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wią oni trzon kadry kierowniczej dzisiej-
szej MGGP.

De facto nastąpiła kolosalna zmiana. Jak ra-
dziliście sobie na początku?

Po połączeniu znaleźliśmy się w nowej rze-
czywistości. Powstał duży organizm. Wcze-
śniejsze metody zarządzania nie sprawdza-
ły się. Brakowało struktury, doświadcze-
nia i instrumentów do zarządzania. Już w
kwietniu 1999 r. został opracowany i przy-

jęty przez zarząd pierwszy plan strategicz-
ny dla MGGP. Od tamtego czasu syste-
matycznie spółka opracowuje i aktualizuje
cele i strategię w cyklach trzyletnich.
W 2000 roku zatrudniliśmy niezależnych
konsultantów z renomowanej firmy w celu
wdrożenia polityki personalnej. Opracowa-
no nowy system wynagradzania i motywo-
wania pracowników. System ocen okreso-
wych. Wdrożono system zarządzania pro-
jektami oraz zarządzania poprzez cele. Dzi-
siaj mogę powiedzieć, że te działania były
jednym z podstawowych czynników deter-
minujących aktualną pozycję firmy. Cała
ta polityka jest utrzymywana i rozwijana
do dzisiaj.

Oprócz tej polityki, jakie inne kluczowe dzia-
łania, czy decyzje, zadecydowały o rozwoju
spółki?

Jedną z kluczowych decyzji dla rozwoju
MGGP było rozpoczęcie współpracy z PEGiK
Geokart, PPGK, OPGK Kraków i Geokart
International dotyczącej eksportu usług inży-
nierskich do Libii.

Panie prezesie, w jakich okolicznościach na-
rodził się pomysł na MGGP?

MGGP S.A. powstała z połączenia czterech
spółek cywilnych: Gryboś-Sobczyk w Gor-
licach, Grad-Grodziński w Tarnowie oraz
dwóch innych w Nowym Sączu i Nowym
Targu. Decyzja o jej powołaniu zapadła pod
koniec 1997 r. Mając 10-cio letnie do-
świadczenie współpracy i powiązania ka-
pitałowe w innych spółkach przedstawiłem

pozostałym wspólnikom koncepcję połącze-
nia spółek w jeden organizm z jasno okre-
ślonymi celami i strategią działania. Kon-
cepcja została zaakceptowana i już 28 lu-
tego 1998 r. podpisano akt notarialny po-
wołując Małopolską Grupę Geodezyjno-
Projektową S.A. z siedzibą w Nowym Są-
czu. Pierwotnie planowaliśmy, aby siedzibą
spółki był Nowy Sącz jako wynik kompro-
misu w negocjacjach o połączeniu. Nieba-
wem zakupiono działkę pod budowę siedzi-
by planując jej budowę. Ostatecznie o sie-
dzibie zdecydował fakt kupna od syndyka
Banku Spółdzielczego w Tarnowie obecnej
siedziby przy ul. Kaczkowskiego 6 w Tar-
nowie.
Faktycznie działalność operacyjna rozpo-
częła się od września 1998 r. po przejściu
pracowników, przeniesieniu aktywów i ce-
sji umów na realizację robót. Proces wyga-
szania spółek cywilnych zakończył się prak-
tycznie po dwóch latach. Na starcie spółka
zatrudniała około stu pracowników. Z tam-
tego grona pionierów do dzisiaj pracuje w
spółce około 60 osób. W większości stano-
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- Zatrudniliśmy niezależnych konsultantów z renomowanej firmy w celu
wdrożenia polityki personalnej. Opracowano nowy system wynagradzania
i motywowania pracowników. System ocen okresowych. Wdrożono system
zarządzania projektami oraz zarządzania poprzez cele. Dzisiaj mogę powie-
dzieć, że te działania były jednym z podstawowych czynników determinują-
cych aktualną pozycję firmy. Cała ta polityka jest utrzymywana i rozwijana
do dzisiaj – mówi Franciszek GRYBOŚ, prezes zarządu MGGP S.A.

