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PARKOMATY | SPÓŁKA COOL AR NOMINOWANA DO TYTUŁU JAKOŚĆ ROKU 2009

Wygoda i funkcjonalność
Rozmowa z Michałem Mirosławem Wiklińskim, prezesem spółki COOl  AR Sp. z o.o.

Organizacja i ob-
sługa stref płatnego 
parkowania to bardzo 
specyficzna i ciekawa 
branża. Skąd pomysł 
na taki biznes?

- Pomysł zrodził 
się w wyniku anali-
zy problemów par-
kingowych w Gru-
dziądzu. Wspólnie 
z Urzędem Miejskim zorgani-
zowaliśmy, jako jedni z pierw-
szych w Polsce, profesjonalną 
obsługę strefy płatnego par-
kowania w Grudziądzu, wy-
posażając ją w nowoczesne 
parkomaty oraz organizując 
kompleksową obsługę parku-
jących kierowców. 

Czyli współpracują Państwo 
głównie z samorządami?

- Oferta skierowana jest 
głównie do jednostek odpo-
wiedzialnych za zarządzanie 
drogami publicznymi oraz 
innych podmiotów gospo-
darczych, zainteresowanych 
wydzieleniem, organizacją 
oraz obsługą płatnych miejsc 
parkingowych.

Spółka COOL AR otrzymała 
nominację do tytułu JAKOŚĆ 
ROKU 2009. Proszę przedsta-
wić realizowaną w firmie poli-
tykę jakości. 

- Podstawowym celem 
naszej firmy jest świadcze-
nie najwyższej jakości usług 
w zakresie prognozowania 
i projektowania parkingowej 







Zakład obchodzi 
w tym roku 65-lecie ist-
nienia. Nie mogę zatem 
nie zapytać o Państwa 
historię. Co zmieniło 
się na przełomie tych 
kilku dekad i co udało 
się Państwu osiągnąć 
w zakresie prowadzo-
nych badań?

- Data, którą przyj-
mujemy za początek działal-
ności Zakładu, to 19 maja 1945 
roku. Pierwsze lata koncentro-
wały się przede wszystkim na 
odbudowie pogłowia zwierząt. 
Rozpoczęto prace hodowlane 
bydła, owiec i świń, których 
celem był wzrost wydajności. 
W latach 1946-1947 w ramach 
programów pomocowych, Za-
kład otrzymał 66 sztuk jałówek 
rasy duńskiej czerwonej, które 
później włączono w program 
doskonalenia cech użytkowych 
posiadanych krów rodzimej 
rasy p.c. Skupiliśmy się rów-
nież na krzyżowaniu prymi-
tywnego cakla podhalańskie-
go z caklem siedmiogrodzkim 
i fryzem, w celu uzyskania 
owcy odpowiedniej dla be-
skidzkiego regionu. W latach 50. 
tematyka badawcza dotyczy-
ła wielu zagadnień z obszaru 
żywienia zwierząt, technologii 
konserwacji pasz, pozyskiwa-
nia mleka krów i owiec oraz 
wpływu różnych czynników 
na wydajność wełny i płodność 
zwierząt. Był to czas, kiedy Za-



infrastruktury miej-
skiej oraz organizacji 
opracowań i projek-
tów, dotyczących ru-
chu drogowego aglo-
meracji miejskich, 
ze szczególnym 
uwzględnieniem ob-
sługi miejskich stref 
parkingowych. Kła-
dziemy nacisk na 

spełnianie oczekiwań klien-
ta oraz uzyskanie jego pełne-
go zadowolenia. Zatrudniamy 
kompetentny, wykwalifiko-
wany personel i systematycz-
nie doskonalimy umiejętności 
naszych pracowników. Speł-
niamy wymagania wynikają-
ce z ustawodawstwa i przepi-
sów prawnych oraz stawiamy 
na rozwój współpracy z inny-
mi firmami z branży. Naszą 
ofertę wyróżnia jakość pro-
wadzonych inwestycji. 

Czy jakość została już 
pot wie rd zona ot r z y ma -
niem wyróżnień, nagród czy 
certyfikatów?

- Tak, w rankingu Gazety 
Prawnej – Najbardziej Inno-
wacyjne Firmy 2007 r. na po-
zycji 271, jako jedyna firma 
z naszego regionu.

Dużo mówi się o spowolnie-
niu gospodarczym. Czy jest 
ono odczuwalne w Państwa 
branży?

- Wbrew wszechobec-
nym informacjom o kryzy-
sie, segment systemów par-





kingowych w Polsce rozwija 
się bardzo dynamicznie. Na-
pływ ogromnej liczby pojaz-
dów zza granicy wywołał 
kryzys miejsc parkingowych. 
Sytuacja ta wymusiła na wła-
dzach miast podjęcie uchwał 

związanych z regulacją ru-
chu oraz rotacją pojazdów. 
Ostatnie lata zaowocowa-
ły większą ilością zamówień 
i przetargów.

Jaka jest pozycja firmy 
w branży?

- COOL AR jest liderem 
na rynku polskim. Obsługu-
jemy przeszło 20 stref płatne-
go parkowania m.in. w Łodzi, 
Wrocławiu czy Bydgoszczy. 

Systematycznie rozwijamy 
naszą sieć. Ostatnio wygrali-
śmy przetargi w Chorzowie, 
Rowach, Krynicy Morskiej 
i Świnoujściu. 



W jaki sposób podnoszą Pań-
stwo swoją konkurencyjność na 
rynku?

- Systematycznie moni-
torujemy rynek światowy 
w zakresie innowacji techno-
logicznych. Współpracujemy 
z największymi producenta-
mi urządzeń i systemów par-
kingowych, takimi jak Sie-
mens, a także rodzimymi 
firmami jak: MBS, Kolejowe 
Zakłady Łączności czy Mpay. 
Proponujemy klientom pełny 
zakres usług, uwzględniając 
najnowsze osiągnięcia, np. 
płatność za pośrednictwem 
telefonu komórkowego lub 
kartą miejską. Jesteśmy ot-
warci na zmiany, propozy-
cje i konstruktywną krytykę, 
w tym celu uruchomiliśmy 

 infolinię dla klientów firmy. 
Uczestniczymy w konferen-
cjach i targach, na których 
przybliżamy zainteresowa-
nym bogaty wachlarz na-
szych usług.

Jakie są dalsze plany rozwo-
ju firmy?

- Największe znaczenie od-
grywa perspektywa zwięk-
szenia ilości obsługiwanych 
stref na terenie Polski. Zamie-
rzamy zwiększyć naszą ak-
tywność w sferze tworzenia 
i obsługi parkingów zamknię-
tych. Chcemy, aby COOL AR 
utrzymał swoją pozycję lide-
ra na rynku, jako firma obsłu-
gująca największą ilość miejsc 
parkingowych w Polsce. 

Dziękuję za rozmowę.
Żaneta Sosnowska





NAUKA |  ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO GRODZIEC ŚLĄSKI 
 NOMINOWANY DO TYTUŁU JAKOŚĆ ROKU 2009

Z historią w tle
Rozmowa z doc. dr. hab. inż. Karolem Węglarzy, prezesem ZDIZPIB Grodziec Śląski

kład Doświadczalny 
w Grodźcu wchodził 
w struktury Polskiej 
Akademii Nauk, jako 
Terenowy Zespół Do-
świadczalny. Wtedy 
też działalność rozpo-
częła Pracownia Ra-
diobiologiczna, która 
w późniejszym czasie 
uzyskała rangę Za-

kładu Radiobiologii Zwierząt. 
Zorganizowano także labora-
torium paszowe, którego zada-
niem było określenie zawarto-
ści składników pokarmowych 
oraz poziomu fosforu i wapnia 
w paszach. Kolejne lata przy-
niosły rozwój budownictwa in-
wentarskiego. W Kostkowicach 
wybudowano na wzór alpejski 
oborę na 80 krów z bezścioło-
wym systemem utrzymania. 
Działała także Pracownia Bio-
logiczna w Gumnach, która 
rozpoczęła pionierską pracę 
z zakresu inżynierii genetycz-
nej, a myślą przewodnią była 
terapia nowotworów. W 1973 
roku Zakład przejął gospodar-
stwo w Jaworzu, o powierzch-
ni 214 ha, gdzie wybudowano 
owczarnię i tryczarnię z całym 
potrzebnym zapleczem. Rozpo-
częto także drugi etap tworze-
nia owcy pogórza. W niedłu-
gim czasie uzyskała ona status 
odmiany rasowej, a jej twórcy 
otrzymali Nagrodę I stopnia 
Ministra Rolnictwa oraz Na-
grodę Wojewódzką. Lata 80. to 

okres nowych technologii kon-
serwacji pasz, produkcji siano-
kiszonek oraz szukania pasz al-
ternatywnych dla kukurydzy. 
W roku 1985 działalność zakoń-
czył Zakład Radiobiologii Zwie-
rząt oraz Pracownia Biochemii 
Stosowanej w Gumnach. Powo-

łano natomiast Zakład Techno-
logii Produkcji Koncentratów 
Białkowych.

W sierpniu 1994 roku kie-
rowanie Zakładem spoczęło 
w Pańskich rękach. Czy był to 
czas przełomowy?

- Mając na uwadze nade 
wszystko wydobycie Zakładu 
z bankructwa i jego ekonomicz-
ną stabilizację, wprowadzili-
śmy w tym okresie wiele zmian 
organizacyjnych. W 1999 roku 
rozpoczęto proces restruktury-
zacji majątku, co zaowocowało 



powołaniem 25 marca spółki 
pod nazwą Grupa IZ Ferma 
Trzody Chlewnej Kostkowice. 
Rok później Instytut Zootech-
niki wniósł do spółki majątek 
obrotowy i przekazał pracow-
ników. Powstała nowa jednost-
ka – Zakład Doświadczalny In-

stytutu Zootechniki Grodziec 
Śląski. Kontynuowaliśmy ba-
dania rozpoczęte we wcześ-
niejszych dekadach, dotyczą-
ce żywienia i utrzymywania 
zwierząt, a dzięki stałemu po-
szerzaniu i unowocześnianiu 
bazy doświadczalnej, możli-
wa była także realizacja wielu 
nowych tematów związanych 
również z ekologicznym cho-
wem i żywieniem zwierząt. 

Państwa działalność została 
zauważona i doceniona nomi-
nacją do tytułu JAKOŚĆ ROKU 



2009. Jak ważna jest ona w Pań-
stwa pracy?

- Jakość odgrywa bardzo 
istotne znaczenie. Pracujemy 
z przekonaniem, że przekłada 
się ona na ilość. Stąd też nie-
przerwanie wcielamy w życie 
nowe idee, które przyczyniają 

się do zwiększenia rentowno-
ści produkcji. Jednym z pomy-
słów było wybudowanie nowo-
czesnej obory kurtynowej na 
miarę XXI wieku. W roku 2004, 
kiedy to Polska została przyjęta 
do Unii Europejskiej, w Kost-
kowicach została wybudowana 
i oddana do użytku taka właś-
nie obora. W 2005 roku w Go-
spodarstwie w Jaworzu roz-
poczęliśmy też badania nad 
ekologicznym chowem owiec. 
W efekcie, we wrześniu 2007 
roku, Gospodarstwo otrzyma-

ło certyfikat rolnictwa ekolo-
gicznego w zakresie produkcji 
roślinnej i owczarskiej. Gospo-
darowanie ekologiczne polega 
na użytkowaniu gruntów rol-
nych zgodnie z ochroną i przy-
wracaniem wartości środowi-
ska przyrodniczego i struktury 
krajobrazu, a także ochronie 
wszystkich walorów przyrod-
niczych terenów rolnych, któ-
re są zagrożone. W związku 
z tym, że zauważyliśmy wzra-
stające zainteresowanie zdrową 
żywnością ekologiczną, a tak-
że chcąc promować idee rolni-
ctwa ekologicznego, otworzy-
liśmy w Bielsku-Białej sklep 
z produktami ekologicznymi. 
Prowadzona jest w nim sprze-
daż mięsa jagnięcego, wołowe-
go i wieprzowego, wszystkie 
o doskonałych walorach sma-
kowych i prozdrowotnych. 
Oczywiście opracowaliśmy 
i wdrożyliśmy system zarzą-
dzania jakością ISO 9001:2001 
oraz procedury HACCP. Ale ja-
kość to także dbałość o rozwój 
kadry naukowej. To, z czego 
mogę być naprawdę dumny to 
fakt, że nasz Zakład od zawsze 
prowadził badania z zachowa-
niem zasad etyki. Dzisiaj sta-
ramy się przekazać te zasady 
młodym pracownikom, którzy 
są potencjalnymi spadkobier-
cami tej wieloletniej material-
nej i duchowej spuścizny.

