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Jeden pracodawca,
wiele wyzwań 

Siły napędowe rozwoju 
IIoT i przemysłu 4.0

Wysoka jakość to człowiek Solidny pracodawca ‒ 
solidny partner biznesu

MAHLE to jeden z największych światowych dostawców w branży motoryzacyjnej 
w obszarach komponentów silnikowych, � ltracji, elektryki, mechatroniki i zarządzania 
termicznego. Zatrudniając około 77 000 pracowników w ponad 170 zakładach 
produkcyjnych oraz dysponując szesnastoma wielkimi centrami badawczo-
rozwojowymi dążymy do tego, aby w pełni zadowolić naszego klienta. Dzięki 
pracy zespołowej łączymy istniejące technologie z innowacyjnymi rozwiązaniami, 
opracowujemy inżynierskie pomysły oraz wyznaczamy nowe standardy.
Przyczyniamy się także do poprawy klimatu poprzez redukcję emisji dwutlenku
węgla (CO2) oraz zmniejszenie zużycia paliwa w co drugim pojeździe na świecie.

Obserwując wyraźnie postępujący rozwój przemysłu, informatyki i automatyki, 
spotykamy się z sytuacją, w której nowoczesne rozwiązania technologiczne oferują 
coraz to bardziej zaawansowane produkty wykorzystujące między innymi urządzenia 
mobilne, smartfony, samouczące się roboty przemysłowe oraz chmury IT w celu 
przetwarzania coraz to większych zasobów danych.

Czternaście lat temu uruchomiono w Legnickiej Specjalnej 
Stre� e Ekonomicznej VOSS Automotive Polska.
Jest to jeden z dziewięciu zakładów produkcyjnych 
działającej na 4 kontynentach Grupy VOSS Automotive. AQ Wiring Systems Sp. z o.o. jest częścią szwedzkiego koncernu o globalnym zasięgu 

– AQ Group i należy do grona światowych liderów w dziedzinie produkcji wiązek 
elektrycznych i modułów elektromechanicznych. 

 MAHLE w Polsce posiada zakła-
dy w trzech lokalizacjach – Krotoszyn, 
Ostrów Wielkopolski i Wrocław. No-
woczesna i dynamicznie rozwijająca się 
� rma MAHLE Behr z Ostrowa Wielko-
polskiego produkuje moduły chłodzenia 
silnika, chłodnice, chłodnice powietrza 
doładowanego, skraplacze, parowniki, 
które dostarczane są bezpośrednio na 
linie montażowe samochodów wiodą-
cych producentów. 
 Własne centrum rozwojowo-ba-
dawcze, dostęp do najnowszych osią-
gnięć i technologii pozwalają wzbogacić 
ofertę � rmy MAHLE Behr z Ostrowa 
Wielkopolskiego o nowoczesne, świa-
towej jakości wyroby dostosowane do 
klientów. Zespół inżynierów odnosi  
sukcesy w zakresie przełomowych 
rozwiązań m.in.: skraplacza opartego 
na technologii rurki zwijanej, który 
został laureatem globalnej nagrody 
Premier Automotive Contribution to
Excellence. Pracownicy R&D pracują 
nad rozwiązaniami wdrażanymi w za-
kładach MAHLE na świecie. Dzięki 
pracy zespołowej wszystkich funkcji, 
takich jak: R&D, jakość, produkcja, sup-
ply chain i logistyka, lean management 
koncern odnosi sukcesy, stawiając sobie 
za cel wyprzedzenie oczekiwań klientów.
 MAHLE Polska Sp. z o.o. wytwarza 
następujące produkty: tuleje cylindrowe 
dla samochodów ciężarowych i osobo-

 Firma Aplitt od ponad 20 lat 
obecna jest na rynku oprogramo-
wania dla sektora usług � nansowych 
i hostingu infrastrukturalnego dla 
swoich odbiorców. Obserwując tren-
dy, Aplitt postanowił wziąć udział 
w pracach nad koncepcją Internetu 
Rzeczy (IIoT) i autonomicznych sys-
temów do monitorowania automatyki 
i przemysłu. Te z pozoru przeciwległe 
dziedziny mają jednak ze sobą wiele 
wspólnego. Tym elementem jest prze-
twarzanie ogromnych ilości danych 
i bieżąca korelacja parametrów w celu 
jak najbardziej optymalnego dostoso-
wania usług do szybko zmieniającego 
się rynku.
 Przedsiębiorstwa outsourcin-
gowe i konsultingowe w dziedzinie 
zarządzania i technologii szacują, że 
w ciągu trzech najbliższych lat 95% 
� rm stosować będzie IIoT w celu 
maksymalizacji zysków,  dyspozy-
cyjności, optymalizacji wydajno-
ści. Przemysłowy Internet Rzeczy 
(IIoT), bo o nim mowa, stanie się za 
chwilę tym obszarem, który będzie 
wykorzystywany szeroko z dwóch 
podstawowych powodów. Pierwszy 
powód to ciągła chęć obniżania kosz-
tów pracy producentów w Europie, 
Japonii i Stanach Zjednoczonych 
głównie ze względu na konkuren-
cję cenową wysoko przetworzonych 
produktów z Chin. Drugi powód to 
coraz większe problemy szczególnie 
w Europie z dostępnością wysoko 
wykwali� kowanych pracowników. 
Problem ten poruszono praktycznie 
przez każdego znaczącego wystawcę 

