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IDEA I CEL POMORSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI 

Istotą funkcjonowania każ dej organiżacji jest ciągłe doskonalenie. 

Dąż enie do doskonałos ci obejmuje żespo ł prżedsięwżięc , podejmowanych w celu użyskania dodatkowych ko-
rżys ci prżeż organiżację oraż jej interesariusży. Jej efektem powinno byc , ż jednej strony, spełnienie wymagan  i 
ocżekiwan  kliento w oraż innych żainteresowanych stron, a ż drugiej strony, poprawa efektywnos ci funkcjono-
wania danej organiżacji. 

Konkurs o Pomorską Nagrodę Jakos ci, realiżuje następujące cele: 

 Popularyżacja ws ro d organiżacji Pomorża mys lenia i dżiałania w duchu doskonalenia jakos ci i żro wnoważ o-
nego rożwoju oraż żwro cenie uwagi na potrżebę osiągania w tym żakresie pożiomu europejskiego. 

 Promocja żarżądżania organiżacją prży wykorżystaniu modelu doskonałos ci Pomorskiej Nagrody Jakos ci, 
opartego na koncepcji kompleksowego żarżądżania jakos cią (TQM – Total Quality Management). 

 Popularyżowanie certyfikacji  na żgodnos c  ż normami serii ISO 9000 i pokrewnymi. 

 Promowanie wiedży na temat metod i narżędżi wspomagających żarżądżanie jakos cią. 

 Popularyżacja dobrych praktyk funkcjonowania żgodnie ż kryteriami modelu doskonałos ci Pomorskiej Na-
grody Jakos ci i stworżenie warunko w dla wymiany wiedży pomiędży organiżacjami żainteresowanymi cią-
głym doskonaleniem. 

 Integrowanie s rodowisk gospodarcżych, samorżądowych i naukowych na rżecż popularyżacji idei modelu 
doskonałos ci Pomorskiej Nagrody Jakos ci ws ro d społecżen stwa, w tym ws ro d młodżież y i studento w.  

 

 
MISJA I WIZJA  

Misją Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakos ci jest angaż owanie lidero w Pomorża na rżecż ciągłego doskonalenia 
organiżacji, ucżenia się, kreatywnos ci, innowacyjnos ci i podąż ania w duchu żro wnoważ onego rożwoju prży 
wykorżystaniu modelu doskonałos ci Pomorskiej Nagrody Jakos ci. 

Wiżją Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakos ci jest Europa, w kto rej prżodują organiżacje Pomorża, stając się 
wżorem do nas ladowania dla innych organiżacji pod wżględem jakos ci i żro wnoważ onego rożwoju. 

 
  

UCZESTNICY KONKURSU  

Udżiał w Konkursie mogą żgłasżac  wsżystkie organiżacje, żainteresowane ucżestnictwem w Pomorskiej Nagro-
dżie Jakos ci, nawet spoża wojewo dżtwa Pomorskiego. Nagroda jest nadawana jako żespołowa, w kilku katego-
riach - dla organiżacji mikro, małych, s rednich, duż ych oraż dla publicżnych, nieżależ nie od licżby żatrudnio-
nych.  

Pomorska Nagroda Jakos ci prżyżnawana jest tym podmiotom, kto re preżentują swoje żaangaż owanie w żarżą-
dżanie jakos cią oparte na idei ciągłego doskonalenia, innowacyjnos ci i żro wnoważ onego rożwoju oraż dąż ą do 
pożiomu najlepsżych organiżacji w Europie.  

 
 

Konkurs o Pomorską Nagrodę Jakości 
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KRYTERIA OCENY I SAMOOCENY  

Punktem wyjs cia w ubieganiu się o Pomorską Nagrodę Jakos ci jest samoocena organiżacji aplikującej, prżepro-
wadżona w odniesieniu do kryterio w Modelu Doskonałos ci Pomorskiej Nagrody Jakos ci. 

W konteks cie każ dego modelu doskonałos ci, w tym Pomorskiej Nagrody Jakos ci, samoocena jest swoistym pro-
cesem ucżenia się organiżacji, dla siebie, o sobie, o swoich silnych i słabych stronach, pożwalającym na ukierun-
kowanie w stronę doskonalenia – produkto w, proceso w, personelu i relacji międży nimi. Jest narżędżiem samo-
doskonalenia. 

Model Pomorskiej Nagrody Jakos ci jest wżorowany na najlepsżych europejskich podejs ciach, że sżcżego lnym 
uwżględnieniem wytycżnych modelu CAF.2013, żaadresowanego dla organiżacji publicżnych. 

Samoocenie organiżacji oraż ocenie prżeż eksperto w analiżujących samoocenę firm i wiżytujących je podlegają: 

Kryteria obsżaru POTENCJAŁU: 

1. Prżywo dżtwo (10%) 
2. Strategia i planowanie (10%) 
3. Pracownicy (10%) 
4. Partnerstwo i żasoby (10%) 
5. Procesy (10%) 

 
Kryteria obsżaru WYNIKU: 

6. Pracownicy  (10%) 
7. Klienci/obywatele (15%) 
8. Odpowiedżialnos c  społecżna (10%) 
9. Wyniki dżiałania (15%) 

 
W ramach modelu, w żależ nos ci od charakteru organiżacji stworżono trży kwestionariusże samooceny, dla:  

 organiżacji żatrudniających do 49 oso b (mikro i małych), 
 organiżacji żatrudniających powyż ej 50 oso b (s rednich i duż ych), 
 organiżacji sektora publicżnego, nieżależ nie od licżby żatrudnionych.  

 
 

ETAPY KONKURSU 

1) Zgłosżenie ucżestnictwa prżeż organiżacje.  

2) Sżkolenie ż żasad modelu Pomorskiej Nagrody Jakos ci oraż ż żasad samooceny. Prżeprowadżenie samo-
oceny prżeż organiżacje i prżysłanie wypełnionych arkusży samooceny. 

3) Weryfikacja żgodnos ci wyniko w samooceny prżeż auditoro w Polskiego Rejestru Statko w podcżas oceny 
żewnętrżnej w siedżibie organiżacji. 

4) Analiża wyniko w samooceny oraż oceny żewnętrżnej oraż dokonanie wyboru laureato w i wyro ż nionych 
prżeż Kapitułę Pomorskiej Nagrody Jakos ci. 

5) Ogłosżenie wyniko w. 

6) Wręcżenie nagro d oraż wyro ż nien  podcżas Gali Pomorskiej Nagrody Jakos ci, połącżone ż konferencją pt. 
„Jakos c  i innowacje w rożwoju Pomorża” i ogłosżenie kolejnej edycji Konkursu. 

 

 

ORGANIZATORZY 

Organiżatorem Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakos ci jest Pomorska Rada Federacji Stowarżysżen  Naukowo-
Technicżnych Nacżelnej Organiżacji Technicżnej W Gdan sku żas  wspo łorganiżatorem Polski Rejestr Statko w 
S.A.—Biuro Certyfikacji w Gdan sku. 
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KAPITUŁA KONKURSU 

prof. nadzw. UG dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska 
Prżewodnicżąca Kapituły, Kierownik Zakładu Zarżądżania Jakos cią i S rodowiskiem na Wydżiale Zarżądżania 
Uniwersytetu Gdan skiego 
 
prof. nadzw. dr hab. inż. Piotra Grudowskiego  
Vice-Prżewodnicżący Kapituły, Kierownik Zakładu Zarżądżania Jakos cią na Wydżiale Zarżądżania i Ekonomii 
Politechniki Gdan skiej 
 
Prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski  
Profesor żwycżajny Akademii Morskiej w Gdyni, kierownik Katedry Towarożnawstwa i Zarżądżania Jakos cią, 
dżiekan Wydżiału Prżedsiębiorcżos ci i Towarożnawstwa AM w Gdyni 
 
Jacek Papiński  
Dyrektor Pionu Certyfikacji Polskiego Rejestru Statko w S.A.  
 
dr Zbigniew Canowiecki  
Preżes Zarżądu „Pracodawco w Pomorża” 
 
Katarzyna Matuszak 
Dyrektor Dżiału Rożwoju Prżedsiębiorcżos ci Agencji Rożwoju Pomorża S.A., 
 
Magdalena Kreft 
Kierownik Gdan skiego Centrum Prżedsiębiorco w Wydżiału Polityki Gospodarcżej Urżędu Miejskiego w Gdan -
sku 
 
dr nauk ekonomicznych Małgorzata Dehmel - Gomersk  
Gło wny specjalista Urżędu Miasta Gdyni, gdżie pracuje na samodżielnym stanowisku ds. gospodarki morskiej 
na Wydżiale Polityki Gospodarcżej i Nieruchomos ci. Adiunkt Uniwersytetu Gdan skiego oraż Akademii Morskiej 
w Gdyni 
 
Jarosław Pawłowski  
Preżes Zarżądu InnoBaltica Sp. ż o.o. 
 
Anna Grapatyn-Korzeniowska - Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Rożwoju Prżedsiębiorcżos ci i Innowacji 
Departamentu Rożwoju Gospodarcżego Urżędu Marsżałkowskiego Wojewo dżtwa Pomorskiego 
 
Maria Michaluk  
Zastępca Dyrektora Powiatowego Urżędu Pracy w Gdan sku ds. Rynku Pracy 
 
Waldemar Cezary Zieliński  
Sekretarż Zarżądu oraż Dyrektor Biura Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdan sku. 
 
Mirosław Murczkiewicz  
Cżłonek Zarżądu Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdan sku, Wicepreżes Gdan skiego oddżiału SITPSpoż  
 
Paulina Orłowska  
Sekretarż Kapituły - Specjalistka do spraw realiżacji projekto w Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdan sku 
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FINALIŚCI  
XIX edycji Konkursu PNJ - 2015 

Allcon Budownictwo wchodżi w skład Grupy Allcon i specjaliżuje się w generalnym wykonawstwie budowla-
nych obiekto w kubaturowych. Model dżiałalnos ci Spo łki obejmuje kompleksowe i elastycżne formuły wspo ł-
pracy ż inwestorami. W ramach formuły „żaprojektuj i wybuduj” żapewniamy klientom pomoc już  na etapie 
prżygotowania koncepcji projektu. Użgadniamy finalny ksżtałt realiżacji, pos rednicżymy prży formalnos ciach 
administracyjnych, wyborże technologii wykonania i materiało w. Bierżemy na siebie pełną odpowiedżialnos c  
ża optymalne żaprojektowanie budynku ż uwżględnieniem budż etu, jakim dysponuje klient. Dos wiadcżona 
kadra inż ynierska Allconu kieruje beżpos rednio pracami budowlanymi na placu budowy. Zapewniamy też  
kompleksowe prżygotowanie dokumentacji powykonawcżej wykonanego obiektu. 
W ciągu 25 lat obecnos ci na rynku żrealiżowalis my ponad 100 projekto w dla polskich i żagranicżnych inwesto-
ro w, stając się lokalnym, patrżącym długofalowo liderem na polu generalnego wykonawstwa. 

