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Niebawem�ważna�debata�o turystyce�
Kongres�Turystyki�Polsko-Czeskiej,�Świdnica 05-06.10.2021�r.
Polska�i Czechy,�jako�sąsiedzi,�współpracują�turystycznie�od lat.�Przybiera�to�różne�formy�i poziomy�satysfakcji.
Czas�porozmawiać�w szerokim�gronie�osób�o tym,�jak�powinna�wyglądać�ta�kooperacja,�a także�gdzie�i jak�należałoby�ją�poprawić.�

Słu�żyć�te�mu�bę�dzie�Kon�gres�Tu�-
ry�sty�ki� Pol�sko�-Cze�skiej� –� jed�-
na z naj�więk�szych�i naj�waż�niej�-
szych� de�bat� te�go� sek�to�ra� obu
kra�jów,�któ�ra�or�ga�ni�zo�wa�na jest
w ra�mach� pro�jek�tu� „Tu�ry�sty�ka
–� wspól�na spra�wa”� do�fi�nan�so�-
wa�ne�go�z Eu�ro�pej�skie�go�Fun�du�-
szu� Roz�wo�ju� Re�gio�nal�ne�go
Pro�gra�mu�Współ�pra�cy� Trans�-
gra�nicz�nej 2014�–�2020�In�ter�reg
V�-ARe�pu�bli�ka�Cze�ska�–�Pol�ska.
Świd�ni�ca�na Dol�nym�Ślą�sku

już� od kil�ku� lat,� je�sie�nią,� jest
tra�dy�cyj�nym�miej�scem�spo�tkań

bran�ży� tu�ry�stycz�nej,� sa�mo�rzą�-
dow�ców,�przed�sta�wi�cie�li�na�uki,
or�ga�ni�za�cji� po�za�rzą�do�wych,
przed�się�bior�ców�i in�nych�in�sty�-
tu�cji.� Pod�czas� te�go�rocz�ne�go
kon�gre�su,�któ�ry�ma�być�zwień�-
cze�niem�i pod�su�mo�wa�niem�pro�-
jek�tu�„Tu�ry�sty�ka�–�wspól�na spra�-
wa”,�bę�dzie�oka�zja�do dys�ku�sji
w sze�ro�kim�za�kre�sie�m.in.�na te�-
mat�wpły�wu�świa�to�wej�pan�de�mii
nabran�żę.�Mo�wa�bę�dzie�też�o tu�-
ry�sty�ce�so�cjal�nej�(efekt�bo�nu�tu�-
ry�stycz�ne�go)�i wspól�nym�dzie�-
dzic�twie� na pol�sko�-cze�skim

po�gra�ni�czu� w kon�tek�ście� pro�-
duk�tów�i in�ter�pre�ta�cji�dzie�dzic�-
twa.� Uczest�ni�cy� po�dej�mą� też
dys�ku�sję�na te�mat�zja�wisk�wno�-
wych�me�diach�–�in�flu�en�cer�mar�-
ke�tin�gu,�czy�blo�gos�fe�ry.�
Kon�gres� pla�no�wa�ny� jest

w for�mu�le� tra�dy�cyj�ne�go� spo�-
tka�nia.�Miej�scem�de�bat�bę�dzie
świd�nic�ki�Te�atr�Miej�ski.�Wy�da�-
rze�nie�bę�dzie�sta�no�wi�ło�do�sko�-
na�łą�oka�zję�dowza�jem�ne�go�po�-
zna�nia� się� i in�te�gra�cji� je�go
uczest�ni�ków,�zdo�by�cia�wie�dzy,
na�wią�za�nia�kon�tak�tów,�wy�mia�-

ny�po�glą�dów,�po�szu�ki�wa�nia�part�-
ne�rów,�po�dzie�le�nia�się�do�bry�mi
prak�ty�ka�mi,� prze�ana�li�zo�wa�-
nia błę�dów�oraz�wy�pra�co�wa�nia
wspól�ne�go�sta�no�wi�ska�w za�kre�-
sie�dal�szych�dzia�łań�na rzecz�roz�-
wo�ju�tu�ry�sty�ki�i współ�pra�cy.�
Pod�czas� świd�nic�kie�go� kon�-

gre�su�wy�stą�pią�m.in.:�prof.�WSB
dr�hab.�Ma�rek�No�wac�ki�(„Plan
in�ter�pre�ta�cji� dzie�dzic�twa� dla
re�gio�nu� pol�sko�-cze�skie�go� po�-
gra�ni�cza”),� dr� Piotr� Za�wadz�ki
(„In�flu�en�cer�mar�ke�ting�w tu�ry�-
sty�ce�–�prze�słan�ki,�for�my,�in�spi�-

ra�cje”),� prof.� AWF� dr� hab.
Zyg�munt�Kru�czek�(„Me�to�do�lo�-
gia�two�rze�nia�trans�gra�nicz�nych
pro�duk�tów�tu�ry�stycz�nych”),�mgr
Ma�rek� Cie�cha�now�ski,� Dol�no�-
ślą�ska� Izba� Tu�ry�sty�ki� („Efekt
wpro�wa�dze�nia�bo�nu�tu�ry�stycz�ne�-
go�oraz�kon�dy�cja�biur�po�dró�ży
wcza�sie�pan�de�mii”),�prof.�UEW
dr�hab.�Piotr�Gry�szel�(„Fre�kwen�-
cja�i struk�tu�ra�ru�chu�tu�ry�stycz�-
ne�go� w atrak�cjach� tu�ry�stycz�-

nych� Dol�ne�go� Ślą�ska� –� efekt
pan�de�mii�w tu�ry�sty�ce”).�Od�bę�dą
się�tak�że�warsz�ta�ty�po�świę�co�ne
m.�in.�sku�tecz�ne�mu�pro�wa�dze�niu
blo�ga�tu�ry�stycz�ne�go,�czy�ocze�ki�-
wa�niom�klien�tów�z Czech,�Nie�-
miec�i Chin�–�jak�przy�go�to�wać
ofer�tę� od�po�wia�da�ją�cą� gu�stom
tu�ry�stów�za�gra�nicz�nych?

Za pi sy i pro gram
www.tu ry sty kaw spol na spra wa.pl

Zdjęcia pochodzą z konferencji „Turystka dziedzictwa i smaku", która odbyła się 21-22.04.2021 r. w Świdnicy oraz ubiegłorocznej gali wręczenia nagród dla najlepszych produktów i usług turystycznych roku

Sztan�da�ro�wym�wzo�rem,�jak�za�-
rzą�dzać�gmi�ną�na wy�so�kim�po�-
zio�mie�jest�nie�wąt�pli�wie�przy�kład
gmi�ny� Tar�czyn,� któ�ra� dzię�ki
spraw�ne�mu�za�rzą�dza�niu�i da�le�-
ko�wzrocz�ne�mu�pla�no�wa�niu,�ja�-
kie�wy�róż�nia�ją�wło�da�rzy�gmi�ny,
roz�wi�ja�się�dy�na�micz�nie,�po�mi�-
mo� trud�nych� re�aliów� zwią�za�-
nych�zpan�de�mią�ko�ro�na�wi�ru�sa.�

Bar ba ra Ga licz,�Bur�mistrz�Tar�-
czy�na,gmi�ną�za�rzą�dza�odwie�lu�lat.
Dzię�ki� jej� za�an�ga�żo�wa�niu� i do�-
świad�cze�niu�Tar�czyn�nie�ustan�nie
się�do�sko�na�li.�Cią�gły�pro�ces�roz�-
wo�ju�gmi�ny�jest�dzia�ła�niem�prio�-
ry�te�to�wym,�zwią�za�nymzwy�zwa�-
nia�mi� współ�cze�sno�ści,� któ�re
szcze�gól�nie�wubie�głym�ro�ku�wy�-
ma�ga�ły�odsa�mo�rzą�dów�za�sto�so�wa�-
nia�nie�stan�dar�do�wych�roz�wią�zań,
do�sto�so�wu�ją�cych� się� do dy�na�-
micz�nej� sy�tu�acji� spo�łecz�no-go�-
spo�dar�czej.�–�Tar�czyn�nie�ustan�nie
sta�wia�naroz�wój�ina�wpro�wa�dza�-
nie� zmian,� któ�re� w ko�rzyst�ny
spo�sób� wpły�wa�ją� na ży�cie� na�-
szych�miesz�kań�ców.�Kła�dzie�my
bar�dzo�du�ży�na�cisk�napo�zy�ski�wa�-
nie�fun�du�szy�ze�wnętrz�nych,�któ�-
re�ra�zem�ze�środ�ka�mi�z bu�dże�tu
gmi�ny,�po�zwa�la�ją�re�ali�zo�wać�in�-
we�sty�cje� klu�czo�we� dla� Tar�czy�-
na –�mó�wi�Bar�ba�ra�Ga�licz.
W nie�pew�nych�cza�sach�pod�-

sta�wą�dodzia�łań�jest�wła�ści�we�roz�-
po�zna�nie�po�trzeb,�a tak�że�ocze�ki�-

wań�spo�łecz�nych�ido�sto�so�wa�nie
donich�wła�ści�wych,�czę�sto�in�no�-
wa�cyj�nych�roz�wią�zań.�Da�le�ko�sięż�-
ne� pla�ny� roz�wo�ju� gmi�ny� Tar�-
czyn� po�zwa�la�ją� na pla�no�wa�nie
in�we�sty�cji�roz�ło�żo�nych�w cza�sie
wraz�z nada�niem�im�od�po�wied�-
niej�hie�rar�chii�waż�no�ści.�
Wszech�stron�ne� za�rzą�dza�nie

gmi�ną� po�zwa�la� na pla�no�wa�nie
stra�te�gicz�ne,�adzię�ki�te�mu�na re�-

ali�za�cję�kon�kret�nych�za�dań�zwią�-
za�nych�zdłu�go�fa�lo�wą�wi�zją�roz�wo�-
ju.�Dzię�ki�prze�my�śla�nej�kon�cep�cji,
dy�na�micz�ny�roz�wój�Tar�czy�najest
wi�docz�ny�wkaż�dym�zmi�kro�re�gio�-
nów�wPol�sce. KK

