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Od momentu po-
wstania, czy-
li od czerwca 

1994 roku, Konsorcjum Pro-
jektowo-Wykonawcze „Eko-
budowa” Sp. z o.o. specjali-
zuje się w wykonawstwie 
wszelkich robót inwestycyj-
nych z branży budowlanej, 
instalacyjnej i automatyki. 
Bełchatowskie przedsiębior-
stwo realizuje zlecenia obej-
mujące etap wstępny, czyli 
przygotowanie projektu, wy-
konawstwo i rozruch wszyst-
kich instalacji. Dzięki temu 

klient ma możliwość zapla-
nować, zaprojektować, wy-
konać i uruchomić kompleks 
instalacji za pośrednictwem 
tylko jednej jednostki. Każdy 
zleceniodawca, ze względu 
na swoistą specyfikę plano-
wanej działalności, wymaga 
zastosowania innych rozwią-
zań technicznych. 

- Realizujemy instalacje 
począwszy od tych mniej 
złożonych technicznie, do 
bardzo specjalistycznych 
instalacji technologicznych 
oraz pełną automatykę nie-

zbędną do prawidłowej pra-
cy wykonanych projektów 
na danym obiekcie – mówi 
Zenon Rosół, prezes zarzą-
du Konsorcjum Projektowo-
Wykonawczego „Ekobudo-
wa” Sp. z o.o. – Specyfika 
branży instalacyjnej spra-
wia, że wciąż mamy do czy-
nienia z coraz to nowszymi 
technologiami. Jednym z ce-
lów naszej działalności jest 
ciągły rozwój, tak więc na 
bieżąco podnosimy kwali-
fikacje kadry inżynieryjno-
technicznej oraz pracowni-

ków wykonawczych. Dzięki 
temu jakość wzrasta z roku 
na rok. Posiadamy specjalny 
oddział, który dba o utrzy-
manie wysokiego standar-
du usług. Ponadto, każdy 
z pracowników, niezależnie 
od zajmowanego stanowi-
ska, pamięta o tym, że jakość 
jest wizytówką Konsorcjum 
Projektowo-Wykonawcze-
go „Ekobudowa” Sp. z o.o. 
– podkreśla prezes zarządu.

Od niemal dziesięciu lat 
Konsorcjum Projektowo-
Wykonawcze „Ekobudo-

wa” Sp. z o.o. funkcjonuje 
zgodnie z wprowadzonym 
systemem zarządzania jako-
ścią ISO 9001:2000, który ma 
dla niego znaczenie priory-
tetowe. Wszelkie działania 
przedsiębiorstwa wpisu-
ją się w wytyczne zawarte 
w tymże dokumencie. Funk-
cjonując w ten sposób, Kon-
sorcjum Projektowo-Wy-
konawcze „Ekobudowa” 
Sp. z o.o. zapewniło sobie 
uznanie na rynku. Dzięki 
temu może czerpać satysfak-
cję z ciągłego pozyskiwania 
zleceń zarówno klientów, 
dla których realizowało in-
westycje, jak i nowych kon-
trahentów, którzy zachęce-
ni pozytywnymi opiniami, 
bez wahania rozpoczyna-
ją współpracę z bełchatow-
skim konsorcjum. Od wielu 
lat spółka współpracuje z ja-
pońskimi koncernami, taki-
mi jak: Takenaka, Shimizu, 
które w naszym kraju stale 
realizują nowe projekty. Kor-
poracje te są wierne solidne-
mu zleceniobiorcy jakim jest 
„Ekobudowa”, co gwarantu-
je długofalową współpracę.

