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 � SUPERBET zdobył 
prestiżową nagrodę 
JAKOŚĆ ROKU 2009. 
Potwierdza ona po-
nad 25-letnie dążenie 
firmy do doskonałości. 
Czy spółka dotarła do 
celu swojej drogi?

- Nie zamierza-
my zatrzymać się na 
drodze doskonalenia 
własnych produktów. Osią-
gnęliśmy niezwykle wyso-
ki poziom parametrów jako-
ściowych, co nie zwalnia nas 
z obowiązku szukania dal-
szych ulepszeń, nowych za-
stosowań oraz opracowy-
wania kolejnych wyrobów. 
Nieustanne rozwijanie za-
awansowanej technologii to 
jedyny sposób na utrzymanie 
konkurencyjnej pozycji ryn-
kowej. Nigdy więc nie spo-
czniemy na laurach, a uzyska-
ny tytuł JAKOŚĆ ROKU 2009 
traktujemy jako potwierdze-
nie słuszności obranej drogi – 
drogi ciągłego doskonalenia.

 � Jakie są więc Państwa ostat-
nie inicjatywy na rzecz dosko-
nalenia jakości?

- W listopadzie ubiegłego 
roku dokonaliśmy fundamen-
talnego przeformułowania 
Zintegrowanego Systemu Za-
rządzania Jakością, przecho-
dząc na nową normę EN ISO 
9001:2008. Od podstaw uak-
tualniliśmy wszystkie proce-
dury, dostosowując je do po-

trzeb efektywnego 
prowadzenia biz-
nesu oraz specyfiki 
SUPERBET. Obecnie 
norma zogniskowa-
na jest równie moc-
no na zapewnianiu 
najwyższej jakości 
produktów, jak i na 
osiąganiu możliwie 
najlepszego wyniku 

ekonomicznego. Rozszerzy-
liśmy więc znacznie korzyści 
płynące z systemu ISO, włą-
czając go w poczet efektyw-
nych instrumentów wspie-
rających realizacje celów 
biznesowych.

 � Jakie cele rynkowe SUPERBET 
stawia sobie w chwili obecnej?

- Aktualnie rozwijamy 
sprzedaż unikatowej linii SU-
PERBET IDEAL - szlachet-
nej kostki brukowej. Linia ta 
składa się z czterech typów 
kostek brukowych: KALCYT, 
FEERIA COLOR, AQUALINE 
oraz RETRO. Prostota i ele-
gancja tych wyrobów wypły-
wa z natury. Produkty IDEAL 
wytwarzane są z wykorzy-
staniem najnowszych tech-
nologii formowania i barwie-
nia, co znacznie odróżnia je 
od znanych na rynku wyro-
bów standardowych. Kost-
ki KALCYT odwzorowują 
naturalny, ręcznie obrabia-
ny kamień wapienny. Zaspo-
koją oczekiwania tych klien-
tów, dla których istotne jest 

wojskowa akademia techniczna 
im. Jarosława Dąbrowskiego z sie-
dzibą w warszawie, jako elitarna 
uczelnia techniczna oraz wiodąca 
jednostka naukowo-badawcza, 
realizuje szereg innowacyjnych 
projektów. wymierna wartość 
dodana tych projektów dla pol-
skiej gospodarki potwierdza nie-
zmiennie wysoki prestiż wojsko-
wej akademii technicznej.