Filozofia rozwoju
i równowagi

K A L E N D A R I U M
Luty 1988 roku
Na bazie czterech spółek cywilnych powstaje
MGGP S.A Do końca 2005 roku firma funk-
cjonuje pod nazwą Małopolska Grupa Geo-
dezyjno-Projektowa S.A.

Grudzień 2000 roku
MGGP poszerza działalność o mapy topogra-
ficzne i kartograficzne. Powstaje Zakład Geo-
informacji i Kartografii.

Kwiecień 2001 roku
Powstaje MGGP Aero Sp. z o.o., specjalizu-
jąca się w wykonywaniu i przetwarzaniu zdjęć
lotniczych.

Lipiec 2001 roku
MGGP wkracza na zagraniczny rynek – roz-
poczyna działalność w Libii.

Luty 2002 roku
Powstaje Biuro Projektów, w ramach które-
go działa również Pracownia Planowania Prze-
strzennego.

Kwiecień 2002 roku
MGGP uzyskuje certyfikat Systemu Zarzą-
dzania Jakością na zgodność z wymaganiami
normy PN-EN ISO 9001:2001.

Wrzesień 2003 roku
Powstaje Biuro Zarządzania Inwestycjami.

Luty 2005 roku
Zarejestrowany zostaje Oddział MGGP w
Libii.

Kwiecień 2005 roku
Kolejne kontakty zagraniczne MGGP. Spół-
ka podpisuje kontrakt z Agencją Katastru i
Publicznego Rejestru Nieruchomości w Ru-
munii na wykonanie zdjęć lotniczych i cyfro-
wej ortofotomapy.

Maj 2005 roku
MGGP uzyskuje Certyfikat Systemu Zapew-
nienia Jakości na zgodność z wymaganiami
AQAP 2110:2006 „Wymagania NATO do-
tyczące zapewnienia jakości w projektowaniu,
pracach rozwojowych i produkcji”.

Lipiec 2005 roku
MGGP podpisuje kontrakt z Ministerstwem
Obrony Narodowej Republiki Libanu na wyko-
nanie zdjęć lotniczych i cyfrowej ortofotomapy.

Grudzień 2006 roku
MGGP S.A. przyjęta zostaje w poczet Orga-
nizacji Członkowskich SIDIR (Stowarzysze-
nie Inżynierów, Doradców i Rzeczoznawców)
oraz członka stowarzyszonego FIDIC (Mię-
dzynarodowa Federacja Inżynierów i Konsul-
tantów).

Czerwiec 2007 roku
MGGP Aero Sp. z o.o. zakupuje cyfrową
kamerę lotniczą DMC.

Rok  2008
Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządza-
nia i kontrolingu oraz elektronicznego syste-
mu obiegu dokumentów.ciąg dalszy na stronie 4

Franciszek GRYBOŚ,
prezes zarządu

- Czym jest dla mnie przestrzeń? Tym wszystkim co
robimy, gdzie to robimy, dla kogo. Ale przede wszystkim
w wymiarze wewnętrznym każdy z nas potrzebuje
spełnienia i nie ustanie, aż tę przestrzeń wewnętrzną
wypełni.
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spodarowania, kontrolę wniosków o dopłaty
– metodą FOTO RFV.

Ważnym zakresem działania  są prace zwią-
zne z opracowaniem map topograficznych w
skalach 1:10 000 i 1:50 000, w tym opraco-
wania topograficznych baz danych TBD oraz
map V LEVEL 2.

MGGP uczestniczy również w procesie
modernizacji oraz budowy dróg i kolei. –

Wykonujemy mapy do celów projektowych,
numeryczne modele terenu oraz przygotowu-
jemy i dostarczamy dane z ewidencji grun-
tów, które są niezbędne do właściwego zapro-
jektowania nowych dróg szybkiego ruchu, au-
tostrad oraz modernizacji szlaków kolejowych
– dodaje wiceprezes Włodek.

Ważnym zakresem działalności firmy są
opracowania z obszaru studiów i analiz doty-
czących gospodarki wodnej, w tym opraco-
wania w ramach ochrony przeciwpowodzio-
wej zlewni Wisły, Odry oraz innych rzek.