 Jednym z elementów kultury � rmy 
jest stały rozwój i nastawienie na nowe 
rozwiązania, a jednym z haseł obowią-
zujących w VOSS jest „Unikając NIE, 
pozostawiasz więcej miejsca na TAK”. 
I rzeczywiście, pracownicy z dumą 
podkreślają, że w ich � rmie nie da się 
usłyszeć zdania typu „tego się nie da 
zrobić”. Wsłuchanie się i zrozumienie 
potrzeb największych marek świata, 
takich jak: Mercedes, BMW, Volvo, czy 
Volkswagen jest tutaj kluczem sukcesu.
 – Szczególnie dumni jesteśmy z roz-
wiązań proponowanych przez naszych 
pracowników – mówi Prezes Voss
Automotive Polska Mirosław Suchojad.
– Rozwiązania te powstają pod Legni-
cą, a potem nasi eksperci wdrażają je 
w innych zakładach VOSS na świecie 
– w Niemczech, w Chinach, Brazylii, czy 
Meksyku. Często bywa tak, że to właśnie 
Polacy zostają liderami projektów w całej 
� rmie VOSS.
 W Polsce VOSS produkuje głównie 
przewody do systemów układów pa-
liwowych, hamulcowych,   zawieszeń 
pneumatycznych oraz redukcji emisji 
spalin. Odbiorcami są największe � rmy 
samochodowe świata, więc jakość jest 
najwyższym priorytetem. Firma stale 
zwiększa zatrudnienie, więc procesy 

 Obszar biznesowy wykorzystujący 
przewody elektryczne posiada zakłady 
produkcyjne w 8 krajach: w Polsce, 
Meksyku, Szwecji, Chinach, Indiach, 
Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, na 
Litwie i dostarcza produkty do wyma-
gających klientów z sektora samocho-
dowego, kolejowego oraz producentów 
silników na całym świecie.
 Jesteśmy dumni ze współpracy 
z najbardziej renomowanymi � rmami 
na świecie, takimi jak: Volvo, Bombar-
dier, Deutz, Atlas Copco czy też ABB. 
 Kooperacja z najlepszej klasy 
dostawcami gwarantuje, iż nasze 
zakłady opuszczają produkty naj-
wyższej jakości.
 Zadowolenie klientów oraz cią-
głe doskonalenie metod produkcji 
to główne cele AQ Wiring Systems, 
którą w tym zakresie wspiera system 
zarządzania jakością. Nasza � rma po-
siada niezbędne dla swojego obszaru 
działania certy� katy: ISO 9001, 14001, 
IATF 16949 oraz ISO/TS 22163.

 Więcej informacji na stronie:
www.aqg.se

wych, tuleje wielkogabarytowe, zestawy 
cylindrowo-tłokowe (zestawy napraw-
cze), prowadnice zaworowe, wkładki 
tłokowe, tłoki i zawory. Wykwali� ko-
wany personel, duże doświadczenie, 
wiedza zawodowa i wysokie standardy 
jakościowe tworzą podstawę, aby do-
równać wysokim, specy� cznym wy-
maganiom naszych klientów. MAHLE
Polska w Krotoszynie rozwija się w nie-
malże ekspresowym tempie. W grudniu 
2017 roku otwarto nową halę produk-
cyjną tłoków stalowych, w miesiącach 
letnich bieżącego roku zaplanowane jest 
otwarcie kolejnej nowej hali produk-
cyjnej, tym razem wałków rozrządu. 
W planach jest już także hala � ltrów 
oraz kolejne linie na dwóch istniejących 
już halach produkcyjnych.

na targach Hannover Messe, które 
odbyły się ostatnio w Niemczech 
w dniach 23-27 kwietnia 2018 r., ale 
także w mniejszej skali w Warszawie 
na targach Automaticon®, które od-
były się 20-23 marca 2018 r.
 Te dwa zagadnienia prowadzą 
wprost proporcjonalnie do działania 
na rzecz przyspieszenia prac w zasto-
sowaniu IIoT i w końcu wykorzysta-
nia w pełni przemysłu 4.0. Dążenie 
jest proste: pełna autonomia w pro-
dukcji przemysłowej, usługach i zarzą-
dzaniu przy jednoczesnym odciążeniu 
człowieka od bieżącej kontroli i pracy 
cyklicznej. Należy także wspomnieć, 
że wspólnym mianownikiem zmian 
w technologii i informatyce jest także 
wyścig o tanią energię/energię z odna-
wialnych źródeł, która jest tak samo 
ważna jak autonomia produkcji. Te 
dwa nurty technologiczne bardzo 
mocno się uzupełniają w nowocze-
snych gospodarkach przemysłowych.
Precyzując dosadnie, ideą przemy-
słu 4.0 jest integracja systemów oraz 
tworzenie sieci i integracji ograni-
czonej ilości ludzi ze sterowanymi 
cyfrowo maszynami szeroko wyko-
rzystującymi internet oraz techno-
logie informacyjne. To właśnie na 
informacji i odpowiedniej korelacji 
danych skupia się czwarta rewolucja 
przemysłowa, umożliwiając wykorzy-
stanie każdej informacji w dowolnym 
czasie, z dowolnego miejsca. 
 Świadoma wyraźnych trendów 
w dziedzinie przemysłu 4.0 � rma 
Aplitt jest gotowa do współpra-
cy (mając już doświadczenia w tej 

