
  

 

 

fot. www.gospodarkamorska.pl  

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA 
„JAKOŚĆ I INNOWACJE W ROZWOJU POMORZA” 

POMORSKA POMORSKA POMORSKA    
NAGRODA NAGRODA NAGRODA    
JAKOŚCIJAKOŚCIJAKOŚCI   
   

Gdańsk, 27 lutego 2015 roku 

 

80-850 Gdańsk, ul. Rajska 6             tel. +48 58 301 12 18 www.notgdansk.pl e-mail: sekretariat1@notgdansk.pl 

Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT w Gdańsku 

ISSN 2300-4347 
LUTY  2015 

WYDANIE SPECJALNE 



2 

 
Jakość i innowacje w rozwoju Pomorza 

PATRONAT MEDIALNY: 

ORGANIZATOR KONKURSU: 

POMORSKA RADA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ 
NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT W GDAŃSKU 

WSPÓŁORGANIZATOR: 

POLSKI REJESTR STATKÓW S.A. 

KONKURS 
O  POMORSKĄ  NAGRODĘ  JAKOŚCI 



3 
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HISTORIA KONKURSU 

Pomorska Nagroda Jakości ma swoje korzenie w idei Konkursu Gdańskiej Nagrody Jakości, który został powołany w 
roku 1996 przez Naczelną Organizację Techniczną (NOT) w Gdańsku. Inicjatorami, pomysłodawcami oraz twórcami 
Konkursu byli członkowie Komitetu Naukowo-Technicznego ds. Jakości Rady Wojewódzkiej Federacji SNT NOT w 
Gdańsku - wieloletni dyrektor NOT w Gdańsku, mgr inż. Eugeniusz Murczkiewicz oraz mgr inż. Tadeusz Bartoszew-
ski. Pierwsza edycja konkursu pod ówczesną nazwą odbyła się w 1997 roku, jednak już rok później zmieniona została 
nazwa konkursu z Gdańskiej Nagrody Jakości na Konkurs o Pomorską Nagrodę Jakości, obowiązująca do dzisiaj. 
 
 
WSPÓŁORGANIZOATORZY 

Współorganizatorem Konkursu oraz jednostką oceniającą kandydatów do Nagrody już od pierwszej edycji, do chwili 
obecnej, jest Polski Rejestr Statków S.A. - Biuro Certyfikacji w Gdańsku.  
 
 
NOWA IDEA  KONKURSU 
 
Od roku 2011 idea tego Konkursu oraz zasady oceny organizacji zostały poddane weryfikacji i modernizacji. Kryteria 
Nagrody oraz jej model zostały podporządkowane najlepszym wzorcom europejskim. Zweryfikowano i poszerzono 
też liczbę członków Kapituły Konkursu.  
 
 
KAPITUŁA 
Jako Przewodniczącą Kapituły powołano prof. nadzw. UG dr hab. Małgorzatę Z. Wiśniewską, kierującą Zakładem 
Zarządzania Jakością i Środowiskiem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, jako Vice-
Przewodniczącego - prof. nadzw. dr hab. inż. Piotra Grudowskiego, kierownika Zakładu Zarządzania Jakością na Wy-
dziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W skład Kapituły wchodzą ponadto: 
 
Prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski  
Profesor zwyczajny Akademii Morskiej w Gdyni, kierownik Katedry Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością, dzie-
kan Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AM w Gdyni.  
 
Jacek Papiński  
Dyrektor Pionu Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A.  
 
dr Zbigniew Canowiecki  
Prezes Zarządu „Pracodawców Pomorza” 
 
Katarzyna Matuszak 
Dyrektor Działu Rozwoju Przedsiębiorczości Agencji Rozwoju Pomorza S.A.,  
 
dr inż. Tomasz Drozdowski  
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku 
 
dr nauk ekonomicznych Małgorzata Dehmel - Gomersk  
Główny specjalista Urzędu Miasta Gdyni, gdzie pracuje na samodzielnym stanowisku ds. gospodarki morskiej 
na Wydziale Polityki Gospodarczej i Nieruchomości. Adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Morskiej w 
Gdyni. 
 

Konkurs o Pomorską Nagrodę Jakości 

WSPÓŁORGANIZATOR: 
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Joanna Oberbek  
Wiceprezes Zarządu InnoBaltica Sp. z o.o. 
 
Anna Grapatyn-Korzeniowska - Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji De-
partamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 
 
Maria Michaluk  
Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku ds. Rynku Pracy 
 
Waldemar Cezary Zieliński  
Sekretarz Zarządu oraz Dyrektor Biura Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku.  
 
Mirosław Murczkiewicz  
Członek Zarządu Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku, Wiceprezes Gdańskiego oddziału SITPSpoż 
 
Emilia Przelaskowska 
Dyrektor Biura Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. 
 
Paulina Orłowska  
Sekretarz Kapituły - Specjalistka do spraw realizacji projektów Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku. Czuwa nad 
przebiegiem konkursu od strony technicznej. 
 
 
 
MISJA 

Misją Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości jest angażowanie liderów Pomorza na rzecz ciągłego doskonalenia or-
ganizacji, uczenia się, kreatywności, innowacyjności i podążania w duchu zrównoważonego rozwoju przy wykorzy-
staniu modelu doskonałości Pomorskiej Nagrody Jakości. 
 
 
WIZJA 

Wizją Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości jest Europa, w której przodują organizacje Pomorza, stając się wzorem 
do naśladowania dla innych organizacji pod względem jakości i zrównoważonego rozwoju. 
Konkurs o Pomorską Nagrodę Jakości, realizuje następujące cele: 
 

 Popularyzacja wśród organizacji Pomorza myślenia i działania w duchu doskonalenia jakości i zrównoważone-
go rozwoju oraz zwrócenie uwagi na potrzebę osiągania w tym zakresie poziomu europejskiego. 

 Promocja zarządzania organizacją przy wykorzystaniu modelu doskonałości Pomorskiej Nagrody Jakości, 
opartego na koncepcji kompleksowego zarządzania jakością (TQM – Total Quality Management). 

 Popularyzowanie certyfikacji na zgodność z normami serii ISO 9000 i pokrewnymi. 
 Promowanie wiedzy na temat metod i narzędzi wspomagających zarządzanie jakością. 
 Popularyzacja dobrych praktyk funkcjonowania zgodnie z kryteriami modelu doskonałości Pomorskiej Nagro-

dy Jakości i stworzenie warunków dla wymiany wiedzy pomiędzy organizacjami zainteresowanymi ciągłym 
doskonaleniem. 

  
Udział w Konkursie mogą zgłaszać wszystkie organizacje, zainteresowane uczestnictwem w Pomorskiej Nagrodzie 
Jakości, nawet spoza województwa Pomorskiego. Nagroda jest nadawana jako zespołowa, w kilku kategoriach - dla 
organizacji mikro, małych, średnich, dużych oraz dla publicznych, niezależnie od liczby zatrudnionych.  
 