Historia firmy BIALL-NET sięga 1995 roku, gdy jej obecny preżes Arkadiusż Binder, żacżął realiżowac  swo j wi-
żjonerski pomysł stworżenia sieci internetowej. 
Firma od lat żajmuje się sprżedaż ą usług telekomunikacyjnych na gdan skich osiedlach Chełm i Morena oraż w 
miejscowos ci Otomin, a dżięki swojemu dos wiadcżeniu stanie się ro wnież  operatorem telekomunikacyjnym w 
Gminach Prżywidż, Kolbudy i Trąbki Wielkie . 
Dla swoich obecnych i prżysżłych kliento w tworży nową jakos c , jako nielicżni proponuje Klientom niewiary-
godnie wysokie prędkos ci pobierania i wysyłania danych, bogatą ofertę telewiżji cyfrowej ż najnowocżes niej-
sżymi dekoderami, oraż nieżawodną i tanią usługę telefonu VOIP. Najważ niejsżym celem jest dbanie o jakos c  
usług i żadowolenie abonento w, a dżięki żatrudnieniu wielu profesjonalisto w kto rży pracę łącżą ż pasją, rożbu-
dowuje ofertę dając Klientom wybo r na jakim im żależ y, oraż mnoż y żakresy dżiałan . 
Firma BIALL-NET obecnie proponuje ro wnież  w swojej ofercie autorski system PROCESY5, będący rożwiąża-
niem dla systemu jakos ci, żarżądżania projektami/sprawami wraż ż  infrastrukturą żasobo w, obiegu dokumen-
to w oraż modelowania proceso w organiżacyjnych, pełniących jednocżes nie funkcję sżkolen  ż testami. 

Clima-Produkt Sp. ż o.o. - specjalista w produkcji urżądżen  wentylacyjno-klimatyżacyjnych, dostosowanych do 

indywidualnych potrżeb kliento w. Od 11 lat dżiałamy w branż y, stale rożwijając ofertę urżądżen , żapewniają-

cych komfort pracy i ż ycia nasżych kliento w.  

Dżięki ro ż norodnos ci oferty, żapewniamy wentylację w polskich i europejskich: 

 obiektach sportowych; 

 halach prżemysłowych; 

 galeriach handlowych; 

 budynkach biżnesowych; 

 obiektach kulturalnych; 

 sżpitalach i wielu innych lokalach uż ytecżnos ci publicżnej. 

Clima-Produkt Sp. z o.o. 

Biall-Net Sp. z o.o. 

Allcon Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k. 
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COPERNICUS PL Sp. ż o.o. jest podmiotem lecżnicżym wysoko specjalistycżnym, kto ry udżiela s wiadcżen  żdro-
wotnych miesżkan com wojewo dżtwa, kraju, obywatelom Unii Europejskiej oraż innym osobom wymagającym 
pomocy medycżnej. Wielkos c  (ilos c  ło ż ek), sżeroki żakres usług (specjalnos ci) i ich kompleksowos c , cżyni nas 
wiodącym os rodkiem w wojewo dżtwie, żabeżpiecżającym potrżeby żdrowotne więksżos ci miesżkan co w Tro j-
miasta i wojewo dżtwa pomorskiego. Gło wnym celem, do kto rego dąż ą pracownicy jest żadowolenie nasżych 
Pacjento w wynikające ż pożiomu s wiadcżonych usług.  
Dowodem wysokiej jakos ci s wiadcżonych usług są: akredytacja Ministerstwa Zdrowia dla Sżpitali oraż licżne 
wyro ż nienia i certyfikaty: Sżpital prżyjażny dżiecku, Sżpital beż bo lu, Beżpiecżny sżpital, Zarżądżania Ryżykiem 
medycżnym. Spo łka posiada ro wnież  licżne certyfikowane systemy jakos ciowe: Zintegrowany System Zarżą-
dżania oraż Beżpiecżen stwo Informacji.  
Personel Spo łki składa się ż utalentowanych, s wietnie wysżkolonych, cżęsto s wiatowej sławy specjalisto w. O 
wysokiej pożycji sżpitali spo łki decyduje ro wnież  wyposaż enie sal operacyjnych w sprżęt i aparaturę medycżną 
spełniającą najwyż sże s wiatowe standardy. Specjalis ci pracujący w Spo łce prżeprowadżają rocżnie ponad 5-7 
tys. operacji, m.in. ż żakresu: chirurgii ogo lnej, chirurgii urażowo-ortopedycżnej, urologii, ginekologii, neurochi-
rurgii, kardiochirurgii, kardiologii, chirurgii i urologii dżiecięcej, okulistyki dorosłych i dżieci, laryngologii, ga-
stroenterologii, onkologii oraż terapii laserowej u dżieci. Operacje odbywają się w nowocżesnych salach opera-
cyjnych, kto re wyposaż one są w sprżęt najlepsżej jakos ci (m.in. żestawy do artroskopii, laparoskopii, diatermie 
nowej generacji, angiografy, tomograf s ro doperacyjny, reżonans s ro doperacyjny oraż system neuronawigacji). 
Zapewniamy kompleksowe i nowocżesne lecżenie choro b układu sercowo-nacżyniowego min. inważyjne lecże-
nie żawało w, na s wiatowym pożiomie. Oferujemy kompleksową specjalistycżną opiekę medycżną nad matką i 
dżieckiem od pocżęcia, na najwyż sżym krajowym pożiomie. 

CLIMAZUI MAJEWSCY  

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. 

Firma funkcjonuje na rynku budowlanym od 1989 roku. Rok po roku żdobywa pożycje na lokalnym rynku in-
westycyjnym. Zdobywanie żaufania Inwestoro w oraż Generalnych Wykonawco w - kliento w to gło wny cel, na 
kto rym włas ciciele firmy skupili swoje dżiałania. Firma systematycżnie rożwija swoją dżiałalnos c  i posżerża 
żakres s wiadcżonych usług.  
Climażui Majewscy żatrudnia wysoko wykwalifikowanych specjalisto w i wykorżystuje najnowocżes niejsże 
technologie pożwalające utrżymywac  pożiom wykonywanych prac żnacżnie prżewyż sżający obowiążujące nor-
my, międżynarodowe standardy oraż wymagania Zleceniodawco w. Dąż ąc do ci1głego żwięksżania żadowole-
nia Inwestoro w oraż dostarcżania usług żgodnych ż ich wymaganiami włas ciciele starają się żarżądżac  firmą w 
sposo b wżorowany na normie ISO 9001:2000. Połącżenie tradycji i bogatego dos wiadcżenia ż profesjonali-
żmem i młodos cią to duet gwarantujący nieprżerwany rożwo j. W okresie dżiałalnos ci firmy żrealiżowano wiele 
inwestycji i robo t, kto re nie tylko żachowują wysoki standard, ale prżede wsżystkim wciąż  spełniają ocżekiwa-
nia tych najbardżiej wymagających Inwestoro w.  
Prżedsiębiorstwo wspo łpracuje ż wieloma specjalistycżnymi prżedsiębiorstwami, wspo lnie ż kto rymi podej-
muje się kompleksowego wykonania wsżelkich żleconych prac.  
CLIMAZUI Majewscy do prżede wsżystkim wykwalifikowany personel, w składżie:  

 Minimum sżes c  żespoło w monterskich; 
 Zespo ł prżygotowania produkcji; 
 Elektryk / automatyk; 
 Inż ynierowie robo t ż nieżbędnymi uprawnieniami;  
 Kierownictwo robo t ż nieżbędnymi uprawnieniami; 

Każ dy ż żespoło w ma do dyspożycji samocho d, wysokiej klasy sprżęt monterski oraż inne nieżbędne narżędżia.  

W centrum nasżych dżiałan  stawiamy kliento w – to dla nich się rożwijamy – odpowiadamy na coraż wyż sże 
ocżekiwania, oferując innowacyjne technologie najwyż sżej jakos ci. Jestes my firmą odpowiedżialną społecżnie – 
wspieramy regionalną gospodarkę, dbamy o s rodowisko i jakos c  ż ycia lokalnej społecżnos ci. 
Co wyro ż nia nas ws ro d konkurencji to fakt, ż e jestes my polską, rodżimą firmą, produkującą urżądżenia s wiato-
wej jakos ci. 
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Gdan ska Spo łdżielnia Socjalna jest podmiotem ekonomii społecżnej żajmującym się aktywiżacją żawodową 
oso b żagroż onych wyklucżeniem bądż  wyklucżonych. Spo łdżielnia s wiadcży sżeroką gamę usług, pocżąwsży od 
usług opiekun cżych dla oso b starsżych i potrżebujących wsparcia oso b trżecich, prżeż usługi porżądkowe, re-
montowe po usługi kurierskie. Sżcżego lnie Spo łdżielnia skupia się na usługach społecżnych. Gdan ska Spo łdżiel-
nia Socjalna podejmuje sżereg dżiałan  na rżecż integracji społecżnos ci lokalnej, prżede wsżystkim podejmuje 
dżiałania na rżecż aktywiżacji i integracji senioro w. Spo łdżielnia od samego pocżątku rożwoju dżiałalnos ci usłu-
gowej postawiła na wysoką jakos c  s wiadcżonych usług, np. poprżeż wdraż anie standardo w usług, żarżądżanie 
ryżykiem i dbanie o wysoką satysfakcję kliento w na rżecż kto rych usługi są realiżowane. Spo łdżielnia prowadżi 
swoją dżiałalnos c  żgodnie ż wytycżnymi Normy ISO 26000 odnosżącej się do społecżnej odpowiedżialnos ci. 
Spo łdżielnia żatrudnia personel, kto ry ma odpowiednie prżygotowanie praktycżne i merytorycżne. Pracownicy 
są wspierani poprżeż doradżtwo psychologicżne i stanowiskowe. Spo łdżielnia organiżuje sżkolenia mające na 
celu podnosżenie jakos ci s wiadcżonych prżeż siebie usług oraż żdobycie nowych kompetencji i umiejętnos ci 
prżeż pracowniko w. W grudniu 2015 Spo łdżielnia prżesżła pożytywnie proces certyfikacji na żgodnos c  podej-
mowanych dżiałan  ż Normą ISO 9001:2008 w żakresie: usług opiekun cżych i porżądkowych oraż aktywiżacji 
żawodowej oso b żagroż onych wyklucżeniem bądż  wyklucżonych.   

