E5

www.forumbiznesu.pl
DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY

A K U S T Y K A P R Z E M Y S Ł O W A Nominacja do tytułu Innowacja Roku 2010
dla ENERGOPIAST Sp. z o.o.

Zwalczyć hałas
Szkodliwość hałasu na zdrowie człowieka jest oczywista. Negatywnie wpływa na psychikę, prowadząc do zdenerwowania, agresji i depresji, a jego zbyt duże natężenie może prowadzić do uszkodzenia narządu słuchu. Założone w 1992 r. Przedsiębiorstwo Techniczne ENERGOPIAST Sp. z o.o. (Wrocław) należy do czołowych
firm w Polsce, specjalizujących się w świadczeniu kompleksowych usług w zakresie ograniczenia szkodliwego działania hałasu i drgań na środowisko, będąc pionierem w stosowaniu licznych innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie.
Złożona walka z hałasem jest ki jakości jest stałe doskonalenie
tak perspektywiczna, że spowodo- produktów oraz innowacyjne powała utworzenie w ﬁrmie odręb- dejście do zagadnień.
ENERGOPIAST już w 1999 r. janego Zakładu Izolacji Akustycznych (ZIA), który wraz z własnym ko pierwsza prywatna ﬁrma
Biurem Projektowym umożliwił zaoferowanie klientom
kompleksowych usług obejmujących pomiary, projektowanie, wykonawstwo i montaż
zabezpieczeń wibroakustycznych. ZIA oferuje również
analizy uciążliwości akustycznej zakładów przemysłowych,
opracowuje koncepcje ich wyciszenia, wykonuje opracowania z zakresu akustyki Marek Luberda, prezes zarządu
wnętrz, dobiera i dostarcza wi- ENERGOPIAST Sp. z o.o.
broizolatory. W swojej ofercie
ma różnego typu zabezpieczenia w Polsce z tego sektora wdrożywibroakustyczne takie, jak obudo- ła system ISO 9001. W 2005 r. cerwy dźwiękochłonno-izolacyjne, tyﬁkowano System Zarządzania
tłumiki hałasu, izolacje akustycz- Środowiskiem ISO 14001:2005,
ne, kabiny operatorskie, ekrany a w 2008 r. Zintegrowany System
Zarządzania Jakością, Środowidrogowe i przemysłowe itp.
Firma gwarantuje, iż do mo- skiem i Bezpieczeństwem, Higiementu odbioru technicznego zabez- ną Pracy zgodny z normami: PNpieczenia akustycznego kontra- -EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO
henci nie ponoszą żadnych kosztów 14001:2005 i PN-N-18001:2004
Pozwoliło to na nawiązanie
i jeżeli nie spełnia ono oczekiwań,
jest demontowane na koszt ENER- współpracy z takimi koncernami,
GOPIAST. Takie podejście oraz jak: PGNiG, PKN Orlen, KGHM,
kompleksowość usług okazały się PKE, Siemens, Alstom, Philips,
wyróżnikami przedsiębiorstwa ABB, Arcelor Mittal, dla których
przedsiębiorstwo zrealizowało inna rynku.
Drugą, równie ważną cechą, westycje wyciszania m.in. bloa jednocześnie elementem polity- ków energetycznych, magazynów

i kopalń gazu, raﬁnerii i wydziałów hutniczych.
Wśród najciekawszych zrealizowanych przez ENERGOPIAST
zadań znajdują się również: opracowania z zakresu akustyki
wnętrz między innymi dla sali sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia czy Państwowej Wyższej
Szkoły Muzycznej we Wrocławiu
oraz opracowanie koncepcji wyciszenia Podziemnego Magazynu
Gazu Wierzchowice.
Firma na stałe współpracuje
z ośrodkami naukowymi i badawczymi, m.in. Instytutem Techniki
Cieplnej w Łodzi, Politechniką
Wrocławską i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, z którą ﬁrma współpracuje obecnie
przy ograniczeniu emisji hałasu
z Huty Sendzimira do środowiska
zewnętrznego.
Aby być równorzędnym partnerem dla jednostek naukowych
otwarto w ﬁrmie komórkę B+R
(Badania i Rozwój), gdzie powstają unikatowe rozwiązania
technologiczne. Ostatnim było
stworzenie innowacyjnego Systemu Zabezpieczeń Akustycznych EP-coustic®, na realizację
którego udało się ﬁrmie pozyskać 50-procentową unijną dotację z programu Innowacyjna Gospodarka. Postawiło to ENERGOPIAST w gronie przedsiębiorstw,
które posiadają w ofercie produkt, będący jedynym w swoim
zakresie rozwiązaniem na świecie i dzięki któremu rzeczy nie
możliwe stały się możliwe.
Zuzanna Żydek

E K O N O M I C Z N Y O U T S O U R C I N G ECOVIS, System Rewident Sp. z o.o.
w Programie Liderzy Społecznej Odpowiedzialności – Dobra Firma 2010

Outsourcing na kryzys
Sprawny przepływ i szybki
dostęp do informacji prawnych i finansowych są gwarantem sukcesu i stabilności
funkcjonowania przedsiębiorstw. Doświadczona kadra biegłych rewidentów spółki ECOVIS, System Rewident
(Warszawa), świadcząca usługi outsourcingowe z zakresu
doradztwa podatkowego i gospodarczego, księgowości
oraz audytu, dostarcza swoim klientom wiarygodnych
informacji, pozwalających
na osiąganie wytyczonych
celów.