 MAHLE Shared Services Poland 
Sp. z o.o. we Wrocławiu zajmuje się 
obsługą grupy MAHLE w obszarach 
procesów IT oraz � nansów. W struk-
turze IT odpowiadamy za wsparcie 
MAHLE IT na poziomie europejskim 
w takim zakresie jak: zarządzanie apli-
kacjami ERP oraz innymi systemami,
Service Desk IT oraz utrzymanie in-
frastruktury IT. W ramach wsparcia 
struktur w obszarze � nansów SSC 
realizujemy głównie zadania dla 
MAHLE w Niemczech, Czechach 
i Hiszpanii.
 Jeden pracodawca. Wiele wy-
zwań. Dołącz do naszego zespołu. 
Aktualne oferty pracy dostępne 
są na stronie www.pl.mahle.com  
w zakładce kariera.

dziedzinie realizując projekty tego 
typu) z potencjalnymi właścicielami 
zrobotyzowanych linii produkcyj-
nych, a także producentami urządzeń 
automatycznych w ramach pomo-
cy przy budowie zaawansowanych 
systemów przeliczeniowych, które 
w istotny sposób przyczynią się do 
pełnego zautomatyzowania procesów 
produkcyjnych. Tak jak wspomnia-
no, obszar współpracy ma odciążyć 
znacząco pracowników od monito-
rowania i wery� kowania wydajności 
pracy, oraz pilnowania przez nich 
procesów produkcji. To wszystko re-
alizował będzie inteligentny system, 
który ucząc się na bazie teraźniejszych 
parametrów przygotuje informację 
o niekorzystnych zdarzeniach za-
równo w przestrzeni produkcyjnej 
(productive maintenance), ale tak-
że w całym ciągu dostaw, logistyki, 
sprzedaży, kadr, zakupach i wysteruje 
zwrotnie działania w tych obszarach 
do idealnego zadanego wzorca.

rekrutacji i rozwoju pracowników są 
priorytetem. W tym roku po raz trzeci 
VOSS otrzymał tytuł Solidnego Praco-
dawcy Roku – nagrody przyznawanej 
przedsiębiorstwom i instytucjom naj-
rzetelniejszym pod względem polityki 
zatrudnieniowej, rozwiązań pracowni-
czych i zarządzania zasobami ludzkimi.
 Szczególnie ważne dla VOSS są 
procedury rekrutacji. Z jednej strony 
� rma szuka pracowników o wysokich 
kwali� kacjach, bo tego wymagają skom-
plikowane procesy produkcji. Z drugiej 
strony wymagania jakościowe i ciągła 
potrzeba nowych rozwiązań wymusza 
poszukiwanie ludzi otwartych, o wyso-
kich kompetencjach miękkich. Dlatego 
też � rma prowadzi bardzo konkretne 
programy i projekty rozwojowe dla 
pracowników w obu kierunkach.
 Podnoszenie kwali� kacji to na 
przykład międzynarodowe szkolenia 
z zakresu „Lean Six Sigma Green Belt”. 
Są to szkolenia eksperckie, doskonalące, 
które gwarantują podnoszenie jako-
ści, pozwalają na unikanie przyczyn 
błędów, a w konsekwencji także na 
obniżanie kosztów.
 Rozwój aktywności osobistej i za-
angażowania pracowników to choćby 
system pomysłów pracowniczych, który 

otrzymał nazwę „Nowatorskie Inicja-
tywy Pracownicze”. Tylko w samym 
2017 r. pracownicy w jego ramach 
zgłosili 1661 pomysłów. Najlepsze 
z nich zostały nagrodzone. Działania 
te przynoszą konkretne korzyści, przy-
noszą też uznanie w środowisku mię-
dzynarodowym.
 Dodatkowym atutem � rmy są przy-
jazne warunki pracy, co potwierdza 
grupowa z obszaru produkcji „MQB”, 
pani Bogumiła Anioł: – Praca jest lekka, 
czysta, miła atmosfera, problemy rozwią-
zywane są na bieżąco, ponieważ można 
liczyć na przełożonych. Pracuję w VOSS 
Automotive Polska Sp. z o.o. już 8 lat 
i chciałabym tak pracować do emerytury.
 – Wymaga to bardzo świadomej, 
nowoczesnej polityki personalnej. Z jed-
nej strony jest to naturalne, bo jesteśmy 
częścią światowej � rmy i stosujemy stan-
dardy – mówi Agnieszka Włodarczak,
dyrektor ds. personalnych VOSS.
– Z drugiej strony wdrażamy w Legnicy 
własne rozwiązania, jak na przykład 
system premiujący dodatkową aktywność 
pracowników. W tym momencie, właśnie 
w maju VOSS uruchomił Pracowniczy 
Program Emerytalny. Kolejny już tytuł 
Solidnego Pracodawcy Roku dla VOSS 
jest w pełni uzasadniony.
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Godła programów wspierają decyzje 
konsumentów!