Obecnie w MGGP duży nacisk położony
został na rozwój obszarów związanych z pro-

MGGP S.A. w okresie swojego istnienia
zasadniczo zmieniła akcenty. Przekształci-
ła się z firmy o profilu geodezyjnym na fir-
mę o profilu inżynierskim. Obszar inżynier-
ski to projektowanie w zakresie ochrony śro-
dowiska, gospodarki wodnej i komunikacji.
Pozostałe obszary to nadzór budowlany, za-
rządzanie inwestycjami, doradztwo i pomoc
techniczna, planowanie przestrzenne, pro-
jekty architektoniczne oraz geodezja, kata-
ster, kartografia, fotogrametria i GIS.

Spółka w ramach poszczególnych profili
działa kompleksowo zachowując niezmien-
nie wysoką jakość. – Wewnątrz spółki bu-
dujemy i doskonalimy kompetencje, dobie-
ramy odpowiednią kadrę zarządzającą oraz
specjalistów. To pozwala na realizację róż-
norodnych przedsięwzięć – mówi Jacek
Włodek, wiceprezes zarządu ds. produkcji.
– Do zadań podchodzimy projektowo, co po-
zwala na świadome zarządzanie czasem
oraz finansami przez zespół realizujący
dane zadanie. Wiele w tym zakresie nam
się udało, ale mamy świadomość, że ciągle
musimy doskonalić wypracowane metody
zarządzania oraz pracy.

 „Twardym rdzeniem” firmy  jest geoin-
formacja, czyli ta część działalności inżynier-
skiej, która była rozwijana i doskonalona od
samego początku powstania MGGP. Spółka
zrealizowała System Identyfikacji Działek
Rolnych LPIS – m.in. opracowała ortofoto-
mapę cyfrową, wektorowe mapy pól zago-

GEOINFORMACJA
- TWARDY RDZEŃ

ROZPOZNAJĄ, PROJEKTUJĄ, KONTROLUJĄ PRZESTRZEŃ

Biuro Zarządzania
Inwestycjami

BZI powstało w 2003
roku. Zatrudnia 20 osób
specjalistycznej kadry inży-
nierskiej. Zajmuje się sze-
roko pojętym konsultin-
giem inżynierskim. Głów-
nym zakresem działania jest
pomoc techniczna dla in-
stytucji realizujących inwe-
stycje współfinansowane ze środków ze-
wnętrznych, głównie Unii Europejskiej.
Obecnie w biurze realizowane są kontrak-
ty z zakresu ochrony środowiska i dróg.
Największym projektem przyjętym do re-
alizacji jest nadzór nad modernizacją linii
kolejowej długości około 30 km. na odcin-
ku od Pruszcza Gdańskiego w stronę War-
szawy. Biuro planuje realizować tematy,
które będą wykonywane przez samorządy
w ramach otrzymywanych środków z Unii
Europejskiej.

Biuro Planowania
Przestrzennego

BPP jako samodzielna jed-
nostka powstało w 2007 r. Sta-
le zatrudnia 15 osób, w tym
dwie wpisane na listę członków
Okręgowej Izby Urbanistów.
BPP przygotowuje studia uwa-
runkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego,
miejscowe plany zagospodaro-
wania przestrzennego, opraco-
wania dodatkowe w toku sporządzania miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzenne-
go, studia krajobrazowe, opinie i analizy aktu-
alności ww. opracowań studiów i planów miej-
scowych. Obecnie w BPP trwają prace nad 49
projektami w Polsce oraz 14 w Libii. Najwięk-
szym projektem jest projekt MasterPlanu dla
3615 ha w trzystutysięcznym mieście Misra-
tah w Libii. Główny plan to współpraca z Od-
działem Libia w zakresie projektów w ramach
3-ciej Generacji Planowania w Libii.

