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Zakłady Badań i Atestacji ZETOM im. Prof. F.
Stauba w Katowicach swoją tradycją sięgają 1899
roku, czyli okresu, gdy Państwo Polskie formalnie
było wymazane z mapy Europy. ZETOM Katowice
jest jedną z pięciu najstarszych w Europie
funkcjonujących jednostek, nieprzerwanie
zajmujących się badaniami i atestacją wyrobów.

okres lwowski
Dynamiczny rozwój przemysłu wykreował potrzebę
potwierdzania wiarygodności deklarowanej jakości
wykonywanych produktów i usług. W tym zakresie
już w XVIII wieku powstały instytucje odbiorcze i
towarzystwa klasyfikacyjne, jako jednostki
niezależne od producenta i od użytkownika.
W Anglii był to „Lloyd’s Register of Shipping”
działający od 1764 r., a we Francji „Bureau Veritas”
utworzone w 1828 roku. W Polsce [ówczesny zabór
rosyjski] starania o powołanie instytucji niezależnej,
zajmującej się badaniami i odbiorami technicznymi,
mają swój długi rodowód. Wszystko zaczęło się
pod koniec XIX wieku we Lwowie, w 1886 roku, na
II Zjeździe Techników Polskich.
Na wniosek profesora tamtejszej Politechniki Jana
Nepomucena Frankego, powstał zamysł powołania
do życia instytucji badawczej, służącej wiedzą i
pomocą techniczną w potwierdzaniu jakości
rozwijającemu się przemysłowi na obszarze
ówczesnej Galicji.
Długo trwały pertraktacje z rządem austriackim.
Dopiero w 1899 roku uzyskano zgodę na
zorganizowanie Mechanicznej Stacji
Doświadczalnej MSD przy Politechnice Lwowskiej
w randze instytutu naukowo–badawczego, w
której językiem urzędowym był od początku język
polski.
Pierwszym kierownikiem MSD był prof. Tadeusz
F i e d l e r, a r o z p o c z ę t a d z i a ł a l n o ś ć M S D
ukierunkowana była pierwotnie na zapewnianie
jakości narzędzi i urządzeń w rodzącym się
wówczas przemyśle naftowym dla wydobycia na
skalę przemysłową ropy naftowej metodą wiercenia
udarowego oraz destylarni tego strategicznego
surowca, na podstawie wyników doświadczeń
Ignacego Łukasiewicza (1822 – 1882). Rodziło to
konieczność stosowania odpowiedniej jakości
materiałów i elementów, pracujących w warunkach
szczególnie trudnych.	
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okres międzywojenny 1918 - 1939	
  
Działalność MSD przerwał wybuch I wojny
światowej. Wznowienie działalności nastąpiło w
1923 roku we Lwowie, pod kierunkiem prof.
Maksymiliana Tytusa Hubera, a od 1927 roku
nastąpił szybki rozwój MSD, kiedy podjęto na
większą skalę odbiory techniczne materiałów
szczególnego i odpowiedzialnego przeznaczenia.
W 1928 roku, po przeniesieniu się prof. M.T.
Hubera do Warszawy, kierownictwo Stacji objął dr
inż. Stanisław Jamróz. Po jego śmierci w 1932 r.
kierownictwo do września 1939 r. sprawował inż.
Tadeusz Włodek. W latach trzydziestych MSD
w y b u d o w a ł a w ł a s n y o b i e k t l a b o r a t o r y j n y,
wyposażony w nowoczesne na owe czasy
urządzenia badawcze i sprzęt pomiarowy, co
skutkowało wzrostem ilości badań. Według
zachowanych danych liczba badań wynosiła w
1923 r. tysiąc, a w 1936 r. - 51 tys. Nastąpił również
wzrost zatrudnienia. W 1923 r. MSD liczyła 22
osoby, w tym 12 inżynierów. Natomiast stan
liczbowy pracowników w 1939 r. wynosił 200 osób,
w tym 70 inżynierów w Centrali we Lwowie oraz w
16 oddziałach i ekspozyturach, mających siedziby
m.in.: Oddział Śląski w Hajdukach Wielkich (dziś
Chorzów Batory) z ekspozyturami w Katowicach i
Sosnowcu, a także w Starachowicach,
Dziedzicach, Warszawie, Stalowej Woli, Gdyni, a
nawet w Paryżu. Techniczne odbiory materiałów
MSD przeprowadzała na miejscu w wytwórniach,
na podstawie norm i warunków technicznych, na
zlecenie instytucji i przedsiębiorstw państwowych,
samorządowych i prywatnych.
Warto podkreślić, że to MSD kontrolowała
wykonanie lin do budowanych w latach 1935 – 38
kolejek linowych z Zakopanego na Kasprowy
Wierch i Gubałówkę.
Trzeba też nadmienić, że powołanie Mechanicznej
Stacji Doświadczalnej pod koniec XIX wieku o
statusie zewnętrznej jednostki odbioru
jakościowego to zarazem zaczątki procesu
niezależnych badań i atestacji w Polsce.