 Odpowiedź na te i szereg innych 
pytań przyniosły nam ogłoszone nie-
dawno wyniki badań wykonanych 
przez instytut GFK Polonia, będący 
oddziałem jednej z największych � rm 
badawczych na świecie. Wywiadów 
konsumenckich dokonano na zamó-
wienie holdingu reklamowego AEGIS 
Media. 
 Pod uwagę wzięto preferencje 
3000 potencjalnych klientów z naj-
bardziej reprezentatywnego prze-
działu wiekowego 15-64 lat. Sposób 
badania, na który się zdecydowano, 
w terminologii profesjonalnej na-
zywa się CAPI (Computer Aided 
Personal Interview). Osobom nie-
związanym z branżą badawczą, czy 
reklamową ten skrót może niewiele 

mówić. W uproszczeniu, CAPI to 
metoda bezpośrednich wywiadów 
przeprowadzanych w domach re-
spondentów z udziałem komputera. 
Wyniki takich badań kodowane są 
w trakcie przeprowadzania wywiadu, 
a dane z terenu przesyłane specjalnie 
zabezpieczonym łączem. 
 Podczas badań CAPI dotyczą-
cych rozpoznawalności godeł pro-
mocyjnych kierowano się kilkoma 
istotnymi kryteriami, wśród któ-
rych były takie wytyczne jak: płeć 
badanego, dochody, wykształcenie, 
czy aktywność zawodowa. Spraw-
dzono również, które z wielu obec-
nych na rynku godeł ma największy 
wpływ na wybór opatrzonych nimi 
produktów. 

Dokonując codziennych, mniejszych bądź większych, zakupów, 
niejednokrotnie zdarzyło nam się natknąć na godła obecne na opakowaniach 
wielu produktów. Obracając w ręku słoiczek z majonezem lub butelkę 
szamponu, kupując materiały budowlane, a nawet korzystając z poważnych 
usług biznesowych, niejednokrotnie zdarzyło nam się zatrzymać wzrok 
na charakterystycznym logotypie. 
Czy zastanawialiśmy się kiedykolwiek, co tak naprawdę niesie za sobą ów 
medal? Czy zapytaliśmy w myślach siebie samych, jaką korzyść odnosi 
producent decydujący się wziąć udział w konkursie popularnościowym, który 
prowadzi do przyznania takiego godła? Bo przecież nie chodzi o to,
by etykieta z godłem promocyjnym po prostu ładnie wyglądała...
No, być może jest to jeden z powodów szczycenia się godłem promocyjnym, 
jednak wierzymy, że tym najmniejszym.

 Przyznać trzeba, że wyniki okazały 
się zadziwiająco jednoznaczne i wy-
raźnie wskazujące na... skuteczność 
godeł. Aż 26% badanych stwierdziło, 
iż medal (inaczej: godło promocyjne 
– przyp. aut.) zamieszczony na opa-
kowaniu w istotny sposób wpływa 
na wybór oznaczonego nim produk-
tu. Grupą, która najczęściej zwraca 
uwagę na godła promocyjne okazali 
się mieszkańcy dużych, ponadstuty-
sięcznych miast.
 Zaintrygował nas fakt, że po raz 
kolejny panie okazały się bardziej do-
ciekliwe i spostrzegawcze. Z badań 
jasno wynika, że to właśnie kobiety 
przywiązują większą wagę do tego, co 
widnieje na opakowaniu produktu. 
W ten sposób dowiedzieliśmy się, że 

to właśnie one, nieco częściej niż męż-
czyźni, kierują się przy zakupach go-
dłami promocyjnymi. Na dokonanie 
zakupu towaru oznaczonego godłem 
ma również wpływ zasobność port-
fela. Osoby o wyższych dochodach, 
dokonując zakupu, chętniej sugerują 
się gra� czną informacją o zdobyciu 
przez daną markę konkretnego tytułu, 
na przykład Lauru Konsumenta. 
 Obecność godła przykuwa także 
uwagę osób wykształconych. Badanie 
wykonane przez GFK Polonia po-
kazało nam, że ci, którzy ukończyli 
studia, nieco częściej zwracają uwagę 
na obecność godeł promocyjnych 
przy logotypie wybieranej marki.
 Śledząc dalej wyniki badań, da 
się zauważyć, że obecność logotypów 
konkursowych nie jest obojętna rów-
nież osobom aktywnym zawodowo. 
To one chętniej wybierają te marki, 
które znalazły uznanie również wśród 
innych użytkowników.
 No dobrze, ale przecież godeł, 
którymi opatrzone są rozmaite pro-

dukty, jest kilka. Czy w takim razie 
wszystkie są tak samo miarodajne? 
Czy każde z nich znaczy dla konsu-
menta dokładnie to samo?
 Z badania GFK Polonia wynika, 
że aż 25% osób zwraca przy zakupach 
uwagę na znaki promocyjne, z czego 
największym zaufaniem darzone są 
godła konkursów Teraz Polska oraz 
Laur Konsumenta.
 Skoro tak, to skupmy się na 
przykład na samym Laurze Kon-
sumenta. Nie trzeba długo szukać, 
by dowiedzieć się, że aż 3 spośród 9 
najbardziej rozpoznawalnych godeł 
promocyjnych w Polsce związane 
są z programem Laur Konsumenta.
Są to: Laur Klienta / Laur Konsumenta 
(w nomenklaturze programu panuje 
swoisty dualizm związany z charak-
terem konkretnych branż, w których 
medale są przyznawane), Top Marka 
oraz Odkrycie Roku.
 Czas w takim razie pochylić się 
nad każdym z tych godeł z osobna. 
Godła Top Marka oraz Odkrycie 