Flex jest wiodącą firmą projektującą oraż produkującą inteligentne produkty dla nowocżesnego  
i żintegrowanego s wiata. Zatrudniając ponad 200 000 specjalisto w w 30 krajach oraż kierując się misją budowa-
nia bardżiej inteligentnego s wiata, Flex dostarcża innowacyjne usługi w żakresie projektowania, inż ynierii, pro-
dukcji, łan cucha dostaw oraż logistyki. Wspiera firmy ro ż nej wielkos ci ż wielu branż  i rynko w. 
Flex w Tcżewie jest jednym ż dwo ch oddżiało w korporacji w Polsce. Od 2000 roku żlokaliżowany jest w woje-
wo dżtwie pomorskim, na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicżnej w Tcżewie. Firma żatrudnia około 
4000 pracowniko w oraż posiada park prżemysłowy, na kto ry składają się trży budynki o powierżchni 60 tysięcy 
m². W pierwsżym ż nich,  PCBA, odbywa się montaż  płytek elektronicżnych, moduło w oraż urżądżen  elektro-
nicżnych. W drugiej hali powstają sżafy bażowe dla telefonii komo rkowej oraż produkowane są obudowy i ele-
menty metalowe. Trżeci i najnowsży obiekt spełnia funkcję nowocżesnego centrum logistycżnego. 
Tcżewska fabryka oferuje swoim klientom całą gamę usług, pocżynając od projektu produktu, poprżeż opraco-
wanie linii produkcyjnej, produkcję, aż  po kompleksowe usługi dystrybucyjne i logistycżne. Realiżuje żamo wie-
nia dla żnanych na całym s wiecie marek m.in. ż branż y telekomunikacyjnej, prżemysłowej, wydobywcżej oraż 
elektroniki uż ytkowej.  
Klientami Flex w Tcżewie są żaro wno s wiatowe korporacje, jak i firmy s rednie oraż dopiero rożpocżynające 
dżiałalnos c . 

Gdańska Spółdzielnia Socjalna  

FLEX 

Jesienią 1992 roku powstała Spo łka  „Towarżystwo Handlowe Wscho d – Zacho d” Sp. ż o.o. (obecnie CTL Po łnoc  
Sp. ż o.o.), co wynikało ż żapotrżebowania na realiżację usług prżeładunkowych i spedycyjnych dla potoku ła-
dunko w na granicy wschodniej. Spo łka była jedną ż pierwsżych firm po ż niejsżej grupy biżnesowej dżiałającej 
obecnie pod nażwą CTL Logistics.  
W 2012 roku CTL Po łnoc Spo łka ż o.o. prżejęła spo łkę CTL TRANS-PORT Spo łka ż o.o., kto rej aktywnos c  wiążała 
się gło wnie ż realiżacją  usług w portach morskich Gdyni i Gdan ska. 
Zakres usług CTL Po łnoc Spo łka ż o.o.:  
 usługi bocżnicowe (obsługa bocżnic i terminali, manewry kolejowe, utrżymanie nawierżchni torowej) 
  nawęglanie (w ramach obsługi bocżnicy EDF Wybrżeż e S.A.)  
  usługi prżewożu rżecży (towaro w) w transporcie kolejowym 
 usługi w żakresie napraw i prżeglądo w taboru kolejowego 
 usługi sanitarno-porżądkowe (gospodarowanie odpadami, odżysk odpado w olejowych, usługi porżądkowe, 

akcja żima-lato itp.) 
 sprżedaż  paliw  
 usługi warsżtatowe: stacja diagnostycżna pojażdo w i serwis ogumienia 

CTL Północ Sp. z o.o. 
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Gdan skie Melioracje Sp. ż o.o. jest jednoosobową Spo łką Gminy Miasta Gdan ska. Powstała 1 sierpnia 1993 r. w 
wyniku prżeksżtałcen  własnos ciowych likwidowanego Okręgowego Prżedsiębiorstwa Wodociągo w i Kanaliża-
cji w Gdan sku.  
Gło wnym celem dżiałalnos ci Spo łki jest s wiadcżenie usług w ogo lnym interesie gospodarcżym, to jest wykony-
wanie żadan  własnych Miasta Gdan ska, w żakresie: gospodarki wodnej, kanaliżacji odprowadżającej wody opa-
dowe i rożtopowe, ochrony prżeciwpowodżiowej oraż utrżymania fontann i studni publicżnych. Spo łka realiżu-
je te żadania poprżeż żarżądżanie Gdan skim Systemem Odwodnieniowym, miejskim magażynem prżeciwpo-
wodżiowym, fontannami, w tym ro wnież  żabytkowymi oraż studniami publicżnymi, dokładając wsżelkich sta-
ran , aby powierżone jej żadania były wykonywane ż należ ytą starannos cią oraż dbałos cią o s rodowisko, jedno-
cżes nie tworżąc miejsca prżyjażne miesżkan com i gos ciom, sprżyjające aktywnej rekreacji. 

 

Inpro istnieje od 1987 roku i w ciągu 28 lat dżiałalnos ci użyskało pożycję jednej ż najbardżiej użnanych firm 
deweloperskich w Polsce, sżcżego lnie w Tro jmies cie. Dżiałalnos c  Grupy obejmuje ro wnież  rynek hotelarski, na 
kto rym wiżyto wkami są spektakularne Hotel Mikołajki i Dom Zdrojowy w Jastarni. Priorytetem Inpro jest do-
skonała lokaliżacja i wysoka jakos c  wykonania, co prżekłada się na sukces rynkowy. Ws ro d realiżacji Spo łki są 
sopockie wille, Gdyn skie Atrium, kamienice na Gdan skiej Staro wce i Wyspie Spichrżo w, osiedla Mys liwskie, Brę-
towska Brama, Trży Z agle cży Nowiec, a takż e obiekty uż ytecżnos ci publicżnej jak Wydżiał Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Gdan skiego, renowacja Ratusża Rady Miasta Gdan ska, moderniżacja Audytorium Novum i wnę-
trża Gmachu Gło wnego Politechniki Gdan skiej. Od 2011 roku akcje Inpro SA notowane są na Giełdżie Papiero w 
Wartos ciowych. Gło wnymi akcjonariusżami i żałoż ycielami Inpro są trżej prżyjaciele – preżesi Piotr Stefaniak 
Krżysżtof Marasżek i Zbigniew Lewin ski. 

Gdańskie Centrum  
Sercowo-Naczyniowe Sp. z o.o. 

INPRO S.A. 

Gdańskie Melioracje Sp. z o.o. 

 
Gdan skie Centrum Sercowo-Nacżyniowe wchodżące w skład Grupy American Heart of Poland to nowocżesna 
placo wka, kto rej misją jest lecżenie schorżen  sercowo-nacżyniowych s wiadcżąc usługi na najwyż sżym pożio-
mie. W skład Centrum wchodżi pięc  oddżiało w: kardiologii, kardiochirurgii, chirurgii nacżyniowej,  anesteżjolo-
gii i intensywnej terapii, oraż blok operacyjny ż salą hybrydową. W prżychodni prżysżpitalnej funkcjonuje że-
spo ł specjalistycżnych poradni.  Rocżnie w nasżym Centrum hospitaliżujemy ponad 3200 pacjento w, wykonu-
jąc 4000 żabiego w, a nad żdrowiem i beżpiecżen stwem każ dego chorego cżuwa żespo ł wysokiej klasy specjali-
sto w licżący 65 lekarży i 83 pracowniko w personelu medycżnego.  Placo wka posiada certyfikat akredytacyjny 
Centrum Monitorowania Jakos ci w Ochronie Zdrowia oraż certyfikaty ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N-
18001:2004, ISO/IEC 27001:2013 potwierdżające najwyż sżą jakos c  usług GCSN. W listopadżie 2015 roku sżpi-
tal otrżymał certyfikat „Sżpital beż bo lu”, a w grudniu żajął pierwsże miejsce w ogo lnopolskim Rankingu Sżpita-
li  2015 w kategorii „Sżpitali żabiegowych, monospecjalistycżnych beż onkologicżnych”. 
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Inspekcja Weterynaryjna  
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku 

Microsystem Sp. z o.o. 

 

Microsystem Sp. ż o.o. to polska firma, żałoż ona w 1985 r. Jej aktualną siedżibą jest Sopot. 
Gło wny prżedmiot dżiałalnos ci Spo łki stanowią projektowanie i instalowanie nowocżesnych elektronicżnych 
systemo w żabeżpiecżenia technicżnego (SZT) oraż ich obsługa serwisowa, żaro wno w Polsce, jak i ża granicą 
(np. placo wki MSZ).  
Spo łka jest jednym ż żałoż ycieli Polskiej Iżby Systemo w Alarmowych. Zatrudnia kwalifikowanych pracowniko w 
żabeżpiecżenia technicżnego, kto rży prżechodżą regularne sżkolenia żawodowe. Posiada koncesję MSWiA obej-
mującą usługi ochrony oso b i mienia, s wiadectwo beżpiecżen stwa prżemysłowego oraż autoryżacje wiodących 
producento w.  
Spo łka od lat wspo łpracuje m.in. ż PKO BP S.A. i Politechniką Gdan ską, ż kto rymi aktualnie,  jako Lider konsor-
cjum, realiżuje projekt badawcżo-rożwojowy w ramach umowy ż Narodowym Centrum Badan  i Rożwoju.  
Ostatnio Spo łka żrealiżowała SZT m.in. dla Olivia Business Centre, Gdan skiego Teatru Sżekspirowskiego i Po-
morskiej Kolei Metropolitalnej. 

Inspekcja Weterynaryjna żostała powołana w celu realiżacji żadan  administracji publicżnej ż żakresu wetery-
narii.  Wojewo dżki Inspektorat Weterynarii w Gdan sku (WIW) jest organiżacją wykonującą żadania w ramach 
administracji rżądowej żespolonej, dżiałającą na podstawie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej ż 29 stycżnia 
2004r. ż po ż n. żm., ustawy o wojewodżie i administracji rżądowej w wojewo dżtwie ż 23 stycżnia 2009r. oraż 
ustawy o służ bie cywilnej ż 21 listopada 2008r., ż po ż n. żm., a takż e wielu innych, merytorycżnych akto w pra-
wa polskiego i Unii Europejskiej. 
W 2005 roku WIW w Gdan sku wdroż ył i ciągle doskonali System Zarżądżania w oparciu o wymagania norm 
ISO 9001:2008 oraż PN-EN ISO/IEC 17020:2006 oraż wymagania systemu prżeciwdżiałania żagroż eniom ko-
rupcyjnym. 
Gło wne cele wynikające ż żadan , kto re sobie stawiamy to: 
1. żapewnienie żdrowia publicżnego - poprżeż dżiałania w żakresie beżpiecżen stwa ż ywnos ci, pasż oraż 

ubocżnych produkto w żwierżęcych, 
2. żapewnienie ochrony żdrowia żwierżąt poprżeż koordynację badan  kontrolnych i żwalcżania choro b ża-

każ nych żwierżąt,  
3. żapewnienie włas ciwej ochrony żwierżąt, 
4. żapewnienia prżestrżegania wymagan  dotycżących obrotu i stosowania  produkto w lecżnicżych wetery-

naryjnych, oraż eliminowanie żagroż en  korupcyjnych. 
5. Cele te są realiżowane poprżeż bież ący nadżo r, kontrole i audyt wewnętrżny kontroli urżędowych. 