Gmi�na�Tar�czyn�–�sta�bil�ność
w nie�pew�nych�cza�sach
Trud�ny�rok 2020�zło�żył�na bar�ki�gmin�i sa�mo�rzą�dów�no�we�sy�tu�acje
iwy�zwa�nia.�Mu�sia�ły�się�one�mie�rzyć�z nie�spo�ty�ka�ny�mi�do�tąd
pro�ble�ma�mi.�W tych�trud�nych�mo�men�tach,�je�dy�nie�spraw�ne
i od�waż�ne�za�rzą�dza�nie�po�mo�gło�prze�trwać�kry�zys.�

PRE�VAC� dzia�ła� w bran�ży
no�wo�cze�snych� tech�no�lo�gii
i za�li�cza�się�do gro�na�świa�to�-
wych�li�de�rów�w pro�jekto�wa�-
niu� i pro�duk�cji� de�po�zy�cyj�-
nych�i ana�li�tycz�nych�apa�ra�tur
na�uko�wo�-ba�daw�czych,�prze�-
zna�czo�nych�do two�rze�nia�i ba�-
da�nia�ma�te�ria�łów�w wa�run�-
kach�wy�so�kiej�i ul�trawy�so�kiej
próż�ni.�Wofer�cie�fir�my�znaj�-
du�ją�się�rów�nież�wy�so�kiej�ja�-
ko�ści�in�stru�men�ty�ba�daw�cze,
in�no�wa�cyj�ne�urzą�dze�nia�elek�-
tro�nicz�ne�i no�wo�cze�sne�opro�-
gra�mo�wa�nie.�In�te�gral�ną�czę�-
ścią� ak�tyw�no�ści� biz�ne�so�wej
PRE�VAC�jest�rów�nież�dzia�łal�-
ność�han�dlo�wa,�usłu�go�wa�czy
szko�le�nio�wa.�
Od�bior�ca�mi� pro�duk�tów

PRE�VAC�są�głów�nie�świa�to�-
wej�re�no�my�ośrod�ki�na�uko�-
wo�-ba�daw�cze�i prze�my�sło�we
zlo�ka�li�zo�wa�ne�za�rów�no�wPol�-
sce,�jak�i za gra�ni�cą.�Na swo�-
im�kon�cie�PRE�VAC�li�czy�po�-
nad 570� zre�ali�zo�wa�nych
pro�jek�tów� ko�mer�cyj�nych
owy�so�kim�stop�niu�za�awan�so�-
wa�nia� tech�no�lo�gicz�ne�go.
Rów�no�le�gle� fir�ma�pro�wa�dzi
wła�sne�pra�ce�ba�daw�czo�-roz�-
wo�jo�we� two�rząc� pro�duk�ty,

któ�re�po�ma�ga�ją�kre�ować�lep�-
sze�ju�tro.�W prze�cią�gu�ostat�-
nich 10�lat�PRE�VAC�do�tarł�ze
swo�ją� ofer�tą� do klien�tów
z75�kra�jów,�na�to�miast�li�sta�re�-
fe�ren�cyj�na�li�czy�do�sta�wy�do 45
kra�jów.� Na tle� kon�ku�ren�cji
PRE�VAC�wy�róż�nia�się�przede
wszyst�kim� wy�so�ką� ja�ko�ścią
i in�no�wa�cyj�no�ścią�roz�wią�zań,
ela�stycz�no�ścią�i kom�plek�so�wą
ob�słu�gą� klien�ta,� włą�cza�jąc
w to�pro�fe�sjo�nal�ne�do�radz�two
tech�nicz�ne�w za�kre�sie�ofe�ro�-
wa�nych�roz�wią�zań.�
Aby�efek�tyw�nie�za�rzą�dzać

or�ga�ni�za�cją� o tak� zło�żo�nym
pro�fi�lu�dzia�łal�no�ści�wy�pra�co�-
wa�no�uho�no�ro�wa�ny,��au�tor�ski
sys�tem�za�rzą�dza�nia�in�no�wa�-
cja�mi� ba�zu�ją�cy� na wy�ma�ga�-
niach�nor�my�ISO9001,�me�to�-
dy�ce�PRIN�CE2�i spe�cy�ficz�nych
wy�ma�ga�niach� pro�ce�sów� za�-
rzą�dza�nia�in�no�wa�cja�mi.�Sys�-
tem� two�rzą� przede� wszyst�-

kim�lu�dzie�i to�dzię�ki�na�szym
pra�cow�ni�kom�mo�że�my� nie�-
prze�rwa�nie�od 2004�ro�ku�re�-
ali�zo�wać� po�li�ty�kę� ja�ko�ści,
w któ�rej�bez�gra�nicz�ne�za�ufa�-
nie�na�szych�klien�tów�i cią�głe
do�sko�na�le�nie� sta�no�wią� klu�-
czo�we�prio�ry�te�ty�na�szej�dzia�-
łal�no�ści.�Po�łą�cze�nie�do�świad�-
cze�nia� i wie�dzy� prak�tycz�nej
wie�lo�let�nich� pra�cow�ni�ków
oraz�kre�atyw�no�ści�i umie�jęt�-
no�ści�młod�szej�ka�dry�sta�no�wi
naj�więk�szy� ka�pi�tał� i po�ten�-
cjał�fir�my.

Patrycja Reiss-Fizia,
Pełnomocnik ds. Kontroli

i Zarządzania Jakością
w PRevac sp. z o.o.

Naj�wyż�sza�ja�kość
nie�zmien�nie�od 25�lat
Fir�ma�PRE�VAC�w tym� ro�ku� ob�-
cho�dzi�ju�bi�le�usz 25-le�cia�swo�jej
dzia�łal�no�ści,�tym�bar�dziej�cie�szy
nas� uho�no�ro�wa�nie� PRE�VAC
sp.��z o.o.�Zło�tym�Go�dłem�wkon�-
kur�sie�Naj�wyż�sza�Ja�kość�Qu�ali�ty
In�ter�na�tio�nal 2021,�aku�rat�w ka�-
te�go�rii�QI�OR�DER�–�za�rzą�dza�nie
naj�wyż�szej�ja�ko�ści.�
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–�Odpo�nad 30�lat,�dzię�ki�wy�so�-
kiej�ja�ko�ści�wy�ko�ny�wa�nych�przez
nas�usług,�ich�ter�mi�no�wej�i so�lid�-
nej� re�ali�za�cji� oraz� zdo�by�te�mu
za�ufa�niu�in�we�sto�rów,�mo�że�my
dziś�z sa�tys�fak�cją�mó�wić�o osią�-
gnię�tym� suk�ce�sie,� za�rów�no
podwzglę�dem�kon�dy�cji�eko�no�-
micz�nej�fir�my,�jak�i spek�trum�re�-
ali�zo�wa�nych� za�dań� –� mó�wi
To�masz�Ćwi�kow�ski,Pre�zes�Za�-
rzą�du�spół�ki�ER�BET.�–�Za�kres
na�szych� moż�li�wo�ści� ob�ra�zu�ją
licz�ne�re�ali�za�cje�obiek�tów�uży�-
tecz�no�ści�pu�blicz�nej,�kom�plek�-
sów�prze�my�sło�wych,�bu�dyn�ków
in�fra�struk�tu�ry�tu�ry�stycz�nej�(ho�-
te�le,�pen�sjo�na�ty),�cen�trów�han�-
dlo�wo�-usłu�go�wych,� bu�dow�li

mu�ze�al�nych�i sa�kral�nych,�ochro�-
ny� zdro�wia� oraz� spor�to�wych.
Nie�stro�ni�my�tak�że�od kla�sycz�-
nych�in�we�sty�cji�miesz�ka�nio�wych
oraz� wy�so�ce� spe�cja�li�stycz�nych
prac� re�no�wa�cyj�nych� obiek�tów
za�byt�ko�wych.
ER�BET,� dzię�ki� wie�lo�let�nie�-