Roku w najmocniejszym stopniu 
trafiają do mieszkańców dużych 
miast. Ci, którzy wybierają produk-
ty opatrzone godłem Top Marki, to 
najczęściej mężczyźni. Panów satys-
fakcjonuje najwyższe z możliwych 
odznaczeń, co wskazywać może 
na odwieczną samczą chęć współ-
zawodnictwa, zdobycia najwyższej 
wygranej. W tym przypadku takim 
konsumenckim świętym Graalem jest 
produkt najbardziej rekomendowa-
ny przez innych, marka nie opusz-
czająca podium w plebiscycie Laur
Konsumenta, czyli Top Marka. 
Top Marka najbardziej przekonu-
je także osoby o nieco grubszym 
portfelu i wyższym wykształceniu. 
Panie okazują się za to zapalonymi 
odkrywcami. To one poszukują no-
wych rozwiązań i wykazują się chęcią 
zmiany dotychczasowych zwyczajów 
zakupowych. Dlatego właśnie go-
dłem, które najbardziej skłania je do 
dokonania konkretnego wyboru jest 
Odkrycie Roku.
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Jak poruszać 
się w dżungli 
nowości 
rynkowych
Zastanawialiście się 
kiedyś, jak poruszać się 
po dżungli bez przewodnika? 
Oczywiście, gdybyśmy 
wszyscy byli jak Bear 
Grylls, byłoby to bajecznie 
proste, ale niestety nie 
jesteśmy. Dżungla jest 
nieprzewidywalna. 
Nigdy nie wiadomo, w co 
wdepniemy lub w które 
kłącze się zaplączemy, nie 
jest także pewne, czy nie 
zaatakuje nas jakaś dzika 
zwierzyna czyhająca na 
nasze zdrowie, bądź życie. 

 Co roku taką nieprzewidywalną 
dżunglą jest rynek nowości i to nie 
tylko kosmetycznych, czy farmaceu-
tycznych, ale każdych. Firmy kuszą nas 
niczym wąż najlepszymi, najbardziej 
innowacyjnymi i najskuteczniejszymi 
produktami. Jak odnaleźć się w tym 
gąszczu, skoro każdy producent, czy 
dystrybutor twierdzi, że jego produkt 
jest najcudowniejszy, jedyny i niepo-
wtarzalny w swoim rodzaju?
 Pomyślmy logicznie: jeśli coś jest 
jedyne, to przecież nie może być stad-
ne. Ale logika nie pomoże, kiedy na 
opakowaniu trzech różnych produk-
tów, z tego samego segmentu, różnych 
marek, zobaczymy słowa: „innowacja”, 
czy „najskuteczniejszy”. Gdzie zatem 
szukać ratunku? Z pomocą oczywiście 
przychodzi niezastąpiony przewodnik. 
Jego imię to Odkrycie Roku, a do-

kładnie Laur Klienta/Konsumenta 
Odkrycie Roku.

Dla kogo/czego?

 Odkrycie Roku to nagroda przy-
znawana innowacyjnym produktom 
i usługom, które pomimo krótkiego 
funkcjonowania na rynku potra� ą 
wzbudzić zaufanie konsumentów. 
Ale nie tylko. Dotyczy ona również 
produktów i usług, które objęła nowa, 
ciekawa i skuteczna kampania rekla-
mowa. To także nagroda dla tych 
marek, które przeszły li� ing marke-
tingowy, relaunch, bądź zostały po raz 
pierwszy wskazane przez konsumen-
tów w ogólnopolskim sondażu Laur 
Klienta/Konsumenta.

Kto/jak?

 Nagroda jest przyznawana przez 
komisję konkursową projektu Laur 
Konsumenta/Klienta. To ona dokonu-
je oceny innowacyjności produktów, 
perspektyw odbioru przez rynek oraz 
prognozowanej dynamiki wzrostu po-
pularności i wybiera w każdej kategorii 
(w konkursie jest ich około 200) jeden 
z nich.
 Komisja konkursowa pracuje nie-
zależnie, co nie znaczy, że nie można 
do niej zgłosić swojego „odkrycia”. 
Wręcz przeciwnie. Komisja z chęcią 
przygląda się i ocenia produkty, któ-
re zgłaszają konsumenci czy nawet 
producenci, dając szansę na wyjście 
z dżungli najciekawszemu z nich.

Magdalena Ryś

Skuteczni 
i odpowiedzialni
Odkrycie Roku 2018, czyli Polski Instytut 
Odszkodowań. Prawnicy, którzy mimo ostrzeżeń wielu 
doradców, całkowicie zmienili strategię � rmy i dzisiaj 
współtworzą odpowiedzialny biznes w Polsce. 

 Wszystko zaczyna się zupeł-
nie banalnie. Jedna rozmowa o... 
Sebastianie, który postanowił samo-
dzielnie wystąpić przed zakładem 
ubezpieczeń. Był przekonany, że 
otrzyma godne odszkodowanie po 
wypadku drogowym. Miał złamaną 
kość udową, złamaną nasadę dalszej 
kości promieniowej. Całe jego ciało 
było silnie stłuczone. Ubezpieczyciel 
uznał, że kwota 25 000 zł jest odpo-
wiednia. Następnie obniżył tę kwotę 
z tytułu przyczynienia się poszkodo-
wanego do szkody aż o 90%. 
 – Sprawę skierowaliśmy na drogę 
sądową, żądając obok zadośćuczynie-
nia za krzywdę również odszkodowa-
nia ze wszystkich możliwych tytułów. 
W październiku 2017 r. sprawa za-
kończyła się prawomocnym wyro-
kiem sądu II instancji. Udało nam 
się uzyskać dla Sebastiana dodatkowo 
ponad 120 000 zł oraz dożywotnią 
rentę w wysokości 1 100 zł miesięcz-
nie – mówi Olgierd Jatelnicki Prezes 
Zarządu PIO. 
 Zaniżanie kwot należnych od-
szkodowań niestety jest codzien-
nością, a poszkodowani zwyczajnie 
nie wiedzą, jak wysokie kwoty mogą 
uzyskać. W internecie wiedza prze-
kazywana jest językiem prawniczym, 
który jest bardzo szorstki i często 
uniemożliwia zrozumienie. Dlatego 
jako pierwsi w Polsce uruchomiliśmy 
przyjazną komunikację oraz cykl 
edukacyjny dla poszkodowanych 
i ich bliskich. Wymieniliśmy całą 
stronę internetową oraz wszystkie 