Zakład Geoinfor-
macji i Kartografii

ZGiK powstał w 2000 r.
Zespół składa się z 30 spe-
cjalistów oraz kilku operato-
rów. ZGiK zajmuje się sze-
roko pojętą geoinformacją,
czyli zbieraniem, analizowa-
niem i interpretacją danych
o Ziemi. Przełomem było
uruchomienie w zakładzie
opracowań fotogrametrycznych cyfrowej or-
tofotomapy ze zdjęć lotniczych i numerycz-
nego modelu terenu. W ZGiK realizowane
są projekty unikalne nie tylko w skali kraju.
Zakład prowadzi projekty w Rumunii, Libii i
Libanie. W chwili obecnej dużym i skompli-
kowanym projektem – nie tylko ze względu
na samą specyfikę kraju, ale również ze wzglę-
du na trudną, niestabilną sytuację geopoli-
tyczną w tym rejonie – jest wykonanie zdjęć
lotniczych i ortofotomapy całego kraju dla
Libanu.

Sławomir
Jędrusiak,
dyrektor Biura
Zarządzania
Inwestycjami

Małgorzata
Przybysz-
Ławnicka,
dyrektor Biura
Planowania
Przestrzennego

Barbara
Majcher,
dyrektor Zakła-
du Geoinforma-
cji i Kartografii

Jacek WŁODEK,
wiceprezes zarządu ds. produkcji

- Przestrzeń jest to nasze otoczenie. Zajmujemy w niej miejsce
pracując zawodowo, posiadając rodzinę, współtworząc wraz z
innymi ludźmi społeczeństwo. Istotą naszego bycia w przestrze-
ni jest wykorzystanie swoich umiejętności do zapewnienia
właściwych proporcji pomiędzy pracą zawodową, rodziną oraz
społecznością.

jektowaniem w branży drogowej oraz sani-
tarnej. – Uzyskujemy kolejne referencje w tym
zakresie. Budujemy również kompetencje
związane z zarządzaniem inwestycjami oraz
prowadzeniem nadzorów budowlanych – pod-
kreśla Jacek Włodek.

W zasobach MGGP są specjaliści z za-
kresu planowania przestrzennego. Firma nie
zapomina o korzeniach ciągle doskonaląc

swoje produkty mapowe. – Naszym celem
na przyszłość jest wzmacnianie  pozycji na
rynku krajowym, powiększanie ilości kon-
trahentów oraz instytucji, z którymi współ-
pracujemy. Cel ten będziemy osiągali po-
przez budowanie zespołu specjalistów oraz
kwalifikowanych dostawców. Dbamy rów-
nież o właściwe relacje z konkurencją. Chce-
my w dalszym ciągu wzmacniać markę fir-
my poprzez odpowiednią jakość produktów
oraz odpowiednią kulturę organizacyjną, w
tym ciągłe doskonalenie organizacji oraz sa-
mych siebie – podsumowuje wiceprezes za-
rządu ds. produkcji  Jacek Włodek.
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Zakład Geodezji
ZG zajmuje się przygoto-

waniem dokumentacji geo-
dezyjnej dla potrzeb wyko-
nania projektu budowlane-
go i wykonawczego inwe-
stycji liniowej: autostrady,
drogi ekspresowej i krajo-
wej, odcinka linii kolejowej,
odcinka rzeki. Obecnie za-
kład uczestniczy w pracach
związanych z autostradami:
A-1, A-2 i A-4. Największym realizowanym
projektem jest ponad 160-cio kilometro-
wy odcinek autostrady A-2 Warszawa-Ku-
kuryki obejmujący swoim zasięgiem dwa
województwa, kilkanaście powiatów i
osiem tysięcy działek. Długofalowa strate-
gia to ciągłe wprowadzanie najnowszych
technologii i rozwój obszaru „geodezyjna
obsługa inwestycji” – w związku z Euro
2012 otwiera się duży rynek na ten wła-
śnie asortyment prac geodezyjnych.

Biuro Projektów
BP powstało w 2003 roku.

