęta rola spółki w lokalnej spo-
łeczności. Wyjątkowe znaczenie 
ma także Certyfikat Najwyższej 
Jakości przyznany przez Wiel-
kopolskie Stowarzyszenie Ba-
dań nad Jakością oraz Wyróżnie-
nie w I edycji Lubuskiej Nagrody 
Jakości 2004. Ponadto posiadamy 
Godło Solidnej Firmy za rok 2003 
i 2006 oraz Gazele Biznesu. 

Jakie plany na przyszłość ma fir-
ma GAZSTAL?

- Naszym podstawowym ce-
lem jest zintensyfikowanie sprze-
daży oraz udoskonalanie nowego 
obszaru działania firmy, związa-
nego z działem IT. Ważne jest 
również to, aby w trudnych cza-
sach kryzysu generować zysk  
i za wszelką cenę utrzymać miej-
sca pracy. Naszym celem jest tak-
że niezmienne zapewnienie wy-
sokiego poziomu jakości, poprzez 
utrzymanie praktycznie zerowe-
go wskaźnika reklamacji. 

Wierzę, że do realizacji tych 
założeń przyczyni się cała nasza 
załoga, związana z firmą od mo-
mentu jej powstania.

Dziękuję za rozmowę. 
Natalia Zarzeka 

�
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Zalety dobrego ogrzewania 
doceniamy zwłaszcza w chłodne 
dni. Ciepło do biur i domów 
można dostarczyć w różny spo-
sób. Jednak, jak pokazuje prak-
tyka, najlepsze do tego celu są 
kotły centralnego ogrzewania. 
Zapewniają najtańsze ciepło. 
Od blisko 10 lat w produkcji 
takich urządzeń specjalizuje 
się spółka TERMO-TECH. Kotły 
ze Stąporkowa charaktery-
zują się najwyższą jakością 
wykonania, a firma posiada 
szerokie grono odbiorców  
w Polsce i Europie.

Gama produktów ofero-
wanych przez TERMO- 

TECH Stąporków jest nie-
zwykle szeroka - od trady-
cyjnych i uniwersalnych 
kotłów nadmuchowych, aż 
do retortowych i innowacyj-
nych urządzeń spalających bio-
masę, a więc wykorzystujących 
energię ze źródeł odnawial-
nych. Wyróżnia je zdecydowa-
nie niższa emisja zanieczysz-
czeń do środowiska. 

Najwyższa jakość wykona-
nia ugruntowała pozycję firmy 
w branży kotlarskiej. Hale pro-
dukcyjne o łącznej powierzchni 
ponad 3500 m2 oraz nowoczes-
ny park maszynowy, umożli-
wiają projektowanie i wyko-
nywanie produktów w sposób 
profesjonalny. Doceniają to 
klienci na całym świecie.

- Sprzedaż naszych pro-
duktów w Polsce odbywa się 
głównie poprzez sieci han-
dlowe. Zależy nam, aby klient 

końcowy miał możliwość 
zakupu naszego produktu  
w możliwie najniższej cenie,  
w miejscu swojego zamiesz-
kania, bez potrzeby przyjazdu 
do naszej siedziby w Stąporko-
wie. Współpracujemy przede 
wszystkim z Castoramą i Brico 
Depot, dla których mamy spe-

cjalną linię produktową oraz  
z wieloma hurtowniami z ca-
łego kraju, w tym m.in. z gru-
pą SBS, ABG i innymi. 

Natomiast poza granicami 
naszego kraju produkty sprze-
dawane są bezpośrednio do 
Niemiec, Irlandii, Skandynawii, 
na Litwę i Ukrainę. Również In-
ternet służy nam jako skutecz-
ny kanał dystrybucji – mówi 
Marcin Wiśniewski, dyrektor 
handlowy Przedsiębiorstwa 
Wdrożeń Techniki Kotłowej 
TERMO-TECH Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo posiada 
liczną dokumentację potwier-
dzającą skuteczną politykę 
projakościową - m.in. od 5 lat 
certyfikat ISO 9001:2000 wy-

dany przez Lloyd’s Register 
Quality Assurance oraz liczne 
certyfikaty ekologiczne, jest 

także laureatem wielu na-
gród m.in. Złoty Instalator, 
Europejski Standard, EKO-
laur Konsumenta czy cztery 
z rzędu Gazele Biznesu. Rok 
2009 przyniósł firmie no-
minację do tytułu JAKOŚĆ 
ROKU 2009 w kategorii pro-
dukt, za kotły z automatycz-
nym podajnikiem i spala-
niem paliwa. 

- Jakość powstaje po-
przez spełnienie wysokich 
wymagań klientów. Nasze 
produkty w dużej części 

trafiają na eksport. Instruk-
cja obsługi musi zatem być 
wielojęzyczna. Wszystkim 
użytkownikom zapewniamy 
5-letnią gwarancję. Jako pro-
ducenci urządzeń grzewczych 
chcemy też uświadamiać na-
szych klientów co do jakości 
stosowanego paliwa. Dobry 
opał musi posiadać określo-
ne parametry co jest gwaran-
cją długoletniego i bezawaryj-
nego funkcjonowania kotła. 
Efekty tych działań to nie-
wielki odsetek reklamacji oraz 
wciąż rosnące grono zadowo-
lonych klientów – podsumo-
wuje Wiktor Kołodziejczyk, 
prezes zarządu spółki.

Ewa Szweda

KOTŁY CO |  TERMO-TECH W GRONIE 
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Ciepło, które płynie z jakości  

Marcin 
Wiśniewski, 
dyrektor 
handlowy

Wiktor 
Kołodziejczyk, 
prezes  
zarządu spółki

S p ó ł k a  M i ę d z y b r o d z k i e 
Makarony nie idzie na kom-
promisy w kwestiach jako-
ści. Nie stosuje sztucznych 
dodatków ani jaj w proszku. 
Od 18 lat dostarcza klien-
tom makaron o unikalnych 
właściwościach.

Każdy, kto raz spróbu-
je Międzybrodzkie-

go Makaronu, zostanie 
jego wielbicielem – sub-
telny smak to prawdzi-
we kulinarne przeżycie. 
Smak ten jest efektem sto-
sowania starannie dobie-
ranych surowców o naj-
wyższej jakości, w tym 
przede wszystkim uży-
wania świeżych jaj, które 
znacznie podnoszą war-
tość odżywczą maka-
ronu. – Jesteśmy jedną  
z nielicznych firm w Pol-
sce, która samodzielnie 
wybija świeże jaja. Więk-
szość firm stosuje proszki 
jajeczne lub masy jajowe, 
co negatywnie wpły-
wa na smak – podkreśla  
Adrian Dybał, współ-
właściciel Międzybrodz-
kich Makaronów Sp.j.

