Świętokrzyska Nagroda Jakości dla KSM
Uroczystość wręczenia Świętokrzyskiej Nagrody Jakości 28 lutego br. w Wojewódzkim
Domu Kultury w Kielcach zgromadziła polityków, przedstawicieli biznesu, dziennikarzy.
Kapituła konkursu przyznała pięć nagród głównych oraz dwa wyróżnienia. Wśród
laureatów znalazła się Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, która otrzymała nagrodę w
kategorii średnich przedsiębiorstw usługowych.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas wręcza statuetkę nagrody prezesowi KSM
Maciejowi Solarzowi, obok przewodniczacy sejmiku Tadeusz Kowalczyk

Uroczystą galę w WDK rozpoczęła
Orkiestra Dęta Państwowych Szkół Muzycznych, którą poprowadził dyrygent
Jan Tokarz. Potem były fanfary, a przed
uroczystym wręczaniem statuetek nagrody nagrodzeni w poprzednich edycjach
przedstawiali laudację tegorocznych
nominowanych. Podczas laudacji dla
KSM uczestnicy gali oglądali prezentację
multimedialną naszej spółdzielni.
Kiedy statuetka i grawerton nagrody
traﬁły w ręce prezesa KSM Macieja Solarza owacjom nie było końca. Najbardziej
cieszyli się pracownicy Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Procedura konkursowa obejmuje analizę
całego zakresu działalności przedsiębiorstwa pod kątem doskonalenia koncepcji
zarządzania przez jakość oraz jej wdrażania.
Przedmiotem ocen zespołu ekspertów
ŚNJ był zatem udokumentowany opis
działalności KSM przedstawiony we
wniosku konkursowym, z zakresu dziewięciu tzw. ﬁlarów opartych na modelu
Polskiej Nagrody Jakości i TQM zatytułowanych: przywództwo, strategia, polityka
zarządzania ludźmi, zarządzanie zasobami, zarządzanie procesem, satysfakcja
klienta, satysfakcja zatrudnionych, wpływ
na otoczenie oraz efekty końcowe.
Przyznając nagrodę komisja konkursowa
wszechstronne oceniła działalność spół-

dzielni i jej kierownictwa. Podkreślono
zasługi KSM dla rozwoju budownictwa
mieszkaniowego w Kielcach. Doceniono
dorobek dwóch pokoleń członków KSM,
którzy podjęli działalność w 1958 roku i
tych, którzy ją kontynuują. W przyszłym
roku KSM będzie obchodzić 50 lecie.
Świętokrzyska Nagroda Jakości jest
jedynym, organizowanym w regionie
konkursem, którego głównym celem jest

promowanie idei zarządzania przez jakość,
poprzez wyłanianie i nagradzanie najlepszych przedsiębiorstw oraz organizacji z
terenu województwa świętokrzyskiego. W
części artystycznej wystapił Zespół Pieśni
i Tańca Kielce, zespół wokalny „Razem”
i soliści: Ilona Sojda laureatka Festiwalu
Piosenki Studenckiej i Agnieszka Dyk
laureatka „Szansy na sukces”.
Po uroczystosci były wspólne zdjęcia i
gratulacje.
Obok KSM tegorocznymi laureatami zostali: Browar Belgia Sp. z o.o.,
Świętokrzyskie Centrum Onkologii,
Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa
Medycznego i Transportu Sanitarnego
i Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Kielcach. Wyróżnienia otrzymali:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne
„SUPON” Sp. z o.o. i Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Gruźlicy i Chorób Płuc.

Ponad 9 tysięcy członków
Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa to
najstarsza i największa w Kielcach spółdzielnia mieszkaniowa. Na 75 hektarach
wybudowano 141 domów mieszkalnych,
w tym 29 wieżowców, 117 domów jednorodzinnych, 698 garaży, 234 lokale
użytkowe, w tym 15 pawilonów handlowych wolnostojących, 5 kotłowni, które
w ciągu roku wytwarzają blisko 400 tys.
GJ energii cieplnej dla potrzeb własnych
lokali i odbiorców z zewnątrz. Dziś KSM
zrzesza 9,4 tysiąca członków mieszka-
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