Zatrudnia 60 osób. Biuro
wykonuje pełną dokumenta-
cję techniczną wraz z uzyska-
niem wszelkich uzgodnień
formalno-prawnych dla
branży sanitarnej, drogowej,
inżynierii wodnej, a także
wszelkie opracowania anali-
tyczne, plany i programy
działań związane z wdraża-
niem dyrektyw UE w Gospodarce Wodnej
w Polsce. Najtrudniejsze i najbardziej presti-
żowe projekty realizowane są w branży go-
spodarki wodnej. Przykładem projekt po raz
pierwszy wykonywany w Polsce – przygoto-
wanie Planów Gospodarowania Wodami dla
obszaru całej Polski wraz z przeprowadze-
niem konsultacji społecznych i wykonaniem
strategicznej oceny środowiskowej. Zadanie
to jest elementem wdrażania Ramowej Dy-
rektywy Wodnej.

Zakład Przetwa-
rzania Danych
i Katastru

ZPDiK jako samodzielna
jednostka powstał w 2005 r. w
celu realizacji dużych i złożo-
nych projektów dla strategicz-
nego klienta MGGP – ARiMR.
ZPDiK zatrudnia na stałe ok.
60 osób. Zakład dla ARiMR bu-
duje bazy danych systemu iden-
tyfikacji działek rolnych – LPIS
i corocznie realizuje kontrole
producentów rolnych, którzy złożyli wnioski o
dopłaty bezpośrednie. Zakład realizował również
kontrolę producentów rolnych w Rumunii. Do-
datkowo prowadzone są projekty budowy bran-
żowych baz danych, w szczególności dla branży
gazowej i energetycznej. Ważnym sektorem jest
też realizacja zamówień dla samorządów teryto-
rialnych związanych z zakładaniem i modernizacją
ewidencji gruntów i budynków.

Adam
Rachwał,
dyrektor
Zakładu
Przetwarzania
Danych
i Katastru

Gabriel
Pluciński,
dyrektor
Zakładu
Geodezji

Sławomir
Rajski,
dyrektor
Biura
Projektów

Podniebna przestrzeń Nowe rynki
parki narodowe, ochrona środowiska,
rejestracja skutków klęsk żywiołowych).

 - Nasz potencjał techniczny opiera się
między innymi na dwóch wyposażonych
w kamerę cyfrową oraz dwie kamery
analogowe samolotach bazujących w
Warszawie i Rzeszowie. To pozwala na
szybkie wykonanie nalotów na obszarze
całej Polski – mówi Jacek Siedlik, pre-
zes zarządu MGGP Aero.

Ortofotomapy lotnicze oferowane
przez MGGP Aero coraz częściej wy-
pierają stosowane dotychczas ortofoto-
mapy satelitarne, które są w podobnej
cenie, a charakteryzują się co najmniej
dwa razy większym pikselem, czyli co
najmniej cztery razy mniejszą pojemno-
ścią informacyjną. Aero technicznie
umożliwia wybór dowolnej wielkości
piksela z przedziału od 5 cm do 40 cm.

W związku z rozwojem rynku usług
fotolotnicznych w 2001 roku powsta-
ła MGGP Aero sp. z o.o. Jej działal-
ność szybko stała się alternatywą dla
sektora zdjęć satelitarnych.

Aero, oferując pełen zakres usług, od
początku rozwija się wyjątkowo dyna-
micznie. Spółka zajmuje się wykonywa-
niem zdjęć lotniczych dla całego spek-
trum zastosowań m.in. w zakresie:
- obsługi inwestycji (drogi, autostrady,
kolej, linie przesyłowe, sieci wod-kan),
- geodezji (kataster, zagospodarowanie
przestrzenne),
- obiektów liniowych (energetyka, ga-
zownictwo, drogownictwo, kolej),
- obsługi terenów miejskich (urbanisty-
ka, mapy hałasu),
- monitoringu środowiska (leśnictwo,

MGGP S.A. przed kilkoma laty podjęła działania zmie-
rzające do rozszerzenia przestrzeni, w której działa. Wy-
korzystując doświadczenie zdobyte w czasie realizacji za-
dań związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europej-
skiej, spółka rozpoczęła działania kierunkowane na rynek
rumuński i ukraiński.