Międzybrodzki Maka-
ron wyróżnia się tym, że 
podczas gotowania dwu-
krotnie zwiększa objętość, 
nabiera głębokiej, złocistej 
barwy, a także nie skle-

ja się. Dzięki odpowied-
nio dobranej recepturze 
świeżych jaj, mąki pszen-
nej i mąki semoliny, po 
ugotowaniu jest idealnie 
sprężysty.

Gwarancją najwyższej 
jakości produktów jest 
wdrożony system BRC 
GLOBAL STANDARD-
FOOD, obejmujący HAC-
CP oraz ISO 9001:2000. 
Międzybrodzkie Makaro-
ny posiadają także Znak 
Żywności Atestowanej, 
przyznawany wyłącznie 
w ysokowartośc iow ym 
produktom spożywczym.

Makarony z Między-
brodzia Bialskiego pręż-
nie podbijają rynek. 
– W ciągu ostatniego roku 
nasza sprzedaż wzrosła  
o 45%. Posiadając mocną 
pozycję jednego z lide-
rów w Polsce południo-
wej, dokonujemy syste-
matycznej ekspansji na 
tereny kolejnych woje-
wództw, a także na rynek 
słowacki - mówi Beata 
Szostak, współwłaściciel 
Międzybrodzkich Maka-
ronów Sp. j. – Tempo na-
szego wzrostu nie zmniej-
szyło się nawet w czasach 
obecnego kryzysu. Zwięk-
szamy zatrudnienie, a na-
sze makarony są wręcz 
rozchwytywane przez ry-

nek. W zeszłym roku roz-
poczęliśmy współpracę ze 
znaczącymi dystrybutora-
mi i sieciami handlowymi 
– dodaje Adrian Dybał.

Faza intensywnego 
rozwoju rozpoczęła się 
w 2006 roku, kiedy firma 
otworzyła drugi nowo-
czesny zakład w Kobier-
nicach, znacznie zwięk-
szając moce produkcyjne.

Obecnie firma prowa-
dzi negocjacje z wiodący-
mi włoskimi firmami od-
nośnie zakupu najwyższej 
klasy maszyn do produk-
cji i pakowania makaronu. 
Zakup ten pozwoli dwu-
krotnie zwiększyć moce 
produkcyjne oraz posze-
rzyć asortyment o dodat-
kowe formy, tj. gniazda  
i rurki skośne.

Oferta firmy skierowa-
na jest do różnych grup 
konsumentów. Dla klien-
tów ceniących jakość  
i smak, idealny jest Mię-
dzybrodzki Makaron o do-
mowym, swojskim smaku. 
Z kolei klientom poszuku-
jącym makaronu dobrej ja-
kości w przystępnej cenie, 
firma oferuje gamę 2-ja-
jecznych makaronów – Be-
skidzkie Makarony.

Andrzej Majewski

BRANŻA SPOŻYWCZA |  MIĘDZYBRODZKIE MAKARONY 
 NOMINOWANE DO TYTUŁU JAKOŚĆ ROKU 2009

Międzybrodzki  
- naturalna jakość
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Firma IR-PLAST jako zakład 
produkcyjny istnieje ponad 10 
lat. Jakie były początki Państwa 
działalności?

- Nasza firma powstała jako 
niewielkie przedsiębiorstwo, 
zajmujące się sprzedażą i mon-
tażem stolarki okiennej oraz 
wszelkiego rodzaju akcesoria-
mi użytkowymi związanymi  
z oknami. Dopiero zapotrzebo-
wanie rynku na okna PCV spo-
wodowało, że w połowie 1999 
roku podjęłam decyzję o rozpo-
częciu produkcji na własny ra-
chunek. Pomysł ten został zrea-
lizowany już w listopadzie tego 
roku, kiedy to pierwsze okna 
opuściły linię produkcyjną.

Początkowo produkcja od-
bywała się w Pyskowicach, ale 
wraz z sukcesywnym rozwo-
jem zakładu, maszyny i pro-
dukcja zostały przeniesione do 
miejscowości Toszek, oddalonej  
o 8 km od rodzinnych Pysko-
wic. Tam też została uruchomio-
na nowa linia o dużych możli-
wościach produkcyjnych.

Jak przebiegał rozwój firmy 
na przestrzeni lat? 

- Początkowo dział produk-
cji stanowili dwaj pracownicy, 
a całą administrację ja wraz  
z mężem. Początkowo używali-
śmy skromną linię produkcyj-
ną o niewielkiej wydajności. 
Halę produkcyjną o powierzch-
ni 300 m2 trzeba było podzielić 
pomiędzy stanowiska produk-
cyjne oraz biura. Wbrew pozo-

�
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rom początki nie były trud-
ne. Geneza naszej działalności 
to okres dużego zapotrzebo-
wania na okna wykonywane 
w systemie PCV. Dodatkowo 
niewielka konkurencja dawa-
ła nam możliwość pozyska-
nia szerokiego grona klientów,  
a posiadane zaplecze zleceń, 
pozostałe po firmie handlowej, 
pozwalało na stabilne funk-
cjonowanie zakładu. Przełom 
roku 2004/2005 to jeden z do-

godniejszych okresów w histo-
rii firmy. Zmiana podatku VAT 
w budownictwie przyczyniła 
się do znacznej poprawy ko-
niunktury na rynku, a co za 
tym idzie, odnotowaliśmy bar-
dzo duże wzrosty produkcyjne 
oraz sprzedażowe.

Jeszcze w roku 2004 pod-
jęliśmy decyzję o następnym 
kroku w rozwoju naszej firmy. 
Zostały zakupione dwie hale 
produkcyjne, a co się z tym 
wiąże, dodatkowe linie pro-
dukcyjne. Do dnia dzisiejszego 
stale modernizujemy park ma-
szynowy i staramy się ulepszać 
nasz zakład. 

Dzięki takiej polityce fir-
ma została nominowana do ty-
tułu JAKOŚĆ ROKU 2009. Co 

wpływa na wyróż-
nienie Państwa 
produktów na tle 
projakościowym?

- Za naszymi 
produktami zdecy-
dowanie przema-
wia kilka czynni-
ków. Niewątpliwie 
mają na to wpływ 
nowoczesne maszy-
ny, których zakup 
sf inansowaliśmy 
częściowo ze środ-
ków unijnych. Zde-
cydowanie wyróż-
niłabym również 
naszego dostawcę 
profili, firmę ALU-
PLAST, która góru-

je nad innymi dostawcami pod 
względem rozwiązań techno-
logicznych. Również szeroka 
gama produktów ALUPLAST 
pozwala nam na wyproduko-
wanie niemal każdego typu 
produktu w dziedzinie okien 
PCV. 

�

Ponadto, część zysków prze-
znaczamy na inwestycje zwią-
zane z doskonaleniem jakości. 
W naszym przedsiębiorstwie 
działy serwisu i reklamacji 
mają również za zadanie pil-
nować procesu produkcyjne-
go. Warto powiedzieć, iż rekla-
macje utrzymują się na bardzo 
niskim poziomie - 0,14% ca-
łej produkcji. Potwierdzeniem 
wysokiej jakości są certyfikaty 
dla naszych produktów - znak 
bezpieczeństwa B oraz znak 
zgodności CE.