po II wojnie światowej
W 1950 roku powołano na Śląsku na mocy
Zarządzenia z 29 lipca ówczesnego Kierownika
Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego – inż. Kiejstuta
Żemajtisa (późniejszego rektora AGH w Krakowie),
Zakład Odbioru Wyrobów Hutniczych (ZOWH), jako
państwową niezależną jednostkę w zakresie
odbiorów technicznych wyrobów hutnictwa,
przeznaczonych na konstrukcje szczególnie
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odpowiedzialne, dla przedsiębiorstw o obronnym
charakterze oraz dla przemysłów produkujących
maszyny i urządzenia.
Pierwszymi pracownikami ZOWH byli specjaliści z
MSD z okresu międzywojennego, zorganizowani
pod kierunkiem prof. Fryderyka Stauba, którzy po
wojnie zasilili powstałą w 1945 roku Politechnikę
Śląską w Gliwicach. ZOWH wzorowany w dużej
mierze na MSD zarówno stylem i metodami
pracy, jak również profilem działalności, stał
się
jej
faktycznym,
bezpośrednim
spadkobiercą i naturalnym kontynuatorem.
Zarządzeniem nr 140/Org/66 Ministra Przemysłu
Ciężkiego z 31 grudnia 1966 roku zmieniono
nazwę przedsiębiorstwa na Zakład Technicznego
Odbioru Materiałów „ZETOM” z siedzibą w
Katowicach. Odtąd symbol ZETOM jako
wykreowany znak firmowy osiągnął swoją
markę i stał się powszechnie rozpoznawany w
kraju, a obecnie także w UE i poza nią. Znak ten
utworzony został z pierwszych liter nazwy
przedsiębiorstwa z dodaniem dla lepszego
fonetycznie brzmienia litery „E”.

Ponadto do połowy roku Jednostka Certyfikacyjna
ZETOM Katowice otrzyma akredytację PCA w
zakresie certyfikacji systemów.
W zakresie działalności szkoleniowej posiadamy
zarejestrowane w Urzędzie Miasta Katowice
Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynkowym, a
także nawiązując do działań liderów europejskiego
rynku jakości, od roku 2015 ZETOM Katowice
nadaje własny znak jakości produktom, które
pozytywnie przeszły cały proces badawczy i
c e r t y f i k a c y j n y. Z n a k i e m Z E TO M P r o d u k t
Sprawdzony w pierwszym kwartale 2015 roku
oznaczono ponad 50 produktów branży
elektrotechnicznej. Pierwsze z oznaczonych
produktów pojawiły się w sprzedaży w czołowych
sieciach handlowych.

współczesność
Z dniem 10 maja 2001 r. na mocy Zarządzenia
Wojewody Śląskiego, w oparciu o uchwały Senatu
Politechniki Śląskiej i Rady Wydziału Mechaniczno
– Technologicznego tej uczelni nadano ZETOMowi imię profesora Fryderyka Stauba. Pełna
nazwa przedsiębiorstwa została dopełniona o
słowa „im. Prof. F. Stauba”. 24 października 2001 r.
nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie
tablicy upamiętniającej profesora, która znajduje
się w budynku firmy i jest wypełnieniem długu
wdzięczności wobec profesora oraz byłych
pracowników przedwojennej MSD.
W maju 2004 roku, jako pierwsza polska
jednostka ZETOM Katowice uzyskał notyfikację
w Unii Europejskiej pod nr 1436 Od listopada
2013 roku ZETOM Katowice jest jednostką
prywatną, w 100% należącą do Centrum Atestacji i
Badań Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.
Od tego czasu spółka przeszła gruntowną
restrukturyzację, a także znacząco rozszerzyła
zakres działania.
W chwili obecnej ZETOM Katowice posiada
akredytację PCA w następującym zakresie:
• AP 001 Wzorcowanie

,
Przedmiotowy zakres uprawnień czyni ofertę
ZETOM Katowice jedną z najbardziej
kompleksowych w zakresie możliwości
badawczych i certyfikacyjnych w Europie. Zakres
posiadanych uprawnień pozwala na rozszerzanie
obszarów akredytacji o kolejne pracownie i
laboratoria. Proces rozszerzenia akredytacji
realizowany w chwili obecnej (planowane
zakończenie - lipiec 2015) obejmuje badania i
certyfikację wyrobów budowlanych (okna, drzwi,
przegrody).
Posiadane uprawnienia pozwalają także na
realizację badań pod nadzorem w istniejących
laboratoriach nieakredytowanych w całej UE, co
pozwala na nieograniczony rozwój rynkowy, w pełni
dostosowany do oczekiwań Klientów.

• AC 005 Certyfikacja wyrobów
• AB 024 Laboratorium badawcze
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Zakres świadczonych
usług
ZETOM Katowice realizuje bardzo szeroki zakres
usług w zakresach objętych akredytacją, a także w
obszarach nie wymagających udziału jednostek
notyfikowanych w UE i akredytowanych w PCA.
Podstawową działalnością spółki są badania i
certyfikacja wyrobów, jednakże spółka świadczy
także usługi w zakresie wzorcowania oraz szkoleń.