Pomorska Nagroda Jakości przyznawana jest tym podmiotom, które prezentują swoje zaangażowanie w zarządzanie 
jakością oparte na idei ciągłego doskonalenia, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju oraz dążą do poziomu naj-
lepszych organizacji w Europie.  
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SAMOOCENA ORGANIZACJI 
W ramach modelu, w zależności od charakteru organizacji stworzono trzy kwestionariusze samooceny, dla:  

 organizacji zatrudniających do 49 osób (małych), 

 organizacji zatrudniających powyżej 50 osób (średnich i dużych), 

 organizacji sektora publicznego, niezależnie od liczby zatrudnionych.  

 
 
 
 
ETAPY KONKURSU 
 
Etapy Konkursu o Pomorską Nagrodę jakości są następujące: 

1) Zgłoszenie uczestnictwa przez organizacje.  

2) Szkolenie z zasad modelu Pomorskiej Nagrody Jakości oraz z zasad samooceny Przeprowadzenie samooceny 
przez organizacje i przysłanie wypełnionych arkuszy samooceny. 

3) Weryfikacja zgodności wyników samooceny przez auditorów Polskiego Rejestru Statków podczas oceny ze-
wnętrznej w siedzibie organizacji. 

4) Analiza wyników samooceny oraz oceny zewnętrznej oraz dokonanie wyboru laureatów i wyróżnionych przez 
Kapitułę Pomorskiej Nagrody Jakości. 

5) Ogłoszenie wyników. 

6) Wręczenie nagród oraz wyróżnień podczas Gali Pomorskiej Nagrody Jakości, połączone z konferencją pt. 
„Jakość i innowacje w rozwoju Pomorza” i ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu. 

 

 



6 

 
Jakość i innowacje w rozwoju Pomorza 

W ostatniej, XVII edycji Konkursu, nagrodzono wiele organizacji. I tak w kategorii "mikro organizacji" Srebrny Laur 
Jakości przyznano Spółdzielni Mieszkaniowej „Posejdon”, Wyróżnienie - Przychodni Stomatologicznej S.C.  
 
W kategorii "małych organizacji" Złoty Laur Jakości  przypadł firmie Temis & Spawmet, Srebrny Laur Jakości - 
BMB Santech H. Brodnicki Z. Laskowski Sp.j., zaś Wyróżnienie przyznano Przedsiębiorstwu Budowlano-
Instalacyjnemu SUCHOCKI Roman Suchocki oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny”.  
 
W kategorii "średnich organizacji" Srebrny Laur Jakości wręczono firmie Fast S.A., Wyróżnienie przypadło Euro 
Went Sp. z o.o., Przedsiębiorstwu Cemet Ltd. Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwu Przewozu Towarów PKS Gdańsk - 
Oliwa S.A.  
 
W kategorii "dużych organizacji" Wyróżnienie przyznano Okręgowemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z 
o.o. W kategorii "organizacje publiczne" Srebrny Laur Jakości przypadł Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego 
Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku, zaś Wyróżnienie - Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - Oddział w Gdańsku. 
 
 
Jak co roku Laureaci edycji Konkursu o Pomorską  Nagrodę Jakości otrzymali także nagrody specjalne: 
 
Marszałek Województwa Pomorskiego ufundował nagrodę dla firmy Temis & Spawmet, 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego ufundował nagrodę dla Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkie-
go Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku, 

Prezes Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku ufundował nagrodę dla Przedsiębiorstwa Cemet Ltd. Sp. z o.o., 

Polski Rejestr Statków S.A. ufundował nagrodę dla Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ufundowała nagrodę dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Posejdon”, 

InnoBaltica Sp. z o.o. ufundowała nagrodę dla firmy Temis & Spawmet. 

 

XVII edycja Konkursu PNJ - 2013 
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Konferencja „Turbiny wiatrowe i wodne—aspekty techniczne i prawne” 

FINALIŚCI  
XVIII edycji Konkursu PNJ - 2014 

jest polską firmą z siedzibą w Gdańsku. Spółka specjalizuje się w kompleksowej budowie nowoczesnych, prefabryko-
wanych hal stalowych. Budowane przez nią obiekty są projektowane przez własny zespół specjalistów z wieloletnim 
doświadczeniem, dzięki czemu klienci otrzymują w pełni optymalnie zaprojektowany (pod względem konstrukcji i 
obudowy) i zbudowany obiekt, który spełnia najwyższe wymagania techniczne stawiane tego typu budynkom oraz 
przede wszystkim spełnia oczekiwania klientów. Hale budowane przez spółkę to m.in. hale produkcyjne, sportowe, 
magazyny, warsztaty samochodowe, wiaty i hale na maszyny rolnicze, obiekty handlowe, obory, ujeżdżalnie i wiele 
innych. 

 
jest podmiotem ekonomii społecznej powołanym w czerwcu 2011 roku, przez 7 organizacji pozarządowych. Jest ona 
zrzeszona w Ogólnopolskim Związku Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych i prowadzi działalność na terenie całego 
Trójmiasta. Spółdzielnia m.in.: świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy, 
prowadzi sortownię przesyłek pocztowych i świadczy usługi kurierskie, a także zajmuje się pracami porządkowymi i  
drobnymi pracami remontowymi. Do pozostałych działań należą wyrób pieczątek, organizacja profesjonalnych wizyt 
studyjnych oraz szkoleń. Celem Spółdzielni jest umożliwienie osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem 
społecznym aktywizacji zawodowej, prowadzenie działań inkubacyjnych dla tworzenia spółdzielni socjalnych oraz 
prowadzenie działań społecznych oraz oświatowo – kulturalnych na rzecz środowiska lokalnego. Wypracowane zyski 
przekazywane są na realizację celów statutowych. 

istnieje od ponad 15 lat. Początkowo zajmował się wytwarzaniem gazów technicznych. W 2000 r. uzyskała Certyfikat 
ISO 9001:2000 obejmującego produkcję i dystrybucję gazów sprężonych i ciekłych: technicznych, medycznych, spo-
żywczych.  Obecnie firma zajmuje się produkcją i dystrybucją produktów leczniczych, wyrobów medycznych w stan-
dardach europejskich. Wykonuje montaże zbiorników kriogenicznych oraz instalacje wewnętrzne u klientów wraz z 
obsługa techniczną urządzeń. Obsługuje jednostki służby zdrowia, hurtownie farmaceutyczne, zakłady produkcyjne na 
terenie całego kraju.   Obecnie SPAWMET jest jedynym polskim wytwórcą podtlenku azotu medycznego, zwanego 
gazem rozweselającym. 
Od momentu założenia firmy cały czas widoczny jest rozwój. Jako pierwszy zakład w Polsce uzyskał status wytwórni  
gazów medycznych.  Jest  firmą liczącą się na rynku gazów stając się konkurencją dla koncernów zagranicznych dzię-
ki sprawnemu zarządzaniu oraz uzyskanym certyfikatom.  Stawia na jakość produktów, którą gwarantuje poprzez 

Gdańska Spółdzielnia Socjalna  

LARGO HALE Sp. z o.o.  