materiały. Dzięki temu ważne infor-
macje dotyczące wypadków komu-
nikacyjnych, błędów medycznych, 
frankowiczów oraz innych zdarzeń 
losowych podane są w sposób deli-
katny i zrozumiały. 
 –Teraz czujemy, że nasza misja, 
czyli skuteczna POMOC POSZKODO-
WANYM jest idealnie uzupełniona. 
Każdego dnia uzyskujemy najwyższe 
możliwe odszkodowania dla naszych 
klientów, a działania łączymy z em-
patią oraz ludzkim zrozumieniem dla 
każdej osoby, która potrzebuje pomocy 
i zdecyduje się do nas zadzwonić. Zda-
jemy sobie sprawę z tego, że wypadek, 
bez względu na jego charakter i oko-
liczności, jest przeżyciem traumatycz-
nym dla każdego człowieka. Właśnie 
dlatego chcemy zrobić wszystko, aby 
jeszcze lepiej zadbać o bezpieczeństwo 
i dobro osób poszkodowanych – mówi 
Olgierd Jatelnicki. 
 Starania Polskiego Instytutu
Odszkodowań zostały docenione 
przez Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu w Polsce. W najnowszym 
raporcie FOB została opublikowana 
Dobra Praktyka PIO. Natomiast od-
znaczenie Odkrycie Roku 2018 sta-
nowi doskonałe dopełnienie. Przecież 
PIO to 60 000 000 uzyskanych od-
szkodowań. 12 000 zaopiekowanych 
poszkodowanych. Kwoty zadośćuczy-
nień wyższe nawet o 60% oraz nowa, 
wygodna i zrozumiała komunika-
cja dla każdego z nas. Więcej na: 
www.instytutodszkodowan.pl 

Beata Hodorowicz Wiercińska



4 DODATEK PROMOCYJNO-REKLAMOWY RZECZ O BIZNESIE

Czujesz się solidnym pracodawcą? Uważasz, że � rma, w której pracujesz zasługuje na ten prestiżowy tytuł? Zgłoś się do nas! 

Kontakt: Tina Dej – Dyrektor Programu Solidny Pracodawca Roku, tel. (32) 413-07-31, kom. 736-343-470, e-mail: t.dej@solidnypracodawca.pl

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie: www.solidnypracodawca.pl

Prestiżowe wyróżnienie liderów w dziedzinie HR
Co składa się na sukces 
� rmy? Dobry biznesplan? 
Nakłady � nansowe? 
A może po prostu 
szczęście? Zapewne każdy 
z tych elementów, ale 
niewątpliwym atutem 
dobrze prosperującego 
przedsiębiorstwa jest 
inwestycja w kapitał ludzki. Projekt Solidny 
Pracodawca Roku powstał przede wszystkim
po to, aby wyłonić, uhonorować oraz promować 
podmioty gospodarcze cechujące się wzorcową 
polityką personalną, która przekłada się
na wysoką jakość produktów i usług.
Spośród tysięcy podmiotów gospodarczych 
działających na terenie całego kraju 
selekcjonowane są te przedsiębiorstwa, które 
mogą zawalczyć o tytuł Solidnego Pracodawcy 
Roku i znaleźć się w elitarnym gronie laureatów.

O programie

 Celem programu Solidny Pra-
codawca Roku jest wyłonienie naj-
lepszych pracodawców w Polsce, 
szczególnie tych, którzy w swojej 
działalności promują najciekawsze 
rozwiązania z zakresu HR, a przy tym 
dzielą się własnymi doświadczenia-
mi na łamach ogólnopolskiej prasy.
 Projekt powstał przede wszyst-
kim po to, aby wyłonić i nagrodzić 
� rmy, które cechują się solidnością 
zatrudnienia przekładającą się na 
wysoką jakość produktów i świad-
czonych usług na wymagającym 
rynku polskim.
 Program Solidny Pracodawca 
Roku odbywa się w kilku równorzęd-
nych kategoriach branżowych, regio-
nalnych, oraz kategorii ogólnopolskiej. 
Kategorie regionalne przeznaczone są 
dla � rm, których siedziby znajdują się 
w poszczególnych makroregionach,
ta ostatnia dotyczy zaś przedsię-
biorstw, których oddziały lub � lie 
obecne są na terenie całego kraju.