Dziękuję za rozmowę.
Ewa Szweda



Jedna	z	ostatnich	inwestycji	ZDIZPIB	Grodziec	Śląski

Szybki	i	niezawodny	serwis	firmy	COOL	AR

Profesjonalna	obsługa	parkingowa	na	terenie	całego	kraju



	 www.biznesraport.com	 DoDatek Informacyjno-Promocyjny	 Biznes Raport  Wtorek 30	CZERWCA 2009 | nr 6 (43)	|	3

względu na to, że większość 
preparatów tworzona jest 
z myślą o najmłodszych. 
Potwierdzeniem naszych 
starań i dowodem na to, 
że klienci, kupując nasze 
probiotyki i witaminy, do-
konują trafnego wyboru, 
jest czołowa pozycja na 
rynku. Preparaty Dicoflor 
i Vita K znalazły się na liście 
20 Top Brands stworzonej 
przez niezależną instytucję 
IMS Health. Dużym wyróż-
nieniem jest dla nas rów-
nież nominacja do tytułu 
JAKOŚĆ ROKU 2009. 

Jestem przekonana, że ten 
rok przyniesie firmie jeszcze 
wiele takich sukcesów. Dzię-
kuję za rozmowę. 

Ewa Szweda 



Greenland	 technologia	 em	
sp.	z	o.o.	to polsko-japońska firma 
powstała w 2000 r., w puławach- 
oficjalny przedstawiciel Fundacji 
emro (em researcH orGanisa-
tion) z Japonii i wyłączny dystry-
butor technologii efektywnych mi-
kroorganizmów w polsce.

w 2003 r. Greenland technologia 
em wspólnie ze szkołą Główną Go-
spodarstwa wiejskiego w warszawie, 
zorganizowała XXXViii międzynaro-
dowe sympozjum mikrobiologiczne 
pod hasłem „efektywne mikroorga-
nizmy (em) w ochronie środowiska 
i rolnictwie zrównoważonym”, które-
go gościem honorowym był twórca 
technologii em – prof. teruo Higa.

podstawową działalnością fir-
my jest licencyjna produkcja pre-
paratów em oraz propagowanie 
korzyści wynikających z ich stoso-
wania. współpraca z jednostkami 
naukowo-badawczymi i prakty-
kami rolnictwa oraz szeroko poję-
tej ochrony środowiska, ma na celu 
adaptację wszystkich możliwości 
technologii em w polsce.

w chwili obecnej em stosuje 
kilka tysięcy dużych gospodarstw 
rolniczych. stale poszerza się za-
kres stosowania em. z sukcesem 
stosuje się je w procesie higieniza-
cji osadów i likwidacji uciążliwego 
odoru (miejska oczyszczalnia Ście-
ków w rzeszowie).

Korzyści stosowania technologii: 
regeneracja jałowych gleb, oczysz-
czanie wód, eliminowanie odorów, 
recykling odpadków organicznych, 
czynią z em doskonałe narzędzie 
ekologiczne.

więcej informacji o em na stro-
nie producenta www.emgreen.pl	
o r a z  stow a r z y s ze n i a  e meKo 
- www.emeko.pl	 , zajmującego 
się popularyzowaniem technologii 
efektywnych mikroorganizmów.

Czym są oferowane przez 
Państwa Efektywne Mikroor-
ganizmy - EM?

- EM to szczepionka mi-
krobiologiczna, składająca się 
z mieszaniny żywych kul-
tur bakterii: kwasu mlekowe-
go, drożdży i innych poży-
tecznych mikroorganizmów, 
występujących powszechnie 
w naturalnym środowisku. Po 
zastosowaniu preparatu EM 
następuje „ożywienie gleby”. 
Kontrola wszystkich proce-
sów regeneracji i rozkładu na-
leży do najmniejszych stwo-
rzeń, czyli mikroorganizmów. 
EM są połączeniem najbardziej 
witalnych sił regeneracyjnych 
natury. Wysoka skuteczność 
tej technologii została zwery-
fikowana w bogatej praktyce 
stosowania – w wielu krajach, 
w różnych dziedzinach życia.

Jak działają EM i z czego wy-
nika ich skuteczność?

- Efektywne Mikroorgani-
zmy powodują wzrost pozio-
mu antyutleniania, stymulują 
proces regeneracji, oczyszcza-
ją powietrze, wodę, glebę oraz 
intensyfikują wzrost roślin. 
EM wyróżnia naukowo do-
wiedziona symbioza mikro-
organizmów tlenowych i bez-
tlenowych. Jej efektem jest 
udostępnianie dużej ilości 
składników odżywczych. Efek-





tywne Mikroorganizmy po-
chłaniają i neutralizują szero-
kie spektrum zanieczyszczeń, 
a także zwalczają patogenne 
szczepy bakterii. To, co ludzie 
uważają za zanieczyszczające, 
gnijące czy niebezpieczne, jest 
pokarmem dla Efektywnych 
Mikroorganizmów.

W jakich dziedzinach EM 
znajdują zastosowanie?

- Przede wszystkim EM po-
siadają potencjał całościowego 
przeobrażenia rolnictwa. Ha-
mują procesy gnilne w gle-
bie, prowadzące do znacznych 
strat energii. W krajach rozwi-
niętych EM na największą ska-
lę stosują USA i Kanada. EM 



potrafią znacznie zwiększyć 
ilość i jakość plonów w porów-
naniu z nawozami sztuczny-
mi. Może to przynosić znacz-
ne oszczędności finansowe, co 
jest istotne w niedoinwestowa-
nej gałęzi gospodarki, jaką jest 
rolnictwo. Doskonałe rezul-
taty zastosowania EM obser-
wuje się niezależnie od upra-
wianych gatunków, ponieważ 
preparat ten spektrum swojego 
działania lokuje w glebie. Uży-
cie EM w uprawie nie koliduje 
z metodami nowoczesnego rol-
nictwa, zaś otwiera nowe moż-
liwości i perspektywy. 

To jednak nie jedyne zasto-
sowanie EM.


- EM podnoszą kondycję 
zdrowotną zwierząt hodowla-
nych, wzmacniają odporność 
oraz zwiększają przyswajalność 
składników paszy. Przekłada 
się to na jakość i smak produk-
tów oferowanych konsumen-
tom. EM całkowicie rozwiązują 
problem odoru oraz dezynfe-
kują pomieszczenia. Ta biolo-
giczna metoda utrzymania hi-
gieny może być stosowana 
w każdego rodzaju przemyśle 
i branży, np. w halach produk-
cyjnych, magazynowych, prze-
chowalnictwie, pomieszcze-
niach usługowo-handlowych.

EM mają zastosowanie 
w redukcji i neutralizacji od-
padów komunalnych, przemy-
słowych oraz w oczyszczaniu 
ścieków. Roczne koszty oczysz-
czania ścieków po zastosowa-
niu EM są kilkakrotnie niższe 
od ponoszonych przy trady-
cyjnych metodach. Po użyciu 
EM, emisja odoru ustaje już 
po 24 godzinach od aplikacji. 
Ubytek masy osadów docho-
dzi do 70%, a badania labora-
toryjne nie wykazują pałeczek 
Salmonelli ani jaj glisty ludz-
kiej. Każda materia organiczna 
poddana procesom fermenta-
cji, rozkładając się, tworzy bar-
dzo dobrej jakości kompost. 
EM skutecznie rekultywu-
ją zdegradowane tereny prze-

mysłowe. Technologia ta dzię-
ki przystępnej cenie i łatwości 
stosowania jest wygodna i do-
stępna dla bardzo szerokiej 
grupy odbiorców indywidu-
alnych i instytucjonalnych.

Nie zapominajmy też 
o leczniczych właściwościach 
antyutleniających, dzięki któ-
rym powstają preparaty sto-
sowane w rekonwalescencji, 
kosmetyki z dodatkiem EM, 
oraz produkty ceramiczne. 

Nominacja do tytułu JAKOŚĆ 
ROKU 2009 jest uhonorowaniem 
Państwa standardów. Na czym 
opiera się Państwa jakość?

- Technologia EM jest w peł-
ni naturalna, oparta na działal-
ności bakterii fermentacyjnych 
i całkowicie bezpieczna. Dowo-
dzą tego pozytywne opinie na-
szych wieloletnich odbiorców. 
Posiadamy atesty PZH, certy-
fikaty zgodności oraz świade-
ctwa kwalifikacji produktów. 
Firma wdrożyła System HAC-
CP, aktualnie wprowadza-
my ISO 9001:2008. Jakość pro-
duktów podlega stałej kontroli 
w niezależnych międzynaro-
dowych laboratoriach EMRO. 
Nasza dbałość o jakość produk-
tów i obsługę klientów przekła-
da się na ich zaufanie i wzrasta-
jącą liczbę stałych odbiorców.

Dziękuję za rozmowę.
Andrzej Majewski





Vitis z łacińskiego 
oznacza winorośl. 
W rejonie Morza 
Śródziemnego uwa-
żano ją za roślinę 
świętą, a napój wy-
twarzany z jej owo-
ców, za napój bo-
gów. Te słowa chyba 
nie przypadkiem po-
jawiają się w nazwie 
spółki?

- Medycyna natural-
na do dziś odkrywa nowe 
właściwości lecznicze wi-
nogron. Są one natural-
ną skarbnicą znakomitych 
substancji regenerujących 
i oczyszczających orga-
nizm. Winorośl kojarzy się 
również z dynamiką i rege-
neracją. Od dawna staram 
się poszukiwać produktów 
i rozwiązań, których nie ma 
jeszcze na rynku polskim. 
Udało mi się to zrealizo-
wać w 2006 roku, kiedy po-
wstała spółka Vitis Pharma. 
Idea była jedna – innowa-
cyjne produkty, powszech-
nie dostępne, w rozsądnej 
cenie. Nieprzerwanie od 
3 lat wprowadzamy na ry-
nek polski wysokiej jako-
ści preparaty dla niemow-
ląt, dzieci i dorosłych. Są 
to produkty, których recep-
tury zostały oparte o naj-
nowsze osiągnięcia nauko-
we, a ich korzystny wpływ 
na zdrowie człowieka oraz 
bezpieczeństwo stosowa-

 nia ma potwier-
dzenie w licznych 
badaniach klinicz-
nych. Początek 
dała unikalna linia 
probiotyczna, któ-
ra do dziś jest jed-
ną z niewielu na 
świecie posiadają-
cych tak obszerną 
dokumentację kli-

niczną i może być stosowa-
na już u dzieci i niemowląt. 
Następnie w naszej ofercie 
pojawiły się płyny nawad-
niające i witaminy. Dzi-
siaj nasza oferta to szeroka 
i ciekawa gama produktów, 
odznaczająca się najwyższą 
jakością. 

Proszę opowiedzieć o tych 
wyjątkowych produktach.