Dysponujemy doskonałą bażą laboratoryjną. W 17 pracowniach Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdan sku 
akredytowano 68 metod badawcżych surowco w spoż ywcżych  i materiału pochodżenia żwierżęcego, pasż, cho-
ro b żakaż nych i żaraż liwych żwierżąt oraż odżwierżęcych  – Certyfikat  Akredytacji Laboratorium Badawcżego 
na żgodnos c  ż normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + AP1:2007.  
W ramach dżiałalnos ci sżkoleniowej WIW w Gdan sku prowadżi licżne sżkolenia dla lekarży weterynarii oraż 
producento w. W latach 2007-2014 pracownicy WIW w Gdan sku prżeprowadżili 271 sżkolen , w kto rych ucżest-
nicżyło ponad 17,5 tysiąca ucżestniko w. 
Stosujemy sprawdżone metody żarżądżania żgodnie ż międżynarodowymi standardami w celu osiągania jak 
najlepsżych wyniko w funkcjonowania WIW. Definiujemy nowe moż liwos ci doskonalenia i podnosżenia pożio-
mu dżiałan  własnych.   
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jest spo łką prawa handlowego, kto rej wspo lnikami są Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Rumi, Gmina Miasta 
Wejherowo, Gmina Miasta Reda, Gmina Kosakowo, Gmina Wiejska Wejherowo i Komunalny Zwiążek Gmin 
"Dolina Redy i Chylonki". 
Pracujemy dla prawie 400.000 miesżkan co w. 
Eksploatowany prżeż PEWIK Gdynia Sp. ż o.o. żbiorcży system wodociągowy jest żro ż nicowany pod wżględem 
budowy (rożwiążan  technicżnych, wieku, materiału) oraż rożprosżenia na terenie Gdyni, Wejherowa, Rumi, 
Redy, Gminy Kosakowo i Gminy Wiejskiej Wejherowo. Najstarsże, pochodżące ż 1905 roku wodociągi, żlokali-
żowane są na terenie Wejherowa.  
Łącżna długos c  magistralnej i rożdżielcżej sieci wodociągowej wynosi ponad 970 km.  Istotnym elementem 
systemu dystrybucji wody są takż e obiekty sieciowe, na kto re składają się  – 3 pompownie sieciowe, 22 hydro-
fornie i 30 stacji podnosżenia cis nienia oraż 13 żbiorniko w  wody o całkowitej retencji 32 400 m3. 
Zbiorcży system wodociągowy eksploatowany prżeż PEWIK GDYNIA Sp. ż o.o. żasilany jest w wodę pochodżącą 
wyłącżnie ż żasobo w podżiemnych. Wymagane obowiążującymi standardami parametry jakos ciowe wody 
prżeżnacżonej do spoż ycia użyskiwane są w procesie jednostopniowej filtracji cis nieniowej.  

PLASMET Czechowicz Sp.j. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o.o. w Gdyni  

Firma Plasmet żostała żałoż ona prżeż Jana Cżechowicża w 1977 roku, jako mały  rżemies lnicży żakład s lusar-
ski. Podstawową produkcją były wyroby ż drewna, wyroby dla gospodarstwa domowego, oraż cżęs ci do ma-
sżyn rolnicżych.  
W 1984 roku, nawiążano pierwsże kontakty ż prżemysłem motoryżacyjnym. Od tego momentu, rożpocżął się 
dynamicżny  rożwo j firmy, kto ry trwa nieprżerwanie do dnia dżisiejsżego. Od pocżątku swego istnienia PLA-
SMET jest firmą rodżinną, w kto rej włas cicielem jest Jan Cżechowicż. W dniu 01.07.2013 roku firmę prżeksżtał-
cono w spo łkę jawną, gdżie Jan Cżechowicż posiada więksżos ciowy pakiet udżiało w , a w skład żarżądu wesżli 
dwaj synowie Marek i Tomasż Cżechowicż. Obecnie PLASMET Cżechowicż s.j. kontynuuje dżiałalnos c  w żmie-
nionej formie prawnej. Prżeksżtałcenie gwarantuje żachowanie jej ciągłos ci, oraż dalsży stabilny rożwo j na dal-
sże lata.  
Obecnie firma wspo łpracuje w 100 % ż prżemysłem motoryżacyjnym wytwarżając narżędżia do tłocżenia 
blach, detale i podżespoły tłocżone  ż blach  karoseryjnych. Wyroby nasże w więksżos ci wysyłane są do mon-
towni samochodo w w Europie, oraż do Brażylii. Jednym ż gło wnych wyrobo w jest produkcja prżyrżądo w do 
tłocżenia blach o wadże do 10 ton i długos ci do 4 metro w, oraż ro ż nego rodżaju prżyrżądo w montaż owych i 
pomiarowych na linie montaż owe. Aby moż na było sprostac  tak trudnym wyżwaniom, prżeż kilkanas cie lat w 
Plasmecie położ ono duż y nacisk na rożwo j własnej kadry technicżnej. Dżisiaj technologia i konstrukcja opraco-
wywana jest w własnym Dżiale Rożwoju, a następnie w metalu prżyrżądy wykonywane są w nowocżesnej na-
rżędżiowni jaką posiada Plasmet. Na Pomorżu Plasmet jest jedyną firmą kto ra jest w stanie podjąc  się tak 
skomplikowanej produkcji. Jest to dla nas duż e wyżwanie, ale też  i duż a satysfakcja.  
Drugą podstawową dżiałalnos cią firmy jest produkcja cżęs ci i podżespoło w samochodowych gło wnie tłocżo-
nych ż blach, wraż ż spawaniem i obro bką wio rową. Cżęs ci i podżespoły, kto re są u nas wykonywane charakte-
ryżują się wysokim stopniem trudnos ci, co pożwala nam byc  bardżiej konkurencyjnym na rynku międżynaro-
dowym.            
Potwierdżeniem wysokiego pożiomu produkcji, są żdobyte nagrody i certyfikaty. Duż o uwagi pos więca się na 
wdraż anie innowacyjnych technologii i doksżtałceniu żałogi.  
Celem żapewnienia Firmie dobrże prżygotowanej młodej kadry technicżnej, firma wspo łpracuje ż Technikum 

Mechanicżnym i Logistyki w Słupsku, oraż Politechniką Gdan ską, Kosżalin ską i Gliwicką. Dżięki tej wspo łpracy  

wdroż ylis my sżereg innowacyjnych rożwiążan , gdżie kon cowym efektem jest otrżymany  patent odnos nie tech-

nologii głębokich tłocżen .                                                                      
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VIVADENTAL to międżynarodowy os rodek klinicżny, edukacyjny i naukowo – badawcży specjaliżujący się w 
implantologii stomatologicżnej i prżeprowadżaniu kompleksowej metamorfoży estetycżnej użębienia. To takż e 
fundacja dla dżieci oraż specjalistycżne wydawnictwo. Podstawą sukceso w spo łki jest nieustanna ekspansja 
oparta o innowacje, dywersyfikacja dżiałalnos ci, indywidualny rożwo j karier oraż doskonalenie jakos ci proce-
so w i produkto w. VIVADENTAL żapewnia Pacjentom interdyscyplinarne specjalistycżne lecżenie we wsżyst-
kich dżiedżinach stomatologii prży żastosowaniu najnowocżes niejsżych technologii istniejących we wspo łcże-
snej medycynie. Dżięki digitaliżacji wsżelkich proceso w i wykorżystaniu tomografii komputerowej, skanowa-

Vivadental Sp. z o.o. 

Stowarzyszenie „Rozwój i Praworządność” 

Stowarżysżenie „Rożwo j i Praworżądnos c ” powstało w 2013 roku, aby wspierac  rożwo j gospodarcży skoncen-
trowany na nowych technologiach, pomoc prży ich wdraż aniu oraż aby upowsżechniac  i chronic  prawa konsu-
mento w i prżedsiębiorco w.  
STRATEGIE DZIAŁANIA DLA REALIZACJI DZIAŁAN  STATUTOWYCH: 
 wdraż anie nowych technologii, w tym systemu jakos ci prżeż wykwalifikowanych specjalisto w w ramach 

wsparcia obsługi systemu w innych prżedsiębiorstwach, 
 prowadżenie sżkolen  w żakresie praktycżnego stosowania instrukcji kancelaryjnej i obiegu dokumento w, 

systemu jakos ci, żarżądżania wymaganiami oraż infrastrukturą i wyposaż eniem, 
 publikacja informacji w prasie: wydawanie cżasopisma o tematyce sżkolen , systemo w jakos ci, żarżądżania 

prżedsiębiorstwem oraż rożwiążywaniu problemo w żwiążanych ż prowadżeniem dżiałalnos ci, 
 realiżacja dżiałan  w ramach wykonywania analiż inwestycji, kosżto w i opłat instalacji sieci telekomunikacyj-

nych w drogach, interweniowanie w celu obniż enia opłat, 
 propagowanie żagadnien  żwiążanych ż funkcjonowaniem nowych technologii, 
 udżiał w konkursach i konferencjach. 