W efekcie w 2005 roku MGGP podpisało umowę na wy-
konanie zdjęć lotniczych i cyfrowej ortofotomapy ok. 1/4
powierzchni Rumunii, które to prace stanowiły część przy-
gotowań tego kraju do akcesji do UE. Natomiast na począt-
ku 2007 roku MGGP wygrało kontrakt związany z płatno-
ściami bezpośrednimi w Rumunii. Kontrakt ten realizowa-

Paweł ŚWIERCZEK,
wiceprezes zarządu ds. handlu
i polityki zagranicznej
- Przestrzeń jest pewnego
rodzaju wyzwaniem i  możliwo-
ścią. To, jak zostanie zorganizo-
wana i zagospodarowana w
dużej mierze zależy od nas i
naszych bliskich.

Jednym z nich
był pomiar i
projekt rury
wodnej na ob-
szarze 17000
ha. Kolejny rok
to rozpoczęcie
na jwiększego
planistycznego
kontraktu w Li-
bii na terenie
5000 ha z  projektem pełnej infra-
struktury. Firma jest również zaan-
gażowana z angielskim partnerem na
polach naftowych w Libii.

Firma istnieje w Libii od 2001 r.
Zatrudnia do 20 osób. Biuro Oddzia-
łu zlokalizowane jest w Tripoli, nato-
miast centrum produkcyjne w Misra-
tah. Na początku działalności MGGP
wykonała kilka małych kontraktów
geodezyjnych i planistycznych. Ale
już w 2006 roku ukończono z sukce-
sem pierwszy w pełni autorski kon-
trakt w mieście Tobruk na wschodzie
Libii. W trakcie wygrano kilka prze-
targów na ciekawe kontrakty plani-
styczne i geodezyjne. W efekcie rok
2007 był czasem wypełnionym pra-
cami przy dużych przedsięwzięciach.

Aktywni w Libii ny wraz z partnerem rumuńskim zakończył się sukcesem,
pomimo nowych uwarunkowań dla obu partnerów.

MGGP koncentrowało swoje działania również na ryn-
ku ukraińskim. – Na początku skupiliśmy się na pozyska-
niu kontraktów Banku Światowego realizowanych przez
Ukrainę. Po pierwszych nieudanych próbach, w chwili obec-
nej jesteśmy przed podpisaniem kontraktów realizacji prac,
których efektem będą ortofotomapy na terenie trzech woje-
wództw – mówi Paweł Świerczek, wiceprezes zarządu ds.
handlu i polityki zagranicznej.

Zadanie, które postawiła sobie spółka na w/w rynkach,
to wdrożenie najnowszej technologii i zbudowanie zespo-
łów kadrowych, które pozwolą realizować zadania rynku
lokalnego i własnego. – Obecnie jesteśmy gotowi do podję-
cia działań na rynkach Europy i świata, gdzie będziemy
mogli wykorzystać własną technologię i bogate doświad-
czenia – ocenia wiceprezes Świerczek.

Jerzy Przybysz,
dyrektor
Oddziału Libia
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To potrzeby tamtego rynku zdecydowały między
innymi o dywersyfikacji działalności o obszary
wykonywania zdjęć lotniczych, planowania prze-
strzennego, projektowania infrastruktury tech-
nicznej i dróg.

Czy był, a jeśli tak – to kiedy, moment punktu
zwrotnego dla spółki?

Rok 2001 był dla nas kluczowy. Po prywatyza-
cji TP S.A. zostały zatrzymane procesy inwesty-
cyjne. W jednej chwili zniknął prawie cały ry-
nek zleceń. Wiele znanych nam firm bankruto-
wało. Na szczęście przyniosły efekty wcześniej-
sze inwestycje i podejmowane działania. Ponie-
waż zyski prawie w całości inwestowaliśmy w
rozwój, mogliśmy z powodzeniem wypełnić lukę
kontraktami z obszaru GIS, kartografii i dzia-
łalności w Libii. Wtedy to dojrzał ostatecznie
pomysł na dywersyfikację i rozwój firmy w ob-
szarach inżynierii.
W tym czasie duże znaczenie dla rozwoju miał
też udział MGGP w realizacji prac dla systemu
LPIS, kontroli wniosków o płatności bezpośred-
nie, a także realizacja zdjęć lotniczych i ortofo-
tomapy dla jednej czwartej powierzchni Rumu-
nii. Obecnie taki projekt realizujemy dla całego
terytorium Libanu.