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy  
SPAWMET 
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istnieje ponad 20 lat. Początkowo zajmował się jedynie drobnymi usługami ślusarsko-elektromechaniczno-
instalacyjnymi.  Dziś chojnickie przedsiębiorstwo TEMIS oferuje w sprzedaży gazy medyczne, techniczne i spożyw-
cze oraz nowe butle tlenowe i argonowe. Na życzenie klienta wykonuje mieszanki gazów o dowolnym składzie pro-
centowym oraz zapewnia obsługę techniczna butli i  legalizacje gaśnic. Jest znany również jako dystrybutor urządzeń 
spawalniczych, części zamiennych, akcesoriów i materiałów spawalniczych. Uzyskał świadectwo handlowe autoryzo-
wanego dystrybutora firmy Chart Ferox  a.s. z Republiki czeskiej, będącej wiodącym producentem zbiorników krioge-
nicznych do gazów skroplonych. 
Jako hurtownia farmaceutyczna podlega surowym ocenom Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Zwracamy uwa-
gę na zaspokojenie potrzeb klientów przez wprowadzenie  nowych produktów na rynek, które są poparte właściwymi 
certyfikatami jakościowymi.  

działa od 1992 r. i jest profesjonalnym wykonawcą w zakresie prac instalacyjnych, w szczególności w zakresie mon-
tażu nowoczesnych systemów grzewczych i instalacji technologicznych dla przemysłu farmaceutycznego i paliwowe-
go.  
Inwestując w szkolenia załogi oraz nastawiając się na tworzenie „Firmy z Jakością” przedsiębiorstwo BMB San-
tech systematycznie potwierdzało wytyczony kierunek poprzez uzyskanie Certyfikatu potwierdzającego spełnienie 
wszystkich warunków wymaganych dla Zapewnienia Usług wg normy ISO 9001-2000 a w roku2005 uzyskało 
Uprawnienia UDT do remontów i modernizacji stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych do 
materiałów trujących, żrących i do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów przemysłowych i technologicznych. 
W okresie swojej ponad 20 letniej działalności Firma zrealizowała szereg inwestycji o szczególnym znaczeniu między 
innymi modernizację systemów ciepłowniczych miasta Gdańska, Gdyni, Kościerzyny, Redy, Malborka, Piły, Wejhe-
rowa oraz na terenie Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni jak również w zakresie przebudowy systemów drogowych 
Gdańska .  
Działalność BMB Santech Sp. j. została dostrzeżona przez organizacje społeczno-gospodarcze czego dowodem było 
wyróżnienie Firmy nagrodami i wyróżnieniami: Mecenas Gdańskiego Sportu - 2008, Certyfikat Forbs'a „Przyjazna 
Firma” - 2009, Laureat „Pomorskiej Nagrody Jakości NOT” - 2010, Laureat Nagrody „Gepardy Biznesu” - 2012, 
Laureat Nagrody „Efektywna Firma” - 2012, Laureat Nagrody „Pomorski Pracodawca Roku” - 2012, Laureat Nagro-
dy „Srebrny Laur Pomorskiej Nagrody Jakości” -2013. 

funkcjonuje na rynku budowlanym od 1989 roku. Rok po roku zdobywa pozycje na lokalnym rynku inwestycyjnym. 
Zdobywanie zaufania Inwestorów oraz Generalnych Wykonawców - klientów to główny cel, na którym właściciele 
firmy skupili swoje działania. Firma systematycznie rozwija swoją działalność i poszerza zakres świadczonych usług.  
Climazui Majewscy zatrudnia wysoko wykwalifikowanych specjalistów i wykorzystuje najnowocześniejsze technolo-

Zakład Produkcyjno - Usługowo –Handlowy  
TEMIS 

BMB SANTECH   
H. Brodnicki Z. Laskowski Sp. j.  

CLIMAZUI MAJEWSCY  

pozyskiwanie renomowanych dostawców surowców oraz wewnętrzną kontrolę produktów gotowych. Laboratorium 
Zakładu jest wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia analityczne działające w oparciu o metody zalecane przez 
wytyczne Farmakopei Polskiej.  
Za działalność związaną z projakościową produkcją gazów Spawmet został uhonorowany w wielu konkursach. W 
2014 r. zdobył Złoty Laur Pomorskiej Nagrody Jakości i dwie nagrody specjalne oraz Rubinowy HIT z dwiema 
gwiazdami za produkcję i dystrybucję podtlenku azotu. 
Firma jest otwarta na potrzeby lokalnej społeczności. Od lat właściciele wspierają finansowo i rzeczowo wiele insty-
tucji i organizacji oraz sponsorują i fundują nagrody w przedsięwzięciach dobroczynnych, kulturalnych i sportowych. 
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powstała w 2004 roku i wchodzi w skład Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. Firma koncentruje swoją działalność na 
produkcji i handlu asfaltami drogowymi. W portfolio produktowym LOTOS Asfalt znajdują się asfalty i emulsje dro-
gowe, w tym asfalty modyfikowane MODBIT. Firma jest liderem w sprzedaży najbardziej zaawansowanych technolo-
gicznie na rynku krajowym asfaltów modyfikowanych MODBIT. Działalność produkcyjna spółki skoncentrowana 
jest w trzech ośrodkach produkcyjnych – w Gdańsku, Czechowicach-Dziedzicach i Jaśle. Misją LOTOS Asfalt jest 
innowacyjny rozwój w obszarze produkcji, handlu i dystrybucji wyrobów asfaltowych o wymaganych standardach 
jakości realizowany w sposób przyjazny dla środowiska, dający pełną satysfakcję klientom, zapewniający stałe dosko-
nalenie i wykorzystanie potencjału pracowników. Jednym głównych celów LOTOS Asfalt jest osiągnięcie jak najwyż-
szego stopnia satysfakcji Klientów i Partnerów biznesowych. Spółka zapewnienia najwyższe standardy jakości zarów-
no w sferze zarządzania firmą jak i w procesach produkcji oraz w odniesieniu do świadczonych usług. 

istnieje na rynku od 1993 roku. Firma jest uznanym na świecie producentem aluminiowych konstrukcji okrętowych. 
Obecnie zatrudnia około 120 pracowników. Spawacze i monterzy to najwyższej klasy specjaliści posiadający stosow-
ne uprawnienia i certyfikaty. 
Cały proces produkcyjny odbywa się w ściśle kontrolowanych warunkach pod nadzorem Międzynarodowych Inżynie-
rów Spawalników, jak również przy wsparciu doświadczonej grupy technologów. 
Zarząd oraz pracownicy firmy są w pełni zaangażowani w proces ciągłego doskonalenia, co pozwala nam sprostać 
rosnącym wymaganiom naszych klientów. 
Wieloletnia współpraca z partnerami z Europy Zachodniej oraz Skandynawii odzwierciedla nasze zaangażowanie w 
dostarczanie produktów i usług najwyższej jakości. 
Jesteśmy świadomi, że naszą jakość tworzą wszyscy pracownicy firmy, dlatego dużą uwagę przykładamy również do 
kwestii zapewnienia najlepszych, a przede wszystkim bezpiecznych warunków pracy.  