mu� do�świad�cze�niu� i pra�cy
pro�fe�sjo�nal�nej� ka�dry� oraz� za�-
sto�so�wa�niu�róż�no�rod�nych,�in�no�-
wa�cyj�nych�tech�nik,�jest�w sta�nie
spro�stać� wszyst�kim� ocze�ki�wa�-
niom�kon�tra�hen�tów.�Dys�po�nu�-
je� do�sko�na�le� wy�kwa�li�fi�ko�wa�-
nym� ze�spo�łem� spe�cja�li�stów
wbran�ży�bu�dow�la�nej,�elek�trycz�-
nej�i sa�ni�tar�nej.�Za�le�tą�wła�snej
dy�na�micz�nie�roz�wi�ja�ją�cej�się�ka�-
dry,� skła�da�ją�cej� się� za�rów�no
z pra�cow�ni�ków� z wie�lo�let�nim
sta�żem�pra�cy�oraz�mło�dych�in�-
ży�nie�rów� bu�dow�nic�twa,� jest
efek�tyw�nawy�mia�nawie�dzy�ido�-
świad�cze�nia.� To� prze�kła�da� się
nawy�mier�ne�ko�rzy�ści�dla�in�we�-
sto�ra.�–�Pre�cy�zyj�nie�de�fi�niu�je�my
imi�ni�ma�li�zu�je�my�ry�zy�ko�fi�nan�-
so�we,�tech�nicz�ne�i ad�mi�ni�stra�cyj�-
ne,�dzię�ki�cze�mu�nad�zo�ro�wa�ne
przez� nas� pro�ce�sy� bu�dow�la�ne
prze�bie�ga�ją�ter�mi�no�wo�i zgod�nie
ze�sztu�ką�bu�dow�la�ną�–�za�zna�cza
Pre�zes�To�masz�Ćwi�kow�ski.
Naj�więk�szą�ak�tyw�ność�fir�ma

od�no�to�wu�je�na po�łu�dniu�Pol�ski
i tam�też�zre�ali�zo�wa�ła�naj�wię�cej
swo�ich�prac�–�w woj.�ma�ło�pol�-
skim�(zwłasz�cza�wNo�wym�Są�czu,

Kra�ko�wie� i Kry�ni�cy�-Zdro�ju),
na Gór�nym� i Dol�nym� Ślą�sku,
atak�że�win�nych�re�gio�nach,�m.in.
wwoj.�ma�zo�wiec�kim�(zwłasz�cza
wWar�sza�wie),�na Pod�kar�pa�ciu
iwwoj.�lu�bel�skim.
Wśród�po�nad300�zre�ali�zo�wa�-

nych� in�we�sty�cji� wie�le� z nich
zo�sta�ło�wy�róż�nio�nych�ina�gro�dzo�-

nych�wpre�sti�żo�wych�ogól�no�pol�-
skich� kon�kur�sach.� Są� to� m.in.
na�gro�da� TOP� BU�IL�DE�R� 2020
zage�ne�ral�ne�wy�ko�naw�stwo�Ho�-
te�lu� Szczaw�ni�ca� Park� Re�sort
&�SPA�oraz�Me�da�le�Eu�ro�pej�skie
zabu�do�wę�Za�kła�du�Eks�plo�ata�cji
Wo�dy�Mi�ne�ral�nej�„Mu�szy�nian�ka”
(2018),�Apar�ta�men�tów�Zie�lo�ny
Zdrój�w Kry�ni�cy�-Zdro�ju�(2017)

oraz� ho�te�lu� Mer�cu�re� Kry�ni�-
ca�–�Zdrój�Re�sort�&�SPA�wKry�-
ni�cy�-Zdro�ju� (2015).� Spół�ka
ER�BET� zna�la�zła� się� rów�nież
wśród� lau�re�atów� pre�sti�żo�we�go
gro�na „Dia�men�tów� For�be�sa
2021”�oraz�zo�sta�ła�wy�róż�nio�na
Me�da�lem�Eu�ro�pej�skim�w2016�r.
w ka�te�go�rii:�Ge�ne�ral�ne�Wy�ko�-

naw�stwo� In�we�sty�cji.� Po�nad�to
spół�ka�zre�ali�zo�wa�ła�obiek�ty�prze�-
my�sło�we� dla� m.in.� FA�KRO
Sp.�z o.o.,�Za�kła�dów�Ka�blo�wych
BIT�NER Sp.� z o.o.,�fir�my�NE�-
WAG S.A.� i To�kai� CO�BEX
Pol�ska Sp.�z o.o.�
Wak�tu�al�nej�re�ali�za�cji�są�licz�-

ne,�nie�mniej�cie�ka�we�in�we�sty�-
cje,�jak�m.in.�bu�do�wa�ko�lei�gon�-

do�lo�wej�w So�li�nie,�któ�ra�bę�dzie
wy�jąt�ko�wą�atrak�cją�tu�ry�stycz�ną
w ska�li�Pol�ski,�bu�do�wa�Ze�spo�łu
Sa�kral�ne�go� Za�ko�nu� Fran�cisz�-
ka�nów�wKa�to�wi�cach�z ko�ścio�-
łem,� klasz�to�rem� i do�mem
pa�ra�fial�nym,�prze�bu�do�wa�imo�-
der�ni�za�cja�za�byt�ko�we�go�Pa�ła�cu
Stad�nic�kich�wNa�wo�jo�wej�oraz

od�bu�do�wa�bu�dyn�ku�pen�sjo�na�-
tu�uzdro�wi�sko�we�go�„Wil�la�Ta�-
trzań�ska”�w Kry�ni�cy�-Zdro�ju.�
Efek�tyw�ne� speł�nia�nie� się

w sfe�rze�biz�ne�so�wej�ER�BE�TU
spra�wia,�że�od po�cząt�ku�ist�nie�-
nia�fir�ma�uwzględ�nia�w swo�jej
stra�te�gii�in�te�re�sy�lo�kal�nej�spo�-
łecz�no�ści.�Ak�tyw�nie�pro�wa�dzi
dzia�ła�nia� w ob�sza�rze� CSR.

Wspie�ra�wy�da�rze�nia�kul�tu�ral�ne,
spo�łecz�ne� i spor�to�we.� Spół�ka
m.in.�by�ła�part�ne�rem�ob�cho�dów
Ju�bi�le�uszu 100-le�cia�po�wsta�nia
Związ�ku� Pod�ha�lan� w Pol�sce
oraz�jed�nym�ze�spon�so�rów�te�go�-
rocz�ne�go 54� Fe�sti�wa�lu� im.
Ja�naKie�pu�ry�wKry�ni�cy�–�Zdro�-
ju,�wy�jąt�ko�wych�i nie�za�po�mnia�-
nych� wy�da�rzeń� kul�tu�ral�nych.
Spon�so�ru�je�rów�nież�ka�ja�ka�rza
Da�riu�sza�Po�pie�lę,�olim�pij�czy�ka
z Pe�ki�nu,� dzie�wię�cio�krot�ne�go
mi�strza�Pol�ski,�wie�lo�krot�ne�go
me�da�li�sty�Mi�strzostw�Eu�ro�py
i Świa�ta�oraz�wspie�ra�pa�sjo�na�-
tów�wre�ali�za�cji�am�bit�nych�iwy�-
jąt�ko�wych�wy�praw�po�dróż�ni�-
czych�w da�le�kie�za�kąt�ki�świa�ta.
Od wie�lu�lat�szcze�gól�nie�an�ga�-
żu�je�się�w dzia�łal�ność�cha�ry�ta�-
tyw�ną.�
–�Ja�kość�świad�czo�nych�usług,

part�ner�stwo�i ety�ka�biz�ne�su�to
moc�ne�atu�ty�fir�my.�Ta�ki�mi�war�-
to�ścia�mi� kie�ru�je�my� się� we
wszyst�kich� dzia�ła�niach.� Przy�-
szłość�spół�ki�to�jej�roz�wój�wkie�-
run�ku� wdra�ża�nia� in�no�wa�cji,
któ�re� wy�zna�cza�ją� po�stęp� bu�-
dow�nic�twa�–�pod�su�mo�wu�je�Pre�-
zes�To�masz�Ćwi�kow�ski.

Zu�zan�na Pa�weł�czyk

Sukces zobowiązuje
Odprzedsiębiorstw,�które�stały�się�synonimami�doskonałych�osiągnięć�rynkowych,�współczesna�gospodarka�oczekuje�nie�tylko�dalszych
efektów�ekonomicznych�i nieustannego�rozwoju,�ale�też�aktywności�społecznej,�przejawiającej�się�etyczną�postawą�biznesową�oraz
ponadstatutową�odpowiedzialnością�za pracowników�i otoczenie,�w którym�funkcjonują.�Tendencjom�tym�doskonale�potrafi�sprostać
firma�ERBETSp.�z o.o.�zNowego�Sącza,�działająca�w charakterze�generalnego�wykonawcy�inwestycji�budowlanych�nieprzerwanie�od 1990�r.