- Tym, z czego jestem na-
prawdę dumna, są wspo-
mniane już preparaty pro-
biotyczne Dicoflor 30 dla 
niemowląt i dzieci oraz 
Dicoflor 60 dla dorosłych. 
Oba zawierają szczepy bak-
terii Lactobacillus rhamno-
sus GG. Szczep ten posiada 
potwierdzoną w badaniach 
zdolność kolonizacji jelit. 
Jest to szczególnie waż-
ne w przypadku niemow-
ląt do 6-9. miesiąca życia, 
u których bariera jelito-
wa nie jest jeszcze wystar-
czająco szczelna, aby pra-
widłowo chronić przed 
alergenami, a także in-
nymi niekorzystnymi dla 



zdrowia czynnikami. Mo-
dyfikuje florę bakteryj-
ną, wspomagając prawid-
łową pracę jelit, zarówno 
w warunkach normalnych, 
jak i w przypadku wystą-
pienia biegunki oraz na-
turalnie reguluje funkcje 
fizjologiczne organizmu. 
Preparaty, o których war-
to wspomnieć to Dico-
man i Floridral. Stosowa-
nie Dicomanu zalecane jest 
w przypadku występowa-
nia zaparć i związanych 
z nimi bólów brzucha. Za-
warty w preparacie Błon-
nik GNN (glucomannan) 
jest błonnikiem roślinnym, 
otrzymywanym z bulw ja-
pońskiej rośliny Konjac-
mannan. Natomiast Flo-
ridral jest pierwszym na 
rynku doustnym płynem 
nawadniającym z dodat-
kiem bakterii probiotycz-
nych, który obniża ryzyko 
odwodnienia podczas bie-
gunki i wymiotów. Dzię-
ki zawartości elektrolitów 
w odpowiednim stężeniu, 
Floridral wspomaga po-
wrót do równowagi wod-
no-elektrolitowej orga-
nizmu. Ponadto zawarte 
w preparacie dobroczynne 
bakterie Lactobacillus rha-
mnosus GG uszczelniają 
uszkodzony w trakcie bie-
gunki nabłonek jelitowy 
i przyspieszają powrót do 
zdrowia. 

W tym miejscu chcę spytać 
o specyfikę Państwa działal-
ności oraz politykę projakoś-
ciową firmy.

- Jakość preparatów to 
tylko jeden z aspektów po-
lityki firmy, na które zwra-
camy szczególną uwagę. 
Oczywiście wszystkie pro-
dukty powstają zgodnie 
z najnowszymi standardami 
jakości, ale jakość tkwi tak-
że w sposobie naszej pra-
cy i w ludziach, których za-
trudniamy. Wybieramy do 
współpracy osoby dosko-
nale wykształcone, z odpo-
wiednimi umiejętnościami 
oraz zdolnościami interper-
sonalnymi, które wykazują 
szczególne zaangażowanie 
i są entuzjastycznie nasta-
wione do życia. Staramy się, 
aby byli to najwyższej kla-
sy profesjonaliści. Wszyst-
kie te działania, jak również 
dbałość o atmosferę i stała 
motywacja pracowników, 
znajdują potem odzwier-
ciedlenie w jakości pracy ca-
łej firmy. Mówiąc o jakości, 
chcę podkreślić także naszą 
misję: wszystkie nasze pro-
dukty mają nieść realne ko-
rzyści zdrowotne oraz po-
prawiać jakość życia. 

Czy preparaty Vitis Phar-
ma są przeznaczone tylko 
dla dzieci?

- Zaczynaliśmy od środ-
ków niosących ulgę n a j -
m ło d sz y m.  Nie d aw no 





postanowiliśmy jednak po-
szerzyć naszą ofertę. Nowo 
otwarty dział poświęco-
ny problemom dorosłych, 
daje nam dodatkowe moż-
liwości rozwoju, ale jest 
też pewnego rodzaju wy-
zwaniem, gdyż zdobyta do 
tej pory wiedza i doświad-
czenie opierają się w dużej 
mierze na pracy z produk-
tami pediatrycznymi. 

Co jest dla Pani, jako zało-
życielki firmy Vitis Pharma, 
największym sukcesem?

- Jest to rynek dynamicz-
ny ale również bardzo kon-
kurencyjny. Sukcesem jest 
dla mnie zaufanie naszych 
klientów. W naszej pra-
cy nie ma miejsca na błę-
dy, przede wszystkim ze 



BIOTECHNOLOGIA | GREENLAND TECHNOLOGIA EM SP. Z O. O. NOMINOWANY DO TYTUŁU JAKOŚĆ ROKU 2009 

Efektywne mikroorganizmy 
– technologia XXI wieku
Rozmowa z Pawłem Zajączkowskim, prezesem zarządu Greenland Technologia EM Sp. z o.o.

PRODUKTY DIETETYCZNE | VITIS PHARMA NOMINOWANA DO TYTUŁU JAKOŚĆ ROKU 2009

Siła, wiedza, witalność
Rozmowa z Agnieszką Pawłowską-Wypych, prezesem zarządu Vitis Pharma Sp. z o.o.

Paweł	Zajączkowski	(w	środku)	z	przedstawicielem	EMRO	Japonia	
i	Krzysztofem	Ibiszem	podczas	gali	Lider	Rynku	

Dicofl	 or	30,	
Dicofl	 or	60
Pierwszy produkt 
w p r o w a d z o n y 
przez firmę Vitis 
Pharma na polski 
rynek.
Probiotyk dla niemowląt, dzieci i doro-
słych, zawierający szlachetny szczep Lacto-
bacillus rhamnosus GG, który posiada ponad 
500 badań klinicznych.
Więcej na www.vitispharma.pl

Dicofl	 or	30,	
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Spółka obchodzi w tym 
roku okrągłą rocznicę 20-le-
cia istnienia. Na przestrzeni 
tych lat stali się Państwo jed-
ną z wiodących na polskim 
rynku firm produkujących 
odzież dla eleganckich męż-
czyzn. Co Pani zdaniem zade-
cydowało o tym sukcesie?

- Wydaje mi się, że 
ogromną rolę odegrała tu-
taj przede wszystkim pasja 
tworzenia, która towarzyszy 
mi i moim współpracowni-
kom od samego początku 
oraz przywiązanie do tra-
dycji kroju i wysokiej jako-
ści tkanin. Przełomowym w 
naszej historii był rok 2006, 
kiedy to nastąpił znaczny 
rozwój firmy, poparty zaku-
pem najnowocześniejszych 
maszyn prasowalniczych, 
wyposażeniem kotłowni  
w kocioł parowy wraz  
z kompletną instalacją pary 
centralnej oraz zakupem 
urządzeń wentylacyjnych 
do pomieszczeń produkcyj-
nych. Dzięki zastosowaniu 
innowacyjnych rozwiązań, 
mogliśmy poszerzyć nasze 
możliwości technologiczne 
przy jednoczesnej popra-
wie jakości wyrobów. Dzi-
siaj oferujemy pełen asor-
tyment odzieży męskiej, od 
spodni i marynarek sporto-
wych po garnitury wizyto-
we oraz płaszcze i kurtki na 
każdą porę roku. Mojej pra-

 cy od zawsze przy-
świecał jeden cel  
- samodoskonale-
nie.

Na co kładziecie 
Państwo szczególny 
nacisk? 

- Jakość to ten 
e lement,  któr y  
w największym 
stopniu decyduje  
o chęci zakupu ko-
lekcji przez klien-
tów. Dlatego też 
przykładamy wie-
le starań do tego, 
aby zarówno krój, 
fason, jak i tkani-
ny, odznaczały się 
najwyższą jakością 
wykonania. Mate-
riały sprowadzamy 
z różnych zakąt-
ków Polski i Eu-
ropy. Dzięki nowo 
zakupionym ma-
szynom, które pro-
filują, a więc dosto-
sowują tkaninę do 
kształtu sylwetki, 
także wykończenie 
jest w dużo wyż-
szym standardzie. 
Śledzimy oczywi-
ście nowe trendy 
panujące w modzie,  
a następnie wciela-
my je w życie, zachowując 
charakter garniturów właś-
ciwy dla naszej marki. Pomi-
mo tego że nasze wyroby to 



odzież z tzw. wyższej półki, 
to wciąż staramy się być kon-
kurencyjni pod względem 
ceny. Wszystkie te działa-

nia zapewniają nam szerokie 
grono zadowolonych klien-
tów, zarówno na rodzimym 
rynku, jak i poza granicami 

ODZIEŻ | ORTEL NOMINOWANA DO TYTUŁU JAKOŚĆ ROKU 2009

Garnitury zrodzone z pasji
Rozmowa z Małgorzatą Ortel, właścicielem firmy Ortel Sp.j

naszego kraju. Znaczącym 
sukcesem, potwierdzającym 
odpowiedni kierunek obra-
nej przez nas drogi, jest prze-

de wszystkim niski 
odsetek reklamacji 
oraz liczne nagrody 
takie jak EU Standard 
2008, Solidna Firma 
2008 oraz tegoroczna 
nominacja do tytułu 
JAKOŚĆ ROKU 2009. 

Na koniec war-
to wspomnieć o Pań-
stwa planach na 
przyszłość. Czy prze-
widują Państwo jakieś 
nowe inwestycje?

- Jak najbardziej. 
Oczywiście spra-
wą priorytetową jest  
w chwili obecnej 
nowa kolekcja jesien-
no-zimowa, która na 
dniach wejdzie do 
produkcji. Naszym 
planem jest także 
ciągłe podnoszenie 
jakości naszych wy-
robów i zdecydowa-
ne powiększenie linii 
produkcyjnej. Wiązać 
się to będzie także  
z rozwojem sieci 
sprzedaży. Naszym 
celem jest dotarcie do 
każdego miejsca na 
mapie, tak aby klient 
nie miał najmniej-
szych problemów  

z zakupem garnitu-
rów czy też płaszczy sygno-
wanych logo Ortel.

Dziękuję za rozmowę.
 Ewa Szweda





Fabryka Mateo to przeszło  
20 lat doświadczeń. Jakie były 
początki działalności? 

- Wszystko zaczęło się  
w 1989 roku. Początkowo pro-
dukcja nie była zbyt duża  
– w tym pierwszym okresie 
skupiliśmy się na dopracowa-
niu standardów jakościowych. 
Było to o tyle istotne, że na po-
czątku lat 90. cała branża w Pol-
sce odbiegała pod tym wzglę-
dem od wyznaczających trendy 
rynkowe - Włochów. 

Zresztą nie zawsze przy-
czyna leżała po naszej stronie, 
po prostu nie mieliśmy dostę-
pu do nowoczesnych technolo-
gii i materiałów. 

Dzisiaj, po latach, to za na-
szymi wzorami podążają inni. 
Dysponujemy najnowocześ-
niejszym parkiem maszyno-
wym i doskonałym zespołem 
wykwalifikowanych fachow-
ców. To dzięki nim nasze buty 
są tak dobre.

Dlaczego firma zdecydowała 
o wprowadzeniu na rynek mar-
ki PALAZZO?

- Ze względu na przyzwy-
czajenie klientów, dla których 
włosko brzmiąca nazwa była 
bardziej wiarygodna. To był je-
den ze sposobów, aby zachęcić 
ich do sprawdzenia, jak dobrą ja-
kością dysponujemy. Chciałbym 
podkreślić, że niczego nie ukry-
wamy. Nasze obuwie posiada 
wszelkie oznakowanie zgodnie 
z ustawą o handlu detalicznym, 
często w odróżnieniu od pro-





duktów importowanych, któ-
re nie posiadają tak szczegóło-
wych informacji jak, kto i gdzie 
wyprodukował dane buty. 

Czy to jedyna marka Fabryki?
- Oprócz butów z kolekcji 

PALAZZO, która, jako nieco 
bardziej odważna, jest przezna-
czona dla osób ceniących sobie 
wyjątkowość i modę, proponu-
jemy także obuwie tradycyjne, 
do codziennego użytku pod 
nazwą Mateo.

Do kogo skierowane są te 
kolekcje?

- Wyłącznie do kobiet. Dzię-
ki specjalizacji, to 
co robimy, robi-
my napraw-
dę dobrze. 
Tworzymy 
w y jąt ko -
we obu-
wie dla 
w y j ą t -
kowych 
Pań!





Produkcja obuwia w powszech-
nej świadomości uchodzi za obar-
czoną wysokim odsetkiem rekla-
macji. Czy faktycznie? 

- Obuwie składa się z wie-
lu elementów dostarczanych 
przez firmy z nami kooperują-
ce. Do nas należy ich połącze-
nie w spójną całość. Jako firma 
solidna, bierzemy pełną odpo-
wiedzialność za nasze produk-
ty i jakość ich wykonania.

Najważniejszą rolę odgry-
wa kwestia doboru partnerów.  
Z biegiem lat nastąpiła natural-
na selekcja. Przede wszystkim 
nie kupujemy okazjonalnie pro-

duktów czy półfabrykatów 
od firm nieznanych. Co 

więcej, zarówno wierz-
chy naszego obuwia, 
jak i ich wnętrze wy-
konujemy wyłącz-
nie ze skór natural-
nych. Pojęcie „skóry 

ekologicznej” dla 
nas nie istnie-
je. Uważamy, 
że to zwykłe 
wprowadza-
nie klientów 
w błąd. Skó-
ry, których 
u ż y w a -
my, spro-
wadzane 

 są w większości z Włoch. Mają 
wyśmienitą jakość, są delikatne 
i miękkie w dotyku, bardzo do-
brze dopasowują się do stopy,  
a przy tym są wytrzymałe. Na-
sze obuwie zapewnia komfort 
użytkowania i bezpieczeństwo. 
W efekcie liczba reklamacji 
waha się ponżej 1 %. 

