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W³aœciciele firmy Tempus Polska z Tu-
plic, Krzysztof Piaseczny i Tomasz ¯ó³kiewicz,
w pocz¹tkowej fazie dzia³alnoœci firmy oparli
siê na dok³adnej analizie ruchu granicznego
z zapytaniem, co jest potrzebne w Polsce i Niem-
czech. Zajêli siê sprzeda¿¹ artyku³ów pogrzebo-
wych na rynek niemiecki; poznali hermetyczny
rynek, gdzie dzia³aj¹ wieloletnie kontakty,
a podstaw¹ handlu jest nie tylko cena, ale przede
wszystkim wysoka jakoœæ. Doœwiadczenie to
mia³o decyduj¹cy wp³yw na póŸniejszy rozwój
firmy na polskim rynku. W 2002 roku podjêto
decyzjê o obraniu innego kierunku, anga¿uj¹c
siê w bran¿ê kamieniarsk¹.

Ponoæ pierwsze osiemnaœcie miesiêcy
jest najtrudniejszym okresem w istnieniu firmy.
Mieliœmy kilka pomys³ów i d³ugo siê zastana-
wialiœmy, co robiæ w Tuplicach. Rozpoczêliœmy
dzia³alnoœæ maj¹c po 10 tysiêcy z³otych. Do dzi-
siaj mamy segregator z planami na inn¹ dzia-
³alnoœæ, polecamy go osobom, które twierdz¹,
¿e w Polsce nic nie da siê zrobiæ – mówi jeden
z w³aœcicieli firmy.

W dzia³alnoœci firmy podstaw¹ jest
klient, który poœrednio decyduje o kierunku roz-
woju, wymuszaj¹c koniecznoœæ d¹¿enia do ci¹-
g³ego podnoszenia jakoœci obs³ugi. Pracowni-
cy biurowi odpowiedzialni s¹ za obs³ugê, repre-
zentuj¹ firmê przed klientem. Pracownicy pro-
dukcyjni wiedz¹, ¿e musz¹ utrzymywaæ wysoki
poziom produkcji, by sprostaæ wymaganiom

klientów. Firma posiada równie¿ zespó³ przed-
stawicieli handlowych. Ca³y mechanizm dzia³a
sprawnie, a efektem dzia³añ jest wysoka jakoœæ
us³ug i coraz wiêcej zadowolonych klientów.

Co roku przeprowadzana jest ankieta
wœród klientów, w której oceniana jest praca ekip
monta¿owych, pracowników obs³ugi; klienci
oceniaj¹ jakoœæ us³ug, a na podstawie wyników
ankiety w³aœciciele wyci¹gaj¹ wnioski i kory-
guj¹ niedoci¹gniêcia – pozwala to na sta³y kon-
takt z klientem, nawet po wykonaniu zlecenia.

Chcielibyœmy, by ludzie, którzy korzystaj¹
z naszych us³ug mogli, obdarzyæ nas zaufaniem.
Jeœli pojawia siê reklamacja to szukamy jej przy-

czyny, by unikn¹æ b³êdów na
przysz³oœæ – mówi¹ w³aœciciele
firmy.

Firma stale rozwija siê,
wprowadzane s¹ zmiany, czêsto
dopasowane do tego, co dzieje
siê na rynku. Priorytetem dla
w³aœcicieli s¹ inwestycje w
sprzêt. Firma skorzysta³a z fun-
duszy unijnego programu Sa-
pard.

Znacz¹ce w dzia³alno-
œci firmy jest uzyskanie pomocy

z mo¿liwych dla przedsiêbiorców funduszy. Sko-
ro s¹ pieni¹dze dla firm, to nale¿y z nich bez-
wzglêdnie skorzystaæ. Jesteœmy jedn¹ z niewielu
firm kamieniarskich, które otrzyma³y fundusze
unijne. Dziêki temu mamy kompletny sprzêt do
obróbki kamienia od automatu polerskiego po
pi³ê do ciêcia p³yt. Ponadto tak¿e maszynê do
nadawania nietypowych frezów w kamieniu.
W grudniu ubieg³ego roku w Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa z³o¿yliœmy
dwa wnioski do uczestnictwa w programach,
które umo¿liwiaj¹ rozwój firmy i inwestycje
w sprzêt. Wnioski s¹ na kwotê oko³o 170 tys.
z³otych. Chcielibyœmy je realizowaæ w 2006
i 2007 roku. Te projekty zawieraj¹ pomys³y do-
tycz¹ce poprawy wizerunku firmy, m.in. grun-
towny remont i modernizacja obiektu produk-
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cyjnego, a tak¿e umo¿liwi¹ wprowadzenie no-
wych us³ug, w tym produkcjê wazonów i kostki
brukowej – mówi Tomasz ¯ó³kiewicz.