szkolenia
ZETOM Katowice posiada trzydziestoletnie
doświadczenie w zakresie działalności
szkoleniowej. W tym czasie podjęliśmy współpracę
z licznym gronem doświadczonych wykładowców,
posiadających wysokie kwalifikacje, poparte
certyfikatami krajowymi i zagranicznymi. Spółka
współpracuje z pracownikami uczelni wyższych,
ministerstw, urzędów państwowych. Zakres
realizowanych działań obejmuje szkolenia otwarte i
zamknięte, prowadzenie zajęć akademickich,
organizację konferencji, kursów, seminariów. W
ramach ZETOM Katowice działa Niepubliczne
Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Zakres działań obejmujących współpracę z
ekspertami zewnętrznymi jest nieograniczony,
zakres szkoleń realizowanych poprzez
wykładowców etatowych ZETOM Katowice
obejmuje:
Szkolenia na poziomie podstawowym:
• przygotowanie i wdrożenie systemów
zarządzania jakością wg ISO 9001, a także
branżowych systemów zarządzania jakością w
przemyśle motoryzacyjnym, w
placówkach
służby zdrowia, w laboratoriach, w przemyśle
spożywczym i innych,
• zarządzanie środowiskowe wg ISO 14001,
identyfikacji i zarządzania aspektami
środowiskowymi,
• zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wg
PN-N-18001 / OHSAS, SCC, identyfikacji
zagrożeń i zarządzania zagrożeniami
znaczącymi,
• zarządzanie energią wg ISO 50001,
• zarządzanie bezpieczeństwem informacji wg ISO
27001,
• Zakładowa Kontrola Produkcji i związane normy
zharmonizowane,
• odpowiedzialność za wyrób, oceny zgodności,
oznakowanie CE, aktualne przepisy w ramach
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dyrektyw nowego podejścia oraz transponowania
przepisów unijnych do prawa krajowego
• bezpieczeństwo placów i stref zabaw,
• wymagania i bezpieczeństwo wyrobów
medycznych.
Szkolenia specjalne i doskonalące w zakresie:
• doskonalenia pełnomocników i auditorów,
• zasad funkcjonowania jednostek samorządu
terytorialnego, zasad zatrudniania i oceny
pracowników samorządowych,
• Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
• metodologii SIX-SIGMA,
• Statystycznego sterowania procesem, SPC,
• Technik analizy problemów jakości,
• FMEA,
• Społecznej Odpowiedzialności Biznesu – CSR
• Analizy systemów pomiarowych MSA,
• Nadzorowania przyrządów pomiarowych,
Ponadto, w oparciu o etatowych pracowników
organizowane są kursy specjalistyczne:
pełnomocnika ds. Systemów Zarządzania oraz
Auditorów Systemów Zarządzania Jakością,
Energią, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i
Kontrolą.

badania i wzorcowanie
Laboratorium Badawcze i Wzorcujące (BL) jest
wyodrębnioną jednostką do realizacji badań
wyrobów i wzorcowania przyrządów pomiarowych.
System zarządzania Laboratorium obejmuje prace
wykonywane w siedzibie Laboratorium
Badawczego i Wzorcującego i poza siedzibą (u
klienta). Laboratorium jest nadzorowane i
bezpośrednio podlega organizacyjnie Dyrektorowi
ds. Badań i Wzorcowań. Kierowane jest przez
Kierownika Laboratorium.
Działalność Laboratorium prowadzona jest poprzez
następujące pracownie:
• WD Pracownia Długości i Kąta – wykonuje
badania i wzorcowania przyrządów pomiarowych;
• WM Pracownia Mechaniczna – wykonuje
badania i wzorcowania przyrządów pomiarowych;
• WE Pracownia Elektryczna – wykonuje badania
i wzorcowania przyrządów pomiarowych;
• WiP P r a c o w n i a W ó z k ó w i A r t y k u ł ó w
Dziecięcych – wykonuje badania produktów;
• FiCH Pracownia Fizyko – Chemiczna – wykonuje
badania produktów;
Poszczególne Pracownie powiązane są
funkcjonalnie z dwoma zespołami:
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• Zespołem d/s Badań.
• Zespołem d/s Wzorcowań.
Organizacja Zespołu d/s Badań.
Zespół ds. Badań kierowany jest przez Kierownika
Zespołu, zwanego dalej Kierownikiem ds. Badań i
wykonuje badania metodami ujętymi w zakresie
akredytacji PCA Nr. AB 024 oraz metodami
nieakredytowanymi. Zespół prowadzi swoją
działalność poprzez następujące Pracownie:

•

WD

•

WM

Pracownia Długości i Kąta wykonuje:
pomiary
geometryczne oraz pomiary
•
odchyłek kształtu i położenia;
• prace wykonywane są w stałej siedzibie
laboratorium, metodami akredytowanymi oraz
nie akredytowanymi);
Pracownia Mechaniczna wykonuje:
• badania własności mechanicznych
i technologicznych wyrobów;
• prace wykonywane są w stałej siedzibie
laboratorium, metodami akredytowanymi oraz
nie akredytowanymi);

WE
•
•
•
•
•
•
•

Pracownia Elektryczna wykonuje:
badania i pomiary wielkości elektrycznych;
badania elektrycznych przyrządów do użytku
domowego i podobnego;
badania opraw oświetleniowych i sprzętu
elektroinstalacyjnego;
badania materiałów elektroizolacyjnych;
badania maszyn przemysłowych;
pracownia prowadzi prace metodami
akredytowanymi oraz nie akredytowanymi;
prace wykonywane są w stałej siedzibie
laboratorium oraz u Klienta;

• W i P Pracownia Wózków i Artykułów
Dziecięcych wykonuje:
• badania wózków do przewozu jednego lub
więcej dzieci wg. PNEN 1888:2012;
• inne badania związane z bezpieczeństwem
produktów dla dzieci;
• pracownia prowadzi prace metodami
akredytowanymi oraz nie akredytowanymi;
• F i CH Pracownia Fizyko – Chemiczna wykonuje:
• pomiary izolacyjności od dźwięków powietrznych
elementów budowlanych;
• pomiary przyrostu izolacyjności od dźwięków
powietrznych elementów budowlanych;
• pomiary izolacyjności od dźwięków powietrznych
pomiędzy pomieszczeniami, dla ścian
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•
•
•
•

wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich
elementów: drzwi wewnętrznych i zewnętrznych,
okien, szyb, bram garażowych i przemysłowych;
pomiary hałasu w pomieszczeniach i w
budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i użyteczności publicznej;
pomiary hałasu maszyn i urządzeń;
pomiary hałasu na stanowiskach pracy;
pomiary drgań w obiektach budowlanych;
pracownia prowadzi prace metodami
akredytowanymi oraz nie akredytowanymi;
prace wykonywane są w stałej siedzibie
laboratorium oraz u Klienta;