- Chcemy być zaufanym 
partnerem dla naszych kon-
trahentów, dlatego dbamy 
o terminowość i jakość re-
alizowanych przez nas pro-

jektów. Co więcej, zapew-
niamy serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny – kontynu-
uje Zenon Rosół – Czuwamy 
też nad poprawnością funk-
cjonowania zrealizowanych 
przez nas instalacji i nigdy 
nie pozostawiamy zlecenio-
dawcy bez pomocy. Rynek 
usług instalacyjnych w Pol-
sce jest dość znacznie po-
dzielony, każde z przedsię-
biorstw działających w tym 
zakresie posiada już swoje 
grono klientów. Nie zmie-
nia to faktu, że wciąż podej-
mowane są nowe, ciekawe 
inicjatywy, w których i my 
mamy swój udział – opowia-
da prezes. 

Wszystko to sprawiło, że 
Konsorcjum Projektowo-
Wykonawcze „Ekobudowa” 
Sp. z o.o. z siedzibą w Beł-
chatowie może pochwa-
lić się szeregiem zdobytych 
nagród i wyróżnień: Gaze-
le Biznesu, Gepardy Bizne-
su, Quality International, ty-
tuł Solidna Firma 2010 oraz 
Firma Roku 2010. Specyfi-
ka podejścia „Ekobudowy” 
do prowadzenia biznesu za-
gwarantowała jej kolejną no-
minację do nagrody JAKOŚĆ 
ROKU – tym razem ubiega-
jąc się o srebrne odznaczenie.

Renata Urban
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Instalacje XXI wieku 
Od początku istnienia podstawo-
wym założeniem działalności Kon-
sorcjum Projektowo-Wykonaw-
czego „Ekobudowa” Sp. z o.o. jest 
sprzedaż kompleksowej usługi. Jej 
kompleksowość polega na projek-
towaniu, wykonawstwie i rozru-
chu wszelkiego typu instalacji nie-
zbędnych dla prawidłowego funk-
cjonowania obiektów przemysło-
wych użyteczności publicznej. Za 
najwyższą jakość realizowanych 
zleceń odpowiada doświadczona, 
wykwalifikowana kadra inżynie-
ryjno-techniczna i wykonawcza. 
Pozytywne rekomendacje rynku 
zapewniły Konsorcjum Projekto-
wo-Wykonawczemu „Ekobudowa” 
Sp. z o.o. nominację do nagrody 
JAKOŚĆ ROKU SREBRO. 

Zakład działa z 14-let-
nim doświadczeniem 
i może poszczycić się 

mianem jednego z liderów 
branży optycznej. Posiada 
oddziały w Lublinie, Gdań-
sku i Rzeszowie, a także la-
boratorium w Toronto. We 
wszystkich placówkach ze-
spół pracowników świadczy 
usługi w zakresie profesjo-
nalnego badania okulistycz-

nego, doboru okularów oraz 
soczewek kontaktowych. 
Spółka oferuje oprawki 
światowych brandów ta-
kich jak: Prada, Gucci, Versa-
ce, Bvlgari, Dolce&Gabbana 
oraz wiele innych. Co waż-
niejsze, Ocular Canada 2 na-
leży do elitarnego grona 20 
firm w całej Polsce posiada-
jących autoryzację na sprze-
daż oprawek marki Chanel.

Od początku działalności 
Ocular Canada funkcjonuje 
według nadrzędnej filozo-
fii: stworzenia zarówno ze-
społu wykwalifikowanych 
pracowników świadczących 
usługi najwyższej jakości, 
jak i produktów o doskona-
łych parametrach. – Zależy 
nam na indywidualnym po-
dejściu do każdego klienta, 
a przy tym na nieustannym 
rozwoju przedsiębiorstwa. 
Zdobycie zaufania to dla nas 
największy sukces – mówi 
Katarzyna Golec, dyrektor 
Ocular Canada 2 Sp. z o.o.

Klient dostaje precyzyj-
nie wykonane soczewki 
okularowe o wysokiej ja-
kości parametrach. Jest to 
możliwe dzięki własnej 
produkcji i nowoczesnej 
technologii, która umoż-
liwia wykonanie socze-
wek dla osób o skompliko-
wanych i dużych wadach 
wzroku.

Dzięki takim działaniom 
Ocular Canada zdobyła sze-
rokie uznanie wśród klien-
tów, a także została nomi-
nowana do tytułu JAKOŚĆ 
ROKU 2011. 