Zbiorcży system kanaliżacyjny obsługuje żlewnię o bardżo żro ż nicowanej topografii. Dlatego też  s cieki trans-
portowane są do ocżysżcżalni poprżeż rożbudowany układ  kanaliżacyjny o charakterże grawitacyjno – cis nie-
niowym, na kto ry składa się ponad 754 km sieci kanaliżacji sanitarnej  oraż  82 prżepompownie s cieko w, kto re 
w więksżos ci obsługują żlewnie połącżone sżeregowo.  
Stwarża to sżcżego lne wymagania technicżne i uwarunkowania eksploatacyjne, stosowania nieżawodnych roż-
wiążan  technicżnych oraż żapewnienia stałej kontroli i nadżoru.   
Dlatego też  żaro wno w procesach dystrybucji wody jak i transportu s cieko w stosowany jest system telemetrii i 
automatycżnej kontroli podstawowych proceso w technologicżnych.  
S cieki wprowadżane do żbiorcżego systemu kanaliżacyjnego spławiane są do Grupowej Ocżysżcżalnia S cieko w 
"DĘBOGO RZE" położ onej na po łnocny – żacho d od Gdyni ,we wsi Dębogo rże – Wybudowanie w gminie Kosako-
wo.  
Realiżowany jest tam proces ocżysżcżania, obejmujący pełną biologicżną redukcję żaniecżysżcżen  opartą na 
systemie Bardenpho ż modyfikacją Bernarda i reagentową osłoną defosfatacji biologicżnej wraż ż żagospodaro-
waniem powstających w trakcie osado w. 
Ocżysżcżone s cieki w ilos ci około 50.000 m³/db odprowadżane są do Zatoki Puckiej kanałem długos ci około 9 
km i wprowadżane do wo d morskich Zatoki Puckiej na odległos c  około 2,6 km, wylotem głębokowodnym żlo-
kaliżowanym w rejonie wsi Mechelinki. Waż ny pokres lenia jest fakt, ż e 100 % s cieko w odbieranych prżeż Spo ł-
kę jest ocżysżcżanych w stopniu prżewyż sżającym normy Polskie i europejskie. 
Ocżysżcżalnia s cieko w "Dębogo rże" żalicżana jest do waż niejsżych obiekto w mających duż e żnacżenie dla cży-
stos ci wo d Zatoki Gdan skiej. Należ y do nielicżnych w kraju obiekto w, w kto rych kompleksowo rożwiążany żo-
stał już  od roku 1998 problem żagospodarowania, poprżeż spalanie, osado w powstających jako produkt ubocż-
ny proceso w ocżysżcżania s cieko w. 
Z mys lą o prżysżłos ci Spo łka od wielu lat prowadżi aktywną politykę inwestycyjną, sięgając takż e po s rodki 
unijne. W ostatnim dżiesięcioleciu wydatkowano na inwestycje około 430 mln żł, użyskując wsparcie ż UE w 
kwocie ponad 150 mln żł. 
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WNS Pomorze Sp. z o.o. 

Od ponad 10 lat WNS POMORZE oferuje usługi w żakresie konstrukcji stalowych, rurociągo w oraż instalacji 
prżemysłowych. Celem nadrżędnym firmy WNS POMORZE jest żdobycie żaufania kliento w oraż stałe podnosże-
nie i doskonalenie jakos ci usług. 
Wdroż ony system żarżądżania jakos cią oraż beżpiecżen stwem i higieną pracy żgodny ż normami PN-EN ISO 
9001:2009 i BS OHSAS 18001:2007 oraż kwalifikacja do systemu Achilles JQS wżmacniają nasżą pożycję jako 
solidnego i wiarygodnego partnera handlowego. WNS POMORZE wdroż yła i stosuje wymagania jakos ci w spa-
walnictwie żgodne ż normą PN-EN ISO 3834-2:2007. 
Zakres certyfikacji dotycży produkcji i moderniżacji rurociągo w technologicżnych i prżesyłowych, konstrukcji 
offshore oraż konstrukcji stalowych. 
W WNS Pomorże dąż ymy do tego poprżeż stałe doskonalenie kadry pracownicżej, aby w sposo b s wiadomy 
wpływała na jakos c . Polityka kadrowa, organiżacja prżedsiębiorstwa, system ekonomicżno-finansowy i decyżje 
inwestycyjne są podporżądkowane Systemowi Zarżądżania Jakos cią. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  
Oddział w Gdańsku 

Zakład Ubeżpiecżen  Społecżnych to Pan stwowa jednostka organiżacyjna posiadająca osobowos c  prawną wyko-
nująca żadania ż żakresu ubeżpiecżen  społecżnych. Misją ZUS jest sprawna, prżyjażna i rżetelna obsługa klien-
to w realiżowana ż posżanowaniem żasad racjonalnego i prżejrżystego gospodarowania s rodkami publicżnymi, 
wykorżystująca nowocżesne technologie i potencjał pracowniko w. Prżedmiotem dżiałalnos ci Zakładu Ubeżpie-

VS DATA s.c.  
Andrzej Sobolewski, Witold Sobolewski 

To od 12 lat lider profesjonalnego odżyskiwania danych i informatyki  w Polsce po łnocnej. Zajmuje się pożyski-
waniem danych we wsżystkich cyfrowych nos niko w informacji beż wżględu na rodżaj usżkodżenia i wykorży-
stywany system pliko w. Dysponuje własnym, specjalistycżnym laboratorium, wyposaż onym w najnowocże-
s niejsże narżędżia umoż liwiające sżcżego łową diagnożę oraż po ż niejsże beżpiecżne odżyskanie danych. 
Ekspertyży ż żakresu informatyki  wykonywane są prżeż wykwalifikowanych pracowniko w, biegłych sądowych 
prży Sądżie Okręgowym w Gdan sku. Sprżęt i dedykowane oprogramowanie  wysoką wartos c  dowodową spo-
rżądżonych opinii. 
W celu żapewnienia najwyż sżej jakos ci s wiadcżonych usług, VS DATA jako jedyna firma w branż y od 2007 r., 
funkcjonuje w oparciu o procedury systemu żarżądżania jakos cią ISO 9001. Dodatkowo posiada pos wiadcżenie 
beżpiecżen stwa ABW II stopnia. W 2014 i 2015 r. stworżyła dwa innowacyjne i jedyne w Polsce kierunki stu-
dio w  podyplomowych ż żakresu informatyki s ledcżej oraż cyberbeżpiecżen stwa. 

nia, cży oprogramowania do projektowania i wiżualiżacji, gwarantuje precyżyjne, doskonałe i długotrwałe 
efekty terapeutycżne i estetycżne. Vivadental jest takż e liderem na rynku edukacji kadr medycżnych, na kto rym 
od kilkunastu lat prowadżi akredytowane sżkolenia w żakresie implantologii. Wspo lnie ż Politechniką Gdan ską 
prowadżi prace nad innowacyjnymi produktami medycżnymi ż żastosowaniem biomateriało w, komo rek ma-
cierżystych i cżynniko w wżrostu. Jest żaangaż owany w dżiałalnos c  charytatywną, otacżając opieką medycżną 
dżieci ż os rodko w rewalidacyjno - wychowawcżych, domo w dżiecka i hospicjo w. 
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Zakład Utyliżacyjny realiżuje żadania w żakresie beżpiecżnej gospodarki odpadami na terenie Gdan ska oraż 
żagospodarowuje odpady komunalne dostarcżane ż siedmiu okolicżnych gmin. Ws ro d gło wnych żadan  firmy 
należ y wymienic  prowadżenie efektywnego odżysku surowco w wto rnych, beżpiecżne składowanie odpado w 
na terenie Zakładu cży prżekażywanie odpado w nietypowych i niebeżpiecżnych specjalistycżnym podmiotom. 
Spo łka żajmuje się też  sżeroko pojętą dżiałalnos cią edukacyjną i prospołecżną, organiżując eventy, konkursy, 
akcje, żwięksżające s wiadomos c  miesżkan co w w żakresie recyklingu i ekologii. Partnerem Zakładu jest Rada 
Interesariusży - ciało realiżujące żadania doradcżo-kontrolne, w skład kto rego wchodżą prżedstawiciele miesż-
kan co w, Rad Dżielnic, gdan skiego magistratu cży eksperci akademiccy. 
Spo łka konsekwentnie realiżuje nowe inwestycje, kto re optymaliżują funkcjonowanie instalacji, wżmacniają 
efekt recyklingowy, a takż e ogranicżają wpływ dżiałalnos ci ZU na otocżenie. Międży innymi planowana jest bu-
dowa hermetycżnej hali, dopełniającej proces kompostowania odpado w organicżnych. W prżygotowaniu jest 
takż e strategicżne ż punktu widżenia regionu prżedsięwżięcie – uruchomienie Zakładu Termicżnego Prże-
ksżtałcania Odpado w, kto ry ma powstac  w na terenie Zakładu do 2020 roku. Będżie to nowocżesna spalarnia 
odpado w obsługująca kilkadżiesiąt pomorskich gmin. Najs wież sżym sukcesem firmy jest użyskanie, jako jeden 
ż pierwsżych podmioto w w kraju, certyfikatu Ministerstwa Rolnictwa i Rożwoju Wsi na produkcję pełnowarto-
s ciowego kompostu ż tżw. odpado w mokrych. 

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku 

Zakład Usług Pogrzebowych  
OSTATNIA POSŁUGA Mirosław Słowikowski 

Firma powstała 11 lutego 1991 roku. Założ ycielami firmy są Łucja i Mirosław Słowikowscy. 
Od pocżątku nasża firma żajmuje się kompleksową organiżacją usług pogrżebowych. W miarę upływu lat nasża 
oferta stale się rożsżerża, aby pomo c jak najlepiej w tak cięż kich i smutnych chwilach jakimi jest organiżacja 
pogrżebu Bliskiej Osoby. 
Z.U.P. Ostatnia Posługa jest laureatem wielu prestiż owych nagro d i konkurso w, jak "Firma ż Jakos cią" nadany 25 
listopada 2000 roku, oraż lider laureato w pomorskiego konkursu "Firma ż Jakos cią" w roku 2005. 
W roku 2006 Ostatnia Posługa otrżymała Wyro ż nienie Specjalne "Gryfa Gospodarcżego 2006" ża wysoką jakos c  
usług. 
Najwyż sża jakos c  oferowanych usług jest nasżym stałym i nieżmiennym od wielu lat celem. 
Nasże wieloletnie dos wiadcżenie i wysokie żaangaż owanie doceniła nieżlicżona ilos c  kliento w dla kto rych to 
stale się rożwijamy.  

cżen  Społecżnych jest w sżcżego lnos ci realiżacja prżepiso w o ubeżpiecżeniach społecżnych, kontrola orżecżnic-
twa o cżasowej nieżdolnos ci do pracy, kontrola wykonywania prżeż płatniko w składek i ubeżpiecżonych obo-
wiążko w, popularyżacja wiedży o ubeżpiecżeniach społecżnych. Obecnie ż usług ZUS korżysta około 24 mln 
kliento w, co stawia Zakład w cżoło wce najwięksżych instytucji finansowych w Polsce. S rodki Fundusżu Ubeż-
piecżen  Społecżnych, kto rych dysponentem jest ZUS, stanowią blisko 50 proc. żasobo w pienięż nych pan stwa. 
Zakład Ubeżpiecżen  Społecżnych obsługuje blisko 133 tys. płatniko w, 340 tys. emeryto w i rencisto w, 727 tys. 
oso b ubeżpiecżonych.     
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LAUREACI  
XIX edycji Konkursu PNJ - 2015 

W KATEGORII MIKRO ORGANIZACJI: 

Wyro ż nienie - VS DATA s.c., Andrżej Sobolewski, Witold Sobolewski 

 

 

W KATEGORII MAŁYCH ORGANIZACJI: 

Złoty Laur Jakości – Gdan ska Spo łdżielnia Socjalna 

Wyróżnienie – Clima-Produkt Sp. ż o.o. 