gie pozwalające utrzymywać poziom wykonywanych prac znacznie przewyższający obowiązujące normy, międzyna-
rodowe standardy oraz wymagania Zleceniodawców. Dążąc do ci1głego zwiększania zadowolenia Inwestorów oraz 
dostarczania usług zgodnych z ich wymaganiami właściciele starają się zarządzać firmą w sposób wzorowany na nor-
mie ISO 9001:2000. Połączenie tradycji i bogatego doświadczenia z profesjonalizmem i młodością to duet gwarantu-
jący nieprzerwany rozwój. W okresie działalności firmy zrealizowano wiele inwestycji i robót, które nie tylko zacho-
wują wysoki standard, ale przede wszystkim wciąż spełniają oczekiwania tych najbardziej wymagających Inwesto-
rów.  
Przedsiębiorstwo współpracuje z wieloma specjalistycznymi przedsiębiorstwami, wspólnie z którymi podejmuje się 
kompleksowego wykonania wszelkich zleconych prac.  
CLIMAZUI Majewscy do przede wszystkim wykwalifikowany personel, w składzie:  

 Minimum sześć zespołów monterskich; 
 Zespół przygotowania produkcji; 
 Elektryk / automatyk; 
 nżynierowie robót z niezbędnymi uprawnieniami;  
 Kierownictwo robót z niezbędnymi uprawnieniami; 

Każdy z zespołów ma do dyspozycji samochód, wysokiej klasy sprzęt monterski oraz inne niezbędne narzędzia.  
Zaplecze montersko – warsztatowe CLIMAZUI składa się m.in.. z:  

 Mobilne magazyny kontenerowe; 
 Magazyn stacjonarny o pow. 200 m2 w dogodnej lokalizacji komunikacyjnej Gdańska , wyposażony w podsta-

wowe elementy monterskie.  

LOTOS Asfalt Sp. z o.o.  

Alu International Shipyard Sp. z o. o.  
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działa na rynku budowlano-inwestycyjnym od 1991 r. i należy do ścisłego grona liczących się generalnych wykonaw-
ców w Polsce. Jest częścią grupy kapitałowej Hass Holding w skład, którego wchodzą Linie Żeglugowe EUROAFRI-
CA, sopocki Hotel Haffner, a także inne związane z nami spółki. Podstawowym przedmiotem działalności korporacji 
jest świadczenie usług budowlano-montażowych na zasadzie Generalnego Wykonawstwa. 
W szerokim zakresie usług znajdują się: 

 budownictwo hydrotechniczne 
 budownictwo przemysłowe 
 budowa obiektów użyteczności publicznej, biurowców i centrów handlowych 
 budowa obiektów związanych z ochroną środowiska, energetyki 
 renowacja obiektów zabytkowych 

Na przestrzeni 24 lat Doraco zrealizowało kilkadziesiąt inwestycji w tym projekty duże i skomplikowane, których 
wartość przekroczyła kilkaset milionów euro. Kapitał doświadczeń, świetna kadra oraz innowacyjność połączone z 
perfekcją wykonania sprawiły, że DORACO jest wiarygodnym partnerem dla krajowych i zagranicznych kontrahen-
tów. Jako wykonawca i deweloper Doraco angażuje cały swój potencjał finansowy, techniczny i ludzki, by zagwaran-
tować terminowość i najwyższą jakość na rynku budowlanym Europy. 
Profesjonalizm i wysoka jakość usług potwierdzone są certyfikatami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, AQAP 
2110 i ISO 14000, a także prestiżowymi wyróżnieniami. Jednak najważniejszą z nagród zawsze będzie satysfakcja 
naszych Klientów i stabilny wzrost firmy. 
 
W portfolio firmy znajdują się takie przedsięwzięcia jak, między innymi: 

jest przedsiębiorstwem produkującym drzwi marki INTER DOOR (drzwi wewnętrzne, wejściowe, techniczne, szklane, 
akustyczne, przesuwne) oraz inne elementy stolarki otworowej stosowane w budownictwie, bazujące na obróbce drew-
na i materiałów drewnopochodnych. INTERDREX funkcjonuje na rynku od 1990 roku. Firma znajduje się w Bieszko-
wicach (niedaleko Gdyni) i jest największym przedsiębiorstwem w okolicy. 
Spełniamy wymagania Klientów oferując produkty: 

 o nowoczesnym wzornictwie: wyróżnienie znakiem Top Design 2010, finalista konkursu Dobry Wzór 2010 
(Instytut Wzornictwa Przemysłowego) za drzwi Bolzano w okleinie na wysoki połysk, laureat konkursu Dobry 
Wzór 2013 za drzwi w systemie RONDO, 

 wykonane z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych, 
 wyprodukowane z wysokiej klasy materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
 bezpieczne, wykonane zgodnie z wymaganiami normatywnymi i prawnymi. 

W trosce o jakość i innowacyjność oferowanych rozwiązań firma realizuje projekty współfinansowane przez Unię Eu-
ropejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 

to polskie przedsiębiorstwo budowlane założone w 1990r. Spółka świadczy usługi w formule generalnego wykonaw-
stwa oraz „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie budynków biurowych, użyteczności publicznej, hoteli, obiektów prze-
mysłowych, komercyjnych, osiedli mieszkaniowych oraz apartamentowców. Była wykonawcą m.in. hotelu Rezydent 
i Krzywego Domku w Sopocie, hotelu Radisson Blu oraz budynku biurowego Lotos w Gdańsku, a także gmachu Bi-
blioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego.  

INTERDREX Sp. z o.o.  

Korporacja Budowlana  
DORACO Sp. z o. o.  

ALLCON Budownictwo Sp. z o. o. sp.k.  
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jest firmą ciepłowniczą z udziałem wyłącznie polskiego kapitału. Od 54. lat działa na lokalnym pomorskim rynku, 
zapewniając bezpieczne ciepło swoim odbiorcom. W roku 1961 Prezydium Rady Narodowej w Gdyni podjęło 
uchwałę o powołaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Cieplnej w Gdyni. W roku 1963 Gdynia, jako trzecie 
miasto w Polsce, po Warszawie i Krakowie, otrzymała ciepło ze skojarzonego źródła. W ciągu kolejnych dziesięcio-
leci przedsiębiorstwo przeszło ogromną metamorfozę, a dynamiczny rozwój spowodował, że lokalna gdyńska firma 
ciepłownicza dzisiaj zajmuje wysoką pozycję na rynku krajowym. Obecnie przedsiębiorstwo działa na terenie Gdyni, 
Sopotu, Rumi i Wejherowa oraz gminy Kosakowo, obsługując ponad 60% mieszkańców i pokrywając blisko 70% 
zapotrzebowania na energię cieplną.  OPEC posiada bardzo nowoczesną, dobrze rozwiniętą infrastrukturę, a dzięki 
ekologicznym rozwiązaniom sukcesywnie zmniejsza emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Firma skutecznie pozy-
skuje środki zewnętrzne na budowę nowych ekologicznych źródeł ciepła. W 2013r. OPEC zrealizował projekt unijny 
dotyczący budowy kogeneracji w Wejherowie. Obecnie firma realizuje kolejny projekt unijny pn. 
„Termomodernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miast Gdynia i Rumia”, dotyczący modernizacji prawie 30 km 
sieci kanałowych i napowietrznych. 