Był taki czas, kiedy musieliście się zmagać nie tyl-
ko z konkurencją biznesową?

W całym okresie działania byliśmy pod baczną
obserwacją nie tylko konkurencji. Stawaliśmy się
również przedmiotem ataków politycznych. Jednak-
że staraliśmy się bronić rzetelną pracą, uczciwo-
ścią i przestrzeganiem norm społecznych.

Patrząc, gdzie dzisiaj jesteście – to się udało.
A, gdzie zamierzacie być? Pytam o długofa-
lową strategię…

Obecna strategia rozwoju MGGP jest wynikiem

systematycznej pracy całego personelu, ukierun-
kowywana, wzmacniana przez kadrę kierowniczą
i zarząd firmy. Przyjęta filozofia działania, spo-
soby i procedury wspomagają proces planowa-
nia strategii.
Dzisiaj koncentrujemy się przede wszystkim na
wzmocnieniu zespołów specjalistów, uzyskaniu do-
świadczenia w poszczególnych obszarach kompe-
tencji aby umacniać pozycję, wykorzystywać szan-
se rynkowe i ograniczać ryzyka działalności.
Dążymy do osiągnięcia równowagi pomiędzy ob-
szarami geoinformacji i inżynierii. Coraz częściej
będziemy działać poprzez spółki zależne dla spłasz-
czenia struktury organizacyjnej i sprawniejszego
zarządzania. Duży nacisk położymy na rozwój
działalności zagranicznej w celu uniezależnienia
się od jednego tylko rynku. Cały czas rozważane
są decyzje związane z upublicznieniem spółki. Jed-
nakże są one warunkowane wieloma czynnikami,
na które nie do końca mamy wpływ.

Co jest siłą firmy?
Największą siłą firmy jest dzisiaj młody, zaan-
gażowany zespół. Firma rozwijając się daje moż-
liwość rozwoju i udziału w ciekawych, nowych
przedsięwzięciach swoim pracownikom. Niejed-
nokrotnie jest to tak zwana „głęboka woda”.
Wynikają z tego też ryzyka okresowego przecią-
żenia pracą, czasem nietrafionych decyzji, czy
popełnionych błędów. W takich sytuacjach na-
uczyliśmy się wykazywać zrozumienie i wzajem-
nie sobie pomagać.
Drugim ważnym elementem jest nasza orienta-
cja na klienta. Na pierwszym planie staramy się
stawiać cele klienta, którym służy nasza praca.
Do tego się odwołujemy. Generalnie daje to do-
bre efekty na przyszłość. Choć nie zawsze wszyst-
ko nam się udaje. Wtedy staramy się naprawiać
swoje błędy.

dokończenie ze strony 1

Nowoczesne zarządzanie
MGGP S.A. jest firmą nowoczesną, dy-

namicznie i skutecznie rozwijającą się,
umacniającą swoją pozycję rynkową. Jak
mówi Irena Gutkowska - Miczek, członek
zarządu: - Efekt ten jest wynikiem ciągłego
i systematycznego procesu zarządzania.

Działalność społeczna
MGGP S.A. stałym sponsoringiem

wspiera: działalność Centrum Paderew-
skiego Tarnów - Kąśna Dolna, a w szcze-
gólności unikatowy Festiwal Muzyki Bra-
vo Maestro z udziałem najznamienitszych
artystów muzyki kameralnej, Gorlicki
Klub Piłki Siatkowej zrzeszający młodzież
szkół gorlickich, odnoszący liczne sukcesy
na szczeblu ogólnopolskim oraz Dziewczę-
cy Chór Katedralny „PUELLAE ORAN-
TES” w Tarnowie, laureata wielu konkur-
sów w całej Europie, nominowany do na-
grody Fryderyki 2006.