Wyróżnienie – Vivadental Sp. ż o.o. 

Wyróżnienie – MICROSYSTEM 

 

 

W KATEGORII S REDNICH ORGANIZACJI: 

Złoty Laur Jakości – Gdan skie Centrum Sercowo-Nacżyniowe Sp. ż o.o.  

Srebrny Laur Jakości – Allcon Budownictwo Sp. ż o.o. 

Wyróżnienie – PLASMET Cżechowicż Sp.j. 

Wyróżnienie – INPRO S.A. 

Wyróżnienie – WNS Pomorże Sp. ż o.o. 

Wyróżnienie – CTL Po łnoc Sp. ż o.o. 

Wyróżnienie – Gdan skie Melioracje Sp. ż o.o. 

 

 

W KATEGORII DUZ YCH ORGANIZACJI: 

Złoty Laur Jakości – Flex 

Srebrny Laur Jakości – Prżedsiębiorstwo Wodociągo w i Kanaliżacji w Gdyni 

Wyróżnienie – Zakład Utyliżacyjny Sp. ż o.o. 

 

 

W KATEGORII ORGANIZACJE PUBLICZNE: 

Srebrny Laur Jakości – COPERNICUS Podmiot Lecżnicży Sp. ż o.o. 

Wyróżnienie – Inspekcja Weterynaryjna Wojewo dżki Inspektorat Weterynarii w Gdan sku 

Wyróżnienie – Zakład Ubeżpiecżen  Społecżnych Oddżiał w Gdan sku 
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Jakość i innowacje w rozwoju Pomorza 

Klub Pomorskiej Nagrody Jakos ci to inicjatywa towarżysżąca Konkursowi Pomorskiej Nagrody Jakos ci. 
 24 stycżnia 2013 roku, podcżas Gali wręcżenia nagro d XVII edycji Konkursu powołano Klub PNJ 
 do wspo łdżiałania w Klubie żaprosżono Laureato w XVII edycji Konkursu PNJ 
 
 
Intencją Klubu Pomorskiej Nagrody Jakos ci jest rożwijanie wspo łpracy w żakresie wymiany wiedży na temat 
dobrych praktyk dotycżących żarżądżania, że sżcżego lnym uwżględnieniem żarżądżania jakos cią jak ro wnież  
tworżenie aktywnego i żaangaż owanego s rodowiska żrżesżającego lidero w praktyki i nauki, promującego 
kreatywne i innowacyjne rożwiążania służ ące poprawie konkurencyjnos ci Pomorża. 
 
Funkcję Preżesa Klubu pełni Pan Zbigniew Sżyman ski, Preżes Zarżądu Spo łdżielni Miesżkaniowej „Karwiny”. 
 
 
 
Klub zrzesza następujące organizacje:  

BMB SANTECH H. Brodnicki Z. Laskowski Sp.j 

Przedsiębiorstwo Cemet Ltd. Sp. z o.o. 

EURO-WENT Sp. z o.o. 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karwiny” 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Posejdon” 

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane SUCHOCKI Roman Suchocki 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Odział w Gdańsku 

Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku 

Gdańska Spółdzielnia Socjalna 

Alu Uinternational Shipyard Sp. z o.o. 

Temis & Spawmet 

Politechnika Gdańska 

Allcon Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k. 
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Jakość i innowacje w rozwoju Pomorza to cyklicżna konferencja towarżysżąca Gali Finałowej Konkursu o Pomor-
ską Nagrodę Jakos ci. Jej pierwsża edycja miała miejsce 24 stycżnia 2014 roku. Zakłada się, aby ucżestnicżyli w 
niej wybitni specjalis ci żajmujący się naukowo żarżądżaniem jakos cią oraż prżedstawiciele praktyki, mogący 
podżielic  się swoim dotychcżasowym dos wiadcżeniem we wdraż aniu żasad żarżądżania jakos cią w swoich or-
ganiżacjach. Opro cż tego, że wżględu na potrżebę promowania idei żarżądżania projakos ciowego ws ro d mło-
dżież y, prżysżłej kadry menedż erskiej Pomorża, waż ną rolę w konferencji odgrywają studenci Uniwersytetu 
Gdan skiego i Politechniki Gdan skiej, specjaliżujący się w problematyce żarżądżania jakos cią, a takż e cżłonko-
wie i sympatycy ko ł naukowych, żainteresowani tym tematem. Obecnos c  młodżież y na konferencji ma wes-
prżec  ideę promowania najbardżiej aktywnych studento w w obsżarże żarżądżania jakos cią w relacjach ż poten-
cjalnymi pracodawcami. 
 
Od roku 2014 ucżestnicy Konferencji mają okażję wysłuchac  interesujących wystąpien  naukowco w, praktyko w 
i studento w, preżentujących najważ niejsże kwestie żwiążane ż żarżądżaniem jakos cią, ż perspektywy nauki i 
praktyki.   
 
 

JAKOŚĆ I INNOWACJE 
w rozwoju Pomorza 

Jakość i innowacje w rozwoju Pomorza 

KONFERENCJA 
Jakość i innowacje w rozwoju Pomorza 2016 

KOMITET HONOROWY 

Paweł Adamowicz - Preżydent Miasta Gdan ska 

Wojciech Szczurek - Preżydent Miasta Gdyni  

Jacek Karnowski - Preżydent Miasta Sopotu  

Dariusz Rudziński  - Preżes Polskiego Rejestru Statko w S.A.  

Teresa Kamińska -  Preżes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicżnej Sp. ż o.o. 

dr inż. Jan Bogusławski – Preżes Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdan sku 

prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG - Rektor Politechniki Gdan skiej 

prof. dr hab. Bernard Lammek - Rektor Uniwersytetu Gdan skiego 

prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz - Rektor Akademii Morskiej w Gdyni 
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Co nie jest dżisiaj innowacyjne? Każ dy telewiżyjny blok reklamowy aż  roi się od innowacji. Innowacyjna jest 
formuła odż ywek do włoso w i kremo w regenerujących, innowacyjne tabletki na odchudżanie cży sprżęt gospo-
darstwa domowego. Innowacja i innowacyjnos c  to słowa, kto re na prżełomie XX i XXI wieku niewątpliwie żro-
biły ogromną karierę. Co jednak mies ci się pod tymi pojęciami? 
Za innowację uważ a się  wprowadżenie do praktyki gospodarcżej nowego lub żnacżąco ulepsżonego rożwiąża-
nia w odniesieniu do produktu (towaru, usługi), procesu, marketingu lub organiżacji. Innowacyjnos c  to żdol-
nos c  do tworżenia i wprowadżania innowacji. 
Na pocżątku był… pomysł. Ludżka ciekawos c , chęc  pożnawania – to cechy, kto rym żawdżięcżamy postęp cywi-
liżacyjny. Klucżową rolę w procesie pożnawcżym odgrywają naukowcy i prżeprowadżane prżeż nich badania, 
eksperymenty, analiży. Wiedża o otacżającym nas s wiecie i panujących w nim żjawiskach daje podstawy do 
skutecżnego rożwiążywania problemo w i kreowania  nowatorskich, innowacyjnych rożwiążan . Dżiałalnos c  
naukowa, badawcżo rożwojowa jest nieżbędną pracą odkrywcżą, kto ra poprżedża innowacje. Ro wnie waż nym 
elementem jest „żnależienie żastosowania dla odkrycia”. Na każ dym ż etapo w wdraż ania innowacji klucżem są 
badania rynkowe uwarunkowane nie tylko na żapotrżebowanie na daną technologię, ale takż e na rożwo j kon-
kurencyjnych produkto w. 
 Dżiałalnos c  w żakresie posżukiwan  nisżowych produkto w, usług i rożwiążan  wymaga żnacżnych nakłado w. W 
Polsce żas  jedynie niecały  1 proc. PKB prżekażujemy na badania i rożwo j. Tylko jedna trżecia polskich nakła-
do w badawcżo-rożwojowych pochodżi beżpos rednio od prżedsiębiorco w. Moż na wskażac  wiele powodo w 
takiej sytuacji, ale jednym ż nich jest na pewno – całkiem słusżna - obawa prżed inwestycjami w projekty, kto -
rych efekty są bardżo niepewne.  
Dlatego też  innowacyjna gospodarka to jeden ż obecnych krajowych  prioryteto w strategicżnych. Konkurencyj-
nos c  polskiej gospodarki żależ y gło wnie od inwestycji w innowacje, kto re dżięki uruchamianym włas nie me-
chaniżmom finansowania ż Unii Europejskiej staną się one motorem żmian nie tylko technologicżnych,  ale 
prżede wsżystkim społecżnych.  
Ponad 16 mld euro prżeżnacżono na innowacje w krajowych i regionalnych programach.  
Krajowy Program Operacyjny Inteligentny Rożwo j(PO IR) to drugi pod wżględem budż etu program na lata 
2014-2020 i najwięksży w UE finansujący badania, rożwo j oraż innowacje. Najważ niejsżym jego żałoż eniem 
jest dofinansowanie projekto w badawcżo-rożwojowych prowadżonych prżeż prżedsiębiorco w – samodżielnie 
lub we wspo łpracy ż sektorem nauki – oraż wdroż enia ich wyniko w na rynek. Program ten pomoż e prżeksżtał-
cic  pomysły w innowacyjne produkty, usługi i technologie, cżyli prżejs c  „od pomysłu do rynku”. Finansowane 
będą gło wnie prżedsięwżięcia wpisujące się w tżw. inteligentne specjaliżacje, tj. wybrane dżiedżiny gospodarki 
i nauki, stanowiące potencjał rożwojowy kraju i regiono w.  
Aby mo c w prżysżłos ci mo wic  o kulturże innowacyjnej Pomorża, Samorżąd Wojewo dżtwa ro wnież  podejmuje 
konkretne dżiałania, mające na celu wspieranie innowacji, opartych o wspo łpracę w ramach „żłotego tro jkąta” 
– prżedstawicieli biżnesu, nauki i administracji, prży udżiale instytucji otocżenia biżnesu. Dlatego też  w ramach 
Osi Priorytetowej 1. Komercjaliżacja wiedży Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo dżtwa pomorskie-
go na lata 2014-2020. Wyodrębniono podżiałanie 1.1.1. Ekspansja prżeż innowacje. Celem gło wnym interwen-
cji będżie upowsżechnienie proinnowacyjnych żachowan  w sżersżej populacji prżedsiębiorstw, w żwiążku ż 
wykorżystaniem specyficżnych potencjało w regionu pomorskiego oraż lepsżym powiążaniem wydatko w pry-
watnych i interwencji publicżnej w tym żakresie. Wsparcie skierowane będżie do prżedsiębiorstw rożpocżyna-
jących i rożwijających dżiałalnos c  B+R . 
W procesie budowania innowacyjnos ci regionu nieżbędne jest ro wnież  podejmowanie dżiałan  integrujących 
s rodowisko i podmioty gospodarki opartej na wiedży: efektywna praca parko w naukowych, technologicżnych, 
centro w transferu technologii, instytucji sfery B+R, agencji rożwoju regionalnego a pre-inkubatoro w oraż inku-
batoro w prżedsiębiorcżos ci w regionie. 
Wsżyscy są innowatorami, a prżynajmniej mogą nimi byc ! 
W wojewo dżtwie pomorskim jest co najmniej kilka instytucji żapewniających pocżątkującym prżedsiębiorcom 
pomoc w żakresie utworżenia i rożwoju firmy żorientowanej na innowacyjną usługę lub produkt. Prżybywa 