Otrzymanie znaku CE pozwo-
liło spółce otworzyć się na rynki 
zagraniczne.

- Zgadza się. W obecnej 
strukturze prawnej znak CE 
jest podstawowym elemen-
tem, który daje możliwość 
sprzedaży na obszarze wspól-
notowym. Nasza produkcja  
w 70% zaspakaja potrzeby kra-
jowe, natomiast następne 30% 
przeznaczone jest na eksport. 
Tej sferze naszej działalności 
poświęcamy najwięcej czasu  
i rozwijamy ją dość intensywnie. 
Otwarci jesteśmy na kraje Euro-
py Zachodniej i Południowej. 
Ponadto kierujemy naszą ofertę 
do klientów pozaeuropejskich, 
dla których jakość jest istot-
nym elementem. Przykładem 
może być owocna współpraca 
z odbiorcą w Australii, gdzie ja-
kość naszych produktów zosta-
ła pozytywnie zweryfikowana. 
Współpraca układa się pomyśl-

�

nie i to jest najlepszą wizytówką 
naszych produktów. 

W jaki sposób pozycjonuje się 
Państwa firma na rynku?

- Jesteśmy liderem wśród 
producentów okien na profi-
lach firmy ALUPLAST w Pol-
sce południowej. W skali całego 
kraju jesteśmy również zdecy-
dowanie w czołówce. Myślę, iż 
z pewnością zajmujemy lokatę 
w pierwszej piątce u naszego 
systemodawcy. 

Czy w planach na przyszłość 
przewiduje Pani rozbudowę  
i modernizację firmy?

- Pomimo wszechobecnego 
kryzysu podejmujemy nowe 
inwestycje. W ubiegłym roku 
dokonaliśmy zakupu tere-
nu o powierzchni 3 ha i, jeże-
li wszystko pójdzie po naszej 
myśli, w najbliższej przyszło-
ści powstanie tam nowa, do-
datkowa hala produkcyjna. 
Przewidujemy wzrost możli-
wości produkcyjnych o około 
100%. To pozwoli nam posze-
rzyć rynki zbytu. Przymierza-
my się również do zwiększenia 
aktywności na terenie wschod-
niej części naszego kraju. 

�
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Dodatkowo wprowadzamy 
innowacyjne produkty. Jako 
nieliczni na polskim rynku ofe-
rujemy okna z technologią Su-
per Spacer, która zdecydowanie 
podnosi jakość termoizolacyjną 
naszych okien. 

Oprócz tego cały czas in-
westujemy w pracowników. 
Organizujemy szereg szkoleń 
pracowniczych, mających na 
celu podniesienie kwalifika-
cji. Zależy nam na wyszkolonej 
załodze, która będzie czerpa-
ła satysfakcję z pracy w nowo-
czesnej firmie. 

Firma chętnie realizuje poli-
tykę społecznej odpowiedzial-
ności biznesu. Co sprawia, że 
z takim zainteresowaniem an-
gażuje się Pani w działalność 
charytatywną?

- Aktywność w życiu lo-
kalnej społeczności przynosi 
mi wiele radości i daje poczu-
cie satysfakcji. Podejmowane 
przeze mnie działania sponso-
ringowe, mają na celu promo-
cję przedsięwzięć kulturalnych 
i sportowych w regionie. 

Dziękuję za rozmowę.
Sylwia Kruk 

�
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Wiarygodny lider z południa
Rozmowa z Marzeną Wachowicz, prezesem zarządu IR-PLAST Sp. z o. o. 

Wieloletnie doświadczenie, 
bogata tradycja, rozwój oparty 
na talencie personelu oraz pasja 
tworzenia, wsparta innowacyj-
nymi rozwiązaniami i postę-
pem technologicznym. Wzrost 
poziomu nowoczesności i kon-
kurencyjności produktów o uni-
kalnym charakterze i zachwyca-
jącej estetyce. Oto charaktery-
styka firmy BUDOMEX. 

Spółka jest laureatem kon-
kursu JAKOŚĆ ROKU 

2008. – Wyróżnienie przyję-
liśmy z radością i satysfakcją. 
Cieszymy się, że nasze doko-
nania, wysoki standard pra-
cy i dobra jakość produktów 
zostały zauważone przez ka-
pitułę konkursu. To cenne 
wyróżnienie służy promocji 
naszej firmy i regionu. Chce-
my, aby klient kojarzył dobre 

okno z regionem Warmii i Ma-
zur, dlatego logo programu to-
warzyszy naszym działaniom 
rynkowym – mówi Andrzej 
Puza, prezes zarządu BUDO-
MEX PUZA Sp.j. 

Wyróżnionym w konkursie 
produktem jest okno Budomex 
Prestige Extrathermo. To po-
łączenie najnowocześniejszych 
rozwiązań konstrukcyjnych, 
gwarantujących doskonałe pa-
rametry termoizolacyjne, wy-
soki stopień bezpieczeństwa  
i ochrony przed hałasem oraz 
najwyższy komfort użytkowa-
nia z walorami estetycznymi  
i funkcjonalnymi, właściwymi 
dla kolekcji okien BUDOMEX. 
System 6-komorowych profili 
nowej generacji o szerokiej za-
budowie do 83mm i potrójny 
pakiet szyb termoizolacyjnych 
z ciepłą wkładką termiczną, 

gwarantują obniżenie współ-
czynnika przenikania ciepła 
do 40% w stosunku do okien 
standardowych. Okna Presti-
ge zalecane są do domów pa-
sywnych - energooszczędnych 
i ekologicznych, gwarantu-
ją bowiem niższe rachunki za 
ogrzewanie oraz właściwą re-
lację ceny do użyteczności.

BUDOMEX to jednak nie 
tylko okna. - Dostarczamy 
naszym klientom komplek-
sowe, nowoczesne i użytecz-
ne rozwiązania konstrukcji 
budowlanych z PCW i alu-
minium. Nasze okna, drzwi, 
ogrody zimowe, przesłony 
okienne są czymś więcej niż 
konstrukcjami budowlanymi 
- to pasja tworzenia, zaintere-
sowania i fascynacja – kończy 
Andrzej Puza. 

Krzysztof Stadler 

Prestige na lata 
ANWIS - jeden z najwięk-
szych producentów syste-
mów żaluzjowo-roletowych 
w Polsce - obchodzi wspa-
niały jubileusz. W czerwcu 
mija dokładnie 30 lat od 
momentu powstania spółki. 
Przedsiębiorstw z równie 
długą historią i znakomitymi 
osiągnięciami jest w Polsce 
naprawdę niewiele. 

Wszystko zaczęło się  
w czerwcu 1979 roku. 