Wery� kacja

 Spośród tysięcy podmiotów go-
spodarczych działających na terenie 
całego kraju redakcja na podstawie 
zebranych przez siebie informacji 
selekcjonuje przedsiębiorstwa, któ-
re mogą zawalczyć o tytuł Solid-
nego Pracodawcy Roku i znaleźć 
się w elitarnym gronie laureatów. 
Wyróżnieniem dla � rm jest już sama 
nominacja, gdyż w dużej mierze jest 
ona wynikiem pozytywnych reko-
mendacji oraz opinii zaczerpniętych 
w lokalnym środowisku. 
 Zdobycie tytułu to nie tylko pre-
stiżowe wyróżnienie, ale również 
możliwość zaprezentowania się na 
łamach ogólnopolskich mediów 
w ramach zdobytego tytułu.

Podsumowanie projektu

 Zwieńczeniem każdej z edycji 
projektu jest ogólnopolska gala, na 
którą zaproszeni zostają wszyscy 
laureaci tytułu. Podczas uroczysto-

ści wyróżnione � rmy otrzymują 
tablice pamiątkowe, symbolizujące 
słuszność dotychczasowych dzia-
łań z zakresu polityki personalnej. 
Wydarzenie jest również wspaniałą 
okazją do wymiany doświadczeń 
i pomysłów z obszaru HR.
 Zapraszamy na naszą stronę in-
ternetową: www.solidnypracodawca.
pl, gdzie mogą się Państwo zapoznać 
z wypowiedziami naszych laureatów 
na temat projektu, którzy są wizy-
tówką tego przedsięwzięcia.

XVI edycja projektu
Solidny Pracodawca Roku

 Po zakończeniu XV edycji oraz 
podsumowaniu, jakim była uroczysta 
gala, organizatorzy: „Rzecz o Biznesie” 
oraz „Strony Rynku” po raz kolejny 
sukcesywnie realizują program Solid-
ny Pracodawca Roku, wspierając tym 
samym � rmy, których polityka perso-
nalna jest na najwyższym poziomie. 
 – Trwa XVI edycja, która mam 
nadzieję przyniesie wiele pozytywnych 

zaskoczeń i nowości w zakresie HR. 
Co roku przekonujemy się o tym, że 
kultura organizacji pracy przedsię-
biorstw zarówno tych z korzeniami 
i kapitałem polskim, jak również tych 
zagranicznych wciąż się rozwija i pnie 
coraz wyżej. Zadowalający jest fakt, iż 
coraz więcej pracodawców rozumie, 
że ludzie to fundament dobrze i efek-
tywnie prosperującego biznesu – mówi 
Tina Dej, dyrektor programu Solidny 
Pracodawca Roku. 
 Projekt wspiera przedsiębiorstwa, 
które pozwalają zatrudnionym osobom 
poprzez codzienną pracę realizować 
zarówno swoje, jak i � rmowe cele biz-
nesowe. Podsumowując całe przedsię-
wzięcie, można śmiało przyznać, że 
rynek pracy w Polsce stale się rozwi-
ja. Coraz więcej � rm rozumie znane 
wszystkim stwierdzenie, że pracownicy 
są najcenniejszym kapitałem każdego 
przedsiębiorstwa. Dziś już wiemy, że 
aby osiągnąć sukces w swojej branży, 
liczy się nie tylko dobry biznesplan 
i nakłady � nansowe, ale przede wszyst-
kim czynnik ludzki.

Zdrowy przepis na sukces
 – Skąd pomysł na biznes z caterin-
giem dietetycznym?
 – Wszystko zaczęło się od dwóch 
restauracji, które otworzyłem w War-
szawie pod marką Milanovo. Jako 
perfekcjonista uważałem, że muszę 
spróbować wszystkiego – był to dla mnie 
test jakości, który zresztą stosuję bez 
wyjątku do dziś. Niestety, zamiłowanie 
do dobrego jedzenia dało szybko efekt 
w postaci dodatkowych kilogramów. 
Dlatego poprosiłem moich kucharzy, 
żeby stworzyli dla mnie dietetyczne 
menu uwzględniające moje potrzeby 
– od najmłodszych lat uprawiam zawo-
dowo sport. Co ciekawe, te dania okazały 
się nie tylko zdrowe, ale również bardzo 
smaczne. Pomyślałem, że osób, które 
szukają zdrowego, smacznego i dobrej 
jakości jedzenia, musi być więcej i tak 
powstał pomysł na Macz� t.
 – Maczfit zamknął zeszły rok 
z przychodami rzędu 40 milionów. 
Czy jest Pan w stanie powiedzieć, jakie 
są składniki sukcesu – szczególnie, że 
kiedy Pan zaczynał, branża zdawała 
się być w głębokiej stagnacji?
 – Od samego początku stawiałem 
na najwyższą jakość. Obecnie na rynku 
istnieje blisko 500 różnych � rm zajmu-
jących się tzw. dietą pudełkową. Żeby 
zaistnieć, musiałem zaoferować klien-
tom coś, czego nie znajdą u konkurencji. 
Wszystkie nasze posiłki przygotowywa-

ne są przy użyciu najlepszych składni-
ków. Inspirujemy się kuchniami całego 
świata, ale oczywiście nie zapominamy 
o polskich korzeniach – stawiamy na 
regionalne smaki od małych, lokalnych 
dostawców. Odkrywamy ponownie 
potrawy, które kiedyś królowały na 
polskich stołach, ale uległy zapomnie-
niu na długie lata. Na szczęście, mam 
fantastyczny zespół ludzi, dzięki którym 
to wszystko jest możliwe.
 – No właśnie. Żeby osiągnąć tak 
wysoką jakość usług, musiał Pan po-
stawić na właściwych pracowników.
 – Na rynek weszliśmy w 2015 roku. 
Zaczynaliśmy w cztery osoby – ja, ku-
charz, dietetyk i jedna osoba zajmująca 
się obsługą klienta. Szybko doszliśmy 
do kilkudziesięciu klientów, wkrótce 
zamówienia liczyliśmy już w setkach i ty-
siącach. Żeby nadążyć za tymi zmiana-