Celem projektu „OPTOLAB –
 rozbudowa bazy labora-

toryjnej Instytutu Optoelek-
troniki Wojskowej Akademii 
Technicznej” POIG.02.00-14-
095/09 jest stworzenie możli-
wości prowadzenia komplekso-
wych, zaawansowanych badań 
podstawowych, prac badaw-
czo-rozwojowych i celowych 
w innowacyjnych obszarach 
technologii fotonicznych, obej-
mujących wytwarzanie, detekcję 
i wykorzystanie promieniowa-
nia optycznego z zastosowa-
niem nowoczesnych technik ba-
dawczych. W wyniku realizacji 
projektu powstanie kompleks 
sześciu specjalistycznych labo-
ratoriów optoelektronicznych 
umożliwiających prowadzenie 
zaawansowanych badań w sze-
rokim zakresie spektralnym od 
skrajnego nadfioletu do dalekiej 
podczerwieni. Badania te dopro-
wadzą do opracowania nowych 
technologii, systemów i urzą-
dzeń, które znajdą praktyczne 
zastosowanie w przemyśle, me-
dycynie, energetyce, służbach 
granicznych, policji i wojsku.

P r o j e k t  k luc z ow y 
POIG.01.03.01-14-016/08 „Nowe 
materiały fotoniczne i ich za-
awansowane zastosowania” 
jako jedyny jest realizowany 
samodzielnie przez Wydział 
Nowych Technologii i Che-
mii WAT. Realizacja projektu 
wzmocni pozycję wykonaw-
cy w kraju poprzez dostarcze-
nie do gospodarki innowacyj-
nych rozwiązań w zakresie 
nowych źródeł światła, ukła-
dów optycznego przetwarzania 
informacji, aplikacji fotoniki 
światłowodowej, nowej gene-
racji detektorów promieniowa-
nia oraz źródeł magazynowa-
nia wodoru. Wzmocnienie bazy 
aparaturowej oraz konsolidacja 
Wydziału wokół projektu po-
zwoli na opracowanie nowych, 
unikatowych związków i mie-
szanin ciekłokrystalicznych, 
elementów fotoniki światłowo-
dowej, technologii wytwarza-
nia monokryształów i szkieł 
nieorganicznych, jak i złożo-
nych struktur półprzewodni-
kowych oraz pozwoli na prze-
badanie nowych materiałów do 
przechowywania wodoru.

Celem projektu „Mo-
dernizacja i budowa no-
wej infrastruktury nauko-
wo – badawczej Wojskowej 

Akademii Technicznej i Poli-
techniki Warszawskiej na po-
trzeby wspólnych numerycz-
no-doświadczalnych badań 
lotniczych silników turbino-
wych” POIG 2.2 jest powsta-
nie dwóch współpracujących 
laboratoriów: Laboratorium 
Badań Napędów Lotniczych 
w WAT oraz Laboratorium Ae-
rodynamiki Turbin Lotniczych 
i Spalania na Politechnice War-
szawskiej. Dalekosiężnym ce-
lem projektu jest zbudowanie 
zaplecza naukowo-badawcze-
go dla polskiego przemysłu 
silników lotniczych, który do 
tej pory wykorzystywał infra-
strukturę badawczą poza gra-
nicami Polski. Dzięki realizacji 
projektu nastąpi ograniczenie 
emisji szkodliwych czynników 
(spaliny, hałas), obniżenie zu-
życia paliwa, a przez to popra-
wa konkurencyjności polskiego 
przemysłu silników lotniczych 
oraz transfer najnowocześniej-
szych światowych technologii.

Realizac ja projektu 
POIG.01.03.01-00-145/08 „Mo-
delowanie repozytorium 
i analiza efektywności infor-
macyjnej wytycznych i ście-
żek klinicznych w służbie 
zdrowia” skutecznie zmierza 
do swojego finału. Celem pro-
jektu jest opracowanie standar-
dów tworzenia i automatyczne-
go udostępniania wytycznych 
i ścieżek klinicznych na pozio-
mie krajowym (ponadszpital-
nym) oraz opracowanie metod 
przeniesienia zaleceń standa-

ryzacyjnych do eksperymen-
talnego modelu komputerowe-
go repozytorium wzorców tych 
ścieżek. Rezultatami projektu są 
innowacyjne rozwiązania w za-
kresie definiowania i składowa-
nia krajowych wzorców ścieżek 
klinicznych w postaci informa-
tycznej, a także nowe kompe-
tencje nauki polskiej w zakresie 
wspomagania decyzji medycz-
nych. Uzyskane rezultaty pro-
jektu będą skutecznie wspierać 
innowacyjne produkty polskie-
go przemysłu informatycznego 
w zakresie standardów syste-
mów ścieżek klinicznych.