Na obrzeżach Włocławka 
zainaugurował działalność 
nowy, prywatny przed-
siębiorca, który postano-
wił produkować żaluzje.  
– Z perspektywy czasu 
uważam, że była to od-
ważna decyzja. Pod koniec 
lat 70 nikt w Polsce nie sły-
szał o żaluzjach i chyba 
mało kto wierzył w nasz 
sukces. Powoli jednak Pola-
cy przekonywali się do no-
wego produktu, doceniając 
jego przeciwsłoneczne wa-
lory. Dzięki temu mogli-
śmy się rozwijać – wspo-
mina Antoni Wiśniewski, 
założyciel i współwłaści-
ciel ANWIS-u.

Og r om ny m at ut e m  
ANWIS-u były własne, 
opatentowane rozwiąza-
nia techniczne, które wpły-
wając na jakość i komfort 
użytkowania żaluzji, zmie-
niły oblicze całego segmen-
tu rynku. 

Obecnie ANWIS to je-
den z trzech największych 
producentów wysokiej kla-
sy systemów: żaluzji pio-

nowych i poziomych, ro-
let tkaninowych, żaluzji 
fasadowych, bram rolowa-
nych, rolet zewnętrznych 
oraz moskitier. W sumie 
rocznie produkuje ponad 
300.000 jednostek wyro-
bów. Na eksport trafia bli-
sko 35% produkcji, m.in. na 
Litwę, do Czech, Słowacji, 
Ukrainy i Niemiec oraz do 
USA i RPA. Jako jedyny 
producent w naszym kraju, 
ANWIS dysponuje nowo-
czesnym tzw. show room-
em, który pozwala na pro-
wadzenie profesjonalnych 
szkoleń produktowych. 

Od samego początku 
firma realizuje i rozwija 
zasadę głoszącą budowę 

marki poprzez dostarcza-
nie produktu o najwyż-
szych parametrach i jako-
ści. Włocławski producent 
posiada wdrożony system 
zarządzania jakością ISO 
9001:2000 oraz Zakładową 
Kontrolę Produkcji, co po-

zwala znakować wyroby 
znakiem CE.

Przedsiębiorstwo zdo-
było wiele nagród i wyróż-
nień, w tym dwukrotnie 
prestiżowy tytuł JAKOSĆ 
ROKU. 

- To było dobrych 30 lat. 
Cieszę się, że klienci do-
cenili jakość naszych pro-
duktów i że mogłem pra-
cować ze wspaniałą załogą, 
bez której sukces nie byłby 

możliwy. Mamy nadal am-
bitne plany rozwoju i roz-
budowy zakładu. Nowy 
teren już czeka, a my nie 
rezygnujemy z walki o pal-
mę pierwszeństwa – pod-
kreśla Antoni Wiśniewski. 

Marcin Kałużny

30 lat ANWISU
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W ubiegłym roku 
prawie każda Polka 
kupiła produkt z logo 
Ziaja. Jak pokazują 
rankingi, spółka stała 
się czołowym produ-
centem kosmetyków 
w Polsce. To ogrom-
ny sukces na przypa-
dające w tym roku 
20–lecie. Jak udało się 
to osiągnąć?

- Dzięki pracy i jeszcze raz 
pracy. Wiele zawdzięczam ze-
społowi pracowników, któ-
rzy łączą pracę z pasją, współ-
tworzą firmę i współdecydują 
o sukcesie. Ogromne wspar-
cie daje mi rodzina, na któ-
rą zawsze mogę liczyć. Także 
szczęście jest tym elementem, 
które nam towarzyszy i składa 
się na nasz sukces. W biznesie 
ważne jest również wyważenie 
proporcji w różnych aspektach, 
kierowanie się jasnymi, czy-
telnymi, prostymi zasadami, 
a nade wszystko uczciwość wo-
bec klienta. Tym zasadom hoł-
dujemy od samego początku. 

Poza tym otwarcie na in-
nowacyjność, podążanie za 
nowinkami technologicznymi 
w pielęgnacji ciała oraz troska 
o bezpieczeństwo receptur za-
decydowały o tym, że zdoby-
liśmy pozycję  lidera w sprze-
daży kremów do twarzy. 

Na początku był tylko jeden 
krem. Oliwkowy?

- Naturalny Krem Oliw-
kowy w charakterystycz-

�

�

nym zielonooliwko-
wym opakowaniu. 
Recepturę stworzy-
liśmy samodziel-
nie. Jako farmace-
uci z wieloletnim 
stażem, mamy nie-
co inne podejście 
do pielęgnacji skóry, 
bardziej medyczne. 
I tu tkwi źródło suk-

cesu, nie tylko tego pierwsze-
go kremu, ale i pozostałych 
naszych kosmetyków - w su-
mie jest ich już ponad 
300. Krem Oliwkowy 
sprzedajemy z powo-
dzeniem do dzisiaj.

Jakość i innowacyj-
ność produktów sta-
ły się wyznacznikami 
konkurencyjności na 
rynku kosmetycznym. 
W jaki sposób firma 
Ziaja dba o te dwa naj-
ważniejsze aspekty?

- Naszą dewizą 
jest troska o zdrowie 
i dobre samopoczucie 
klientek. Kosmetyki Ziaja 
mają być przede wszystkim 
przyjazne dla skóry. Dzięki 
wysokowyspecjalizowanym 
biotechnologom oraz farma-
ceutom i ich oryginalnemu 
podejściu do pielęgnacji ciała, 
tworzymy kosmetyki świet-
nej jakości, doceniane przez 
miliony Polek. Uczymy się od 
skóry. Sięgamy tylko po natu-
ralne składniki, minimalizu-
jąc dodatek konserwantów, 

�

aby zmniejszyć ryzyko dzia-
łania alergizującego. 

Posiadamy certyfikat ISO 
9001, a cała produkcja farma-
ceutyków odbywa się w stan-
dardzie GMP [Dobra Praktyka 
Produkcyjna – przyp. red.]. Każ-
dy etap produkcji, wszystkie 
urządzenia oraz pomieszcze-
nia i pracownicy objęci są ści-
słym monitoringiem środowi-
skowym i mikrobiologicznym.

Jak udaje się połączyć dosko-
nałą jakość produktów z ceną 
przystępną dla każdego?

- Masowość produkcji po-
zwala nam zdobyć wysokiej 
jakości surowce za niewygó-
rowaną cenę. Inwestujemy 
przede wszystkim w produk-
cję i jakość, a nie szalejemy 
z reklamą. 

Ziaja to całkowicie polska 
marka, doskonale znana pol-

�

�

skim konsumentom. Czy roz-
poznawalna jest także na ryn-
kach zagranicznych?

- Sukcesem polskiego ryn-
ku kosmetycznego jest fakt, 
że został on zauważony i jest 
doceniany w Europie. Prze-
staliśmy być przedsionkiem 
dla wielkich koncernów. 
Mamy najnowsze maszyny, 
nowatorskie receptury i ja-
kość często przewyższającą 
naszych zachodnich konku-
rentów. Ziaja eksportuje coraz 
więcej. W 2008 roku odnoto-
waliśmy blisko 30% wzrost 

obrotów z zagranicz-
nymi kontrahentami, 
m.in. w Czechach, 
Słowacji, Gruzji, Ir-
landii, Rosji, USA 
i Niemczech. 