Organizacja Zespołu d/s Wzorcowań.
Zespół d/s Wzorcowań kierowany jest przez
Kierownika Zespołu, zwanego dalej Kierownikiem
ds. Wzorcowań i wykonuje wzorcowania metodami
ujętymi w zakresie akredytacji PCA Nr. AP 001 oraz
metodami nie akredytowanymi. Zespół prowadzi
swoją działalność poprzez następujące Pracownie:
WD
Pracownia Długości i Kąta wykonuje min.
wzorcowanie przyrządów do pomiarów długości i
kąta:
• mikroskopów pomiarowych;
• długościomierzy;
• projektorów pomiarowych;
• przyrządów suwmiarkowych;
• przyrządów mikrometrycznych;
• wzorców kąta;
• czujników;
• wzorców długości
• przymiarów;
• liniałów;
• przyrządów uniwersalnych;
• pracownia prowadzi prace metodami
akredytowanymi oraz nie akredytowanymi;
• prace wykonywane są w stałej siedzibie
laboratorium oraz u Klienta;
WM
Pracownia Mechaniczna wykonuje min.
wzorcowanie przyrządów do pomiarów:
• twardości: twardościomierze – do metali
Brinella, Rockwella, Vickersa, oraz do gumy i
tworzyw Shore’a, stałe oraz przenośne;
• siły: maszyny wytrzymałościowe, urządzenia
technologiczne, siłomierze użytkowe i inne
przyrządy do pomiaru siły;
• momentu siły: klucze dynamometryczne,
wkrętaki;
• udarności: młoty wahadłowe;
• pracownia prowadzi prace metodami
akredytowanymi oraz nie akredytowanymi;
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• prace wykonywane są w stałej siedzibie
laboratorium oraz u Klienta;
WE
Pracownia Elektryczna wykonuje m.in.
wzorcowanie przyrządów do pomiarów wielkości
elektrycznych:
• mierniki: napięcia, prądu, mocy, rezystancji,
mierniki: uniwersalne analogowe i cyfrowe;
• przyrządy do pomiarów temperatury: mierniki
temperatury, termometry, termoelementy;
• pracownia prowadzi prace metodami
akredytowanymi oraz nie akredytowanymi;
• prace wykonywane są w stałej siedzibie
laboratorium oraz u Klienta;
Obsługę administracyjno-biurową prowadzi Biuro
Techniczne (LT) w zakresie prowadzenia rejestrów,
gromadzenia danych i dokumentów oraz
rozliczenia kosztów.

certyfikacja
Jednostka Certyfikująca ZETOM Katowice
wykonuje	
  	
  	
  certyfikację:
• wyrobów, maszyn,	
  	
  	
  urządzeń;
• zakładowej kontroli produkcji.
Ponadto, Jednostka Certyfikująca realizuje zadania
w obszarze:
• kontroli, badań i oceny wyrobów,
• weryfikację zgodności z zasadniczymi
wymaganiami dotyczącymi wyrobu.
Posiadane uprawnienia
• Notyfikacja Unii Europejskiej o Nr 1436 w
zakresie Dyrektyw Nowego Podejścia;
• Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum
Akredytacji w zakresie certyfikacji wyrobów i
zakładowej kontroli produkcji Nr AC 005;
Certyfikacja wyrobów, maszyn i urządzeń
Prowadzony zakres działań obejmuje certyfikację:
• wyrobów hutnictwa żelaza - pręty i profile,
walcówka, rury, druty, taśmy i blachy,	
  
• wyrobów przemysłu metali nieżelaznych - stopy
odlewnicze, walcówka, taśmy, pręty, rury i profile,
[w tym: okna, drzwi i przegrody w zakresie
stałości właściwości użytkowych (odporność na
ogień, dymoszczelność, wodoszczelność,
właściwości akustyczne, przenikalność cieplna,
przepuszczalność powierza, odporność na
uderzenie,
nośność
urządzeń
zabezpieczających), słupy drogowe we
wszystkich klasach];
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• wyrobów przemysłu metalowego - narzędzia
zmechanizowane ręczne, siatki zbrojeniowe, liny
z drutów stalowych, w tym sploty i liny do
konstrukcji sprężonych,	
  
• wyrobów przemysłu chemicznego - węże, wyroby
elektroizolacyjne, taśmy przenośnikowe gumowe,
rury z tworzyw sztucznych, wyroby z tworzyw
sztucznych (złączki do rur elektroinstalacyjnych),	
  
• maszyn i urządzeń – maszyny do obróbki
plastycznej metali, maszyny i urządzenia do
przetwórstwa tworzyw sztucznych,	
  
• wyrobów przemysłu drzewnego i papierniczego –
płyty pilśniowe, płyty wiórowe, płyty
paździerzowe,	
  