Celem projektu „Laborato-
rium Projektowania Materia-
łów i Szybkiego Wytwarzania 
Wyrobów LAPROMAW” POIG 
2.1 jest utworzenie unikatowego 
laboratorium współbieżnego 
projektowania struktury i wła-
ściwości użytkowych materia-
łów nowej generacji oraz testo-
wanie przydatności laserowej 
metody przyrostowego spieka-

nia do szybkiego wytwarza-
nia wyrobów metalowych lub 
kompozytów metalowo-cera-
micznych. LAPROMAW umoż-
liwi próby nowej koncepcji wy-
twarzania elementów maszyn 
z materiałów zaawansowa-
nych o gradientowej lub lokal-
nie niejednorodnej strukturze 
i optymalnej konfiguracji cech 
użytkowych. Istotnym elemen-
tem rozwijanej techniki przy-
rostowej będzie możliwość lo-
kalnej modyfikacji/regeneracji 
eksploatowanych elementów 
maszyn. Sfinalizowano zakup 
pięciu z trzynastu planowa-
nych zestawów aparaturowych  
LAPROMAW. Trwają prace ada-
ptacyjne pomieszczeń laborato-
ryjnych dla głównej aparatury 
analitycznej.

Realizacja projektu „Bu-
dowa nowoczesnej aplikacji 
ICT do wsparcia badań nau-
kowych w dziedzinie inno-
wacyjnych metod diagnostyki 
i leczenia chorób cywilizacyj-

nych” POIG.02.03.03-00-013/08 
wzmocni potencjał badawczy 
sektora medycznego w zakre-
sie innowacyjnych metod dia-
gnostyki i leczenia chorób cy-
wilizacyjnych. Aplikacja ICT 
umożliwi prowadzenie nowo-
czesnych badań naukowych 
z zastosowaniem technologii 
społeczeństwa informacyjnego 
oraz zapewni instytucjom nau- 
kowym sektora medycznego 
łączność z międzynarodowy-
mi naukowymi sieciami infor-
matycznymi. Coraz większym 
problemem dla rozwoju Polski 
staje się wzrost zachorowalno-
ści na choroby cywilizacyjne, 
stąd projekt koncentruje się na 
tych właśnie jednostkach choro-
bowych. Jego realizacja uspraw-
ni model leczenia, co przełoży 
się na poprawę wykrywalności, 
diagnostykę uwarunkowaną 
wynikami badań naukowych 
przeprowadzonych przy zasto-
sowaniu tworzonej aplikacji. 

Andrzej Majewski

surowe piękno wydobywa-
nych z ziemi skał. Posiadają 
one szereg zalet wapienia na-
turalnego, w tym wizualnych, 
będąc jednocześnie znacznie 
bardziej wytrzymałymi i tań-
szymi. Podobnie jak KALCYT, 
FEERIA COLOR to kostki bar-
wione innowacyjną technolo-
gią, sterowaną komputerowo, 
dającą niemalże nieograni-
czone możliwości cieniowa-
nia barw. Spełnią oczekiwania 
klientów pragnących uzyskać 
w swoim otoczeniu wyrazisty 
efekt malarski. Z kolei AQU-
ALINE to kostki dekoracyjne 
o atrakcyjnym wyglądzie, po-
siadające jawnokrystaliczną 
strukturę skał magmowych. 
Powstałe w technologii uszla-

chetniania powierzchni, eks-
ponują w swoim wyglądzie 
ozdobne kruszywa: marmur, 
bazalt, granit czy porfir, co 
daje wizualny efekt naturalnej 
skały. Kolekcję IDEAL zamy-
ka kostka RETRO stylizowa-
na na antyczny bruk. Specjal-
na obróbka nadaje jej wygląd 
wielowiekowego użytkowa-
nia, cechujący się elegancją, 
harmonią i umiarem.