Spółka ALLCON Budownictwo wielokrotnie zdobywała wyróżnienia i główne tytuły w konkursach „Budowa Roku” 
i „Modernizacja Roku”.  Jest także laureatem Pomorskiej Nagrody Jakości 2001 i 2003. 
ALLCON Budownictwo jest nowocześnie zarządzaną firmą, korzystającą z najlepszych praktyk dotyczących zarzą-
dzania jakością, bezpieczeństwem pracy, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem informacji, 
infrastrukturą informatyczną oraz controllingiem finansowym. 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o.  

Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku 

Jest jednostką organizacyjną  Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku. Naczelnik Pomorskiego 
Urzędu Skarbowego w Gdańsku jest organem niezespolonej administracji rządowej, podległym ministrowi właściwe-
mu ds. Finansów. Pomorski US jest wyspecjalizowanym urzędem skarbowym do obsługi niektórych kategorii podat-
ników. 
Urząd jest zdobywcą licznych nagród:   
 tytułu  Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy  w roku 2004 oraz w latach 2007, 2008, 2009, 2010 i 2013. 
 wśród wyspecjalizowanych urzędów Skarbowych zajął—8 miejsce w kategorii efektywności oraz 5 miejsce w 

kategorii skuteczności, 
 wyróżnienie w kategorii Najbardziej skuteczny wyspecjalizowany urząd skarbowy uzyskane  w roku 2009 oraz 

2011 w ramach VI i VIII Rankingu Urzędów Skarbowych, 
 Drugie miejsce w kategorii najbardziej skuteczny wyspecjalizowany urząd skarbowy w 2013 roku w ramach 

IX Rankingu Urzędów Skarbowych, 
  siódme miejsce w klasyfikacji generalnej wśród wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. 

istnieje 29 lat, posiada w zarządzaniu 12 budynków wielorodzinnych, 40 domków szeregowych i 109 garaży, liczy 
240 członków. W zasobach mieszka 777 osób. 
Zarządzana jest transparentnie, co skutkuje od 2-ch lat uzyskaniem 100%  absolurorium przez zarząd. Kontrole dzia-
łalności, także lustracja spółdzielni za ostatnie 3 lata jest bez uwag. 
Zarząd dąży do podwyższania standardu i estetyki powierzonego majątku. Zapewnia  poziom obsługi  zgodny z  
oczekiwaniami i właściwymi wymogami prawa przy optymalizacji ponoszonych na ten cel kosztów.  
Spółdzielnia jest przygotowana do zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa POSEJDON 
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powstał 1 stycznia 1983r. z przekształcenia Wydziału Finansowego działającego w strukturach Urzędu Miasta. W 
wyniku reformy administracyjnej od 1 stycznia 1999r. znajduje się w województwie pomorskim. Swoim zasięgiem 
działania obejmuje 7 gmin tworzących powiat człuchowski.  
Atutem Urzędu są oddani swojej pracy i kompetentni pracownicy, w 88% posiadający wyższe wykształcenie. Kierow-
nictwo bez przerwy dokłada starań aby placówka świadczyła swoje usługi w najwyższych standardach. W 2004r. Jako 
pierwszy urząd skarbowy w województwie pomorskim a drugi w kraju uzyskaliśmy Certyfikat Zarządzania Jakością 
ISO 9001-2000. Codzienna intensywna praca na rzecz pozytywnego wizerunku administracji skarbowej przynosi 
efekty w postaci uznania w oczach klientów i w formie otrzymanych nagród.  
Urząd jest m.in.: laureatem nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego w IX edycji konkursu o Pomorską Nagro-
dę Jakości, 8-krotnie otrzymaliśmy tytuł Urzędu Przyjaznego Przedsiębiorcy w konkursie organizowanym przez BCC 
oraz szczycimy się wieloma innymi nagrodami i wyróżnieniami. 

powołany 20 marca 1970 roku, jest dziś największą w regionie pomorskim, dynamicznie rozwijającą się uczelnią, któ-
ra łączy tradycję z nowoczesnością.  
Na jedenastu wydziałach studiuje prawie trzydzieści jeden tysięcy studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów 
podyplomowych. Kadra naukowa liczy ponad tysiąc siedmiuset pracowników naukowo-dydaktycznych. W zakresie 
kształcenia uczelnia stawia przede wszystkim na jakość, innowacyjność i łączenie teorii z zawodową praktyką. Kadra 
naukowa Uniwersytetu Gdańskiego prowadzi badania naukowe na światowym poziomie, zdobywając prestiżowe gran-
ty i nagrody. W efekcie rozwijania więzi między działalnością naukową a praktyką gospodarczą uczelnia staje się in-
kubatorem przedsiębiorczości w wielu dziedzinach nauki.  
Nowoczesne warunki prowadzenia badań naukowych i studiowania zapewnia rozbudowywany Bałtycki Kampus Uni-
wersytetu Gdańskiego z nowymi gmachami wydziałów, aulami, specjalistycznymi pracowniami i laboratoriami na 
miarę XXI wieku.  

należy do najczęściej wybieranych uczelni w kraju. Piąty raz z rzędu uplasowała się na drugim miejscu w ministerial-
nym rankingu mierzącym popularność uczelni wśród kandydatów na studia.  
Absolwenci politechniki z łatwością znajdują pracę po ukończeniu studiów, nierzadko z sukcesem tworzą i prowadzą 
własne firmy. Co ważne, jak wynika z ogólnopolskiego badania, zarobki absolwentów Politechniki Gdańskiej pod 
względem wysokości, są na trzecim miejscu wśród absolwentów szkół wyższych w kraju. 
Politechnika Gdańska to 9 wydziałów, na których kształci się 27.000 studentów. W ofercie dydaktycznej znajdują się 
kierunki unikatowe w skali kraju, wśród nich międzyuczelniany inżynieria mechaniczno-medyczna czy chemia bu-
dowlana.  
Politechnika Gdańska to 22 pokolenia studentów i 4 nowe pokolenia pracowników. Uczelnia może poszczycić się 
jedną z najdłuższych tradycji akademickich w Polsce.  W 1904r. miała miejsce pierwsza w historii inauguracja roku 
akademickiego na uczelni. 