• wyrobów przemysłu elektronicznego i
elektrotechnicznego, w tym: silniki elektryczne
asynchroniczne trójfazowe o mocy do 13 kW,
silniki elektryczne o mocy poniżej 0,5 kW,
przekształtniki półprzewodnikowe o mocy do 5
kW, urządzenia rozdzielcze i sterownicze
niskiego napięcia, łączniki niskiego napięcia
prądu zmiennego i prądu stałego, aparatura
pomocnicza niskiego napięcia, osprzęt do	
  
rozdzielni	
   niskiego napięcia, 	
  sprzęt 	
  instalacyjny
łącznikowy i bezpiecznikowy, sprzęt instalacyjny
sygnalizacyjny, sprzęt instalacyjny pozostały,
sprzęt gospodarstwa domowego, wentylatory,
urządzenia elektryczne grzejne gospodarstwa
domowego, lutownice oporowe, urządzenia i
sprzęt do świadczenia usług osobistych
elektryczne, urządzenia chłodnicze i mrożnicze
dla handlu, zakładów zbiorowego żywienia i
usług, systemy mikrokomputerowe –
mikrokomputery powszechnego użytku, moduły i
części modułów systemów komputerowych, kasy
rejestrujące, maszyny kalkulacyjne, środki
techniki biurowej, wskaźniki elektryczne do
pomiarów wielkości elektrycznych, urządzenia
zegarowe sterujące i programujące, mikroskopy
szkolne, sprzęt fotograficzny laboratoryjny,
przyrządy do projekcji, oprawy oświetleniowe,
źródła światła elektrycznego, części urządzeń
elektrycznych grzejnych gospodarstwa
domowego, aparaty telefoniczne do celów
specjalnych, sprzęt elektroniczny powszechnego
użytku, transformatory sieciowe do wyrobów
elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,
kondensatory przeciwzakłóceniowe, przełączniki
i wyłączniki do urządzeń elektronicznych,
bezpieczniki do urządzeń elektronicznych,
zespoły i moduły do odbiorników telewizyjnych.
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• kontrole warunków organizacyjno-technicznych
dla potrzeb certyfikacji wyrobów,
• inspekcje zakładu produkcyjnego i zakładowej
kontroli produkcji dla potrzeb oceny zgodności
wyrobów budowlanych,	
  
• badania i oceny jakości partii wyrobów,	
  

specyfikacji
• zgodności z wymaganiami
technicznych
(normy krajowe i europejskie,
normy zharmonizowane, aprobaty techniczne
krajowe i europejskie i inne dokumenty
odniesienia)
• zakładowej kontroli produkcji	
  
• na dobrowolny Znak Bezpieczeństwa "B"	
  
• zgodności z dyrektywami europejskimi

We r y f i k a c j a z g o d n o ś c i z z a s a d n i c z y m i
wymaganiami dotyczącymi wyrobów

Ponadto Jednostka Certyfikacyjna wydaje
świadectwa odbioru na partie wyrobów i dostaw. 	
  

Rynek	
  

zagranicznymi. Główny zakres realizowanych
szkoleń dotyczy obszarów związanych z
systemami zarządzania, a także zakładową
kontrolą produkcji. W zdecydowanej większości
Klienci współpracujący z ZETOM Katowice w
zakresie szkoleń zlecają spółce badania i
certyfikację produktów.

Kontrole, badania i oceny wyrobów

ZETOM Katowice świadczy swoje usługi na terenie
całej Europy, ale także w Azji oraz USA.
Przedsiębiorstwo jest rozpoznawalne przede
wszystkim w krajach Europy Wschodniej i
Centralnej. Aktywność w obszarze udziału w
najważniejszych imprezach targowych i
wystawienniczych zdecydowanie zwiększa
rozpoznawalność marki ZETOM Katowice,
jednakże współpraca z firmą jest podejmowana
przede wszystkim ze względu na sprawdzoną
jakość usług realizowanych przez doświadczony i
kompetentny zespół pracowników związanych z
poszczególnymi branżami od kilku do
kilkudziesięciu lat.
Rys. Kraje, w których realizowane są usługi
ZETOM (kolor zielony)

szkolenia	
  	
  
W obszarze działalności szkoleniowej głównymi
Klientami ZETOM Katowice są przedsiębiorstwa
produkcyjne i usługowe, a także szpitale.
Działalność szkoleniowa jest prowadzona na
obszarze kraju. Jednostka na chwilę obecną nie
realizuje usług związanych ze szkoleniami
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badania	
  i	
  wzorcowanie	
  
Szeroki zakres prowadzonych badań pozwala na
świadczenie usług dla dużego grona Klientów
zarówno w kraju, jak i zagranicą. W chwili obecnej
większość badań jest realizowana w oparciu o
własne laboratoria, zlokalizowane w budynku
głównym ZETOM Katowice. W ostatnich dwóch
latach rozpoczęto współpracę z zewnętrznymi
laboratoriami akredytowanymi i nieakredytowanymi
w celu rozszerzenia zakresu usług, a przede
wszystkim zagwarantowania Klientom
kompleksowości świadczonych usług.
W ramach rozpoczętej współpracy z laboratoriami
zewnętrznymi, ZETOM Katowice w 2015 roku
rozszerzył swoją działalność o następujące
obszary:
• badania zderzeniowe słupów drogowych
[wszystkie zakresy norm],
• badania ciśnieniowe kotłów na paliwa stałe,
• badania wytrzymałościowe prętów zbrojeniowych
w wysokich zakresach sił.
Szczególnym rynkiem ZETOM Katowice jest rynek
wzorcowania, zarówno maszyn i urządzeń, jak i
przyrządów kontrolno-pomiarowych. W tym
obszarze działalność spółki może być bardzo
rozszerzona, gdyż dotyczy ona praktycznie
wszystkich firm produkcyjnych, ale także zakładów
usługowych, takich jak między innymi warsztaty
samochodowe. Wraz ze zwiększonym udziałem
poszczególnych urządzeń pomiarowych,
kontrolnych czy produkcyjnych, oferta ZETOM
Katowice jest stopniowo rozszerzana. W skali
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Europy ZETOM Katowice jest jedną z trzech firm,
mających tak szeroki zakres akredytacji dotyczący
wzorcowania.