W styczniu bie¿¹cego roku z³o¿ony zo-
sta³ kolejny projekt do Agencji Rozwoju Re-
gionalnego w Zielonej Górze, w ramach sekto-
rowego programu operacyjnego dla mikroprzed-
siêbiorstw. Pozyskanie tych œrodków pozwoli
zrealizowaæ plany obejmuj¹ce zamontowanie
pi³y do ciêcia bloków i oczyszczalniê œcie-
ków przemys³owych z pras¹ filtracyjn¹.
Dziêki tej inwestycji firma bêdzie mog³a
spe³niæ obowi¹zuj¹ce normy ekologiczne
i poszerzyæ swoj¹ ofertê. Firma nie chce
byæ kojarzona tylko z produkcj¹ nagrob-
ków. Ju¿ dziœ produkuje ró¿nego rodzaju
elementy wykoñczeniowe w budownic-
twie, w tym parapety, blaty kuchenne, scho-
dy, obudowy kominków i inne na ¿ycze-
nie klienta.

Budynki, w których dzia³a Tempus
Polska, by³y w z³ym stanie technicznym,
ulega³y dewastacji. Rozpoczêty proces remon-
towy, wspomagany z funduszy unijnych, pozwo-
li utrzymaæ obiekty w dobrym stanie.

W³aœciciele maj¹ wiele pomys³ów i nie
chc¹ spocz¹æ na inwestycjach, które obecnie s¹
realizowane. Nie koncentruj¹ siê na dzia³alno-
œci tylko w Tuplicach. Uczestnicz¹ w targach po
polskiej i niemieckiej stronie granicy, z których
przywo¿¹ nowe pomys³y oraz utrzymuj¹ kon-
takty z dostawcami.

Brakuje naszym zdaniem lokalnych tar-
gów na terenie powiatu ¿arskiego, bo wiele firm
chcia³oby siê zaprezentowaæ. Uczestnicz¹c
w targach uczymy siê od najlepszych, jak rozwi-
jaæ firmê i pozyskiwaæ nowych klientów – mówi
Krzysztof Piaseczny.

W³aœciciele firmy buduj¹ wizerunek fir-
my w oparciu o intensywne dzia³ania reklamo-
we i marketingowe.

Jednym z ciekawszych zleceñ w 2004
roku by³o wykonanie pami¹tkowego obelisku
na ¿arskim cmentarzu, bêd¹cego symbolem po-
jednania polsko-niemieckiego. Firma realizowa-
³a tak¿e inne nietypowe zadania, jak cmentarz
¿o³nierzy radzieckich w Rzepinie, czy te¿ wiele
nietypowych nagrobków na cmentarzach
w Niemczech i w Danii.

Dziêki stosowaniu wysokiej jakoœci
sprzêtu oraz dok³adnemu planowaniu produk-
cji istnieje mo¿liwoœæ poszerzenia produkcji
o nowe wzornictwo i innowacyjne nadawanie
kszta³tów w kamieniu, a co wa¿ne dla klienta, za
odpowiednio nisk¹ cenê.

Firma Tempus Polska, jako jedna z nie-
wielu firm w Polsce, jest zrzeszona w Zwi¹zku
Pracodawców Bran¿y Kamieniarskiej, pomimo
¿e w kraju funkcjonuje ponad dwa tysi¹ce za-
k³adów kamieniarskich. Pozwoli³o to zdobyæ do-
datkowe kontakty i nowych klientów, a przez
okres ostatnich osiemnastu miesiêcy firma zna-
cz¹co rozwinê³a siê w bran¿y kamieniarskiej.

Chcemy stworzyæ pozytywny wizerunek
firmy i zostawiæ po sobie œlad, by firma s³u¿y³a
nie tylko nam – deklaruj¹ w³aœciciele Tempus.

Tomasz ¯ó³kiewicz
urodzony w 1974 roku, posiada wy¿sze
wykszta³cenie administracyjne. Pracowa³
w Zak³adzie Gospodarki Komunalnej w
Tuplicach. Przez 8 lat by³ radnym, a przez
2 lata wójtem Tuplic. Odpoczywa space-
ruj¹c po lesie, jest kibicem Œl¹ska Wroc³aw.

Krzysztof Piaseczny
urodzony w 1974 roku. Pracowa³ w agen-
cji celnej w Olszynie. Jest komendantem
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Tuplicach
oraz prezesem Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Gminy Tuplice.
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