To masz Ćwi kow ski,
Pre zes Za rzą du spół ki ER BET 

Mi�mo�glo�ba�li�za�cji�wie�lu�ob�sza�-
rów go�spo�dar�ki,�ro�śnie�na zna�-
cze�niu� in�te�res� lo�kal�nych� spo�-
łecz�no�ści.� Gru�pa� MAR�MA,
dzia�ła�jąc� w kon�kret�nych� śro�-
do�wi�skach�na te�re�nie�kil�ku�miej�-
sco�wo�ści�wPol�sce�wwo�je�wódz�-
twach� pod�kar�pac�kim,� ślą�skim
iopol�skim�(Rze�szów,�Kań�czu�ga,
Wi�try�łów,� Biel�sko�-Bia�ła,� Kę�-
dzie�rzyn�-Koź�le)�jest�moc�no�za�-
an�ga�żo�wa�na�w roz�wój�tych�re�-
gio�nów� i spo�łe�czeństw� je
za�miesz�ku�ją�cych.�–�Ta�ką�po�li�ty�-
kę�pro�wa�dzi�my�odbar�dzo�daw�-
na,�kie�dy�jesz�cze�nie�obo�wią�zy�-
wa�ło,�po�wszech�ne�dziś,�po�ję�cie
„CSR”.�Odpo�cząt�ku�na�szej�dzia�-
łal�no�ści� spo�łecz�nej� sta�wia�my
nawspól�ne�dzia�ła�nia,�a nie�tyl�-
ko�na zwy�kłe�wspar�cie�fi�nan�so�-
we,�któ�re�w grun�cie�rze�czy�jest
dość� pro�ste� w re�ali�za�cji,� ale
oczy�wi�ście�jest�waż�ne�ima�swo�-
je� miej�sce� w na�szej� stra�te�-

gii� –� mó�wi�Mar�ta� Pół�to�rak,
Pre�zes�Za�rzą�du�MAR�MA�Pol�-
skie�Fo�lie Sp. z�o.o.�For�my�ak�ty�-
wi�zo�wa�nia�są�naj�bar�dziej�war�to�-
ścio�we,� bo� an�ga�żu�ją� i ma�ją
wy�mier�ny� efekt� edu�ka�cyj�ny
–�uczą�po�praw�nych�po�staw�ina�-
wy�ków�ży�cio�wych,�nio�są�wie�le
no�wych�po�my�słów�i in�spi�ra�cji,
z cze�go� ko�rzy�sta�my� rów�nież
i my�ja�ko�przed�się�bior�stwo.�
Przy�kła�dów� ta�kich� dzia�łań

Gru�py�MAR�MA�jest�wie�le.�Fir�-
ma�mię�dzy�in�ny�mi�sfi�nan�so�wa�-
ła� bu�do�wę� Do�mu� Pol�skie�go
w Ne�pa�lu� dla� ofiar� trzę�sie�nia
zie�mi,�wspar�ła�po�byt�w Pol�sce
gru�py�dzie�ci�z Ukra�iny�po�cho�-
dzą�cych� z ob�sza�rów� ob�ję�tych
dzia�ła�nia�mi�wo�jen�ny�mi,�jest�wie�-
lo�let�nim�me�ce�na�sem�To�wa�rzy�-
stwa�Św.�Bra�ta�Al�ber�ta,�wspie�ra
bo�ga�tą� ofer�tę� za�jęć� edu�ka�cyj�-
nych�dla�dzie�ci�imło�dzie�ży�(ar�-
ty�stycz�nych,�mu�zycz�nych,�kom�-

pu�te�ro�wych)� sto�wa�rzy�sze�nia
„Sie�ma�cha”,� wspar�ła� wy�da�nie
pierw�sze�go�pol�skie�go�prze�kła�du
„Ma�te�ma�tycz�nych�za�sad�fi�lo�zo�-
fii�przy�ro�dy”�New�to�na,�czy�spon�-
so�ru�je�pod�kar�pac�ki�sport�za�wo�-
do�wy�i ama�tor�ski.
Istot�nym� za�gad�nie�niem

wstra�te�gii�spo�łecz�nej�od�po�wie�-
dzial�no�ści�gru�py�MAR�MA�jest
eko�lo�gia.� Fir�ma� jest� w peł�ni
świa�do�ma�tren�du�od�cho�dze�nia
od pla�sti�ku.� Praw�do�po�dob�nie
jed�nak�ni�gdy�cał�ko�wi�cie�nie�uda
się� wy�eli�mi�no�wać� two�rzyw
sztucz�nych�z na�sze�go�ży�cia.�Są
dzie�dzi�ny�go�spo�dar�ki,�gdzie�są
na�dal� nie�za�stą�pio�ne� z uwa�gi
na eko�no�mi�kę,�funk�cjo�nal�ność
iuni�wer�sal�ność.�Istot�ny�jest�sku�-
tecz�ny�re�cy�kling�tych�pro�duk�tów,
a tak�że�tech�no�lo�gie�opar�te�ode�-
gra�do�wa�ne� bio�kom�po�nen�ty,
na czym�od lat�sku�pia�się�Gru�pa
MAR�MA.� –� Wspól�nie� z na�-

ukow�ca�mi�opra�co�wu�je�my�spo�-
so�by�peł�ne�go�od�zy�sku�su�row�ca,
któ�ry� po prze�two�rze�niu�mo�że
po�now�nie�po�słu�żyć�dopro�duk�-
cji�no�wych�kom�po�nen�tów�lub
go�to�wych�wy�ro�bów�–�mó�wi�pre�-
zes�Mar�ta�Pół�to�rak.�To�np.�tech�-
no�lo�gia�re�gra�nu�la�cji�fo�lii,�któ�ra
do tej�po�ry,�po zu�ży�ciu,�tra�fia�ła
do spa�lar�ni.�Te�raz,�za po�mo�cą
kom�pa�ty�bi�li�za�to�rów,�od�zy�ska�ny
gra�nu�lat� wy�ko�rzy�sty�wa�ny� jest
do pro�duk�cji� no�wych� wy�ro�-
bów.�–�Chce�my�trend�kom�plek�-
so�we�go,�za�mknię�te�go�obie�gu�su�-
row�ców�roz�wi�jać�we�wszyst�kich
na�szych�za�kła�dach.�Dzię�ki�te�mu,
oprócz� wy�mier�nych� ko�rzy�ści
eko�no�micz�nych,�zmniej�sza�my
zu�ży�cie� kom�po�nen�tów� po�zy�-
ski�wa�nych�z ze�wnątrz�i pro�wa�-
dzi�my� sku�tecz�ną� go�spo�dar�kę
od�pa�da�mi�opar�tą�na re�cy�klin�-
gu�–�za�zna�czaM.�Pół�to�rak,�i do�-
da�je:�–�Szu�ka�my�tak�że�al�ter�na�-

Ekologiczne tworzywa sztuczne to fakt
Działania�ukierunkowane�na�ochronę�środowiska�w�skali�globalnej,�ale�również�wspierające�i�aktywizujące�społeczności�regionów,
to�elementy�wpisane�w�strategie�biznesowe�odpowiedzialnych�firm.�
Obchodząca�w�tym�roku�jubileusz�30-lecia�Grupa�MARMA�Polskie�Folie,�to�przykład�przedsiębiorstwa�wrażliwego�i�otwartego�na�potrzeby
otoczenia.�Firma�specjalizuje�się�w�produkcji�wyrobów�polietylenowych�i�jest�jednym�z�liderów�ekologicznego�i�efektywnego�przetwórstwa
tworzyw�sztucznych��w�Europie.

W za kła dach Gru py MAR MA Pol skie Fo lie po wsta ją wy ro by dla
rol nic twa i ogrod nic twa, m.in. fo lie sied mio war stwo we, la mi na ty,
no wo cze sne eko lo gicz ne opa ko wa nia dla prze my słu spo żyw cze -
go i che micz ne go wraz z wy so kiej ja ko ści na dru ka mi flek so gra -
ficz ny mi. Sztan da ro wym pro duk tem fir my są mem bra ny wy so ko -
pa ro prze pusz czal ne z ro dzi ny Da cho va i ekra ny dla bu dow nic twa.
Po nad to MAR MA wy twa rza też fo lie ter mo kurcz li we, wor ki
wen ty lo we, siat ki po lio le fi no we róż ne go prze zna cze nia, tka ni ny
z włó kien sztucz nych wy ko rzy sty wa ne w wie lu ga łę ziach go spo -
dar ki, ma secz ki me dycz ne i ochron ne oraz tka ni ny me dycz ne
do róż nych za sto so wań np. kom bi ne zo nów. 

ty�wy�dla�fo�lii�PET,�aby�na�sze�la�-
mi�na�ty�by�ły�mo�no�war�stwo�we,
aprzez�to�ła�twiej�sze�doprze�two�-
rze�nia.�Wdra�ża�my�tech�no�lo�gię
MDO�(z ang.�Ma�chi�ne�Di�rec�-
tion�Orien�ta�tion),�któ�ra�po�le�ga
na ta�kim�roz�cią�ga�niu�wy�tła�cza�-
nej�fo�lii,�że�na�da�je�się�jej�nie�osią�-
gal�ne�wcze�śniej�wła�ści�wo�ści,�jak
m.in.�więk�szą�sztyw�ność,�prze�-
zro�czy�stość,�wy�trzy�ma�łość�oraz
mniej�szą� prze�ni�kal�ność� pa�ry
wod�nej�i ga�zów.�Dzię�ki�te�mu�fo�-
lie� MDO�mo�gą� być� znacz�nie
cień�sze,�co�nie�sie�mniej�sze�zu�ży�-
cie�ma�te�ria�łu�oraz�ob�ni�ża�ce�nę.
Wtrend�ten�wpi�su�je�się�rów�nież
za�stę�po�wa�nie� su�row�ców� wy�-
twa�rza�nych� z ro�py� naf�to�wej,
bio�po�chod�ny�mi,�jak�trzci�na�cu�-
kro�wa,� skro�bia� ziem�nia�cza�na,
czy�pa�pier,�któ�re�roz�kła�da�ją�się
w wa�run�kach�kom�po�stu.
W kon�tekst�eko�lo�gii�w Gru�-