Urząd Skarbowy w Człuchowie  

Uniwersytet Gdański 

Politechnika Gdańska 
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Inspekcja Weterynaryjna została powołana w celu realizacji zadań administracji publicznej z zakresu weterynarii.  
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku (WIW) jest organizacją wykonującą zadania w ramach administra-
cji rządowej zespolonej, działającą na podstawie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z 29 stycznia 2004r. z późn. zm., 
ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie z 23 stycznia 2009r. oraz ustawy o służbie cywilnej z 
21 listopada 2008r., z późn. zm., a także wielu innych, merytorycznych aktów prawa polskiego i Unii Europejskiej. 
W 2005 roku WIW w Gdańsku wdrożył i ciągle doskonali System Zarządzania w oparciu o wymagania norm ISO 
9001:2008 oraz PN-EN ISO/IEC 17020:2006 oraz wymagania systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym. 
Główne cele wynikające z zadań, które sobie stawiamy to: 

 zapewnienie zdrowia publicznego - poprzez działania w zakresie bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocz-
nych produktów zwierzęcych, 

 zapewnienie ochrony zdrowia zwierząt poprzez koordynację badań kontrolnych i zwalczania chorób zakaźnych 
zwierząt,  

 zapewnienie właściwej ochrony zwierząt, 
 zapewnienia przestrzegania wymagań dotyczących obrotu i stosowania  produktów leczniczych weterynaryj-

nych, oraz eliminowanie zagrożeń korupcyjnych. 
 Cele te są realizowane poprzez bieżący nadzór, kontrole i audyt wewnętrzny kontroli urzędowych. 

Dysponujemy doskonałą bazą laboratoryjną. W 17 pracowniach Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku akredy-
towano 68 metod badawczych surowców spożywczych  i materiału pochodzenia zwierzęcego, pasz, chorób zakaź-
nych  
i zaraźliwych zwierząt oraz odzwierzęcych  – Certyfikat  Akredytacji Laboratorium Badawczego na zgodność z nor-
mą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + AP1:2007.  
W ramach działalności szkoleniowej WIW w Gdańsku prowadzi liczne szkolenia dla lekarzy weterynarii oraz produ-
centów. W latach 2007-2014 pracownicy WIW w Gdańsku przeprowadzili 271 szkoleń, w których uczestniczyło po-
nad 17,5 tysiąca uczestników. 
Stosujemy sprawdzone metody zarządzania zgodnie z międzynarodowymi standardami w celu osiągania jak najlep-
szych wyników funkcjonowania WIW. Definiujemy nowe możliwości doskonalenia i podnoszenia poziomu działań 
własnych.   

rozpoczęło działalność w listopadzie 1990 roku. W początkowej fazie funkcjonowania oferta firmy skupiała się na 
doborze i sprzedaży pomp oraz wykonawstwie przepompowni. W roku 1997 przedsiębiorstwo rozszerzyło działal-
ność o kolejny nowy rodzaj usług – montażu wewnętrznych instalacji sanitarnych, na które zidentyfikowało rosnące 
zapotrzebowanie rynkowe.  
W latach 2009-2011, w ramach realizacji projektu unijnego, MGB wybudowało docelową siedzibę firmy w Gdańsku, 
przy ul. Nowy Świat 5, mieszczącą biura, magazyn i halę warsztatową, która została wyposażona w nowoczesne  ma-
szyny i urządzenia. 
W czerwcu 2012 r. MGB uzyskało certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. 
Wyżej przedstawiony zarys dynamicznego rozwoju firmy wskazuje, iż przedsiębiorstwo konsekwentnie realizuje 
obrane cele, ukierunkowane na zaspokojenie wszystkich potrzeb rynkowych i pełnej satysfakcji. Tak określone prio-
rytety rozwojowe kształtują walory, determinujące uzyskanie i utrzymanie wysokiej pozycji rynkowej, jak doświad-
czona załoga, nowatorskie rozwiązania techniczne oraz duży potencjał techniczny. 
 
  

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii  
w Gdańsku 

MGB Pompy Instalacje Grzegorz Banaszak 
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należy do wiodących producentów wyrobów dla budownictwa ogólnego, drogowego, wodno-sanitarnego oraz małej 
architektury. Dzięki wprowadzonym nowym technologiom firma gwarantuje nie tylko szeroki asortyment, ale i naj-
wyższą jakość produktów. 
 
Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych inż. Kazimierz Ginter z siedzibą w Chojnicach jest firmą prywatną z pol-
skim kapitałem, działającą od 1988 roku. Niewielka niegdyś firma zatrudnia dziś 160 pracowników. W ofercie ma 
dziś wszelkie niezbędne produkty do postawienia budynku od fundamentu aż po dach, a także elementy nawierzchni 
drogowej i instalacji wodno-kanalizacyjnej. 
Wszystkie wyroby posiadają niezbędne badania i certyfikaty. 
Firma stale inwestuje rozszerzając swoją ofertę produktową dostosowując ją do oczekiwań klientów i podnosząc jako-
ści produktów. Bezwzględne przestrzeganie norm jakościowych, duża elastyczność produkcji oraz ciągłe jej unowo-
cześnianie, na przykład poprzez wprowadzanie nowych mieszanek betonowych, zakup linii produkcyjnej kostki bru-
kowej i urządzeń towarzyszących, owocują zadowoleniem klientów. 
Firma posiada status zakładu pracy chronionej. Przykłada duże znaczenie do sytuacji pracowników. Udziela im pomo-
cy finansowej, zabezpiecza doskonałe warunki bhp i pracy, eliminuje uciążliwe prace ręczne. 
Działalność firmy skupiona jest na rynku krajowym z uwagi na specyfikę produktu i związane z tym  koszty w szcze-
gólności transportu. 
Firma zdobyła szereg wyróżnień, w tym: 

 I miejsce w plebiscycie „Nasze Dobre Pomorza i Kujaw 2010” 
 I miejsce w rankingu Gazety Pomorskiej w kategorii „Małe i Średnie Najbardziej Innowacyjne firmy Pomorza i 

Kujaw 2011” 
 Rubinowy Hit 2013 „za dynamikę rozwoju firmy poprzez zwiększanie wydajności i jakości produkowanych 

elementów budowlanych” 
Osiągnięcia właściciela zakładu również zostały dostrzeżone, znalazł się on w dziesiątce nominowanych do tytułu 
Biznesmena Roku 2008 województwa pomorskiego. 

istnieje na rynku szkoleń od października 2008 roku. Jest wpisana do ewidencji niepublicznych placówek oświato-
wych w Gdańsku jako placówka kształcenia ustawicznego - co wymusza profesjonalizm oraz wysokie standardy  
nauczania. 

Jako  firma szkoleniowa staramy się aktywnie uczestniczyć w rozwoju pracowników naszych Klientów, a także osób 
bezrobotnych, oferując szkolenia z różnych dziedzin zawodowych, w tym technicznych oraz specjalistycznych. 
Wynikiem naszej pracy jest ciągle rosnąca liczba zadowolonych osób, w tym uczestników szkoleń. 

Obok szkoleń komercyjnych oferta Firmy obejmuje również szkolenia dofinansowane przez EFS.  
ProEco One Sp. z o. o. była/jest podwykonawcą projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej: 
- „Europracownik" – nowy zawód, nowe umiejętności szansą na sukces” Projekt skierowany do osób  (kobiet i męż-
czyzn) zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn ich nie dotyczą-
cych. Oraz 

- „Nowa wiedza naszym sukcesem”. Projekt skierowany do osób  (kobiet i mężczyzn), chcących podnieść swoje kwa-
lifikacje zawodowe poprzez liczne szkolenia, poradnictwo zawodowe oraz wsparcie psychologiczne. 