R O Z M O W A z Jadwigą
Szabat, prezesem System
Rewident Sp. z o.o.
ZUZANNA ŻYDEK:

Czego dotyczą świadczone
przez Państwa usługi?
JADWIGA SZABAT:

Jesteśmy elastycznym, niezawodnym i profesjonalnym partnerem, łączącym nowoczesność, rzetelność i doświadczenie w zakresie usług księgowości z wykorzystaniem „work
ﬂow”, doradztwa podatkowego, gospodarczego i audytu
dla ﬁrm i podmiotów instytucjonalnych. Działamy w ramach międzynarodowej organizacji ECOVIS obecnej w 36
krajach [150 oddziałów, 2,7
tys. specjalistów – przyp. red.],
co przyniosło nam nowe możliwości, a sieć oddziałów za-

pewniła naszym klientom
wsparcie praktyczne niemalże
w każdym zakątku świata.
Usługi realizujemy na zasadach outsourcingu. To nowoczesna strategia zarządzania,
polegająca na powierzaniu nam
operacji, które wspierają działalność danego podmiotu, pozwalając mu na skupienie się
na obszarach, które stanowią
podstawę jego działań, co przynosi wymierne korzyści ekonomiczne. Zatem najważniejsze
jest zbudowanie zaufania klienta do outsourcingu, a współpraca musi być realizowana na zasadzie partnerstwa. Naszym
zadaniem jest dostarczanie
optymalnych rozwiązań na bazie dobrych i ciągłych relacji,
tak, by klient postrzegał współpracę jako wartość dodaną dla
własnej organizacji.
Jak zdeﬁniowałaby Pani największe atuty System Rewident?
Przede wszystkim to nasz zespół, który tworzy 70-osobowa
kadra, posiadająca wysokie
kwaliﬁkacje zawodowe, doświadczenie i wiedzę. Reprezentujemy szeroką gamę specjalności i praktycznych umiejętności. Zatrudniamy biegłych
rewidentów, certyﬁkowaną kadrę ﬁnansowo-księgową, prawników oraz doradców podatkowych. Dobrze znamy realia gospodarki polskiej w kontekście
funkcjonowania w Unii Euro-

B U D O W N I C T W O D R O G O W E POLDIM S.A. – złote godło QI 2010

Dla POLDIMU-u
nie ma trudnych dróg
POLDIM S.A. (Tarnów) to jedno z największych polskich przedsiębiorstw budowlanych. Zakres działalności małopolskiej spółki to kompleksowe usługi w zakresie budowy dróg, mostów
i tuneli oraz technicznego utrzymania dróg. Ofertę usług wzbogaca produkcja komponentów z przeznaczeniem dla budownictwa drogowego, jak: modyfikowane asfalty, emulsje asfaltowe, mieszanki mineralno-asfaltowe oraz beton towrowy. POLDIM świadczy także najwyższej jakości usługi laboratoryjne,
prowadzone w pracowniach geotechnicznych, laboratoriach
terenowych i drogowych, obejmujące badania geotechniczne gruntów i kruszyw, mieszanek bitumicznych oraz betonów.

R O Z M O W A z Wacławem Makarskim,
prezesem zarządu POLDIM S.A.

MAREK PRZYBYLSKI:

Na przestrzeni lat POLDIM
zrealizował szereg ważnych
inwestycji drogowych, stając
się jedną z najbardziej znanych ﬁrm branży budownictwa drogowego. Jakie czynniki przyczyniły się do ugruntowania Państwa pozycji
na rynku?
WACŁAW MAKARSKI:

Przede wszystkim naszym atutem jest wieloletnie doświadczenie. Jesteśmy kontynuatorem
działalności przedsiębiorstw drogowych i mostowych regionu tarnowskiego, będąc spadkobiercą
bogatych tradycji drogownictwa

kopiance”. Nowa, dwupasmowa droga ekspresowa wraz z węzłem drogowym, 7-kilometrami
dróg towarzyszących oraz kilkunastoma obiektami mostowymi, zbudowana w trudnym górskim terenie, znacznie skróciła
czas przejazdu na odcinku z Krakowa do Zakopanego. Należy zaznaczyć, że dzisiaj to jeden z najpiękniejszych krajobrazowo odcinków dróg w kraju. Jesteśmy
znani z podejmowania prac
w trudnych warunkach, związanych z budową geologiczną terenu. Podczas wielu naszych zadań, głównie na południu Polski,
w rejonie karpackiego obniżenia
tektonicznego, spotykamy
na swojej drodze, charakterystyczne dla tego terenu osuwiska. Naszym zadaniem jest ich
likwidacja lub wprowadzenie
zabezpieczeń wzmacniających,
co wymaga sporego doświadczenia i precyzji działań. Jedną
z naszych równie znanych realizacji jest modernizacja 30-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej z Wieliczki do Kasiny
Wielkiej, czyli miejsca zamieszkania naszej złotej mistrzyni
olimpijskiej w biegach narciarskich, Justyny Kowalczyk.