Ekspansja marki 
Ziaja i rosnące uzna-
nie wśród klientek 
w połączeniu z jakoś-
cią wykraczającą poza 
przyjęte standardy zo-
stały zauważone i do-
cenione przez profe-

sjonalistów. Ostatnio 
spółka zdobyła nominację 

do prestiżowego tytułu JAKOŚĆ 
ROKU 2009. 

- Te wszystkie wyróżnie-
nia mają dla nas szczególne 
znaczenie. Są sukcesem całe-
go zespołu. Świadczą o roz-
woju, renomie i rosnącym 
zaufaniu do naszej marki. 
Dla marki Ziaja najważniej-
szy jest produkt i jego jakość, 
a co za tym idzie – zadowole-
nie klienta.

�

BRANŻA KOSMETYCZNA | 30 MILIONÓW SPRZEDANYCH KOSMETYKÓW - ZIAJA JEST LIDEREM!

Uczymy się od skóry
Rozmowa z Zenonem Ziają, prezesem firmy Ziaja LTD Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. 

20-lecie firmy Ziaja
Ziaja LTD Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. została założona w Gdańsku w 1989 
roku przez farmaceutów Zenona i Aleksandrę Ziaja. Pracują w niej także ich dzie-
ci. To firma rodzinna, zatrudniająca 500 osób. Pierwszym produktem był Natu-
ralny Krem Oliwkowy. Dzisiaj Ziaja to marka, która obejmuje 300 nowoczesnych 
produktów do pielęgnacji twarzy, ciała, jamy ustnej oraz włosów, bazujących 
na naturalnych składnikach oraz recepturach tworzonych w oparciu o farma-
ceutyczne doświadczenie. Kosmetyki Ziaja dostępne są w sklepach, drogeriach, 
marketach i aptekach. Spółka stworzyła specjalistyczną linię dermokosmety-
ków Ziaja MED, ukierunkowaną na potrzeby skóry wymagającej i dysfunkcyj-
nej, Ziaja PRO - wykorzystywaną w gabinetach kosmetycznych oraz specjalne 
preparaty dla dzieci – Ziajka. Oferta firmy to również farmaceutyki, m. in. lecz-
nicze maści i żele do USG. 

Firma posiada certyfikat jakości ISO 9001:2000, a produkcja farmaceutyków 
odbywa się w standardzie GMP. Udział kapitału polskiego wynosi 100%. 

Obecnie spółka zajmuje I miejsce w sprzedaży kremów do twarzy i pły-
nów do higieny intymnej oraz II miejsce w sprzedaży kosmetyków pielęgna-
cyjnych razem. Z udziałami ilościowymi na poziomie 21%, Ziaja jest liderem 
sprzedaży kremów do twarzy w Polsce. Marka Ziaja to synonim doskonałej ja-
kości i niskiej ceny.

Jakość, która pokona czas
Rozmowa z Anną Pikura, właścicielką firmy AP BOSS Sp.k., generalnego 
dystrybutora preparatów kolagenowych prof. Przybylskiego 

Nic tak nie dodaje kobiecie 
uroku i elegancji jak diamenty. 
Dlatego biżuteria z diamen-
tami, w tym pierścionki zarę-
czynowe, stanowią jeden z atu-
tów oferty firmy YES. Podobnie 
jak biżuteria z innymi kamie-
niami szlachetnymi, kolekcje 
ze srebra czy obrączki ślubne. 
Sklepy Jubilerskie YES od lat 
znane są klientom ceniącym 
oryginalne wzornictwo i naj-
wyższą jakość. Dzięki nim, 
firma YES zdobyła nomi-
nację do tytułu JAKOŚĆ 
ROKU 2009. 

Zainteresowanie właścicie-
li jubilerstwem zrodzi-

ło się w czasie ich studiów. 
Już w latach 80 mogli się oni 
pochwalić opracowaniem 
własnej technologii wytra-
wiania elektrochemicznego. 
Takie były początki działal-
ności firmy YES Biżuteria 
Sp. z o.o.

Obecnie jest ona jednym 
z liderów branży. Zarządza 
ponad 70 Sklepami Jubiler-
skimi YES, posiada najwięk-
szą hurtownię jubilerską 
w Polsce. - Adresujemy nasze 
produkty do klientów, którzy 
największą uwagę przywią-
zują do dobrego wzornictwa, 

ponieważ, tak jak oni, uważa-
my, że biżuteria oprócz warto-
ści emocjonalnej, ma moc wy-
rażania osobowości - mówi 
Krzysztof Madelski, pre-

zes zarządu ds. marketin-
gu YES Biżuteria Sp. z o.o. 
Z myślą o potrzebach naj-

bardziej wymagających klien-
tów, firma stworzyła przed 
10 laty Galerię YES promu-
jącą polskich twórców biżu-
terii artystycznej i oferującą 
ich prace. Dokonania projek-
tantów firmy zostały dwu-
krotnie wyróżnione nagrodą 
Ministra Gospodarki m.in. za 
kolekcję VERONA. 

Biżuteria oferowana przez 
firmę YES to zarówno orygi-
nalne, nowoczesne, jak i po-
nadczasowe kolekcje i wzory 
biżuterii tworzone w opar-
ciu o dewizę: Biżuteria YES 
- Dzisiaj. Jutro. Zawsze.

Żaneta Sosnowska 
Więcej na www.yes.pl

YES - Diamenty, 
design, biżuteria 
artystycznaSpółka AP BOSS 

wprowadziła na 
polski rynek ko-
lagen o wysokiej 
skuteczności. Na 
czym polega jego 
innowacyjność?

- Preparaty Prof. 
Przybylski Kolagen 
Aktiv zawierają ko-
lagen w postaci po-
trójnej helisy, aktywny bio-
logicznie. Kolagen taki 
wnika w głąb skóry, uzu-
pełniając deficyt kolage-
nu w naszym organizmie. 
Pierwszą i jedyną na świe-
cie metodę otrzymywania 
tzw. tropokolagenu chro-
nią patenty w Polsce, USA 
i Unii Europejskiej.

W ofercie jest kilka 
preparatów.

- Trzy podstawowe to 
Kolagen Aktiv® Biały, 
przeznaczony do twarzy, 
szyi i dekoltu, pomoc-
ny, zarówno przy skó-
rze starzejącej się, jak 
i problematycznej; Szary, 
do ciała, zalecany przy 
skórze naczyniowej, cel-
lulicie, zmianach żyla-
kowych, bólach stawów; 
oraz Grafitowy, stosowa-
ny przede wszystkim na 
skórę głowy. Bezpreceden-
sowe są dwa preparaty do 
okolic intymnych dla pań 
i dla panów. Ekskluzywną 
linię Plus wzbogacają wita-
miny i naturalne substancje 
czynne. Preparaty powsta-

�

�

ją w rygorystycz-
nych warunkach 
ultranowoczesnej 
manufaktury.