certyfikacja	
  
Jednostka Certyfikacyjna ZETOM Katowice
świadczy usługi na całym świecie. Z naszych usług
w głównej mierze korzystają duże przedsiębiorstwa
produkcyjne branży hutniczej, w tym największe
huty w Europie Środkowej [Polska, Czechy,
Słowacja, Ukraina, Białoruś, Niemcy, Austria]. W
ostatnim roku Jednostka Certyfikacyjna zwiększyła
zatrudnienie eksperckie, dzięki czemu możliwe było
podjęcie działań w celu rozszerzenia akredytacji
także na certyfikację systemów. Planowany termin
uzyskania nowego zakresu akredytacji [systemy] to
połowa bieżącego roku. Od bieżącego roku
Jednostka wydaje także wewnętrzny znak jakości
„ZETOM Produkt Sprawdzony” oraz „ZETOM PUDS Wysoka Jakość” - (przy współpracy z Polską
Unią Dystrybutorów Stali).
Dostosowując się do potrzeb rynku, Jednostka
Certyfikacyjna co roku rozszerza swój zakres
akredytacji o kolejne wyroby.

generalne	
  kierunki	
  rozwoju	
  
Możliwość rozszerzania zakresów akredytacji
laboratorium badawczego, a także jednostki
certyfikującej daje bardzo duże możliwości
pozyskiwania nowych obszarów rynku.
W chwili obecnej, działając w oparciu o własne
środki finansowe, zrealizowano następujące
działania:
• objęto nadzorem laboratorium badawcze
[zderzeniowe] firmy Europoles - jest to
najnowocześniejsze w Polsce i jedno z
najlepszych w Europie laboratoriów badawczych,
umożliwiających realizację testów zderzeniowych
w bardzo szerokim zakresie norm. Podpisana
umowa pozwala nam na objęcie nadzorem
wszystkich prowadzonych badań, a tym samym
umożliwienie Klientom uzyskania zarówno wyniku
badawczego laboratorium akredytowanego, ale
także certyfikatu jednostki akredytowanej.
Producenci słupów, barier drogowych, a w
przyszłości także innych elementów, włączając w
to wyposażenie pojazdów samochodowych dzięki
uzyskanym badaniom będą mogli wprowadzać do
obrotu swoje wyroby w obszarze całej UE.
• uzyskano akredytację dla powstałej w 2014 roku
pracowni badania wózków dziecięcych [całość
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pracowni została zaprojektowana i wykonana
przez pracowników ZETOM Katowice];
• przygotowano dokumentację rozszerzającą dla
następujących obszarów [planowane
rozszerzenie akredytacji - czerwiec 2015]
pracownia badań kotłów na paliwa stałe,
pracownia akustyczna;
• w odniesieniu do możliwości pozyskania środków
UE na działania szkoleniowe przygotowano pełne
założenia do wniosków aplikacyjnych w zakresie
szkoleń doskonalących i zawodowych,
obejmujące także doposażenie sali dydaktycznej;
• Na sierpień 2015 planuje się zakończenie
modernizacji pieca badawczego do wzorcowania
termopar, co pozwoli nam, jako jednej z dwóch
jednostek w kraju, wzorcować termopary w
bardzo szerokim zakresie temperatur.
Wskazane działania maja charakter bieżący i są
efektem dostosowania przedsiębiorstwa do
wymagań rynkowych. Oprócz wskazanych działań,
przygotowano projekty wymagające zwiększonego
udziału środków finansowych, możliwych do
pozyskania przy współudziale UE oraz posiadanej
przez ZETOM Katowice zdolności kredytowej, a
także środkach własnych.
Działania w tym zakresie obejmują:
• kompleksową modernizację i przebudowę
posiadanego budynku biurowo-laboratoryjnego
charakteryzującego się następującymi
parametrami:
• konstrukcja słupowo-szkieletowa
umożliwiająca nadbudowę o co najmniej
dwie kondygnacje,
• powierzchnia netto - 2100 m2;
• utworzenie pierwszego na świecie mobilnego
centrum wzorcowania przyrządów kontrolnopomiarowych i siłowników [założenia
konstrukcyjne i rozwiązania technologiczne
opracowane wspólnie z amerykańską firmą MTS]
- projekt innowacyjny,
Planowana przebudowa obiektu pozwoli na
uzyskanie większej przestrzeni dla pomieszczeń
laboratoryjnych oraz biurowych, a także
wygospodarowanie około 600m2 przestrzeni
komercyjnej w parterze budynku. Przestrzeń w
parterze budynku zostanie wykorzystana na
odpłatną ekspozycję produktów badanych i
certyfikowanych przez ZETOM Katowice [stoiska
firmowe].
Projekt mobilnego centrum wzorcowania będzie
pierwszym umożliwiającym wzorcowanie
przyrządów kontrolno - pomiarowych oraz maszyn i
urządzeń bezpośrednio u Klientów bez
konieczności przerywania procesu produkcyjnego,
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a także z wyeliminowaniem ryzyka rozkalibrowania
danego urządzenia w procesie transportu.
Rozwiązanie projektowe pod względem
technologicznym i metodologicznym zostało
opracowane przez pracowników ZETOM Katowice.