Gdzie można kupić obuwie 
Mateo?

- W sieciach handlowych na 
terenie całej Polski, w naszych 



sklepach franczyzowych i wie-
lu innych punktach sprzedaży 
– adresy podajemy na naszej 
stronie www.mateo.pl. Sporą 
część produkcji eksportujemy, 
do Litwy, Łotwy, Estonii, Ro-
sji , Białorusi i dalekiej Kana-
dy. Nasze buty obecne są także 
na Słowacji i Węgrzech. Lepszą 
rozpoznawalność marki mamy 
w krajach mniejszych sprzeda-
jąc tam ok. 50% naszej rocznej 
produkcji. Szczególnie na uwa-

gę zasługuje Litwa, gdzie 
w zeszłym roku otwarli-
śmy pierwszy firmowy 

butik PALAZZO.
Dlaczego akurat kieru-

nek wschodni, jako głów-
ny obszar ekspansji?

- Odnoszę wrażenie, że 
z racji istniejących kontak-

tów i wcześniejszej współ-
pracy. Na rynku litewskim 

istniejemy już 12 lat. Marka 
PALAZZO została tam przy-

jęta bardzo pozytywnie. 
Ogromnym sukcesem dla 

firmy był udział w pokazie 
mody Black&White Obsession 
Evy Minge. Jak doszło do na-
wiązania współpracy?

- Zostaliśmy poleceni 
przez specjalistów z magazy-
nów branżowych. Wzięliśmy 
udział w kwietniowym po-
kazie na Zamku Królewskim  
w Warszawie, jako jedna z nie-

licznych firm obuwniczych. 
Zaprezentowaliśmy częściowo 
kolekcję PALAZZO i zebrali-
śmy świetne recenzje. Napisa-





BRANŻA OBUWNICZA | FIRMA MATEO NOMINOWANA DO TYTUŁU JAKOŚĆ ROKU 2009 

Modne buty dla wyjątkowych kobiet 
Rozmowa ze Zbigniewem Wyką, właścicielem fabryki obuwia Mateo

Kolekcja	pallazo	
jest dostępna m.in. w:

polsKa
„palazzo” c.H. auchan
ul. zuzanny 22
41-207 sosnowiec

„palazzo” c.H. auchan
al. monte cassino 421/58 a
43-300 bielsko biała

„palazzo” c.H. auchan
ul. Gliwicka 3/53
43-190 mikołów

„palazzo” c.H. m1
ul. piłsudskiego 1
05-270 marki

„palazzo” c.H. targówek
Ul. Głębocka 15
03-287 warszawa

litwa
„palazzo”
tilżes G.109, 2a
p.c. saules miestas
siauliuose

więcej na www.mateo.pl	

no, że nasze kolorowe sandałki, 
baleriny i czółenka były na naj-
wyższym światowym poziomie  
i stanowiły doskonałe uzupeł-
nienie kolekcji Evy Minge. Pro-
wadzimy już pewne rozmowy, 
aby kontynuować tę współpra-
cę. Świadczy ona najlepiej o ja-
kości i nowatorskim wzorni-
ctwie naszych butów.

Dziękuję za rozmowę. 
Aldona Świerkot



Kolekcja	stylowych	garniturów	z	oferty	Ortel

Najnowsza	kolekcja		
PALAZZO	jesień/zima	2009-20�0
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reklama

Wincanton jest li-
derem wysokospecja-
listycznych usług lo-
gistycznych. Na jakich 
rynkach firma oferuje 
swoje usługi?

- Wincanton po-
siada swoje placówki 
w 15 krajach Europy. 
Główny teren opera-
cji Wincanton obej-
muje Wielką Brytanię, Fran-
cję, Niemcy i Polskę. Jesteśmy 
europejskim liderem, dzięki 
kompleksowym, zdywersyfi-
kowanym usługom z zakresu 
łańcucha dostaw, oferowanym 
jednak nie tylko na terenie 
Europy.

Na jakich wartościach op-
arty jest sukces działalności 
Wincanton?

- Gwarancją powodzenia 
naszych projektów są cztery 
fundamentalne zobowiąza-





nia. Klientom zapew-
niamy usługi na naj-
wyższym możliwym 
poziomie, zgodnie ze 
zobowiązaniem do 
doskonałości opera-
cyjnej, wypracowa-
nej dzięki bogate-
mu doświadczeniu, 
zoptymalizowanym 
procesom oraz naj-

lepszym praktykom. W cen-
trum naszego zainteresowa-
nia zawsze znajduje się klient 
oraz zrozumienie jego potrzeb. 
Każda nasza usługa jest uni-
katowa, ponieważ jest dosto-
sowana do specyficznych po-
trzeb klienta.

Poprzez te działania wy-
pracowujemy dla klien-
ta przewagę konkurencyjną. 
Wyprzedzamy przyszłe po-
trzeby klientów, prawidło-
wo ukierunkowujemy wyko-

rzystanie nowych technologii 
oraz adekwatnie reagujemy na 
zmiany.

Podnosząc na różne sposo-
by wydajność naszych klien-

tów, stwarzamy dla nich war-
tość dodaną i zwiększamy ich 
możliwości rynkowe.

W jaki sposób podnoszą 
Państwo wydajność swoich 

klientów?
- Dzięki wysokiej kla-

sy specjalistom dobieramy 
dla klienta najskuteczniej-
szą strategię logistyczną. 
Dzieląc koszty stałe w danej 
usłudze, wykorzystujemy 
efekty synergii. Obniżamy 
w ten sposób koszty dystry-
bucji, koszty magazynowa-
nia, koszty obsługi. Klient 
nie płaci za niewykorzysta-
ne zasoby. 

Gwarantujemy płynność  
i terminowość w czasie 
szczytów dostaw. Dzięki 
usługom dzielonym, opra-



cowanym na bazie charakte-
rystyki klientów, nie tylko ob-
niżamy koszty dla klienta, ale 
także zapewniamy popraw-
ność i dokładność dostaw. 

Poza tym, znacznie podno-
simy wydajność klientów po-
przez stosowanie zaawanso-
wanych technologii. 

Nieustannie rozwijamy 
też nasze zdolności technicz-
ne oraz logistyczne. Optyma-
lizujemy sieć dystrybucyjną, 
a dzięki zintegrowanemu sy-
stemowi dystrybucji znacznie 
podnosimy jej efektywność.

Dlaczego klienci branży logi-
stycznej powinni wybrać właś-
nie Wincanton?

- Dzięki nam produk-
ty docierają do odbiorców  
w najlepszy możliwy sposób,  



w idealnym stanie, a także  
w rozsądnych kosztach. Jeste-
śmy firmą innowacyjną, no-
woczesną, oferujemy wysoki 
poziom elastyczności. Stale udo-
skonalamy nasze operacje, gwa-
rantując ich najwyższą jakość. 
Od lat zapewniamy niezwykle 
złożony proces dostaw produk-
tów na rynek w cenie, która jest 
absolutnie konkurencyjna i nie-
osiągalna dla innych.

Poza tym, niepodważalnym 
atutem jest czerpanie rozwią-
zań z rozmaitych branż, z któ-
rymi współpracujemy. To wie-
lowymiarowe doświadczenie 
przekazujemy klientom w po-
staci najbardziej efektywnych 
rozwiązań.

Nominacja do tytułu JAKOŚĆ  
ROKU 2009 jest uhonorowa-
niem Państwa standardów.  
W jaki sposób osiągnęli Państwo 
tak wysoką jakość?

- Słyniemy z dążenia do do-
skonałości. Fundamentem jako-
ści są prezentowane przez nas 
wartości, takie jak: rzetelność, 
zaufanie, pasja, odpowiedzial-
ność oraz współpraca. Nasz ze-
spół składa się z wysokiej kla-
sy specjalistów, którzy są stale 
zaangażowani w monitoring  
i udoskonalanie procesu. W lo-
gistyce to ludzie tworzą war-
tość firmy i stanowią o jakości 
jej usług. Nasi ludzie tworzą 
najwyższą jakość, a my ze swej 
strony zapewniamy im wysoki 
poziom bezpieczeństwa. Win-
canton jest liderem na polu sy-
stemów chroniących pracow-
ników przed zagrożeniami. 
Odpowiedzialność jest ważną 
składową prowadzonej przez 
nas polityki jakości. 

Dziękuję za rozmowę.
Andrzej Majewski
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Dynamiczna doskonałość
Rozmowa z Ryszardem Warzochą, dyrektorem zarządzającym CEE Wincanton Polska Sp. z o.o.

Spółka	DOLSAT,	nominowana	
do	tytułu	JAKOŚĆ	ROKU	przez	
Polskie	Centrum	Badań	i	Cer-
tyfikacji,	 wskazuje	 trendy		
i	kierunki	rozwoju	pozostałym	
graczom	w	branży	telekomuni-
kacyjnej.	To	bełchatowski	lider	
rynku	usług	multimedialnych,	
którego	działalność	i	innowa-
cyjne	przedsięwzięcia	są	ewe-
nementem	na	skalę	kraju.

- Wdrażane nowoczesne tech-
nologie poparte 20-letnim do-
świadczeniem i pasją działania 
całej załogi przekładają się na 
sukces rynkowy i zadowolenie 
tysięcy klientów – podkreśla 
Darosław Łakomski, prezes 
zarządu DOLSAT Sp. z o.o. 

Najnowocześniejsza i naj-
większa SuperSieć optyczna 
(jeden z nielicznych tego typu 
projektów w kraju – fiber to 
the building - FTTB), pozwa-
la zaoferować klientom wyso-
ką jakość usług w najatrakcyj-
niejszej cenie. Atutem oferty 
spółki jest kompleksowe za-
spokajanie ich potrzeb.

Jako pierwszy operator 
na rynku lokalnym, DOL-
SAT wprowadził usługę pa-
kietową Triple Play, oferują-
cą telewizję, szybki Internet 
i telefonię. Dalszy rozwój za-
owocował wdrożeniem moni-
toringu wizyjnego i telewizji 
cyfrowej. DOLSAT jest rów-
nież właścicielem Telewizji 
Kablowej Bełchatów, nadającej 
codzienny program lokalny  

oraz portalu ebelchatow.pl  
z dostępem do jedynych  
w Bełchatowie kamer onli-
ne o wysokiej rozdzielczości. 
Dziś z usług spółki korzy-
sta ponad 65% mieszkańców 
miasta. Dzięki wysokowydaj-
nej sieci, wszystkie te usługi 

świadczone są przy zachowa-
niu wysokiej jakości obrazu  
i dźwięku, a także interaktyw-
ności. Zaimplementowana in-
frastruktura zapewnia pro-
ste, elastyczne zwiększanie 
olbrzymich przepustowości 
i gwarantuje sukces techno-

logiczny. SuperSieć DOLSAT 
została doceniona przez spe-
cjalistów rynku usług szero-
kopasmowych i nagrodzona 
w 2008 r. w konkursie Szeroki 
Pas, organizowanym z inicja-
tywy tygodnika Computer-
world pod patronatem Mini-

stra Gospodarki  
i UKE. Dążenie do 
upowszechnia-
nia przez DOL-
SAT dostępu do 
innowacyjnych 
usług, zaowoco-
wało osiągnię-
ciem najwięk-
szego udziału  
i ugruntowaniem 
pozycji lidera na 
rynku lokalnym. 
Dzięki podejmo-
wanym przed-
s i ę w z i ę c i o m  
i wdrażanym in-
nowacjom, DOL-
SAT konsekwen-
tnie realizuje 
misję związa-
ną z informaty-

zacją miasta i budową e-spo-
łeczeństwa na miarę Europy. 
Sukcesy uzupełniają nagrody 
i wyróżnienia m.in. Przedsię-
biorstwo Fair Play, Dobrodziej 
Roku oraz nominacja do tytu-
łu Lider Biznesu.