Kolagen zdobył 
nominację do pre-
stiżowego tytu-
łu JAKOŚĆ ROKU 
2009. Czy badania 
potwierdziły jego 
skuteczność?

- W renomowanym nie-
mieckim instytucie ba-
dawczym Derma Consult 
GmbH wykazano zmniej-
szenie zmarszczek o 5% 
w godzinę od na-
łożenia na-
szego 

�

kolagenu, a po 4 tygodniach 
stosowania o 30-50%. Po-
prawił się ogólny stan skó-
ry, wyraźnie wzrosła jej ela-
styczność. Jak z tego wynika, 
kolagen aktywny biologicz-
nie działa wszechstronnie. 
Przy tym nie zawiera sztucz-
nych składników, konser-
wantów, zapachów, mogą 
go używać alergicy i osoby 
z atopowym zapaleniem 
skóry. Wśród naszych klien-
tów są dzieci, np. ze skazą 

białkową czy opa-
rzeniami.

Spółka prowadzi Instytu-
ty Odnowy Kolagenowej. Czy 
należy to rozumieć jako uzu-
pełnienie oferty?

- Rzeczywiście, chcąc 
uzyskać wyjątkowe efekty 
kosmetyczne, staramy się 
wypracować innowacyjne, 
unikalne metody stosowa-
nia tego jedynego w swoim 
rodzaju preparatu w połą-
czeniu z komplementarny-
mi kosmetykami. Instytu-
tom Odnowy Kolagenowej, 
działającym we Wrocławiu 
i w Krakowie, przyświe-
ca idea dążenia do tego, 
co w kosmetologii najsku-
teczniejsze, a zarazem naj-
bardziej naturalne dla skó-
ry. Wyznajemy zasadę: nie 
robić nic wbrew naturze, 
lecz korzystać z jej boga-
ctwa. Piękno można wy-
dobyć tylko ze środka.

Gdzie można na-
być produkty Prof. 
Przybylskiego?

- Preparaty są do-
stępne w sieci naszych 
salonów firmowych 
w Gdyni, Wrocławiu, 

Krakowie i Warszawie, na 
naszej stronie internetowej 

i w najlepszych aptekach 
w całej Polsce.

Dziękuję za rozmowę.
Żaneta Sosnowska
Więcej na 

www.apboss.pl
tel. 71/ 343 51 00, 71/ 344 53 03

�

�
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20 lat minęło. Jakie firma Zia-
ja ma plany na kolejne 20? 

- Dobiega końca rozbudowa 
naszego zakładu. Nowy obiekt 
będzie jednym z najnowocześ-
niejszych tego typu w branży. 
Hale produkcyjne, laboratoria 
i nowe magazyny pozwolą 
nam znacznie zwiększyć pro-

� dukcję i zagospodarować ros-
nący popyt. W najbliższych 
latach nacisk położymy na 
farmaceutyki, zwłaszcza ma-
ści lecznicze. Jednocześnie bę-
dziemy rozwijać część kosme-
tyczną oraz wspierać eksport.  

Dziękuję za rozmowę.
Marta Prusek – Galińska 

�
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lęgnację stóp i dłoni – dodaje 
Jarosław Cybulski.

Preparaty poddano 
wszechstronnym badaniom 
i testom aplikacyjnym spraw-
dzającym ich skuteczność 
oraz wykluczającym ryzyko 
powstania podrażnień. Re-
cepturę produktu oparto na 
łagodnej bazie, która gwaran-
tuje doskonałą wchłanialność 
preparatu i natychmiasto-
wy efekt działania. Kosmety-
ki charakteryzują się wysoką 
skutecznością dzięki zastoso-
waniu substancji czynnych 
w dawkach terapeutycznych. 

Wysoka jakość produktów 
i unikalne technologie stały 
się wyznacznikiem sukcesu 
marki Soraya. Spółka co rok 
otrzymuje liczne tytuły po-
twierdzające zdobyte zaufanie 
klientek, m.in. może się po-
szczycić zwycięstwem w wy-
jątkowym konkursie ECMA 
Carton Awards w kategorii 
Beauty & Cosmetics za opa-
kowanie COLLAGEN 700. 

Ubiegły rok zakończył się 
dla firmy Soraya uhonorowa-
niem równie prestiżową na-
grodą JAKOŚĆ ROKU 2008. 
- Tytuł ten jest dla nas wyjąt-
kowo ważnym wyróżnieniem, 
gdyż w pewnym sensie pod-
sumowuje naszą 25-letnią pra-
cę i wszystko co udało się nam 
osiągnąć w dziedzinie jakości. 
Produkcja odbywa się w opar-
ciu o bardzo surowe szwedz-

kie standardy. Kontrolujemy 
cykl produkcyjny na wszyst-
kich jego etapach, a badania 
odbywają się zarówno w na-
szych laboratoriach, jak i ze-
wnętrznych instytucjach 
– mówi Jarosław Cybulski.

Soraya bardzo intensyw-
nie się rozwija. W ciągu ostat-
nich kilku lat zwiększyła swoje 
moce produkcyjne i zanotowa-
ła znaczący wzrost sprzedaży. 
Pomimo trwającego kryzysu 
także obecny rok zapowiada 
się obiecująco. - Najmocniej-
szą stroną marki Soraya jest 
fakt, że nigdy nie skupiała się 
na bezpośredniej walce z kon-
kurencją, lecz na tworzeniu 
ambitnych, wyróżniających 
się spośród innych produk-
tów. Kobiety w dzisiejszych 
czasach są coraz bardziej świa-
dome swoich potrzeb, a tym 
samym coraz bardziej wyma-
gające. Naszą misją jest two-
rzenie takich kosmetyków, do 
których kobiety będą chciały 
wracać. Dlatego tak ważne jest, 
aby standardy jakościowe były 
nie tylko na takim samym po-
ziomie, lecz aby z biegiem lat 
były udoskonalane i niosły ra-
dość i zadowolenie dla naszych 
klientek. Specjalnie dla nich, 
na obchodzone w tym roku 
25-lecie, przygotowaliśmy wy-
jątkową niespodziankę – szcze-
góły będę mogła zdradzić już 
niedługo - podsumowuje Syl-
wia Sławińska. 

Ewa Szweda

Soraya to marka, której nie 
trzeba chyba przedstawiać 
żadnej Polce. W tym roku mija 
25 lat od kiedy kosmetyki tej 
firmy stały się nieodłącznym 
elementem niemal każdej 
kobiecej toaletki. Od samego 
początku filozofia firmy sku-
pia się na jakości i wdrażaniu 
innowacyjnych technologii. 
Wyróżniło to markę na polskim 
rynku na przełomie lat 80 i 90 
i w rezultacie pozwoliło stać się 
jej liderem w branży kosmetycz-
nej. Dzisiaj Soraya jest częścią 
skandynawskiego koncernu 
kosmetyczno - farmaceutycz-
nego Cederroth i nieprzerwa-
nie umacnia swoją pozycję na 
rynku. 

