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To było godne zwieńczenie jubileuszu 40-lecia działalności Pralni „SONIA” w Pile. Zakład Stanisława Pircha potwierdził swą przynależność 
do wzorcowych organizacji pod względem jakości zarządzania.

„Złoty Primus Nominatus” dla Pralni „SONIA”

 Na podstawie wyników ocen audytów Pral-
nia „SONIA” zakwalifikowana została do cer-
tyfikatu jakości „Złoty Primus Nominatus”, 
który wzorowany jest na kryteriach światowego 
modelu doskonałości zarządzania im. Malcolma 
Baldrige’a, amerykańskiego sekretarza stanu w 
latach 1981-1987. Zgodnie z nim przedsiębior-
stwa i organizacje oceniane są przez rozpatrze-
nie takich kryteriów, jak kierownictwo, plano-
wanie strategiczne, zorientowanie na klienta i 
rynek, analizę informacji, zarządzanie zasobami 
ludzkimi i procesami oraz osiągnięcia firmy. 
 Warunkiem otrzymania prawa do posługi-
wania się certyfikatem i znakiem towarowym 
„Złoty Primus Nominatus” oraz otrzymania na-
grody głównej jest poddanie się wnikliwej pro-
cedurze sprawdzenia i potwierdzenia dokonań 
jakościowych. Rozpoczyna się ona od wizyta-
cji ekspertów z Branżowego Centrum Badań i 
Certyfikacji i tak też było w przypadku Pralni 
„SONIA”.
 Pozytywne zakończenie procedury ukoro-

nowane zostało przyznaniem na 

okres 24 miesięcy Certyfikatu Jakości „Złoty 
Primus Nominatus” oraz nagrody głównej Lider 
Jakości Procesów Zarządzania – wyróżnienie 
I stopnia w zakresie jakości procesów zarzą-
dzania za gwarantowany wysoki poziom usług 
pralniczych świadczonych w oparciu o stosowa-
ne standardy jakości oraz nowoczesne technolo-
gie i urządzenia. 
 Pod koniec ubiegłego roku Pralnię „SONIA” 
odwiedził prof. dr hab. Adam Włodzimierz Hu-

czyński, przewodniczący Rady Eks-
pertów Branżowego Centrum Badań i 
Certyfikacji.
 - To się samo nie zarządza, lecz 
wymaga to ciężkiej pracy – podkreślił, 
wręczając osobiście Stanisławowi Pir-
chowi laur „Złoty Primus Nominatus” 
oraz nagrodę główną Lider Jakości 
Procesów Zarządzania.
 - Mając na uwadze, że współcze-
sna koncepcja zarządzania zakłada 
dążenie organizacji do osiągnięcia 
trwałego sukcesu gospodarczego 

przez wykorzystywanie sprawdzo-
nych przez wiodące podmioty działające na ryn-
ku globalnym rozwiązań, jestem przekonany, że 
dotychczasowa współpraca i korzyści z niej pły-
nące w ramach Projektów Doskonalenia Przedsię-
biorstw oraz certyfikat i znak „Primus Nominatus”, 
czyli Nominowany Najdoskonalszym, będą argu-
mentem za podjęciem decyzji o dalszej współpracy 
– dodał prof. dr hab. Adam Huczyński.
 Podczas wizyty w siedzibie Pralni „SONIA” 
szef Rady Ekspertów BCBiC nie krył podziwu dla 