pie�MAR�MA�wpi�su�je�się�tak�że

sto�so�wa�nie� naj�now�szych� roz�-
wią�zań�w za�kre�sie�au�to�ma�ty�za�-
cji,�pro�ce�sów�ste�ro�wa�nia�i cy�fro�-
we�go�za�rzą�dza�nia�fir�mą,�któ�re
wspie�ra�ją�mak�sy�ma�li�za�cję�efek�-
tyw�no�ści� i ochro�nę� śro�do�wi�-
ska.�–�Być�mo�że�to�stwier�dze�nie
uzna�ne�zo�sta�nie�zapro�wo�ka�cyj�-
ne,�ale�wy�ro�by�wy�pro�du�ko�wa�ne
z two�rzyw� sztucz�nych,� któ�re
mo�gą�być�w peł�ni�pod�da�ne�re�-
cy�klin�go�wi,�jak�np.�na�sze�opa�ko�-
wa�nia,� po�zo�sta�wia�ją� po so�bie
znacz�nie�mniej�szy�ślad�wę�glo�wy,
niż� te� wy�pro�du�ko�wa�ne� z in�-
nych� su�row�ców� –� pod�su�mo�-
wu�je�pre�zes�Mar�ta�Pół�to�rak.�

Mag�da�le�na�Tu�łec�ka,�Ja�cek�Ma�jew�ski
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–�I nie�waż�ne�czy�do�ty�czy�to�sa�-
mo�cho�du�oso�bo�we�go�czy�au�to�-
ka�ru.� Li�czy� się� wy�łącz�nie� za-
do�wo�le�nie�klien�tów,�któ�rzy�ocze�-
ku�ją,�że�zo�sta�ną�prze�trans�por�to�-
wa�ni�doce�lu�na czas�i bez�piecz�-
nie,�tak�że�wkon�tek�ście�za�gro�żeń
zwią�za�nych� z pan�de�mią.� Dla
nas�są�to�prio�ry�te�ty�–�za�zna�cza
Grze gorz Durt ka,� wła�ści�ciel
mar�ki�prze�wo�zo�wej�Bu strans fer
(War�sza�wa),� któ�ra� efek�tyw�nie
or�ga�ni�zu�je�każ�dy�ro�dzaj�trans�-
por�tu�–�odwy�jaz�du�in�te�gra�cyj�-
ne�go,� wy�ciecz�ki� uczniów,� czy
im�pre�zy�oko�licz�no�ścio�wej.�Re�-
ali�zu�je� trans�port� tu�ry�stycz�ny
kra�jo�wy�i za�gra�nicz�ny�na te�re�nie
UE,�li�nie�re�gu�lar�ne�i czar�te�ro�we,
trans�fe�ry� lot�ni�sko�we.� –� Ja�ko
mło�da�fir�ma,�ma�my�no�wo�cze�sne
i świe�że�spoj�rze�nie�na ten�ro�dzaj
usług.� Re�ali�zu�je�my� je� w ta�ki
spo�sób,�ja�kie�go�bra�ko�wa�ło�nam
naryn�ku�i z ja�kie�go�sa�mi�chcie�-

li�by�śmy� ko�rzy�stać� –� za�zna�cza
G.�Durt�ka,�któ�ry�z bran�żą�mo�-
to�ry�za�cyj�ną� zwią�za�ny� jest� od
10�lat. Ido�da�je,�że�flo�ta,�ja�ką�dys�-
po�nu�je�po�zwa�la�roz�wi�nąć�wy�na�-
jem� bu�sów� i au�to�bu�sów� dla
klien�tów�po�sia�da�ją�cych�naj�wyż�-
sze�ocze�ki�wa�nia.
In�ten�cją� Bu�strans�fer� jest

mak�sy�mal�ne�speł�nia�nie�ocze�ki�-
wań�klien�tów,�ofe�ru�jąc�zin�dy�wi�-
du�ali�zo�wa�ne�usłu�gi,�przyza�cho�-
wa�niu�opty�mal�nej�re�la�cji�ja�ko�ści
do ce�ny.�Flo�tę�Bu�strans�fer�sta�-
no�wią�po�jaz�dy�so�lid�ne,�kom�for�-
to�we�i bez�piecz�ne.�Są�sys�te�ma�-
tycz�nie�spraw�dza�ne�podkątem
tech�nicz�nym� i po�sia�da�ją� nie�-
zbęd�ne�ubez�pie�cze�nia�iho�mo�lo�-

ga�cje.�–�To�ca�ły�prze�krój�po�jaz�-
dów:� od sa�mo�cho�dów� oso�bo�-
wych,�wtym�kla�sy�pre�mium�i li�-
mu�zy�ny,� przez 20-os.� bu�sy,
poau�to�ka�ry�50-os.�kla�sy�lux,�ta�-
kich�ma�rek�jak�Mer�ce�des�-Benz,
Man,�Sca�nia.�Au�to�bu�sy�wy�po�sa�-
żo�ne�są�w to�a�le�ty,�kli�ma�ty�za�cję,
pa�sy�bez�pie�czeń�stwa,�re�gu�lo�wa�-
ne�fo�te�le,�sto�li�ki,�sys�tem�na�gło�-
śnie�nia,�TV, DVD,�a wy�bra�ne
po�sia�da�ją�stre�fę�VIP.�To�po�jaz�dy
o pod�wyż�szo�nym� stan�dar�dzie
usłu�gi,�któ�ra�obej�mu�je�m.in.�do�-
dat�ko�we�wy�po�sa�że�nie,�więk�szą
pry�wat�ność,�czy�ca�te�ring.

Oprac. JM

Za re zer wuj po jazd on li ne 
bu strans fer.com.pl

Trans port kla sy pre mium
Prio�ry�te�tem�usług�prze�wo�zu�osób
jest� bez�względ�ne� bez�pie�czeń�-
stwo� pa�sa�że�rów� i in�nych� użyt�-
kow�ni�ków�dróg.�Re�ali�zo�wa�ne�jest
to�m.in.�dzię�ki�naj�wyż�szej�ja�ko�ści
po�jaz�dom� oraz� do�sko�na�le� wy�-
szko�lo�nym�kie�row�com.�Wpły�wa
to�na re�ali�za�cję� zle�ceń� zgod�nie
z ocze�ki�wa�nia�mi�klien�tów.�

Naj�wyż�sza� Ja�kość� Qu�ali�ty
In�ter�na�tio�nal�jest�obec�nie�naj�-
więk�szym,�po�nadbran�żo�wym
kon�kur�sem�pro�ja�ko�ścio�wym
w�Pol�sce,�sku�pia�ją�cym�wo�kół
idei�za�rzą�dza�nia�ja�ko�ścią�fir�my
i in�sty�tu�cje�dzia�ła�ją�ce�na te�ry�-
to�rium�kra�ju.�Ce�lem�te�go�ogól�-
no�pol�skie�go�pro�jek�tu�jest�pro�-
mo�wa�nie�sku�tecznych�me�tod
za�rzą�dza�nia� ja�ko�ścią,� a tak�że
wska�za�nie�i wy�róż�nie�nie�tych
firm�i in�sty�tu�cji,�któ�re�re�pre�zen�-
tu�ją�naj�wyż�sze�stan�dar�dy,�gwa�-
ran�tu�jąc� klien�tom� i kon�su�-
men�tomotrzy�ma�nie�pro�duk�tu
lub�usłu�gi�na naj�wyż�szym�po�-
zio�mie.�Lau�re�aci�kon�kur�su�wy�-
ła�nia�ni� są� w trzech� ka�te�go�-
riach:�QI�Pro�duct�–�pro�dukt
naj�wyż�szej� ja�ko�ści,�QI� Se�rvi�-
ces�–�usłu�gi�naj�wyż�szej�ja�ko�ści
oraz�QI�Or�der�–�za�rzą�dza�nie
naj�wyż�szej�ja�ko�ści.
Pro�ma�tic�otrzy�mał�na�gro�dę

za grę,�któ�ra�po raz�pierw�szy
zo�sta�ła�za�pre�zen�to�wa�na�pod�-
czas� lon�dyń�skich� tar�gów
ICE� To�tal�ly� Ga�ming 2020
i prak�tycz�nie�z dnia�na dzień
zy�ska�ła� rze�szę� fa�nów.�Głów�-
nym� bo�ha�te�rem  � pro�duk�cji
jest�po�pu�lar�ny�pio�sen�karz�di�-
sco�po�lo�–�Ze�non�Mar�ty�niuk.
Fir�ma�od�no�to�wu�jąc�du�że�za�in�-
te�re�so�wa�nie� tym� for�ma�tem
roz�ryw�ki,�stwo�rzy�ła�ada�pta�cję

pro�duk�cji�na ry�nek�sło�wac�ki
i ru�muń�ski�z udzia�łem�lo�kal�-
nych� gwiazd� mu�zycz�nych.
No�wo�cze�sne� opro�gra�mo�wa�-
nie,� wy�so�kiej� ja�ko�ści� gra�fi�ki,
a przede�wszyst�kim� cie�ka�wy
i an�ga�żu�ją�cy�mo�tyw�prze�wod�-
ni� spra�wił,� że� na wszyst�kich
trzech� ryn�kach� gra� od�nio�sła
suk�ces.
Pro�ma�tic�Gro�up�od 25�lat