Natalia Zarzeka 

DOLSAT  
– szerokie pasmo sukcesów 
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BillBird S.A.  
– siła innowacyjności
Bi l lBi r d	 S. A . 	 je s t	
s p ó ł k ą	 n a l e ż ą c ą	
d o 	 ś w i a t o w e g o	
potentata	na	rynku	
nowych	technologii	
–	 amerykańskiego	
koncernu	GTECH.	Od	
ponad	 9	 lat	 firma	
rozwija	 w	 Polsce	
swoją	 ofertę	 usług	
finansowych,	opartych	o	naj-
większą	w	kraju	sieć	termina-
lową	VIA™.

W ramach tej sieci  
w tysiącach placówek 

handlowych działają usłu-
gi VIA™ - Moje Rachun-
ki, VIA™ - Moje Dołado-
wania i najnowsza, VIA™ 
- Moje Przekazy. Dzię-
ki nim, każdego miesiąca 
dokonywanych jest ponad 
3,3 mln transakcji: opłaty 
codziennych rachunków, 
doładowania telekomuni-
kacyjne i energetyczne czy 
unikatowe w skali euro-
pejskiej przekazy pienięż-
ne z zagranicy, które moż-
na odbierać bezpośrednio 
w kasie sklepowej. Firma 
udostępnia też klientom 
usługę uzupełnienia w In-
ternecie konta telefonów 
pre-paid wszystkich wio-
dących operatorów.

Właśnie dynamiczny 
rozwój Internetu w Pol-
sce skłonił BillBird S.A. do 
opracowania innowacyjne-
go systemu EBPP, pozwa-

lającego zarządzać 
rachunkami bez 
konieczności wy-
chodzenia z domu. 
Premiera systemu 
planowana jest już 
niebawem. – Latem 
2009 roku wzboga-
cimy ofertę usług 
finansowych o na-

rzędzie internetowe – mówi 
Wojciech Włodarczyk, pre-
zes BillBird S.A. – System 
EBPP Moje Rachunki online 
jest owocem doświadczenia 
zdobytego w czasie naszej 
wieloletniej działalności na 
polskim rynku. Jest dopa-
sowany do polskich wymo-
gów prawnych, niezawod-
ny i niezwykle elastyczny. 
To odpowiedź na rosnące 
zainteresowanie klientów 
e-usługami. System EBPP 
Moje Rachunki online in-
tegruje proces wystawiania  
i obsługi faktur elektro-
nicznych oraz innych in-
strumentów finansowych. 
Nasza oferta skierowana 
jest zarówno do firm, jak  
i klientów indywidualnych. 
Firmom – każdej wielkości 
– gwarantujemy wygodną  
i szybką implementację 
usługi wystawiania i za-
rządzania fakturami elek-
tronicznymi, które genero-
wane są w formacie PDF. 
Klienci indywidualni do-
stają z kolei do ręki – i to 
bezpłatnie! – unikatowe 

narzędzie: portal Moje Ra-
chunki online. Dzięki nie-
mu, każda osoba za pomocą 
kilku kliknięć myszą, może 
zapłacić swoje rachunki, 
otrzymawszy uprzednio 
od wystawcy elektronicz-
ny dokument. Do tego do-
chodzi cały pakiet usług 
dodatkowych, np. przypo-
mnienie o płatności wysy-
łane na telefon komórkowy 
użytkownika. Wprowadze-
nie tego produktu można 
nazwać prawdziwą cyfro-
wą rewolucją – dodaje Woj-
ciech Włodarczyk.

Wszystkie usługi ofero-
wane przez BillBird S.A. 
spełniają najwyższe stan-
dardy bezpieczeństwa, są 
nowoczesne i niezawodne. 
Wykorzystując doświad-
czenie korporacyjne oraz 
znajomość lokalnych uwa-
runkowań, BillBird S.A. 
uzyskał status największe-
go, obok Poczty Polskiej, 
pośrednika w przyjmowa-
niu od konsumentów wpłat 
należności masowych wy-
stawców rachunków. Wpro-
wadzenie EBPP ugruntu-
je pozycję firmy jako lidera  
w branży finansowej.

Andrzej Majewski

Do	celu	-	na	czas	-	Wincanton

Prezes	DOLSAT	Darosław	Łakomski
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Da Grasso to 
obecnie najwięk-
sza sieć pizzerii 
w Polsce. Liczy 174 
lokale w 114 mia-
stach w całej Pol-
sce. Jaka jest jej 
historia i zakres 
działalności?

- Wszystko za-
częło się na po-
czątku lat dzie-
więćdziesiątych w Łodzi, 
gdzie powstała pierwsza 
pizzeria Da Grasso. Kolej-
ne pizzerie uruchamiane 
były już na zasadach fran-
czyzy. Intensywny rozwój 
sieci rozpoczął się od roku 
2000 i trwa do dziś. Obec-
nie pizzerie Da Grasso 
zmieniają się stopniowo 
w lokale o nowoczesnym 
i wyszukanym wystroju 
wnętrz, oferując w swo-

 im menu już nie 
tylko 75 rodzajów 
wyśmienitej piz-
zy. Staramy się iść 
z duchem czasu, 
bowiem tego właś-
nie oczekują od 
nas nasi klienci.

Da Grasso jest 
obecnie najinten-
sywniej rozwijają-
cą się na polskim 

rynku siecią pizzerii. W jaki 
sposób firma wygrywa ry-
walizację na mocno konku-
rencyjnym rynku? 

- Staramy się dopaso-
wać naszą ofertę do po-
trzeb i preferencji klien-
tów, jednocześnie dbając 
o najwyższy poziom 
świadczonych usług. 
Chcemy nadal  być po-
strzegani jako firma spój-
na - klient powinien czuć 



taki sam smak naszych 
dań, będąc w każdym 
z naszych, bez mała 200, 
lokali w Polsce. Ponadto 
staramy się dostosować 
cenę naszych produk-
tów do warunków ryn-
kowych tak, aby właśnie 
w Da Grasso klient zna-
lazł to, czego poszukuje. 
Wszystkie te czynniki po-
zwalają nam utrzymywać 
przewagę konkurencyjną 
i tym samym dystansować 
konkurencję.

W jaki sposób realizowa-
na jest polityka jakości?

- W sposób ciągły 
i konsekwentny reali-
zujemy strategię wzro-
stu jakości świadczonych 
w naszej sieci usług. Po-
przez identyfikację, oce-
nę i podejmowanie dzia-
łań korygujących wobec 



potencjalnych zagrożeń, 
zapewniamy bezpieczeń-
stwo naszych produktów, 
dając klientom gwarancję 
najwyższej jakości usług. 
Podstawę powyższych 
działań stanowi wdrażany 
zintegrowany system za-
rządzania jakością i bez-
pieczeństwem żywno-
ści według norm ISO. 
Przewidujemy certyfi-
kację tego systemu na 
czwarty kwartał tego 
roku. Aby utrzymać 
wysoki poziom świad-
czonych usług, potrzeb-
na jest ustawiczna dba-
łość o najwyższy standard 
wszystkich elementów sy-
stemu. Mamy wprowa-
dzony system HACCP 
i skutecznie funkcjonują-
cy Dział Jakości Sieci. Po-
zwala to realizować za-
łożoną politykę jakości. 
Zobowiązujemy wszyst-
kich naszych Franczy-
zobiorców do przyjęcia 
i konsekwentnego stoso-
wania zasad, które stano-
wią dla nas – Spółki Za-

rządzającej Siecią – cele 
nadrzędne. 

Dzięki konsekwentnie 
realizowanej polityce jako-
ści, Da Grasso pretenduje 
w tym roku do tytułu 
JAKOŚĆ ROKU. To nie pierw-
szy Państwa sukces?

- Dotychczas zdobyli-
śmy kilka ważnych wy-
różnień, m.in. jesteśmy 
laureatem nagrody Her-
mes Poradnika Restau-
ratora, która jest dla nas 
wyjątkowo ważnym wy-
różnieniem i istotną prze-
słanką mówiącą o tym, 
że klienci cenią sobie 
smak naszych wyrobów. 
W ubiegłym roku otrzy-
maliśmy również złoty 
Laur Konsumenta w ka-
tegorii restauracji siecio-



wych, wygrywając rywa-
lizację z tak znakomitymi 
i uznanymi markami jak 
McDonalds czy Sfinks. 
Myślę, że to coś znaczy.

Jakie są Plany spółki na 
przyszłość?

- Do końca 2009 roku 
zamierzamy uruchomić 20 

kolejnych lokali w Pol-
sce, m.in. w Gdańsku, 
Krakowie i Białymsto-
ku. Ponadto jesteśmy 
w trakcie realizacji pro-
jektu ”Da Grasso Re-
stauracje”. Restauracje, 

czyli lokale o wysokim 
standardzie, będą bazować 
na kultowej już pizzy, jed-
nakże w ich ofercie znaj-
dzie się przede wszyst-
kim szeroki wybór innych 
dań. W tej chwili  pilotażo-
wo działają już dwa loka-
le – w Łodzi i Katowicach, 
a już wkrótce także 
w Pruszkowie. W niedale-
kiej perspektywie rozwa-
żamy także ekspansję poza 
granice naszego kraju. 

Dziękuję za rozmowę.
Natalia Zarzeka
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Po pierwsze jakość...
Rozmowa z Robertem Fabiańskim, dyrektorem zarządzającym Sieci Da Grasso 

O włoskich smakach w polskiej kuchni czytaj już poniżej  >>
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Kuchnia polska słynie z wielu tra-
dycyjnych dań i potraw. W jaki spo-
sób firma Alex-Pol realizuje tradycję 
polskiego stołu?

- Naszym wiodącym produktem 
są tradycyjne polskie pierogi. Na-
dziewamy je serem, mięsem, kapu-
stą, grzybami, szpinakiem, a także 
truskawkami i czarnymi jagodami. 
Mają niezrównany smak. Poza tym, 
aby dopełnić obrazu polskiego stołu, 
naszą ofertę mrożonek wzbogacili-
śmy o kluski śląskie, kopytka, pyzy, 
kartacze i knedle. 

Czy możliwe jest od-
danie tradycyjnego 
smaku potrawy w pro-
dukcie mrożonym?

- Oczywiście. Na 
smak każdej potrawy, 
również tej mrożonej, 
podstawowy wpływ 
ma receptura i jakość 
surowców. Wszystkie 
nasze produkty two-
rzone są z miękkie-
go ciasta, przyrządzo-
nego z naturalnych 
składników, bez do-
datku konserwantów. 
Bazą dla naszych klu-
sek są świeże ziemnia-
ki, poddawane dokład-
nym procesom przygotowującym. 
Te odpowiednio dobrane składniki 
w połączeniu z tradycyjnym, robio-
nym według domowych receptur, 
farszem, dają wyśmienity smak. Goto-
we produkty poddajemy natychmia-
stowemu zamrażaniu w bardzo ni-
skich temperaturach i przechowujemy 





w idealnych warunkach magazyno-
wych, co pozwala zachować ich war-
tości odżywcze i walory smakowe. 

Marka Alex-Pol to również lody?
- Zgadza się. Trafiając w gusta 

klientów rozmaitością smaków tego 
najpopularniejszego letniego dese-
ru, zjednaliśmy sobie konsumentów 
w całej Polsce. Jednym z odbiorców 
jest także francuska firma Agapes, 
obsługująca sieci sklepów oraz re-
stauracje Pizza Pai, gdzie smakosze 
lodów delektują się naszymi smako-

łykami. Na-
sze lodowe 
desery do-

stępne są również w czeskich 
sieciach handlowych.

Pana firma zdobyła liczne nagrody 
i wyróżnienia, w tym nominację do ty-
tułu JAKOŚĆ ROKU 2009. Jaką ma Pan 
receptę na sukces?

- Dobrze zorganizowana praca 
w firmie to już połowa sukce-





su. Współpracujemy z zaufanymi, 
sprawdzonymi dostawcami ziem-
niaków, owoców, mięsa, sera i innych 
niezbędnych składników. Muszą one 
być zawsze najwyższej jakości. Pro-
dukcją zajmuje się doświadczona, 
odpowiedzialna załoga, która pra-
cuje na polskich maszynach najnow-
szej generacji. Poza tym wdrożyliśmy 
system ISO 9001:2000, ISO 22000:2005 
oraz system HACCP. Już wkrótce 

wdrożymy certyfikat BRC. 
Alex-Pol można 

spotkać na znanych 
prestiżowych impre-
zach targowych.