mnogości nagród wyeksponowanych w biurze fir-
my. Spora ich część to właśnie dowód konsekwent-
nego doskonalenia systemu zarządzania środowi-
skowego, dbałości o jakość świadczonych usług 
oraz poświadczenie o rzetelności zakładu i jego 
działaniach proekologicznych. 
 „Bardzo się cieszymy, gdy firmy zrzeszone w 
naszej organizacji podnoszą swoje kompetencje 
i przekraczają kolejne granice w rozwoju. To my 
wspólnie tworzymy ten rynek” – pogratulowała 
Stanisławowi Pirchowi Polska Izba Gospodarcza 
Czystości w Bydgoszczy. 
 „Usługi związane z utrzymywaniem czystości 
to obecnie bardzo rozwijająca się część gospodarki. 
Wiąże się z zaawansowaną technologią i specjali-
stycznym sprzętem. Szczególnie dziś, przy ogrom-
nych nakładach inwestycyjnych przez firmy dewe-
loperskie, utrzymanie standardu i jakości oddawa-
nych do użytku nieruchomości oraz zabezpieczania 
ich przed rozprzestrzenianiem się wirusów wymaga 
wysoko zaawansowanych technologicznie firm z 
branży utrzymania czystości i higieny” – podkreśla 
Polska Izba Gospodarcza Czystości, która zrzesza 
w swych szeregach również Pralnię „SONIA”.

 Początek jubileuszowego roku to wspięcie się 
zakładu Stanisława Pircha na kolejny szczebel re-
nomowanego konkursu Gospodarczo-Samorządo-
wy Hit Regionów. Pralnia „SONIA” uhonorowana 
została Kobaltowym Hitem za społeczną odpowie-
dzialności biznesu w środowisku lokalnym oraz 
świadczenie wysokiej jakości usług pralniczych 
i czyszczenia chemicznego na przestrzeni 40 lat. 
Jej właściciel wrócił zaś z poznańskiej gali w ge-
neralskiej czapce jako specjalnym wyróżnieniu za 
wieloletni udział w tym prestiżowym projekcie. 
 Wkrótce w siedzibie zakładu wyeksponowany 
został Certyfikat Europejskiego Systemu Wyróż-
nień i Nagród Jakości. Wielkopolski Instytut Jako-
ści przyznał Prani „SONIA” tytuł lidera Programu 
Kompleksowego Zarządzania Jakością i wyróżnił 
znakiem „Wielkopolska Jakość” za doskonalenie 
metod zarządzania zgodnego z Modelem EFQM. 
European Foundation for Quality Management 
(Europejska Fundacja Zarządzania Jakością) wy-
pracowała kompleksowe narzędzie samooceny i 
wzór doskonałości, do którego należy dążyć, po-
dejmując określone czynności w każdym z filarów 
działalności firmy. Wymagania te spełniła Pralnia 

współpracę i regularne finansowe wsparcie 
wyjazdów na turnieje.
 I tak z zaufaniem klientów – tych dużych 
i tych mniejszych – ugruntowaną pozycją w 
branży oraz poważaniem w lokalnej wspólnocie 
Pralnia „SONIA” wchodzi w piątą dekadę dzia-
łalności. Jak zawsze – starając się być o krok 
dalej od konkurencji. 

Mariusz Szalbierz

„SONIA”, mogąc przez 
dwa lata legitymować 
się Certyfikatem Europej-
skiego Systemu Wyróżnień 
i Nagród Jakości.
 W trudnym, popande-
micznym roku 2022 – tak jak 
w poprzednich latach – można 
też było liczyć na wsparcie od fir-
my Stanisława Pircha. Miłym mo-
mentem było otrzymanie pięknie 
wykonanej tarczy z półpancerzem 
i dwoma skrzyżowanymi mieczami 
od Stowarzyszenia Seniorów Lotnic-
twa Wojskowego RP za „udzieloną 
bezinteresowną pomoc Lotniczej 
Braci”. Szef Pralni „SONIA” jest 
honorowym członkiem pilskie-
go oddziału tego stowarzysze-
nia. O podziękowaniach za 
ubiegłoroczną przychylność 
nie zapomnieli także pilscy 
judocy, odwdzięczając się 
pamiątkowym pucharem za 

Prof. dr hab. Adam Włodzimierz Huczyński gościł w grudniu w Pralni SONIA

Certyfikat Primus Nominatus

Stanisław Pirch i trener judo Józef JopekPamiątkowy puchar od pilskich judoków

Podarunek od Stowarzyszenia Seniorów 
Lotnictwa Wojskowego RP