Soraya powstała z myślą 
o kobietach. Niezmien-

nie od lat dostarcza swoim 
klientkom kosmetyki od-
znaczające się najwyższą ja-
kością. Produkty tej marki 
są nie tylko skuteczne, ale 
też piękne dla oka i równie 
atrakcyjne pod względem 
ceny. Od 1999 roku firma 
działa zgodnie z systemem 
zapewniania jakości ISO 
9001:2000. Posiada w Polsce 
własny dział badań i rozwoju 
specjalizujący się w tworze-
niu produktów do pielęgna-
cji twarzy oraz współpracu-
je z ośrodkami badawczymi 
w Szwecji i Danii. - Niewąt-
pliwy sukces, jakim było na-
wiązanie współpracy z fir-
mą Cederroth w marcu 2000 
roku, pozwolił nam nie tyl-
ko rozwinąć skrzydła, ale 
przede wszystkim kontynu-
ować obraną przed laty po-
litykę. Laboratoria, które są 
do naszej dyspozycji, umoż-
liwiają nam poznanie i wy-
korzystanie najnowszych 
rozwiązań technologicz-
nych z dziedziny kosmetolo-
gii. Jest to niezwykle ważne 
przede wszystkim z punktu 
widzenia konsumentki, któ-
ra otrzymuje światową ja-
kość w polskiej cenie – mówi 
Jarosław Cybulski, dyrektor 
zarządzający Soraya SA. 

Soraya specjalizuje się 
w produkcji kosmetyków 
do pielęgnacji twarzy i ciała. 
Gama oferowanych produk-
tów jest tak szeroka, że każda 
osoba bez względu na wiek, 
płeć i potrzeby skóry znajdzie 
coś dla siebie. W ostatnim cza-
sie firma wprowadziła trzy 
zupełnie nowe linie kosme-
tyków: linię sceniczną Soraya 
Colour Care i Soraya Artist 
Care oraz linię dermokosme-
tyków Maxima Dermo-the-
rapy. Dwie pierwsze to owoc 
wieloletnich badań Europej-
skiego Centrum Badań i Roz-
woju Soraya prowadzonych 
we współpracy z aktorami 
i polskimi artystami. 

Colour Care i Artist Care 
to unikalne linie kosmetyków 
pielęgnacyjnych i do makijażu, 
stworzonych specjalnie z my-
ślą o ludziach mediów, którzy 
podczas pracy przebywają czę-
sto w ekstremalnych warun-

kach: światła reflektorów, nad-
miernie nasłoneczniony plener 
filmowy, wiatr i mróz, praca 
w dusznych i zadymionych 
pomieszczeniach. Wszystkie 
te czynniki przyspieszają pro-
cesy starzenia się skóry. Soraya 
znalazła rozwiązanie. 

Linia Colour Care to eks-
kluzywne, wysokiej jakości 
make-upy i bazy silikonowe 
o lekkiej, kremowej konsysten-
cji, które doskonale się rozpro-
wadzają i wchłaniają, a zawar-
te w nich naturalne filtry UV 
chronią skórę przed szkodli-
wym promieniowaniem sło-
necznym, nie wysuszają jej 
i zapewniają 8-godzinny efekt 
matujący. 

Druga linia to przede 
wszystkim wyjątkowe kre-
my. Nawilżający do każdego 
rodzaju cery oraz liftingujący 
w dwóch odmianach, w zależ-
ności od potrzeb skóry. 

- Obie linie są niezwykle in-
nowacyjne na naszym rynku. 
Kosmetyki kolorowe są trwałe 

przy jednoczesnym zachowa-
niu naturalnego wyglądu skó-
ry. Dlatego też sprawdzają się 
nie tylko podczas sesji zdjęcio-
wych, ale również na co dzień. 
Absolutnie rewolucyjnym kos-
metykiem jest natomiast Lif-
ting Sceniczny. Ten dwufa-
zowy produkt składający się 
z dwóch synergicznie działają-
cych preparatów natychmiast 
liftinguje skórę, poprawia jej 
mikrorzeźbę, modeluje owal 
twarzy oraz odżywia i regene-
ruje. Pomimo że kosmetyki po-
jawiły się w sklepach stosun-
kowo niedawno, już teraz są 
bardzo popularne wśród Polek 
– podkreśla Sylwia Sławińska, 
dyrektor ds. mediów i reklamy 
Soraya SA. - Warto też wspo-
mnieć o naszej linii dermokos-
metyków. Produkty Maxima 
powstały dzięki wykorzysta-
niu polskiego know-how oraz 
wiedzy naszego szwedzkiego 
partnera. Jest to pierwsza tak 
szeroka linia dermokosmety-
ków pozbawionych sztucz-
nych barwników, substancji 
zapachowych i, co najważniej-
sze, konserwantów. Dostęp-
ne są wyłącznie w aptekach 
z przeznaczeniem dla osób 
mających szczególne proble-
my ze skórą, a więc skórą trą-
dzikową, łojotokową, atopową 
oraz pozbawioną elastyczności 
i z wyraźnymi zmarszczkami. 
Seria ta obejmuje również pie-
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Z myślą 
o kobiecej urodzie

Małgorzata 
Foremniak 

- ambasador 
marki 

Soraya
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naszych produktów 
kontrolujemy na etapie pakowa-
nia. Przed włożeniem do pudeł-
ka, każdy egzemplarz bielizny 
musi zostać dokładnie przejrza-
ny i opieczętowany metką. Je-
śli na tym etapie zdarzy się, że 
bielizna nie spełnia oczekiwań 
naszych klientek, to zostaje od-
rzucona. Nasi pracownicy włas-
nym nazwiskiem sygnują każ-
dy zapakowany egzemplarz. 

BIELIZNA | MARKA PASSION NOMINOWANA DO TYTUŁU JAKOŚĆ ROKU 2009

Bielizna z pasją
Rozmowa z Jarosławem Grylą, twórcą bielizny PASSION

Nieograniczona fantazja

Skąd wziął się po-
mysł na stworzenie 
marki PASSION?

- Razem z żoną 
prowadziliśmy sklep 
bieliźniarski. Firma, 
z którą wtedy współ-
pracowaliśmy mia-
ła niewielką i mało 
zróżnicowaną kolek-
cję. Brakowało nam 
także nowości. Rozczarowani, 
nie mając wyboru ani w kolo-
rystyce, ani we wzornictwie, 
zdecydowaliśmy się stworzyć 
własną firmę, której produkty 
odpowiedzą na potrzeby Polek 
i nie tylko.  

Do jakich kobiet skierowana 
jest Państwa oferta?