- Bierzemy udział 
w targach organizo-
wanych w Polsce i za 
granicą. Występowa-
liśmy ze swoimi pro-
duktami w Lipsku, 
Stuttgarcie i Ober-
hausen. Jesienią pla-
nujemy pojawić się na 
targach w Kolonii. To 
pozwala nam się roz-
wijać i poszerzać sprze-
daż naszych produktów 

na terenie Niemiec. Wierzymy, że 
nasza obecność tam będzie pomoc-
na w dotarciu do konsumentów 
w Belgii i Holandii, z czym wiążemy 
nasze najbliższe plany.

Dziękuję za rozmowę.
Marta Prusek – Galińska 





ciepłe lato kojarzy się z wakacjami. 
To czas umilania urlopowego odpo-
czynku chłodnymi smakołykami. 
Lody marki anita i cafe Morani od 
ponad 15 lat są najlepszym towarzy-
szem codziennych letnich spacerów. 

Producentem tych doskonałych 
lodów jest firma ANITA, bę-

dąca obecnie jednym z wiodących 
tego typu przedsiębiorstw w Pol-
sce. Jej nadrzędnym celem jest cią-
głe zaspokajanie potrzeb, wymagań 
i oczekiwań klientów, poprzez za-

pewnianie im zdrowej i bezpiecznej 
żywności. Lody Anita i Cafe Mora-
ni dostępne są w kubeczkach oraz 
w dużych rodzinnych pojemnikach. 
Lody firmy ANITA występują rów-
nież na rynku pod markami zna-
nych sieci handlowych, takich jak 
Auchan, Biedronka, Intermarche, 
Carrefour i Polo Market. 

Ale ANITA to nie tylko lody. 
W 1997 roku firma rozszerzyła swoją 
ofertę o gotowe dania mrożone, coraz 
bardziej popularne we współczesnej, 
polskiej kuchni. - W poprzednim 

roku zaskoczyliśmy klientów, wpro-
wadzając na rynek linię produktów 
pod marką Pyza Polska, którą tworzą 
pyzy i pierogi produkowane według 
domowych receptur. Do wytworze-
nia pierogów i pyz z tej serii używa-
my najwyższej klasy mieszanek mąk 
pszennych, świeżego, wyselekcjono-
wanego mięsa wieprzowego i woło-

wego, ziemniaków, truskawek 
i grzybów leśnych. Polski ry-

nek staje się bardzo chłon-
ny na gotową żywność 
dobrej, domowej jako-
ści - mówi Grzegorz 
Mordalski, właściciel 
Przedsiębiorstwa Pro-
dukcji Chłodniczej 
i Przetwórstwa Rolno 
– Spożywczego ANITA. 

Przedsiębiorst wo 
działa w oparciu o re-

strykcyjne normy jakoś-
ciowe, zarówno krajowe, jak 

i europejskie. Firma wdrożyła ISO 
22000:2005 oraz International Food 
Standard, a organizacja jej produk-
cji jest zgodna z wytycznymi HAC-
CP. Nie dziwi więc fakt nominacji 
zakładu do nagrody w konkursie 
JAKOŚĆ ROKU 2009. 

- Nasz pomysł na podnoszenie 
konkurencyjności firmy to stałe in-
westycje – w nowe linie technolo-
giczne, hale produkcyjne, ale także 
w personel. Z pewnością przełoży 
się to na sukces firmy w przyszłości 
- kończy Grzegorz Mordalski.

Sylwia Kruk

Marka roleski to synonim 
nowoc zesnej technologii 
i najwyższej jakości oferowa-
nych produktów. Jednak żadne 
skomplikowane terminy nie 
oddają tego, co w role-
skim jest najcenniejsze, 
czyli... smaku. Jedy-
nego w swoim rodzaju, 
niepowtarzalnego. To 
właśnie smak sprawia, 
że musztardy, ketchupy, 
majonezy, sosy i dres-
singi od ponad 3 dekad 
goszczą na stołach 
w Polsce i za granicą. 
a tradycja zobowiązuje!

Firma Roleski wie, 
że procentuje tylko 

konsekwentna inwe-
stycja w jakość. War-
to zatem wiedzieć, co 
tak naprawdę spra-
wia, że majonez jest 
niebiańsko kremowy, 
a ketchup smakuje jak 
żaden inny. - Zaplecze 
wybornego smaku 
tworzą: nieustannie 
modernizowana linia 
technologiczna, stale 
usprawniane meto-
dy zarządzania, kon-
troling, precyzyjna 
selekcja składników 
oraz niezawodny sy-
stem zamykania opa-
kowań- mówi Marek 
Roleski, właściciel 
Firmy Roleski. 

Dzięki temu, kon-
trahentami firmy od 
wielu lat są zarówno 

bezpośredni konsumenci, 
jak i rodzime oraz między-
narodowe koncerny spo-
żywcze. Zarówno produk-
ty, jak i sama firma w swej 

długiej historii wielokrot-
nie były nagradzane przez 
liczne gremia branżowe. 
Do najważniejszych należy 
m.in. Certyfikat Najlepsza 

Polska Jakość 2008 przyzna-
ny przez Polską Akademię 
Jakości. Tym samym Roleski 
dołączył do szeregu przed-
siębiorstw kształtujących 

nowoczesny wizeru-
nek przedsiębiorstw 
w kraju i za grani-
cą. Drugim, szczegól-
nie cennym wyróż-
nieniem, jest nagroda 
w konkursie Marka 
z Jakością, za któ-
rą stoją wprowadzo-
ne z sukcesem trud-
ne i żmudne systemy 
zarządzania jakością, 
m.in.: ISO 9001, AQAP, 
HACCP, BRC, IFS, ISO 
14001, OHSAS 18001, 
EU-Regulation 2092/91 
rozszerzony o NOP. 

- Dla nas to rzędy 
nudnych liter i cyfr, 
ale dla kontrahentów 
firmy to gwarancja ab-
solutnego bezpieczeń-
stwa w zakresie funk-
cjonowania firmy oraz 
jakości oferty – mówi 
Marek Roleski. 

Produkty marki 
Roleski znane są 
smakoszom niemal 
wszystkich kontynen-
tów. Musztardę ce-
nią Skandynawowie, 
zaś w sosach i dres-
singach rozkochali 
się Amerykanie i Bry-
tyjczycy, którzy bez 
wątpienia wiedzą, jak 
powinny smakować. 
A to najlepsza reko-

mendacja. Firma ma rów-
nież liczne certyfikaty 
i uprawnienia, które poma-
gają na trudnych rynkach 
międzynarodowych - m.in. 
International Food Stan-
dard. Dynamicznie rozwija-
jąca się sprzedaż poza grani-
cami kraju, już kilkakrotnie 
zapewniła Firmie Roleski 
najwyższe lokaty w Ogólno-
polskim Rankingu Liderów 
Eksportu, zaś w 2006 roku 
firma została wyróżniona 
Brylantem Liderów Ekspor-
tu. Ale jakość nie spoczywa 
na laurach, dlatego firma 
nie ustaje w poszukiwaniu 
nowych smaków i na bieżą-
co śledzi światowe trendy 
żywieniowe. 

Ostatnie lata to między 
innymi zwrot ku naturze 
i wykorzystanie potencjału, 
jaki kryje w sobie przetwór-
stwo wolne od środków 
konserwujących i sztucz-
nych barwników. Majonez 
oraz musztardy z innowa-
cyjnej linii Roleski Natura 
okazały się strzałem w dzie-
siątkę i bezwzględnie trafi-
ły w gust nawet bardzo wy-
magających zwolenników 
żywności organicznej. 

Rok 2008 to ukłon firmy 
w stronę polskiej tradycji, 
która słynie z dobrej kuch-
ni. W pierwszej kolejności 
na polskie stoły trafił Ma-
jonez Regionalny Roleski, 
który swój idealnie wywa-

żony smak zawdzięcza se-
kretnej, tradycyjnej recep-
turze. Nowy majonez jest 
dokładnie taki, jaki kocha-
ją Polacy – aksamitnie kre-
mowy, z charakterystycz-
nym posmakiem łagodnej 
musztardy. 

Bogata oferta sprzedawa-
na jest nie tylko pod marką 
Roleski. Firma jest cenionym 
podwykonawcą polskich 
i zagranicznych koncernów, 
którym zapewnia komplek-
sową obsługę. Zaawanso-
wana technologia umożli-
wia pakowanie produktów 
w odpowiednie opakowa-
nia od różnorodnych słojów 
począwszy, poprzez popu-
larne PET-y, a kończąc na 
praktycznych tubach. Tak 
atrakcyjne portfolio spra-
wia, że firma jest dobrym 
partnerem w biznesie. Ro-
dzinny system zarządzania 
firmą, wsparty nowoczes-
nymi technologiami oraz 
dbałość o jakość sprawiły, 
że dzisiaj Roleski należy do 
grona największych krajo-
wych producentów żyw-
ności. - Nic nie motywuje 
równie skutecznie, jak sil-
na pozycja firmy, sprawia-
jąca, że dalsze inwestycje 
mają sens, produkty smaku-
ją coraz lepiej, a Roleski od 
ponad 30-stu lat jest marką 
godną zaufania! - podsumo-
wuje Marek Roleski.

Natalia Zarzeka 
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Receptura z tradycją
Rozmowa z Alojzym Szczerbą, właścicielem firmy Alex-Pol

Na lato – ANITA
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Inwestycja w dobry smak

wego, ziemniaków, truskawek 
i grzybów leśnych. Polski ry-

nek staje się bardzo chłon-

działa w oparciu o re-
strykcyjne normy jakoś-

Tradycyjne smaki 
polskiej kuchni

Lody MOraNI 
o smaku śmietankowo-czekoladowym
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Nie sposób wyobrazić sobie 
polskiego domu bez stołu. Ten 
powszechny mebel pełni bar-
dzo ważne zadanie – integruje 
i zbliża ludzi. Ma być wygodny, 
funkcjonalny i ogólnodostępny. 
Taką samą funkcję musi pełnić 
galanteria stołowa. Produkty 
użytkowe marki arTeFe, 
poprzez swoją nienaganną 
estetykę, powodują, że chwile 
spędzone przy stole są prawdzi-
wie niezapomniane.

Polacy przyzwyczaili się 
do stale rosnącego stan-

dardu życia. Wybierają pro-
dukty i usługi najwyższej 
jakości oraz o doskonałej 
funkcjonalności. Nie bez zna-
czenia są również walory 
estetyczne używanych na co 
dzień akcesoriów. Tym właś-
nie można tłumaczyć suk-
ces marki ARTEFE. Szeroki 
asortyment akcesoriów sto-
łowych oferowanych przez 
kielecką spółkę, charaktery-
zuje się atrakcyjnym, nowo-
czesnym wzornictwem oraz 
dbałością o każdy detal. - Od 
momentu, kiedy w 2005 roku 
przejąłem markę ARTEFE, 
ciągle stawiamy na jakość. 
Dbamy o to, by stołowe arty-
kuły użytkowe opuszczające 
nasze magazyny cechowały 
się dokładnością wykona-
nia. Wiem, że klient zwraca 
uwagę nawet na najdrobniej-
sze szczegóły. To wymusza 
stosowanie najlepszych ma-
teriałów i półproduktów, 

wsparte najnowszymi tech-
nologiami – mówi dr Leszek 
Ruchwa, prezes zarządu 
ARTEFE SA. 

Produkty sygnowane logo 
ARTEFE wykonane są z naj-
modniejszych 
obecnie surow-
ców – stali nie-
rdzewnej, szkła, 
porcelany, gra-
nitu, drewna: 
merbau i wen-
ge oraz czarny 
dąb. Kompilacja 
tych elementów 
daje specyficz-
ny efekt – pro-
dukt o charak-
t e r y s t yc z n e j 
stylistyce, pa-
sujący do okre-
ślonego, nowo-
czesnego typu 
wnętrz. Akceso-
ria stołowe wy-
twarzane przez 
kielecką spół-
kę, powstają w 
oparciu o mo-
der n i s t yc z ne 
koncepcje znakomitych pro-
jektantów. – Od wielu lat 
czerpiemy z wiedzy i do-
świadczenia absolwentów 
krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych: Olimpii Ajakaiye, 
Marka Liskiewicza, Stani-
sława Półtoraka i Marka Su-
chowiaka. To właśnie dzięki 
tym designerom, nasze pro-
dukty są tak nowoczesne 
i przez to dobrze przyjmo-

wane przez rynek – podkre-
śla prezes Ruchwa. 