łą�czy�in�no�wa�cyj�ne�roz�wią�za�-
nia�so�wa�ro�we�z wy�so�ką�ja�-
ko�ścią�wy�ko�na�nia�oraz�cie�ka�-
wą� te�ma�ty�ką� pro�duk�tów,
dzię�ki�cze�mu�dziś�jest�li�de�rem
i naj�więk�szym�pol�skim�pro�-
du�cen�tem� ter�mi�na�li� EGM,
gier� lo�so�wych� i roz�wią�zań
sys�te�mo�wych�dla�bran�ży�gam�-
blin�go�wej.�Pro�ma�tic�jest�spół�-
ką�z cał�ko�wi�cie�pol�skim�ka�pi�-
ta�łem�i kra�jo�wym�za�ple�czem
pro�duk�cyj�nym.� Fir�ma� sku�-
pio�na� jest� wo�kół� pol�skiej
my�śli�tech�no�lo�gicz�nej,�współ�-
pra�cu�je� z naj�lep�szy�mi� pol�-
ski�mi�in�ży�nie�ra�mi�i de�we�lo�pe�-
ra�mi�w bran�ży.
Oprócz� ro�dzi�me�go,� fir�ma

ak�tyw�nie�dzia�ła�też�na za�gra�-
nicz�nych�ryn�kach�w Eu�ro�pie,
Afry�ce�oraz�Ame�ry�ce�Ła�ciń�-
skiej,� do�star�cza�jąc� pro�duk�ty
w peł�ni�do�sto�so�wa�ne�do po�-
trzeb�i wy�ma�gań�kon�tra�hen�-
tów.�Jed�ną�z naj�moc�niej�szych

po�zy�cji�Pro�ma�tic� zbu�do�wa�ło
na ryn�ku� ni�ge�ryj�skim,� gdzie
dzia�ła�od 2015�ro�ku.�Po�sia�da
sie�dzi�bę�wLa�gos�oraz�au�tor�skie
sa�lo�ny�gier�waż15�sta�nach�Ni�-
ge�rii.�Pro�ma�tic�stwo�rzył� tam
mar�kę� wła�sną 9JACK�POT,
któ�ra� obec�nie� jest� wio�dą�cą
na lo�kal�nym�ryn�ku.
Fir�ma,�za swo�je�in�no�wa�cyj�-

ne�na pol�skim�ryn�ku�pro�jek�ty
bran�do�wa�ne,� otrzy�ma�ła� już
dwie�pre�sti�żo�we�na�gro�dy�Po�-
lish�Ga�ming�Aces�wka�te�go�rii:
Naj�lep�szy� Pro�dukt� Ro�ku.
W 2019� ro�ku� za grę� opar�tą
nahi�sto�rii�pol�skiej�hu�sa�rii,�zaś
w 2020�za pro�duk�cję�z udzia�-
łem �gwiaz�dy�sce�ny�mu�zycz�-
nej�–�Ze�no�nem�Mar�ty�niu�kiem.

Pa weł Pa li wo da,�Pre�zes�Za�-
rzą�du� w Pro�ma�tic� Gro�up,
odpo�cząt�ku�swo�jej�ka�rie�ry�za�-
wo�do�wej�zwią�za�ny�jest�zbran�-
żą� roz�ryw�ko�wą.� Za�kła�da�jąc
w la�tach 90.� jed�ną� z pierw�-
szych�ta�kich �firm,�współ�two�rzył
pol�ski� sek�tor� gier� roz�ryw�ko�-
wych�po trans�for�ma�cji�ustro�jo�-
wej.�Obec�nie�Pa�weł�Pa�li�wo�da
od�po�wia�da�zado�star�cza�nie�pro�-
duk�tów� Pro�ma�tic� Gro�up
na ryn�ki� Sło�wa�cji,� Ru�mu�nii,
Ko�sta�ry�ki,�Bia�ło�ru�si,�Ugan�dy,
Ni�ge�rii,�Ukra�iny� i oczy�wi�ście
Pol�ski. Jest�rów�nież�ak�tyw�nym
przed�sta�wi�cie�lem�bran�ży�–�głos

w imie�niu�przed�się�bior�ców�za�-
bie�rał�mię�dzy�in�ny�mi�pod�czas
Fo�rum�Eko�no�micz�ne�go�wKar�-
pa�czu�w2020�r.�–�Uwa�żam,�że
naj�wyż�sza�ja�kość�oraz�in�no�-
wa�cja�są�klu�czem�do uzy�ska�-
nia� prze�wa�gi� kon�ku�ren�cyj�-
nej.�Na�szym�prio�ry�te�tem�jest
rze�tel�ność,� sza�cu�nek� oraz
uczci�wość�w re�la�cjach�z part�-
ne�ra�mi� biz�ne�so�wy�mi,� jak
i klien�ta�mi.� Choć� w ostat�-
nich�la�tach�swo�ją�dzia�łal�ność
biz�ne�so�wą�sku�pia�li�śmy�głów�-
nie�na eks�pan�sji�za�gra�nicz�nej,
waż�ny�jest�dla�nas�tak�że�pa�-
trio�tyzm� go�spo�dar�czy.� Pro�-
ma�tic�swo�je�know�-how�oraz
za�ple�cze� tech�nicz�ne� od za�-
wsze� sku�pia� w Pol�sce,� co
szcze�gól�nie� istot�ne� oka�za�ło
się�w cza�sie�pan�de�mii�–�tłu�-
ma�czy�Pa�weł�Pa�li�wo�da.
Ob�ser�wu�jąc�zmia�ny�na ryn�-

ku�roz�ryw�ki�oraz�wbran�ży�IT,
Pro�ma�tic� sta�le� udo�sko�na�la
i roz�bu�do�wu�je�ofer�tę�swo�ich
pro�duk�tów�i usług,�aby�speł�-
niać�naj�wyż�sze�stan�dar�dy�ja�-
ko�ści.

Maria Zalewska

Pro ma tic Gro up ze Zło tym Go dłem QI 2021
Pro�ma�tic�Gro�up,�li�der�i naj�więk�szy�pol�ski�pro�du�cent�ter�mi�na�li�EGM,�gier�lo�so�wych�i roz�wią�zań�sys�te�mo�wych�dla�bran�ży
gam�blin�go�wej,�otrzy�mał�pre�sti�żo�wą�na�gro�dę�Naj�wyż�sza�Ja�kość�Qu�ali�ty�In�ter�na�tio�nal 2021,�zdo�by�wa�jąc�Zło�te�Go�dło
w ka�te�go�rii�Pro�dukt�Naj�wyż�szej�Ja�ko�ści�za bran�do�wa�ną�grę�cy�lin�drycz�ną�„Di�sco�King”�z udzia�łem�Ze�no�na�Mar�ty�niu�ka.

Paweł Paliwoda, Prezes Zarządu Promatic Group

Nie wy sła łam CV do Me dia
Expert. Kie dy więc za dzwo ni li
z pro po zy cją pra cy, po wie -
dzia łam, że to po mył ka. Po za
tym szu ka łam za ję cia w in nej
bran ży... 
Oka�za�ło�się,�że�to�ko�le�żan�ka

zło�ży�ła CV�w mo�im� imie�niu.
Nie�chcąc�zro�bić�jej�przy�kro�ści
po�szłam�na roz�mo�wę,�ale�z na�-
sta�wie�niem,�że�i tak�nie�po�dej�mę
tej�pra�cy.�Ja�ko,�że�zna�tu�ry�je�stem
we�so�łą� ga�du�łą,� to� Sta�ni�sław,
któ�ry�mnie�re�kru�to�wał�oznaj�mił,
że�na�da�ję�się�do pra�cy�w sprze�-
da�ży.�Nie�by�łam�prze�ko�na�na,�aż
tu�na�gle�zja�wił�się�Dy�rek�tor�Ma�-
kro�re�gio�nu,�któ�ry�prze�pro�wa�dził
ze� mną� scen�kę� sprze�da�żo�wą.
No�i pod�ję�łam�wy�zwa�nie. I zo�-
sta�łam�na la�ta. Iwła�śnie�ob�cho�-
dzi�łam�ju�bi�le�usz10-le�cia!�WMe�-
dia�Expert�po�zna�łam�swo�je�go

mę�ża�i awan�so�wa�łam.�Dziś�je�-
stem� Kie�row�ni�kiem� Elek�tro�-
mar�ke�tu!�By�ło�to�dla�mnie�szo�-
kiem,� a jed�no�cze�śnie� wiel�ką
na�gro�dą�zaza�an�ga�żo�wa�nie�imi�-
łość�doMe�dia�Expert.�Tak,�tak,
ja�ko�cham�swo�ją�pra�cę.�To,�co
so�bie�wniej�ce�nię�to�fakt,�że�każ�-
de�mu�pra�cow�ni�ko�wi�fir�ma�da�-
je�moż�li�wo�ści�roz�wo�ju.�Każ�dy
ma�rów�ne�szan�se.
Ty�tuł�Do�bre�go�Pra�co�daw�cy�to