- Nasza bielizna powstaje 
z myślą o kobietach, które chcą 
się poczuć swobodnie i pocią-
gająco. Dzięki nam skromna 
dziewczyna może wyzwolić 
w sobie pożądanie, natomiast 
wyzwolona kobieta zamienić 
się w niewinną dziewczynkę. 
Bielizna, którą oferujemy nie 
ogranicza się do jednego kolo-
ru, każdy wzór prezentujemy 
w dwóch lub trzech barwach. 
Problemem nie jest również 
rozmiar - jesteśmy pierwszą 
firmą na rynku polskim, któ-
ra oferuje bieliznę także w du-
żych rozmiarach. Nasze pro-
dukty zostały docenione przez 
kobiety z całej Europy - na eks-
port trafia blisko 2/3 produk-
cji. Ale nie zaniedbujemy 

�

�

także rynku 
rodzimego. 

Bielizna 
PASSION skie-
rowana jest do 
wyjątkowych ko-
biet. Jakie są jej 
atuty? 

- Na budowa-
nie marki PASSION 
wpływa profesjo-

nalna prezentacja kolekcji 
w estetycznych katalogach, 
eleganckie opakowanie i pre-
cyzyjnie wykonana bielizna, 
która szyta jest z różnorodnych 
tkanin wysokiej jakości. Zwra-
camy uwagę na to, aby mate-
riały były dobre gatunkowo 
i przyjemne w dotyku. Oprócz 
tego, szeroka gama wzorów, 
które mamy do zaoferowania, 
pozwala nam dotrzeć do wy-
magających klientek. Naj-istot-
niejszą jednak rzeczą, która od-
różnia nas od konkurencji, jest 
innowacyjność. Nowoczesne 
podejście do sposobu prezento-
wania produktu pozwala nam 
wyróżnić naszą bieliznę. 

Gdzie zatem Polki mogą kupić 
bieliznę PASSION? 

- Współpracujemy z naj-
większymi sklepami inter-
netowymi, które zajmują się 
sprzedażą bielizny. Ponad-
to, nasze produkty można na-
być poprzez rozbudowaną sieć 
sklepów stacjonarnych, roz-
mieszczonych głównie w po-
łudniowej części kraju. 

�

�
Nominacja do tytułu 

JAKOŚĆ ROKU 2009 jest dla mar-
ki wyróżnieniem. W jaki sposób 
dbacie Państwo o jakość?

- Aby zapewnić naszym pro-
duktom wysoki poziom, współ-
pracujemy tylko z najlepszymi 
producentami. Dostawcami na-
szych tkanin są zagraniczne fir-
my o uznanej renomie. Jakość 

�

W przypadku reklamacji bez 
trudu możemy ustalić oso-
bę odpowiedzialną. System 
ten sprawdza się prawie 
w 100%, gdyż żadna z pra-

cownic nie podpisze się pod pro-
duktem, który nie  spełnia norm. 
Oczywiście zdarzają się reklama-
cje, ale w ułamkowym procencie. 
We wszystkich naszych działa-
niach wychodzimy naprzeciw 
klientkom. Ich zadowolenie jest 
naszym priorytetowym celem. 

Wspominał Pan o nowej ko-
lekcji, która jest przygotowana 
i już niedługo będzie dostępna 
na rynku. Jakie są dalsze plany?

�

- Celem dla nas jest osiąg-
nięcie pierwszego miejsca 
na polskim rynku w bran-
ży bieliźniarskiej. Będziemy 
to konsekwentnie realizować 
poprzez tworzenie nowej ko-
lekcji, która ma nieco inny 
charakter niż tradycyjna bieli-
zna. Jej prezentacja za pomo-
cą nowych materiałów rekla-
mowych odbędzie się już pod 
koniec czerwca. Wtedy to po-
każemy nowe oblicze marki 
PASSION.

Dziękuję za rozmowę.
Sylwia Kruk

�

Abpol Company Polska 
Sp. z o.o. istnieje już prawie 
20 lat. Obecnie ma aż 22% 
udziału w polskim rynku 
prezerwatyw. Rosetex to 
marka znana wszystkim 
osobom, które nie tylko 
kładą szczególny nacisk 
na zdrowy tryb życia, ale 
cenią również wysoką 
jakość. 

Firma ma podpisane 
kontrakty z najważ-

niejszymi dystrybutora-
mi z branży FMCG. Pro-
dukty dostępne są we 
wszystkich sieciach sta-
cji paliw oraz w więk-
szości liczących się sieci 
handlu nowoczesnego. 
Od lat udoskonala i sy-
stematycznie rozszerza 
asortyment swoich pro-
duktów. Linię Rosetex 
tworzy obecnie 9 rodza-
jów prezerwatyw: Clas-
sic o prostym kształcie 
i gładkiej powierzchni, 
Happy z poprzecznymi 
prążkami, Lucy o karbo-
wanej strukturze, Perfect 
z przewężeniem reduku-
jącym ryzyko zsunięcia 
się oraz Warrior nasą-
czone środkiem plem-
nikobójczym. W ofercie 
znajdują się także pre-
zerwatywy smakowe: 
truskawkowe, banano-
we, waniliowe i mię-
towe. Obecnie wyroby 
spod znaku Rosetex są jed-
ną z trzech najchętniej kupo-
wanych marek prezerwatyw 
w Polsce.  

- O sukcesie prezerwatyw 
Rosetex w dużym stopniu za-
decydowała polityka cenowa 
firmy. Mimo znacznej po-

prawy jakości produktu 
i podwyższenia estetyki 
opakowań, cena jednost-
kowa wzrosła tylko nie-
znacznie. To spowodowa-
ło, że oferta produktów 
Rosetex jest obecnie jed-
ną z najciekawszych pro-
pozycji na rynku polskich 
prezerwatyw – mówi 
Olgiert Wejner, dyrektor 
generalny Abpol Compa-
ny Polska Sp. z o.o. 

Ale Rosetex to nie tyl-
ko prezerwatywy. Marka 
promuje i wspiera sport. 
Jest mecenasem i współ-
organizatorem cyklu im-
prez sportowych pod na-
zwą Rosetex Cup oraz 
wspiera rajdową załogę 
Rosetex Rally Team. Pro-
wadzi również działa-
nia informacyjno-eduka-
cyjne, których celem jest 
przeciwdziałanie AIDS 
oraz promowanie świa-
domego życia intymnego. 
Spółka prowadzi współ-
pracę z wieloma organi-
zacjami pozarządowymi 
m.in. z Krajowym Cen-
trum ds. AIDS, z Grupą 
Edukatorów Seksualnych 
PONTON, czy ze Stowa-
rzyszeniem MANKO. 
Prezerwatywy Rosetex 
produkowane są w opar-
ciu o restrykcyjne mię-
dzynarodowe normy ja-
kości ISO 4074 oraz WHO, 
w tym europejskie wymo-

gi EN 600. Bieżący rok przy-
niósł spółce nominację do na-
grody JAKOŚĆ ROKU 2009 

Ewa Szweda

reklama
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