W obszarze zastosowania konkretnego
oprzyrządowania i rozwiązań konstrukcyjnych
podjęto współprace ze światowym liderem koncernem MTS.

Ludzie	
  

Badań i Atestacji „Zetom” w Katowicach. Od 2013
roku Członek Rady ds. Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu w Województwie
Śląskim (CSR).	
  

Rozwój ZETOM Katowice w głównej mierze
zawdzięcza wysoko wykwalifikowanym
specjalistom wielu dziedzin inżynieryjnych. Spółka
od czasu jej nabycia od Skarbu Państwa przez
Centrum Projektów Regionalnych - Inwestor S.A.
jest zarządzana przez ten sam zespół specjalistów.
Struktura organizacyjna spółki [Załącznik]
odpowiada standardom oczekiwanym przez PCA,
jednocześnie jest funkcjonalna, szczególnie w
odniesieniu do przedsiębiorstw małych i średnich.
Prezes Zarządu - dr inż. Mateusz Górka
Absolwent Wydziału Zarządzania Politechniki
Częstochowskiej. W latach 2001-2004 pracownik
naukowy Politechniki Częstochowskiej, od roku
2001 r. poprzez czołowe podmioty doradcze
zawodowo związany z obszarem doradztwa dla
samorządów terytorialnych i podmiotów
gospodarczych. Autor kilkudziesięciu publikacji
naukowych, w tym artykułów w cenionej prasie
specjalistycznej.
Autor i współautor ponad pięciuset studiów
wykonalności zadań inwestycyjnych, lokalnych
programów rewitalizacji [w tym pierwszego w
Polsce programu rewitalizacji obszarów wiejskich],
analiz opłacalności inwestycyjnej, programów
promocji, strategii rozwoju, wieloletnich planów
inwestycyjnych i finansowych, planów naprawczych
i restrukturyzacyjnych oraz strategii outsourcingu
usług.
Doradca Europejskiego Banku Inwestycyjnego w
obszarze wdrażania JESSICA w województwie
śląskim i zachodniopomorskim. Prelegent na
kilkudziesięciu szkoleniach organizowanych przez
europejskie samorządy oraz międzynarodowe
instytucje finansowe. Doradca w kilkunastu
procesach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz
menedżer kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych
realizowanych przy współfinansowaniu ze środków
UE i MF EOG. Członek Zrzeszenia Audytorów
Energetycznych, European Associacion for
Security oraz Forum Rewitalizacji. Współzałożyciel
Polskiego Klastra Aluminium.
Od 2008 roku prezes City Consulting Institute Sp. z
o.o., od 2011 r. Wiceprezes Centrum Projektów
Rewitalizacji S.A. i Członek Zarządu ZETOM
Katowice, a od 2014 r. Prezes Zarządu Zakładów
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Wiceprezes Zarządu/ Dyrektor Działu Rozwoju,
Sprzedaży i Marketingu - mgr inż Edward
Makieła
Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej i
Metalurgii Politechniki Śląskiej: magister inżynier
Zarządzania i Inżynierii Produkcji w zakresie
specjalności - Zarządzanie małymi i średnimi
przedsiębiorstwami oraz inżynier metalurg w
zakresie specjalności - Technologie odzyskowe,
gospodarka cieplna i ekologia. Ekspert w dziedzinie
oceny zgodności maszyn, wyrobów
elektrotechnicznych i elektronicznych oraz
wyrobów budowlanych z europejskimi dyrektywami
nowego podejścia.
Od 1984 roku związany z ZETOM Katowice, gdzie
awansował od stanowiska Inspektora do
Kierownika Zakładu Certyfikacji. Przeprowadził
kilkaset auditów wyrobów/procesów w ramach
certyfikacji w przedsiębiorstwach branży,
maszynowej, metalowej, elektrotechnicznej,
elektronicznej i informatycznej.
Jest Autorem wielu publikacji dot. systemów oceny
zgodności, europejskich dyrektyw oraz systemów
zarządzania. Prowadzi wykłady oraz osobiście
o r g a n i z u j e k u r s y, s e m i n a r i a i s z k o l e n i a
warsztatowe. Od
2011 r. do 2014 r. Prezes
Zakładów Badań i Atestacji ZETOM im. Prof. F.
Stauba w Katowicach sp. z o.o., od 2014
roku Wiceprezes Zarządu Zakładów Badań i
Atestacji „ZETOM".
W 2015 roku wyróżniony przez „Przegląd
Techniczny” prestiżową nagrodą „Złoty Inżynier
2014”.
Dyrektor Jednostki Certyfikacyjnej - mgr Ewa
Suchan
Absolwentka Politechniki Śląskiej. Autorka
publikacji nt. systemów certyfikacji wyrobów oraz
ZKP. Dysponuje uprawnieniami kwalifikowanego
kandydata na auditora – CBJW,
Auditora
Wewnętrznego w Przedsiębiorstwie – Ministerstwo
Gospodarki oraz Auditora Wiodącego SZJ – IRCA.
W ZETOM Katowice od 28 lat, obecnie na
stanowisku Dyrektora ds. Certyfikacji. Posiada
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bogate doświadczenie zawodowe m.in. w
auditowaniu wyrobów/procesów w ramach
certyfikacji wyrobów na zgodność z wymaganiami,
znak zgodności z Polską Normą „PN” i znak
bezpieczeństwa „B” w branżach hutniczych,