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych 
inż. Kazimierz Ginter  

Firma ProEco One Sp. z o. o.  
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Jakość i innowacje w rozwoju Pomorza 

LAUREACI  
XVIII edycji Konkursu PNJ - 2014 

W KATEGORII MIKRO ORGANIZACJI: 
 
Srebrny Laur Jakości – Gdańska Spółdzielnia Socjalna 
Wyróżnienie - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Posejdon” 
Wyróżnienie - Largo Hale Sp. z o.o. 
 
 
W KATEGORII MAŁYCH ORGANIZACJI: 
 
Wyróżnienie – Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy TEMIS 
Wyróżnienie – Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy SPAWMET 
Wyróżnienie – BMB Santech H. Brodnicki Z. Laskowski Sp.j. 
Wyróżnienie – Climazui Majewscy 
 
 
W KATEGORII ŚREDNICH ORGANIZACJI: 
 
Złoty Laur Jakości – LOTOS Asfalt Sp. z o.o. 
Srebrny Laur Jakości – Alu International Shipyard Sp. z o.o. 
Wyróżnienie – Interdrex Sp. z o.o. 
Wyróżnienie –  Allcon Budownictwo Sp. z o.o. 
Wyróżnienie – Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o.,  
 
 
W KATEGORII DUŻYCH ORGANIZACJI: 
 
Złoty Laur Jakości - Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
 
 
W KATEGORII ORGANIZACJE PUBLICZNE: 
 
Złoty Laur Jakości – Urząd Skarbowy w Człuchowie 
Srebrny Laur Jakości – Politechnika Gdańska 
Srebrny Laur Jakości – Uniwersytet Gdański 
Srebrny Laur Jakości – Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku 
Wyróżnienie – Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku 
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Klub Laureatów Pomorskiej Nagrody Jakości to oddolna inicjatywa towarzysząca Konkursowi Pomorskiej Nagrody 
Jakości. Celem Klubu jest rozwijanie współpracy w zakresie wymiany wiedzy na temat dobrych praktyk dotyczących 
zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania jakością, a także tworzenie aktywnego i zaangażowanego 
środowiska zrzeszającego liderów praktyki i nauki, promującego kreatywne i innowacyjne rozwiązania służące popra-
wie konkurencyjności Pomorza. 
 
Aktualnie Prezesem Klubu jest Pan Kazimierz Lewandowski, Prezes Przedsiębiorstwa CEMET Ltd Sp. z o. o. 
Klub zrzesza obecnie następujące organizacje:  

BMB SANTECH H. Brodnicki Z. Laskowski Sp. j. 

Euro -Went Sp. z o.o. 

Fast S.A. 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Posejon” 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karwiny” 

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane SUCHOCKI Roman Suchocki 

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy TEMIS  

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy SPAWMET 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku 

 

Klub Pomorskiej Nagrody Jakości 

Jakość i innowacje w rozwoju Pomorza 
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„Jakość i innowacje w rozwoju Pomorza” to cykliczna konferencja towarzysząca Gali Konkursu o Pomorską Nagro-
dę Jakości. Jej pierwsza edycja miała miejsce 24 stycznia 2014 roku. Zakłada się, aby uczestniczyli w niej wybitni 
specjaliści zajmujący się naukowo zarządzaniem jakością oraz przedstawiciele praktyki, mogący podzielić się swoim 
dotychczasowym doświadczeniem we wdrażaniu zasad zarządzania jakością w swoich organizacjach. Oprócz tego, ze 
względu na potrzebę promowania idei zarządzania projakościowego wśród młodzieży, przyszłej kadry menedżerskiej 
Pomorza, ważną rolę w konferencji odgrywają studenci Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej, specjali-
zujący się w problematyce zarządzania jakością, a także członkowie i sympatycy kół naukowych, zainteresowani tym 
tematem. Obecność młodzieży na konferencji ma wesprzeć ideę promowania najbardziej aktywnych studentów w 
obszarze zarządzania jakością w relacjach z potencjalnymi pracodawcami. 
 
Od roku 2013 uczestnicy Konferencji mają okazję wysłuchać interesujących wystąpień naukowców, praktyków i stu-
dentów, prezentujących najważniejsze kwestie związane z zarządzaniem jakością, z perspektywy nauki i praktyki.   
 
W roku 2014 byli to: prof. zw. dr. hab. inż. Stanisław Tkaczyk, który zaprezentował wykład pt. „Wprowadzenie do 
kwalitologii”, dr Piotr Rogala, który przygotował prezentację na temat „Jakość jest wszędzie”, prof. nadzw. PG, dr. 
hab. inż. Piotr Grudowski, który przybliżył temat związany z „Doskonaleniem jako podstawą sukcesu organizacji”, 
mgr Karolina Lipińska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, która wygłosiła wykład pt.  „Nowa 
jakość rozwoju gospodarczego na Pomorzu”, mgr inż. Grzegorz Pettke z PRS S.A., prezentujący temat pt. 
„Innowacyjny program obliczeniowy StabPRS-Rem Lift 25000 jako narzędzie do prowadzenia sprawnego i bezpiecz-
nego dokowania obiektów pływających”, prof. nadzw. UG dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska, która zajęła się 
„Samooceną organizacji i jej rolą”, Aleksandra Kozłowska z Koła Naukowego QualiTeam Uniwersytetu Gdańskiego 
oraz Monika Wenta, z Koła Naukowego Jakości i Produktywności Politechniki Gdańskiej, które przygotowały temat 
pt. „Aspekty zarządzania jakością-doświadczenia studentów”. 
 
 

JAKOŚĆ I INNOWACJE 
w rozwoju Pomorza 

Jakość i innowacje w rozwoju Pomorza 

Jakość i innowacje w rozwoju Pomorza 2015 

KOMITET HONOROWY 

Paweł Adamowicz - Prezydent Miasta Gdańska 

prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk  - Rektor Politechniki Gdańskiej 

prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz - Rektor Akademii Morskiej w Gdyni 

dr inż. Jan Bogusławski - Prezes Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku 

Dariusz Rudziński - Prezes Zarządu Polskiego Rejestru Statków S.A. 
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 mgr inż. Andrzej Sajnaga 
   

Jakość i innowacje w rozwoju Pomorza 

 Prof. dr inż. Janusz Berdowski 
   

Kierownik Zakładu Zarządzania Jakością w Wyższej Szkole Menedżerskiej SIG w Warszawie.  Od 1998 roku do 
chwili obecnej ekspert UNIDO ds. certyfikacji zintegrowanego zarządzania jakością. Posiadacz 16 certyfikatów i 
zaświadczeń z zakresu systemów zapewnienia jakości, w tym certyfikaty Europejskiej Organizacji Jakości (Od 2005 
roku członek Kapituły „Polski Produkt Przyszłości” oraz członek Europejskiego Rycerstwa Wina. Laureat Polskiej 
Honorowej Nagrody Jakości, organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą. Autor 8 książek i ok. 280 publikacji w 
czasopismach technicznych krajowych i zagranicznych, współtwórca czterech patentów. Autor 7 wniosków racjonali-
zatorskich. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej wyróżniony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim 
OOP, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotą Odznaką Honorową NOT i Honorową Odznaką SITSpoż. Krajowy Zjazd 
Delegatów w 1998 r. nadał Mu tytuł Honorowego Przewodniczącego SITSpoż. 