Innowacje na Pomorzu 

Hanna Zych-Cisoń 
Wicemarszałek Województwa Pomorskiego 
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nowocżesnej prżestrżeni dla innowacyjnej małej i s redniej prżedsiębiorcżos ci. Rożbudowywane są istniejące 
centra, rożwijana jest infrastruktura, a strategie rożwoju żakładają wykorżystanie synergii w żakresie wspo ł-
pracy polskich i żagranicżnych firm. 
To wsżystko jest inspiracją dla kolejnych, gło wnie młodych,  prżedsiębiorcżych oso b, kto re chętnie żakładają 
firmy w inkubatorach i parkach naukowo-technologicżnych. Łącży je jedna cecha: innowacyjnos c  w mys leniu o 
rynku i w dżiałaniu. Dlatego też  w Gdyni, Gdan sku, Słupsku, Kwidżynie, Cierżni powstają nowocżesne centra 
naukowo-badawcże. Nie dżiwi więc fakt, ż e region Gdyni, Gdan ska okres lane są cżęsto jako Małe Krżemowe 
Doliny, a całe wojewo dżtwo jako żagłębie technologicżne. 

 

O zaletach prowadzenia rachunku kosztów jakości  
produktów w organizacji 

Rachunek kosżto w jakos ci to finansowy instrument pożwalający oddżiaływac  na procesy ksżtałtowania jakos ci 
produkto w w organiżacji. Wdroż ony w organiżacji dostarcża informacji kierownictwu prżedsiębiorstwa o stop-
niu racjonaliżacji dżiałan  w systemie żarżądżania jakos cią. Kosżty jakos ci są/byc  mogą ilos ciową miarą oceny 
sprawnos ci systemu żarżądżania jakos cią. To cżęs c  całkowitych kosżto w prżedsiębiorstwa nieżbędnych do ża-
planowania odpowiednich s rodko w umoż liwiających osiągnięcie żaplanowanego pożiomu jakos ci produkto w 
oraż kosżty ponosżone w wyniku niewłas ciwego nadżoru. A więc kosżty jakos ci to kosżty braku jakos ci (Non 
Quality Costs). Wyraż ają skwantyfikowany cel żapewnienia jakos ci produkto w, kto ry sprowadża się do doboru 
takiej struktury nakłado w, prży kto rej łącżna suma kosżto w, w tym strat, ponosżona na dżiałania żapewniające 
jakos c  produkto w będżie najmniejsża1. 
Kosżty jakos ci powinny żostac  wyodrębnione ż ogo lnej sumy kosżto w wytwarżania, kto rych są cżęs cią składo-
wą, następnie jednożnacżnie okres lone, ewidencjonowane, systematycżnie analiżowane i interpretowane, aby 
mogły stanowic  podstawę podejmowania decyżji prżeż kierownictwo okres lonego sżcżebla. Ocena systemu 
żarżądżania jakos cią produkto w wymaga żnajomos ci ksżtałtowania się struktury kosżto w jakos ci(por.rys.1) 
Ws ro d kosżto w żapewnienia jakos ci moż na wyodrębnic  dwie grupy, mianowicie: 
 kosżty wewnętrżnego żapewnienia jakos ci, będące kosżtami operacji wewnętrżnych, 
 kosżty żewnętrżnego żapewnienia jakos ci, będące kosżtami operacji żewnętrżnych.  

1Według sżacunku eksperto w kosżty jakos ci stanowią od 5-15% kosżto w wytworżenia, stąd uważ a się je ża ż ro dło racjonaliżowania dżiałan  w systemie 
jakos ci. Sżacuje się, ż e rachunek kosżto w jakos ci jest aktualnie stosowany w około 60% prżedsiębiorstw amerykan skich i około 20% prżedsiębiorstw 
żachodnioeuropejskich. Cenne jest, ż e w organiżacjach żacżęto posługiwac  się „jężykiem pieniędży” w celu skierowania uwagi decydento w na pro-
cesy ksżtałtowania jakos ci produkto w. Niekto rży autorży w rożważ aniach o optymaliżacji kosżto w jakos ci prżyjmowali kosżty oceny jako wiel-
kos c  stałą.  

prof. zw. dr hab. Krystyna Lisiecka 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
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Rys. 1. Klasyfikacja kosztów jakości 

Źródło: K. Lisiecka: Kreowanie jakości. Uwarunkowa-
nia – Strategie – Techniki. AE, Katowice 2002, s. 288. 

Panuje żgodnos c  poglądo w co do tego, ż e rachunek kosżto w jakos ci dotycżący operacji wewnętrżnych należ y prowa-
dżic  w grupach rodżajowych,  mianowicie kosżto w dżiałalnos ci żapobiegawcżej, kosżto w badania i oceny jakos ci oraż 
kosżto w wadliwos ci wewnętrżnej i żewnętrżnej. Kosżty te są składnikami tżw. modelu PAF (akronim sło w: 
Prevention, Appraisal, Failure - żapobieganie, ocena, wadliwos c ). Kosżty dżiałalnos ci żapobiegawcżej ( prewencji) 
oraż badan  i oceny są żalicżane do nakłado w, podcżas gdy żaistniała wadliwos c  uważ ana jest ża stratę. Rys.2 prżed-
stawia sżcżego łowe pożycje wyro ż nionych grup rodżajowych kosżto w. 
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Rys. 2. Rodzaje operacyjnych  kosztów jakości 

Źródło: Qualitätssicherung für Ingeniere, Herausgegeben von E. Hering, J. Triemel, H-P, Blank, VDI Verlag, 1993, s.336 
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Klasyfikacja grup rodżajowych moż e byc  podstawą wyodrębnienia posżcżego lnych pożycji kosżto w jakos ci ż 
uwżględnieniem specyfiki branż y, w jakiej dżiała organiżacja. 
Model PAF żakłada, ż e jest pewne optimum, gdżie łącżne kosżty mają swoje minimum. Minimum krżywej łącżnych 
kosżto w jakos ci ma nie tylko żnacżenie konceptualne, ale takż e i implikacje praktycżne.  
Na podstawie struktury kosżto w jakos ci moż na postawic  diagnożę „stanu żdrowia” prżedsiębiorstwa ż punktu 
widżenia prowadżonej polityki jakos ci w organiżacji, kto ra żnajduje swo j aplikacyjny wyraż w programie dżiałan  
żapewniających jakos c  produkto w. Rys. 3 prżedstawia żależ nos c  międży kosżtami żapewnienia żgodnos ci 
(obejmującymi kosżty dżiałan  żapobiegania i oceny), a wysokos cią strat ż tytułu produkcji wadliwej. W miarę 
żwięksżania się kosżto w żgodnos ci żmniejsżac  się powinny kosżty brako w i obniż ac  łącżne kosżty wytworżenia. In-
westowanie w grupę kosżto w dżiałan  żapobiegawcżych i kosżto w oceny powoduje redukcję kosżto w wadliwos ci, a 
to prowadżic  powinno do obniż enia łącżnych kosżto w wytworżenia. Stały monitoring tych grup kosżto w moż e do-
starcżyc  informacji dla korekty żaistniałego stanu w systemie jakos ci produkto w. 

Rys. 3. Optymalizacja kosztów związanych z jakością.  

Krżywą łącżnych kosżto w jakos ci moż na podżielic  na trży strefy: 
 projekto w poprawy (Zone of improvement projects), 
 neutralną (Zone of indifference), 
 doskonałos ci (Zone of perfectionism)2. 
Udżiał kosżto w cżąstkowych w łącżnych kosżtach jakos ci ponosżonych prżeż producenta wyżnacża strefę, do kto rej 
moż na żakwalifikowac  badane prżedsiębiorstwo. I tak: 
 w strefie projekto w poprawy kosżty produkcji wadliwej prżekracżają 70% łącżnych kosżto w jakos ci, a kosżty 

żapobiegania stanowią mniej niż  10% kosżto w jakos ci, 
 w strefie obojętnej kosżty produkcji wadliwej stanowią około 50% kosżto w jakos ci, a kosżty żapobiegania około 

10%, 
 w strefie doskonałos ci kosżty produkcji wadliwej nie prżekracżają 40% kosżto w jakos ci, a kosżty oceny stanowią 

ponad 50% łącżnej sumy kosżto w jakos ci. 

 2Za: D.M Lundvall: Quality Costs. W: Quality Control Handbook. Red. J.M. Juran. McGraw-Hill Book Company, New York 1974. 
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Rys. 4. Schemat segmentu modelu optimum kosztów jakości. 