Asortyment ARTEFE 
dzieli się na grupę produk-
tów wyposażenia stołu jadal-
nego i grupę wyposażenia 

stołu biznesowego. Pierw-
sza z nich zawiera m.in. ze-
stawy przyprawowe, cu-
kiernice i pojemniki na olej, 
a także wazony. Gamę pro-
duktów biznesowych tworzą 
różnego rodzaju podstawki 
na telefony komórkowe, wi-
zytowniki, etui na cygara 
oraz biżuteria. 

Jakość produktów ARTE-
FE została dostrzeżona i do-

ceniona przez Polskie Cen-
trum Badań i Certyfikacji, 
głównego partnera konkursu 
JAKOŚĆ ROKU. Spółka trzy-
krotnie w latach 2006 – 2008 
zdobyła nagrodę w tym pre-
stiżowym programie. Tym 
samym znalazła się w wą-
skim gronie firm, które zdo-
były Złotą Nagrodę Jakości. 
Spółka wykorzystuje zdo-
byte logo programu do bu-
dowania i umacniania wize-
runku. Informacja o sukcesie 
w konkursie pojawia się we 
wszelkich komunikatach 
prasowych i internetowych, 

a logo JAKOŚĆ ROKU jest 
zamieszczane w katalogach 
produktów. 

Stały, systematyczny roz-
wój firmy, zostanie niedługo 
zwieńczony debiutem giełdo-
wym na parkiecie NewCon-

nect. – Pod koniec lipca br. 
będzie miała miejsce pierw-
sza publiczna emisja 15-20% 
udziałów w spółce. Pozyska-
ne w ten sposób środki zo-
staną w pełni zaangażowane 
w rozbudowę firmy. Chcemy 
przeznaczyć je na inwestycje 
technologiczne czyli uzupeł-
nienie parku maszynowego. 
Ponadto stworzymy fran-
chisingową sieć sprzedaży 

naszych produktów. Stan-
dy z szyldem ARTEFE będą 
obecne we wszystkich naj-
ważniejszych galeriach han-
dlowych w największych 
polskich miastach – planuje 
Leszek Ruchwa. 

Obecnie głównym, bo aż 
50-procentowym kanałem 
dystrybucji wyrobów AR-
TEFE, jest Internet. Klien-
ci za pośrednictwem strony 
www.sklep.artefe.pl mogą 
nabyć serie produktów: MO-
ASIS, OLIMPIA, ABAKUS, 
BONA, MODERN, DECO 
i MOYA NOVA. Uzupełnie-
niem tego sposobu dotar-
cia do klientów będą samo-
dzielne stoiska sprzedażowe 
umieszczone w pasażach ga-
lerii handlowych. Pierwsze 
z nich pojawią się w kra-
kowskiej Galerii Kazimierz, 
kieleckiej galerii Echo oraz 
w Warszawie - w galerii Pro-
menada. Warto nadmienić, że 
od kilku lat w Krakowie przy 
ulicy Grodzkiej 61 znajduje 
się również w pełni wyposa-
żony sklep firmowy. 

Oferta spółki ARTEFE, ze 
względu na modne wzorni-
ctwo, skierowana jest do lu-
dzi młodych. Stanowi znako-
mity element wyposażenia 
nowoczesnych wnętrz. Do-
skonale wpisuje się w naj-
nowsze trendy architekto-
niczne. Warto na bieżąco 
śledzić nowości ARTEFE, by 
nie przeoczyć ciekawych ko-
lekcji, pasujących do Twojego 
salonu, jadalni i kuchni. 

Krzysztof Stadler 
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Stół symbolem polskiej gościnności 

w dobrej kuchni niezbędnym 
elementem smacznego goto-
wania są przyprawy. Firma 
MarSYL produkuje je już od 
16 lat. Spółka zajmuje wysokie 
miejsce w czo-
łówce branży 
s p o ż y w c z e j . 
w swojej ofercie 
ma całą gamę 
r óżnor odnyc h 
przypraw, ziół, 
a także wszel-
kich dodatków 
do wypieku ciast 
i ich zdobienia.

Tym, co wyróż-
nia produkty 

firmy MARSYL na 
tle konkurencji, jest 
przede wszystkim ich świet-
na jakość i niewygórowana 
cena. Niewielu producentom 
udaje się takie połączenie. 
Spółce zależy również na ta-
kich klientach, którzy dbają 
o zasobność swojego portfe-
la. Dzięki jej produktom, naj-
bardziej wykwintne dania nie 
tylko świetnie smakują, ale 
również apetycznie prezen-
tują się na polskich stołach. 
- Dbałość o jakość naszych 
produktów rozpoczyna się 
już na etapie doboru surow-
ców. Współpracujemy tylko 
ze sprawdzonymi dostawca-
mi, których darzymy pełnym 
zaufaniem. Dzięki wdrożone-
mu systemowi HACCP mo-

żemy zadbać o prawidłowość 
przebiegu procesu zarówno 
produkcji, jak i dystrybucji. 
Duży nacisk kładziemy na 

to, by towar był 

świeży i w jak najkrótszym 
czasie trafiał do konsumenta. 
To niezwykle istotne, zwłasz-
cza w przypadku przypraw 
mielonych – podkreśla Piotr 
Marecki, współwłaściciel 
P.H.U. MARSYL S.C.

Śledząc zmiany tendencji 
w polskiej kulinarii, MAR-
SYL co roku wzbogaca swo-
ją ofertę o nowe propozycje. 
Oprócz tradycyjnych przy-
praw, ziół i herbat produku-
je również dodatki do ciast. 
Spółka dba, aby jej produk-
ty zaspokajały nawet najbar-
dziej wymagające podnie-
bienia klientów, dla których 
liczy się doskonały smak, 

aromat, a także estetyka wi-
zualna potraw. 

Potwierdzeniem, że fir-
mie się to udaje, jest zaufanie 
klientów, zdobyte już w mo-

mencie poja-

wienia się pierwszych 
produktów firmowanych 
logo MARSYL. – Bardzo ce-
nimy sobie lojalność naszych 
konsumentów. Szczególnym 
osiągnięciem jest dla nas no-
minacja do tytułu JAKOŚĆ 
ROKU 2009. To duże wyróż-
nienie i nobilitacja dla naszej 
firmy. To motywuje nas do re-
alizacji planów związanych 
z rozbudową naszego zakła-
du, a także wyznaczania no-
wych celów wraz z utrzyma-
niem wysokiej jakości naszych 
produktów, zgodnie z naszym 
hasłem „…bo liczy się smak!” 
– kończy Piotr Marecki.

Marta Prusek - Galińska 
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MARSYL 
zdobi i smakuje 

Tworzeniem przypraw zajmu-
je się Pan już kilkanaście lat. Skąd 
pomysł na taką działalność?

- Z pasji do smaku. Do sma-
ku i zapachu. Ich różnorodność 
inspiruje mnie i cały nasz ze-
spół do tworzenia rozmaitych 
przypraw, od tych najprost-
szych, popularnych i jedno-
składnikowych, po najbar-
dziej wyszukane kompozycje 
aromatycznych ziół i staran-
nie wyselekcjonowanych su-
szonych warzyw. To właśnie 
w przyprawie tkwi tajemnica 
dobrych dań. Mając to na uwa-
dze, wiemy, że smak każdej no-
wej receptury musi być orygi-
nalny, niepowtarzalny i po 
prostu doskonały.

Czy tworzenie przypraw 
jest trudne?

- Jest przede wszystkim 
długotrwałe. Sporządzenie 
pierwszej kompozycji zajęło 
nam blisko rok. Jednak ten 
proces, te wszystkie eks-
perymenty, degustacje, 
dodawanie, ujmowanie, 
mieszanie różnych składni-
ków daje nam niezwykle dużo 
przyjemności. Bezcenną rolę 
spełnia w tym zmysł powo-
nienia - pozwala dostrzec nie-
doskonałość składu tworzonej 
mieszanki. Jeżeli czegoś bra-
kuje, jeżeli ma ona swego ro-
dzaju skazę – zapach obnaży 
ją bezlitośnie. Wiemy wów-
czas, że smak należy podkre-
ślić lub uzupełnić, np. natural-
nymi olejami, które, mimo że 





to technicznie bardzo trudne, 
wykorzystujemy do produk-
cji naszych wyrobów. Wyczu-
cie smaku bywa więc nieprze-
kupnym cenzorem, zwłaszcza, 
gdy zleca się nam stworzenie 
konkretnej przyprawy, ale tak-
że gdy chodzi o doskonalenie 
smaków już istniejących.

Co decyduje o jakości Pań-
stwa produktów?

- Warunkuje ją nasze dą-
żenie do doskonałości smaku. 
Jakość naszych przypraw jest 
bezkonkurencyjna i docenia-
na przez kontrahentów. 
Jako niewiel-
ka fir-

ma, dostarczająca mieszanki 
przyprawowe dla przemysłu 
mięsnego i gastronomii, nie 
możemy sobie pozwolić na ob-
niżenie jakości. Dbamy więc 
o nią już na etapie doboru su-
rowców. Muszą być one natu-
ralne, najwyższej jakości, od 
sprawdzonych producentów. 
Odpowiednie składniki decy-
dują nie tylko o smaku danej 



przyprawy, ale również o tym, 
jakie walory smakowe, zapa-
chowe czy estetyczne może ona 
zapewnić wędlinom czy potra-
wom w ogóle. W trosce o bez-
pieczeństwo i jakość naszych 
produktów wdrożyliśmy sy-
stem GMP oraz HACCP. 

Firma Digesta została nomi-
nowana do tytułu JAKOŚĆ ROKU 
2009 w konkursie organizowa-
nym przez naszą redakcję oraz 
Polskie Centrum Badań i Certy-
fikacji. Jakie znaczenie ma dla 
Pana to wyróżnienie?

- To potwierdzenie wy-
sokiej jakości naszych 

produktów i na-
szej pozy-

c j i 

na rynku, mimo potężnej kon-
kurencji zachodnich produ-
centów. Motywuje nas to do 
poszukiwania nowych sma-
ków i wzbogacania naszej 
oferty. Nominację tę zawdzię-
czam również całemu zespoło-
wi pracowników, zwłaszcza ich 
zamiłowaniu do tego, co robią.

Dziękuję za rozmowę.
Marta Prusek – Galińska 
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Z pasji do smaku
Rozmowa z Łukaszem Florenckim, twórcą przypraw Digesta

dobrych dań. Mając to na uwa-
dze, wiemy, że smak każdej no-
wej receptury musi być orygi-

- Jest przede wszystkim 
długotrwałe. Sporządzenie 
pierwszej kompozycji zajęło 

na przez kontrahentów. 
Jako niewiel-
ka fir-

- To potwierdzenie wy-
sokiej jakości naszych 

produktów i na-
szej pozy-

c j i 

Kolekcja Bona

Bogata oferta firmy Marsyl

Linia abakus

Paleta przypraw Digesty
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W tej chwili do 
sklepów trafia nowa 
seria garnków ema-
liowanych Flox. Czy 
wraz z nimi spół-
ka wkracza w nowy 
okres?

- Z pewnością. 
Nowy produkt to 
nowa jakość w ni-
czym nieustępu-
jąca podobnym wyrobom, 
np. niemieckim. Nowa se-
ria obejmuje garnki o śred-
nicy od 16 do 24 cm, w jed-
nolitych, żywych kolorach, 
z uchwytami ze stali nie-
rdzewnej i szklanymi po-
krywami. Produkt został 
zaprojektowany tak, aby 
spełniać wymagania nawet 
najbardziej wymagających 
konsumentów. Wykorzysta-
no m.in. specjalną powłokę 
Easy to Clean, która jest ła-
twa w czyszczeniu, zapo-
biega przywieraniu potraw 
oraz, co najważniejsze, jest 

bezpieczna dla zdrowia. 
Garnki Flox nadają się do 
wszystkich rodzajów kuch-
ni, w tym indukcyjnych  
i mogą być myte w zmywar-
kach. Co ważne - można ich 
także używać do zapiekania 
potraw! Inni tego nie potra-
fią. Naczynia Flox doskonale 
odnajdą się w każdej kuch-
ni, a zwłaszcza w nowoczes-
nych domach młodych Po-
lek. Zresztą już teraz Floxy 
zbierają doskonałe recenzje. 
Pozytywne opinie oraz reko-
mendacje dla tego produktu 
otrzymaliśmy m.in. od Ro-
berta Makłowicza, który jest 
ambasadorem marki Emalia 
Olkusz.