wyrobów, auditów oraz inspekcji zakładowej
kontroli produkcji w branżach hutniczej i
chemicznej, certyfikacji wyrobów branży hutniczej,
chemicznej oraz elektrotechnicznej, jak również
ocenie zgodności wyrobów. Auditor Wewnętrzny

chemicznych i metalowej. Bierze udział w pracach
Normalizacyjnej Komisji Problemowej ds. Lekkich
Metali Nieżelaznych PKN. Członek Komitetu
Technicznego Zespołu Certyfikacji Wyrobów
Budowlanych , Komitetu Technicznego Nr 225 ds.
Lekkich Metali Nieżelaznych, Sekcji Budowlanej
POLLAB oraz Polskiej Grupy Jednostek
Notyfikowanych i Komitetu Technicznego ds.
Wspólnego Znaku Towarowego Gwarancyjnego
„B”.

Systemu Jakości oraz Systemu Zakładowej
Kontroli Produkcji.

Zastępca Dyrektora Jednostki Certyfikacyjnej dr inż. Tomasz Włodek
Absolwent Politechniki Śląskiej w Katowicach,
doktorant Wydziału Inżynierii Materiałowej
i Metalurgii. Autor publikacji zarówno krajowych, jak
i zagranicznych w zakresie projektowania,
wytwarzania i badania wyrobów. Z Zakładami
Badań i Atestacji „ZETOM” Katowice związany
od 2008 r., obecnie na stanowisku Zastępcy
Dyrektora ds. Certyfikacji. Członek Komitetu
Technicznego nr 146 ds. Kształtowników
Stalowych. Posiada bogate doświadczenie
zawodowe w dziedzinie auditowania wyrobów i
procesów w ramach certyfikacji wyrobów na
zgodność z wymaganiami i na znak
bezpieczeństwa „B”, odbiorów jakościowych partii
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D y r e k t o r L a b o r a t o r i u m - m g r To m a s z
Wacławczyk
Absolwent dzisiejszego Wydziału Informatyki i
Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego
w Sosnowcu na kierunku nauki o materiałach, a
także absolwent studiów podyplomowych
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na
kierunku zarządzania przedsiębiorstwem. Ukończył
również wiele kursów i szkoleń, między innymi na
auditora wewnętrznego i pełnomocnika systemów
zarządzania jakością. Od początku swojej kariery
zawodowej związany jest z Zakładami Badań
i Atestacji „Zetom” w Katowicach, gdzie zdobywał
doświadczenie w obszarze: badań, rozwoju,
metrologii i jakości. Pracę w „Zetom” w Katowicach
rozpoczął na stanowisku specjalisty w Pracowni
Długości i Kąta, potem zatrudniony był na
stanowisku kierownika ds. badań w Pracowni
Mechanicznej, a następnie na stanowisku
kierownika ds. wzorcowań. Od 2011 roku pełni
funkcję dyrektora ds. badań
i wzorcowań w
Zakładach Badań i Atestacji „Zetom” w Katowicach.
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Zastępca Dyrektora Laboratorium - mgr
Jadwiga Gruchlik
Chemik, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach. Ukończyła wiele kursów i szkoleń
dotyczących m.in.: zarządzania jakością,
laboratorium, z metrologii, z metod, technik i
narzędzi badawczych. Karierę zawodową
rozpoczęła w Instytucie Ochrony Środowiska w
Katowicach. Od 1992 roku związana jest
zawodowo z Zakładami Badań i Atestacji „Zetom” w
Katowicach, gdzie pełni obecnie funkcję kierownika
Laboratorium Badawczego i Wzorcującego,
kierownika ds. jakości, kierownika ds. badań oraz
zastępcy dyrektora ds. badań i wzorcowań.
Posiada doświadczenie w obszarze prowadzenia
b a d a ń w y r o b ó w, a n a l i z c h e m i c z n y c h ,
projektowania i wdrażanie systemów zarządzania
wg ISO/IEC 17025 oraz realizacji auditów
wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada
uprawnienia Auditora Wewnętrznego, Eksperta w
Laboratorium, Auditora Wiodącego Systemów
Zarządzania Jakością wg ISO 9001, Pełnomocnika
ds. Systemu Jakości.
Kierownik Działu Rozwoju, Sprzedaży i
Marketingu - dr Katarzyna Hadam

ZETOM KATOWICE

Absolwentka Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zdobyta
przez nią specjalność to fizyka ciała stałego na
kierunku fizyki doświadczalnej. Autorka artykułów
zamieszczonych w czasopismach naukowych
znajdujących się na liście filadelfijskiej oraz wielu
opracowań powstałych w wyniku przeprowadzenia
prac badawczo – rozwojowych o charakterze
badań przemysłowych. Doświadczenie zawodowe
zdobywała pracując w przemyśle metalurgicznym,
elektrotechnicznym oraz elektronicznym w
obszarze: badań, rozwoju, jakości oraz metrologii.
Wielokrotnie odpowiedzialna za opracowanie,
wdrożenie i doskonalenie systemów zarządzania.
Doświadczenie zawodowe zdobywała również jako
dydaktyk w szkołach wyższych nauczając
przedmiotów matematycznych i fizycznych. Od
2015 roku związana z Zakładami Badań i Atestacji
„Zetom” w Katowicach.	
  
ZETOM Katowice dysponuje ponadto własnym,
samodzielnym działem księgowości,
zatrudniającym trzech wykwalifikowanych,
samodzielnych księgowych.
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