Prezes Zarządu firmy ASMET, członek zwyczajny Akademii Inżynierskiej, uhonorowany tytułem "Złotego Inżyniera". 
Jest osobą popularną w środowisku biznesowym, wśród przedsiębiorców, menedżerów, ale także naukowców, inżynie-
rów i, oczywiście, wśród klientów swojego przedsiębiorstwa. Osoba mgr inż. Andrzeja Sajnagi kojarzona jest przede 
wszystkim z umiejętnością bardzo rzutkiego prowadzenia biznesu przy równoczesnym zachowaniu w swej działalno-
ści niezmiennych, najwyższych standardów etycznych.  

Przewodnicząca Kapituły – Kierownik Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem w Katedrze Ekonomiki Przed-
siębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w problematyce zarządzania jakością. 
Autorka licznych publikacji poświęconych problematyce jakości, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań syste-
mowych i ich praktycznego zastosowania w sektorze rolno-spożywczym. Ma doświadczenie jako audytor wiodący 
systemów zarządzania jakością i prowadzi w tym zakresie szkolenia, współpracując z głównymi jednostkami certyfi-
kacyjnymi w Polsce. 

Prof. Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Małgorzata Wiśniewska  

pracownik naukowy Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie. Posiada w dorobku ponad 450 prac naukowych z 
zakresu zarządzania jakością, wiedzą i kapitałem intelektualnym. Laureatka Polskiej Nagrody Jakości w dziedzinie 
Nauka, sędzia Polskiej Nagrody Jakości. Promotor  ponad dwudziestu prac doktorskich, recenzent wielu prac doktor-
skich, habilitacyjnych i  dorobku do tytułu  profesorskiego. Organizator 17 międzynarodowych konferencji w Kazi-
mierzu Dolnym  i 12 krajowych poświęconych problematyce  jakości. Uczestnik wielu szkoleń dla przedsiębiorstw. 
Trzykrotnie wybrana jako najlepszy dydaktyk roku. Jakość rozumie jako to, co można poprawić i wyznaje zasadę, że 
wszelka jakość pochodzi od ludzi. 

 Prof. zw. dr hab. Elżbieta Skrzypek  
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Jakość i innowacje w rozwoju Pomorza 

Prof. Su Mi Dahlgaard Park oraz Prof. Jens Jörn Dahlgaard 

Kierownik Zakładu Zarządzania Jakością na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, pełnomocnik 
Rektora Politechniki Gdańskiej ds. systemu zarządzania jakością. Prowadzi zajęcia dydaktyczne i badania naukowe. 
Autor wielu znaczących publikacji krajowych i zagranicznych, w tym kilkunastu książek i podręczników akademic-
kich z zakresu zarządzania jakością, normatywnych systemów zarządzania, ich integracji oraz metod wykorzystywa-
nych w diagnozowaniu, nadzorowaniu i doskonaleniu procesów. Konsultował wdrażanie normatywnych systemów 
zarządzania w kilkudziesięciu organizacjach – zarówno w przedsiębiorstwach, jak i instytucjach sektora publicznego. 

Prof. Politechniki Gdańskiej, dr hab. inż. Piotr Grudowski  

Prof. Su Mi Dahlgaard Park z Lund University w Szwecji oraz Prof. Jens Jörn Dahlgaard, profesor emeritus z Linköp-
ing University w Szwecji to uznane w świecie i Europie autorytety w dziedzinie kompleksowego zarządzania jakością 
oraz modeli doskonałości.  
Jako pierwsi zaproponowali pojęcia learnability, innovability, sustainability jako wyznaczniki funkcjonowania nowo-
czesnych przedsiębiorstw oraz społeczeństw opartych na wiedzy. Ponadto są organizatorami jednej z największych w 
świecie konferencji pt. Quality Management and Organisational Development. 
Prof. Jens J. Dahlgaard był przez wiele lat przewodniczącym rady naukowej prestiżowego czasopisma "Total Quality 
Management and Business Excellence". Prof. Su Mi Dahlgaard Park jest autorką i inicjatorką międzynarodowego pro-
jektu "Encyclopedia of Quality and the Service Economy". 

Koordynator Zespołu ds. Oświaty Zawodowej i Szkoleń Akademii Rzemiosła Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Ma-
łych i Średnich Przedsiębiorstw. Ekspert i autor standardów egzaminacyjnych na tytuł czeladnika i mistrza. 
Projektuje oraz prowadzi autorskie szkolenia dla osób bezrobotnych, osób zamierzających  rozpocząć działalność 
gospodarczą oraz sektora MSP. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zagadnień budowania zespołu i przywódz-
twa. Współpracuje z wieloma organizacjami wspierania biznesu w województwie pomorskim, z lokalnymi biurami 
pracy w zakresie prowadzenia projektów dla kobiet bezrobotnych a także z licznymi organizacjami pozarządowymi w 
Polsce. Kierownik licznych kursów z zakresu rozwoju przedsiębiorczości. 

Barbara Irena Oleksiak  
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KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA 

„Jakość i innowacje w rozwoju Pomorza” 
oraz 

Gala Finałowa XVIII edycji konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości 
27 lutego 2015 roku, godz. 9.30 

Dom Technika NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6, sala teatralna NOT 
 

 

PROGRAM 
 

9.00-9.30  Rejestracja gości 

9.30-9.40 Otwarcie konferencji - dr inż. Jan Bogusławski, prezes Pomorskiej Rady FSNT NOT w 
Gdańsku 

9.40-9.55 Wystąpienie prof. dr hab. Elżbiety Skrzypek „Relacje pomiędzy jakością i wiedzą w systemie 
zarządzania jakością” 

9.55-10.10  Wystąpienie prof. dr inż. Janusza Berdowskiego „Zintegrowany system zarządzania jakością” 

10.10-10.25  Wystąpienie dr. hab. inż. Piotra Grudowskiego, prof. nadzw. PG, „Idea i zalety udziału w 
Polskiej Nagrodzie Jakości” 

10.25-10.45 Przerwa   

10.45-11.05 Wystąpienie mgr inż. Andrzeja Sajnagi „Sposób zamiany szarego na złote” 

11.05-11.20 Wystąpienie Barbary Oleksiak „Doświadczenia Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP w promo-
waniu i realizacji szkoleń z zakresu wdrażania systemów jakości” 

11.20-11.35 Wystąpienie gości specjalnych - prof. Jens Dahlgaard oraz Su Mi Dahlgaard-Park 

11.35-11.50 Wystąpienie dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej, prof. nadzw. UG „Rozwój modelu Pomorskiej 
Nagrody Jakości” 

11.50-12.10 Przerwa 

12.10-13.20 Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród 

13.20-13.30  Wspólne zdjęcie 

13.30-13.50  Koncert kwartetu La Scala 

13.50  Bankiet 

WSPÓŁPRACA: 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 