Okres lenie strefy, w jakiej żnajduje się prżedsiębiorstwo ż punktu widżenia realiżacji procesu żapewnienia jakos ci 
produkcji jest ro wnożnacżne ż diagnożą jego „stanu żdrowia”. Ustalenie tej diagnoży ułatwi kierownictwu okres le-
nie poż ądanego żakresu stosowania „kuracji” oraż „profilaktyki” systemu jakos ci celem osiągania kosżto w jakos ci 
(w strefie optymaliżacyjnej) oraż niż sżych kosżto w własnych wytworżenia.  
Kosżty jakos ci są podstawą generowania waż nych wskaż niko w diagnostycżnych w prżedsiębiorstwie, kto re mogą się 
żnajdowac  międży innymi w dżiałach: administracji, marketingu, konstrukcyjnym, żakupu, montaż u, kontroli i 
badan  oraż na wydżiałach produkcyjnych. Posżcżego lne grupy kosżto w jakos ci mogą byc  odnosżone do ro ż nych wiel-
kos ci ekonomicżnych. Wielkos ciami tymi mogą byc : kosżty wytworżenia (technicżny kosżt wytworżenia, żakłado-
wy kosżt własny lub całkowity kosżt własny sprżedaż y); prżychody że sprżedaż y (obroty), wynik na dżiałalnos ci 
operacyjnej lub na dżiałalnos ci gospodarcżej (wynik brutto lub netto); kosżty robociżny (kosżty pracy). Kosżty 
jakos ci moż na odnies c  do całej wartos ci produkcji lub na jednostkę produktu. Ustalone wskaż niki mogą byc  
podstawą poro wnan  i oceny efektywnos ci stosowanego instrumentarium kierowania jakos cią w konkretnym 
prżedsiębiorstwie. Mogą byc  takż e wykorżystywane w analiżie poro wnawcżej pracy prżedsiębiorstw 
(benchmarking) w sektorże, w jakim dżiała organiżacja. 
Rachunek kosżto w jakos ci pożwala dostarcżyc  pracownikom informacje o wysokos ci i strukturże kosżto w jakos ci. 
Powodżenie stosowania rachunku kosżto w jakos ci leż y w opracowaniu żałoż en  jego budowy i wdroż enia prżeż 
wkomponowanie go w system ewidencji księgowej organiżacji.  
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Dr hab. Piotr Walentynowicz, prof. UG 

Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański 

Lean Management w służbie jakości 

Lean Management jest aktualnie jedną ż najbardżiej cenionych koncepcji żarżądżania na s wiecie. Wywodżi 
się ż Japonii, a konkretnie ż prżedsiębiorstwa „Toyota”. Jej żałoż enia żostały opracowane tuż  po II Wojnie 
S wiatowej i konsekwentnie rożwijane w praktyce funkcjonowania tego prżedsiębiorstwa (a po ż niej i w in-
nych japon skich firmach) aż  do lat wspo łcżesnych pod nażwą Toyota Production System (TPS). W latach 90-
tych XX w., sżcżego lnie w USA, bardżo sżybko okażało się, iż  żałoż enia oraż metody i techniki TPS idealnie 
pasują do uwarunkowan  i wyżwan  rynkowych kon ca XX wieku. Dlatego koncepcja ta żostała ż powodżeniem 
rożpowsżechniona w prżedsiębiorstwach całego s wiata pod nażwą Lean Management1. 
Ideą Lean Management jest wprowadżenie żasad i mechaniżmo w funkcjonowania prżedsiębiorstwa maksy-
malnie ogranicżających marnotrawstwo ro ż nego rodżaju wykorżystywanych prżeż nie żasobo w (cżas, ener-
gia, prżestrżen , finanse, żasoby rżecżowe, informacyjne, ludżkie), a takż e marnotrawstwo potencjału rynku i 
potencjału partnero w biżnesowych. W efekcie dżiałanie te umoż liwiają użyskanie wysokich wyniko w w ob-
sżarże produktywnos ci prżedsiębiorstwa. Cżęsto podstawowe cele tej koncepcji okres la się jako SQDC 
(security, quality, delivery, kost), a osiąga się je międży innymi poprżeż wyeliminowanie podstawowych mar-
notrawstw (muda)2 towarżysżących klasycżnym żasadom organiżacji i żarżądżania prżedsiębiorstwem. Uż y-
wa się do tego specyficżnych metod i technik opracowanych w Toyocie. Podstawowe żałoż enia Lean Manage-
ment żostały prżedstawione na rysunku 1. 
 

1Nażwę Lean tej koncepcji nadał żespo ł prof. D.T. Jonesa i dra J.P. Womacka realiżujący pod koniec lat 80-tych XX w. międżynarodowe 
badania konkurencyjnos ci prżemysłu motoryżacyjnego - International Motor Vehicle Program.  
2Do gło wnych marnotrawstw identyfikowanych i eliminowanych w Lean management należ ą: nadprodukcja, braki produkcyjne, żbędne 
żapasy, żbędny transport, ocżekiwania, żbędny ruch na stanowisku pracy, niewłas ciwe procesy prżetwarżania, stracona kreatywnos c  
pracowniko w.  

* JKD – jakos c , kosżt, dostawa; SQDC – security, quality, delivery, cost; 7Mu – muda, muri, mura (marnotrawstwo, nadmiar, nieregularność). 

Rys. 1. Podstawowe elementy koncepcji Lean 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Dos wiadcżenia cżołowych globalnych, cży regionalnych firm w ro ż nych branż ach na prżełomie wieko w (m.in. 
w prżemys le lotnicżym, w motoryżacji, w elektronice, branż y AGD, meblarskiej, urżądżen  lub instalacji prże-
mysłowych, w logistyce, handlu cży prżemys le spoż ywcżym)3 udowodniły, iż  jest to wysoce skutecżna i uż y-
tecżna koncepcja funkcjonowania i rożwoju wspo łcżesnego prżedsiębiorstwa. Ze wżględu na swoje cele, żasa-
dy oraż wykorżystywane metody, moż e byc  uż ytecżna takż e do usprawnienia proceso w żarżądżania jakos cią 
w organiżacji. Jest kompatybilna ż normami ISO oraż żasadami TQM. Pod warunkiem, iż  do jej wdroż enia oraż 
stosowania podchodżi się profesjonalnie.  

3Jako gło wne prżykłady firm stosujących Lean Management ż posżcżego lnych prżemysło w moż na prżytocżyc : praktycżnie wsżystkie cżo-
łowe prżedsiębiorstwa ż branż y lotnicżej i motoryżacyjnej na S wiecie; Apple, Dell, Samsung, Elektrolux; United Technologies (Sikorsky, 
Prat&Whitney, Otis), Franke, Klose, Wiremold; DB Schenker, FedEx; Tesco, Ikea, Mars, Bungee, Mondeleż i wiele innych. 
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Projekt realizowany w ramach inicjatywy Kapituły Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości, we współpracy 
z Pomorską Radą FSNT NOT w Gdańsku oraz Kołem Naukowym Qualiteam UG. 
 
Cykl szkoleń warsztatowych prowadzonych przez studentów Koła Naukowego QualiTeam UG, na temat 
wybranych metod i narzędzi zarządzania jakością, dedykowanych przedstawicielom praktyki, członkom 
Klubu Liderów Pomorskiej Nagrody Jakości. 
 
 
Cel 
Integracja i rożwo j aktywnego, wżajemnie wspierającego się s rodowiska pracodawco w i młodżież y akademic-
kiej na rżecż kreowania oraż praktycżnego wykorżystania teorii i praktyki, wiedży, umiejętnos ci i kompetencji, 
służ ących promowaniu idei żarżądżania projakos ciowego oraż pożyskiwania odpowiednio prżygotowanych i 
kompetentnych kadr, żajmujących się żarżądżaniem jakos cią 
 
 
Korzyści dla studentów: 

 Zdobycie wiedży, umiejętnos ci, kompetencji i dos wiadczenia w pracy trenerskiej, warsżtatowej (żdobycie 
certyfikatu trenera jakos ci)  

 Pogłębianie wiedży i dos wiadczenia na temat wybranych metod i narżędżi żarżądżania jakos cią 
 Moż liwos c  skorżystania ż case study, cżyli ż praktycżnych dos wiadczen  organiżacji  na uż ytek pracy dyplo-

mowej 
 Moż liwos c  żdobycia dos wiadczenia w gromadżeniu i w opisywaniu pożyskanych case study w opracowaniu 

prżeżnacżonym dla cżłonko w Klubu,  
 Moż liwos c  kontaktu ż pracodawcami, profesjonalistami ro ż nych branż  - „ludż mi dos wiadczenia” 
 Sżansa na staż e, praktyki – na kolejne dos wiadczenia 
 
Korzyści dla praktyków: 

 Zdobywanie wiedży i dos wiadczen  na temat wybranych metod i narżędżi żarżądżania jakos cią 
 Moż liwos c  żastosowania wybranego narżędżia, metody w praktyce, na własnym prżykładżie (case study), 

cżyli na bażie własnego dos wiadczenia 
 Nowe dos wiadczenia żdobywane poprżeż pracę żespołową, dżielenie się wiedżą i jej wymiana  
 Moż liwos c  żgromadżenia cennych studio w prżypadko w, dos wiadczen  do wykorżystania prżeż innych cżłon-

ko w Klubu  
 Integracja że s rodowiskiem ambitnych, chętnych do pracy studento w, pożyskiwanie sprawdżonej kadry 

młodych specjalisto w, kto rym żależ y na żbieraniu rżecżywistego dos wiadczenia praktycżnego  
 Doświadczanie postawy społecżnie odpowiedżialnej – wobec innych cżłonko w Klubu i wobec młodżież y 

akademickiej 
 
Efekt materialny projektu 
Aktywny e-book ż ro ż nymi case study, pożyskanymi w wyniku warsżtato w 
 
Opieka naukowa nad projektem 
Prof. UG dr hab. Małgorżata Z. Wis niewska 
Dr inż . Ewa Malinowska 
Dr Małgorżata Sżyman ska-Brałkowska 
 
 

Akademia Jakości-EXPERIENTIA 
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KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA 

Jakość i innowacje w rozwoju Pomorza 
oraż 

Gala Finałowa XIX edycji konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości 

5 lutego 2016 roku, godż. 9.30 
Dom Technika NOT w Gdan sku, ul. Rajska 6, sala teatralna NOT 

 

 

 

PROGRAM 
 

900 - 930  Rejestracja gos ci 

930 - 940 Otwarcie konferencji - dr inż . Jan Bogusławski, Preżes Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdan sku 
oraż Hanna Zych-Cison , Wicemarsżałek Wojewo dżtwa Pomorskiego 

940 - 955  Wystąpienie Hanny Zych-Cison  Innowacje w rozwoju Pomorza 

955 - 1015  Wystąpienie prof. UG, dr hab. Piotra Walentynowicża Lean management w słuz bie jakos ci 

1015 - 1030 Wystąpienie prof. żw. dr hab. Krystyny Lisieckiej O zaletach prowadzenia rachunku koszto w 
jakości produktów w organizacji 

1030 - 1045 Wystąpienie Jarka Cies laka Informacja jako czynnik jakos ciowy  

1045 - 1100 Dyskusja 

1100 - 1130 Prżerwa  

1130 - 1145 Wystąpienie prof. prof. UG, dr hab. Małgorżaty Wis niewskiej Gdan ska Akademia Jakos ci   

1145 - 1300 Ogłosżenie wyniko w i wręcżenie nagro d 

1300 - 1310 Wspo lne żdjęcie 

1310 Bankiet połącżony ż mużyką na ż ywo kompożytora - pianisty Piotra Jana Ulatowskiego, 

 rożstrżygnięcie loterii wiżyto wkowej                     

BIULETYN INFORMACYJNY POMORSKIEJ RADY FSNT NOT W GDAŃSKU  
 
 

Kontakt z Zarządem i Biurem Pomorskiej Rady: 
Gdańsk, ul. Rajska 6; tel. +48 58 321 84 84; e-mail: sekretariat@gdansk.enot.pl, www.gdansk.enot.pl 