 � Skąd wzięła się możli-
wość oferowania kostki bru-
kowej o  tak unikatowych 
właściwościach?

- W 2009 roku uruchomi-
liśmy innowacyjną na skalę 

światową linię technologicz-
ną OMAG Simatic. Dzięki 
doświadczonej kadrze inży-
nieryjno - technicznej oraz 
wykwalifikowanym pracow-
nikom produkcyjnym jeste-
śmy w stanie efektywnie wy-
korzystać jej bogaty potencjał 
technologiczny oraz produk-
cyjny. Wdrożenie i poznanie 
tej innowacyjnej technolo-
gii daje nam możliwość speł-
nienia rosnących oczekiwań 
rynku.

 � SUPERBET osiągnął znaczą-
cą pozycję na rynku mazowiec-
kim, podlaskim oraz lubelskim 
w branży drobnowymiarowych 
wyrobów betonowych. Jakie 
czynniki o tym przesądziły?

- Sukces SUPERBET wy-
pływa z wartości, które nas 
definiują – są nimi: solidność, 
skuteczność i elastyczność, 
połączone z maksymalnym 
zaangażowaniem i determi-
nacją w realizacji założonych 
celów. Każdego klienta traktu-
jemy z równie wysoką atencją. 
Zbudowaliśmy z kontrahenta-
mi partnerskie relacje. Jeste-
śmy elastyczni, dostosowu-
jemy się do indywidualnych 
potrzeb biznesu danego klien-
ta. Jest to sztuka dostarczania 
im tego, czego potrzebują, 
o miejscu i czasie, w którym 
tego potrzebują. Każdy, kto 
nawiązuje współpracę z SU-
PERBET, może liczyć na naszą 
niezawodność.

 � Swoimi sukcesami udowod-
nili Państwo, że na terenie 
podlaskiej wsi można z powo-
dzeniem prowadzić biznes naj-
wyższej klasy.

- Nasz przykład dowodzi, 
że na terenie Polski Wschod-
niej znajduje się kapitał ludz-
ki o dużym potencjale umie-
jętności. Stworzyliśmy naszym 
pracownikom odpowiednie 
warunki, inwestując w ich 
rozwój, oni zaś odwdzięczy-
li się maksymalnym zaanga-
żowaniem w codziennej, su-
miennej pracy.

 � Będąc współwłaścicielem 
SUPERBET, angażuje się Pani 
także w pracę społeczną, jako 
Prezes Łosickiego Stowarzysze-
nia Rozwoju „EQUUS”.

- Stowarzyszenie skupia 
przede wszystkim lokalnych 
przedsiębiorców, ale nie tylko 
– może do niego wstąpić każ-
dy, kto chce działać na rzecz 
rozwoju powiatu łosickiego. 
Wiele już osiągnęliśmy, reali-
zując projekty takie jak „Po-
mysł na biznes – pomysłem na 
przyszłość”. W ramach pierw-
szej edycji dofinansowane 
zostały nowe inicjatywy go-
spodarcze, które obecnie z po-
wodzeniem funkcjonują na 
rynku. Aktualnie realizujemy 
drugą edycję projektu, a trze-
cia jest w fazie przygotowania.

 � Dziękuję za rozmowę.
Andrzej Majewski

więcej na www.superbet.com.pl
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Być jak SUPERBET
Rozmowa	z Jolantą Rola-Zawadzką,	współwłaścicielem	SUPERBET	J.	Zawadzki	i Wspólnicy	Sp.	J.
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Omnia pro Patria

Projekt „Rozbudowa firmy SUPERbEt w oparciu o innowacyjną 
technologię produkcji” zrealizowany przy udziale Unii Europejskiej 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekty współfinansowane  
przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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