da II Stopnia w konkursie „Budowa Roku 2009”. Staramy się
również potwierdzać naszą stałą, wysoką jakość certyﬁkatami.
Od 2002 r. posiadamy certyﬁkat
ISO 9001:2000, obejmujący projektowanie, budowę i remonty
dróg i mostów oraz produkcję
i sprzedaż naszych wyrobów dla
budownictwa
drogowego.
Wszystkie produkty posiadają
wymagane certyﬁkaty jakości,
a ponadto liczne referencje
od klientów. W naszej pracy
zawsze kierujemy się maksymą,
że dla POLDIM-u nie ma trudnych dróg, a kiedy budujemy to
dobrze, na czas i z gwarancją.
Jakie są Państwa najbliższe
plany?
Niezmiernie ważnym wydarzeniem w naszej spółce było wygranie przetargu na budowę odcinka autostrady A1 koło Konina. POLDIM S.A. zbuduje ponad 15 kilometrów autostrady
na pograniczu województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego,
do węzła Stryków. To drugi przypadek (po warszawskim Budimexie), aby polska ﬁrma budowała autostradę w Polsce.
Oczywiście przed nami jeszcze
wiele innych realizacji, bo oprócz
dużych inwestycji skupiamy
uwagę na mniejszych kontraktach, jak przebudowa i modernizacja lokalnych dróg powiatowych i gminnych oraz remonty

pejskiej i doskonale orientujemy się w zmieniających się
przepisach. Wszyscy pracownicy podnoszą swoje kwaliﬁkacje oraz aktualizują wiedzę,
biorąc udział w kursach, konferencjach i sympozjach oraz
szkoleniach wewnętrznych.
Zdobyliśmy doświadczenie,
dzięki któremu odpowiedzialnie
podejmujemy się realizacji zadań, wymagających specjalistycznej wiedzy i szybkiego reagowania na potrzeby klientów.
Są Państwo nominowani
do tytułu Dobra Firma w Programie Liderzy Społecznej
Odpowiedzialności. Jednym
z kryteriów prawidłowej polityki CSR są właściwe relacje wewnętrzne w ﬁrmie.
Kładziemy duży nacisk na rozwój kompetencji pracowników.
Jak wspomniałam, uczestniczą oni w procesie stałego podnoszenia swoich kwaliﬁkacji,
ale również funkcjonuje u nas
system wzajemnego dzielenia
się wiedzą, polegający na przekazywaniu umiejętności doświadczonych pracowników
młodszym członkom naszych
zespołów. System ten wymaga
bardzo dobrych relacji wewnętrznych, które są u nas
standardem, wyrównuje poziom doświadczenia i pozwala
na zwiększenie efektywności.

Obwodnica Lubnia

oraz budowy dróg i mostów
w Małopolsce. Obecnie, dzięki połączeniu sił z litewską grupą budowlaną „Titla Group”, która
od lipca 2010 jest 100-procentowym właścicielem POLDIM-u,
mamy szansę stać się jedną z największych spółek budowy dróg
w Polsce. Bardzo cenny jest również profesjonalizm naszych specjalistów, co gwarantuje realizację wszelkich zleceń, bez względu na trudności spowodowane
uwarunkowaniami terenu.
Które ze zrealizowanych inwestycji zaliczają Państwo
do najważniejszych?
Jedną z najtrudniejszych inwestycji drogowych była modernizacja obwodnicy Lubnia na „Za-

W tegorocznej edycji konkursu Najwyższa Jakość QI otrzymali Państwo złote godło
w kategorii Usługi. Jak deﬁniują Państwo pojęcie jakości
w prowadzonym biznesie?
Osiągnięcie wysokiego poziomu
jakości to długotrwały proces,
ale przynoszący wymierne korzyści. Czynnik ekonomiczny
jest oczywiście bardzo ważny,
ale wygrane przetargi na inwestycje budowlane, zawdzięczamy nie tylko niskiej cenie, ale
również wysokiej jakości, zarówno naszych usług, jak i wyrobów. Dobra opinia, którą cieszymy się od lat, ugruntowuje
naszą pozycję w regionie i na terenie całego kraju. Efektem tego jest m.in. prestiżowa Nagro-

nawierzchni bitumicznych. Każde nowe zadanie daje nam
ogromną satysfakcję, wzbogacając nas o nowe doświadczenia
i tworząc nowe perspektywy.
Staramy się także działać
na rzecz lokalnej społeczności,
wspomagając różne inicjatywy – kulturalne, edukacyjne,
sportowe. W związku z licznymi
powodziami, które w ostatnim
okresie nawiedziły nasz rejon,
staramy się wspomóc ﬁnansowo
i materialnie pokrzywdzonych
mieszkańców. Czynnie angażujemy się w usuwanie szkód popowodziowych i odbudowę infrastruktury terenów zniszczonych.
Oprac. JJ