Katarzyna Burdach

�� Kandydują Państwo do 
nagrody EKO JAKOŚĆ ROKU 
2011. Dotąd zdobywaliście 
nagrody za jakość. Czy 
„eko” to nowy trend?

- Nie! Już na początku 
działalności, czyli blisko 
siedem lat temu, jako dys-
trybutor kolagenu aktyw-
nego biologicznie, wybra-
liśmy produkty całkowicie 
naturalne, bez syntetycz-
nej chemii. Fenomenal-
ne rezultaty działania ko-
lagenu który nie zawiera 
żadnych syntetyków prze-
konały nas, że natura wie 
najlepiej. Podejście ekolo-
giczne jest motorem roz-
woju naszej firmy. Poszu-
kując w pełni naturalnych 
kosmetyków komplemen-
tarnych do kolagenu AP 
BIOAKTIV i nie znajdując 
ich na rynku, postanowili-
śmy stworzyć własną linię 
selektywnych biokremów 
botanicznych.

�� Rynek nasycił się ko-
smetykami o  roślinnym 
składzie. Co wyróżnia pro-
dukty ANNA PIKURA?

- Autentyczna natural-
ność. Nawet składniki za-
zwyczaj „chemiczne” jak 
np. emulgatory czy stabili-
zatory są roślinne. Zamiast 
chemicznych „wypełnia-
czy” mamy np. oleje roślin-
ne tłoczone na zimno, które 
zresztą posiadają niebywa-
łe walory odmładzające. Za-
miast zwykłej wody używa-
my często naturalnej wody 
kwiatowej. To samo zdro-
wie dla skóry. Składniki 
naszych produktów pozy-
skujemy z czystych ekolo-

gicznie upraw, kosmetyków 
nie testujemy na zwierzę-
tach. Mają dobroczynny 
wpływ nawet na bardzo 
wrażliwą skórę. I dają re-
zultaty. Zachwyceni klien-
ci mówią, że tego szukali. 
Nasze kosmetyki to unikat 
na rynku.

�� Spółka rozwija się, roz-
budowują Państwo sieć 
Klinik AP Odnowy Kolage-
nowej. Jednak Państwa ko-
smetyki nie należą do ta-
nich – najnowszy kosztuje 
1500 złotych!

- To Sacrum - chluba ko-
lekcji biokremów. Mimo to 
pragniemy uczynić ofer-
tę bardziej przystępną. 
Oferujemy produkty se-
lektywne tak, by zabiegi 
w Klinikach były na miarę 
możliwości Kowalskiego, 
choć przy użyciu naszych 
wyjątkowych kosmety-
ków. Niedawno otworzy-
liśmy dwie nowe Kliniki 
w systemie franczyzowym. 
Odpowiada nam ta forma 
współpracy, poszukujemy 
nowych partnerów. Propo-
nujemy naprawdę dobre 
zasady i wsparcie marke-
tingowe.

�� Dziękuję za rozmowę.
Krzysztof Stadler

Więcej na: www.annapikura.com 
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Nowy punkt widzenia

Wzrok to jeden z najważniejszych zmysłów czło-
wieka, dlatego musi sprawnie funkcjonować. Ży-
jemy w dobie szybkiego rozwoju technologicznego, 
co przyczynia się do wytężonej pracy wzroku i od 
lat skutkuje nasileniem się jego wad. Noszenie oku-
larów korekcyjnych od dawna uchodzi za standard. 
Jednak ogromnym przełomem w tej dziedzinie stało 
się ich nowe przeznaczenie. Pełnią bowiem istotną 
funkcję w stylizacji wizerunku zewnętrznego. Za spe-
cjalistę w tym zakresie uważa się spółkę Ocular Ca-
nada 2 świadczącą usługi na światowym poziomie.

Rozmowa  
z Anną Pikura, 
prezesem zarządu  
AP Ltd . Sp. z o.o. Sp.k.

Natura  
wie najlepiej