dla�nas�wiel�kie�wy�róż�nie�nie.�To
zwień�cze�nie�na�szych�co�dzien�-
nych�dzia�łań�na rzecz�pra�cow�-
ni�ków,� któ�rych� prze�ja�wem� są
po�wyż�sze�sło�wa�Mar�ty.�Za�znacz�-
my,�że�osób,�któ�re�ob�cho�dzą�ju�-
bi�le�usz10-,15- lub20-le�cia�pra�-
cy�w Me�dia�Expert�ma�my� co
ro�ku�oko�ło�trzy�stu!
To�po�ka�zu�je,�jak�sil�nym�ze�-

spo�łem�je�ste�śmy.�To�tak�że�do�-

wód�na to,�że�pra�cow�ni�cy�wią�żą
się�zna�mi�na la�ta,�awspól�ny�wy�-
si�łek� ca�łe�go� ze�spo�łu� po�zwa�la
nam�prze�trwać�chwi�le�tak�trud�-
ne,�jak�te�zwią�za�ne�z pan�de�mią.�
Dla�te�go�ty�tuł�Do�bre�go�Pra�-

co�daw�cy 2021�de�dy�ku�je�my�na�-
szym�lu�dziom�–�Mar�cie�i bli�-
sko 11� ty�siąc�om� roz�sia�nych
poca�łym�kra�ju�Exper�tów:�w500
skle�pach,�w cen�trach�dys�try�bu�-
cji,�w cen�tra�li�fir�my.
To� dzię�ki� Wam,� dro�dzy

Exper�ci,�nie�tyl�ko�trwa�my,�ale
wciąż�się�roz�wi�ja�my.
Do�bry�Pra�co�daw�ca�to� ta�ki,

któ�ry�ma�do�brych�pra�cow�ni�-
ków,�aWy�je�ste�ście�naj�lep�si.
Dzię�ku�je�my!

Biu ro pra so we Terg S.A.,
wła ści cie la sie ci sa lo nów

Me dia Expert

Sieć Me dia Expert na gro dzo na
ty tu łem Do bry Pra co daw ca 2021.
To za słu ga na szych pra cow ni ków!
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– Dzia łal ność roz po czę li śmy
w1995 r. odpro duk cji pa pie ru hi -
gie nicz ne go i che mii do mo wej.
Sys te ma tycz nie po sze rza li śmy
dzia łal ność o ko lej ne ar ty ku ły,
m.in. pły ny: do czysz cze nia, na -
czyń, pra nia, to a let, che mii sa mo -
cho do wej (w tym pierw szy
na ryn ku płyn do spry ski wa czy
nie za wie ra ją cy al ko ho lu), środ -
ki hi gie ny oso bi stej, ko sme ty ki
ipro duk ty spe cja li stycz ne (np. od -
ka mie nia cze i udraż nia cze), by
dziś stać się jed nym z wio dą cych
pro du cen tów i dys try bu to rów
te go sek to ra w Pol sce i w wie lu
kra jach Eu ro py – mó wi Da riusz
Ko wal ski, wła ści ciel fir my. 

Waż ny trzon ofer ty Dar chem
sta no wi ga ma pro duk tów gril lo -
wych, obec nych naryn ku podroz -
po zna wal ną mar ką Flam bit. To
pod pał ki w pły nie, za gęsz czo ne,
pa ra fi no we, pły ny doczysz cze nia,
gril le jed no ra zo we, za pa lar ki oraz
wę giel drzew ny i bry kie ty. 

Przed się bior stwo świad czy
rów nież usłu gi wy naj mu nie ru -

cho mo ści (lo ka le użyt ko we
i miesz ka nio we). 

Dar chem nie zmien nie po zo -
sta je fir mą ro dzin ną, któ rą
sta no wią dziś dwa pod mio ty wza -
jem nie uzu peł nia ją ce się w swo -
jej dzia łal no ści – Przed się bior stwo
Pro duk cyj no -Han dlo we zaj mu -
je się dys try bu cją, na to miast pro -
duk cja jest do me ną Dar chem
Co sme tics Sp. z o.o. Człon ko wie
„ro dzi ny” Dar chem to wy kwa li -
fi ko wa ni i kre atyw ni spe cja li ści,
któ rych pa sją są pro duk ty che mii
użyt ko wej, każ de go dnia po szu -
ku ją cy no wych roz wią zań, tech -
no lo gii i in no wa cyj nych za sto so -
wań pro duk tów. Wie le no wych
wy ro bów, bądź mo dy fi ka cje tych
już ist nie ją cych, nie jed no krot nie
po wsta ją pod wpły wem su ge stii
użyt kow ni ków, ale oczy wi ście są
rów nież efek tem ten den cji w za -
kre sie funk cjo nal no ści, wy daj -
no ści, efek tyw no ści i eko lo gii
w bran ży sa mych pre pa ra tów
che micz nych, jak i ich opa ko wań.
Fir ma dys po nu je wła snym za kła -

dem pro duk cji opa ko wań, gdzie
mi ni ma li zu je się ilość sto so wa -
nych two rzyw sztucz nych, sta wia -
jąc na tech no lo gie re cy klin gu. 

Oprócz wy ro bów podwspól ną
mar ką Dar chem – „ALL”, obec ną
w więk szo ści sie ci han dlo wych
w Pol sce, przed się bior stwo re ali -
zu je zle ce nia pro duk cji dla pod -
mio tów ze wnętrz nych. Czę sto są
to wy ro by obar dzo zin dy wi du ali -
zo wa nej spe cy fi ka cji. – Na sza ela -
stycz ność, kom plek so wość re ali za -
cji usług i umie jęt ność spro sta nia
wy ma ga niom kon tra hen tów, dla
któ rych je ste śmy rze tel nym
ispraw dzo nym part ne rem biz ne -
so wym, prze kła da się nasta ły, dy -
na micz ny roz wój fir my, nie ustan -
ne in we sty cje w no we za kła dy
pro duk cyj ne, li nie tech no lo gicz ne,
ha le ma ga zy no we iprzede wszyst -
kim wy ro by. To oczy wi ście wią że
się rów nież ze sta łym wzro stem za -
trud nie nia. Ak tu al nie bę dzie my
pro wa dzi li re kru ta cję do no wo
po wsta łej li nii tech no lo gicz nej. 

Zu zan na Pa weł czyk

Od po wie dzial ny pro du cent sek to ra che micz ne go
Waż na ro la pro duk tów che micz nych w co dzien nym ży ciu jest nie za prze czal na. Świat sta wia jed nak du że wy ma ga nia od no śnie norm
eko lo gicz nych ta kich pre pa ra tów, a no wo cze sne, doj rza łe i od po wie dzial ne przed się bior stwa z po wo dze niem wy cho dzą na prze ciw
tym ocze ki wa niom. Tak, jak P.P.H. Dar chem (Mo gil no, woj. ku jaw sko -po mor skie), któ re od po nad ćwierć wie ku spe cja li zu je się w pro duk cji
oraz dys try bu cji środ ków czy sto ści, che mii go spo dar czej, sa mo cho do wej i ko sme ty ków. 

Tak zwa ne „le żą ce fo te le” gwa -
ran tu ją wy god ną pra cę w do mu
lub biu rze. Świet nie spraw dza ją
się tak że wśród pa sjo na tów gier
kom pu te ro wych. Ich spe cjal na,
wy trzy ma ła sta lo wa kon struk cja
spra wia, że moż na na pul pi cie
umiej sco wić na wet trzy mo ni -
to ry jed no cze śnie. Zróż ni co -
wa ny de sign wpi su je się w do -
wol ny wy strój wnę trza.

Głów na funk cjo nal ność fo te -
la opie ra się na moż li wo ści je go
od chy le nia w ta ki spo sób, aby
cia ło użyt kow ni ka przy ję ło wy -
god ną po zy cję lek ko le żą cą,
pod do wol nym ką tem na chy le -
nia. Umiesz czo ny lap top, mo ni -
tor i kla wia tu ra „po dą ża ją”
za ru chem użyt kow ni ka, tak
aby ko rzy sta nie z urzą dze nia
by ło jak naj wy god niej sze. „Le -
żą ce fo te le” do dat ko wo wy po sa -
żo ne są w spe cjal ne sprę ży ny
kie sze nio we w sie dzi sku, któ re

na da ją mięk kość i spra wia ją, że
nie jest ob cią ża ny od ci nek lę dź -
wio wy użyt kow ni ka. Pul pit po -
sia da płyn ną re gu la cję ką ta
po chy le nia i głę bo kości je go wy -
su nię cia. Do wol nie moż na usta -
wić rów nież pod ło kiet ni ki i sze -
reg in nych ele men tów, dzię ki
cze mu fo tel po sia da nie zli czo ną
ilość do wol nych kon fi gu ra cji
do sto so wu jąc się do in dy wi du al -
nych po trzeb. Opra co wa no rów -
nież wa riant, w któ rym po zde -
mon to wa niu pul pi tów, mo gą
słu żyć ja ko zwy kłe me ble, co czy -
ni je jeszcze bar dziej uni wer sal ny -
mi. Tech no lo gia fo te la VA TA BI
jest chro nio na pa ten tem. 