Ostatni rok był dość trudny 
dla spółki. Spadła sprzedaż  
i to mimo dobrej koniunktury. 
Co się stało? 

- Niestety mocno ucier-
pieliśmy w związku z ze-
rwaniem współpracy z na-
szym głównym partnerem 
handlowym. Z firmą Flo-
rentyna spółka Emalia Ol-
kusz podpisała w 2006 roku 
umowę dystrybucyjną. 
Przedstawiciele Florenty-
ny zadeklarowali bowiem 
odbiór sporej części naszej 
produkcji. Dwa lata później 
Florentyna wprowadziła do 
obrotu znak Emalia Domo-





wa łudząco podob-
ny do naszego logo. 
Dodatkowo firma 
Florentyna przesta-
ła wywiązywać się 
z zakontraktowa-
nych wielkości od-
bioru naszych pro-
duktów. Uznaliśmy, 
że ten znak może 
wprowadzać na-

szych klientów w błąd, co 
do producenta oznaczonych 
nim garnków. Nie mieliśmy 
wyjścia; musieliśmy wy-
powiedzieć feralną umowę  
i skierować sprawę do sądu, 
z zarzutem popełnienia 
przez Florentynę czynu nie-
uczciwej konkurencji. W tej 
chwili sprawa jest w toku. 
Sąd Okręgowy w Kaliszu 
zakazał Florentynie uży-
wania znaku Emalia Domo-
wa do czasu prawomocnego 
rozstrzygnięcia sporu. Tym 
samym uznał nasze roszcze-
nia za wiarygodne. 

Jakie straty poniosła Ema-
lia Olkusz?

- Ogromne. To nie tyl-
ko kwestia niesprzedane-
go produktu, ale także za-
kontraktowanego surowca 
i magazynów pełnych nie-
odebranego towaru. Jednak 
największą szkodę ponieśli 
nasi klienci. Towar dystry-
buowany przez Florentynę 
pochodził z importu z Chin 
i Rumunii, trudno zweryfi-
kować, czy spełniał przyję-
te standardy jakości. Jeżeli 
nie, wielu naszych klientów 
przekonanych, że kupu-



je wyrób z Olkusza, mogło 
zrazić się do naszej marki. 
Teraz musimy włożyć wiele 
wysiłku, aby odbudować ich 
zaufanie.

Czy jest możliwe porozu-
mienie z Florentyną?

- Na ich wniosek przystą-
piliśmy do pozasądowych 
negocjacji. Rozmowy trwają, 
efekt nie jest przesądzony. 

Czy tej sytuacji można było 
uniknąć?

- Zapewne tak, ale ponie-
waż z Florentyną współpra-
cowaliśmy od ponad 15 lat, 
to nikt, podpisując umowę, 
nie przypuszczał, że mogą 
pojawić się jakiekolwiek 
kłopoty. Cóż, dostaliśmy na-
uczkę, ale i wyciągnęliśmy 
wnioski na przyszłość. 

Ż adnyc h umów na 
wyłączność?

- Oczywiście. Przez ostat-
nie pół roku ciężko pracowa-
liśmy, aby postawić spółkę 
na nogi. Zamknęliśmy od-

dział w Myszkowie i prze-
nieśliśmy jego produkcję 
do Olkusza. Zracjonalizo-
waliśmy gospodarkę włas-
nym zapleczem, rezygnując 
z wynajmowanego biurow-
ca, podnieśliśmy jakość 
wyrobów, decydując się na 
produkcję wyłącznie w I ga-
tunku. Zrobiliśmy przegląd 
wzorów graficznych, dopra-
cowaliśmy projekt nowych 
garnków i uruchomiliśmy 
sklep internetowy. Ale prze-
de wszystkim odbudowa-
liśmy zerwane nici dystry-
bucyjne. Nasze produkty 







pojawiły się już w sieciach 
Makro i Selgros. Wierzę, 
że wkrótce także pozosta-
łe sieci handlowe docenią 
prawdziwą jakość naszych 
naczyń i zadbają o zadowo-
lonego klienta. 

Naczynia z Emalii Olkusz 
zdobyły nominację w konkur-
sie JAKOŚĆ ROKU 2009. Czy to 
pomoże w odbudowie marki? 

- Jakość jest dla nas ab-
solutnym priorytetem. Nie 
mamy zresztą wyjścia. Nie 
możemy konkurować z na-
czyniami z Chin ceną. Mo-
żemy za to zaoferować 
doskonały garnek, który bę-
dzie towarzyszył użytkow-
nikowi latami i pozwoli na 
wiele kulinarnych podroży. 
Podróży bezpiecznych dla 
zdrowia! Aby to osiągnąć, 
rozbudowaliśmy dział kon-
troli jakości. Dzisiaj to nie 
tylko ISO 9001, ale faktycz-
ne zaangażowanie każdego 
pracownika w podnosze-
nie jakości. Każdy z na-
szych wyrobów przechodzi 
przez ręce kontrolującego ja-
kość pracownika, kilka razy  
w trakcie produkcji i jesz-
cze na koniec tuż przed za-
pakowaniem. Jeżeli nie speł-
nia norm, trafia na przemiał! 
Używamy wysokiej jako-
ści szkliwa i dbamy o każdy 
szczegół. Wszystkie nasze 
naczynia mają świadectwo 
dopuszczenia wydane przez 
Państwowy Zakład Higieny. 
W przypadku emalii jest to 
szczególnie ważne - złej ja-
kości powłoki szkliste mogą 
zaszkodzić. 

Na koniec jeszcze pytanie  
o najbliższe plany.

- Promocja naczyń Flox, 
jako nowoczesnego, dosko-
nałego do gotowania i bez-
piecznego dla zdrowia, 
garnka oraz wprowadze-
nie nowej marki Nostalgia, 

prezentującej naczynia i ze-
stawy śniadaniowe w daw-
nym stylu, świetne np. dla 
agroturystyki. Produkuje-
my naczynia emaliowane 
od ponad 100 lat. Jesteśmy 
jednym z niewielu produ-
centów na świecie, a marka 
Emalia Olkusz jest rozpo-
znawalna także poza grani-
cami naszego kraju. Chcemy 
ocalić tę tradycję. Emalia Ol-
kusz to przecież jedna z nie-
licznych polskich marek, ja-
kie przetrwały do dziś!

Dziękuję za rozmowę. 
Marcin Kałużny
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Nowe naczynia, nowa Emalia 
Rozmowa z Danielem Więzikiem, prezesem zarządu Emalia Olkusz SA

Dlaczego emalia?
W ostatnich latach  

w polskich i euro-
pejskich kuchniach 

coraz częściej goszczą na-
czynia emaliowane. Rene-
sans popularności wiąże się 
z jej prozdrowotnymi właś-
ciwościami.  Emalia to nic 
innego jak szklista warstwa, 
którą kładzie się na stalo-
we naczynia. Szkło, jako je-
dyny materiał, nie wchodzi  
w reakcje z żywnością. Go-
towanie w naczyniach ema-
liowych jest najzdrowszym 
z możliwych. Emaliowa-
ne garnki doskonale nada-
ją się dla dzieci i alergików,  
zachowują walory użytko-

we przez wiele lat. Są funk-
cjonalne i łatwe w pielęg-
nacji – nadają się do mycia  
w zmywarkach, a szczelne 
pokrywy gwarantują skró-
cony czas gotowania. Można 
ich używać na kuchenkach 
gazowych, elektrycznych, 
płytach ceramicznych  
i kuchniach indukcyjnych. 
Te zalety powodują, że uży-
wają ich światowe kulinar-
ne gwiazdy, m.in.: Marta 
Steward i Nigella Lawson, 
a ostatnio także dobrze 
wszystkim znany Robert Ma-
kłowicz, używający w swoim 
programie kulinarnym właś-
nie naczyń z Emalii Olkusz.

Sto lat minęło
Fabryka Naczyń Emalio-

wanych z niewielkie-
go, podkrakowskiego 

Olkusza, istnieje nieprze-
rwanie od ponad wieku. 
Na przestrzeni lat zmieniali 
się właściciele, technologia, 
wzornictwo. Niezmienne 
pozostało jedno 
– najwyższa ja-
kość emaliowa-
nych naczyń. 

Olkuska fa-
bryka naczyń 
emaliowanych 
powstała w 1907 
roku, jako Ak-
cyjne Towarzy-
stwo Tłocznych 
i Emaliowanych 
Wyrobów We-
sten i do dziś 
pozostaje jedy-
nym producen-
tem tego asorty-
mentu w Polsce.  
W pierwszych la-
tach po wojnie fabryka prze-
kształciła się w przedsię-
biorstwo państwowe, aby 
w 1992 roku stać się jedno-
osobową Spółką Skarbu Pań-
stwa. Rok później Olkuska 
Fabryka została włączona 
do Programu Powszechnej 
Prywatyzacji poprzez Naro-
dowe Fundusze Inwestycyjne.  
W styczniu 2003 roku zosta-
ła sprywatyzowana. Nowy 
właściciel, kreśląc strategię 
dla firmy, stworzył dwa nie-
zależne podmioty: Emalię 
Olkusz Sp. z o. o. - produku-
jącą naczynia kuchenne oraz 
Emalię SA - oferującą artyku-
ły sanitarne. 

W nowych warunkach 
Emalia Olkusz szybko za-
częła zwiększać sprzedaż. 
Rozwój nie byłby możliwy, 
gdyby nie wykwalifikowa-
na kadra. Załoga Emalii to 
oddani swojemu zajęciu fa-
chowcy, którzy o emalio-
wanych naczyniach wiedzą 
praktycznie wszystko.  

W styczniu 2007 roku 
wprowadzono nowe logo 
Emalii, które pomimo nowo-

czesnego wyglądu, zacho-
wuje znamiona tradycji. Jego 
zadaniem jest wprowadze-
nie spółki w nowe stulecie. 
Pojawiła się również zmie-
niona strona internetowa 
www.emalia.pl prezentują-
ca nową wizję firmy.

W lutym 
2008 roku Ema-
lia przekształ-
ciła się w Spół-
kę Akcyjną.  Na 
rynku wygry-
wa jakością. 
Produkuje na-
czynia wyłącz-
nie w I gatun-
ku, w oparciu 
o wdrożony sy-
stem zarzą-
dzania jakością 
ISO 9001:2000. 
D o d a t k o w o , 
wszystkie garn-
ki posiada-
ją świadectwo 

dopuszczenia do kontaktu 
z żywnością, wydane przez 
Państwowy Zakład Higieny. 

Emalia Olkusz to nie tylko 
garnki. W fabryce powstają 
kubki, miski, rondle, talerze, 
bańki na mleko, brytfanny, 
imbryki i patelnie. Może-
my wybierać w niezliczonej 
gamie wzorów i kolorów: 
maki, słoneczniki, wzory 
geometryczne, jabłka, irysy, 
gerbery. 

Poza tym fabryka oferu-
je patelnie z oryginalną po-
włoką Teflon®Classic pocho-
dzącą z koncernu Du Pont 
oraz serię naczyń ze stali 
nierdzewnej. 

Popularne pralki Frania, 
wirówki i kuchenki gazowe 
Światowit także powstają  
w Olkuszu. Cieszą się one 
niezmienną popularnością.

Tegorocznym hitem jest 
absolutna nowość – seria 
garnków Flox. Dzięki nowa-
torskiemu wzornictwu i pro-
stej, jednobarwnej kolory-
styce, te naczynia pasują do 
każdej, nawet ultranowo-
czesnej kuchni.

Klasyczne produkty z serii Nostalgia

radość gotowania z emalią




