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Prezentujemy Państwu wyjątkowy,
pierwszy w Nowym Roku 2009, numer biuletynu
SPMP.
Jest to szczególne wydanie, w którym po
raz pierwszy użyte zostało nowe logo
Stowarzyszenia Project Management Polska. Ten
inspirujący znak podkreśla zmianę w naszym
Stowarzyszeniu. Graficznie zaznaczamy moment
wejścia naszej organizacji w kolejny etap rozwoju.

Ponadto, jak zawsze w biuletynie,
znajdziecie Państwo wiele aktualności, kilka relacji
i podsumowań. W biuletynie m.in.: informacje
o Konferencji SPMP 2008, relacja w Kongresu
IPMA w Rzymie, garść informacji o certyfikacji,
aktualności z Zarządu i inne.
Życzę przyjemnej lektury.
| Leszek Miazga
Wiceprezes SPMP

W drugim dniu XII Konferencji PM 2008, w trakcie uroczystej gali, ogłoszono wynik kolejnej edycji konkursu
SPMP Project Excellence Award Polska.
Organizowany od dwóch lat przez
Stowarzyszenie Project Management Polska
konkurs jest polską, narodową edycją konkursu
IPMA Project Excellence Award , w którym od 2002
roku wyróżniane są projekty najlepiej spełniające
ostre wymagania zawarte w IPMA Project
Excellence Model (szczegóły modelu dostępne na
stronie www.spmp.org.pl). Doskonałość projektu
sprawdzana jest przez profesjonalnie
przygotowane zespoły pięciu niezależnych
a s e s o r ó w. Z a r ó w n o w y s t a n d a r y z o w a n e
w konkursie światowym kryteria oceny, jak i w pełni
zgodna z wytycznymi International Project
Management Association procedura oceny,
gwarantują rzetelny i obiektywny werdykt jury
konkursu, które dokonuje ostatecznej weryfikacji
pracy zespołów asesorów i podejmuje decyzję
o finalistach i laureatach konkursu.
Spośród zgłoszonych do konkursu w roku
2008 projektów, międzynarodowe jury wyróżniło
tylko jeden projekt – Capital Park - realizowany
przez Best Construction sp. z o.o. z Rzeszowa,
który w ocenie zarówno niezależnego zespołu
asesorów, jak i jury konkursu, znacznie lepiej
spełniał wysokie wymagania konkursowe, niż
pozostałe projekty. Zdaniem oceniających
asesorów na szczególne wyróżnienie zasługiwał
fakt uwzględnienia w celach projektu oczekiwań
wielu różnych grup interesariuszy, bardzo wysoka
www.spmp.org.pl

Wręczenie nagrody Project Excellence Award Polska
dla firmy Best Construction

Fot. 2PiGroup

zaplanowana i utrzymana w trakcie realizacji
projektu dyscyplina czasowa oraz wysoka dbałość
o rozwój kompetencji pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Nie bez
znaczenia dla werdyktu jury była, potwierdzona
w czasie wizyty studyjnej, bardzo pozytywna opinia
inwestora – zarówno o terminowości robót, jak
i jakości wykonanych prac oraz współpracy
w trakcie realizacji projektu. W opinii jury na uwagę
zasługiwał również fakt, że asesorzy oceniający
projekt Capital Park w trakcie wizyty studyjnej,
której celem była weryfikacja faktów podanych
przez firmę Best Construction w raporcie
z realizacji projektu, nie tylko potwierdzili swoją

1

BIULETYN SPMP 01/2009

wcześniejszą wysoką ocenę projektu, ale
w szeregu kryteriów oceny poprawili punktację
uznając, że raport wyróżnionego zespołu nie
w pełni odzwierciedlił wysoki poziom planowania,
realizacji i efektów projektu Capital Park.
| Krzysztof Witkowski

www.spmp.org.pl
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BEST Construction Sp. z o.o. jest czołową
podkarpacką firmą budowlaną świadczącą usługi
w zakresie kompleksowego wykonawstwa robót
budowlanych. Spółka realizuje wiele znaczących
inwestycji na Podkarpaciu, dysponując liczną
i wykwalifikowaną kadrą (ok. 300 własnych
pracowników budowlanych) oraz dużym
potencjałem organizacyjno-finansowym.
BEST Construction Sp. z o.o. zajmuje się
wykonawstwem wszelkich budynków i budowli,
m.in.:
l
galerii handlowych,
l
hal o konstrukcji stalowej i żelbetowej,
l
obiektów mieszkaniowych,
l
innych budynków użyteczności publicznej.

www.spmp.org.pl

Budując swoją pozycję i markę na rynku
budowlanym spółka szczególną uwagę poświęca
najwyższym standardom obsługi klientów oraz
partnerskim relacjom ze wszystkimi firmami
współpracującymi. Ku zadowoleniu Inwestorów
przy realizacji budów pracownicy spółki doradzają
i stosują najnowsze rozwiązania technologiczne,
co gwarantuje najwyższy standard i jakość
świadczonych usług oraz terminowość przy
realizacji inwestycji. Nadzór techniczny nad
realizowanymi budowami prowadzony jest przez
wykwalifikowaną kadrę inżynieryjną i techniczną.
Spółka jest m.in. laureatem nagrody Project
Excellence Award Polska 2008 oraz konkursu
Bezpieczna Budowa 2008.
www.best-c.pl
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