
Z Bar�to�szem�Boć�ko Pre ze sem
Za rzą du To orank Pol ska S.A. 
roz ma wia Mag da le na Szu miń ska

– Fir ma To orank Pol ska S. A.

dzia ła na ryn ku pol skim od 1996

ro ku. Pro szę przy bli żyć dzia łal -

ność fir my. Na co sta wia ją Pań -

stwo naj więk szy na cisk?

– Obec nie przed się bior stwo funk -

cjo nu je i roz wi ja się w opar ciu

o wie dzę two rzo ną w ra mach or -

ga ni za cji oraz se lek tyw nie do bra-

ne alian se z in ny mi przed się bior -

stwa mi. Zdol ność ana li zy

i do sko na le nia pro ce sów za rzą -

dza nia wie dzą w tych związ kach

de ter mi nu je dłu go ter mi no wy roz -

wój or ga ni za cji i przy szłość To -

orank Pol ska S. A. Wła sny dział

ba dań i roz wo ju wraz z la bo ra to -

rium da je no we moż li wo ści two -

rze nia pro duk tów, któ re są na stęp -

nie wpro wa dza ne na ry nek. Du ży

na cisk jest kła dzio ny na cią głe do -

sko na le nie pro ce sów za rzą dza nia,

prze pływ in for ma cji i wie dzy za -

rów no mię dzy pra cow ni ka mi w ra -

mach or ga ni za cji, jak i w za kre sie

pro wa dzo nej współ pra cy z in ny -

mi jed nost ka mi na uko wy mi i ba -

daw czy mi. Ta ka dzia łal ność w ra -

mach ni szy pro duk to wej (głów-

nie są to brown spi rits – bran dy,

whi sky, rum oraz in ne de sty la ty

w tym re gio nal ne al ko ho le pro du -

ko wa ne i le ża ko wa ne w Pol sce

np. Ory gi nal na Le ża ko wa na Mio -

du la Pre zy denc ka) po zwa la na sta -

bil ny i zrów no wa żo ny roz wój.

– To orank Pol ska S. A. do łą czył

do gro na lau re atów ogól no pol -

skie go pro gra mu Ryn ko wy Li-

der In no wa cji 2014. Czym jest

dla Pań stwa otrzy ma ne wy róż -

nie nie? Jak wy glą da kwe stia in -

no wa cyj no ści w bran ży?

– Przy zna ny ty tuł jest za chę tą

do dal szej pra cy ba daw czo -roz wo -

jo wej i po pra wy ja ko ści. Wy da je

się że in no wa cje w Pol sce po le ga-

ją na od twa rza niu te go co dzie je

się na ryn kach doj rza łych m.in.

w USA, Wiel kiej Bry ta nii, choć

po ja wia ją się rów nież pro duk ty

bar dzo in te re su ją ce, prze ło mo we

na ska lę mię dzy na ro do wą.

– Ja kie są Pań stwa dal sze pla ny

na przy szłość?

– Roz wa ża jąc przy szłość roz wo ju

or ga ni za cji w ho ry zon cie dłu go -

ter mi no wym To orank Pol ska S.A.

bie rze pod uwa gę za rów no czyn -

ni ki do tych cza so we go wzro stu, jak

i no we mo de le two rze nia po stę pu

i roz wo ju or ga ni za cji. W ra mach

pro wa dzo nych ba dań la bo ra to ryj -

nych opra co wu je my no we re cep -

tu ry, po szu ku je my no wych roz wią -

zań, któ re po okre sie kil ku let nich

prac ba daw czych są wpro wa dza ne

na ry nek. Stąd pro duk ty, któ re po -

ja wią się w 2015 by ły two rzo ne

przez nas w 2006 ro ku. To dłu gi

i kosz tow ny pro ces, jed nak – jak

po ka zu je przy kład li nii pro duk to-

wej „To orank Praw dzi we Na lew-

ki” – war ty pod ję cia ry zy ka.

Cierpliwość 
na miarę innowacji