Pro du cent te go urzą dze nia
– fir ma AREK (War sza wa)
Ar ka diu sza Ko ło dziej czy ka
– od bli sko 25 lat spe cja li zu je się
w pro duk cji nie ty po wych me bli,
któ re ce chu ją się mak sy mal nym
do pa so wa niem się do po trzeb
podką tem za sto so wa nia czy cech
fi zycz nych użyt kow ni ków. Są to
biur ka, sto li ki pod lap to pa lub
kom pu ter i sze reg in nych ele -
men tów wy po sa że nia do mu, biu -
ra, czy re stau ra cji. Wszyst kie me -
ble pro du ko wa ne są ręcz nie. 

Wię cej na: 
www.vatabi.info

www.fotele-do-laptopa.pl

Sper so na li zo wa ny 
fo tel kom pu te ro wy
VA TA BI to mar ka, pod któ rą kry ją się
in no wa cyj ne me ble użyt ko we, w tym
ab so lut ny hit – spe cjal ne er go no micz ne fo te le
z pul pi ta mi do wy god ne go użyt ko wa nia
sprzę tu kom pu te ro we go. 

Ge ne ral ne wy ko naw stwo
hal prze my sło wych
Pod da wa na nie ustan nym wa ha niom ryn ko wym bran ża kon struk cji sta lo wych wy ma ga od firm
sta łej, in no wa cyj nej ak tyw no ści w za kre sie za rzą dza nia pro jek ta mi i in we sty cja mi.
Po zy ska nie spraw dzo ne go wy ko naw cy, któ ry od lat kom plek so wo i efek tyw nie re ali zu je się
na tym po lu jest nie odzow ną gwa ran cją suk ce su. Part ne rem ta kim jest bez wąt pie nia
POL -MET Sp. z o.o. Sp.k., któ ry pro jek tu je i pro du ku je funk cjo nal ne, wiel ko ku ba tu ro we
ha le prze my sło we w opar ciu o kon struk cje sta lo we i żel be to we pre fa bry ko wa ne. 

– Po wie rzo ne nam za da nia re -
ali zu je my kom plek so wo. Wsłu -
chu je my się w po trze by in we -
sto rów i na ich pod sta wie
opra co wu je my kon cep cję oraz
pro jekt tak, aby obiekt speł niał
wszel kie ocze ki wa nia oraz był
bez piecz ny, po czym pro du -
ku je my kom po nen ty, wy ko -
nu je my ca łość i od da je my in we -
sty cję do użyt ku. Sta wia my
na au tor skie roz wią za nia i kom -
plek so wą ob słu gę, dzię ki cze mu
na si klien ci mo gą szyb ko roz po -
cząć eks plo ata cję obiek tów – za -
zna cza Piotr Po lkow ski, Pre zes
Za rzą du POL -MET (Sta re Iga -
nie k. Sie dlec, woj. ma zo wiec -
kie), u któ re go po mysł za ło że -
nia tej fir my zro dził się jesz cze
pod czas stu diów, w 2006 r.,
i był wy ni kiem pa sji do za rzą -
dza nia in we sty cja mi bu dow la -
ny mi i two rze nia kon struk cji.
Cel zo stał osią gnię ty z na wiąz -
ką. Dziś POL -MET re ali zu je
pra ce na te re nie ca łe go kra ju,
a przez 15 lat dzia łal no ści zre -
ali zo wał ok. 350 ta kich in we sty -
cji. Fir ma jest tak że ak tyw na
za gra ni cą, gdzie do star cza
głów nie pre fa bry ka ty. Jest w sta -

nie wy ko nać każ dą bu dow lę
po wsta łą w opar ciu o kon struk -
cje sta lo we i żel be to we, bez
wzglę du na je go wiel kość, prze -
zna cze nie i lo ka li za cję. Ha le
do sko na le na da ją się na bu -
dyn ki pro duk cyj ne, ma ga zy -
no we i lo gi stycz ne, i w tym
seg men cie fir ma głów nie dzia -
ła. POL -MET, wy stę pu jąc czę -
sto ja ko Ge ne ral ny Wy ko naw -
ca, nad zo ru je pra ce bu dow la ne
firm ze wnętrz nych i bie rze
na sie bie cię żar do peł nie nia
wszel kich for mal no ści, w tym
kon tak ty z urzę da mi oraz uzy -
ska nie wszel kich po zwo leń. 

Współ pra cu je wy łącz nie ze
spraw dzo ny mi i za ufa ny mi pod -
wy ko naw ca mi, któ rzy do sko na -
le ro zu mie ją spe cy fi kę pro jek tów
przed się bior stwa, nad zo ru je
pra ce bu dow la ne na każ dym
eta pie, two rząc bez piecz ne śro -
do wi sko pra cy. – Dba my, aby
wszyst ko od by wa ło się w na le -
ży tym po rząd ku, zgod nie ze
spo rzą dzo nym har mo no gra -
mem prac, dba jąc o za cho wa nie
wy zna czo ne go ter mi nu ich za -
koń cze nia, przy utrzy ma niu
usta lo ne go re żi mu bu dże to we -

go zgod nie z wy bra ny mi pro -
duk ta mi i tech no lo gia mi – mó -
wi Piotr Po lkow ski. 

Wie lo let nie do świad cze nie,
w po łą cze niu z in no wa cyj nym
za ple czem tech no lo gicz nym
spra wia, że fir ma z po wo dze -
niem re ali zu je pro jek ty dla naj -
bar dziej wy ma ga ją cych in we sto -
rów. Pra ce POL -MET ce chu je
szyb kość i efek tyw ność re ali za -
cji bu do wy obiek tów (cza sem
jest to za le d wie 6 mie się cy),
któ re, za leż nie od za po trze bo -
wa nia, po sia da ją zróż ni co wa ne
stop nie zło żo no ści. Na krót kie
ter mi ny prac zna czą cy wpływ
ma po sia da nie przez fir mę wła -
snej wy twór ni kon struk cji sta lo -
wych. Pre fa bry ka ty na by wa ją
tam od po wied nie po wło ki an ty -
ko ro zyj ne i p.poż., je śli spe cy fi -
ka bu dyn ku te go wy ma ga.
Zwięk sza ją one bez pie czeń stwo
użyt ko wa nia obiek tu i po zwa la -
ją wy dłu żyć czas je go eks plo ata -
cji. Do bór od po wied nich ty pów
za bez pie czeń od by wa się w ści -
słej współ pra cy z in we sto rem,
któ re mu udzie la ne jest w tej
spra wie wspar cie do rad cze ze
stro ny spe cja li stów POL -MET.

No wo cze sne kon struk cje
POL -MET są ła twe w eks plo ata -
cji i z re gu ły ma ją cha rak ter
mo du ło wy, co uła twia ich ewen -
tu al ną póź niej szą roz bu do wę.
Zmia ny na ży cze nie in we sto ra
mo gą na stę po wać tak że w cza -
sie prac na pod sta wie szyb ko
wpro wa dzo nych ko rekt w pro -
jek cie, zgod nie z za po trze bo wa -
niem i spe cy fi ką kon struk cji.
– Ja ko pod miot bę dą cy jed no -
cze śnie pro jek tan tem, pro du -
cen tem pre fa bry ka tów i wy ko -
naw cą ca łej in we sty cji, sa mi
od po wia da my za wszyst kie eta -

py re ali za cji i mo że my za gwa -
ran to wać do sko na łą re la cję ce -
ny do sta łej i pew nej ja ko ści roz -
wią zań – za zna cza pre zes
POL -MET. Utrzy ma nie naj -
wyż szych stan dar dówre ali zo wa -
nych prac i sa mych kon struk cji
za pew nia ją wdro żo ne sys te my
za rzą dza nia wg norm PN -
-EN1090-1 (kon tro la pro duk cji)
i PN -EN 3834 (wy ma ga nia spa -
wal ni cze), ado dat ko wo dzię ki au -
tor skim stan dar dom za rzą dza nia
pro jek ta mi, przed się bior stwo
umie jęt nie za rzą dza ry zy kiem
in we sty cyj nym, uwzględ nia ją -
cym np. wa ha nia cen. Dzię ki
sys te mo wym ana li zom ofer ta
fir my jest w każ dym mo men cie
na opty mal nym po zio mie, jak
rów nież wpły wa na szyb kość
pro ce sów de cy zyj nych. 

POL -MET nie usta je w roz -
wo ju. Wśród naj now szych in no -
wa cyj nych in we sty cji jest m.in.
sys tem do pro jek to wa nia obiek -
tó wi pre zen ta cji w tech no lo gii
Vir tu al Re ali ty. Dzię ki te mu
roz wią za niu, klient -in we stor bę -
dzie mógł obej rzeć z bli ska go -
to wy obiekt w wer sji cy fro wej,
„wejść” nie ja ko do środ ka, oce -
nić je go funk cjo nal ność i za -
pro po no wać ewen tu al ne zmia -
ny. W naj bliż szych pla nach
POL -MET jest tak że bu do wa
no we go za kła du pro duk cyj ne go
ze zauto ma ty zo wa ną li nią tech -
no lo gicz ną do wy twa rza nia pre -
fa bry ka tów sta lo wych. Wy mie -
nio ny zo sta nie rów nież park
ma szy no wy w do tych cza so wym
za kła dzie na urzą dze nia zauto -
ma ty zo wa ne.

Zu zan na Pa weł czyk