Certyfikaty,
nagrody, wpisy

Lista certyfikatów, nagród i wpisów
MGGP S.A. jest imponująca. Poniżej kil-
ka wybranych nagród.

Ośmiokrotny laureat Konkursu Przed-
siębiorstwo Fair Play.

I Nagroda w Ogólnopolskim Konkur-
sie Modernizacja Roku 2007 w kategorii
Obiekty Sportu i Rekreacji za projekt Mo-
dernizacji zbiornika małej retencji „GU-
TWIN” wraz z oświetleniem w Ostrow-
cu Świętokrzyskim.

I nagroda w kategorii organizacji usłu-
gowych w VII edycji Konkursu Najwyż-
sza Jakość Małopolska.

Wyróżnienie I stopnia w Województwie
Małopolskim w konkursie Solidny Praco-
dawca 2005 roku.

Sukcesem MGGP S.A. jest zbudowanie
kompetentnego, zaangażowanego i zmotywo-
wanego zespołu.

Firma ceni swoich pracowników, dba o ich
rozwój i motywację. Sprzyja temu budowana
od początku istnienia spółki polityka personal-
na. Poszczególne elementy tej polityki, takie jak

praca zespołowa, ocena pracowników, ich mo-
tywacja, poddawane są ciągłej analizie i dosko-
naleniu. – Poziom wiedzy i kompetencji pracow-
ników w sposób bezpośredni przekłada się na
poziom naszych produktów, dlatego też nie ma
tu miejsca na zaniedbania – mówi Irena Gut-
kowska-Miczek, członek zarządu, dyrektor fi-
nansowo-administracyjny.

Firma tworzy budżety – szkoleniowy i wyna-
grodzeń – zapewniające realizację polityki perso-

Pracownicy – największe dobroNiewidzialni,
ale niezastąpieni

Żadna firma nie jest w stanie funkcjo-
nować bez sprawnej i kompetentnej ob-
sługi. W MGGP S.A. taką obsługę za-
pewniają pracownicy Pionu Finansowo-
Administracyjnego.

W skład pionu wchodzą: dział finanso-
wo-księgowy, dział personalny, dział za-
rządzania majątkiem, dział informatyki
oraz dział planowania i kontrolingu.

Dzięki pracy tych ludzi Biura i Zakłady
mogą realizować swoje cele. Zespół liczy
27 pracowników, w tym takich, którzy
związani są z firmą od początku jej istnie-
nia. W celu efektywnego zarządzania i go-
spodarowania zasobami zespół bierze
udział we wdrożeniu programu kontrolin-
gowego oraz programu elektronicznego
obiegu dokumentów.

nalnej. W ramach budżetu szkoleniowego finan-
sowany jest indywidualny rozwój pracowników.
W tym celu firma refunduje studia podyplomo-
we, szkolenia specjalistyczne, kursy językowe oraz
zdobywanie uprawnień zawodowych. Corocznie
z tych form doskonalenia zawodowego korzysta
większość pracowników.

Istotnym środkiem stymulowania rozwoju
pracowników są pozostające w gestii dyrekto-
rów Biur i Zakładów budżety wynagrodzeń, w
których zabezpieczane są środki na motywacyj-
ny wzrost wynagrodzeń i premie.

MGGP dba również o pracowników poza
pracą. Tradycją są imprezy integracyjne organi-
zowane w formie rodzinnych rajdów turystycz-
nych oraz balów karnawałowych, które cieszą się
dużą popularnością wśród pracowników.

Redakcja: APR Agencja Public Relations,
www.agencjaapr.pl

Irena GUTKOWSKA - MICZEK,
członek zarządu, dyrektor finansowo-administracyjny

- Przestrzeń jest czymś wewnętrznym jak i zewnętrznym, jest
terenem mojego „przebywania”. Pojmuję ją w kategoriach
budowania, mieszkania i myślenia. Dobrze czuję się teraz,
gdy wiem, że jest zmierzona, lecz chcę wierzyć i myśleć o tej
jeszcze nie odkrytej. Jest dla mnie wyzwaniem i swobodą w
działaniu.