Rozmawiamy
z właścicielem � rmy Macz� t,

Maciejem Lubiakiem

mi, musiałem bardzo szybko zwiększyć 
stan osobowy � rmy. Stale zatrudniamy 
kolejnych dietetyków, szefów kuchni, 
technologów produkcji czy specjali-
stów ds. kontroli jakości. Fachowość to 
dla mnie podstawowe kryterium, ale 
nie jedyne. Stawiam na ludzi, którzy 
mają nieprzeciętne umiejętności. Cenię 
tych, którzy potra� ą mnie zainspirować, 
podzielić się swoją pasją. A jeśli jeszcze 
potra� ą grać zespołowo, to efekty przy-
chodzą naprawdę szybko. 

Patrzymy w przyszłość

 – Proszę nam powiedzieć, co dla 
Zarządu � ermoplast oznacza solid-
ność zatrudnienia?
 – Solidność zatrudnienia to przede 
wszystkim postępowanie zgodnie 
z prawem i traktowanie wszystkich 
pracowników według takich samych 
zasad. 
 – Jaka jest � lozo� a zarządzania 
� rmą � ermoplast i jej codzienne-
go funkcjonowania?
 – Naszą wspólnie wypracowaną 
� lozo� ę zarządzania � rmą opieramy 
o wdrożone: misję, wizję i wynikający 
z nich zestaw wartości. Jeśli przyjęliśmy, 
że misją � rmy jest oferowanie inno-
wacyjnych rozwiązań oraz wspieranie 
naszych partnerów biznesowych, to jest 
jasne, że stawiamy na rozwój technolo-
giczny oraz podnoszenie kompetencji 

naszych pracowników. Zależy nam na 
kształtowaniu oczekiwanej atmosfery 
pracy, dlatego też postawy i zachowa-
nia zgodne z naszymi wartościami 
są promowane i nagradzane. Załoga 
liczy 160 pracowników, a niektórzy 
z nich pracują razem od wielu lat, co 
buduje przyjaźnie i sprawia, że ludzie 
wzajemnie się wspierają.Od kadry 
kierowniczej oczekujemy, że będzie 
pozostawała blisko swoich podwład-
nych. Wszystkim nam zależy na tym, 
aby nie budować sztucznych barier, 
dlatego jesteśmy zawsze dostępni dla 
naszych pracowników. 
 – Proszę nam powiedzieć, ja-
kie jest nastawianie � ermoplast 
do ludzi młodych, startujących na 
rynku pracy?
 – Jesteśmy otwarci na współ-
pracę z młodymi ludźmi, aktywnie 
uczestniczymy w programach prak-
tyk i staży, chętnie przyjmujemy do 
pracy absolwentów. Jeśli kandydat do 
pracy ma motywację do nauczenia 
się zawodu, to dajemy mu taką szansę 
w ramach określonej ścieżki rozwoju. 

Rozmawiamy 
z Członkiem Zarządu ds. Rozwoju,

Panem Piotrem Dybą, 
na którego ręce składamy 

serdeczne gratulacje

Mówię tutaj nie tylko o stanowiskach 
specjalistycznych, ale też podstawowych 
stanowiskach produkcyjnych.
 – W jaki sposób wspieracie Pań-
stwo pracowników w rozwoju zawo-
dowym?
 – Poza wysiłkiem, jaki wkładamy 
w pozyskanie i rozwój pracowników, 
prężnie działamy w obszarze szkoleń.  
Plany szkoleniowe oparte są o wnikli-
we badanie potrzeb szkoleniowych. 
Jesteśmy skuteczni w pozyskiwaniu 
środków na do� nansowanie szkoleń, 
dzięki temu udaje nam się realizować 
dużo różnorodnych projektów. Zacho-
wujemy równowagę pomiędzy rosnący-
mi wymaganiami wobec pracowników 
a oferowanym wsparciem ich rozwoju.
 – Panie Piotrze, co dla Pana oso-
biście oznacza uzyskanie przez � er-
moplast tytułu Solidny Pracodawca?
 – Przede wszystkim czuję dumę 
i satysfakcję. Uzyskanie tytułu utwier-
dza mnie w przekonaniu, że wybraliśmy 
właściwą drogę w realizacji naszej po-
lityki personalnej i należy ją kontynu-
ować. 

Thermoplast Sp. z o.o. jest jednym z wiodących na rynku 
producentów pro� li z tworzyw sztucznych. Firma znana jest z tego, 
że fundamentami jej powodzenia są innowacyjne rozwiązania 
technologiczne, dbałość o najwyższą jakość i profesjonalizm 
w każdym obszarze działania. W 2010 roku Prezesem Zarządu 
została Agnieszka K. Erlach, która wdrożyła w � rmie politykę 
zrównoważonego rozwoju. Jednym z jej efektów jest zdobycie 
tytułu Solidny Pracodawca 2018.


